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IN SPORIREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

Hunrtiosrs Două din cele 14 fabrici ale 
Combinatului chimic din Cra
iova : de amoniac și de acid 
azotic. Produsele acestor 
două unități constituie mate
ria primă pentru fabricarea 
unor produse valoroase, în
tre care azotatul de amoniu, 
important îngrășămînt pen

tru agriculturi

Foto i Gh. Vințlll

Ziua venea
de demult

Miercuri 27 aprilie 1966

EFICIENTA

Sistemul de retribuire a muncii 
cooperatorilor are o mare însem
nătate în sporirea producției, 
în vederea asigurării unei 
compensări echitabile a eforturilor 
depuse de membrii cooperatori a 
apărut necesitatea statornicirii u- 
ror forme de retribuire, care să 
oglindească In mod cît mai fidel 
activitatea acestora atît sub aspec
tul ei cantitativ, cît și calitativ, 
în ultimii ani, un număr tot mai 
însemnat de unități au promovat, 
alături de sistemul retribuirii pe 
bază de zlle-muncă, diferite forme

Masele 
plastice 
in noi domenii■ ■

Plasticul rivalizează și înlocuieș
te Intr-o măsură din ce în ce mai 
mare materiale tradiționale ca 
metal, lemn, sticlă, ciment, piele, 
găsindu-și largi Întrebuințări în 
industria ușoară, constructoare de 
mașini, eletrotehnică, In construc
ții, agricultură, medicină etc. Iată 
ce ne-a relatat tov. ing. Jean 
Forst, din Direcția generală azot a 

—l_i Industriei Chimice, 
recente

Ministerului 
referindu-se la cele mal 
utilizări ale acestei materii prime 
a viitorului — cum o numesc spe
cialiștii.

— în țara noastră, plasticul a 
Început să fie folosit, cu bune re
zultate, la confecționarea a tot 
felul de ambalaje. Anul trecut, la 
Uzina de prelucrare a maselor 
plastice — Buzău a intrat In func
țiune prima linie de fabricat saci 
din polietilenă destinați ambalării 
îngrășămintelor. Etanșeitatea per
fectă a acestora ferește conținutul 
de umiditate, iar rezistența lor la 
șocuri elimină pierderile obișnuite 
cauzate de rupere, cum se întîmplă 
cu sacii de hîrtie. Cu cîteva 
luni în urmă, însă, la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice — 
București a fost fabricat un prim 
lot de circa 10 000 navete din po
lietilenă pentru transportul pîinii. 
Experimentate la fabricile „Pio
nierul" și „Titan", ele au dat re
zultate bune, fiind mai ușor de 
curățat, dovedindu-se mai Igienice 
și mai rezistente. Acest lucru a 
determinat pregătirea producției 
de serie a navetelor din plastic.

Se știe că așa-zișii „mor
covi" din beton, plantați pe mar
ginea șoselelor, nu numai că nu 
sînt destul de vizibili noaptea, dar, 
datorită durității lor, în caz de iz
bire produc deteriorări mașinilor, 
iar In unele cazuri accidente cu 
consecințe grave. Recent s-au fă
cut încercări de înlocuire a lor cu 
stîlpi din polietilenă albă pe care 
s-a lipit cîte o fîșie de policlorură 
de vinii colorată cu un pigment 
luminiscent. Prin utilizarea acestor 
Indicatori din mase plastice, elas
tici și ușori, accidentele pot fi 
ușor evitate, mai ales că noaptea 
fișiile din policlorură de vinii de
vin luminoase sub acțiunea faruri- 

' lor, jalonînd foarte vizibil margi
nile șoselelor. în luna mai vor fi 
fabricați 500 stîlpi din plastic 
tru a fi plantați pe marginea 
drumuri din țară, în vederea 
tinuării experimentărilor.

La Uzinele de prelucrare a ma
selor plastice-Iași va intra în pro
ducție o instalație de prelucrat 
plăci ondulate din policlorură de 
vinii, cu o capacitate de 600 tone 
anual. Se vor obține plăci ondu
late într-o gamă variată de culori, 
transparente șl opace, cu care se 
vor construi stații de benzină, 
Chioșcuri, diferite pavilioane etc.

Interviu realizat de 
Dumitru MINCULESCU

de retribuire suplimentară a mem
brilor lor. Cunoscînd că prin depă
șirea producțiilor prevăzute au 
posibilitate să-și sporească veni
turile lor personale, cooperatorii au 
fost stimulați să execute lucrările 
agricole la timp și în condiții mai 
bune, să îngrijească mai bine ani
malele, să obțină rezultate supe
rioare celor stabilite prin planul 
de producție. Un singur exemplu.

La cooperativa agricolă din 
Nădlac, raionul Arad, retribuția 
suplimentară la cultura porumbu
lui se aplică de cîțiva ani. Acesta 
este unul din factorii care au de
terminat creșterea simțitoare a 
producției; în 1965 aici s-au obți
nut în medie pe 1100 hectare cîte 
4 511 kg porumb boabe la hectar. 
Din aceasta a avut de cîștigat și 
cooperativa agricolă și membrii ei. 
Țăranii cooperatori din brigada 
I, bunăoară, care anul trecut au 
realizat de pe cele 137 hectare a- 
tribuite o recoltă mult mai mare 
decît media pe unitate au primit 
ca retribuție suplimentară cîteva 
vagoane de porumb, în afară de 
plata cuvenită pentru zilele-mun- 
că efectuate.

în raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R., din noiembrie 1965, 
s-a arătat că în stadiul actual de 
dezvoltare economică șl organizato
rică a cooperativelor agricole este 
necesar șl pe deplin posibil să se ge
neralizeze, alături de retribuirea de 
bază după zlle-muncă, sistemul retri
buirii suplimentare, atît In cultura 
plantelor, cit șl In creșterea animalelor. 
Indicațiile prețioase conținute în 
documentele de partid, experiența 
cîștigată de-a lungul anilor de u- 
nitățile fruntașe în aplicarea retri
buției suplimentare, dezbaterile 
rodnice care s-au purtat pe această 
temă în adunările generale ale co
operativelor agricole, precum și la 
Congresul de constituire al Uniunii

Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și-au găsit ex
presia în prevederile noului statut 
al acestor unități. Aplicarea lor 
judicioasă, în funcție de condițiile 
existente în fiecare unitate, gene
ralizarea retribuției suplimentare 
în toate cooperativele și sectoarele 
de activitate trebuie să constituie 
una din preocupările de bază ale 
uniunilor cooperatiste regionale și 
raionale, ale conducerilor fiecărei 
unități.

In practica de pînă acum au a- 
părut mai multe forme de; retri
buire suplimentară. Unele coope
rative au aplicat acest mijloc de' 
cointeresare la nivelul brigăzilor și 
echipelor, în raport cu zilele-mun- 
că efectuate, în timp ce altele au

(Continuare in pag. a III-a)

pen- 
unor 
con-

i Cursa lungă

Intr-un oraș din
țară, statistica înregistrează, 
în anul 1964, 45 de divor
țuri pentru fiecare sută de 
căsătorii oficiate.

Cît au durat căsniciile 
desfăcute ? Scriptele Mi
nisterului Justiției arată că 
52,7 la sută din divorțuri 
s-au pronunțat. înainte ca 
respectiva căsnicie să fi 
împlinit 4 ani.

Ce vîrstă au divorțați! ? 
Pentru foștii soți : 45,1 la

George-Radu CHIROVICI

pînă la 29 de ani ;•ută
pentru fostele soții : 56,1 la 
sută n-au împlinit încă a- 
ceastă vîrstă.

...Se întîmplă ceva nefi
resc. „Corabia cu doi pasa
geri", cum a fosf denumită 
metaforic căsnicia, ancorea
ză de mai multe ori decît 
am vrea și s-ar cuveni în

terminat liceul. Astăzi
20, spune O. I., casnică. El 
era cu 8 ani mai mare decît 
mine. Vreo două-trei luni 
înainte de căsătorie am 
dus-o într-o sărbătoare : 
plimbări, excursii, restauran
te, flori. Ne-am căsătorit și 
m-am mutat cu el. Plimbă
rile au fost înlocuite cu pia-

am

ar-

Gh. A.,

îu-

D găr-

ștlu, 
pe 

meu.

ANCHETĂ SOCIALĂ

Vladimir STREINU

dureros

[Continuare în pag. a IV-a)

să fie 
sensul 

Căci 
vede-

de u-

In aerele gospodă
riei de stai 30 De
cembrie din Ca
pitală se recoltea
ză castraveții tim

purii
Foto : M. Cioc

Pe omul de litere și artă 
îl prinde cîteodată dorul de 
a fi și regretul că nu e om 
de știință. O știință a lite
raturii și artei există, bine
înțeles, și criticii tind cu 
toții într-acolo, fie și ajun- 
gînd numai pînă la a gîndi 
disciplinat sau a se expri
ma cit mai riguros. Dar, în 
realitate, materia artistică 
fiind altceva decît materia 
științifică, altceva este, de 
asemenea, aplicarea spiri
tului asupra uneia sau alte
ia. Esteticieni și filozofi au 
observat și stabilit de mult 
diferențele. Nu le vom re
peta analitic. E suficient să 
le cuprindem pe toate în 
deosebirea unică de condu
ită : arta seduce, iar știin
ța convinge. Omul de artă 
creează individual, creația 
adăugîndu-și-o numeric, la 
altele anterioare, în timp

ce omul de știință constru
iește colectiv, lucrul lui 
înălțînd un edificiu comun.

Progresul artistic nu poa
te reprezenta așadar c 
creștere pe care ar asigu- 
ra-o înaintarea în istorie. 
Artiștii pot fi moderni, 
chiar modernisimi, fără să 
fie prin aceasta superiori 
clasicilor sau altor artiști 
mari din trecut. Superiori
tatea istorică în artă este o 
idee absurdă. Cu totul dim
potrivă se situează științe
le pozitive față de istorie. 
Progresul științific repre
zintă o creștere continuă. 
Omul de știință modern 
este în chip firesc superior 
omului de știință din tre
cut. Ultimul astronom sau 
geometru anonim, unul din 
orice observator astronomic 
de azi și celălalt din orice 
societate de matematicieni

contemporani, știu mai 
mult decît știau, respectiv, 
Kepler sau Euclid. Știința 
lor, deși mai întinsă decît 
aceea a predecesorilor, se 
întemeiază însă pe ceea

ce toți oamenii de știință 
dinaintea lor au descoperit 
și formulat, progresul dis
ciplinelor științifice fiind o 
operă comună.

Din acest punct de vede
re, poetul, pictorul, sculp-

Portul Despărțirii. Ceva nu 
este în ordine, se pare. 
Dar ce ?

Romeo, Julieta 
și luciditatea

Stau de vorbă cu cîțiva 
oameni tineri, „părți" în 
procese de divorț

— Mi-e greu, mărturisește 
prof. Gh. P„ ieșind din sala 
tribunalului. Acum doi ani 
îi spuneam ei „domnișoara 
Crizantema", astăzi, avoca
tul meu a numif-o, tot 
timpul, „pîrîta". Dar ce să-i 
faci... Se pare că viața nu-i 
făcută numai din nume de 
flori. M-am căsătorit repede, 
fără s-o cunosc. Era frumoa
să, plină de viață, spirituală, 
mie mi s-a părut că e 
de-ajuns. Pe vremea aceea, 
credeam că știu totul despre 
căsnicie. Astăzi, văd că 
n-am știut nimic. Eram, dacă 
se poate spune așa, un vi
sător cu capul plin de 
găuni.

Real sau simulat, nu 
regretul se întipărește 
chipul interlocutorului 
Era un visător...

— M-am căsătorit I 
•nl, la un an după ce

fa, excursiile cu bucătăria, 
florile cu spălatul rufelor. 
Mi-a venit greu. Știu că 
nu-mi cerea ceva monstruos, 
dar n-am putut să mă adap
tez atît de repede. El a de
venit neînțelegător, apoi 
făgos, apoi brutal.

lată ce spune 
maistru :

— De fapt, nu 
bit niciodată. Nici 
de ce m-am ins 
su' rău, dai cu 
mînt și fot nu merge I —■ 
încearcă el o glumă obo
sită.

Inconștienta, trecută și 
prezentă, are darul să des
cumpănească. Nu mai insist 
în conversația cu Gh. A.

— El mi-a spus că e in
giner, că are bani de ma
șină, că a făcut o irtven(ie 
care o să-l ’ facă cunoscut. 
Minciuni I Voia buletin de 
București... Și eu am fost 
proastă că l-am crezut I — 
izbucnește M. G.

Două cupidități, două ușu
rințe au mers mînă în mînă 
o bucată de vreme. Astăzi 
se despart. Să regretăm ?

Am transcris cîteva măr
turisiri care au un numitor 
comun. Oamenii chestionați 
nu se aseamănă, au pregă-

firi diferite, sînt tempera
mente diferite, vin din me
dii sociale deosebite, dar 
au un numitor comun : ușu
rința cu care au contractat 
căsătoria.

Ce știu viitorii soți despre 
căsnicie ? Cu rare excepjii, 
nimic sau aproape nimic.

Cum îl vedeți pe viitorul 
vostru soț? (pe viitoarea 
voastră sojie ?) — a fosf
întrebarea adresată unor ti
neri. Dacă din răspunsurile 
primite dăm de o parte 
naivitățile adolescenței, ce 
constatare se impune ? Ti
nere și tineri, din punct de 
vedere legal apți pentru că
sătorie, demonstrau că erau 
detașați, într-o oarecare mă
sură, de realitate. Se vedea 
clar că imaginea lor despre 
viitorii tovarăși de viață era 
prefabricată, confecționată 
după un clișeu de filme sau 
după un paragraf de ro
man. Toate tetele își doresc 
soți frumoși, voinici, infeli- 
genți (chiar dacă, brutal 
vorbind, unele nu sînt chiar 
frumoase), iar băieții vor 
soții frumoase, grațioase, 
blînde (aceeași remarcă 
din paranteza de mai sus).

Lucrurile apar ca și cum 
am asista la cursa gigantică: 
cine o prinde pe Ileana Co- 
sînzeana, cine îl prinde pe 
Făt-Frumos ? Că în viată, în 
realitate, lucrurile se petrec 
cu totul altfel nu mai este 
nevoie să demonstrăm.

O primă concluzie a celor 
două anchete întreprinse : 
în destule cazuri (oricum, 
în cele mai multe dintre 
cele terminate cu divorț) ti-

(Continuare în pag. Il-a)

Oamenii muncii, marea *1 armo* 
nioaea noastră familie Bociallstă, 
tntîmplnă cu entuziasm ți minunate 
succese in toate domeniile de acti
vitate, ziua de 8 mai, ziua Parti
dului Comunist Român. In cel 45 dc 
ani de existență eroică, partidul de 
avangardă al clasei muncitoare a 
devenit pentru Întregul popor si
nonim cu politica științifică, mat- 
xlst-leninistă, cu înțelepciunea șl 
munca, cu dreptatea și fericirea, 
cu visul împlinit și demnitatea 
umană recîștigatd, cu suveranita
tea și independența națională, cu 
înflorirea științei și a culturii, cu 
progresul social, cu binefacerile 
păcii, cu viața noastră întreagă. 
Partidul Comunist Român e chin
tesența istoriei noastre naționale, 
el e prezentul nostru glorios și vii
torul luminos al patriei și al po
porului. Ziua lui e ziua noastră a 
fiecăruia, e ziua veșnică a poporu
lui român. Ziua de 8 mai 1921 ve
nea din însăși ființa noastră isto
rică, venea de demult, și de de
parte, de pe cîmpia Padeșului a 
lui Tudor Vladimirescu, cel care 
socotea „că ne-ajunge, fraților, atî- 
fa vreme de cînd lacrimile noas
tre... nu s-au mai uscat", de pe Iz
lazul lui Bălcescu și de pe Dealul 
Spirei, de pe Cîmpia Libertății, 
unde răsună glasul lui Bărnuțiu și 
Izbucni hotărîrea de luptă a lui 
Avram Iancu, craiul munților, care 
scria In Testamentul său de la 
1850 : „Unicul dor al vieții mele 
e să-mi văd națiunea fericită, pen
tru care, după puteri, am lucrat 
pînă acum".

