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ESTE SATISFACATOARE produse din
încheierea lucrărilorFOLOSIREA MASELOR PLASTICE

rwHI

deautoclavizat Doi-întreprinderea beton celular cești. îndeplinindu-și cu nouâ zile mai devreme sarcinile pe primul trimestru, colectivul acestei unități a realizat 3 640 mc de beton peste plan
Foto : Gh. Vlnțllă

ÎN INDUSTRIE? SESIUNII GENERALE

în diverse articole, specialiști din întreprinderile constructoare de mașini au arătat că extinderea utilizării maselor plastice se desfășoară lent. Răspunzînd acestor remarci, cadre de conducere din Ministerul Industriei Chimice și din fabricile prelucrătoare de mase plastice au dat asigurări că situația se va îndrepta. S-a produs revirimentul mult așteptat?
— Utilitatea și perspectiva introducerii maselor plastice în con

strucția de mașini nu mai trezesc 
nimănui îndoieli — ne spunea ing. ANA MIRILĂ de la uzina

A

în toate regiunile ee desfășoară din plin lucrările agricole de primăvară. După datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că pînă la 6 aprilie s-au însămintat 1 200 000 ha. Suprafețele prevăzute a fi cultivate cu sfeclă de zahăr au fost realizate în proporție de 60 la sută, iar cu floarea-soarelui aproape 70 la sută. Continuă plantatul cartofilor șl semănatul plantelor de nutreț.Tir regiunile din sudul țării — Budurești și Oltenia — unde temperatura solului s-a ridicat mult în ultimele zile, a început semănatul porumbului. în regiunea București au fost însămtnțate peste 3 000 hectare, cele mai bune rezultate obținîndu-se în raioanele Călărași, Slobozia și Fetești. în zilele care urmează, pe măsura încălzirii timpului, lucrarea va fi intensificată. Cooperativele agricole și gospodăriile de stat au pregătită cea mare parte din suprafața nată porumbului.Continuă în ritm intens crările în legumicultură. acum au fost însămînțateba cu legume timpurii și s-au plantat 11 860 ha cu cartofi timpurii. O suprafață de 13 000 ha a fost plantată cu pomi fructiferi și viță de vie.

mal desti-și lu-Pînă 14 367

„Autobuzul" din Capitală. Supă
rător este că tn calea extinderii 
acestor materiale noi se mai ridi
că unele obstacole.— La ce vă referiți?

— Încheierea contractelor de
pinde de buna dispoziție a uneia 
sau alteia dintre conducerile în
treprinderilor furnizoare. Pentru 
1966, uzina de prelucrare a maselor 
plastice „București", de pildă, nu 
ne-a mai primit nici o comandă.— Cum vedeți ieșirea din impas?

— Comenzile noastre să fie repar
tizate fabricilor prelucrătoare de mase 
plastice chiar de către Direcția gene
rală a industriei azotului, care con
duce aceste unități.

— O piedică în calea extinderii 
produselor din masă plastică, a a- dăugat tehnicianul CONSTANTIN MIHAI, tehnolog mase plastice la aceeași întreprindere, este proasta 
lor calitate. Ca urmare, nu numai 
că nu reușim să lărgim gama aces
tor piese și repere dar, adeseori, 
pierdem și ceea ce am cîștigat. In 
1965, am omologat cepul izolator 
pentru troleibuze. Primele 100 de 
bucăți, livrate de uzina de prelu
crare a maselor plastice „Bucu
rești", au dat satisfacție. Calitatea 
loturilor următoare a fost însă sub 
orice critică. Ne-am văzut astfel 
siliți să renunțăm la ele.Critici întemeiate la adresa calității pieselor din mase plastice au făcut și constructorii de mașini de la uzina „Semănătoarea". Reperele au pori, sînt casante, prezintă sufluri. Recent, de aici au fost retur- nate uzinei de prelucrare a maselor plastice „București" 5 600 bucăți lagăre pentru combina de cereale.

— Specialiștii Ministerului In
dustriei Chimice sînt indiferenți la 
lărgirea domeniilor de folosire a 
maselor plastice, remarca tov. ION POBORAN, inginer principal în Direcția generală tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Se preferă prelucrarea ma
selor plastice ca bunuri de con
sum, care este — chipurile — mult 
mai rentabilă.— Concret, dv. cum ați acționat?

— In repetate rînduri le-am so
licitat sprijinul. La sfîrșitul a- 
nului 1964, de exemplu, am in
tervenit la Direcția tehnică a Mi
nisterului Industriei Chimice, pen
tru introducerea în fabricație a ba
relor termoplaste. Producerea lor 
ar permite ca reperele ce se supun 
experimentărilor să fie confecțio
nate prin uzinare, fără a necesita 
confecționarea matrițelor respec
tive. Nici pînă astăzi însă nu s-a 
întreprins nimic în acest sens.— ICECHIM din Capitală are vreo responsabilitate la accelerarea utilizării maselor plastice? Am abordat această chestiune împreună cu inginerul NIUMA GOLDENBERG, șef de secție în institut

Nimic nu-i este mei ne
suferit acestui sobru și 
lucid cercefaș al științei 
pămîntului decît clișeul 
său atît de răspîndif: a- 
parifie excenfric-turistică, 
frăgînd voios în piept 
aerul marilor înălțimi sau 
descifrînd la foc de 
vreascuri, în decor lunar, 
semnele unei tainice co
mori.

— Mă aflam o dată în- 
Ir-o societate. Se isprăvi
seră discurile și anecdote
le. „N-am știut — mi se 
adresă gazda — că ești 
geolog. Păi dumneata poți 
să ne povestești peripeții 
extraordinare... Ceva cu 
fiare sălbaticei* Ce ideell

— S-ar părea, totuși, 
că o anume „chemare* 
există. Cum se explică 
fascinația exercitată asu
pra unor adolescenți? De 
ce v-a(i făcut geolog?

Interlocutorul, Marcian 
Bleahu (40 de ani, barbă 
hemingwayană,) a ridicat 
ochii de pe harta la care 
lucra.

— De ce? Visam 
vin explorator.

— Ați publicat 
în colaborare, o 
despre Himalaya: 
cerirea giganților

— Da, dar nu i-am ex
plorat...

— ?
— Toți cîfl au scris des

pre Napoleon l-au cunos
cut? Cineva spunea, cu

să de-

recent, 
carte 
„Cu- 

lumii*.

Mitul profesiunii 
„romantice" și
adevărul despre 

geologi

scrie despre el o 
și ai să-l cunoști 
bine. E o simplă

Incontestabil,

umor, 
lucru, 
carte 
foarte 
paranteză...
geologul frece prin aven
turi, cîfeodată e și verita-

lui Mercian Bleahu, se
cretar științific al Institu
tului geologic, erau cel 
mai convingător argu
ment. Imagini caleidosco- 
pice ale vetrei noastre 
pămîntești, mozaic de for-

»
•ft

bil alpinist. Dar centrul 
de greutate al profesiu
nii, adevărata ei fascina
ție, alta dectt în adoles
centă, constă nu în faptul 
specfaculos-exterior, ci în 
procesul cunoașterii, al 
descoperirii geologice.

Hărțile de pe biroul

mațiuni desfășurate în cu
prinsul a zeci și sute de 
milioane de ani. Fragmen
te dinfr-o vastă operă de 
sinteză, aflată tn plin lu
cru, care ne oferă tabloul 
complet al subsolului ță- 
rii noastre, la o scară de 
detaliu depășind hărțile

anterioare. O muncă mi
găloasă, de mare finețe și 
răspundere. Fiecare frag
ment nu cuprinde în rama 
lui mai mult de 6000 km 
pătrați, dar asta aproape 
nlrece puterea de inves

tigație dinfr-o viață de 
geolog. Așa îneît, ampla 
harfă reunește, în fond, ro
dul activității tuturor geo
logilor români, de vreo 
sută de ani încoacel

Unii altora, din genera
ție în generație, și-au 
transmis observațiile, cer
cetările. Șlefuite, corelate, 
confruntate, ele sînt acum 
supuse unei prelucrări sa
vante și incrustate cu o 
artă de bijutier, nu ara
reori sub lupă. O astfel 
de hartă are un relief 
uman care scapă ochiu
lui neexersaf: dă măsura 
personalității creatorilor 
ei. N-ai bănui că din mul
țimea semnelor, criptice 
pentru profan, specialis
tul reconstituie și dedu
ce însuși drumul sinuos, 
frămîntaf, de aspră auto
exigență, de scrupuloasă 
verificare a ipotezelor, pe 
care l-a jalonat geologul.

Spre deosebire de sora 
el geografică, harta geo
logică este mai mult de- 
clt o oglindă, fia ea din'

Victor VTNTU

în Capitală s-au încheiat vineri lucrările sesiunii generale a Academiei Republicii Socialiste România.în cursul dimineții au avut loc ședințele pe secții și filiale în cadrul cărora au fost alese noile organe de conducere ale acestora.A avut loc apoi adunarea generală la care au participat tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului _ Central Român, Consiliului de Miniștri, Manea Mă- nescu, Central Român, ședințe
Permanent al Comitetului al Partidului Comunist prim-vicepreședinte alsecretar al Comitetului al Partidului Comunist Roman Moldovan, vicepre- al Consiliului de Miniștri,

președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, conducători ai instituțiilor centrale, academicieni și membri corespondenți.Adunarea generală a confirmat președinții secțiilor științifice și filialelor și a ales Prezidiul Academiei. Președinte al Academiei Republicii Socialiste România a fost ales academicianul Miron Ni- colescu, iar vicepreședinți academicienii Athanase Joja, Ștefan Milcu, Remus Răduleț și Șerban Țițeica. Din prezidiu mai fac parte academicienii: Dumitru Dumitrescu — secretar general; Gheor- ghe Vrănceanu — președintele sec-
(Continuare în pag. a V-a)

Comitetului Central

al Partidului Comunist Român

(Contlnuare 
In pag. a V-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al C.C. al P.C.R.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL

DANEMARCEI LA BUCUREȘTIVineri, 8 aprilie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Dane-
mareei în Republica Socialistă România, Joachim Henric-Georg baron Zytphen-Adeler, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. 
(Cuvîntările rostite în pag. a III-a).

EXTINDEREA Șl MODERNIZAREA
REJELEI COMERCIALE IN CAPITALA

VIATA
INTERNAȚIONALĂ

Turcia cere 
revizuirea tratatelor 
bilaterale cu S.U.A.

(Continuare în pag. a III-a)
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loan ERHAN

acest
Foto : R. Costin

Executînd mai lucrări de bună calitate, sudorul Dumitru Lotoroșanu de la Uzina de mașini și motoare electrice- București conomisit primele luni dinan peste 200 kg electrozi
a e-

‘ Paralel cu construcția de locuin
țe. statul nostru alocă fonduri im
portante tn vederea asigurării noi
lor cartiere cu unități comerciale 
necesare bunei aprovizionări a 
populației. In legătură cu dezvol
tarea rețelei comerciale bucureș- 
tene în acest an ne-am adresat 
tovarășului Toma Albuleț, direc
tor al Direcției comerciale a Sfa
tului popular al Capitalei.

— Ce construcții noi vor intra 
tn circuitul comercial In 1966 7

— Dintre cele 97 de unități co
merciale prevăzute. amintim: 
complexul comercial A 2 din car
tierul Balta Albă, 
în funcțiune în 
cursul acestei 
luni; tot în Balta 
Albă pînă la sfîr- 
șitul trimestrului 
III vor mai fi date 
tn folosință trei 
complexe comer
ciale : A 6 (pe 
aleea I.O.R.), A 8 
(pe bd. Muncii) și 
A 9 (pe str. Mo
rarilor). tn car
tierul Drumul Ta
berei. Berceni- 
Sud, Bd. Păcii, se 
construiesc anul 
acesta unită ți, co
merciale spațioase, 
late cu mobilier și 
punzătoare.

Pentru perioada I966-—1970 s-a 
prevăzut deschiderea a 
400 unități alimentare, 
de alimentație publică 
ror spafiu comercial 
peste 300 000 m.p.

— Consumatorii solicită comer
țului să le creeze posibilitatea de 
a se aproviziona cu diferite 
mărfuri tntr-un timp cit mai scurt. 
Ce li se va oferi In acest sens f

— tn aprilie vor Intra tn func
țiune. tn două cartiere bucurește- 
ne — Drumul Taberei și Balta 
Albă — două unități alimentare 
de tip nou: supermagazinele. Cum 
vor arăta ele șl cum vor funefio-

care va intra

vor tice
utilaje cores-

aproape 
industriale, 
etc. al ca
va însuma

na ? lată, de exemplu, pe cel din 
Drumul Taberei, tn aceeași sală 
se află toate produsele alimentare 
posibile, tn spatele raioanelor la
terale se a/lă trei camere frigori
fice și o a patra de tranșat carnea. 
La mijloc este raionul cu pream- 
balate La intrare, o dată cu coșul, 
cumpărătorul va primi și un ti
chet. El se va autoservi cu pro
dusele, preambalate. iar la raioa
nele unde marfa trebuie cintărită. 
prezintă tichetul, pe care se mar
chează valoarea respectivă. La 
casă se totalizează suma cumpără
turilor făcute, tn circa 10 minute 
se pot face tirguieli care în pre

zent, datorită dis
persării în unități 
separate, se tac 
in cel puțin o oră.

— Ce ne puteți 
spune despre ac
tivitatea con
structorilor, cali
tatea lucrărilor, 
termenul de exe
cuție 7

— Se știe că tn 
ce privește con
struirea și ame
najarea spațiilor 
comerciale și a 
altor unități de 
deservire, au e- 

xlstat aproape tot timpul deficien
țe. Intirzieri Unele au fost înlătu
rate, 
cate.
nr. 5 
buia

tre-

neîn-

A

In căutare 
de acoperișContinuă discuțiile cu privire la locurile de reședință ale organismelor N.A.T.O.

Participanții la lucrările sesiunii generale a Academiei Republicii Socialiste România, din 6—8 aprilie 1966, adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român și dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, un călduros salut, asigurîndu-vă totodată de recunoștința și entuziasta lor adeziune față de programul de măsuri trasat de partid în scopul înfloririi științei românești.Oamenii de știință își exprimă satisfacția că lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român au situat problemele dezvoltării științei printre cele mai importante probleme ale dezvoltării economice și sociale a țării noastre. Ei au întîmpinat cu viu interes și căldură expunerea dv. la Marea Adunare Națională, care conține un amplu tablou al fenomenului științific românesc și indică căile esențiale ale îmbunătățirii organizării și îndrumării activității de cercetare științifică și ale creșterii eficienței ei economice și sociale.Adunarea generală a Academiei a constatat, cu îndreptățită bucurie, că s-au obținut noi și valoroase realizări științifice, că a sporit contribuția cercetării la opera de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră, că a crescut prestigiul internațional al științei românești.înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice va contribui din plin — pe baza unei concepții și a unui program unitar și de perspectivă — la concentrarea eforturilor savanților și cercetătorilor și la găsirea mijloacelor celor mai adecvate, pentru soluționarea unor probleme actuale ale progresului tehnic și științific contemporan.Sesiunea generală a constatat că planurile de activitate ale unităților de cercetare din Academie pe anul 1966 răspund în mai mare măsură sarcinii de intensificare a cercetării științifice și de îmbinare organică a cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă, contribuind astfef la o mai puternică legătură între teorie și practică, între știință și producție.Orientarea și sprijinul generos pe care Partidul Comunist Român și guvernul tării noastre le acordă cercetării sînt- chezășia cuceririi unor noi poziții în frontul științei universale și a unor noi și valoroase contribuții la propășirea României socialiste.în preajma aniversării a 45 de ani de luptă și de creație istorică a Partidului Comunist Român, oamenii de știință și cercetătorii din Academie se angajează să-și intensifice eforturile pentru a aplica în viață directivele partidului, în vederea sporirii patrimoniului științific național și a ridicării, pe o treaptă superioară, a contribuției științei la edificarea României socialiste.
Congresul P. C. U. S

și-a încheiat lucrările
altele mai persistă, din pă- 

De exemplu, complexul 
din Drumul Taberei 
să fie gata de trei luni.

Intirzierea e pricinuită de
țelegerile dintre întreprinderea 
de construcții localuri-București 
(I.C.L.B.) și întreprinderea de 
mobilier și decorațiuni (I.M.D.) 
privind executarea unor amănunte 
de interior. Sini promisiuni că 
luna aceasta complexul va fi to
tuși terminat.

Cetățenii din raza 
parcurg distante de 
kilometru pentru 
zilnice, așteaptă ca 
să tie îndeplinite.

Dumitru MINCULESCU

lui, care acum 
cel pufin un 
cumpărăturile 

promisiunile

Vinerl au luat sfîrșit lucrările celui de-al 23-lea Congres al P.C.U.S., care au durat zece zile.în marea sală a Congreselor din Kremlin se aflau peste 6 000 de delegați și oaspeți de peste hotare — reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești, național- democratice și socialiste de stînga din 86 de țări. La Congres a participat munist varășii cretar Central al Partidului Comunist Român, conducătorul delegației, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv,

delegația Partidului Co- Român alcătuită din to- Nicolae Ceaușescu, general seal Comitetului

secretar al C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.Congresul a adoptat o rezoluție cu privire la raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. prin care se a- probă linia politică și activitatea practică a C.C., propunerile și concluziile conținute în raport. Apoi a fost adoptată hotărîrea prin care se aprobă Directivele planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S.Congresul a însărcinat Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. să asigure — pe baza Directivelor — elaborarea planului de dezvoltare economică a țării pe anii 1966—1970. Congresul a indicat că la elaborarea planului să se țină seama de numeroasele propuneri făcute în perioada dezbaterii proiectului de Di-

rective, perioadă care a precedat Congresul.L. Brejnev a comunicat că a a- vut loc prima plenară a C.C. al P.C.U.S., ales la cel de-al 23-lea Congres. Plenara a ales organele de conducere ale partidului. Leonid Brejnev a fost ales în unanimitate secretar general al C.C. Ca membri ai Biroului Politic al C.C. au fost aleși: L. Brejnev, A. Kosî- ghin, N. Podgornîi, M. Suslov, G. Voronov, A. Kirilenko, A. Șelepin, K. Mazurov, D. Poleanski, P. Șe- lest, A. Pelșe. Ca membri supleanți ai Biroului Politic au fost aleși: P. Demicev, V. Grișin, V. Mjava- nadze, S. Rașidov, D. Ustinov, V. Șcerbițki, D. Kunaev, P. Mașerov.
Al. CIMPEANU 
A. MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA

Cheile Blcaxului

ANCHETA
JF
SCINTEH CUM VA SIMȚIȚI LA NOI?

Ai încheiat anii studenției. Ești proaspăt profesor, medic, inginer agronom... Cum își primește satul intelectualii ? Ce condiții de trai li s-au asigurat ?O convorbire cu tov. ION NEAGA, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular at raionului Buzău, ne-a relevat următoarele :— Raionul nostru duce încă lipsă de cadre calificate și ne bucurăm cînd ne vin profesori, medici tineri. Fiecare însă își are problemele lui, a căror rezolvare depinde în mare măsură de sfatul popular. Să dau cîteva exemple. Căsătoria profesorului Marcel Bădău, din comuna Berea, nu i-a dat emoții numai lui, ci și nouă. Soția funcționa la o școală din orașul Rm. Sărat. Se punea întrebarea : cine, pe cine va urma ? De aceea, cînd am fost solicitați să creăm, la Berea, o catedră, ne-am bucurat că nu pierdeam un profesor; dimpotrivă, cîș- tigam încă unul. Tovarășul profesor Valerian Bărbuță, absolvent din promoția ’65, a venit la noi căsătorit; pentru că soția se afla în alt raion, am căutat și am găsit modalitatea s-o transferăm în raionul nostru.Iată cum probleme de interes familial se înscriu printre preocupările importante ale sfatului popular raional.Un prim popas în comuna Smeeni. Șosea asfaltată, de-a lungul căreia se află un cinematograf, bibliotecă, spital, magazine, baie, locuințe tip construite pentru unii intelectuali din comună... Totul e nou.Aici a sosit, cu cîteva luni în urmă, cu actele și indemnizația de instalare în buzunar, tînăra soară Argentina Georgescu.— Vă rugăm să descrieți zi a venirii dumneavoastră Cine v-a întîmpinat ? Unde ați dormit ?— în stația de autobuz mă așteptau președintele sfatului popular, directoarea școlii și alți tovarăși ; mai tîrziu am aflat că erau membrii unei comisii care avea sarcina să se ocupe de primirea mea. Am simțit că sînt înconjurată de atenție, de grijă. Comisia m-a

profeprima în sat.

Ținuta vestimentară
a mărfurilor

condus la cîteva gazde, pînă am ales camera care mi-a plăcut.La Smeeni cei 70 de intelectuali (altădată erau aici numai cîțiva învățători) dispun de locuințe confortabile, obținute prin grija sfatului popular. Alimentația ? Nu-i o problemă, ne-au declarat cei cu care am discutat. Magazinele cooperativei de consum sînt bine a- provizionate, brutăria face pîine bună, cooperativa agricolă vinde orice produs alimentar.
Bine ați venit)... 
Și pe urmă?în același raion am întîlnit însă și altfel de gazde.Tabloul de mai jos ne-a fost zugrăvit de tînăra doctoriță Cornelia Popescu, din bia. I ‘ ___găsea alimentele necesare, se ducea o dată pe săptămînă la Buzău, să se aprovizioneze, consolîn- du-se cu ideea că asta face parte din ceea ce s-ar numi „greutăți inerente". A venit frigul, dar nu avea cu ce să facă focul. în asemenea condiții, tînăra doctoriță s-a hotărît să facă naveta la Buzău.— La noi, după ora patru după- amiază, personalul medical dispare, iar unii profesori stau cu ochii la ceas ca să nu scape trenul — ne spunea tovarășul Gheorghe Șeitan, președintele sfatului popular.— Au condiții să locuiască în sat ?— Să se descurce...— V-ați întrebat vreodată cu ce se deplasează doctorița in satele vecine, cale de kilometri, pentru un tratament care se face din șase în șase ore ? Niște instrucțiuni vorbesc despre un mijloc de locomoție pentru uzul sanitar.— Eu, cînd merg cu șareta undeva și o întîlnesc în drum, o iau cu mine.Răspunsul tovarășului Șeitan este departe de a fi un răspuns al președintelui comitetului executiv al unui organ ca sfatul popular, care este chemat prin lege să rezolve astfel de probleme.Nu spunem că tovarășul Șeitan ar avea în buzunar cheile unor locuințe pe care nu vrea să le repartizeze ; dar că sfatul popular trebuie să se intereseze îndeaproape de găsirea unor gazde, a unor camere de locuit — asta da. Tot sfatul popular ar trebui să se îngrijească și de aprovizionarea cu alimente.Ar trebui văzut în ce măsură știu să fie gazde bune și sfaturile populare din Sudiți, Zilișteanca,

comuna Cili-La început, în sat nu prea

Poșta-Cîlnău unde, de asemenea, intelectualii sosiți în sat nu sînt ajutați să-și rezolve probleme de ordin gospodăresc.Sugerăm comitetului executiv al sfatului popular raional refacerea itinerariului nostru — mai mult, lărgirea lui pînă la cuprinderea tuturor satelor. Se vor putea cunoaște nu numai astfel de situații, ci și măsuri, inițiative bune care se cer generalizate.într-o scrisoare sosită dintr-un sat din regiunea Crișana, Vadu Crișului, ni s-a relatat despre felul anevoios în care profesorii din localitate își procură lemnele de foc ce le-au fost repartizate din- tr-o pădure aflată la 30 km. Lucrurile s-au complicat mai mult, întrucît lemnele însemnau, de fapt, copaci „în picioare", ce trebuiau tăiați. fasonați și transportați de către cei care aveau nevoie de lemne.Directorul întreprinderii forestiere din Oradea ne-a spus Că a-

provizionarea cu lemne de foc a salariaților din Vadul Crișului ar fi fost ușor de realizat, întrucît în această comună există un depozit al întreprinderii „Combustibilul", iar în apropiere se află o fabrică de cherestea, care valorifică resturile lemnoase la un preț foarte avantajos. „Greutățile inerente" pot dispare dacă se studiază toate posibilitățile în rezolvarea unei anume probleme.-Cazuri ca cel petrecut la Vadul Crișului am întîlnit extrem de rar. La întrebarea noastră despre aprovizionarea cu lemne, tovarășul Petru Borod, directorul Școlii generale din Șimand, ne-a privit mirat.— Am primit lemne din parchetul comunal, gata tăiate, uscate. Prin grija sfatului popular, nele au fost transportate cu• lajele cooperativei agricole, am apreciat valoarea acestui căruia, desigur, ii răspundem tot ceea ce facem în sat.
lem- ate- Noi gest, prin

Tînăra profesoară Valeria Pop, de la Socodor, ne-a vorbit despre felul în care au fost primiți aci noii absolvenți ai facultăților, despre grija deosebită, emoționantă chiar, cu care au fost înconjurați încă din prima zi. O asemenea grijă a fost subliniată în cele mai multe din comunele pe care le-am vizitat.în fiecare an promoții de intelectuali — detașamente ale culturii și științei — merg la sate cu însuflețirea și elanul care caracterizează întregul nostru tineret. Sfaturile populare au datoria de a se ocupa cu cea mai mare grijă de asigurarea unor condiții cît mai bune de muncă și de viață. Aceasta ajută pe tinerii sosiți de pe băncile facultății să se integreze încă din primele zile în viața satului, să obțină rezultate bune în activitatea profesională și obștească.
Ion MARINA

CUVlNTUL CITITORULUIIn urma publicării în ziarul nostru — sub titlul „Cel de-al doilea 8“ — a unei anchete referitoare la folosirea timpului liber, la redacție au sosit mai multe scrisori ai căror autori relevă și alte aspecte ale problemei în discuție. Publicăm cîteva dintre ele.
Timpul liber 
nu poate fi 
o necunoscută

llv

Ne-am propus o Incursiune în domeniul ambalajelor. Specialiștii, fără excepție, ne-au explicat că ambalajul conservă și protejează marfa, dar are și rolul de a o prezenta, de a-i face reclamă.Din sumedenia de ambalaje ale produselor alimentare, unele —■ mai ales cele noi ■— rețin atenția în mod deosebit: cutiile extrapla- te de conserve de pește, sticlele vitrate de ulei, pungile suple folii transparente ale pastelor inoase. Toate ridică marfa ochii clientului, îl îndeamnă cumpere. Dar, în vecinătatea apar cutiile butucănoase ale conservelor de legume, exasperanta uniformitate a sticlelor stas 1950, produse cu inscripții absurde — („Unica. Bea-o fierbinte !). Nici haina unor produse ale industriei ușoare nu e mai arătoasă : pantofii, confecțiile, articolele de maro- chinărie și multe altele nu se bucură încă de un ambalaj adecvat.întrebarea este : cum și de ce pătrund în magazine ambalaje nepotrivite, inestetice ?Sectorul producerii ambalajelor are un for tutelar: Oficiul pentru ambalaje din Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenția Sîntem în biroul tovarășului ing. Sergiu Scadovschi, director al acestei instituții. Am adus cu noi de ambalaje tip

din fă- în să lor

Vînt de spus cînd vi se prezintă pentru ea o haină nepotrivită? întreprinderile de ambalaje pot produce orice?Ambalajele nu pot intra în magazine numai cu avizul producătorilor. Ele trebuie avizate și de către comerț. în fond, el vinde marfa, are deci interesul ca ea să fie ambalată corespunzător cerințelor actuale. „în această privință ne învîrtim într-un cerc vicios, e de părere tov. Ionel 
Simionescu, director general în Ministerul Comerțului Interior. în legătură cu ambalajele, între noi și ministerele producătoare au dese dispute. Ni se prezintă, de pildă, macheta unui ambalaj, zicem că ne place. Dar cînd ni se livrează marfa, observăm, uneori, că macheta arăta într-un fel, iar ambalajul propriu-zis în alt fel. Ce să facem în această situație? Să respingem marfa din pricina ambalajului? Uneori putem face a- cest lucru, alteori...Lucrurile sînt destul de limpezi: existența acelei „lumi eterogene și inegale a ambalajelor", se da- torește unui șir întreg de factori: Oficiul pentru ambalaje, nou creat

locSă

— de trei ani — prinde puteri cu foarte multă încetineală, iar producătorii mărfurilor și comerțul avizează cu ușurință ambalaje neizbutite, făcîndu-și concesii reciproce.Din numeroasele discuții pe care le-am avut cu reprezentanți ai forurilor interesate, am înțeles că posibilități tehnico-materiale pentru îmbunătățirea operativă a ambalajelor există-, E nevoie însă și de inițiativă, pasiune și interes. Ce se va întreprinde și cum pentru punerea în valoare a acestor posibilități ? în stadiul actual de dezvoltare a economiei noastre, a industriei și comerțului, ambalajele trebuie să constituie un domeniu de cercetare științifică, cercetare care să stea la baza unei adevărate industrii moderne a acestui sector. Firește, problema e complexă și nu se pot da cu ușurință soluții. Este necesar ca organele competente și direct interesate — în primul rînd Oficiul pentru ambalaje, ministerele producătoare și Ministerul Comerțului — să analizeze situația existentă, să ia măsuri pentru îmbunătățirea lucrurilor.

luminarea premiilor

orașelor fruntașe

Gheorghe GRAURE

in întrecerea patriotică
Astăzi, la Tr. Severin, Piatra Neamț, 

Rm. Vîlcea, Pucioasa, Odorhei și 
Vaslui, care au fost premiate în în
trecerea dintre orașe pe anul 1965, 
au loc adunări festive în cadrul că
rora se înmînează premiile obfinufe. 
Valoarea totală a acestor premii, în 
utilaje, obiecte pentru activitatea cul
turală etc, trece de 1 700 000 lei. în 
aceste adunări, cetățenii care au avut 
o contribuție importantă în gospodă
rirea și înfrumusețarea orașelor res
pective primesc insigne de fruntași 
în întrecere? patriotică. Prin munca 
cefăfenilor antrenați în această tradi
țională acțiune, anul trecut s-au exe
cutat lucrări gospodărești a căror va
loare se ridică la 1,6 miliarde lei.

întrecerea dintre orașe și dintre 
comune continuă și în acest an. Pri
ma etapă se încheie la 8 mai, Ziua 
aniversării a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, a doua 
etapă — 23 August și ultima pînă la 
sfîrșitul anului.

Timpul liber este — prin libertatea fiecăruia de a-1 folosi cum crede— timp individual și totodată timp social. Valoarea 
Iul socială rezidi cu deose
bire în aceea ci personali
tatea umani — bunul cel 
mai prețios în socialism — 
se creează ți se dezvolți ți 
în acest timp liber, nu nu
mai In timpul de munci.Progresul nostru general rapid, caracterul tot mai complex al vieții sociale, ridicarea maselor pe trepte mai înalte de cultură, pe de o parte, înmulțirea și diversificarea mijloacelor de recreare, pe de altă parte, cer 
sporirea eficienței timpului 
liber, după părerea mea în două direcții: a) în direcția creșterii timpului liber de fapt, adică a a- propierii lui, ca durată, pînă la coincidență cu timpul liber de drept al fiecăruia; b) în direcția creșterii conținutului lui calitativ. Aceasta presupune o cunoaștere bună a modului cum oamenii își folosesc timpul liber și a nevoilor lor în acest timp.Există organisme, printre care radioteleviziu- nea, Direcția difuzării filmelor, Direcția difuzării cărții ș.a. care prin excelență ne solicită timpul liber. Anchete sociale organizate în mod științific și nu la întîmpla- re, de către aceste organisme, le-ar furniza mult mai prețioase sugestii mai ales în a doua direcție indicată mai sus, decît.

de pildă, un număr de scrisori — chiar mare — pe care le primește Ra- dioteleviziunea pentru u- nele emisiuni, sau aprecierile, cîteodată superficiale, pe care le primește Direcția difuzării cărții de la difuzorii săi. Sau : dacă un sfat popular raional din Capitală, de pilde, ar organiza o a- semenea anchetă riguroasă priiître femeile muncitoare și ar vedea cit din timpul lor liber, cîștigat prin muncă, se irosește la cumpărături din cauza deficiențelor în organiza-

totodată și înnoiri. Mă voi referi doar la unele aspecte.De exemplu, publicul se întreabă de ce pentru un număr mare de articole alimentare, farmaceutice, de îmbrăcăminte ș.a. trebuie să piardă timp, o dată la casă pen- - tru a plăti și încă o dată pentru eliberarea mărfii? De ce nu se folosește în mai mare măsură pream- balajul în desfacere a fructelor ?Mijloacele educative sînt foarte nu- meroase'și variate : ai de unde alege și totuși este greu de ales. Trebuie să fii bine înarmat atît cu gust artistic, cît și cu niște mijloace mai pro-

să rămînă deschisă pentru că mijloacele de sporire a eficienței timpului liber; a valorii lui sociale, practic sînt, într-ade- văr, nelimitate.
Honorina CAZACUCercetător principal Institutul de Filozofie al Academiei
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fie 8cîte am putut con- de multe ori, oa- nu-și pun — cum firesc — problema acțiuni, căror pre-

CEL

DE-AL

DOILEArea aprovizionării, nu credeți că ar putea lua măsuri mai operative și mai eficiente pentru îmbunătățirea acestui sector ? Să folosim ceste mijloace noaștere IDar și pînă la paralel cu ele, face mai mult în ambele direcții. Sînt cîteva domenii mari, dintre cele mai importante — alimentația publică, serviciile administrative, serviciile casnice, transportul în comun, deservirea culturală unde contactul dintre public și organele de deservire este zilnic, unde există rezerve mari de economisire a timpului liber și se poate organiza mai bine ceea ce a- vem deja, aducîndu-se

deci a- de cu-ele, sau se poate

I

zaice, adică să ai un program-radio, un program al teatrelor și cinematografelor, un buletin cu cărțile noi apărute, un program al expozițiilor, concertelor, manifestărilor culturale ocazionale, al excursiilor organizate de O.N.T. etc. Cele mai multe dintre aceste informații sînt cuprinse în publicația „Săptămîna culturală a Capitalei" (e- ditată de Comitetul de cultură și Artă al orașului București), dar ea a- pare într-un tiraj prea mic în raport cu cerințele și este greu de procurat. Ca și programul de radio, de altfel. Cred că asemenea probleme ar merita să stea în atenția forurilor în drept.Lista sugestiilor trebuie
cîteva „mostre" 1950. Tovarășul director se uită la ele: „Este ambalaje nu corespund nici punct de vedere utilitar, nici estetic. De ce este totuși admisă producerea lor ? Greu de răspuns. O- ficiul nostru e un organism tînăr. Am luat ființă abia de trei ani“De ce înseamnă prea puțin trei ani ? După cum se știe oficiul a luat ființă în decembrie 1963 ; pînă în decembrie 1964 — deci într-un an — s-au instalat sa- lariații; din decembrie pînă în decembrie 1965, ciul a lucrat cu un efectiv redus și s-a ocupat aproape exclusiv cu' punerea la punct a regulamentului de ordine interioară, cu emiterea autorizațiilor pentru manipularea și depozitarea ambalajelor (I). In prezent a fost întocmit un plan de muncă și se cercetează situația ambalajelor din țară. Amănunte suplimentare n-am primit. Cercetările Oficiului pentru ambalaje nu au ajuns încă la capitolul tratat în însemnările noastre: cum să se realizeze ambalaje de bună calitate, ingenioase, sugestive, cerute de un comerț civilizat ?.Totuși, ambalaje se produc. Le produc și le avizează ministerele producătoare și comerțul.De la Oficiul pentru ambalaje ne-am deplasat, cu mostre cu tot, la Direcția generală de aprovizionare și desfacere a Ministerului Industriei Alimentare.Opinia tovarășului Florin Pave
le seu. director general: „Nu a existat un for, o instituție care să dea o linie generală, să coordoneze și să îndrume tehnic și artistic sectorul de producție a ambalajelor. Așa stînd lucrurile, fiecare întreprindere a creat și a dat pe piață ceea ce i s-a părut că e mai bun.— Bine, dar marfa e a dumneavoastră, nu aveți nici un cu-

adevărat, unele din

1964 ofi-

D E PIMWH
— Iată ce ne-a scris deunăzi un corespondent: „In familia fiecăruia 

dintre noi sau măcar între cunos- 
cuții noștri se găsește cel puțin un 
mîncător de pilule". Afirmația lui ni ș-a părut exagerată, dar, privind mai atent în jur, ne-am întrebat totuși dacă nu ar fi mai bine să consultăm un medic.— Să știți că e greu să exagerezi pericolul pe care-1 reprezintă abuzul de medicamente. Ne izbim de cazuri de-a dreptul dramatice. Dacă un om s-a nenorocit, măcar are o parte din vină, dar ce să mai spui de copii neștiutori, pur și simplu mutilați numai pentru că mamele lor au vrut să-i „fortifice" ? Am ajuns într-o situație paradoxală : în cursurile noastre ar cam trebui să reliefăm mai mult pericolele unui medicament decît foloasele lui. Cînd un om e bolnav, medicul nu va renunța la leacul necesar : pericolul de a-i „speria" pe oameni cu neplăcerile abuzului mi se pare mai mic decît acela de a-i lăsa să-și bombardeze organismul.— Credeți că acest pericol a crescut în ultimii ani ?— Da. neîndoios.— Din ce cauză ?— In primul rînd, a succeselor. Trăim o epocă de mari triumfuri ale științei, de prestigiu al ei. De pildă în domeniul nostru, penicilina — această regină a bătăliilor medicale, ca să dăm un singur exemplu — a obținut vindecări senzaționale, care i-au uluit pe bolnavi, uneori și pe medici. A- poi, diferite prejudecăți și como-

dități; mulți preferă să înghită cîteva pilule decît să-și schimbe regimul de viață ; nu vor să știe că pilula nu poate ține loc de somn, de odihnă, mișcare, inteligență, liniște, bună dispoziție și de tot ce ar vrea un naiv să găsească de-a gata într-o pilulă.— Să înțelegem că majoritatea mîncătorilor de pilule o alcătuiesc oamenii mai curînd sănătoși ?— Cam așa. Mîncătorul de pilule e cel mai adesea un om care în timpul zilei are nervi și dureri de cap, înghite antinevralgice și calmante. Se duce acasă flămînd și nervos, mai înghite cîteva hapuri, seara se hrănește cu somnifere; soția, ia pilule care seamănă cu celelalte prin inutilitatea lor, iar copilul e pompat cu vitamine.— O clipa, ca să precizăm termenii. Ce desparte pe omul sănătos de bolnavul închipuit ? Nu există cazuri cînd un om poate lua o doctorie fără să fie bolnav și fără să fie hipocondru ? Avem în minte două teze. Una, de mare trecere și azi, a anticului Hipocrat, care spune să nu iei nici un leac dacă n-ai absolută nevoie. Cealaltă, care acuză natura de mici scăpări, sustinînd că nu ne oferă tot ce ne trebuie ; de pildă, un american care spunea că trebuie să ne completăm hrana cu vitamine și cu hormoni. Pe care dintre aceste poziții vă situați d-voastră ?— Pe prima, și cred că nu e o părere a unei școli înguste, ci e cea mai larg răspindită in întregul corp medical. Susțin că omul normal. din copilărie și pină în faza