Ziua venea din munții Zarandu- 
lui și ai Abrudului, unde rătăciră 
pașii lui Horia, Cloșca și Crișan, 
venea mai de demult și mai de de
parte, de la Rovine și de la Podul 
înalt, venea din Codrii Cosminului 
și de pe Cîmpia Turzii, unde dom
nii țării conduseră oștenii în bă
tălii pentru independență și suve
ranitate. Ziua venea din toți codrii 
țării în care hălăduiră haiducii 
luptînd pentru dreptate împotriva 
exploatatorilor dinăuntru și din 
afară, venea din răscoalele țără
nești de la 1888 și 1907, venea din 
jertfele Războiului nostru de In
dependență, evenimente care au 
determinat o puternică solidaritate 
între clasa muncitoare și țărăni
me. Ziua venea din activitatea fe
brilă a cluburilor socialiste și mun
citorești, din luptele greviste din 
atîtea orașe și centre industriale 
ale țării.

Cu sîngele acestor lupte și jertfe 
am scris în calendar, lîngă seceră 
și ciocan, ziua de sărbătoare : 8 
mai. Ziua venea din năzuințele po
porului și din visurile poeților pa- 
trioți, Alexandrescu, Alecsandri, 
Eminescu, Coșbuc, ziua avea ră
dăcini adinei în întreaga noastră 
patrie. Partidul a concentrat în el 
ca în focarul unei lentile, cele mai 
înalte aspirații ale poporului de-a 
lungul veacurilor, spiritul de drep
tate, de echitate socială, hotărîrea 
de luptă, idealul de frumos și de 
adevăr. Tuturor acestora partidul 
le-a dat o strălucire nouă, așezîn- 
du-le pe temeiuri științifice. „Par
tidul nostru comunist — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
la al IX-lea Congres al partidului 
— este continuatorul celor mai 
bune tradiții ale luptei de veacuri 
a poporului român pentru libertate 
națională și socială, el întruchi
pează trăsăturile înaintate ale 
proletariatului, are rădăcini vi
guroase în mișcarea muncitoreas
că din România". Și Intr-adevăr 
partidul comunist a concentrat în 
programul său idealurile multise
culare ale celor mulți și exploatați, 
ideile îndrăznețe ale marilor noș
tri gînditori, a continuat cele mai 
bune tradiții ale mișcării socialiste 
de la noi din a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea și primele două 
decenii ale secolului XX, le-a apli
cat creator, la condițiile noastre.

Partidul a valorificat marile e- 
nergii creatoare ale poporului nos-

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale 
domnului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București
Survolînd, împreună cu membrii delegației Republicii Ara

be Siriene, teritoriul Republicii Socialiste România în tran
zitul nostru din Uniunea Sovietică la Sofia, sînt bucuros de 
a adresa Excelenței Voastre și guvernului Republicii Socia
liste România salutările noastre cele mai distinse, precum 
și cele mai bune sentimente de simpatie și prietenie.

torul sau muzicianul, 
adevărat creatori, par a-și 
constitui singuri funda
mentul creației lor. Ei nu 
construiesc în continuare, 
progresiv și solidar, ci dis
continuu, intermitent și 
individual, așternîndu-și 
fiecare fundamentul pro
priu. Cine, în artă, nu ino
vează, este un epigon, adi
că un decadent. Dreptul și 
datoria artistului de a fi el 
însuși, față de omul de 
știință care are datoria de 
a fi mai întîi ceea ce au 
fost înaintașii lui și dreptul 
numai de a lungi raza 
științei acestora, duc pe 
criticii de artă la părerea 
de rău că materia preocu
pării lor le interzice 
oameni de știință în 
strict al cuvîntului. 
ei, avînd să pună în 
re uneori concepția abuzi-

vă a dreptului artiștilor de 
a inova, se văd în situația 
de a reformula pentru fie
care generație de artiști 
unele adevăruri, totuși, 
fundamentale.

O astfel de nevoie apare 
azi. Expozițiile plastice noi, 
muzica zisă „concretă", li
teratura născută din revol
ta împotriva propriului ei 
instrument de realizare, 
care este cuvîntul, însfîrșit 
formele frenetic și chiar a- 
narhic inovatoare ale artei 
contemporane, justificate 
în pură teorie, dar de ne
justificat prin abuz teore
tic, fac critica să revină — 
pentru a cîta oară ? — asu
pra conținutului 
manitate al artei în gene
ral. Este aproape

Dr. Y. ZEAYYEN 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

■ Sesiunea Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

■ ÎN COMITETUL CELOR 18
Intervenția reprezentantului român
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— ne-a declarat tov. ȘTEFAN 
TOTH, directorul Direcției turism 
intern din cadrul Oficiului Națio
nal de Turism.

ii„ELASTICITATEA11 I
I

PENTRU ZILELE
DE 1 SI 2 MAI...

De la începutul fi
nului ?i pînă în pre
zent — a continuat 
interlocutorul nostru 
— numărul partici- 
panților la excursiile 
interne se apropie de 
300 000. Ne-am pre
gătit pentru o acti
vitate și mai intensă. 
Mijloace sporite de 
transport — garni
turi speciale de tren, 
numeroase autocare 
și autobuze — sînt 
puse'la dispoziția ce
lor care vor să-și pe
treacă zilele de 1 și 
2 mai în mijlocul na
turii. Fiecare agenție 
sau filială O.N.T. a

alcătuit pentru aces
te zile programe cu 
trasee variate. Agen
ția București, de e- 
xemplu, oferă 16 iti
nerare. Plecarea se 
va face în cursul zi
lei de 30 aprilie, iar 
înapoierea în seara 
zilei de 2 mai. In 
cele mai multe pro
grame figurează Va
lea Prahovei, Valea 
Oltului, Valea Jiu
lui, Valea Oituzului 
și Valea Cernei.

Itinerarele dună
rene sînt bogat re
prezentate mai ales 
in programul agen
ției O.N.T. Timi

SPAȚIULUI COMERCIAL SI 1-2

...O.N.T. organizează un bogat 
program de excursii

șoara. Cu autoca
rele și cu vaporul, 
timișorenii pot călă
tori, în zilele de 1 și 
2 mai, pe rutele : Ca
ransebeș — Orșova
— Cazane — Ada- 
Kaleh și Herculane
— Cazane — Ada- 
Kaleh.

Se organizează și 
numeroase excursii 
pe trasee mai lungi. 
Agenția O.N.T. Plo
iești, de pildă, oferă 
o suită de călătorii 
pe rutele: Brașov — 
Făgăraș — Sibiu — 
Rm. Vîlcea — Govo
ra — Pitești — Tîr
goviște — Ploiești; 
Brașov — Sovata — 
Tg. Mureș — Cluj — 
Baia Mare — Alba 
Iulia — Sibiu — Rm. 
Vîlcea — Pitești —

Tîrgoviște și altele. 
Tot in aceste zile, a- 
genția din Deva or
ganizează un circuit 
al Banatului, iar a- 
gențiile din Bacău, 
Sibiu și Galați tu- 
ruri-circuit ale Mol
dovei.

— Ce obiective de 
interes istoric, urban, 
economic sau cultu
ral pot fi vizitate ?

— Pornind într-o 
călătorie pe traseul 
Cimpulung Muscel — 
Bran — Brașov — 
Sighișoara — Cluj — 
Oradea — Timișoara 
bucureștenii, de pil
dă, vor vizita caste
lul Bran, vestigiile de 
artă feudală din Si
ghișoara, precum și 
orașele întîlnite în 
cale. Muzeul Dofta-

na, hidrocentrala de 
pe Argeș și Bucu- 
reștiul vor primi, în 
aceste zile, vizita a 
mii și mii de turiști 
din toate colțurile ță
rii. Alte obiective de 
mare valoare istorică 
sau artistică, printre 
care cetățile dacice 
din regiunea Hune
doara și monumente
le de artă veche din 
nordul Moldovei, sînt 
cuprinse în progra
mul celor mai multe 
agenții de turism.

— Nu i-ați uitat, 
desigur, nici pe ama
torii de drumeții în 
munți ?

— Bucureștenii își 
pot petrece zilele de 1 
și 2 mai la Pîrîul Rece 
și Cheia, la Poiana 
Brașov și Tușnad.

Turiștii din Timișoa
ra sînt invitați să 
participe la excursi
ile organizate pe 
muntele Semenic, 
muntele Mic și la 
Peștera Meziad. Va
dul Crișului și caba
na Căsoaia — pentru 
orădeni, cabanele 
Rusu, Geoagiu și Bi- 
caz — pentru turiștii 
din Deva, cabanele 
de pe Valea Praho
vei — pentru ploieș- 
teni, peștera Scări
șoara — pentru tu
riștii din Sibiu sînt 
numai cîteva dintre 
invitațiile care rețin, 
zilele acestea, atenția 
celor ce îndrăgesc 
excursiile pe cărările 
muntelui.

C. $.

cb doi p^sogeri
în comerț, ca și în orice dome

niu economic, eficiența trebuie să 
constituie un principiu de bază în 
organizarea activității, fiind o con
diție indispensabilă pentru reali
zarea acumulărilor socialiste, pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale și modernizarea sa. Aceste 
sarcini se realizează, în principal, 
prin folosirea cît mai judicioasă a 
suprafeței comerciale, fiind în le
gătură directă cu problemele stabi
lirii profilului și amplasării unită
ților, cu formele de vînzare ce se 
practică. La Ploiești, existînd o 
preocupare în această direcție, s-a 
realizat în anul 1965 o vînzare me
die de 21,8 mii lei pe m p, față de 
12,1 mii lei cît se desfăcea în 1959.

Una din căile cele mai sigure de 
obținere a unor desfaeeri sporite 
și, deci, de folosire intensivă a spa
țiului este introducerea în maga
zinele alimentare cu autoservire, 
pe lingă produsele obișnuite, și a 
altor mărfuri de cerere zilnică (car
ne, lapte și derivatele lui, ouă, 

. legume, fructe, semipreparate de 
bucătărie și altele). Toate aces
te mărfuri trebuie să fie însă 
preambalate. In prezent o mare 
parte din fondul de mărfuri se 
preambalează în unitățile de des
facere cu amănuntul, cu randa
ment scăzut; circa o pătrime din 
numărul salariaților operativi sînt 
ambalatori. Este nevoie ca acest 
sistem manual să fie înlocuit cu 
un proces mecanizat, lucru perfect 
posibil.

Folosirea intensivă a spațiului 
comercial mai presupune așezarea 
rațională a mobilierului, încît să 
asigure expunerea întregului sorti
ment în sala de vînzare și o de
plasare comodă a consumatorilor. 
La magazinul alimentar cu auto
servire nr. 102 din cartierul Plo- 
iești-sud, existența unor gondole 
continui, așezate la numai 1,25 m 
distanță între ele, orientate în di
recția fluxului consumatorilor, pre
cum și a vitrinelor cu expunere 
dublă, asigură etalarea unui sorti
ment larg de mărfuri. Toate aces
tea, însoțite de o aprovizionare co
respunzătoare, fac ca aici producti
vitatea muncii să fie dublă față de 
cea realizată de magazinul cu auto
servire de la complexul nou din 
orașul Tîrgoviște, unde piesele de 
mobilier sînt rare, neasigurînd de
cît expunerea unui sortiment res- 
trîns de mărfuri.

Ca un magnet uriaș, hala cen
trală a Ploieștiului atrage zilnic 
zeci de mii de consumatori din 
cele mai îndepărtate puncte ale 
orașului. întrebați de ce fac aceste 
deplasări, de vreme ce și în cartier 
au magazine, aceștia răspund a- 
proximativ la fel : pot să aleagă 
mai ușor și pierd timp mai puțin, 
întrucît în hală se află toate uni
tățile la un loc : și de băcănie, 
și de carne, și de zarzavaturi.

Dar să cercetăm mai îndeaproa
pe această hală. Reprezintă ea o 
unitate comercială unde folosirea 
intensivă a spațiului este o reali
tate ? Răspunsul este categoric 
NU. Oricine rămîne contrariat cînd, 
intrînd în hală, constată că numai 
o mică parte a spațiului este desti
nată vînzării produselor, restul a- 
vînd aspectul unui depozit de am
balaje și mărfuri neorînduite. Fo
losirea rațională a celor peste 2 500 
m p suprafață utilă presupune, în 
mod indispensabil, desființarea bo
xelor interioare și organizarea unui 
mare magazin universal. Edilii ora
șului pot fi liniștiți: nu s-ar mo
difica cîtuși de puțin forma arhi
tecturală reușită a halei. Direcția 
comercială a întocmit de altfel și 
un studiu în acest sens, dar, nu se 
știe de ce, Ministerul Comerțului 
Interior nu pare dispus să trateze 
operativ această problemă.

S-ar putea folosi cu eficiență 
maximă și magazinul alimentar 
„Poiana", terasa cu încăperea de 
la etajul restaurantului „Dealul 
Mare", restaurantul Prahova, ma
gazinul de carne și cel de legume 
și fructe din Piața 23 August-Plo- 
iești, etajul halei din Tîrgoviște, 
magazinul de produse industriale 
din centrul orașului Buzău și multe 
altele.

In orașele regiunii Ploiești 
sînt numeroase spații care n-au o 
întrebuințare utilă din cauza am
plasării nu prea bine gîndite. Așa 
de pildă, la Ploiești, lîngă cine
mascop, centru frecventat de mii 
de oameni, era bine să se ampla-

seze o cofetărie, un cafe-express, o 
plăcintărie și nu un magazin de 
încălțăminte. Omul cînd vine la 
cinema, așteptînd, nu intră neapă
rat să-și ia o pereche de pantofi, 
dar sigur intră să mănînce o în
ghețată sau o prăjitură.

Aș mai ridica și problema ma
relui magazin universal din Plo
iești, unde se practică încă un co
merț rudimentar (mai mult de ju
mătate din spațiu fiind ocupat de 
tejghele greoaie), a unor vaduri 
comerciale, unde s-ar putea des
fășura un comerț civilizat de fruc-

te și zarzavaturi prin amplasarea 
corectă, bine gîndită, a chioșcurilor 
și tonetelor. Intr-un cuvînt, este 
nevoie de mai mult spirit gospo
dăresc și inițiativă in această pri
vință. Nu ne este permis să stăm 
cu brațele încrucișate, așteptînd 
numai construirea unor spații co
merciale noi. Spațiile existente pot 
și trebuie să fie mai bine folosite, 
așa cum s-a subliniat și la recenta 
consfătuire a lucrătorilor din co
merț.

Valentin AFRIM 
economist — Ploiești

Se reîmprospătează marcajele pe străzile Capitalei I

Pentru a 
posibilitatea 
cu alimentele și produsele nece
sare pentru zilele de 1 și 2 mat, 
unitățile comerciale vor funcționa 
după un program special.

Vineri, 29 aprilie, toate unită
țile alimentare, inclusiv depozitele 
de vinuri, dimineața vor avea 
program obișnuit, iar după-amiaza 
vor fi deschise între orele 16—21. 
Magazinele de desfacere a cărnii, 
de legume-fructe, halele și piețele 
vor funcționa între orele 6,30—11 
și 15—20. Restul unităților, din 
toate sectoarele, cu unul sau două 
schimburi de lucrători, vor sta la 
dispoziția cumpărătorilor după o- 
rarul unei zile obișnuite de vineri.

Simbătă, 30 aprilie, unitățile a- 
limentare, dimineața au program 
normal, după-amiaza vor fi des
chise între orele 15—22. Unitățile 
de desfacere a cărnii, legume si 
fructe, piețele și halele vor func
ționa între orele 6,30—12 și 14— 
22. Centrele de pîine cu un singur 
schimb de lucrători vor fi deschi
se de la 6 la 13 și de Ia 16 la 21, 
iar cele cu două schimburi de la 
5,30 la 22 în continuare. Magazi
nele nealimentare cu un schimb 
de lucrători funcționează diminea
ța după orarul obișnuit, iar după- 
amiaza de la 16 la 21. Magazi
nele alimentare și nealimentare, 
care lucrează în două schimburi, 
vor fi deschise după programul 
oricărei zile de sîmbătă.

Duminică. 1 Mai. Toate unită
țile comerciale vor fi închise, în 
afară de centrele de pîine, care 
vor fi deschise între 
centrele de vînzare 
a gheții (începînd de 
ța) și tutungeriile.

Luni, 2 mai. Magazinele vor 
funcționa după programul unei 
zile de duminică.

oferi 
de a

bucureșteniloi 
se aproviziona

orele 5,30—9, 
a laptelui și 
la 5 diminea-

(Urmare din pag. I)

nerii nu au sau aproape nu au pre
gătirea spirituală necesară pentru 
actul căsătoriei. Ei știu prea pufin ce 
înseamnă să te căsătorești. Din pă
cate, ei o află după ce au făcut acest 
pas, nu înainte.

A doua concluzie : nu se cunosc 
între ei. Cîte căsătorii nu sînt rezul
tatul cîtorva seri de plimbare I O „cu
noaștere" de o clipă (ine locul unei 
chibzuințe mature I

A treia : (iarăși : din păcate I) ti
nerii în cauză nu se cunosc nici pe 
ei înșiși. E și normal : cum să te 
oglindești într-un alt eu și să te gă
sești asemănător lui dacă propriul tău 
eu are contururi încă imprecise ?

Julieta nu-i spăla 
ciorapii lui Romeo

Ipoteticele noastre Juliete se mărită 
înfr-o bună zi. Și trece o vreme, și 
încă o vreme și ele constată că Ro
meo este un om ca toți oamenii : fu
mează, mai bea din cînd în cînd, o 
lasă duminica acasă și se duce pe 
stadion... și cîte alte „monstruozități". 
In două cuvinte, e un om normal.

Iar Romeo... După trei luni bagă 
de seamă că Julieta nu știe să pre
gătească decît două feluri de mîn- 
care, că e cam arțăgoasă... și că 
o mie de defecte.

Romeo, Julieta... Ce frumos I 
Julieta nu-i spăla ciorapii lui 
meo I Să ne gîndim bine la 
astea înainte de a frece pe la 
popular I

Viafa de toate zilele este
frumoasă, dar departe de a fi o „săr
bătoare", așa cum a crezut O. I. Pen-

are

Dar 
Ro- 

toate 
sfatul

foarte

Foto i R. Costin
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— După apariția convor
birii despre „Mîncătorii de 
pilule", mai mulți cititori 
ne-au întrebat ce este de 
făcut. Venim acum la 
d-voastră cu aceeași între
bare.

— Nu există leac mira
culos ; singurul este ins
trucțiunea medicală. Omul 
să învețe înainte de toate 
că medicamentul este o 
armă cu două tăișuri. Cred 
că există și o ușurință prea 
mare în procurarea unor 
medicamente.

— Aici s-ar putea șă fiți 
contrazis. Mulți deviii abo
nați ai unei doctorii atunci 
cînd ea li se pare mai difi
cilă de procurat; ei dispre
țuiesc remediul simplu a- 
flat la farmacia de la colț. 
Nu credeți că un rău mare 
îl alcătuiește și... moda, 
chiar și între medici ? O 
vreme nu voiau să știe de
cît de penicilină, de parcă 
n-ar 
sulfamide, iar, acum 
reîntors la 
fervoarea 
război.

— Aveți 
privește „moda" 
medicamente în 
dar în cazul sulfamidei și 
penicilinei aveți mai puți
nă dreptate. Aici vina nu e 
atît a medicilor, cît a mi
crobilor. îmi amintesc că 
prin ’37—38, la unele in
fecții sulfamida acționa de
vastator asupra microbilor, 
avea eficiență, la 90 la 
sută dintre cazuri. Treptat, 
microbii au dezvoltat tul
pini sulfamido-rezistente ; 
apariția penicilinei a în
semnat o adevărată sal
vare. După ani, însă, ad
versarul s-a întărit în 
fața noii arme, așa că 
medicii l-au atacat iarăși 
dinspre flancul sulfamide- 
lor, unde apăruseră genera
ții care nu mai rezistau.

— Nu se poate vorbi de 
„rezistență" și la oameni ?

Cu alte cuvinte, nu există 
mîncători de pilule care „se 
călesc" în fața unui anu
mit tip de medicament ?

— Există cîte un bătrî- 
nel bolnav de parkinso
nism, căruia ajungem să-i 
prescriem o doză de atro
pină care ar putea ucide 
zeci de oameni. Există bol
navi a căror viață depin
de, decenii la rînd, de 
insulină sau nitroglicerină. 
Noi însă numim mîncător 
de pilule un om care n-are 
deloc nevoie de doctorii, 
sau le ia în doză exagerată. 
Chiar în cazul unor oa
meni serios bolnavi, noi 
modificăm uneori trata
mentul, ca să dăm răgaz 
organismului 
nou sensibil 
substanță.

Convorbire cu conf. 
univ. dr. C. MARCU 

de la I.M.F.-București

să 
la

devină din 
o anumită

la convulsii și tulburări or
ganice.

— Ce recomandări face 
medicina modernă impo
zantului detașament al în- 
ghițitorilor de calmante ?

— Să se liniștească. Să 
nu ceară pilulei mai 
decît cereau fanaticii 
gioși de pe vremuri 
partea dumnezeirii. 
recurgerea abuzivă 
„tranchilizante" mi se 
nu numai un act de 
tate, dar și ilogic : te 
gătești de o discuție,

mult 
reli- 
din 
Mie 

la 
pare 
lași- 
pre- 
de o

adormi decît trăsnit cu trei 
tablete.

— Ce facem însă cu psi
hicul ? Unii adorm nu pen
tru că a apucat somnife
rul să-și facă efectul, ci 
pentru că știu că au luat 
ceva puternic. Ca să-i dez- 
vățăm, nu credeți că ar fi 
indicată un fel de „șarla- 
tanie luminată" a medicu
lui care prescrie „aqua 
distilata" ?

— Nu pot prescrie ase
menea metode : și-ar pier
de încrederea în noi și pa- 
cienții și chiar unii medici. 
In practică însă se întîm
plă și asta, deși nimeni n-o 
recunoaște, de pildă în ca
zul următor : un bolnav de 
la interne „face scandal", 
cere să i se dea drumul din 
spital, pe motiv că e inter-

fi existat niciodată 
s-au 

cu 
de

sulfamide 
dinainte

dreptate
la

ceîn 
unele 

general,

Pe teme medicale

„piluloma-că
merge pînă la 

dezvoltă o-

— Credeți 
nia" aceasta 
cazuri, grave, 
bișnuințe periculoase ?

— Hotărît că da. O să vă 
dau un exemplu care sună 
deosebit de convingător și 
pentru nespecialist. Știți ce 
patimă nărăvașă e pentru 
cei mai mulți dintre noi fu
matul și cît de toxic este 
el. Cu toate acestea, de o- 
bicei întreruperea bruscă 
a fumatului nu provoacă 
zguduiri organismului — 
ceva nervi, un pic de în- 
grășare, dar totuși nimic 
grav — pe cînd așa-zisele 
deconectante sau tranchili
zante de tip meprobamat, 
librium etc. dezvoltă eufo- 
manie, stîrnesc o dorință 
din ce în ce mai puternică ; 
întreruperea bruscă după 
cure prelungite poate duce

greutate oarecare, și în loc 
să vii cu capul limpede, vii 
cu o stare de indiferență 
care te dezarmează și te 
împiedică să-ți faci datoria.

— Unii însă le iau îna
inte de culcare.

— Aici aș vorbi de un 
principiu general-valabil : 
fii rațional, nu sări pe o 
treaptă înainte de a o în
cerca pe cea de dedesubt. 
Cînd recomand unui pa
cient două pahare de bere 
înainte de culcare, aproa
pe că se supără. Nu-s prie
ten al alcoolului, dar un pic 
de vin e mai bun decît un 
somnifer. Cînd i se spune 
să ia jumătate de pilulă, 
mîncătorul zice „hai să iau 
una întreagă, ca să fiu mai 
sigur" și după cîțiva ani se 
plînge că nu mai poate

nat de mai multă 
„și încă nu mi-ați 
mic". Medicul încearcă să-i 
explice că internarea și 
studierea lui sînt mai im
portante, că nu e cazul încă 
să treacă la tratament — 
și cînd vede că nu e înțe
les, îi prescrie niște vita
mine și a terminat 
tea.

— Credeți că 
dezagreabilă a unor
camente este o metodă de 
descurajare a 
de pilule ?

— Nu, cred 
glijență și o
urmă fără motive medicale. 
Mă gîndesc de pildă la an
tinevralgice și aspirine e- 
fervescente : ele nu sînt 
doar mai plăcute, dar se 
asimilează mal lesne, nu

vreme 
dat ni-

poves-

forma 
medi-

mîncătorilor

că-i o ne- 
rămînere în

tru această viată reală ne pregătim, 
nu pentru o petrecere continuă.

Străvechiul și bunul obicei al lo
godnei s-a pierdut. De ce? Părerile 
sînt împărfite și expunerea 
teoriilor ce se fac ar ocupa 
mult spafiu ; un adevăr e că 
nu se mal logodesc.

Ce înseamnă logodna ? O 
de cunoaștere reciprocă și de aufo- 
cunoașfere pentru viitorii soți. O pe
rioadă frumoasă și totodată dificilă ; 
perioada în care se fac cele mai mari 
invesfifii de răspundere, de dragoste, 
de bunăvoinfă, perioada unor efor
turi care vor fi răsplătite înmiit. Cum 
să fie trainic un lucru dobîndlt fără 
efort 1

Logodna este o invitafie la lucidi
tate ; este o școală cu doi profesori 
și doi cursanfi, o verificare și o auto- 
verificare continue : „Sînt 
de puternic, sînfem suficient 
ternici și de potriviți pentru 
împreună un lucru durabil ?’. 
sul poate fi „da” sau „nu” 
nefericire, este 
preferat ca acest „nu 
înaintea 
stării civile ?

Logodna n-a fost o invenție, ea s-a 
născut dintr-o profundă necesitate. 
Perioada premarifală, oarecum oficia
lizată, favoriza cunoașterea reciprocă 
în bine și în rău a viitorilor soți, eli
mina în mare parte factorul' surpriză. 
E de o mie de ori mai bine să se 
rupă o logodnă, decît să se desfacă 
o căsătorie.

tuturor 
prea 

tinerii

școală

suficient 
de pu- 
a clădi 

Răspun- 
. Dacă, din 

„nu”, nu este oare de 
să fie spus 

„da"-ului din fața ofițerului

Cîteva propuneri

dau arsuri, au efect 
bun și, în plus, aspectul 
lor superior dă încredere 
pacientului.

— Există vreun tip gene
ral de medicament la care 
riscurile de abuz să fie 
mai mici ?

— Da, există. Așa-zisele 
ceaiuri, plantele medici
nale.

— La urma urmei însă, 
multe doctorii tot din plan
te se extrag, ba încă sînt 
mai pure.

— Da, însă puritatea dă 
forța doctoriei, nu și 
superioritatea ei. Să luăm 
serpasilul, doctorie foarte 
răspîndită, pentru scăderea 
tensiunii. El se extrage 
dintr-o plantă, numai că în 
plantă substanța respecti
vă, rezerpina, este ameste
cată cu alte 20—30 de sub
stanțe asemănătoare. Digi
tala pe care cardiacii o iau 
în stare pură se găsește în 
plante cu încă vreo 10 sub
stanțe înrudite. Ceaiul, prin 
pregătirile pe care le cere, 
prin volumul lui, uneori 
prin gust, te ferește de a- 
buzul atît de lesnicios în 
cazul pilulei (la o pilulă, ți 
se întîmplă să uiți dacă ai 
luat-o sau nu, și mai lei 
una, „ca să fii mai sigur"). 
Sînt partizan al ceaiurilor 
și pentru că ele sînt legate 
de o tradiție. Să nu respin
gem nimic din ce e modern, 
mai ales in cazuri 
jar să nu aruncăm 
ce-a fost verificat 
rea vremii. M-am
de „mîncătorii de pilule", 
dar de abuzuri cu ceai me
dicinal auzim mult mai rar. 
Oricum, elementul-cheie 
este doctorul și soluția e 
extrem de simplă : oricine 
ia doctorii pe cont propriu 
sau depășește dozele pre
scrise de medic riscă să se 
trezească în categoria mîn
cătorilor de pilule și să cu
noască loviturile care nu-i 
cruță pe aceștia.

învăfăm multe la școală : și alge
bră, și geografie, și astronomie, și 
muzică. Multe lucruri învățăm, afară 
de unul singur ; cum o să ne 
descurcăm în viafa de toate zilele I 
S-ar putea obiecta că școala este, mai 
înainte de toate, instrucție, deci că 
nu e menirea ei să ne ofere aceste 
cunoștințe. Că tradiția cere ca aceste 
lucruri să treacă firesc de la tată la 
fiu, de la mamă la fiică, de la prie
ten la prietenă. Oare așa să fie ? 
Pînă acum 10—15 ani, la fel se în- 
văfa și agricultura, o ocupație de mi
lenii a poporului. N-ar fi oare potrivit 
ca în cadrul școlii, viitorii so(i și soții 
(care vor fi în această situație nu 
peste decenii, ci peste 1—2—5 ani) 
să capete noțiuni elementare despre 
ce va fi viafa lor ? Să le capete orga
nizat, sistematic ?

Pe de altă parte : dacă am lăsa 
falsele pudori și realele ipocrizii de 
o parte și ne-am ocupa, în școli, și 
de educafia sexuală ? Aceste ore ar 
fi o barieră în calea frivolității și a 
ușurinfei, care mai apar ici-colo.

Adunările tematice ale organiza
țiilor U.T.C. din școli, facultăfi și în
treprinderi ar contribui, de asemenea, 
într-o bună măsură la
aspectelor negative care se mai 
nalează.

„Ce era să le facem ? S-au 
noscut și după două săptămîni 
căsătorit” — spune reporterului 
mama unui divorfaf de 19 ani. 
discutat vreodată cu fiul dv„ înainte 
de căsătorie, despre căsătorie ? 
era să discut ? Nu 
odată... Nu se 
blema I" Dar uite 
pus”. După patru 
tentează acțiune de divorț Motivul ? 
Nu s-au cunoscut. O propunere : 
tre depunerea actelor și oficierea 
sătoriei trec nouă zile. Ar pierde 
neva ceva dacă ar trece pînă la 
luni, să zicem ?

B.Z., mama a 
într-o convorbire 
„Ceea ce nu știu 
căsnicie știu despre automobile, 
știu că există o perioadă de rodai 
dar n-au învăfat că și între oamen 
există o perioadă de acomodare".

Amatorilor de „sărituri peste timp" 
celor dispuși „să ardă etapele", în
tr-un cuvînt, celor cărora din vina 
lor sau ... a nimănui le lipsește spi
ritul de răspundere, să le oferim 
TIMP.
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F. BRUNEA-FOX

Cînd, ducîndu-mă uneori în pia- 
fă — ador priveliștea, rumoarea și 
opulenfa piefei — mi se oprește 
privirea pe cușfile în care stau în
ghesuite și lamentabile găinile, ra
tele, gîștele, îmi vine în minte •*> 
noscufa placardă publicitară a inrii- 
tufelor de cosmetică : „înainte și 
după tratament”, dar în sens in
vers. Ca ilustrafie pentru spectaco
lul pomenit, aș oferi imaginea fo
tografică a orătăniei, grasă și fru
moasă cum e la crescătorie și, ală
turi, imaginea aceleeași păsări, ji
gărită și urîțită, cum o vedem de 
multe ori în cuștile din piață.

Dar înainte de a vă face cunos
cute și alte impresii sugerate de 
acest „caz”, îmi îngădui niscai con- 
siderafiuni pe marginea unei știri 
citite deunăzi înfr-o gazetă trans
oceanică referitoare la o năzdrăvă
nie a unor fermieri canadieni, care 
au reușit, din rafiuni comerciale, să 
creeze găini fără... aripi. Ce și-or 
fi zis crescătorii aceia, cînd au por

nit să realizeze năstrușnicia, mă 
gîndesc ? Că, oricum, aripile nu-i 
slujeau la nimic orătăniei din poia
tă. Ca să sară de pe gunoi pe ză- 
plaz ; ca să se aburce pe ostreafa 
cotețului la dormit nu-i nevoie de 
aripi. Așadar, un organ parazitar 
(precum coccisul la om), devenit, 
pare-se, inutil chiar și cloșfei.

Nu-mi dau seama care-i avanta
jul practic al acestei operații de 
simplificare anatomică a găinii. O 
fi existînd, din moment ce fermierii 
și-au bătut capul s-o realizeze. Fără 
să alunec în umor, îmi închipui, 
bizuit pe legea fiziologică a com
pensației, că o găină cu două tîrti- 
te, sau cu trei ficați, sau cu patru 
piepji, sau cu cinci ocale de grăsi
me, parcă ar fi mai rentabilă decît 
o pasăre fără aripi.