Conf. univ. dr. C. MARCU de la catedra de farmacologie a I.M.F.
adultă, găsește în alimentația nor
mală, echilibrată, absolut tot ce-i 
trebuie. Să ne gîndim la popor, la țăran. Viața modernă nu schimbă situația : chiar într-un număr din ’66 al unei reviste medicale (Jurnalul asociației medicilor a- mericani), am citit un apel imperios, să se renunțe la prescrierea

Pe teme medicale

vitaminelor în cantități mari și continuu.— Cînd vorbeați de mamele primejdioase, v-ați referit și la vitamine ? Poate exista abuz și în consumarea lor ?— Principiu sfînt trebuie să ne fie că orice substanță, dacă se a- buzează de ea, poate deveni otravă. Chinezii din vechime se sinuci- deau cu sare, nu importă pe ce cale, dar puteți să mă credeți pe cuvînt, sare din cea mai simplă. Reputația vitaminelor se datorează și faptului ca nu fac rău, că se elimină. Numai că există și vitamine Care nu se elimină, iar rezultatele sînt zguduitoare : am văzut cîțiva

copii cu craniul osificat înainte de vreme — deci condamnați să ră- mînă microcefali — numai pentru că mamele lor fuseseră obsedate ca nu cumva... să ajungă rahitici și îi îndopaseră cu D.— Dintre cazurile mai frecvente însă : cine sînt recordmanii, pilulo- fagii cei mai îndărătnici ?— Recordul cel mare îl dețin nu atît bolnavii imaginari, cît, dimpotrivă, cei ce se cred sănătoși, a- firmă că „n-au nimic" și înghit cîte 10 și 12 antinevralgice pe zi. în clinică se pot vedea uneori oameni cu rinichiul necrozat — pînă mai ieri „sănătoși-tun“ (vorbă să fie I) care consumaseră în șase- șapte ani peste zece kilograme de antinevralgic !!— Deci nu vă referiți la mîncă- torii de calmante și deconectante — oameni dintre care pe unii î-am putea bănui că exagerează, au „fandaczii" — ci la cei ce iau antinevralgice. Veți recunoaște însă că mai nimeni nu ia un antinevralgic, dacă nu-1 doare ceva.— Vă dau de exemplu o veche prietenă de-a mea, o femeie cultă și îngrijită căreia i-am spus totuși că e barbară. De ani de zile are dureri de cap; nu, nu i se năzărește, are într-adevăr dureri puternice și, s-ar părea, o scuză pentru a înghiți doze uluitoare de pilule. Dacă o cercetezi mai atent, vezi însă că fumează 40 de țigări pe zi. îți rîde în nas și îți spune : Dragă, știu și eu că e mai sănătos să dormi opt ore pe noapte, să stai la aer curat undeva la munte și să bei lapte proaspăt muls ; n-am ne-

voie de doctor ca să aflu asta ; tu, dacă te pricepi, ajută-mă în condițiile mele reale. Hapurile îmi vor face rău, dar deocamdată n-am încotro". Or, ce am constatat ? Făcuse o microintoxicație a sîngelui — mi-e greu să descriu aci fenomenul pe larg, dar fapt este că 
antinevralgicele nu-i luau din du
rere, ci i-o agravau, ca în unui om care ar vrea să-și iască setea bînd saramură.— într-unul din numerele

cazul lecu-viitoare ale ziarului, am dori să prezentăm alte argumente ; deocamdată, în încheiere, ce ați dori să subliniați ?— Prudența nu înseamnă neîncredere față de progresele științei medicale, ci mai adesea cunoaște
rea forței năprasnice pe care au 
izbutit s-o aibă multe din produ
sele descoperite in ultimii ani. Cu 
cît o doctorie are mai multă pu
tere de a lecui, cu atît înseamnă 
că ea pătrunde mai adînc în inti
mitatea procesului vital, deci cu 
atit și riscurile sint mai mari. E ca în cazul unui vehicul : cu cît dezvoltă o viteză mai mare, cu atît crește și primejdia de accident. Asta nu înseamnă că n-a progresat industria de mașini, ci numai că prudența omului de Ia volan n-a crescut în pas cu puterea mașinii. Așadar, nu vă jucați cu focul. Și mai ales, aveți milă de copii. Nu lăsați medicamentele prin casă. Nu păstrați doctorii vechi. Una din două : ori aveți ceva, și atunci duceți-vă la doctor, ori credeți că nu merită să vă duceți, dar atunci lăsați pilulele în pace.

Din Stata, menii ar fi la ce ferințe să li se dedice în timpul liber, ci cum «nu
me si-șl creeze acest timp. Și aceasta, deoarece — după părerea mea — In 
unele Întreprinderi cel de-al 
doilea opt, cu foarte multă 
ușurință, este ciuntit. Nesocotind prevederile legale care reglementează regimul de lucru, condu
cerile unor întreprinderi, in loc să organizeze mai bine producția în cadrul celor 8 ore legale de muncă, recurg la ore suplimentare peste program sau admit să se lucreze chiar și în zilele de repaus.Aici este vorba, cred, și de o anumită mentalitate cu implicații mai largi. Căutăm tot felul de procedee tehnice pentru a folosi mai bine materia primă și materialele, ițe străduim să facem pretutindeni cît mai multe economii. Din timpul pe căre-1 avem la dispoziție ne permitem însă să facem o adevărată risipă, pentru că nu știm să-l prețuim și să-l gospodărim așa cum trebuie. Recunoaștem, adesea, că timpul ne scapă printre degete, dar foarte rar ne dăm seama ce valoare reprezintă acesta. Organizarea defectuoasă a muncii nu trebuie „plătită" din timpul liber al oamenilor, așa cum se procedează câteodată, de exemplu, la uzinele „Semănătoarea", „Uzina de mașini electrice" sau la „Industria bumbacului". Cred că o asemenea practică trebuie interzisă cu desă- vîrșire.O risipă serioasă de timp se face în unele întreprinderi și prin organizarea unui număr exagerat de ședințe lungi și obositoare. în această privință nu s-a înlăturat încă pretutindeni paralelismul, oamenii fiind ne- voiți să asculte lucruri pe care deja le cunosc.Mulți oameni își pierd zilnic între 2—3 ore din timpul lor cu transportul de acasă la locul de muncă și invers. E de la sine înțeles că, pentru a reduce acest timp irosit, este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea transportului în comun. Dar oricît de repede și de bine ar circula mijloacele de transport, apropierea fiecărui salariat de locul de muncă rămîne o problemă actuală. Nu este normal ca un muncitor care lucrează la uzinele „23 August" să locuiască în cartierul Berceni-Sud, iar altul de la Uzina metalurgică București să stea în Balta Albă. Astfel de anomalii s-ar putea înlătura prin schimburi de locuințe. Cred că a venit, în sfîrșit, timpul ca această problemă să intre în preocupările serviciilor d» spațiu locativ.

Gheorghe FLOREA membru în Biroul executiv al Consiliului local ol sindicatelor din orașul București
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Șl ECONOMIC
Colectivul întreprinderii noastre și-a îndeplinit cu 15 zile mai devreme sarcinile de plan pe primul trimestru al anului. Comparativ cu 

1959, in primele luni din 1966, pre
țul de cost al forajului a fost cu 
45 la sută mai mic, iar vitezele de 
lucru au crescut cu 48,9 la sută. Rezultatele amintite s-au obținut în condițiile trecerii la forajul de mare adincime care, desigur, au necesitat perfecționarea tehnologiei de montaj a sondelor, Îmbunătățirea metodelor de foraj.în practicarea unui foraj rapid și economic, noi am pus accentul 

pe organizarea rațională a muncii 
brigăzilor, luînd măsuri eficiente pentru ca și în timpul iernii să se poată munci cu aceeași productivitate ca și în anotimpul călduros. E lesne de înțeles că trebuia șă 
asigurăm un decalaj optim între 
perioada de montaj și cea de fo
raj a sondelor. în prezent, acest

decalaj este de o lună. Instalațiile sondelor la care forajul a început în ianuarie au fost montate încă din trimestrul IV, anul trecut. Ca urmare, planul a putut fi realizat ritmic, decadă cu decadă, fără să recurgem la eforturi suplimentare spre sfîrșit de lună, practică dăunătoare calității lucrărilor.
Rezultatele din primul trimestru al anului în curs le-am obținut cu 

același număr de sondori și cil'. a- 
celeași instalații, pe calea folosirii cit mai complete a capacității instalațiilor, creșterii continue a vitezei de foraj. Ne mîndrim cu brigăzile de foraj și. cele. de..montaj conduse de Ion- Popescu, .Daniel Guloiu, Matei Guță, Ioan Ilina, Constantin Stroe. Grija noastră,; eforturile depuse pentru mai buna pregătire profesională a .muncitorilor, șefilor de echipe, podarilor, mecanicilor de pompe au dat roa-

Este satisfăcătoare 
folosirea maselor plastice 

în industrie?
(Urmare din pag. 1)

— Sîntem vizitați de zeci și sute 
de delega fi din întreprinderi. A- 
ceasta ne răpește foarte mult timp. 
Consider că sint deficiențe în 
modul cum Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini coordo
nează folosirea maselor plastice 
ca înlocuitori ai metalului. Acea
stă acțiune se desfășoară sporadic, 
descentralizat. Rezultatele bune ob
ținute de unele întreprinderi nu 
sint generalizate și extinse. Se iro
sesc astfel forțe și apar paralelis
me în studierea și experimentarea 
introducerii materialelor plastice.— Cunoașteți vreun caz ?

— Da ! Paharul pentru separatoa
rele de aer și ulei de la instalația 

e reglaj pneumatic a fost proiec
tat și experimentat, în paralel, de 
uzinele „Electronica"-București, „1 
Mai"-Ploiești și ,,Țehnafrig‘'-Cluj, 
lată de ce cred că este necesar ca 
I.C.T.C.M. să treacă neintîrziat la ti
pizarea reperelor din materiale plas
tice pentru cit mai multe mașini.Cu alte cuvinte, obstacolele care se mai mențin în calea extinderii maselor plastice se datoresc într-o măsură însemnată chiar M.I.C.M.— Care este punctul de vedere al producătorilor de mase plastice?

— Numărul reperelor destinate 
construcțiilor de mașini — ne-a spus tov. VICTOR MITROFANO- VICI, ing. șef adjunct al uzinei de prelucrare a maselor plastice „București", ar putea fi mult mai 
mare; uneori însă seriile de repe
re pentru fiecare tip de mașină fi-, 
ind prea mici, nu se justifică in
troducerea lor în fabricație. Și cele 
mai multe uzine vin tocmai cu a- 
semenea comenzi.— Socotiți, deci, că trebuie să se renunțe la lărgirea nomenclatorului de repere din mase plastice, dacă acestea nu se pretează la o fabricație de serie mare ?

— Nicidecum. Chiar și seriile 
mici pot fi executate. Cum ? Prin 
dotarea actualului sector de expe
rimentări din fabrica noastră cu 
mașini de prelucrat și aparate de 
control al calității producției, care 
să preia și fabricarea seriilor mici.Iată-ne și la Ministerul Industriei Chimice. Interlocutor — tov. ing. IOAN HUDEA, director general al Direcției generale a industriei azotului.— De ce sînt reperele din mase plastice de slabă calitate ?

— Nu poate fi vorba de o gene
ralizare. Producem anual peste un 
milion de repere care, în general, 
satisfac pe beneficiari. S-au luat 
măsuri ca tehnologia de fabricație 
să fie respectată. La uzina de pre
lucrare a maselor plastice „Bucu
rești" și Fabrica chimică Orăștie 
au fost realizate instalații de us
care a granulelor de relon.— Cum se explică totuși că uzinele constructoare de mașini mal primesc piese cu defecțiuni ?

— Calitatea materiilor prime nu 
se. ridică totdeauna la nivelul exi
gențelor. Policlorura de vinii fur
nizată de Combinatul chimic Bor- 
zești înregistrează mari variații ca-

litative de la un lot la altul. De 
asemenea, unele loturi de relon de 
la Săvinești sînt neomogene. Re
feritor la profilele din termoplas- 
te, am aminat punerea la punct a 
tehnologiei de fabricație.■—-Și cit timp se vor mai tărăgăna lUcrurile ?

— Sîntem pe cale să rezolvăm 
problema. La uzina de prelucrare a 
maselor plastice-Iași- sînt în curs 
de asimilare o serie de profile din 
masă plastică.— Totuși, cînd se va crea un cîmp larg de utilizare a maselor plaștice ?

— Recent, a avui loc o întllnire 
cu specialiști din construcțiile de 
mașini. Cu această Ocazie, ne-am 
propus înființarea, împreună cu 
M.I.C.M- a cursurilor de speciali
zare a profectanțiior și tehnologi
lor pentru piese din, masă plastică 
și matrițe, revizuirea normelor in
terne existente și elaborarea de 
standarde pentru o seamă de ma
teriale plastice produse de mai 
mulți ani. Fabricile prelucrătoare 
de mase plastice vor prelua, într-o 
măsură, mai mare decît .pînă acum, 
executarea necesarului de piese din 
materiale plastice pentru uzinele 
M.I.C.M. De .asemenea, avem în 
vedere problema proiectării ți exe
cutării centralizate a matrițelor.Important este să se traducă în fapte măsurile propuse, asupra cărora au meditat mult prea mult timp cele două ministere. Nu trebuie să se-piardă din vedere esența problemei : introducerea materialelor .plastice ,:în . construcția de mașini riu-i un scop în sine. în toate cazurile să se țină seama de aspectul economic, de ridicarea necontenită a caracteristicelor reperelor, de diversificarea Ier, pentru a se obține o eficiență maximă.

de. Ne-am asigurat astfel în întregime necesarul de cadre calificate. Și cîștigul este îndoit. Mai întîi, muncitorii cunosc tot mai bine meseria, au îndrăgit-o, s-au legat de ea prin mii de fire. în al doilea rînd, cadrelor tehnico-inginerești Ii s-a creat timp pentru munca de concepție, de cercetare științifică, de studii și experiențe practice.Ținînd seama de sarcinile care ne revin din Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului, în legătură cu dezvoltarea activității de cercetare geologică în cincinal, 
conducerea întreprinderii a repar
tizat spre studiu tehnicienilor și in
ginerilor o serie de teme strins 
legate de îmbunătățirea în conti
nuare a tehnologiei montării și să
pării rapide și economice a son
delor. Ne-am propus, printre altele, să elaborăm cele mai potrivite soluții pentru îmbunătățirea iluminatului la sonde, simplificarea și tipizarea montajelor anexe ale instalațiilor, folosirea unor materiale lpcale în combaterea pierderilor de noroi, redarea în folosință integrală în circuitul agricol a terenurilor ocupate cu construcția instalațiilor de foraj. Pînă acum au fost rezolvate cinci probleme din cele 15 înscrise în planul de cercetare științifică al întreprinderii. între altele, s-a pus Ia punct 
utilizarea fundațiilor recuperabile 
din beton armat prefabricat. Despre ce este vorba ?Fundația unei sonde are un volum de circa 100 mc de beton. Pentru construirea ei sînt necesare 25 tone de ciment și 136 mc de balast. Luînd în considerație timpul Necesar pentru întărirea betonului și productivitatea la săpături, realizarea unei fundații dura între 15—20 de zile. Prin utilizarea prefabricatelor recuperabile de beton armat,- montarea fundației unei sonde durează numai 8 ore, iar consumul de materiale a scăzut simțitor. Prima sondă montată pe fundații prefabricate din beton a adus întreprinderii o economie de circa 4 000 de lej. Dar, avantajele cele mai importante decurg din faptul că aceste fundații au o viață mult mai lungă. Potrivit unor calcule estimative, pe același set de prefabricate se pot monta cel puțin 10 sonde. Economiile totale se ridică la aproximativ 26 000 de lei pe sondă și, în același timp, cresc indicii de utilizare a instalațiilor de foraj. Cred că direcția generală 
tutelară din Ministerul Petrolului 
ar trebui să urgenteze aplicarea 
măsurilor preconizate pentru ex
tinderea procedeului fundațiilor 
recuperabile din beton armat pre
fabricat.Colectivul întreprinderii noastre își propune să raționalizeze și să simplifice sistemul de montare a conductelor la instalațiile 2 HD și 4 LD. Dar aplicarea în practică a altor măsuri este condiționată și de factori care depășesc posibilitățile proprii. în repetate rînduri, noi am cerut să se îmbunătățească construcția sapelor cu role și a capetelor de carotieră, să se perfecționeze metoda de probare a straielor în gaură netubată, să se asigure cimentul pentru sonde a- dînci. Pînă în prezent, nici una dintre aceste probleme nu a fost soluționată. De aceea, socotesc necesar ca ministerul să acorde mai mult ajutor întreprinderilor în rezolvarea unor asemenea chestiuni de însemnătate majoră pentru sectorul foraj.

Ing. Leontin MĂCIUCĂ directorul întreprinderii de foraj Craiova

La Valea Călugărească a avut loc o ședință de lucru la care au participat cadre din conducerea Institutului central de cercetări agricole, în care s-a analizat activitatea tehnico-economică pe 1965. Stațiunile experimentale din toate regiunile țării dispun de o suprafață de peste 80 000 de hectare și de o puternică bază tehni- co-materială. Acestea le permit ca rezultatele din cîmpurile experimentale să fie aplicate și valorificate în producție.Una din sarcinile principale ale ștațiunilor experimentale este producerea de semințe din cele mai valoroase soiuri și hibrizi, material săditor pomiviticol, animale de producție cu valoare biologică ridicată; în 1965, ele au pus la în- demîna gospodăriilor de stat șt cooperativelor agricole 26 700 tone semințe de grîu și secară, 967 tone de orz și orzoaica, 7706 tone hibrizi de porumb și sorg. Au mai fost livrate aproape 2,5 milioane de vițe altoite și peste un milion de pomi fructiferi, precum și un mare număr de tăurași, vițele, ber- becuți, mieluțe și vieri.în ședință s-a subliniat că sectorul de producție al stațiunilor experimentale constituie prima verigă care contribuie la extinderea în practică a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare. De a- ceea, sînt necesare o mai bună folosire a investițiilor și organizarea rațională a muncii în scopul creșterii continue a producției, care să demonstreze superioritatea metodelor științifice de lucru.
O nouă secție 
de finisajLa întreprinderea integrată de lînă ce se construiește în zona industrială a orașului Constanța, recent, a fost consemnat un important succes : terminarea construcției secției de finisaj cu o lună mai devreme. Tot aici se lucrează la montarea unei instalații automate de amestec a firelor la secția de filatură și , se fac finisări interioare la hala care va adăposti secția de spălătorie- pieptănătorie.

Studii și cercetări economice (vol. VI)

Continuînd seria de „Studii și cercetări economice", recent, sub 
redacția Institutului de științe e- 
conomice „V. I. Lenin"-Bucu- 
rești a apărut cel de-al VI-lea

volum al acestei publicații. Vo
lumul cuprinde articole refe
ritoare la industria grea, ca 
bază a dezvoltării multilate
rale a întregii economii, rolul 
investițiilor în dezvoltarea armo
nioasă și în ritm rapid a econo
miei naționale, investițiile capi
tale ca instrument principal în 
industrializarea socialistă a țării, 
investițiile și repartizarea terito
rială. a forțelor ele producție, in
ventarierea și reevaluarea -fon
durilor fixe. Cititorii mai găsesc 
studii privind probleme de ana
liză a prețului de cost al produc
ției vegetale, de concentrare și 
specializare a producției legumi
cole, de aplicare a calculului e- 
conomic în comerț, în studierea 
cererii populației. Cîteva articole 
se referă la diferite concepții sau 
teorii economice, la situația cla
sei muncitoare în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc. Volumul, 
care se încheie cu un documen
tar și o informare științifică, este 
de un real-folos celor ce studiază 
probleme economice.

Executarea mecanizata a lucrurilor solului din viile situate tn terase la stațiunea experimentalii Valea Câ- 
lugâreascâ

SCHIMBUL DE NOAPTE
Schimbul de noapte. în secțiile multor fabrici și uzine, munca continuă cu aceeași intensitate ca și în schimburile I și II. Peste tot, în toate 

unitățile industriale, activitatea din 
schimbul III se desfășoară ritmic. In 
cadență vie 1 Iată ce s-a constatat, cu prilejul unui raid-anchetă efectuat în noaptea de 5 spre 6 aprilie, în cîteva întreprinderi din Capitală.
Uzina 
„Autobuzul"Secția.mecanică. Dorim să stăm de vorbă cu , un inginer.

— Căutați zadarnic — ne spune strungarul GHEORGHE AUREL. La noi în secție, în schimbul de 
noapte nu lucrează nici un inginer.— Cine coordonează activitatea?

— Eu, că-s mai bătrîn.— Nu aveți maistru ?
■— Ar trebui să fie Alecu Bala- 

ban, dar, după cum vedeți, nu a 
venit la lucru. Dacă știa că ve- 
niți...Absența în schimbul III a inginerului sau a maistrului se face puternic simțită. Muncitorii nu a- veau desene de execuție, planuri de operații, unele scule. Urmînd exemplul maistrului de la mecanică, muncitorul Mihail Jianu, care trebuia să execute repere de primă urgență, a venit la lucru, a stat cîteva minute și, cînd a văzut că piesele sînt „complicate", a plecat.Nici în secția III-autobuze nu era vreun maistru. Doi șefi de brigadă, numiți șefi de schimb, con

trolau, din oră în oră, prezența muncitorilor. Oare aceasta înseamnă asistență tehnică ? In 
schimbul I, secția e plină de Ingi
neri și maiștri. De ce conducerea 
uzinei nu-l repartizează, prin ro
tație, și In schimbul de noapte I Șeful de brigadă Petre Acristei ne-a asigurat: „treaba merge". Faptele îl contrazic : în timpul cînd am fost în secție, nu existau grafice de producție, nu se cunoștea urgența lucrărilor și execuției reperelor.Numai în două secții activitatea se desfășoară în bune con-

Raidanchetădiții. Intr-adevăr, la autoutilitare, maistrul NICOLAE TRANDAFIR urmărea, periodic, după grafic, stadiul diferitelor lucrări și intervenea prompt acolo unde existau neajunsuri.
— Pînă la sfîrșitul schimbului — ne-a spus interlocutorul — trebuie să asamblăm 13 furgonete, sa

nitare, microbuze și autoutili
tare. Sint convins că planul va fi 
îndeplinit.Am trecut și pe la sculărie. Aici se executau cîteva comenzi urgente. Maistrul ION BOIANGIU, prezent în mijlocul muncitorilor, a- sigura asistența tehnică necesară, în concluzie, la „Autobuzul", în schimbul de noapte nu există nici 
un inginer, care să intervină atunci cînd este nevoie, majoritatea secțiilor lucrează cu un randament scăzut.

Nu doar explicații 
ci măsuri pentru 
înlăturarea greutăților

Nu de mult ne-a sosit o scrisoare în care ni se arătau greutățile prin care trece cooperativa agricolă din Mălăești, raionul Teleajen, cauzate îndeosebi de lipsurile în munca președintelui a- cesteia, Gheorghe Popescu. Ni se mai spunea în scrisoare că;, la adunarea generală de dare de seamă și alegeri care s-a ținut la începutul anului, mulți cooperatori au criticat abaterile președintelui și au cerut să fie înlocuit, dar, încălcîndu-se principiul democrației cooperatiste, nu s-a ținut cont de părerile lor, iar acesta continuă să dețină funcția de președinte. Din constatările făcute la fața locului rezultă că cele relatate în scrisoare corespund adevărului.
Poliță în albGheorghe Popescu este un bărbat de vreo treizeci și trei de ani. La a- ceastă vîrstă, de regulă, elanul tineresc se îmbină cu maturitatea de gîn- dire, am putea spune cu înțelepciunea. Se pare însă că el face excepție de la o asemenea regulă. Atunci cum de i-au încredințat, în 1964, membrii cooperativei sarcina de mare cinste și răspundere de a-i conduce ? Nu-l cunoșteau bine ? Ba da. Atît calitățile cît și metehnele sale nu erau străine de ei. Pentru metehne, în special beție, fusese sancționat de către adunarea organizației de partid, în 1963. Pe atunci lucra la cooperativă în calitate de contabil. Cind s-a pus chestiunea. în 1964 dacă să-1 aleagă sau nu președinte, oamenii și-au îndreptat privirile și înspre

calitățile sale. Anume, cunoștea problemele financiare și, întrucît urmase o școală de tehnicieni agronomi, se pricepea deci și la agricultură, fapt cu atît mai binevenit pentru un președinte. Cît despre lipsuri, ținînd seama și de făgăduielile lui, cooperatorii au crezut că se va debarasa de ele. I s-a dat, cum s-ar zice, o poliță în alb. Dar... „Nu ține seama de părerile oamenilor, zace mai mult în birou, iar cînd iese, cum se face, cum nu, mai toate drumurile sale duc spre... povarna de țuică".
Totul pornește 
de la oameniNu-i de mirare că a- nul trecut valoarea zilei- muncă a fost cu puțin peste 15 lei, din care bani numerar s-au împărțit doar cinci. Președintele aruncă vina asupra condițiilor naturale: teren arabil de fertilitate slabă, dealuri erodate etc. Să fie chiar așa ? Doar experiența a zeci și zeci de cooperative din țară cu condiții asemănătoare ne demonstrează că prin hărnicia țăranilor cooperatori, printr-o bună conducere și îndrumare, dealurile neproductive au fost transformate în adevărate grădini prin tera- sări și plantări de pomi și viță de vie, iar solul oricît ar fi fost, de sărac, printr-o perseverentă și migăloasă acțiune de fertilizare, a fost făcut să se ia Ia întrecere cu cernoziomul Bărăganului. De altfel, un exemplu în acest sens nu trebuie căutat mai departe decît la cîțiva pași, adică la cooperativa agricolă vecină din Măgurele unde,

cu exact aceleași condiții, s-a ajuns ca valoarea zilei-muncă pe anul trecut să depășească douăzeci și nouă de lei.— Și noi am avea posibilități să-i ajungem din urmă, ne spune tovarășa Ana Bănică, vicepreședintă la cooperativa Mălăești. însă pentru aceasta este nevoie de o conducere unită, de o adevărată bătălie împotriva risipei. Or, seara, în ședință de consiliu hotă- rîm una, iar a doua zi vedem că se face alta. în opt ani de cînd a luat ființă cooperativa noastră nu s-au plantat decît 25 de ha cu pomi, cu toate că avem condiții pentru suprafețe cu mult mai mari. Am putea să plantăm viță de vie, căreia îi priește foarte bine pe dealurile noastre, dar pînă acum n-am pus nici un butuc măcar. Și vecinii noștri din Măgurele au pățit-o la fel cu cîțiva ani în urmă, însă de cînd l-au ales ca președinte pe Laurențiu Macovski, treburile s-au îndreptat. Poate că ar fi mai bine dacă ne-am unifica cu ei. Terenurile sînt apropiate, suprafețele ambelor cooperative și așa nu sînt mari. Cred că asta ar ajuta la îndreptarea lucrurilor — spunea Ana Bănică — iar unificarea o dorim și noi și cei de la Măgurele.
Pe spinarea 
cui primește 
președintele 
ajutorul?Gheorghe Popescu este cunoscut și de către organele raionale. Tovarășul

Gheorghe Mihai, secretar al Comitetului raional de partid Teleajen, a fost de față la adunarea generală de dare de seamă și alegeri de care pomeneam mai înainte. A luat cunoștință de nemulțumirile și criticile exprimate la adresa președintelui de către cooperatori, care au și cerut să fie înlocuit.— Ne-am gîndit să-i mai dăm o șansă de îndreptare, să-1 mai ajutăm, explică tov. Gh. Mihai realegerea lui Popescu.Dar cît să mai fie ajutat, doar nu-i copil să-I duci de mînă. Și, mai ales, pe spinarea cui continuă să primească el ajutor? Evident că în dauna cooperativei. Chiar tovarășul Mihai ne-o spunea : „Deși s-au luat și se vor lua u- nele măsuri, e greu de crezut că lucrurile se vor îndrepta cu una cu două".Cazuri asemănătoare, cînd în conducerea unor cooperative sînt menținuți oameni necorespunzători, ne-au fost semnalate și în alte scrisori sosite la redacție.La Congresul al IX-lea al partidului s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității de conducere a cooperativelor agricole, a- sigurîndu-se lărgirea democrației lor interne. Organele de partid și uniunile cooperatiste au datoria să vegheze la i .spec- tarea neabătută a acestui principiu de bază al organizării vieții interne a cooperativelor.
Gheorghe VLAD

Fabrica de piine 
„Steagul Roșu"— Ce însușiri are pîinea pe care o puneți mîine la dispoziția consumatorilor ?

— Deocamdată... pîinea e la dos
pit, ne spune maistrul ALEXANDRU BOȘTINĂ. Piinea fabricată 
de noi este bună.La secția de pîine intermediară, maistrul ION STĂNESCU ne precizează că „secretul" bunei calități constă în respectarea rețetei de fabricație.— Putem să vedem și noi rețeta ?

— Nu o avem aici.— Atunci cum „se respectă" ?— Rețeta se cunoaște pe dina
fară. Muncitorii au ochiul experi
mentat și nu dau greș.Cum se procedează concret? Saramura se introduce cu o măsură, fără să se corecteze cantitatea după concentrație ; timpul de dospire este depășit cu 10—20 de minute ; temperatura de coacere este sau mai mare sau mai mică cu 40—50° C. Rezultatul: pîinea are mari variații de aciditate, umiditate și porozitate. Laboratorul, așa cum ne-a spus laboranta ALEXANDRINA CAHU, intervine atunci cînd... pîinea este gata, deci, practic, nu mai are ce să corecteze. Rolul lui se reduce la a înregistra calitatea ' necorespunzătoare a pîinii. în acest caz controlul nu este formal ? Practica muncitorilor nu poate și nu trebuie să se substituie rețetelor de fabricație, deoarece, așa cum s-a dovedit la fața locului, lucrîndu-se, „după ochi" erorile sînt inevitabile.A 
întreprinderea 
textilă „Dacia"într-o recentă convorbire, tov. NICOLAE UNGUREANU, directorul întreprinderii, ne-a relatat că încă de la începutul anului, în schimbul de noapte funcționează o asistență tehnică corespunzătoare. Care e realitatea?— La filatură era programat ing. ION TONCIU — ne-a spus, cu prilejul anchetei, maistrul GHEORGHE NEDELCU. Dar nu 
s-a deranjat, e mai bine acasă...Aparent, munca se desfășoară normal. Totuși, cîteva ringuri au fost oprite.

— Nu avem bobine — ne relatează filatoarea MARIA SITESCU. 
S-a întîmplat ceva la sectorul de 
preparare. Pierdem timpul.La preparație, opt laminoare stăteau. Se lucra celofibră, care necesită un grad de umiditate de peste 65 la sută. în sector însă, umiditatea varia între 57—59 -la sută. Nu se urmăresc permanent temperatura și gradul de umiditate. Așa se explică prelucrarea greoaie a celofibrei, numărul mare de rupturi.Și la preparația țesătoriei, utilaje moderne stăteau nefolosite. Multe mașini automate de canetat nu funcționau deoarece lipseau ca- netele.

— Pe măsură ce ies de la răz
boaiele de țesut, canetele se aduc 
la preparație — ne-a spus brigadiera FELICIA PANĂ. Dar sînt 
prea puține. Cum s-ar spune, lu
crăm cu țîrîita. Situația nu este 
de ieri, de azi.Este evidentă lipsa de coordonare a producției între diferitele faze ale filaturii și țesătoriei. Deci, nu numai asistența tehnică este în impas ci și organizarea producției. La „Dacia" nu s-a creat încă un decalaj între secții.Cum stau lucrurile la finisaj ? Doar aici se hotărăște, de fapt, nivelul calitativ al țesăturilor.— Rețetele sînt corectate din 
mers — ne-a relatat maistrul GHEORGHE ȘERB. Din ochi ne 
dăm seama dacă trebuie să mărim 
temperatura, viteza, concentrația 
de vopsea.„Din mers" se rectifică procesele tehnologice și la apretură.

★Se desprinde clar că în unele întreprinderi se neglijează încă organizarea producției și a muncii în schimbul de noapte. Conducerile întreprinderilor au obligația să nu mai tolereze o asemenea stare de lucruri. Schimbul de noapte trebuie să se ridice, din toate punctele de vedere, la nivelul schimburilor I și II.
Gheorghe RADEL 
Viorel SĂLĂGEAN
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IMAGINI ESTETICA
MANUALELOR ȘCOLARE

LA POARTA ÎNȚELEGERII
Răsfoiesc, pe biroul 

meu, manuale ale 
cursului elementar. în
cerc să reconstitui 
o scenă : elevul în fa
ța abecedarului se pre
gătește să învețe. Prin 
fereastră se revarsă o 
lumină jucăușă de pri
măvară. Revistele pen
tru copii încă nerăsfoi
te stau cuminți pe cea
laltă parte a mesei, 
pline de făgăduiala ul
timelor suite de dese
ne cu „urmare în nu
mărul viitor’.

în taja lui stă un 
manual 
asimilat, 
atenției, 
sarcină 
elevilor 
fiu este suficient aju
tată de înfățișarea 
„cărții princeps". Copi
lul epocii . noastre se 
deosebește radical de 
cel din generațiile an
terioare. Momentul 
contactului cu școala 
îl găsește mult mai e- 
voluat. Creșa, apoi 
minut i-au pus cu 
în urmă „poze" 
mină. I s-au citit 
vestiri bogate în 
tîmplări, informații, 
sensuri. A fost plimbat 
în grupuri inteligent 
dirijate prin urbea sa, 
a vizitat fabrici, muzee, 
grădina zoologică. Va
ra, a văzut marea, 
munții. Cinematograful, 
iele vizorul, l-au obiș
nuit cu înțelegerea ra
pidă a secvenfelor, iar 
desenul animal cu o 
puternică stilizare ex
presivă. Copilul nostru 
întîlnește manualul șco
lar avînd tolba plină 
cu nojiuni bine contu
rate și cu un aparat de 
înțelegere și selecție 
vizuală exersat.

Am impresia, de a- 
ceea, că atenția lui 
se concentrează mai 
greu pe imaginile din 
abecedar reprezentînd 
scene banale cu copii- 
păpuși cuminței si 
stereotipi îndesați 
multi-mulți pe o supra
față minusculă, înecați 
în detalii nesemnifica
tive, distribuite egal 
pe toate planurile. Cu
loarea abundentă, dar 
care nu subliniază ni
mic esenfial, e distri
buită nediferentiat de-a 
lungul întregii cărți, 
imaginile nu creează

de Eugen TARU

care se cere 
Disciplinarea 

această uriașă 
a educatorilor 
primelor clase,

ca~ 
ani 
în 

po- 
in-

centre de interes și 
nici o cadență de la 
un desen la altul, de 
la o pagină la alta. De 
pildă, în „Limba ro
mână" pentru clasa I, 
copii și maturi cu su- 
rîsuri convenționale pe 
feje sînt desenați gru
pați, în scene gîndite 
banal, toiul înfățișat 
înfr-o culoare leșinată.