Să mă întorc la cuștile din piață. 
Mai zilele trecute am asistat, în 
Piafa Matache Măcelaru, la descăr
carea unui mare transport de rafe. 
Le-am plîns de milă văzîndu-le cum 
stau îndesate și cocoșate în coli
viile înguste și scunde. Dar lăsînd 
sentimentalismul la o parte, mi-am 
amintit, privindu-le, de cîte griji și 
cheltuială e legată o crescătorie de 
păsări.

Am vizitat o fermă de rafe și 
gîște instalată la o gospodărie de 
stat din Mogoșoaia. Splendid spec
tacol de „puf și fulgi", remarcabilă 
asistență din partea crescătorilor 
însărcinați cu îngrijirea și suprave
gherea celor cîteva mii de pensio
nare măcăitoare și gîgîitoare. Hră- 
nirea, igiena. adăpostirea atîtor 
„fripturi ambulante” nu sînt lucru 
de șagă.

Recent, am citit într-un articol de 
avicultură despre importanța liniș
tii — afară de ceilalți factori biolo
gici cunoscufi — în condițiile de 
viață ale găinii. Nu zîmbiți. S-a do
vedit experimental că de starea 
nervoasă a orătăniilor depinde ca
litatea și cantitatea produselor. O 
găină care doarme în tihnă și mult
— știe ea de ce se culcă devreme I
— se dezvoltă mai bine, iar ouăle 
sînt mai mari și mai rotunde dacă 
autoarea (sau ouătoarea I) lor a fost 
ferită de sperieturi. Adică de hur
ducăturile camionului care le trans
portă de la fermă, de larma din 
piață etc.

Cînd e nevoie de afîfea eforturi 
ca să asiguri succesul gospodăresc 
al unei ferme, e inexplicabil de ce 
sînt uitate în momentul cînd „mar
fa” e pusă în vînzare. Oare nu 
pentru acest scop s-a cheltuit truda 
și nu-i păcat că rațele, gîștele, în
țepenite ziie întregi in cutiile cu 
gratii, nebăute și nemîncate, se re
simt, pierzînd din greutate, aditiă 
din valoarea lor comercială I Cine 
suportă „diferența” ?



SCÂNTEIA PAGINA 3

LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
AU Cooperativele agricole de 

Dobrogea și Galați au încheiat

producție din regiunile 

campania însămînțării po

Calitatea mobilei 
nu se rezumă la luciu

I H „Dreptul de veto" ai gumei

■ Viciile „ascunse" și... neascunse 
ale mobilei ■ Cînd controlorii

| de calitate nu~și fac datoria

TERMI rumbului pe cele

\ hectare prevă-

NAT
SEMĂ

\ zute.

\ Au mai termi-

/ nat această lu

NATUL crare opt trusturi
/ G.A.S., printre care

PORUM Argeș, Băilești, 

Constanța, Plo

BULUI iești și Tr. Severin

115 000 hectare și respectiv 190000

Numai timpul 
este de vină ?

în regiunea Brașov timpul rece 
și ploios s-a prelungit pînă spre 
sfîrșitul primei jumătăți a lunii 
aprilie. Aceasta a întîrziat execu
tarea lucrărilor agricole. în ulti
mele zile însă vremea s-a îmbu
nătățit și numeroase unități agri
cole au ieșit la cîmp cu toate for
țele. Totuși, ritmul de lucru con
tinuă să fie nesatisfăcător. Pînă în 
ziua de 24 aprilie au fost plantate 
doar 24,6 la sută din suprafețele 
prevăzute cu cartofi, iar sfecla de 
zahăr și porumbul 
țat numai pe 
46,2 la sută și 
respectiv 11,2 la 
sută din tere
nurile planifi
cate.

Așa după cum 
dovedesc faptele, 
întîrzierea se da- 
torește și unor 
cauze subiective. 
Este vorba de 
organizarea defectuoasă a muncii, 
de nefolosirea din plin a tuturor 
tractoarelor, mașinilor și atelaje
lor. Raionul Mediaș, bunăoară, o- 
cupă locul II pe regiune la însă- 
mînțări. în maximum 2—3 zile aici 
se va termina semănatul sfeclei 
de zahăr. „La cartofi și mai ales 
la porumb sîntem însă rămași în 
urmă — ne spunea tov. Vasile 
Span, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular raio
nal. Desigur, cauza principală o 
constituie timpul nefavorabil, dar 
nu-i mai puțin adevărat că nu 
peste tot se folosesc condițiile fa
vorabile. în timp ce în unele uni
tăți ca Biertan, Mojna, Aței, Sîncel, 
Boian și altele, semănatul sfeclei 
de zahăr se apropie de sfîrșit, iar 
la porumb el se desfășoară din 
plin, în unități cu condiții asemă
nătoare, cum sînt cele din Cenade, 
Mănărade, Alma etc., lucrările în
tîrzie".

Din cele relatate de tov. pre
ședinte rezultă că organele raio
nale s-au îngrijit de îndreptarea 
acestei situații. Pe măsură ce se
mănatul se încheie, tractoarele, 
mașinile și chiar atelajele sînt re
partizate cooperativelor cu rezul
tate mai slabe.

Printre raioanele rămase în urmă 
la semănat se numără raionul Ru
pea. Solicitat să aprecieze ritmul 
de lucru, ing. Ion Poptelecan, vice
președinte al consiliului agricol 
raional, ne-a declarat : „Preocu
pare în acest sens există pretutin
deni. Nenorocirea este că nu am 
prins prea multe zile bune".

Lucrurile nu stau tocmai așa. în 
dimineața zilei de 25 aprilie, la 
orele 9, nici unul din tractoarele, 
aflate la brigada care deservește 
cooperativa agricolă Dacia nu 
ieșise la cîmp. La orele 9,30, coope
ratorii împreună cu atelajele se 
mai găseau încă în comună. Pre
ședintele cooperativei, Ion Staedel, 
și ing. Horia Folea susțineau că 
„terenul e moale", deși faptele do
vedeau contrariul. Aceasta în vre
me ce lucrările sînt serios rămase 
în urmă. Din cele 62 ha cu sfeclă 
se însămînțaseră doar 8, din 150 
ha cu porumb — numai 3 ha, iar 
la cartofi s-au plantat abia 26 ha 
din cele 80.

O situație asemănătoare se gă
sește și la Lovnic. Deși timpul a 
fost prielnic sîmbătă și duminică 
nu a ieșit aproape nimeni la cîmp. 
Ing. Vasile Cosma încearcă să 
„explice" întîrzierea însămînțărilor 
prin vremea nefavorabilă. Motivul 
este nefondat. în condiții pedocli
matice identice cu cele din Dacia 
și Lovnic, cooperatorii din 
au reușit să însămînțeze o 
față mult mai mare.

Consiliul agricol ■ raional 
șoara. Aici situația însămînțărilor 
este ținută sub cheie ? „Avem dis
poziție să nu dăm nici o dată fără 
aprobarea tov. Gheorghe Gligor, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular raional — ne

s-au însămîn-

spune tehniciană Zamfira Mu
rea. încercați s-o obțineți de la tov. 
Ștefan Pop, secretarul sfatului 
popular". Și aici însă același re
zultat. „Problema mă depășește" — 
se scuză tov. Pop.

De ce o fi ținînd „la secret" si
tuația însămînțărilor tovarășii de 
la Sfatul popular raional Sighi
șoara ? Din cauză că lucrările sînt 
foarte întîrziate. (Cu cartofi s-au 
plantat abia 413 ha din cele 1103 
ha prevăzute, iar cu porumb s-au 
însămînțat 401

Corespondența

ha din 3 173). A- 
ceastă „măsură" 
nu are nici un 
rost. De ritmul 
nesatisfăcător în 
care se lucrează 
te poți convinge 
și pe teren. Un 
exemplu. La o- 
rele 14 tracto
riștii Ștefan Ba
yer și Paraschiv 
Enache, care 

muncesc la cooperativa agricolă 
din Saroș, stăteau la taifas. Ștefan 
Bayer ne spunea : „De la ora 11 
aștept sămînța de sfeclă. Dacă a- 
veam tot ce-mi trebuia, aș fi semă
nat cîteva hectare în plus. La fel 
s-au petrecut lucrurile și ieri, și 
alaltăieri". Asemenea deficiențe 
organizatorice pot fi întîlnite și 
în alte unități din raion.

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole regional 
și raionale au datoria să ia toate 
măsurile pentru impulsionarea în- 
sămînțărilor. Este necesar ca 
timpul frumos din aceste zile să 
fie folosit din plin, să se realizeze 
un ritm mai înalt de lucru.

din
• • ■

regiunea
Brașov

Nicolcre MOCANII 
coresp. „Scînteii"

Execuția în ritm 
susținut și la un înalt 
nivel de exigență a 
marilor obiective in
dustriale, a blocurilor 
de locuințe presupune 
o bună organizare 
șantierelor, 
aceasta, 
rii au la dispoziție 
fonduri speciale. în 
funcție de mărimea 
și complexitatea 
tierelor, aceste 
duri se ridică la 
de milioane de 
utilizarea lor cît 
gospodărească este u- 
na din îndatoririle 
principale ale între
prinderilor de con
strucții.

După terminarea lu
crărilor, prin demola
rea sau demontarea 
construcțiilor cu ca
racter de organizare 
se recuperează anumi
te cantități de mate
riale. Aceste materiale 
pot fi din nou folosite 
pe alte șantiere, tot 
pentru lucrări de or
ganizare. Din anali
zele pe cîteva șantie
re a reieșit însă că 
adeseori, la întocmi
rea proiectului de or
ganizare a unui nou 
șantier, valoarea ace
stor materiale nu mai 
este prinsă în calcul. Și 
chiar în cazul cînd ea 
este totuși inclusă, es
timarea materiale
lor recuperate se află 
mult sub nivelul cu
antumului real. Com
parativ cu Trustul re
gional de construcții 
Brașov, de pildă, care 
anul trecut a stabilit 
un grad de recupera
re a materialelor de 
29 la sută, trusturile 
regionale Oltenia și 
București nu au pre
văzut nimic, iar trus
turile regionale Do
brogea și Ploiești au 
prevăzut să recupere
ze doar 4,4 la sută și 
respectiv 3,7 la sută. 
Ce factori au determi
nat această discrepan
ță ? După părerea mea, 
la această întrebare 
se poate da un singur 
răspuns : pe șantiere 
și la unele trusturi se 
manifestă tendința de 
a se crea anumite 
fonduri bănești „dis
crete", cu ajutorul că
rora să poată fi um
flate economiile la 
prețul de cost sau a- 
coperite eventualele 
pierderi determinate 
de proasta organizare 
a muncii. Este o prac
tică dăunătoare acti
vității întreprinderi
lor de construcții. Re
zervele de această na
tură favorizează slă
birea spiritului gospo
dăresc pe 
generează risipa 
nepăsarea 
cheltuirea cu maximă

a
Pentru 

constructo-

șan- 
fon- 
zeci 
lei; 
mai

șantiere,
Și 

față de

Jibert 
supra-

Sighi-

eficiență a fondurilor 
bănești. Este absolut 
necesar ca la consti
tuirea noilor fonduri 
de organizare a șantie
relor conducerile trus
turilor să stabilească 
la fiecare șantier șt 
valoarea materialelor 
ce se recuperează din 
demolări și demon-

de organizare a șan
tierelor, specialiștii a- 
cestor întreprinderi 
vor trebui, după pă
rerea mea, să elabo
reze din vreme pro
iecte de organizare, 
care să cuprindă, de 
la bun început, nece
sarul de lucrări 
organizare pentru

de 
in

Fonduri

discret
La fel și tipizarea 

de-
țări.
de baracamente 
montabile folosite cu
rent pe șantiere.

în activitatea noas
tră de control am sesi
zat și alte practici. U- 
nele întreprinderi de 
construcții, recurgînd 
la diferite „artificii", 
execută din fondurile 
amintite lucrări de in
vestiții, în detrimentul 
creării unor condiții 
absolut necesare pre
gătirii șantierelor. Evi
dent, e vorba de o de
turnare de fonduri. 
Dar nu numai atît. 
Conducerea Trustului 
regional de construcții 
Hunedoara nu numai 
că a deturnat peste 
3,5 milioane lei — din 
fondurile de organiza
re a șantierelor — dar 
a solicitat insistent fi
nanțarea unor investi
ții care nu aveau nici 
un fel de documenta
ție tehnico-economică. 
Situația existentă anul 
trecut pe cele mai ■ 
multe dintre șantierele 
acestui trust înfățișea
ză cu prisosință con
secințele unor aseme
nea jonglerii : mijloa
ce de transport uzate 
prematur datorită căi
lor proaste de acces, 
improvizații de orga
nizare la tot pasul, in
existența unor depozi
te de materiale. Cred 
că se impune ca și lu- . 
crările de organizare 
a șantierelor să aibă 
regimul celor de 
bază. Nimerit ar fi ca 
sumele destinate orga
nizării șantierelor să 
fie ținute intr-un cont 
separat la bancă.

Se știe că construirea 
unor microraioane ne
cesită perioade de timp 
mai lungi decît un an. 
Pentru a se înlătura 
fracționarea lucrărilor

treaga perioadă. Soco
tesc că, pe baza avize
lor C.S.P. și C.S.C.A.S., 
s-ar putea obține u- 
nele credite pe terme
ne de 2—4 ani, ram
bursabile din cotele de 
organizare. Desigur, 
mai sînt și alte soluții 
care ar putea favoriza 
cheltuirea eficientă a 
fondurilor de organi
zare a șantierelor. Im
portant este să nu se 
piardă din vedere e- 
sența problemei: fap
tul că fondurile de or
ganizare alocate de 
stat fiecărei întreprin
deri de construcție tre
buie gospodărite cu 
înalt simț de răspun
dere.

FI. ARONEANU
șef de serviciu 
în Ministerul Finanțelor

— O mare surpriză poți avea 
toamna, la contractări. Comerțul, 
care vine cu teancul de observații 
privind calitatea unei mobile, ți-o 
refuză. începi atunci să dai din 
colț în colț în căutarea unui alt 
model pentru producție; sau ești 
„ajutat" imediat de minister cu un 
model acceptat la contractare, dar 
care nu corespunde posibilităților 
tale de organizare a producției și 
nici 
nico-economici, 
la început... 
nevăzut, mobila de slabă calitate 
pe care o produci poate să atragă 
la cei doi poli și alte' neplăceri: re
fuzuri de plată din partea benefi
ciarului, cheltuieli pentru remedie
rea defectelor, diminuarea pro
ductivității muncii.

Pe terenul generos al ipotezelor 
înfățișate mai sus de ing. ION 
VASILIU, șeful fabricii de mobilă 
din cadrul 
repede 
produsă 
tîmplă 
întrucît 
mobilă se potrivește adevărul „sfîr- 
șitul încununează opera", să ne în
dreptăm către magazia de recepție. 
Pe acest autentic peron de plecare 
către sutele de magazine, 30 de 
garnituri „Modern III" își așteaptă 
rîndul să primească buletinul de 
control al calității. Ne atrage aten
ția un amănunt de minimă impor
tanță la prima vedere : pe luciul 
oglindă al cîtorva piese — lăzi de 
studio, dulapuri și toalete — se a- 
rată discret niște împletituri de 
linii albe, desenate nervos. Aflăm 
că e grafierea dreptului de veto al 
gumei, semnul C.T.C.-ului care în
seamnă „stop". ..Piesele sînt insu
ficient finisate, au pori deschiși și 
zgîrieturi. Trebuie din nou egali
zate și polișate. Sînt operații care 
durează cam 3—4 ore și necesită 
munca a 4—5 oameni de la fini
saj II, în afară de retușerii obiș- 
nuiți. Cam la 2—3 zile, situația se 
repetă". Explicația aoarține 
MARTIN KERKAI. controlor 
nic de calitate la fabrica de 
bilă. Ce e drept, e plauzibilă.

Așadar, de la niște banale sem
ne cu guma, la retușări suplimen
tare. „Aceste remedieri — confir
mă șeful serviciului organizarea 
muncii din combinat, CONSTAN
TIN TUNȘEANU - comportă o- 
perații care reprezintă o pierdere

dinamicii indicatorilor teh-
Iei lucrurile de

Ca un magnet
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Amplasarea viitoarelor utilaje este studiată la Institutul de 
proiectări pentru instalații petroliere din Ploiești cu ajutorul 

machetelor (Foto Agerpres)

Eficiența mijloacelor de cointeresare a cooperatorilor
(Urmare din pag. I)

mers pînă la grupe de cooperatori 
și chiar cooperatori. Toate acestea 
sînt cuprinse și în noul statut. Or
ganul care trebuie să opteze pen
tru una sau alta dintre ele este 
adunarea generală, deoarece ea 
cunoaște cel mai bine experiența 
existentă în cooperativa respectivă 
și condițiile concrete în care își 
desfășoară activitatea.