Coperțile sînt în ge
nere de o grafie ve
tustă, colorate morocă
nos. Cea pentru „Arit
metica" de clasa a 
ll-a e din putinele ca
re se susțin printr-o în
fățișare mai vie. Co
perfile din material 
plastic, monocrom, 
chiar dacă aduc un 
spor de rezistentă, a- 
duc în același timp — 
așa cum sînt realizate 
— și unul de monoto
nie. Poate aplicărea u- 
nei pelicule transpa-

rente din plastic peste 
o coperta vie, atracti
vă, ar da o soluție mai 
indicată.

Tehnoredactarea ma
nualelor de „Botanică’ 
și de geografie a pa
triei pentru clasa a 
V-a arată că, chiar pe 
hîrtie mediocră și cu 
un modelai de litere 
redus, se poate, prin- 
tr-o echilibrată îmbi
nare a elementelor 
cărții, să se obțină un 
aspect acceptabil. De
sigur, dacă în loc de 
fotografii s-ar fi utili
zai desene liniare, ti
părirea ar fi avut o 
mai mare acurafe|ă.

In unele manuale, 
titlurile, textele, ilus
trațiile, spațiile albe, 
se plimbă printre pa
gini dezordonat Echi
librul acestor elemen
te ale cărții 
este realizat 
armonios. i 
de desen, tocmai cele 
în care estetica ele
mentelor componente

i rareori 
în chip 

Manualele

ar trebui să formeze 
gustul estetic și să a- 
propie pe copil de 
arfa plastică, au poa
te cele mai mari de
ficiențe în 
Desenele, 
inestetic, au fost tipă
rite în mare parte cu 
clișee aufotipii, nu li
niare, cum ar 
indicat pentru 
înalt 
tivă.

In 
lelor, 
luptat cu unii 1 
tori și educatori 
vor să impună ca de
senele să cuprindă fo- 
toqrafic toate deta
liile realității. Or, aria 
plastică are legi pro
prii prin care acționea
ză creator ,în folosul 
cunoașterii. Ei ți este 
specifică sinteza, sti
lizarea expresivă. Un 
desen simplu și sinte
tic poate exprima prin 
concentrare o realita
te mult mai complexă 
decîf unul încărcat cu 
detalii inutile.

Desigur că nu se pol 
recomanda nici acele 
desene care, oricît de 
elegant ar fi executa
te, nu au mai mult de- 
cîl o funcțiune deco
rativă în pagină. In 
desenele pentru cooii 
trebuie să existe o în
cordare, să se întîmple 
ceva dinamic, ele pot 
atrage prin valențe e- 
motive de duioșie, 
umor, printr-o grafie 
de calitate și prin toa
te aceste vehicule să 
informeze, să învețe. 
Cred că și suitele de 
desene, care reprezin
tă în ilustrație echiva
lentul desenului ani
mat cu care copilul 
este familiarizat, ar pu
tea fi incluse ca ma
terial pedagogic.

Discuțiile și colabo
rarea între pedagogi, 
autori de cărți și 
traforii acestora 
absolut necesare, 
care respectînd 
cificul muncii 
lalf. Astfel s-ar 
și o bază a unei ilus
trații mai vioaie, mai 
atractive.

Intr-o ședință ținu-

înfățișare, 
concepute

fi fost 
tiparul 

respec-

ilustrarea i 
ilustratorii

manua- 
i au de 

redac-
care

i ilus- 
sînt 
fie- 

spe- 
celui- 

crea

VIZIUNE
• 17,30 — Telejurnalul de seară; reportaje filmate și știri din 
tară și de peste hotare • 17,45 Pentru cei mici : Copii po-, 
vestind copiilor • 18,00 Transmisiune din sala ,,Dinamo" din- 
Capitală a meciului de volei dini re echipele Dinamo București— 
Dukla Kolin, in cadrul semifinalelor ..Cupei campionilor euro
peni". • 19,00 — Pentru elevi : EUTERPE ȘI TERPSIHORA — 
VRAJA ARTELOR SURORI ; dansul in Egipt și India anticii • 20,00 
— Teleenciclopedie • 21,00 — Actorii cintă... Vor interpreta: 
Ileana Mărgineanu, Angela Macri, Dumitru Ruiăreanu, 'Flavia 
Buref, Tamara Buciuceanu, Cornel Vulpe, Andreea Năstăsescu si 
Geo Barton • 21,20 — Telesport • 21,35— Varietăți pe peliculă
• 22,05 — Film „SFlNTUL" • 23,05 — Buletinul meteorologic
• 23,10 — închiderea emisiunii.

Casă țărănească din anul 1848 de pe valea Fișagului din comuna Ciuc-Sîngeorgiu, expusă la expoziția in aer liber a muzeului din Miercurea CIuc
Foto : Gh. Vințlli

fă de curînd la Mi
nisterul Învățămîntului 
privitor la îmbunătă
țirea aspectului manua
lelor școlare, vorbito
rii au propus o întări
re a responsabilității 
Consiliului Editurii di
dactice. S-a cerut ca 
în acest for, alături 
de specialiștii editurii, 
consilieri artistici reco
mandați de U.A.P., 
specialiști tipografi, să 
ia parte și reprezen
tanții specializați și 
autorizați ai Ministeru
lui invățămîntului — 
îneîf hotărîrile 
să poată rămîne 
finitive. Astfel, 
for competent ar 
toate premisele 
bune și operative di
recționări și coordo
nări a producției ma
nualelor școlare.

luate 
de- 

acest 
avea 
unei

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII"

i

muzica nr. 2 din CapitalăIn studioul de «udițil ți imprimări «1 liceului de

n :

„Carte de viseLa cel de-al treilea volum de versuri ni se pare că îl aflăm pe Tiberiu Utan într-un moment căutare. E un moment firesc evoluția oricărui poet ce nu contaminat nici de narcisism, de o timpurie anchiloză, e un ment cheie în care cititorul îl urmărește cum înceaică noi zboruri și cum tatonează noi drumuri. Nu toate vor fi de lungă durată și nu toate il vor duce în luminișurile rîvnite. La cea dinții vedere, Tiberiu Utan nu pare un temerar și aceasta deoarece căutările lui nu sînt nici incandescente, nici spectaculoase. Combustiile sale interioare se petrec la adincime, uneori se declanșează greu și numai arareori vîlvătăile izbucnesc la suprafață. Focul acesta pe care îl bănuim continuu, hrănit de o conștiință ce nu-și îngăduie cochetării și iacilități, produce mai tot timpul o lumină curată, palidă uneori și cu umbre de impurități altădată. E un foc continuu pentru că poetul se aseamănă cu „roșia roadă a verii fierbinți 1*. își simte rădăcinile îm- plîntate deopotrivă „în pămînt"și „în lumină". Pe pămîntul darnic al află iscusitele fresce ale Voronețu- lui pecetea geniului popular anonim și tot aici răsună ca un ecou toaca Doftanei, amintire vie a unui trecut însemnat cu fapte eroice. De fapt, tonalitatea dominantă a volumului rezultă din osmoza între patetismul vibrant (uneori discursiv) și un sentiment de tare în fața a tot ceea ce are frumos și nobil.Primăvara ca întruchipare bolică a vieții de astăzi a țării sale, ca stare perpetuă a sufletului nostru e întîmpinată cu un adevărat imn al bucuriei : „Nimenea nu presimte ca mine I cu atîta certitudine / cu atîta exactitate / deschiderea liliacului". Toate semnele acestui anotimp îl fascinează și îl iac să exclame cu o voioșie de adolescent : „Priviți, priviți, se luminează / e-un cer de primăvară, pur, — / e-un fulger fiecare rază / și să mă-ntunec nu mă-ndur". Simbolurile care revin adesea sînt acelea ale soarelui și ale lunii. Al soarelui ca semn al robusteții o- mului, ca semn al dragostei lui de a trăi, ca semn al unor energii descătușate astăzi : „Soare / Mult soare / în inima mea. / Soare. / Mult soare / în țară. / Ochii oamenilor, / oamenilor / sînt / o continuă / explozie solară". Prezența lunii sugerează cealaltă componentă a personalității sale poetice : lirismul discret și delicat. E o coardă a sufletului său de poet ce vibrează profund în versuri pline din care am cita aici : „Tot ceru-i alb de lună / ca rochia ce porți / și mergem împreună, / și nimeni nu-i în porți 1 Tot ceru-i alb de lună*. Desigur, între aceste două

deip este nidi mo-
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— NOI PAȘI ÎNAINTE — 
ÎN CUNOAȘTEREA CREIERULUI

în mari clinici și laboratoare ale lumii continuă cercetările pentru a smulge creieru
lui tainele iuncționării sale, atît de uimitoare și atît de complexe. Dăm cuvîntul unor 
cunoscuți oameni de știință pentru a ne relata realizări recente în acest domeniu.

LOCALIZAREA

I FUNCȚIILOR

CREIERULUI

prof. dr. Hans HOFF
Clinica de psihiatrie și neurologie 

a Universității din VienaCercetdrile în direcția localizării funcțiilor creierului se înscriu tradiția școlii medicale Astfel de localizări au în trecut savanți ca
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„Electricitate cerebrală"
prof, dr Henri GASTAUT

Institutul de sănătate publică și cercetări medicale-Marsilia

extreme Tiberiu Utan caută să țină cumpăna dreaptă : se suspectează adesea de retorism dar și ocolește notele gingașe ce ar putea da cîn- tecului său un aer duios excesiv și desuet. De aceea o poezie precum „Cîntec", în care versurile „Lasă, mîndră, noaptea poarta descuiată — z nu mai sînt eu tî- năr . cum am fost o dată" ne aduc aminte de Șt. O. Iosif, ni se pare a da mai puțin măsura însușirilor sale pe care le regăsim în schimb in acele strofe prin versurile cărora s-a răsfirat seva primăverii de astăzi a țării și oamenilor ei. Aici află Tiberiu Utan sunetele cele mai proprii artei sale, care de data aceasta nu mai recheamă tiparele înaintașilor. Am citat la începutul cronicii cîteva din aceste versuri. Altele se află în volumul de iață ca niște adevărate contraforturi viguroase și bine îm- plîntate în pămîntul poeziei. Dintre ele aș numi : „Arbori, raze din adine", „Cadențe", ca și ciclul ce deschide atît de viguros și bărbătesc acest volum. Spuneam la început că noua „Carte de vise" a lui Tiberiu Utan stă sub semnul citești, o recitești și fi- ideilor se timpului i viitor,căutării O rul sentimentelor, al desprinde clar : este al I nostru mereu întrezărit în mereu văzut în perspectiva devenirii lui istorice. Dar dacă amprenta idealurilor și a vieții noastre, suflul ei optimist, răsfrînt cu atîta dărnicie asupra iiecăruia dintre noi, o recunoști de îndată — nu-i mai puțin adevărat că artistic volumul nu lasă impresia unui stil definit. Poetăl încă își caută timbrul propriu < n-a lepădat cu totul nota didactică a poeziei sale, nu s-a debarasat de tendința de a moraliza, de dorința de a se exprima sentențios, folosind locuri comune și fraze banale cum sînt aceste „Gînduri la o săptămînă a poeziei" : „Nu vă jucati cu cîntecele, frați, / cu focul lor ceresc — nu vă jucati. / Nu încărcați cargouri cu o scamă, / nimicul nu-1 puneți să ardă. / Pelteaua, deseori, bag-sea- mă, / se-ntoarce-ntinsă, dură, ca o joardă". Poate stilul aforistic și sentențios nu îi este cel mai potrivit. Versuri cum cînt : „Nici buni ! nici răi / să nu se-ntoarcă morții" stîrnesc efectul contrar celui scontat de poet. Pe de alta parte, Tibe- riu Utan vrînd să extirpe tentațiile unui stil discursiv și ale didacticismului retoric încearcă să dea versurilor sale o mai mare densitate lirică. Tentativă izbutită acum parțial, ce poartă însă toate semnele și garanțiile reușitelor viitoare. De aceea, „Carte de vise" nu culege numai roadele adeseori bogate ale unui temperament autentic, dar ne dă posibilitatea să i făgăduielile unei primăveri ce trebuie să pîrguiască toate roadele.

în vieneze. încercat Meinert, căruia i-a urmat Sigmund Freud,întemeietorul psiho-analizei, despre care puțini știu că a întreprins și cercetări anatomice și fiziologice deosebit de importanțe asupra creierului. în timp ce mulți oameni de știință își imaginau repartizarea funcțiilor în creier ca pe un iei de hartă, Freud susținea o concepție mai dinamică, ce . se apropie de concepțiile moderne.Astăzi, neurofiziologia a verrit în ajutorul localizării funcțiilor vitale ale- creierului. Teoria centrilor nervoși apare multora depășită. Savanții contemporani vorbesc mai curînd de sisteme funcționale bine conturate ale simțului vizual, auditiv, tactil, motor și de sisteme pentru așa-nunri- tele realizări superioare ale creierului, ca limbajul, prelucrarea impresiilor senzoriale simple etc. Nu putem deci detașa arbitrar anu- miți centri de ansamblul sistemului funcțional cerebral. Se poate vorbi în schimb de o colaborare complexă a sistemelor. La localizarea clinică — în cazul tumorilor, de exemplu — trebuie urmărită și o localizare concepută în mod dinamic. Prin cercetarea unor tulburări limitate în timp, vizibile in electroencefalogramă, neurologii austrieci caută să obțină prin teste paralele informații asupra tulburărilor din . unele regiuni ale creierului și, implicit, asupra unor sisteme de funcționare.- în vederea localizării funcțiilor în creier se efectuează, de asemenea, experiențe pentru stabilirea vitezei de transmitere a senzațiilor de către nervi.Lucrul este valabil și pentru unele experiențe din domeniul elec- tromiografiei, menite să înregistreze activitatea bioelecirică a mușchilor corpului omenesc. Activitatea mușchilor reprezintă proiecția periferică a unora dintre procesele ce se petrec în 'sistemul nervos central. Eleciromiografia permite recunoașterea sistemului functional de organizare a inerva* rii mușchiului. Cu ajutorul unor electrozi introduși în mușchi,' se poate obține astfel reprezentarea activității fiecărei fibre musculare în parte.

în ultimii ani, mijloa
cele de înregistrare a 
activității electrice ce
rebrale la om, cuprin
se în termenul de elec
troencefalograme, s-au 
perfecționat mult. Am
plificatoarele și dispo
zitivele de înregistrat 
ău fost tranzistorizate și 
miniaturizate, ceea ce 
permite astăzi explora
rea simultană a 20—30 
ele regiuni diferite ale 
creierului cu ajutorul u- 
nui singur aparal.

Metodele telemetrice, 
la rîndul lor, permit în
registrarea și transmite
rea fără fir, pe distanțe 
foarte mari, a datelor 
privind activitatea cere
brala.

Concomitent s-au 
perfecționat și proce
deele care permit să se

analizeze frecventa osci
lațiilor care constituie 
activitatea electrică ce
rebrală și să se stabi
lească sediul generatoa
relor cerebrale, furni
zoare a acestor oscila
ții. Au fost construite 
cîleva tipuri de aparate 
capabile să recepțione
ze semnalele primite 
de anumite zone speci
fice afe Creierului, pro
venite de 
periferici, 
ochii șau 
acest mod 
(nari

la receptori 
ca de pildă 

urechile. In 
se poate ur- 

sosirea mesajelor 
în creier, circulația lor în 
inferiorul lui și cunoaș
te, după decodificarea 
acestor mesaje, limbajul 
intim al organului care 
reglează activitatea în
tregului corp omenesc.

Un medic japonez a conservat la rece un creier de pisică timp de 203 zile. După această perioadă creierul irigat cu singe cald a dat din nou manifestări electroencefalografice normale

Pe măsura perfecțio
nării sale tehnice, elec
troencefalograma este 
din ce în ce mai des u- 
tilizată în diferite sco
puri. Incontestabil, utili
zarea ei majoră rămine 
în domeniul medicinii, 
deoarece electroencefa
lograma constituie un 
important ajutor pentru 
diagnosticarea bolilor 
care afectează activita
tea creierului în mod 
direct sau afectează in 
mod indirect funcțiile 
acestuia.

In afara preocupărilor 
exclusiv diagnostice, 

sleclroencefalografia mai 
servește ți la controlul 
stării funcționale a cre
ierului sub influența a- 
neslezicelor în cursul u- 
nor intervenții chirurgi
cale prelungite și mai 
delicate, la controlul 
stării funcționale cere
brale a oamenilor a- 
flati în diferite activi
tăți. Putem cunoaște 
astfel gradul lor de con
știentă, dacă aceasta 
este normală sau alte
rată de diverși factori 
— lipsă de oxigen, căl
dură excesivă, asa cum 
se intîmplă în cazul a 
tronaufilor, al speolog. 
lor, mecanicilor de 
tren, exploratorilor sub
marini etc. Electroen
cefalograma ne poate 
ajuta și în selectionarea 
personalului naval sau 
aviatic.

Psihologia experimen
tă recurge și ee 

electroencefalograme 
pentru a stabili corela
ția dintre activitatea e- 
lectricâ cerebrală și a- 
numite variabile care 
exprimă personalitatea 
individului. Corelațiile 
furnizate cu privire la 
somnul omului și la 
manifestările episodice 
care-l însoțesc permit 
efectuarea unor studii 
aprofundate asupra vi
selor, coșmarelor, som- 
nambulismului și a al
tor fenomene înrudite.

Se poate deci admitr, 
că electroencefalog* a 
fia, chiar dacă nu re* 
prezintă o știință pro- 
priu-zisă, constituie to
tuși o tehnică absolut 
necesară, cu tot mai 
largi perspective pentru 
dezvoltarea multor ști
ințe biologice.