Indiferent de forma aleasă, pen
tru a putea aplica în bune condi
ții retribuția suplimentară, sînt 
necesare însă cîteva măsuri. în 
primul rînd, consiliile de conducere, 
contabilii, brigadierii șl șefii de echi
pe, cu sprijinul specialiștilor din uni
tăți. au datoria să cunoască și să sta
bilească pentru fiecare parcelă și pen
tru flecare animal potențialul real de 
producție șl, tn funcfie de acesta, să 
asigure defalcarea judicioasă, In mod 
diferențial, a sarcinilor de plan ale 
brigăzilor, pe echipe, grupe de 
familii, familii sau cooperatori. 
Practica arată că repartizarea unor 
cifre de plan șablon tuturor brigă
zilor, echipelor etc., fără a ține 
seamă de fertilitatea solului, îngră- 
șămintele aplicate, plantele pre
mergătoare, soiul sau hibridul cul
tivat etc., slăbește cointeresarea 
cooperatorilor. Dăunătoare este și 
practica de a prevedea recolte prea 
scăzute sau prea mari față de po
sibilitățile unităților agricole. în 
primul caz se înregistrează depă
șiri exagerate, fără ca ele să fie 
rezultatul eforturilor membrilor 
cooperatori. în al doilea, cifrele nu

mai sînt mobilizatoare, deoarece 
oamenii știu că nu le pot realiza.

Activitatea cooperativelor agrico
le din Movileni, regiunea Iași, Cîl- 
nic, regiunea Hunedoara, și a mul
tor altora demonstrează că aplica
rea retribuției suplimentare este de 
neconceput fără organizarea judicioa
să a evidenței muncii și a produc
ției. Așa după cum arată practica 
acestor unități, în sectorul vege
tal, evidența muncii depuse tre
buie ținută pe lucrări și pentru 
fiecare cultură din momentul pre
gătirii. terenului pentru semă
nat, iar în zootehnie, pe fie
care animal sau pe grupe de ani
male, încă din prima zi a planului 
de producție. De mare însemnătate 
este ca brigadierii, șefii de echipă, 
contabilii să fie ajutați permanent 
și controlați îndeaproape de către 
consiliile de conducere pentru ca 
să organizeze judicios activitatea 
membrilor cooperatori, să țină o 
evidență clară și concretă, care să 
permită cunoașterea precisă a 
muncii depuse de cooperatori șl a 
producției obținute pe brigăzi, 
echipe, familii sau cooperatori.

Așa după cum arată experiența a 
numeroase cooperative agricole, de 
mare însemnătate pentru stimula
rea membrilor lor în sporirea re
coltelor este stabilirea cu discernă- 
mînt a cotelor procentuale ce se atri
buie cooperatorilor din producția ob
ținută peste plan. Ținînd seama de 
faptul că plusul de recoltă se rea
lizează și cu cheltuielile materiale 
ale cooperativei, că o parte din 
sporul obținut trebuie să serveas
că la dezvoltarea producției în

unitatea respectivă 
aceste procente să ___
fixate încît să asigure îmbinarea 
strînsă a intereselor obștești cu 
cele personale ale membrilor 
cooperatori. Pe baza acestor 
considerente, precum și a prac
ticii diferitelor cooperative a- 
gricole, s-a prevăzut ca partea din 
depășirea producției ce se acordă 
cooperatorilor ca plată suplimen
tară să fie de pînă la 15 la sută 
la cultura păioaselor (grîu, secară, 
orz, orzoaică, mei și ovăz), de pînă 
la 60 la sută la porumb boabe, 
cartofi, legume, vii și celelalte 
culturi și de pînă la 60 la sută 
la producția animală.

Trebuie precizat că aceste cifre 
sînt doar orientative. Ele trebuie să 
varieze în funcție de aportul pe care 
îl aduc cooperatorii la realizarea 
producției, de gradul de mecaniza
re, de baza tehnică existentă, ex
periența cooperatorilor și de alți 
factori specifici fiecărei unități. De 
aici, necesitatea ca adunările ge
nerale ale cooperatorilor să anali
zeze cu discernămînt factorii a- 
mintiți și, în funcție de ei, să stabi
lească cota-parte din producția ob
ținută peste plan ce trebuie acor
dată celor care au contribuit la de
pășirea ei, bineînțeles, în cadrul li
mitelor prevăzute în statut.

Exemplul unor cooperative agri
cole, cum este cea din Ciocîrlia, 
raionul Urziceni, dovedește că 
pentru sporirea producflel șl întă
rirea economică a cooperativelor a- 
grlcole este important ca retribufia 
suplimentară să se aplice șt pen-

este bine ca 
fie în așa fel

■ ■ ■

tru cadrele de conducere șl spe
cialiști din unifăji. Ținînd seama de 
aceasta, statutul 
gricole prevede 
șirea producției 
acorda cadrelor 
specialiștilor, în 
buția adusă la realizarea depășirii, 
o retribuție suplimentară, în natu
ră sau în bani. De aceste avantaje, 
a căror limită o stabilește aduna
rea generală a fiecărei cooperative 
agricole, nu pot beneficia însă de- 
cît cei care se achită conștiincios 
de sarcinile ce le revin, îndepli
nesc criteriile cuprinse în statut.

Sarcini deosebite în extinde
rea acestei forme importante de 
cointeresare a țăranilor coopera
tori, în aplicarea ei cu discernă- 
mînt, în funcție de condițiile con
crete existente în fiecare unitate, 
revin uniunilor cooperatiste re
gionale și raionale. Corespunzător 
statutului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, uniunile 
au datoria să sprijine și să orien
teze adunările generale ca, prin 
aplicarea diferențiată a retribuirii 
suplimentare, să asigure cointere
sarea tuturor cooperatorilor în 
dezvoltarea echilibrată a diferite
lor ramuri de producție, în spori
rea rentabilității lor. Totodată, ele 
trebuie să urmărească îndeaproape 
modul în care se organizează mun
ca și se ține evidența, să ajute 
adunările generale ale cooperati
velor agricole și consiliile de 
conducere în aplicarea acestor 
forme de cointeresare materială 
a cooperatorilor în sporirea pro
ducției.

cooperativelor a- 
că pentru depă- 

stabilite se poate 
de conducere și 

raport de contri-
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de productivitate individuală de 
circa 0,8—1,0 la sută. Destul de 
mult!"

Dar numai atît ? Cele 30 de gar
nituri trebuiau să intre la recepție. 
Din cauza pieselor returnate, 
recepția se amînă. Livrarea întîr
zie. Treizeci de cumpărători vor 
trebui să-și amîne și ei plăcerea de 
a vedea în casă garnitura dorită. 
Principala cauză o constituie, de
sigur, executarea manuală, încă și 
astăzi, a operației de egalizare. 
Atît de mult promisa mașină se
miautomată de egalizat abia acum 
se montează. Și nici mașinile BSN 
nu funcționează decît „la zile 
mari". Defectele cu pricina s-ar 
elimina aproape în totalitate ; pe 
lingă aceasta, productivitatea ar 
spori cu 1,9 la sută pe întreaga fa
brică.

Dar acestea sînt cazuri ușoare, 
care nu apar în scriptele contabile. 
Cu „viciile ascunse" e mai greu : 
au efecte vizibile. La cooperativa 
„Mobilă și tapițerie", desemnată să 
execute remedieri în termenul de 
garanție la mobila produsă în Ca
pitală de întreprinderile M.E.F., 
s-au și înregistrat cîteva reclama- 
ții Ia adresa C.I.L.-Pipera. Iată cî
teva, transcrise laconic : „pete 
albe", „locuri cu ceață", „uși care 
se deschid greu". în limbaj tîm- 
plăresc — „vicii ascunse", iar în 
cel al economistului — bani iro
siți. Unde-și au originea 1 în ne
respectarea tehnologiei de fabrica
ție.

Deși șeful fabricii de mobilă ar
gumentează : „s-a schimbat radical 
situația ; am întărit C.T.C.-ul; au 
fost emise instrucțiuni pentru fie
care sector", am dorit să verificăm 
ce se întîmplă pe fluxul tehnolo
gic. Asistăm mai întîi la o tenta
tivă de viteză a unui cărucior cu 
un dulap deasupra : „startul" e la 
montaj, „sosirea" la finisaj I. Prin 
huruitul pe care-1 face pes
te hopurile culoarului, abia au
zim explicația maistrului MA
RIN UDREA, de la montaj : „Se 
spune că scumpul mai mult păgu-

bește. Ni s-a dat un singur 
manipulant. Zilnic, el trebuie să 
transporte, de la un loc la altul, 
cam 40 de garnituri; asta înseam
nă 235 de piese de mobilă. Cere și 
el ajutorul cui poate, și fuga cu 
ele de la un loc la altul, ca să nu-i 
răpească prea mult timp binevoi
torului. Cînd le dă jos, însă, tre
buie să le tîrască singur pînă la 
locul de depozitare. Desigur, acum 
se descleiază picioarele, se blo
chează uși".

La mașina de turnat lac căutăm 
în zadar rețetele și Instrucțiunile 
ce trebuie afișate. „Nici nu ’nai e 
nevoie de ele — ne dă asigurări 
șeful brigăzii. Le visăm și noap
tea". Și între timp, zeci de panouri 
trec prin perdeaua de nitrolac cu 
un strat gros de praf pe ele, abia 
mîngîiat de peria-tambur, montată 
incorect la capătul mașinii. Așa se 
furișează deci un alt viciu : bule 
albe.

Firește, C.T.C.-iștii trebuie să fie 
un post înaintat de veghe al cum
părătorului. Unii dintre ei însă 
și-au prins la piept însemnele 
„C.T.C." numai pentru a gusta ilu
zia că sînt ei înșiși..... de calitate".
Căci sub ochii unuia pericolul de 
cratere în peliculă devine iminent; 
altuia îi scapă piese insuficient 
egalizate ; iată-1 pe altul, spectator 
pașnic la o cursă de viteză a dula
purilor...

Un singur lucru mai adăugăm : 
defectele au influențat, nerealiza- 
rea planului la sortimentul mobilă 
în trimestrul I a.c. (95,4 la sută' 
și nerespectarea ritmicității pe de
cade — 92 la sută, 89 la sută și 
respectiv 110 la sută. Față de efor
turile C.I.L.-Pipera de a îmbună
tăți calitatea produselor apar în 
discrepanță neglijențele semna
late. Trebuie trecut cu toată ho- 
tărîrea la o analiză atentă a cau
zelor care mai generează vicii as
cunse și... neascunse. în orice caz, 
mult așteptatul efect — nici o re- 
clamație — nu trebuie să întîrzie.

N. OLTEANU

Rentabilitate maximă
lucrărilor de protecție

horticolea culturilor

e-

în horticultură, ca de altfel în 
toate celelalte ramuri ale agri
culturii capătă o însemnătate din 
ce în ce mai mare analiza econo
mică a diferitelor lucrări executa
te. Pe această bază se pot lua mă
suri operative care să asigure ob
ținerea’ unei eficiențe economice 
maxime. Să ne oprim, bunăoară, 
la combaterea bolilor și dăunăto
rilor, care necesită un volum mare 
de lucrări și grevează mult asupra 
producției horticole. Studiile 
treprinse în a- 
ceastă direcție 
au scos în evi
dență că atunci 
cînd stropirile 
la pomi, de
xemplu, se fac 
pe baza respec
tării cu strictețe 
a recomandări
lor stațiilor de 
prognoză și a- 
vertizare, se ob
ține o eficien
ță economică sporită.

Rețeaua de prognoză și 
zare cuprinde peste 200 
puncte dotate cu aparatura de la
borator și meteorologică necesară. 
Aici se stabilește momentul optim 
pentru aplicarea tratamentelor 
fitosanitare la principalele culturi, 
ca și cantitățile de insecticide 
și fungicide ce trebuie folosite. 
Cooperativele agricole de produc
ție primesc asemenea avertizări și 
recomandări pentru un număr 
mare de dăunători și boli ca: pă-

averti-
stații și

duchele de San Jose, gîndacul din 
Colorado, gărgărița florilor de 
măr, viermele merelor etc.

Unele unități viticole, dintr-o 
prudență nejustificată, aplică încă 
tratamente de acoperire și cu 
concentrații mai mari decît cele 
indicate pentru combaterea manei, 
ceea ce duce la creșterea prețului 
de cost al strugurilor, prin efectua
rea unor cheltuieli suplimentare.

Rezultatele acestor practici sînt 
mult mai evidente în pomicultură. 

Livezile sînt a- 
tacate de 
mare număr de 
dăunători și a- 
genți patogeni. 
Nerespectarea 
vertizărilor 
combaterea 
cestora duce 
micșorarea pro
ducției de fruc
te, la scăderea 
calității lor și 
chiar la usca

rea pomilor. Cîteva exemple sînt 
deosebit de concludente în 
ceasta privință. La stațiunea 
prognoză și avertizare Bistrița, re
giunea Cluj, s-a urmărit eficacita
tea economică a aplicării trata
mentelor fitosanitare la măr, atît 
în cazul folosirii recomandărilor 
date de stațiune, cît și al aplicării 
tratamentelor potrivit practicii ne
științifice după care se conducea 
producătorul înainte. Tabelul ce 
urmează cuprinde rezultatele ob
ținute:

un

a- 
la 
a- 
la

a- 
de

U/M fără averti
zare

cu averti
zare

diferențe

Producția medie de mere kg/ha 6 080 10 656 4 576
Cheltuieli cu aplicarea
tratamentelor lei/ha 3 118 2 030 1 088
încasări la hectar lei 11 156 42 359 31 203

Așadar, în urma aplicării 
tamentelor fitosanitare la 1 
prevăzut prin avertizare, 
ția de mere la hectar a 
cu aproape 4 600 kg. 
s-a realizat cu 
reduse, obținîndu-se și o 
nomie de 1 088 lei la hectar 
folosirea mai rațională a forței de 
muncă și a materialelor. Dacă în 
condițiile aplicării 
fără avertizare se cheltuiesc 
medie 0,51 
plantelor la 
re, în cazul 
le respective

Aspectul cel mai important îl 
prezintă însă creșterea calității 
produselor horticole. Aceasta re
zultă și din prețul mediu de valo
rificare a merelor, care este de 
2,2 ori mai mare în cazul stropiri
lor făcute conform avertizării. La 
aceasta a contribuit bineînțeles

tra-
timpul 

produc- 
crescut 
Sporul 

cheltuieli mai 
eco- 
prin

tratamentelor 
în 

lei pentru protecția 
un kilogram de me- 
avertizării cheltuieli- 
scad la 0,19 lei.

calitatea superioară a fructelor ob
ținute. Astfel, combaterea dăună
torilor și bolilor după alte criterii 
decit cele științifice a dus la fap
tul că peste 50 la sută din recolta 
de mere a fost de calitate inferi
oară și deci valorificarea s-a făcut 
la un preț mai scăzut. Atunci însă 
cînd s-au aplicat recomandările 
date prin avertizare, ț>este 90 la 
sută din recoltă a fost de calitate 
superioară, iar aproape jumătate 
s-a încadrat în categoria „extra". 
Atît creșterea producției la hectar, 
cît mai ales obținerea de mere de 
calitate superioară au contribuit 
la încasarea în plus, de pe fiecare 
hectar, a sumei de 31 203 lei, ceea 
ce inseamnă o rentabilizare supe
rioară a producției de mere.

Nicoloe LAGADiN
Institutul de cercetări 
hortiviticole
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Se pregătește o premieră teatra
lă. Se fac costume, se schițează 
decoruri tn această atmosferă de 
lucru intens, concepția regizorală 
și scenografică pretinde, printre 
altele, punerea la punct a unor 
„amănunte" absolut necesare în 
realizarea de ansamblu a specta
colului (de pildă o serie de detalii 
vestimentare ale interpreților). To
tul trebuie procurat urgent, deoa
rece premiera se apropie.