Stimularea memorieicre-

Valeriu RAPEANU

Fenomenele oare au loc în ier și stau la baza proceselor de percepție, memorare, gîndire decizie, mecanismul activității liardelor de celule care permit creierului să funcționeze ca un organ suprem au constituit încă din vechime subiect de preocupări. Socrate, în antichitate, John Locke, în secolul al XVII-lea au încercat' să descifreze „marea taină" a memoriei umane — în mare măsură necunoscută și astăzi.Aceste complicate probleme sînt abordate astăzi în marile laboratoare din lume, pornindu-se de Ia noile cunoștințe despre mecanismele care transferă factorii ereditari de la o generație de celule la alta. în ce privește creierul, atenția sgvanților europeni și americani este concentrată îndeosebi a- supra acizilor ribonucleici și a proteinelor. Moleculele de acizi ri- bonuclfeici au capacitatea deose-

Și mi- prof. dr. Holger HYDEN
Universitatea din Goteborg-Suedia

bită de a „reține informații", iar celulele nervoase conțin un mare număr de asemenea molecule.Recent, s-a demonstrat că atunci cînd un animal trebuie să învețe o anumită mișcare, aparatul genetic din celula nervoasă devine activ. In momentul în care un animal este dresat, în partea activă a creierului său se formează molecule specifice de acid nucleic. Un grup de savanți americani de la laboratoarele din Ann Arbor au arătat că prin blocarea proteinelor în creier, durată este, de asemenea, blocată, în cîteva mari ' laboratoare din lume s-a «rătat că dacă se extrag acizi nucleici din cortexul (scoar-
memoria de lungă

ța) creierului animalelor dresate și sînt injectați unor animale nedre- sate, procesul de învățare, dresarea, are loc accelerat. S-a confirmat, de asemenea, că unele substanțe chimice, Care accelerează formarea acizilor nucleici și a proteinelor, scurtează totodată și timpul necesar procesului de dresare la animale.Pornindu-se de la aceste cunoștințe, s-a realizat un pas înainte, e- laborîndu-se „medicamentele pentru reactivarea memoriei’, care au început să fie administrate omului, în pre-zent se studiază posibilitatea folosirii acestor uluitoare medicamente pe scară largă, în cazul bolnavilor astenici, amnezici etc.Aceste descoperiri deschid perspective care altădată păreau de domeniul literaturii șființifico-fan- tastice — „transferuri" de memorie, creșterea capacității ei de înma- gazinare etc.

• Sala Palatului : Concert SARITA MONTIEL — 19,45.
• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneul Republicii So
cialiste România) : CONCERT SIMFONIC. Dirijor Emanuel Ele- 
nescu. Solist : Dmitri Bașkirov (U.R.S.S.) — orele 20.
• Teatrul
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
DE PE POD
PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul, de Comedie : ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) ; SFlNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA 
— 20.
• Teatral „Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA DOPUL PER
FECT — 20.
• Teatral „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE —
15.30.
• Teatru! „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER IN

de operă și balet : FIDELIO — 19,30.
de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE

National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
17; 20, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 16;

ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. ; MEREU MAI SUS — 20.

| CINEMA |

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Patria — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,15, București — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Fero
viar — 8,30; 11,15; 14; 17; 20, Excelsior — 9,45; 12,30; 15,15; 
18,15; 21,15 (la ultimele două cinematografe completarea Geologii).
• HAI, FRANȚA I : Republica (completare Navigatori care 
dispar — cinemascop) — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
• LA PORȚILE PĂMINTULUI — cinemascop : Victoria (comple
tare Un bloc neobișnuit) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
— 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (la ambele completarea Lucrările primei consfătuiri pe 
țară a lucrătorilor din construcții).
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Luceafărul (completare Geologii) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Capitol — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Miorița — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• TRENUL FANTOMĂ ; Cinemateca — 10; 12; 14.
• DUPĂ MINE, CANALII ! — cinemascop : Festival — 8,45;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria (completare Geologii) — 10; 
12,30; 15,45; 18,15; 20.45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG ; Central (completare Pictorul 
din Fraga).- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• DIVORȚ ITALIAN ; Lumina — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• BEATA : Doina (completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira (completare Soarele și trandafirul) — 
15,30; 18; 20,30.
• NAVIGATORI CARE DISPAR — cinemascop — CU ACUL ȘI 
AȚA — CABINETUL DE STAMPE — ORAȘUL CARE IUBEȘTE — 
VlRSTE — GEOLOGII : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• A FOST CtNDVA HOȚ — cinemascop : Giulești (completare 
Ttrgurl șl iarmaroace) — 10,30; 15,30: 18; 20,30, Tomis (comple
tare Rășinari) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ANI CLOCOTITORI : înfrățirea între popoare — 10; 15,30; 18;
20.30, Cotroceni — 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Po
litețe).
• TRAGEȚI IN STANISLAS I : Dacia (completare Tîrguri și iar
maroace) — 9,30—14 în continuare; 16,15: 18,30; 20,45.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Unirea — 16;
19.30.
• TRANZIT — cinemascop : Pacea (completare Nomazii — cine
mascop — 16; 18; 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Cosmos — 16; 
19,15.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Crîngasi —• 
16; 18,15; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ cinemascop ! 
Clubul Uzinelor Republica — 14; 16,15; 18,30: 20,30.
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PREMIILE ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

TELEGRAME EXTERNE

PE ANUL 1964In cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Danemarcei a declarat că hotărîrea guvernelor român și danez de a ridica la rang de ambasadă reprezentanțele diplomatice respective este un act care consacră dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre cele două țări.Menționînd că în ultimii patru ani a avut onoarea de a reprezenta țara sa în România, ambasadorul Danemarcei a arătat că, în această perioadă, a putut constata dezvoltarea continuă a bunelor raporturi româno-daneze în toate domeniile — politic, economic și cultural. El a reliefat, totodată, că această dezvoltare a fost stimulată de numeroasele vizite reciproce, ca cele efectuate în anul trecut de reprezentanții parlamentului danez, de ministrul culturii din Danemarca, precum și de reprezentanții orașelor București și Copenhaga.Referindu-se la vizita oficială pe care ministrul afacerilor externe danez o va face peste cîte- va zile în țara noastră, ambasadorul Joachim Henrik-Georg baron Zytphen-Adeler a menționat că în timpul acestei vizite vor fi angajate importante convorbiri și se va semna un nou acord comercial ale cărui dispoziții vor duce la o liberalizare a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.în încheiere, ambasadorul danez a declarat: „Sper că voi avea onoarea și plăcerea de a reprezenta țara mea în România o perioadă cit mai îndelungată și rog pe Excelența Voastră șă primească asigurările mele că nu voi precupeți nici un efort pentru a contribui, pe măsura posibilităților mele, la strîngerea și dezvoltarea bunelor relații care, din fericire, există deja între țările noastre".Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, după ce și-a exprimat plăcerea de a primi scrisorile prin care Joachim Henrik-
Numirea noului ambasador al Republicii Socialiste 

România in Marea BritaniePrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Vasile Pungan a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România
Cronica

CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 21-A ANIVERSARI 

A ELIBERĂRII UNGARIEILa Casa de cultură a orașului Rîmnicu Vîlcea, regiunea Argeș, a s .'ut loc vineri o adunare populară consacrată celei de-a 21-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.Cu acest prilej, Gh. Rizescu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Rîmnicu Vîlcea. a vorbit despre realizările oamenilor muncii din R. P. Ungară pe drumul construcției socialiste.în cuvintul său, Rezso Renyi, consilier al Ambasadei R. P. Ungare la București, a vorbit despre realizările popoarelor român și ungar. a subliniat contribuția armatelor române la lupta de eliberare a Ungariei de sub jugul fascist.
PLECAREA 

PRIMARILOR BELGIENIVineri dimineața au părăsit Capitala, îndreptîndu-șe spre patrie, primarul orașului Liâge, Maurice Destenay, și primarul orașului Gând, Emiel Claeys, care ne-au vizitat țara la invitația Comitetelor executive ale sfaturilor populare ale orașelor București, Cluj, Con-

ENIGMĂ Șl VOCAȚIE

(Urmare din pag. I)

ce în ce mai limpezită. Pe dinafară, 
munjii. apele, cîmptile îți păstrează, 
în timpul nostru istoric, contururile. 
Plusul de cercetare, de cunoaștere, nu 
poate modifica în substanță reprezen
tarea bine constituită a tabloului de 
geografie fizică. In schimb, tabloul 
geologic se imbogătește continuu prin 
treptata dezlegare a enigmelor fere
cate în roci. Fapt comun... Dar aici 
intervine activ contribuția hărții geo
logice fiecare element nou prileju
iește, stimulează no' ipoteze și inter
pretări. Precizarea poziției unor stra
turi poate deschide perspective dintre 
cele mai interesante. Ca într-o anche
tă judiciară: o simplă urmă, aparent 
lipsită de importantă, e capabilă să 
arunce o cu totul altă lumină asupra 
cazului. Geologii, pe care cineva i-a 
numit detectivii pămîntului, stăpînesc 
această tehnică de a reveni cu folos, 
cu mijloace de investigație perfecțio
nate, chiar acolo unde enigma părea 
dezlegată.

. — Există și o altă satisfacție — 
îmi spune 8leahu. De a descoperi 
locuri noi, necălcate pînă la tine.

— Chiar sînt astfel de lucruri? , 

Georg baron Zytphen-Adeler a fost acreditat ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Danemarcei în țara noastră, a spus: „împărtășesc pe deplin aprecierea și satisfacția dv. cu privire la evoluția favorabilă a relațiilor româno-daneze și îmi exprim, la rîn- dul meu, speranța că aceste relații de colaborare se vor dezvolta neîntrerupt spre binele ambelor noastre popoare și țări11.Subliniind că Republica Socialistă România este animată de dorința de a dezvolta relații multilaterale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-economi- că, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, a respectului și avantajului reciproc, președintele Consiliului de Stat a declarat: „în acest spirit, așteptăm cu interes apropiata vizită în țara noastră a ministrului afacerilor externe al Danemarcei și semnarea, cu acest prilej, a noului acord comercial de lungă durată. Sîntem convinși că această vizită, ca și celelalte vizite reciproce de care Excelența Voastră a amintit, va contribui la consolidarea relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare existente între țările și popoarele noastre11.în încheiere, tovarășul Chivu Stoica a urat ambasadorului danez succes în îndeplinirea misiunii sale.între președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul Danemarcei. Joachim Henrik- Georg baron Zytphen-Adeler, a avut loc apoi o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și Ia convorbire au participat Anton Breiten- hofer, membru al Consiliului de Stat, și Cornelia Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul Danemarcei a fost însoțit de Viggo Christensen, consilier al ambasadei daneze la București. (Agerpres)

tn Marea Britanie, în locul tovarășului Alexandru Lăzăreanu, care a primit o altă însărcinare.(Agerpres)
zilei

stanța și Iași șî a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost conduși de Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, Octav Livezeanu, vicepreședinte alI.R.R.C.S.,  membri ai Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului București.Au fost de față Honorâ Cam- bler, ambasadorul Belgiei la București și membri ai Ambasadei.*Vineri dimineață a părăsit Capitala plecînd spre Australia delegația Grupului român al Uniunii interparlamentare, pentru a participa la lucrările sesiunii de primăvară a Uniunii interparlamentare, care va avea loc la Canberra. Din delegație fac parte deputății Tudor Drăganu și C. Paraschi- vescu-Bălăceanu. ♦Vineri după-amiază, o delegație a Sfatului popular al orașului București condusă de Ion Cosma, președintele comitetului executiv, a plecat spre Ankara. La invitația primarului acestui oraș, delegația va face o vizită în Turcia.(Agerpres)

— Cu ani în urmă lucram în Apu
seni, prin părțile Bihorului. Țineam 
firul cite unei văi pînă cînd vedeam 
cum, sub ochii mei, apa dispare. Care 
e destinul acestor ape? Nu era tema 
mea de cercetare, dar curiozitatea e 
marele demon al geologului. Am pă
truns în peșteră și, o dată cu asta, 
m-am molipsit de speologie. Pe o 
vale, Sighiștel, erau cunoscute 12 peș
teri. Am descoperit alte 22. Sau ave
nul Negru, un put natural, înfricoșă
tor la prima vedere, ca în Jules Verne, 
o imensă gură căscată spre cen
trul pămîntului. Ce împărăției Sînt 
peșteri în care intri cu bărci pneu
matice. Rîuri, lacuri subterane. Pe 
unele, cum e peștera Topolnifa, cea 
mai mare din tară, superb monument, 
le-am explorat timp de cîfiva ani.

— Prezintă și un alt interes decît 
cel turistic?

— Acolo nu există noapte, zi, vară 
sau iarnă. Pofi observa roca nealfe- 
rafă, cu profit pentru studiile de stra
tigrafie și tectonice. Apoi, diversele 
forme ale vieții. Știți ce spunea ma
rele Racoviță? Că peștera e un la
borator subteran.

— V-afi descoperit o a doua vo
cație...

Secția de științe matematice
1. — PREMIUL „SIMION STOILOV"

— Lucrările : a) Teoria măsurii și funcții 
reale (Editura didactică și pedagogică). 
Autor : Dinculeanu Nicolae i b) Ciclul 
de lucrări de analiză funcțională. Au
tor : Singer Ivan.

2. — PREMIUL „GHEORGHE LAZAR"
— Lucrările : a) Analiza algoritmilor 
schemă-graf. Autor : Munteanu Emil > 
b) Lucrări cu privire la prelucrarea 
observațiilor în vederea obținerii de 
date geofizice și geodezice. Autor: Po- 
povici Călin.

3. — PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 
CA" — Lucrările : a) Asupra tensiunilor 
elastice în corpurile cu izotropie trans
versală. Autor : Borș Constantin ; b) lu
crări asupia programării polinomiale în 
numere întregi, asupra problemei gene
ralizate a transporturilor și asupra apli
cării programării pseudobooleene în di
ferite probleme. Autor: Ivănescu Petre.

Secția de științe fizice
4. — PREMIUL „D. HURMUZESCU*

— Lucrările : a) Construcția invarianți- 
lor grupurilor Lie simple. — Efectele 
colective ale clasificării lui SU3 în di
fuzia neelastică. Autori: Mircea Micu, 
Ileana Guiașu i b) Grup de 7 lucrări 
privind efectele izotopice in spectrele 
atomice și alte lucrări. Autor : Nicolae 
lonescu Palas.

5. — PREMIUL „C. MICULESCU" —< 
Lucrarea: Grup de lucrări privind pro
blema neutralizării sarcinii spațiale în 
diodele termoionice. Autori: loan Ioviț 
Popescu, Constantin Ghiță, Brîndus L. 
Octavian Zamfir.

Secția de științe chimice.

6. — PREMIUL „GHEORGHE SPACU*
— Lucrările: a) Reacții solvolitice însoți
te de transpoziții moleculare Ia compuși 
policiclici conținind inele ciclobutanice. 
Autori : Ilie-Lupu Gh. Dinulescu, 
Gheorghe D. Mateescu : b) Lucrări din 
clasa hetero-policombinațiilor. Autor: 
Alexandru Duca i c) Cercetări în dome
niul combinațiilor steroide. Autori: 
Francisc Hodoșan, Nicolae Șerban, loan 
Jude, Alexandra Pop Gocan, Arpad 
Balogh.

7. — PREMIUL „N. TECLU” — Lucră
rile : a) Tehnologia petrochimică (Editura 
didactică și pedagogică). Autor : Valeriu 
Vtntu i b) Chimia lemnului din R.P.R. 
(Editura Academiei). Autori : Margareta 
Grigora», Agata Cernătescu Asandei.

Secția de științe tehnice

8. — PREMIUL „AUREL VLAICU* — 
Lucrările: a) Teoria generatorului de me
die frecventă în cîmp pulsator. Autor : 
Bunea Victor î b) Recirculația gazelor 
Ia cuptoare și recuperatoare. Autor: 
Ghia Victor ; c) Studiul teoretic și ex
perimental al straturilor limită. Autor : 
Săvulescu N. Ștefan.

9. — PREMIUL „TRAIAN VUIA” — 
Lucrările : a) Zborul rachetei (Editura 
militară). Autori : Niță Mihai, Andrees- 
cu Dumitru > b) Rețele electrice rura
le (Editura tehnică). Autori : Gheorghiu 
Nicolae, Militant Paul.

(Urmare din pag. I) ției de științe matematice ; Horia Hulubei — președintele secției de științe fizice ; Costin Nenițescu — președintele secției de științe chimice ; Elie Carafoli — președintele secției de științe tehnice ; Emil Pop — președintele secției de științe biologice ; Nicolae Cernescu — președintele secției de științe agricole și silvice; Sabba Ștefănescu— președintele secției de științe geologice și geografice; Aurei Moga — președintele secției de științe medicale ; Vasile Malinschi— președintele secției de științe economice și cercetări sociologice ; C. lonescu-Gulian — președintele secției de științe filozofice, psihologice și juridice ; Constantin Dai- coviciu — președintele secției de științe istorice ; Emil Petrovici — președintele secției de științe filologice ; Alexandru Philippide — președintele secției de literatură și arte : Raluca Ripan — președintele Filialei din Cluj a Academiei și Cristofor Simionescu — președintele Filialei din Iași a Academiei.
— E cea din adolescență: de ex

plorator. De altfel — surîde Bleahu 
în barbă — geologii mă socotesc 
speolog, iar speologii...

Apropiindu-te de geolog prin re
nunțare la imaginea superficial ro
mantică, îi descoperi zăcămînful cel 
mai prețios: vocația.

în 1946, Dan Patrulius absolvă Fa
cultatea de medicină din București, 
primind menfiunea „Magna cum lau- 
dae°. După aproape două decerni, la 
vîrsta de 44 de ani, același om ab
solvă Facultatea de geologie-geogra- 
fie a Universității din București, luînd 
examenul de Stat cu media 10. In 
prezent, devenit unul dintre reputat'' 
paleontologi ai tării, își pregătește 
doctoratul.

Ce s-a petrecut în fînărul medie, 
căruia profesorii săi îi prevedeau o 
strălucită carieră ? Exact ceea ce, în 
viata unui om, se numește revenirea 
la prima la marea dragoste. Simbo
lic, vocafia de geolog o releva în
săși hotărîrea luată de a renunța la 
medicină și de a o apuca pieptiș 
pe versantul abrupt al unei profe
siuni pentru care n-avea nici o „hîr- 
tie’, soco'it fiind de unii (ani multi 
de atunci în colo) drept un neofit. 
Destinul său, notat aici într-o simplă 
fișă, poartă substanța de roman. Ro
manul unei chemări cu adevărat tira
nice și în fata căreia nu există pie
dică

La 15 ani, un băiai în oantaloni 
acurfi, cu mîinile pline de bătături, 
de cît ciocănise stîncile din Bucegi

Secția de științe biologice
10. — PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ” 

Lucrarea : Pisces-Osteichthyes (Pești 
ganoizi și osoși). (Editura Academiei). 
Autor i Petru Bănărescu.

11. — PREMIUL „EMANOIL TEODO- 
RESCU" — Lucrările : a) Desfășurarea 
intensității fotosintezei și ponderea u- 
nor substanțe din frunze în timpul zi
lei. Autor : Georgeta Fabian-Galan ; b) 
Rolul frunzei în reacția fotoperiodicâ: 
expunerea minimă a frunzei la fotope- 
rioada inductivă în cazul plantelor Pa
rilla ocymoides și Chrvsantemum mori- 
folium. Autori : luliu Bărbat, Constanța 
Ocheșanu.

Secția de științe agricole și silvice
12. — PREMIUL „ION IONESCU DE 

LA BRAD” — Lucrările : a) Salinizarea 
secundară a solului (Editura Academiei). 
Autor : Alexandru Măianu ; b) Nisipu
rile Olteniei din stingă Jiului și valo
rificarea lor (întreprinderea poligrafică 
Craiova). Autor : Institutul Agronomic 
Craiova i c) Studiul noilor soiuri de 
grîu de toamnă cu privire Ia compor
tarea lor față de îngrășăminte. Autori : 
Grigore Coculescu, Elena Boldea, Nicb- 
lae Chirițâ.

13. — PREMIUL „TRAIAN SĂVULES- 
CU" — Lucrările : a) Hrănirea animale
lor după norme și rații (Editura agrosil
vică). Autori : Eftimie Pălămaru, Gheor
ghe Marinescu, Sviatoslav S. Nicolicin: 
b) Condiții ecologice ale culturilor fores
tiere de pe nisipurile litoral® din Delta 
Dunării (Editura agrosilvică). Autor: Eu
gen Costin j c) îndrumător pentru recu
noașterea și combaterea bolilor plante
lor cultivate (Editura agrosilvică). Au
tori : Eugen Docea, Valerian Severin.

Secția de științe geologice 
și geografice

14. — PREMIUL „GRIGORE COBĂt- 
CESCU” — Lucrarea : Hărțile litofaciale 
ale neogenului superioi din Republica 
Socialistă România. Autori : Emilia Sau- 
lea, Ileana Popescu, Jana Săndulescu.

15 — PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" — Lucrarea : Determinarea virs- 
telor geologice absolute prin metoda 
potasiu-argon, folosind analiza prin ac
tivare cu neutroni Ia dozarea argonului 
radiogenic. Autori: Mihai Soroiu, Mâna
se Cerei, Mircea Oncescu, Ana Daniș, 
Constanța Măntescu.

Secția de științe medieale

16. — PREMIUL „VICTOR BABEȘ” — 
Lucrările : a) Parotidita epidemică (cre
ionul) (Editura Academiei). Autor : Mi
gnon Gruia ; b) Puncția gangiionară în 
clinică (Editura Academiei). Autor : Du
mitru Micu î c) Interrelațiile viscero- 
viscerale și neuro-viscerale ale ficatului 
(Editura Academiei). Autor: Tiberiu 
Maroș.

17. — PREMIUL „GHEORGHE MARI
NESCU” — Lucrările : a) Secreția 
și motllltatea stomacului (monogra
fie). (Editura Academiei). Autor: 
Petru Groza ; b) O serie de lu
crări originale în domeniul cito- 
enzimo-chimiei. Autor : Ilie Dicu- 
lescu ; c) Cercetări privind apariția și 
diferențierea a două categorii de osci
lații bioelectrice pe electromiograma 
mușchiului striat la broască, în condiții 
de stimulare electrică ritmică a nervu* *După alegerea organelor de conducere ale Academiei Republicii Socialiste România, din însărcinarea conducerii partidului și guvernului a luat cuvîntul tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, Vorbitorul a subliniat că atmosfera în care s-a desfășurat sesiunea, spiritul constructiv al dezbaterilor, propunerile judicioase făcute au evidențiat încă o dată hotărîrea membrilor Academiei de a-și consacra, alături de ceilalți oameni de știință și cultură, întreaga pricepere, energie și putere de creație înfloririi României socialiste.Relevînd semnificația deosebită a acestei sesiuni, ca fiind prima reuniune a membrilor Academiei după Congresul al IX-lea al P.C.R., vorbitorul a arătat importanța măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. și de sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1965 pentru îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică.După ce au fost înfățișate unele aspecte din activitatea constructivă desfășurată de oamenii muncii pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea, s-a subli-
— își amintește unul dintre mentorii 
săi spirituali, academicianul Gheorghe 
Murgeanu — a bătut sfios la poarta 
Institutului geologic, aducînd prime
le sale descoperiri : fosile. Familia a 
insistat să facă medicina, dar în cli
pa cînd s-a simfit pe propriile picioa
re, din nou a bătut la aceeași poartă. 
Apoi, ani în șir, a învățat și a mun
cit cu o îndîrjire de autodidact. (Este 
autorul a 60 de lucrări științifice, a- 
coperind pînă astăzi, de-a lungul a 
16 campanii geologice, o suprafață 
de 2 300 km.p.). Gestul său, de a-și 
alege un al! drum (riscantă opțiune, 
egală cu un virtual șomaj intelectual 
în vechea orînduire care reteza avîn- 
turile și încerca să-i „cumințeas
că’ pe cutezători), a găsit acel sti
mulator sprijin social propice reali
zării vocației.

Ca desfășurare, e firește un caz »- 
parte, ieșind din tiparul mediei sta
tistice. Dar ca împlinire a chemării lă
untrice, el dă măsura fluxului de pa
siune care animă lumea sobră și lu
cidă a geologilor. în acest context, 
cuvîntul pasiune iese natural de sub 
pen'tă și iradiază. Ca o lampă pe 
mesele de laborator unde se experi
mentează noi metode de investigație, 
a Terei, ca o lanternă din creierul 
munților, de sub un cort, unde acești 
temerar' înving lunile de singură
tate. 'ruda ascensiunilor, cotidianul 
unei viefi spartane, dezlegind enigme 
închise în somnul de mii de ori mi
lenar a! rocilor.

Dezlegînd cum ? Dar sa nu antici
pez următorul reportaj... 

lui motor. — Contribuții la studiul și 
interpretarea activității bioelectrice 
musculare în efort și oboseală. — Spec
tre de frecvență a biocurenților muscu
lari în contracția voluntară la om : in
fluența efortului și oboselii. Autor : 
Constantin Solomon.

Secția de științe economice, 
filozofice și juridice

18. — PREMIUL „V. CONTA" — Lu
crarea : Profilul spiritual al clasei mun
citoare în socialism (Editura Academiei. 
Autori : Honoring Cazacii, Mihail Cer
nea, Gheorghe Chebeș, Vlad Constantin, 
Alexandru Tănase, Gheorghe Berescu, 
Niculae Bellu.

19. — PREMIUL „SIMION BARNU- 
ȚIU“ — Lucrarea : Conștiința juridică 
socialistă (Editura științifică). Autor : 
Anita M. Naschitz.

Secția de științe istorice
20. — PREMIUL „N. BĂLCESCU” — 

Lucrările : a) Obștea țărănească în Țara 
Românească și Moldova (Editura Acade
miei). Autor : Petre P. Panaites- 
cu ; b) Istoria pescuitului și a piscicul
turii în România (Editura Academiei). 
Autor: Constantin C. Giurescu.

21. — PREMIUL „ȘT. GHEORGHIU"
— Lucrarea : Presa muncitorească și so
cialistă din România, vol. I, II (Editura 
Politică). Autori : Ion Popescu-Puțuri, 
Nicolae Goldberger, Augustin Deac, 
Ion Felea.

Secția de științe filologice
22. — PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU"

— Lucrările : a) Dicționar român-ma- 
ghiar (2 voi.) (Editura Academiei). Au
tori : Kelemen Bela, Rita Chiricută-Ma- 
rinovici, Lâszlâ Csâk : b) Gramatici și 
automate finite (Editura Academiei). 
Autor : Solomon Marcus.

23. — PREMIUL „B. P. HAȘDEU" — 
Lucrările : a) Miorița. Tipologie, circu
lație, geneză, texte. Autor: Adrian Fochi. 
b) Balade populare românești (Editura 
pentru literatură). Autor: Alexandru 
Amzulescu.

Secția de literatură și arte
24. — PREMIUL „MIHAIL EMINES- 

CU" — Lucrarea : Poezii de dragoste de 
M. Eminescu. (Vincenzo bona tipografo 
a Torino). Autor : Mario Ruffini (Italia).

25. - PREMIUL „ION CREANGA” — 
Lucrarea : Pîrjolul (Editura pentru lite
ratură). Autor : Oscar Walter Cisek.

26. — PREMIUL „I. ANDREESCU” — 
Lucrările : a) Sculpturile expuse la ex
poziția personală. Autor : George Apos- 
tu i b) Desene expuse la expoziția 
anuală de grafică și la Expoziția în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
Republicii. Autor : Octav Grigorescu.

27. — PREMIUL „GEORGE ENESCU" 
—- Lucrările : a) Baletul „Iancu Jianu”. 
Autor ! Mircea Kiriac ; b) Simfonia a 
Il-a Autor : Wilhelm Berger.

28. — PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" — Lucrările : a) Muzica în Ro
mânia după 23 August 1944 (Editura 
muzicală a Uniunii Compozitorilor). 
Autori: Petre Brîncuș, Nicolae Că- 
linoiu î b) George Enescu. Autori: 
Mircea Ionescu-Voicana, Nicolae Misir, 
Fernanda Foni, Elena Zottoviceanu.

niat rolul cercetării științifice în dezvoltarea economică și social- culturală a patriei.S-a remarcat, de asemenea, că activitatea Consiliului Național al Cercetării Științifice — for coordonator al activității științifice —■ creează condiții favorabile dezvoltării cercetării fundamentale și a- plicative, sporirii contribuției oamenilor de știință la elaborarea și realizarea obiectivelor cuprinse în planul cincinal.în încheierea expunerii, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a felicitat noua conducere a Academiei și a exprimat convingerea că prin eforturile unite ale tuturoi- oamenilor de știință, sub conducerea încercată a partidului, știința românească va realiza noi succese, devenind un factor activ în dezvoltarea și înflorirea continuă a societății noastre socialiste.Participanții la sesiune au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceauș eseu.După-amiază au fost decernate premiile Academiei Republicii Socialiste România pe anul 1964. Fe- licitînd călduros în numele Prezidiului Academiei pe cei premiați, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, a arătat că numărul mare de lucrări premiate este o ilustrare a rodnicei creații științifice, exprimă faptul îmbucurător că oamenii de știință și cultură muncesc cu hărnicie și talent pentru a contribui prin mijloacele lor la progresul patriei noastre.(Agerpres)
Un frumos succes 
al tinerilor 
scrimeri romani

La Viena, în prima zi a cam
pionatelor mondiale da scrimă 
pentru tineret, titlul mondial și 
medalia de aur la proba de flo
retă au revenit reprezentantului 
României Ștefan Weissboch, iar 
medalia de bronz a fost cîșfigafă 
de Mihai Țiu. Noul campion 
mondial, în vîrsfă de 19 ani, este 
elev la o școală profesională din 
București.

LOTO
La tragersa din 8 aprilie 1966 au fost 

extrase din urnă următoarele numere : 
6 39 41 58 48 67 77 32 66 50. Premii su
plimentare ; 51 14 49. Fond de premii ; 
•23 376 lei.

Congresul P.C.U.S. 
și-a încheiat lucrările
(Urmare din pag. I)în secretariatul C.C. al P.C.U.S. au fost aleși: L. Brejnev, M. Suslov, A. Șelepin, A. Kirilenko, P. Demi- cev, D. Ustinov, I. Andropov, B. Ponomariov, I. Kapitanov, F. Kulakov, A. Rudakov.S-a adoptat apoi o declarație în legătură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam. în declarație este condamnată agresiunea barbară a Statelor Unite împotriva poporului vietnamez. în declarație se arată că Uniunea Sovietică, celelalte țări socialiste, mișcarea comunistă internațională au acordat și acordă un ajutor multilateral și sprijin poporului vietnamez. Congresul consideră că problema vietnameză poate fi rezolvată numai pe baza recunoașterii cererilor juste ale guvernului R. D. Vietnam și ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Imperialiștii americani, se spune în declarație, atr&gînd în agresiune pe unii din aliații lor din blocurile militare, creează un pericol serios pentru securitatea și suveranitatea altor țări, se amestecă în mod brutal în treburile interne ale Laosu- lui, încearcă să supună Cambodgia presiunilor militaro-politice, înăspresc tensiunea internațională. în declarație se cere Statelor Unite să respecte cu strictețe acordurile de la Geneva cu privire la Indochina.Congresul și-a exprimat deplina convingere că nici un fel de cruzimi ale interventioniștilor nu vor putea fringe voința de luptă a poporului vietnamez. în numele întregului partid și al tuturor oame-
RECEPȚIE OFERITĂ DE »MOSCOVA 8. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Comitetul Central al P.C.U.S. a o- ferit la 8 aprilie la Kremlin o recepție în cinstea delegațiilor străine care au participat la cel de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S.La recepție au luat parte reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, național-democratice și socialiste de stingă din 86 de țări, membrii și membrii suple-

Una din noii» construcții al» orașului Sarajevo (R.S.F. Iugoslavia) — Fa
cultatea de medicina

EXPUNERE CU PRIVIRE
LA AGRICULTURA R. P. UNGAREBUDAPESTA 8 (Agerpres). — La jos Feher, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, a făcut o expunere la A- cademia politică a P.M.S.U. cu privire la „Direcțiile p'rincipale ale dezvoltării agriculturii". în care a arătat că în ultimii cinci ani producția agricolă a R.P.Ungare a crescut față de cincinalul anterior cu peste 10 la sută. în comparație cu 1960 achizițiile de produse agricole au crescut cu 30 la sută, ceea ce a făcut posibilă creșterea consumului de produse alimentare cu 12 la sută. Exportul de produse agricole șl produse alimentare a crescut față de cincinalul precedent cu 78 la sută.
Rezoluția C. C. 
al P. C. din PeruLIMA 8 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C. din Peru a dat publicității o rezoluție în care cheamă la formarea «nui front u- nic al tuturor forțelor progresiste din Peru pe baza unui program comun de acțiune. Principalele sarcini ale acestui front, se arată în rezoluție, trebuie să fie lupta pentru reforme structurale. Rezoluția 

nilor sovietici, Congresul a cerut cu hotărîre încetarea agresiunii S.U.A. împotriva Vietnamului și retragerea tuturor trupelor inter- venționiste din această țară.Declarația a fost adoptată de Congres cu vii aplauze.L. Brejnev a rostit apoi cuvin- tarea de încheiere a lucrărilor Congresului. După ce a arătat că Congresul a stabilit direcțiile principale ale politicii interne și externe ale U.R.S.S., vorbitorul a spus că delegații la Congres au aprobat în unanimitate hotărîrile plenarei din octombrie 1964, precum și ale plenarelor ulterioare și au relevat însemnătatea acestor hotărfri pentru activitatea partidului.Referindu-se la mișcarea comunistă internațională, vorbitorul a exprimat convingerea că va învinge cauza unității.L. Brejnev a subliniat că la Congres s-a manifestat solidaritatea cu eroicul popor vietnamez care luptă împotriva imperialismului american.Privim cu încredere și optimism în viitor, a spus L. Brejnev, arâ- tînd că acest optimism se bazează pe aprecierea realistă a imenselor posibilități ale Uniunii Sovietice, pe forțele inepuizabile ale partidului și ale întregului popor.După cuvîntarea de încheiere, L. Brejnev a urat delegaților succese în transpunerea în viață a ho- tărfrilor Congresului. Lucrările Congresului au fost declarate închise. Au răsunat aplauze îndelungate. întreaga asistență, în picioare, a intonat „Internaționala11.
C.C. Al P.C.U.S.anți ai Biroului Politic al C.C. aS P.C.U.S., secretarii C.C. al P.C.U.S., membrii și membrii supleanți ai C.C. al P.C.U.S., membrii Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S.La recepție a participat delegația Partidului Comunist Român în frunte cu Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.Recepția s-a desfășurat într-e atmosferă de cordialitate și prietenie.

Vorbitorul a arătat în continuare că sarcinile ultimului cincinal în domeniul’ agriculturii nu au putut fi îndeplinite din cauza unor exagerări în întocmirea planului cu privire la producția agricolă și la achiziții. Cu excepția unor culturi, recolta medie la hectar planificată nu a fost realizată. în domeniul creșterii animalelor, planul nu a putut fi realizat, printre altele, din cauză că nu a existat cantitatea de nutrețuri necesară.în ceea ce privește actualul cincinal, se prevede creșterea producției agricole cu 13—15 la sută față de cincinalul precedent.

propune convocarea unei adunări constituante care să întreprindă numeroase reforme de bază, să garanteze dreptul de vot al tuturor cetățenilor, să naționalizeze industria petrolieră și să anuleze recenta lege prin care se instituie pedeapsa cu moartea pentru luptătorii din mișcarea de partizani.



TURCIA CERE REVIZUIREA In urma

TRATATELOR BILATERALE
puternicelor manifestații

CU S.U.A
MEMORANDUMUL
GUVERNULUI TURC S-aANKARA 8 (Agerpres). — anunțat în mod oficial că guvernul Turciei a adresat Statelor Unite un memorandum, cerînd revizuirea tratatelor bilaterale în vigoare între cele două țări. Ministrul de externe turc, Caglayan- gil, a declarat într-o conferință de presă că memorandumul cuprinde „părerile și cererile guvernului Turciei privind acordurile bilate-

Femei belgiene 
in grevă

Mu munca

egal"
Herstal, suburbie industrială 

a orașului belgian Liege, a cu
noscut joi o demonstrație mai 
puțin obișnuită. Cu toată ploaia 
măruntă care cernea necontenit, 
trei mii de muncitoare de la 
fabrica de arme, aflate în grevă, 
au ieșit pe străzi scandind în- 
tr-un glas : „Pentru muncă ega
lă, salarii egale

Pilcuri de muncitori s-au in
tegrat pe parcurs în coloane. 
După marș a avut loc o adunare 
a grevistelor cu participarea 
unor conducători sindicali din 
partea organizațiilor F.G.T.B. și 
C.S.C.

Această grevă fără precedent 
paralizează de opt săptămîni 
una din cele mai cunoscute în
treprinderi de armament din 
lume. Ea a fost declanșată în 
urma refuzului conducerii uzi
nei de a lichida discriminarea 
în retribuirea muncii femeilor. 
La această întreprindere, sala
riul unei femei calificate este 
mai mic decît al unui bărbat 
necalificat. Conflictul a evoluat 
în așa măsură îneît — după cum 
arată ziarul socialist „Le Peu- 
ple“ — armata belgiană ar fi 
renunțat provizoriu la unele 
furnituri spre a permite aces
tei întreprinderi să-și îndepli
nească angajamentele față de 
străinătate.

Paris
Al. GHEORGHIU

LONDRA

PATRULE 
PE STRĂZILE

SAIGON, HUE, DA NANG...

V z •

...

MINISTRUL

rale". El nu a dat alte amănunte. Surse informate citate de agențiile occidentale de presă au relevat că guvernul turc ar dori o revizuire a acordurilor menționate, în sensul unei precizări a tipurilor de avioane și armamente care să fie staționate la bazele americane de pe teritoriul Turciei. Se reamintește în acest sens știrea transmisă recent privitoare la interzicerea folosirii teritoriului turc de către a- vioanele americane „U-2“ destinate unor misiuni de spionaj. Agenția Associated Press redă afirmația unor surse din Ministerul de Externe turc privitoare la faptul că S.U.A. au folosit acordurile bilaterale „într-un mod care vine în contradicție cu sensul lor adevărat".