— Și din acest moment intrăm 
în domeniul sacru al formularelor 
și ștampilelor, care își cer „tribu
tul" lor în ore, zile și chiar săp- 
tămîni pierdute — afirmă directo
rul Teatrului Mic, RADU PEN- 
CIULESCU. De pildă, pentru con
fecționarea unei simple cămăși se 
întocmește la început un referat 
de necesitate, pe baza lui — un 
ordin de lucru către atelier, apoi 
referatul se trimite către serviciul 
aprovizionării pentru achiziționare, 
urmează un act de predare către 
magazie a materialului cumpărat, 
un bon de ieșire din magazie și, în 
sfîrșit, obiectul confecționat trece 
prin fața comisiei de recepționare. 
Adăugați la fiecare dintre aceste 
hîrtii cele 3-4 semnături absolut 
necesare, fără de care „ritualul" 
își pierde din prestigiu, efectuați 
un calcul sumar al timpului irosit 
și veți vedea cum cantitatea de 
efort scriptic depășește efortul pro
ductiv. Și itinerarul formalităților 
este reluat pentru fiecare obiect 
în parte (în „Richard 11“ pe care îl 
montăm vor fi circa 700-800 astfel 
de mici obiecte) Practica aceasta, 
corespunzătoare instrucțiunilor fi
nanciare în vigoare, mi se pare 
mult prea greoaie, cu atît mai mult 
cu cît ea antrenează și oamenii 
angajați direct în producție (achi
zitori. croitori etc.), nu numai func
ționarii.

— Iată cîteva surse care, pur și 
simplu. înghit timpul nostru pro
ductiv, spune directorul adjunct al 
Teatrului de Comedie, NICOLAE 
RADEA. Trebuie să procurăm, de 
pildă, o țesătură cu un anumit mo
del, un papion etc. Fiind lucruri 
mai deosebite, nu le putem găsi în 
magazinele de „mic-gros“, de unde 
ne aprovizionăm în mod obișnuit 
prin virament și trebuie să apelăm 
la celelalte magazine. Tn mod nor
mal, aici găsim obiectele căutate, 
dar nu le putem cumpăra imediat 
deoarece aceste magazine vînd doar 
în numerar. Tn consecință, întoc
mim o adresă către forul lor tute
lar, în care cerem aprobarea de a 
cumpăra prin virament mărfuri în 
valoare de X lei. Cererea este în
registrată, vizată, semnată, stampi
lată și în sfîrșit aprobată. Toate 
aceste formalități durează circa o 
săptămînă. Dar întorcîndu-ne la 
magazin, de multe ori se întîmplă 
ca obiectul dorit să se fi vîndut 
în acest interval de timp, căci 
magazinele nu au dreptul să rețină 
nici o marfă în vederea unei even
tuale cumpărări. în acest caz toa
te formalitățile trebuie luate de la 
început.

— O altă soluție de procurare a 
obiectelor dorite nu există ?

— în prezent teatrele au la dis
poziție o anumită sumă de bani 
lunar. Ea însă se referă la toate

cheltuielile teatrului în decurs de 
o lună de zile, nu numai la cele 
generate de necesitățile unei pre
miere. Aș propune ca Ministerul 
de Finanțe să aprobe o sumă echi
valentă, de exemplu cu 10 la sută 
din valoarea devizului unei pre
miere, pentru a o folosi în exclu
sivitate pentru procurarea în nu-

cinematografie), materiale ieftine, 
durabile, originale.

— Una dintre aceste rezolvări se 
impune cu necesitate — apreciază 
NIC. TOMPA, directorul Teatrului 
de stat din Tg. Mureș — deoarece 
în orașul nostru, de pildă, nu avem 
magazine de „mic gros" pentru 
textile. Practic, aceasta înseamnă

DE LA FORME
LA FORMALITĂȚI

INUTILE
metodologiei financiare în teatre

merar a 
găsite în

— Sau 
adjunct 
„1. L. Caragiale". ARTHUR BERG
MAN — să ni se aprobe cumpă
rarea prin virament a produselor 
de care avem nevoie de la orice 
magazin, fără a mai fi nevoiți să 
așteptăm zile întregi vize și apro
bări. în afara acestor două soluții 
aș mai sugera o posibilitate care, 
în perspectivă, ar putea rezolva 
problema procurării de materiale 
mai rare. Discutînd cu oameni de 
specialitate din instituțiile teatra
le de la noi, studiindu-se experien
ța căpătată în alte țări, s-ar putea 
înființa pe lîngă o mare fabrică 
textilă o secție specializată numai 
în producerea de materiale speci
fice pentru scenă (sau chiar pentru

mărfurilor care nu pot fi 
magazinele de „mic gros". 
— completează directorul 
al Teatrului Național

obiectiv, teatrele din 
tntîmpină dificultăți

în vitrinele 

librăriilor
Editura pentru literatură a 
publicat un volum colectiv de 
„STUDII DE POETICĂ și 
STILISTICĂ",

■ Dintre volumele de versuri a- 
părute în ultima vreme amin
tim : „ZIUA A ȘASEA" de 
Violeta Zamfirescu. „MIRA
COLE" de Petre Stoica. „CER
CUL DE AUR" de Iv Marti- 
novici (Editura pentru litera
tură) șf „ÎNTOARCEREA DIN 
CYTHERA" de Veronica Po- 
rumbacu (Editura tineretului).

UP Volume de proză : „JUR
NAL" de Eugen Barbu, „ZO
DIA ÎNSTRĂINĂRII" de V. 
Em. Galan, „O NUVELĂ ȘI 
UN ROMAN" de Sergiu Făr- 
cășan (Editura pentru litera
tură),. „SINGUR FĂRĂ CER" 
de Petre Sălcudeanu „VIITO
RUL AL DOILEA" d~V1adi- 
mir Colin, „STLE VOIAJO
RUL" de Ionită Marin (Edi
tura tineretului).

■ Volume de teatru în Editura 
pentru literatură : „COCOȘUL 
NEGRU" de Victor Eftimiu 
(în Biblioteca pentru toți", cu 
o prefață și un tabel cronolo
gie de Mihai Vasîliu); „TEA
TRU" de Tudor Șoimaru (cu 
o schiță de portret de Vale- 
riu Râpeanu).

UP Monografii : „VIAȚA LUI A- 
LEXANDRU MACEDONSKT" 
de Adrian Marino (Editura 
nentru literatură), iar în co
lecția „Oameni de seamă" a 
Editurii tineretului „DANTF," 
de Alexandrn Bălăci și „COS- 
TACHE NEGRI" de Pericle 
Martinson,

fi în Editura pentru literatură 
universală au apărut un vo
lum colectiv de „STUDII 
DESPRE PANTE" și volumul 
„INTELECTUALUL ȘI EPO
CA SA", studii de istorie lite
rară italiană, de Nina Fațon.

■ în Editura Meridiane : „SCRI- 
** ERI DESPRE ARTĂ", de

acad. G. Oprescu.

că, în mod 
provincie 
foarte mari.

NICOLAE 
al Teatrului 
și alte formalități excesive.

— Instantaneu la ora 6 dimi
neața în Capitală, pe Calea Moși
lor, aproape de Piața Sf. Gheor- 
ghe. Un grup de oameni își aș
teaptă răbdători rîndul în fața bi
rourilor O.C.L. „Tehnometal" (fac
turare). Nu vor cumpăra nimic 
special și totuși coada se formea
ză zilnic. Ea e rezultatul unei dis
poziții interne a O.C.L. „Tehnome- 
tal“ utilă pentru marile întreprin
deri industriale, dar complet ne
potrivită pentru teatre (care cum
pără cantități neînsemnate de ma
teriale). O.C.L. are un plan zilnic 
de desfacere a mărfurilor prin vi-

N AST AC, contabil-șej 
de Comedie, ne indică

rament. în momentul cînd plafonul 
de vînzare s-a realizat, dispozițiile 
de livrare pentru ziua respectivă 
se sistează. Deci, cine vrea să nu 
întîrzie viitoarea premieră se scoa
lă de dimineață... pentru a prinde 
rîndul la O.C.L. Alt exemplu : con
form instrucțiunilor Ministerului 
de Finanțe, fiecărui obiect de recu
zită din teatru (costum de haine, 
cămașă etc.), trebuie să i se calcu
leze valoarea reală. Operația, care 
presupune o muncă deosebit de 
migăloasă, este in cazul 
absolut inutilă deoarece 
respectiv, confecționat în 
proprii, nu se va vinde

După cum. spunea prof.
ILIE GRĂMADĂ, directorul Tea
trului Național din Iași, în unele 
cazuri întîrzierile și tergiversările 
pornesc de la un organ aflat sub 
aceeași conducere ca și instituțiile 
teatrale : Direcția aprovizionării din 
C.S.C.A. Mari întîrzieri în procu
rarea diferitelor materiale tehnice 
de scenă (de la cele mai simple 
lentile pînă la proiectoare) au fost 
semnalate și de șeful-contabil al 
Teatrului de stat din Tg. Mureș, 
VASILE RAD.

— Sistemul âdministrativo-fi- 
nanciar încărcat și greoi — arată 
RADU PENCIULESCU — duce și 
la sporirea aparatului funcționă
resc. Ar fi utilă înființarea la nivel 
republican a unui colectiv de spe
cialiști (oameni de teatru, econo
miști) care să studieze actualul 
sistem financiar și administrativ 
al teatrelor. Prin simplificarea a- 
cestuia schemele de încadrare 
și-ar recăpăta suplețea, s-ar eco
nomisi zeci de ore pierdute inutil. 
Aceasta e și opinia altor oameni de 
teatru. Simplificarea formalităților 
— a cărei necesitate este argumen
tată de interlocutorii noștri — ar 
implica, evident, o creștere cores
punzătoare a exigenței în acest do
meniu a conducătorilor de institu
ții artistice, a responsabililor de 
gestiune, asigurarea deplinei efica
cități a controlului intern.

Radu CONSTANTINESCU

teatrelor, 
produsul 
atelierele 
niciodată. 

univ.
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Samuel Morse (1791— 

1872) a intrat în istoria teh
nicii ca anul din pionierii 
telecomunicațiilor. Inițial, 
Morse fusese pictor (pri
mul președinte al Acade
miei naționale de desen din 
S.U.A.). Epoca în care 
trăia era însă o epocă a 
marilor descoperiri în do
meniul electricității î Am
pere în Franța, Gauss în 
Germania Faraday în An
glia abordaseră, pentru pri
ma dată teoretic și experi
mental, fenomenele elec- 
tro-magnetismulul. Tot a- 
tunci au apărut și au cu
noscut primele perfecțio
nări elementele galvanice, 
ca surse de curent elec
tric. în mintea Iul Morse, 
pasionat de noile descope
riri, a încolțit ideea de a 
folosi electricitatea pentru 
transmiterea rapidă a ști
rilor la distanță.

Desigur, știri la distanță, 
cu oarecare rapiditate, se 
comunicau și înainte, prin 
diferite mijloace de semna
lizare optică sau acustică, 
moștenite din vechime. Dar 
ele erau limitate la un mic 
număr de informații, cu 
conținutul convenit dina
inte (incendii, Inundații 
etc). Telegraful optic cu 
semafoare, pus în funcțiune 
la începutul secolului tre
cut, deși dădea posibilita
tea să se extindă întrucîtva 
conținutul mesajelor, era 
totuși limitat de condițiile 
de vizibilitate. Electricita
tea a deschis și în acest do
meniu posibilități noi.

în cercurile științifice ale 
vremii se inițiază nume
roase experiențe în vede
rea utilizării fenomenelor 
electrice pentru transmite
rea unor mesaje. în anul 
1837, Morse construiește 
primul său telegraf elec
tromagnetic, iar lucrările îl 
pasionează într-atît încît 
doi ani mai tîrziu abando
nează definitiv pictura. 
Gontinuîndu-și cu febrilita
te cercetările, el pune la 
punct în 1840 construcția 
aparatului său. în 1844, a- 
paratul lui Morse a fost u- 
tilizat cu succes pentru pri
ma dată pe linia Washing
ton-Baltimore.

Astăzi, cînd telegraful, 
telefonul, radioul, televiziu
nea au devenit atribute e- 
sențiale ale vieții cotidie
ne, nu ne este ușor să ne 
imaginăm dificultățile pe

O R S E
Conf. ing. M. MÂNCIULESCU

care trebuia să le înfrunte 
cercetătorul în domeniul 
neexplorat al telegrafiei. 
Trebuiau dezvoltate simul
tan atît legile de bază ale 
fizicii (de exemplu 
electromagnetică), 
tehnica construirii 
lor și a circuitelor 
tură. Primul tip de aparat 
Morse pare azi ciudat : nu
mai electromagnetul cîntă- 
rește 10 kilograme. Dar e- 
forturile 'ut Morse, secon
dat de alt cercetător pasio
nat, T. Henry (în 
Căruia unitatea de 
pentru inductanță 
denumită „henry"), 
dus la realizarea unor con
strucții mai perfecționate, 
valabile și astăzi în anu
mite instalații telegrafice.

Un mare merit al lui 
Morse este și introducerea 
alfabetului (codului) care 
îi poartă numele. Abia prin 
stabilirea unei corespon
dente între literele alfabe
tului și semnalele electrice 
telegraful electromagnetic 
a devenit o realizare 
bilă, permitînd, pînă 
urmă, transmiterea de 
proximativ 950—1100 
vinte pe oră. Alfabetul 
Morse, simplă și Ingenioa
să îmbinare de linii -și 
puncte, ținea seama și de 
frecventa literelor, alocînd 
literelor mai curent utili
zate anumite combinații 
mai scurte.

Un contemporan al lui 
Morse, inventatorul ger
man W. Siemens, arătînd 
ce vîlvă a produs la timpul 
său noul telegraf, scria: 
„Telegraful Morse a deve
nit Cunoscut în Germania 
pentru prima oară în anul 
1847 printr-o demonstrație 
la Hamburg. Simplitatea a- 
paratului, relativa ușurință 
de însușire a alfabetului și 
mîndria pe care o simțea 
fiecare după ce învăța să-l 
folosească, făcîndu-1 să de
vină un propagator al nou
lui sistem, au pricinuit 
scoaterea din funcție a 
tuturor celorlalte aparate 
telegrafice existente".

Inventatorul și-a conti
nuat activitatea în aceeași 
direcție lucrînd la perfec
ționarea aparataj.ului și a 
liniilor telegrafice ; primele

inducția 
cît și 

aparate- 
de legă-

cinstea 
măsură 
a fost 
au con-

via
ta 
a- 

cu-

E ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

„0 CLASA
NEOBIȘNUITA"

transmisiuni transoceanice 
(1866) au fost realizate, tot 
în codul Morse.

Mai tîrziu, alfabetul care 
s-a dovedit atît de practic 
s-a afirmat și în radiotele- 
grafie, îngăduind transmi
terea de mesaje în orice 
punct al globului și adu- 
cînd o contribuție de sea
mă la apropierea oameni
lor. Clasicul semnal 
„S.O.S.” — trei puncte, trei 
linii, trei puncte — a con
tribuit la salvarea multor 
vieți omenești.

Astăzi, telecomunicațiile 
au cunoscut o dezvoltare 
considerabilă, cucerind 
pînă și depărtările cosmice. 

\Codul Morse, aparatele 
Morse aparțin însă tot mai 
mult trecutului. De la tele
graful electromagnetic s-a 
ajuns la rețele de abonați 
telegrafici cu comutație au
tomată (telex), la fototele- 
grafie, la sisteme de trans
mitere a datelor pentru an
sambluri electronice de cal
cul, la transmiterea de ima
gini televizate din Lună și 
multe altele. La începuturile 
acestor realizări se află 
însă și pasiunea înflăcărată 
a lui Samuel Morse.

r

Nimic nu-i neobișnuit, 
totuși, în acest film. In 
generic, aparatul descrie 
tafada unei școli, cu 
geometria gravă a fe
restrelor, se plimbă pe 
culoarele ei liniștite, de 
o ordine luminoasă, dar 
solemnă, apoi pătrunde 
într-o clasă ca oricare 
alfa (ne dăm seama ime
diat), printre elevele 
clasei a Xl-a B, și de
odată totul prinde via
tă, se animă într-o agi
tație veselă, spontană, 
și finerefea asta cu zeci 
de chipuri drăguțe, inte
ligente, cu „preocupări” 
amuzante, însă .pentru 
moment extrem de im
portante, firește nu poa
te decît să placă. Nimic 
nu-i neobișnuit, nici mă
car acest contrast dintre 
generic și ce-i urmează. 
Clasa a Xl-a B este cea 
mai obișnuită dintre cla
se și tocmai de aceea 
ne place. O știm de un
deva și pe această tru-

curînd, pe ecra- 
apărut un nou pe- 

cinematografic,

De 
ne a 
riodic 
„Orizont științific'. Tit
lul îi arată menirea — 
aceea de a oferi mare
lui public o informație 
științifică cît mai largă. 
Rod al colaborării din
tre cineaști și oamenii 
de țtiinfă — colabora
re devenită tradițională 
la Studioul „Alexandru 
Sahia* — „Orizontul 
științific’ vine să com
pleteze producția va
riată a cinematografiei 
științifice românești. 
Apariția lui se situează 
printre măsurile menite 
să intensifice munca de 
răspîndire a cunoștin
țelor în masele largi 
de spectatori.