HONG KONGULUIHONG KONG 8 (Agerpres). — Manifestațiile care au avut loc în ultimele două zile în Hong Kong ca urmare a creșterii tarifelor de transport ale feriboaturilor și în cursul cărora s-au produs puternice ciocniri cu forțele de poliție s-au soldat cu un mort, 20 de răniți și peste 400 de arestați. La Hong Kong, după cum transmit agențiile de presă, a fost instituită o măsură pentru interzicerea circulației între anumite ore, iar trupele britanice și poliția locală au organizat puternice patrule pe străzile orașului. în pofida acestor măsuri, scria agenția France Presse, tensiunea continuă să se manifeste în peninsulă.
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timpul unul miting antiguvernamental și anti american !n capitala sud-vietnamezâ

NAT.O.I in căutare de acoperiș
• Unde va
• Un interviu al lui Couve de

fi sediul ?
MurvillePARIS 8 (Agerpres). — în cercurile N.A.T.O. continuă discuțiile privind viitoarele locuri de reședință ale Potrivit agenției generalul Lemnitzer, suprem al forțelor N.A.T.O. în Europa, în prezent în Statele vizită particulară, ar noscut secretarului N.A.T.O., Manlio sa ca viitorul sediu al S.H.A.P.E. (Cartierul general suprem al forțelor aliate în Europa) Să fie situat în aceeași regiune în care urmează să fie stabilit sediul politic al N.A.T.O. în cercurile N.A.T.O. se apreciază că ar putea fi alese țările Beneluxului pentru stabilirea diverselor organisme ale N.A.T.O. care urmează să fie retrase din Franța. De asemenea, se duc tratative privind transferarea de la Paris la Roma a sediului Colegiului de apărare al N.A.T.O. și pentru înființarea la Napoli a unui nou comandament suprem al forțelor N.A.T.O. în Mediterană. Unii diplomați din Europa occidentală apreciază că N.A.T.O. ar trebui să accepte oferta guvernului francez de a se menține la Paris sediul politic al N.A.T.O., după ce S.H.A.P.E. va părăsi Franța.

★într-un interviu acordat postului de radio vind minat guvernul francez să denunțe acordurile N.A.T.O., nistrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, a declarat

organismelor N.A.T.O.France Presse, comandantul armate ale care se află Unite într-o fi făcut cu- general al Brosio, părerea

„Europa 1", pri-motivele care au deter-mi-

că guvernul francez a considerat necesar să facă cunoscut aliaților săi din N.A.T.O. că prezența pe 
teritoriul francez cu dreptul de ex- 
trateritorialitate a unui ansamblu 
de state majore ale N.A.T.O., pre
cum și a unor servicii și forțe mi
litare, care acționau cu totul in
dependent de autoritățile france
ze, nu mai poate fi tolerată, în- 
trucît constituie o încălcare a su
veranității Franței.*

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Din surse informate s-a aflat că guvernul american a întocmit o notă de răspuns la memorandumul francez din 29 martie privind retragerea Franței din N.A.T.O. în notă se arată, potrivit acelorași surse, că guvernul american ar fi gata să examineze „dispozițiunile practice" cu privire la retragerea instalațiilor militare americane de pe teritoriul francez. Surse apropiate guvernului arată că, contrar celor afirmate pînă în prezent de diferite persoane oficiale, nota guvernului american nu va cuprinde o cerere de despăgubiri pentru transferul instalațiilor militare a- mericane sau cele ale N.A.T.O., existente actualmente în Franța.Purtătorul de cuvînt al comandamentului american din Europa a anunțat joi la Paris că în cursul următoarelor luni Statele Unite vor reduce temporar efectivele lor militare din Europa, rechemînd în țară un număr de 15 000 de specialiști, care urmează să organizeze în S.U.A. unități de luptă. După cum transmit agen-

țiile occidentale, unitățile pe care le vor organiza în S.U.AL sînt destinate frontului din de sud.Purtătorul de cuvînt că aceste efective vor în cea mai mare parte din armata a șaptea americană staționată în Germania occidentală și că tea urma specialiști din unităților aflate în Franța, și alte țări europene.Agenția Reuter anunță că vineri comandamentul forțelor militare americane din Europa a început operațiunile de retragere a trupelor menționate.

Vietnamula precizat fi retrase
ar pu- cadrul Anglia

SAIGON 8 (Agerpres). — Conducătorii bisericii budiste din Saigon au anunțat vineri crearea unui „Comitet de luptă împotriva guvernului". Conducătorul acestui comitet, Thich Thien Minh, a declarat că generalii de la conducerea statului „nu au ținut cont de promisiunile făcute budiștilor". De aceea, a adăugat el, noi sîntem hotărîți să mergem pînă la capăt chiar dacă va trebui să curgă sînge. După cum transmite agenția France Presse, și studenții catolici de la Saigon au anunțat că intenționează să se ridice în mod public împotriva actualului guvern.
★

Vineri după-amiază, la Saigon au 
fost reluate manifestațiile antiguver
namentale și anfiamericane cu o vio
lență și mai mare, după cum notează 
agenția France Presse. Cele mai mari 
concentrări de demonstranți au fost 
semnalate în apropierea institutului 
budist. In vederea izolării cartierului 
unde se află institutul budist, autori
tățile din Saigon au instituit, scria a- 
genția U.P.I., „un important dispozi
tiv de securitate*. Potrivit aceleiași

agenții, sa pare că doi dintre manl- 
festanfi au fost uciși în timpul cioc
nirilor cu poliția. In cursul dimineții 

nu 
din 
ma
re- 
ve-

COMUNICAT COMUN

CHINO-AFGAN
PEKIN 8 (Agerpres). — La invitația regelui Afganistanului, Mohammed Zahir Șah, între 4 și 8 aprilie, Liu Șao-ți, președintele Republicii Populare Chineze, însoțit de Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, și de alte persoane oficiale, au făcut o vizită oficială și de prietenie în Afganistan.în comunicatul comun dat publicității se arată că cele două părți au acordat înaltă apreciere Tra-

M

Azi se întrunește
Consiliul
de Securitate
în problema rhodesiană

sosite laPotrivit informațiilorLondra, petrolierul „Ionna-V” (In fotografie) se află în continuare în rada portului Beira, dar, deocamdată, nu se observă nici un fel de activitate la bord.

La ora cînd transmit, 
a devenit cunoscut că 
s-a hotărî! convocarea 
Consiliului de Securi
tate pentru sîmbătă 
după-amiază. Explicînd 
motivele pentru care 
nu a dat curs imediat 
cererii britanice, pre
ședintele Consiliului de 
Securitate, Moussa Kei- 
ta (Mali), a declarat că 
prerogativele convocă
rii Consiliului revin 
președintelui în funcție 
al acestuia, la cererea 
unui stat membru, dar 
numai după consultări 
cu toate celelalte state 
membre. Or, Marea 
Brifanie nu s-a consul
tat decît cu opt din 
cele 15 state membre 
ale Consiliului de Se
curitate și deci nu a 
îndeplinit prevederile 
Cartei O.N.U. Această 
convocare, așa cum s-a 
mai anunțat, a fost ce
rută joi de Marea Bri
fanie în 
țării unei 
călcări a 
asupra 
cu petrol a Rhodesiei.

Intre timp, reprezen
tantul britanic la O.N.U. 
a difuzat textul unui 
proiect de rezoluție în 
care se arată că situa
ția creată ar constitui 
o amenințare la adresa 
păcii și cere Consiliu
lui de Securitate să 
pună în vedere guver
nului portughez să nu 
mai accepte folosirea 
portului Beira de către 
navele cu petrol desti
nat Rhodesiei și, tot
odată, să interzică 
pomparea petrolului în

fața amenin- 
iminenle în- 
embargoului 

aprovizionării

conducta dintre Beira 
(Mozambic) și rafinăria 
Umtali (Rhodesia). Prin
cipala prevedere din 
proiect, însă, acordă 
Marii Britanii permisiu
nea de a împiedica — 
la nevoie prin folosirea 
forței — sosirea în 
portul Beira a navelor 
care transportă petrol 
pentru Rhodesia.

Delegațiile africana 
la O.N.U., aflate în 
consultări permanente, 
se întreabă dacă rezo
luția propusă ar putea 
oferi într-adevăr solu
ția eficientă așteptată 
de țările Africii pentru 
rezolvarea problemei 
rhodesiene 
nu cumva 
tarea ei s-ar urmări nu
mai crearea unui pre
cedent dăunător în 
practica O.N.U.

Amplificarea efortu
rilor diplomatice ale 
reprezentanților en
glezi este explicată 
aici prin încercarea de 
a preînfîmpina o creș
tere a valului de ne
mulțumiri pe continen
tul african, față de ati
tudinea echivocă și in
consecventă a Angliei 
în problema Rhodesiei. 
Pe de altă parte, este 
vorba de intenția cercu
rilor britanice de a 
accelera închiderea 
„dosarului rhodesian' 
încă înainte de confe
rința primilor miniștri 
ai țărilor Common- 
wealthului, din luna iu
lie, pentru a evita o 
previzibilă avalanșă de 
critici.

sau daca 
prin adop-

Liviu RODESCU

CAIRO

Primii pași
ai noului
guvern
sirian

gu-De la instalarea 
vernului sirian condus 
de Youssef Zouayen au 
trecut mai puțin de 6 
săptămîni. In acest 
răstimp, în Siria a 
avut loc congresul re
gional 
Baas, 
trecute la Damasc. Con
gresul a examinat si
tuația creată după lo
vitura de stat din 23 
februarie 1966 și a 
exprimat năzuința de a 
merge înainte pe dru
mul dezvoltării econo
mice, al promovării 
unei politici de cola
borare internațională. 
Pronunțîndu-se pentru 
strîngeraa legăturilor 
cu guvernele 
gresiste arabe, 
biforii la congres

al partidului 
încheiat zilele

pro- 
vor- 

au

condamnat „alianța is
lamică”, coaliție a for
țelor conservatoare și 
retrograde din Orien
tul Mijlociu, proiecta
tă de regele Feisal al 
Arabiei Saudife. Con
gresul s-a declarat, de 
asemenea, împotriva 
alianțelor și blocurilor 
militare, împotriva
cursei înarmărilor, pen
tru lărgirea colaboră
rii economice și cul
turale cu toate țările, 
indiferent de orîndui- 
rea lor socială. „Po
porul sirian — scria 
ziarul „As-Saura”, din 
Damasc — nu va fi 
singur. Alături de el 
se află toate forțele 
progresiste din lume ; 
alături de el sînt ță
rile lagărului socia
list”.

în ce privește pro
blemele interne ale Si
riei, presa arabă con
semnează măsurile 
luate în ultimele zile 
în direcția dezvoltării 
reformei agrare. Cu 
prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a indepen
denței țării, guvernul a 
hofărît ca în cadrul 
reformei agrare să îm
partă noi suprafețe de 
pămînt țăranilor din 
toate provinciile țării. 
Peste 20 000 de țărani 
din 171 de safe vor 
primi, în proprietatea 
lor, aproximativ 49 000 
hectare de teren ara
bil.

C. OPRICA

tatului de prietenie și neagresiune semnat de R. P. Chineză și Afganistan la Kabul, la 26 august 1960, au subliniat că respectul reciproc, egalitatea și neamestecul în treburile interne constituie o bază trainică pentru relațiile de prietenie dintre cele două țări.Părțile, se arată în comunicat, și-au exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.în comunicat se arată că părțile sprijină pe deplin principiile „respectului reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărei țări, suveranității și neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc și coexistenței pașnice".Ele și-au exprimat sprijinul față de lupta țărilor afro-asiatice pentru cucerirea și apărarea independenței naționale.Partea afgană, se subliniază în comunicat, și-a reafirmat poziția în ceea ce privește locul Chinei lă Națiunile Unite și a arătat încă o dată că R. P. Chineză este unica reprezentantă a poporului chinez și că trebuie restabilite drepturile ei legitime la O.N.U.Ambele părți au fost de acord că schimbul de vizite ale conducătorilor celor două țări prezintă o mare importanță pentru promovarea relațiilor de prietenie, bună vecinătate și respect reciproc, ca și pentru consolidarea păcii în lume.Partea chineză a transmis primului ministru al Afganistanului, M. H. Maiwandwal, invitația premierului Ciu En-lai de a face o vizită de prietenie în China. Invitația a fost acceptată.
★La 8 aprilie, încheindu-și vizita de prietenie în Afganistan, Liu Șao-ți a părăsit Kabulul, îndreptîndu-se spre patrie.

de vineri nici un vehicul 
a mai putut frece pe bulevardul 
fața institutului budist din cauza 
relui număr de demonstranți. în 
giunea institutului budist se pot 
dea, de asemenea, mari pancarte cu 
inscripții de genul „Americani, căra- 
ți-vă acasă*. Referindu-se la tratati
vele dintre generalii de la Saigon și 
capii budiști în vederea realizării 
unui compromis, agenția France Presse 
menționa că „încrederea a dispărut 
de ambele părți*. Eforturile genera
lilor de la Saigon de a depăși ac
tuala criză sînt departe de a ti în
cununate de succes, mai ales că cele 
două orașe rebele — Hue și Da Nang 
— continuă să respingă orice medie
re și orice fel de acord. Postul de 
radio Da Nang, înfr-o emisiune de 
15 minute, transmisă vineri în limba 
engleză, arăta : „Protestăm energic 
împotriva prezenței americane în 
Vietnam”. De asemenea, postul de 
radio definea actualul guvern militar 
de la Saigon ca fiind „corupt și tră
dător al intereselor poporului”.

★HANOI 8 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., în zilele de 4, 5 și 6 aprilie, unități ale Armatei populare vietnameze și populația din provinciile Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh și din regiunea Vinh Linh au doborît patru avioane militare ale Statelor Unite care au violat spațiul aerian al R. D. Vietnam.Numărul avioanelor forțelor militare aeriene ale S.U.A. doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la S august 1964 și pînă în prezent se cifrează la 948.

BELGRAD 8. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Vineri dimineața, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, care a semnat acordul de lungă durată privind schimburile de mărfuri dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia pe perioada 1966—1970, a vizitat fabrica de motoare și tractoare „Rakovița“ din Belgrad. în aceeași zi, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit un prînz în cinstea lui Gheorghe Cioară. La prînz au participat Nikola Djuverovici, secretar federal pentru comerț exterior, și alte persoane oficiale.După-amiază, Gheorghe Cioară a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre țară. La gara Dunav din capitala R. S. F. I., el a fost condus de Nikola Djuverovici, secretar federal pentru comerț exterior, Radivoie Stakici, ministru plenipotențiar în Secretariatul de Stat pentru afacerile externe, și alte persoane oficiale. Au fost de față Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, membri ai ambasadei.
NEMULȚUMIRILE 
„ALITALIEI*Guvernul Italian, informează ziarul „Times', intenționează să dezică tratatul aerian bilateral al Italiei cu Statele Unite datind din 1948, ca represalii la reiuzul guvernului american de a oieri rute acceptabile „Alitaliel" (societatea națională italiană pentru transporturi aeriene). Acordul din 1948 dădea „Alitaliel* dreptul de a a- teriza la New York, dar nu de a zbura spre coasta Pacificului sau spre Chicago. Sâptâ- mîna trecută Statele Unite au acordat „Alitaliel' această înlesnire, dar cu anumite condiții pe care autoritățile Italiene le consideră inacceptabile.

Cite limbi 
se vorbesc 
pe glob

în timp ce in lume există 
circa 1 300 de popoare, numărul 
limbilor vorbite se ridică 
la aproximativ 3 000, ara
tă „Atlasul popoarelor lu
mii", editat recent în U.R.S.S. 
Acest fenomen se explică prin 
faptul că într-o singură țară 
se vorbesc în unele cazuri ex
trem de multe limbi.
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La Dakar, capitala Senegalului, s-a deschis la 1 aprilie primul Festival mondial al artei negre cu participarea a 44 de țări. Una din gazdele festivalului, îmbrăcată cu o rochie imprimată care reproduce afișul oficial al acestei mari manifestări, s-a fotografiat lingă afișul festivalului
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însărcinatul cu afaceri a. i. al Republicii SocialisteSTOCKHOLM.România la Stockholm, Gheorghe Ștefănescu, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei, cu ocazia vizitei întreprinse în Suedia, la invitația Ministerului Afacerilor Externe suedez, de către o delegație de ziariști români. Au participat: Sten Sundfeldt, directorul Direcției Presă din M.A.E. suedez, C. Hedlund, secretarul general al Uniunii Ziariștilor din Suedia, funcționari superiori din M.A.E., corespondenți ai presei suedeze și străine, reprezentanți ai băncilor și cercurilor de afaceri, oameni de cultură și artă, membri ai corpului diplomatic.
SANTO DOMINGO. Președintele guvernului provizoriu al Republicii 
Dominicane, Hector Garcia Godoy, a anulat decretul potrivit căruia se 

interzicea activitatea partidului „Mișcarea populară dominicană" (Mișcarea 14 
iunie). în urma acestei hotărîri a guvernului provizoriu, partidul 
participa la alegerile prevăzute pentru luna iunie anul acesta.

PARIS. Pentru a doua oară în cursul acestei săptămîni, un 
aproximativ 2 500 de piloți și alți membri ai echipajelor de 

deservesc societatea „Air France" au declarat vineri o grevă de 48 ore reven- 
dicînd majorarea salariilor.

PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, la 8 aprilie, delegația guvernamentală comercială sovietică condusă de I. T. Grișin, locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., a avut o întilnire cu Lin Hai-iun, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. P. Chineze. In aceeași zi, Lin Hai-iun a oferit o recepție în cinstea membrilor delegației guvernamentale comerciale sovietice.
BOGOTA. Autoritățile polițienești din Columbia au arestat joi pe avocatul 
Hugo Parga, membru al conducerii Partidului Comunist din Columbia. 

După cum a declarat unul dintre conducătorii Asociației juriștilor democrați, 
numai în departamentele Tolima și Huila au fost arestate și condamnate în 
ultima vreme 200 de persoane, acuzate de a fi sprijinit mișcarea de eliberare 
națională.

ROMA. In Italia continuă acțiunile greviste ale muncitorilor metalurglști 
șl constructori pentru încheierea noilor contracte de muncă și pentru în

cetarea concedierilor. Un număr de 40 000 de muncitori de la Uzina de auto
mobile „Mirafiori", aparținînd companiei „Fiat", au întrerupt lucrul, declartnd 
grevă în semn de protest împotriva reiuzului administrației de a duce trata
tive cu reprezentanții muncitorilor. Poliția a intervenit. Au fost operata 
arestări.
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