Tn ultimii ani, filmul 
științific a căpătat o pon
dere deosebită în pro
ducția studioului. Ală
turi de jurnalul de ac
tualități și de cel agri
col, alături de reportaje 
și filme documentare pe 
teme economice, socia
le, politice, s-a afirmat 
o categorie de filme 
care aveau ca scop 

satisfacă 
de cerințe 

imediate în 
teh- 

învă- 
Dacă producția 

a 
de 

a 
filme, 
spe- 
anu- 

spec- 
i U

categorie de 
; aveau 

principal să 
o seamă 
practice 
diferite domenii : 
nică, agricultură, 
țămînt. 
sectorului științific 
fost în 1957 numai 
12 filme, în 1965 
ajuns la 44 de 
adresîndu-se prin 
cificul lor unor 
mite categorii de 
tatori : muncitori
tehnicieni, lucrători din 
agricultură, elevi, stu- 
denți. O dată cu filmul 
instructiv-didactic și cel 
de învățămînt propriu- 
zis, s-a dezvoltat 
filmul de știință 
larizată. Acesta 
luat de la o 
ilustrativă, cu 
de comentariu, 
vărate 
fice, 
vația directă a fenome
nelor, pe redarea aces
tor fenomene în des
fășurarea lor intimă, 
adeseori greu de sur
prins. Printre cineaștii 
specializați în această

ea

popu- 
a evo- 

formă 
excese 

la ade-
mărfurii științi- 

bazate pe obser-
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că pentru cîte un spirit în parti
cular și adesea pentru cîte o ge
nerație întreagă, trebuie să se re
pete adevărul, după care creația 
artistică este necesarmente organi
zare și formă sensibilă a multipli
cității senzațiilor omenești. Tran
scrierea simplă sau filmarea aces- 
tor senzații e numai o altă varie
tate de naturalism și naturalismul 
a ieșit de mult din atenția spiri
telor cultivate. Artistul care ar mai 
susține azi o asemenea estetică ur
mează să fie socotit simplu foto
graf, care nu-și spune pe nume. 
Curgerea informă a senzațiilor se 
ridică la existența estetică prin 
saltul creator la organizare și for
mă. E de admis că unii oameni cu 
îndeletniciri străine de artă, deși 
altfel foarte organizați în activita
tea proprie, rămîn toată viața cu
fundați în curgerea confuză a bio
logiei lor individuale ; dacă însă 
vreunul dintre ei s-ar lăsa ispitit 
să prefacă acest material în operă 
de artă, el i-ar impune în primul 
rînd un contur.

Forma artistică susține creația ; 
formalismul o sterilizează. Nici un 
mare artist, sub cuvînt că trebuie 
să inoveze, ca să existe, nu s-a dat 
înlături să ucenicească mai întîi la 
forma unui maestru. Pînă să ajun
gă la sine însuși, la cunoscuta lui 
austeritate dramatică, El Greco a 
ucenicit îndelung la economia sti
lului bizantin și apoi la bogăția

coloristică a cîtorva palete vene- 
țiene celebre (Bassano, Tintoretto, 
Tizian). El a făcut astfel școala 
picturii pe o largă perioadă de 
care s-a desprins cu timpul în ceea 
ce îi constituie originalitatea. Po
etul cel mai eruptiv de pe lume, 
Arthur Rimbaud însuși, n-a plecat 
de la ideea abuziv teoretică a ino
vației cu orice preț, ci de la refa
cerea cu puteri proprii a drumului 
întreg pe care îl străbătuse poezia 
franceză pînă la el. Scurta lui erup
ție lirică, sub a cărei influență stă 
încă nu numai literatura franceză, 
e precedată de trecerea geniului 
său prin forme cunoscute de mai 
înainte. El a fost mai întîi autor 
de hexametri latini ca Virgiliu și 
Ovidiu, de alexandrini ca Racine 
și Hugo, de versuri clasice repri
mind viziuni moderne ca Baude
laire, chiar de forme metrice în 
felul lui Theodore de Banville și 
numai în cele din urmă, deși atît 
de fulgerător, precum se știe, a a- 
părut Rimbaud-inovatorul. La noi, 
de asemenea, cel mai mare poet 
român (e vorba, bineînțeles, de 
Eminescu), pînă a fi ca el însuși, 
adică cel mai însemnat poet post
romantic de oriunde, a trecut mai 
întîi prin forma de ucenic al îna
intașilor Eliade, Alecsandri. 
tineanu și alții. în artă, ca pentru 
orice activitate din lumea 
tră, nu se zboară decît de 
punct terestru sau. oricum, de pe 
un fundament.

De altă parte, chiar artiștii care

Bolin-

noas- 
pe un

moașă premiantă care 
răspunde la toate cu un 
mic zîmbet superior, și 
pe fata care vrea s-o 
concureze pe Brigitte 
Bardot, și pe cealaltă cu 
limba ei ascuțită, și pe 
mîncăcioasa, și pe urîfi- 
ca erudită în versuri de 
dragoste. O știm și pe 
profesoara severă, dar 
de fapt îngăduitoare, și 
pe meșterul de la uzi
nă, poreclii „ursul” pen
tru asprimea lui, om 
cald și sensibil în fond. 
Avem senzația că-i reîn- 
tîlnim, ne simfim bine 
că-i revedem și ori
cît ar fi de „extraartis- 
tice’ aceste motive, to
tuși din ele decurge 
plăcerea cu care urmă
rim filmul.

într-o asemenea am
biantă aparatul fură 
mișcările vioaie, reac
țiile, expresiile fugare, 
se împrăștie într-o mul
țime de detalii de o

clipă, „zboară” de la 
una la alta, punctînd cu 
umor „tensiunea" copi
lăroasă și efemeră a u- 
nor momente. Nu cred 
că-i vorba aici de o op
tică superficială, ci mai 
curînd de o limitare in
tențională a cineaștilor 
fa un divertisment deli
cat, atent la nuanfele 
sufletești, impregnat de 
lirism și de o nostalgie 
după o vîrstă care frece 
prea repede. Poate din 
această nostalgie discre
tă provine și indulgen
ta evidentă a filmului : 
gălăgia recreațiilor, iro
niile fetelor la lecțiile 
plicticoase, întîmplările 
din practică, primele 
discufii despre dragos
te, curajul cu care pa
tru eleve au mers la 
carnaval, călcînd dispo
ziția profesorilor — toa
te erau atît de plăcute I 
Fără să aibă valoarea 
sau pretențiile celorlalte 
două producții — „Pră
vălia de pe strada mare” 
și „Atentatul” — prezen
tate în cadrul „Zilelor 
filmului cehoslovac”, „O 
clasă neobișnuită" se 
privește cu plăcerea con
stantă cu care răsfoim 
un album cu imagini din 
vremea adolescentei.

Ion CAZABAN

„ORIZONT
ȘTIINȚIFIC"

I

ramură s-au format crea
tori cu stil 
autori de filme 
nafi de cele mai
riate domenii.
Confruntarea celor 26 

de filme științifice 
mânești (realizate 
de cineaști, i ’ 
specialiști din 
domenii, mai 
medicinei) cu 
similare 
în cadrul 
Asociației 
le a 
Științifice, ținut în 
tombrie trecut la Bucu
rești, a dus la concluzii 
îmbucurătoare. Se poa
te afirma că filmul știin
țific românesc se bucu
ră astăzi 
prestigiu

Ce loc 
ansamblul 
noastre 
„Orizont 
Chiar de 
două numere apărute 
pînă acum, realizatorii 
lui și-au îndreptat 
atenția spre activitatea 
științifică din labora
toarele și uzinele pa
triei, spre acele realizări 
științifice care își gă
sesc o aplicare practică 
și adeseori foarte 
prețioasă în producție. 
Și este de remarcat că 
subiecte ca „Fotogram
metrie în subteran”, 
„Izotopii azotului — 
cercetători”, „Electro
nii accelerați — unelte 
de producție”, „Strun
gul S.N.A. 400” nu

propriu, 
pasio- 

va-

ro- 
atît 

cît și de 
diferite 

ales al 
producții 
alte țări, 

Congresului 
Internaționa- 

Cinematografiei 
oc-

nu 
clar 
Mai

din

de un larg 
international, 
va ocupa în 

producției 
periodicul 
științific” ? 

primelela

se 
rezumă la o simplă in

și 
explicații asupra

func-

formare, ci cuprind 
scurte 
principiului de 
ționare a dispozitivelor
arătate. De altfel, a- 
proape toate subiecte
le „Orizontului” sînt 
concepute în acest fel. 
Este de dorit numai

acum 
invi- 

practicarea 
stîr- 
dar

este

ca explicațiile fehnico- 
științifice care însoțesc 
partea informativă să 
fie accesibile publicului 
larg. Așa, de pildă, 
principiul de funcțio
nare a strungului S.N.A. 
400, ilustrat printr-o 
schemă animată, 
este suficient de 
multor spectatori,
pufin reușit mi se pare 
și subiectul „$i 
să ne relaxăm” ; 
tafia la 
gimnasticii yoga
neșie curiozitatea, 
o satisface parfial.

Accesibilitatea 
o cerinfă esenfială,
dată fiind audienfa ex
trem de largă a „Ori
zontului științific", fap
tul că el nu se adresea
ză doar unor 
liștl, pentru care 
ginea 
însăși 
aceea 
pe lîngă rigoarea știin
țifică a subiectelor 
mate, explicarea 
clară, multilaterală, 
nîndu-se seama, 
dent, de nivelul de cu
noștințe al publicului de 
azi. O preocupare per
manentă pentru actuali
tatea și adîncirea știin
țifică a fiecărui subiect 
și pentru o tratare cît 
mai explicită îi va aju
ta pe realizatorii „Ori
zontului științific* să 
evite neajunsuri de ge
nul celor menționate. 
Abordînd un orizont 
tematic din ce în ce 
mai cuprinzător, noul 
periodic cinematogra
fic va răspunde astfel 
interesului marelui pu
blic, contribuind la o 
largă răspîndire a cu
noștințelor șfiinfifice.

specia- 
ima- 

este prin ea 
grăitoare. De 
este necesară,

fii
lor 
ti- 

evi-

Ion BOSTAN

tra diție
își simt puternic vocația inovatoa
re, fără a fi școlit anterior la for
ma unor maeștri cunoscuti, dedîn- 
du-se la îndrăzneli oricît de năz
drăvane, ei au însemnat ceva nu
mai în măsura retragerii lor ulte
rioare din spiritul „inovării pentru 
inovare". Tn acest sens, e semnifi
cativă cariera de artist a lui Jean 
Cocteau. După atitudini de tinere
țe pline de bravade, demonstrînd 
gustul noutății împins pînă la 
scandalul public, el s-a adăugat 
marilor creatori, în poezie. în tea
tru, în roman ca și în pictură, nu
mai retrăgîndu-se din bravadele 
juvenile și cultivînd formele fran
ceze ale creației spirituale. Ori
cum am privi lucrurile, de la ino
vație la tradiție există așadar un 
raport necesar. Valorile artistice 
autentice noi se hrănesc, chiar in
vizibil, din opera înaintașilor. Nici 
o pasăre nu zboară decît de pe 
pămînt și nu se lasă din zbor decît 
tot pe pămînt.

Dar nu sînt precizările de mai 
sus cunoscute ? Sînt, bineînțeles. 
Numai că în artă adevărurile fun
damentale se reformulează pentru 
fiecare generație în parte, fiind in
dispensabilă. pentru a se ajunge 
din nou la ele. experiența proprie 
De aceea e fericit omul de știință: 
pentru el afirmațiile dovedite ale 
predecesorilor dau baza afirmații
lor lui ulterioare, nimeni — să zi
cem — în astronomie nemaistînd 
azi să reafirme forma sferoidală a 
corpurilor cerești.

• HAIDUCII : Sala Palatului (seria da
bilete 1 671 — orele 19,30), Patria
(completare Cabinetul de stampe) — 
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Repu
blica (completare Instructorul pentru 
alfabetizare) — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21.
• VISCOLUL — cinemascop ; Lucea
fărul (completare Orașul care iubește)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Melodia (completare Vtrste) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• MAURUL DIN VENEȚIA (OTHEL
LO) ; Cinemateca — 10; 12; 14.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop: 
București — 9,30; 12,15: 15,30; 18,15;
20.45, Gloria — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Flamura — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol 
(completare Orizont științific nr. 1—2)
— 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Miorița 
(completare Cartiere noi în București)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Volga (comnletare Știință și tehnică)
— 9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• HAI, FRANȚA I : Festival (comple
tare Mărturii ale civilizației antice) — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21, Arta 
(completare Cabinetul de stampe) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, Modern (com
pletare Vîrste) — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARAt
Victoria (completare Orașul care iu
bește) — 10; 12,30: 15,45; 18,15; 20,45, 
Grivița (completare Vîrste) — 10;
12,30; 15,30; 18; 20,30
• ULTIMUL TREN DIN GUN HILL t 
Central (completare Cartiere noi în 
București) — 
18,30; 21.
• PROCESUL 
ambele serii : 
16,30; 20,15.
• TOM JONES : Union — 15,15; 18;
20.45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• FIFI ÎNARIPATUL : Doina (comple
tare Pasiuni) — 11,30; 13,45; 16; 1F>15; 
20,30.
• DOI — cinemascop — STlNGA- 
CIUL : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
• SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA : Giulești (completare Geologii)
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• CHEILE CERULUI : Feroviar (com
pletare Macii roșii) — 10; 12; 14;
16,15; 18,30: 20,45, Flacăra (completa
re Orizont științific nr. 1—2) — 15,30; 
18; 20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Moși
lor (completare Cabinetul de stampe)
— 11; 15,30; 18; 20.30.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cine
mascop : Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, Tomis - 9,30: 12,15; 15; 
17,45; 20,30 (la ambele completarea 
Orașul care iubește), Rahova (com
pletare Plasma) — 15.30; 18; 20,30.
• LA PORȚILE PĂMlNTUlUI — ci
nemascop ; Dacia — 9,30: 
16,15; 18,30: 20.45, Drumul 
15,30: 17.45: 20 (la ambele 
rea Un bloc neobișnuit).
• ANI CLOCOTITORI : Buzești (com
pletare Politețe) -■ 15: 20,30.
• RUNDA 6 : Buzesti — 17,45.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Crîngași (completare Rășinari). 
15,30; 18; 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘA : Bucegi 
(completare Vîrste) — 10; 12,30; 15,30: 
18; 20,30.

9; 11,15; 13,30: 16,

DE LA NURNBERG -a
Lumina — 9,15; 12,45;

11.45; 14; 
Sării - 
coropleta-

• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Vitan (completare Coce- 
nel) — 15,30; 18; 20.30.
• VANINA VANINI : Unirea — 16; 
18,15; 20,30
• LUMINA VERDE — cinemascop : 
Munca (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat tn regiunea 
Banat) — 16; 20.30.
• BEATA : Popular (completare Ptrvu 
Mutu-Zugravul) — 16; 18,15; 20,30.
• NU PLINGE, PETER I - cinema
scop : Aurora (completare Orașul care
’iubește) - 10; 12,30; 15; 17,45: 20,30.
• TRANZIT — cinemascop : Cosmos 
(completare Secretul trecutului) — 16; 
18; 20, Progresul (completare Geo
logii) - 15,30; 18: 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Viitorul •— 
15: 17; 19; 21.
• PROCESUL ALB - cinemascop s 
Colentina — 15; 17,45; 20,30, Munca 
— 18,15,
• WINNETOU — cinemascop (seria a 
II-a) : Floreasca (completare Lucrările 
primei constătulrl pe tară a lucrători
lor din construcții) — 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20.45

DESENE SECRETE : Lira (completa
re Cu arul și ata) — 16; 18.15; 20,30.
• RASCOALA — cinemascop : Feren
tari (completare Tîrguri și iarmaroa
ce) — 15,30; 18: 20,30, Pacea (comple
tare Tara Hațegului) — 15,30; 18;
20,30.
• WINNETOU : Cotroceni (completa
re Cu acul șl ața) — 10,30; 15,30; 18; 
20,30.

TELE
■■ >

-».-i

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cel 
mici : Filmul „CALUL FURY” • 19,40 - Copiii de pe 
strada noastră. Participă elevi din cartierul Balta Albă.
• 20,00 — Studioul de televiziune inaugurează noul
ciclu de emisiuni dedicat teatrului românesc. Ciclul își 
propune să prezinte evoluția acestei arte tn țara noas
tră din cele mai vechi timpuri și pînă In prezent In 
emisiunea de astăzi, conf univ. Virgil Brădățeanu pre
zintă „Vechi manifestări spectaculare șl producții tea
trale folclorice'’ 9 22,00 — Mic concert de muzică
ușoară. Cîntă o formație Instrumentală condusă de Lu
dovic Dizzi. Soliști ■ Miki Ștefănescu, ton Istrate. Ale
xandru Rădulescu, Ion Cristinoiu, Paul Man, Florin 
Duțulescu. • 22,30 — Telejurnalul de noapte • 22,40 — 
Buletinul meteorologic.

TEATRE
• Filarmonica de stat 
Palatului — orele 20) : 
e Teatrul de Operă și
• Teatrul 
LUNĂ —
• Teatrul 
OAMENI 
NIRE CU
• Teatrul
• Teatrul 
MOȘTENIȚILOR
• Teatru) Mic DOI PE UN BALANSOAR - 20.
e Teatrul „Ion Creangă” ■ CU CAPUI ÎN NORI - 
15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale” : CIDUt - 20
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) ■ 
GULIVER IN TARA PĂPUȘILOR 16.30. (sala din str 
Academiei) ; AMNARUL — 17
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI

,,G. Enescu” (în sala mică a 
SEARĂ DP CVARTETE.
Balet GISELLE 19,30. 
operetă LOGODNICUl DINde stat de

19.30.
Național ,,I.

ȘI ȘOARECI — 19.30. (sala Studio) : tNTÎL- 
ÎNGERUL - 19.30
de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI - 20
,,C. I. Nottara” (sala Maqheru) LUNA DEZ

20

L. Caragiale" (sala Comedial

19,30.
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Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Alexandru Bîrlă- 
deanu, a primit marți după-amia- 
ză pe ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Couve de Mur
ville.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Gheor-

Dineu în cinstea ministrului 
de externe francez

Seara, prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, a oferit un dineu în 
cinstea înaltului oaspete francez.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, acad. St. S. Nicolau, pre
ședintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Ro
mânia — Franța, George Macoves- 
cu, Vasile Gliga și Mihai Marin, 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe, Victor Dimitriu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, Traian Ionașcu, pre
ședintele Asociației de drept inter
național și relații internaționale, 
acad. Horia Hulubei, directorul In
stitutului de fizică atomică, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au participat persoanele care îl 
însoțesc pe ministrul afacerilor ex
terne al Franței, precum și Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai amba
sadei.

In timpul dineului, Alexandru 
fîrlădeanu și Maurice Couve de 

Murville au rostit toasturi.
Salutîndu-1 pe oaspete, în numele 

guvernului român, Alexandru 
Bîrlădeanu a apreciat că vizita sa 
la București oferă o excelentă o- 
cazie de a continua contactele din
tre oamenii de stat români și fran
cezi, factor important al colaboră
rii prietenești dintre România și 
Franța. Vorbitorul a amintit rezul
tatele pozitive ale vizitei făcute în 
Franța de delegația guvernamen
tală română condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, constatînd că 
măsurile asupra cărora s-a conve
nit cu acest prilej devin realitate.

în această ordine de idei, vorbi
torul s-a referit la semnarea nou
lui acord comercial de lungă dura
tă și a primului acord cultural de 
după război, care asigură un cadru 
instituțional adecvat pentru inten
sificarea schimburilor reciproce, la 
încheierea de contracte importante 
între întreprinderi românești și fir- 

,,țpe franceze pentru furnizarea de 
'. istalații și bunuri de echipament 
pentru industria noastră, la lărgi
rea și aprofundarea colaborării cul
turale, în special în domeniul teh
nic, învățămîntului, artei și culturii.

Dezvoltarea celor două țări, inte
resele lor reciproce, a spus Ale
xandru Bîrlădeanu, fac nu numai 
posibilă dar și necesară îmbogăți
rea și diversificarea continuă a 
schimburilor româno-franceze.

Vorbitorul și-a exprimat încre
derea că, pornind de la dorința 
comună de a favoriza raporturile de 
cooperare dintre România și Fran
ța, în spiritul tradițiilor de priete
nie dintre cele două țări, prin efor
turile ambelor părți se va înainta 
cu succes pe acest drum.

Alexandru Bîrlădeanu a subli
niat că relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă pe baza solidă a 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și respectului reciproc. 
Contactele româno-franceze au re
levat că cele două guverne sînt de 
acord în a aprecia că principiile 
amintite reprezintă azi o condiție 
esențială a colaborării normale în
tre state, a păcii generale.

Evoluția evenimentelor interna
ționale confirmă pe zi ce trece jus
tețea acestei aprecieri și conferă o 
tot mai mare valoare internațională 
relațiilor bilaterale de colaborare 
între state, întemeiate pe egalitate 
și respect mutual.

Considerînd că întărirea neîn
cetată a legăturilor de prietenie 
dintre România și Franța servește 
atît interesele fundamentale ale 
celor două națiuni, cît și interese
le generale ale bunei înțelegeri și 
securității în Europa și în lumea 
întreagă, vorbitorul a toastat pen
tru succesul vizitei, pentru prie
tenia româno-franceză, pentru 
prosperitatea Franței, în sănătatea 
președintelui de Gaulle, în sănă

Marti s-au disputat partidele run
dei a 3-a a turneului international 
de șah din București. Iată rezulta
tele inregistrate : Kolarov—Ciocfl- 
tea — remiză ; Pavlov—Matulovlai 
0—1 î Garcia—Gheorghiu 0—1 ; 
Partoș—Bednarski 0—1 ; Soos — 
Ghitescu — remiză ; Kavalek — 
Korcinoi — remiză ■, Czerniak — 
Minici — Întreruptă, tn clasament 
conduc Gheorghiu (România) și 
Bednarski (Polonia) cu cite 3 punc
te. urmați de Korcinoi (U.R.S.S.) cu 
2,5 puncte.

★
Ieri la Moscova a fost continua

tă a 7-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah întreruptă

ghe Cioară, ministrul comerțului 
-exterior, Victor Dimitriu, ambasa

dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, precum și Jacques de 
Beaumarchais, directorul general 
al afacerilor politice din Ministe
rul Afacerilor Externe al Franței, 
Bruno de Leusse, directorul de ca
binet al ministrului.

Au fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

tatea ministrului Maurice Couve 
de Murville și a celorlalți oaspeți.

Răspunzînd, ministrul de exter
ne al Franței, Maurice Couve de 
Murville, a mulțumit pentru ospi
talitatea cu care a fost înconjurat 
de la sosirea sa. El a subliniat ca
racterul deosebit al relațiilor din
tre Franța și România, relații care 
s-au statornicit între cele două 
țări o dată cu apariția României 
în concertul națiunilor în perioada 
marilor mișcări de emancipare din 
secolul trecut. In acest spirit, a 
spus vorbitorul, sosind la Bucu
rești pentru a răspunde amabilei 
invitații a guvernului Republicii 
Socialiste România, sînt fericit să 
aduc poporului român salutul cor
dial și frățesc al poporului fran
cez. Acesta este salutul unui popor 
prieten, fericit de a vedea că sînt 
reluate relații care corespund sen
timentelor noastre reciproce, ca și, 
firește, intereselor noastre. După 
ce a subliniat o anumită îmbună
tățire a climatului internațional 
în Europa, Couve de Murville a 
spus :

Mai este oare nevoie să adaug că 
pentru ministrul afacerilor externe 
al Republicii Franceze este o sa
tisfacție excepțională de a sărbă
tori la București tradiția prieteniei 
franco-române ?

Arătînd că, desigur, în prezent 
nu este vorba decît de o etapă 
nouă în cadrul unei mișcări care 
se conturează în mod viguros de 
mai mulți ani și se desfășoară în 
mod regulat, ministrul francez a 
trecut în revistă însemnătatea 
unor contacte la nivel înalt între 
cele două țări. El a constatat suc
cesul înregistrat de vizita preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
în Franța, ca și de convorbirile 
sale cu președintele de Gaulle, care 
au marcat un punct important în 
raporturile reciproce dintre cele 
două țări și a amintit vizitele fă
cute în Franța de Alexandru Bîrlă
deanu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Maurice Couve de Murville a 
arătat în continuare că acordul pe 
termen lung semnat în 1965 a dat 
schimburilor economice dintre cele 
două țări un impuls care era in
dispensabil. El a apreciat că acor
dul este aplicat în condiții satisfă
cătoare de ambele părți, că este 
necesar să se meargă mai depar
te în viitor.

în domeniul cultural și tehnic au 
fost semnate și reînnoite acorduri 
de colaborare. Fără îndoială, aici 
— a spus vorbitorul — se manifes
tă în modul cel mai spontan afini
tățile naturale și, în particular, în 
ce privește limba franceză. Rolul 
guvernelor noastre este să ajute ca 
ele să-și producă efectele. Și în 
acest domeniu este necesar să con
tinuăm și să dezvoltăm.

Ministrul de externe francez a 
apreciat că din punct de vedere 
politic se poate afirma că bazele 
unei prietenii durabile între Fran
ța și România sînt stabilite de 
acum în mod solid, că cele două 
părți se înțeleg bine. In legătură 
cu aceasta, vorbitorul a arătat că 
politica franceză promovată de ge
neralul de Gaulle are ca prim o- 
biectiv dezvoltarea de relații paș
nice între toate țările, iar acest o- 
biectiv nu poate fi atins dacă nu 
sînt acceptate și aplicate princi
piile esențiale ale independentei 
tuturor națiunilor și ale neameste
cului în afacerile lor interne. 
Acesta este mesajul pe care Fran
ța îl adresează lumii și pe baza 
căruia crede că poate fi dobîndită 
a spus vorbitorul, o destindere a- 
devărată și fructuoasă. In felul a- 
cesta, Europa ar putea să aducă o 
contribuție esențială la realizarea 
.păcii în lume.

în încheiere, Maurice Couve de 
Murville a toastat în cinstea pri
mului vicepreședinte, a miniștrilor 
prezenți. a guvernului român, pen
tru bunele relații între România și 
Franța

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

luni la mutarea 41-a. Petrosian a 
obținut victoria după numai două 
mutări. Scorul este acum de 4—3 în 
favoarea campionului mondial, Pe
trosian.

•k

Meciul revanșă de box dintre 
echipele Bulgariei și României, 
disputat aseară la Silistra, a re
venit pugiliștilor români cu sco
rul de 4—3.

★
Pugillstul român Nicolae Gîju a 

repurtat un frumos succes în turneul 
international de la Rotterdam. în- 
vingînd la puncte pe francezul Fran
cis Payelle, în finala categoriei „co
coș".

Cocteil
la ambasada
Franței

9

Ambasadorul Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons, a oferit 
marți după-amiază un cocteil în 
saloanele ambasadei cu prilejul 
vizitei în țara noastră a ministru
lui afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu, Eduard 
Mezincescu, Mircea Malița, Mihai 
Marin, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, Victor Dimitriu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Paris, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceriloi- 
Externe.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai Corpului 
Diplomatic.

Vizita 
pe litoral

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Couve de Mur
ville, și persoanele care îl înso
țesc au plecat marți dimineața, cu 
un avion special, într-o călătorie 
pe litoralul Mării Negre, pentru a 
vizita stațiunile balneo-climaterice.

în timpul călătoriei, ministrul a- 
facerilor externe francez a fost 
însoțit de Victor Dimitriu, amba
sadorul României la Paris, Cornel 
Bogdan, director în M.A.E., Dioni- 
sie Ionescu, ambasador, 'directorul 
protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe, precum și de Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai amba
sadei.

La sosirea pe aeroportul Constan
ța, ministrul afacerilor externe 
francez a fost salutat de Petre Ni
colae, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular al ora
șului, și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat.

Oaspeții au vizitat stațiunile Ma
maia și Eforie Nord, precum și 
Muzeul regional de arheologie.

La amiază, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al orașului Constanța a oferit un 
dejun în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Franței, Mau
rice Couve de Murville.

După-amiază, ministrul de ex
terne francez și persoanele care îl 
însoțesc s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Ziua venea 
de demult

(Urmare din pag. I)

tru recunoscute de toți oamenii cin
stiți. încă pe la 1843, profesorul 
Andreos Welmann scria cuvinte 
pline de admirație pentru locuito
rii acestor plaiuri : „în națiunea 
română zace sămînța bogată a 
unui popor pe care îl așteaptă un 
viitor frumos și mare dacă însuși
rile sale de căpetenie se vor dez
volta cum se cuvine". Acest viitor 
frumos și mare e astăzi prezentul 
nostru socialist. Partidul comunist 
a fost acela care a știut, timp de 
45 de ani, să dezvolte așa cum 
se cuvine însușirile de căpetenie 
ale poporului român : eroismul și 
patriotismul său, energia, talentul 
și munca sa, spiritul de dreptate 
și frăție, eliberînd țara de exploa
tatori. asigurîndu-i independența 
și suveranitatea, valorificîndu-i bo
gățiile, curățind „pămîntul de go- 
zurele și cerul de nourele", cum 
năzuia un vechi cîntec popular.

Partidul Comunist Român a în
făptuit toate dezideratele mari și 
fundamentale ale luptelor și revo
luțiilor noastre de veacuri. El a 
împlinit visul lui Tudor Vladimi- 
rescu făcînd ca : „patria să fie po
porul și nu tagma jefuitorilor", el 
a înfăptuit năzuința membrilor 
partidului național din Muntenia 
care arătau, la 1 noiembrie 1838, 
că au datoria „să redea o patrie 
independentă tuturor membrilor 
risipiți ai neamului românesc", 
ideie pentru care au luptat și 
cercurile revoluționare în perioa
da războiului pentru cucerirea in
dependenței naționale a României, 
unii membri ai lor participînd vo
luntari la război, alții editînd la 
București ziarul „Socialistul".

Prin el s-a realizat revoluția so
cialistă care a pus „capăt mizeriei 
de jos, ca și luxului, desfrîului și 
corupției de sus" și a lichidat ex
ploatarea omului de către om, cum 
preconizau muncitorii socialiști în 
manifestele lor revoluționare. Par
tidul a făcut să se împlinească 
năzuințele de veacuri spre liber
tate, demnitate și o viață mai bună 
ale țărănimii, ale celor care spu
neau, în vremurile acelea amare, 
că nu vor, dacă sînt talpa 
țării, să mai rămînă și talpa sufe
rințelor. Partidul este cel care con
duce avîntul creator al întregului 
popor în măreața operă de con
struire a României socialiste, în 
înfăptuirea înțeleptelor planuri ale 
înfloririi și prosperității patriei 
noastre. în partid vede întregul 
popor conducătorul său politic cel 
mai bun și mai înțelept. în partid 
văd oamenii de cultură și artă în
drumătorul lor priceput, în ziua lui 
vedem cu toții propria noastră zi 
luminoasă, care vine de demult și 
de departe, ziua istorică a poporu
lui român.

VIZITA DELEGAȚIEI MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE A TURCIEI

Delegația Marii Adunări Naționa
le a Turciei, condusă de Ferruh 
Bezbeyli, președintele Medji- 
lis-ului, care la invitația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România ne vizitează țara, 
a fost primită marți de Ion Cosma, 
președintele Sfatului popular al 
orașului București.

La primire au participat depu
tății Constantin Paraschivescu-Bă- 
lăceanu și Ion Cristoloveanu, pre
cum și membri ai Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

A fost prezent Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București, și membri ai ambasadei.

Președintele Sfatului popular al 
Capitalei, Ion Cosma, a făcut un 
scurt istoric al orașului și a vorbit 
oaspeților despre activitatea sfatu
lui, organizarea administrativă a 
Capitalei, precum și perspectivele 
de dezvoltare ale orașului.

Conducătorul delegației parla
mentare turce a mulțumit pentru 
explicațiile primite. între membrii 
delegației parlamentare turce și re
prezentanții Sfatului popular al 
Capitalei a avut loc un schimb de 
păreri asupra organizării adminis
trative generale a orașelor. Mem
brii delegației au semnat în Car
tea de onoare a sfatului.

La amiază, președintele Sfatului 
popular al Capitalei a oferit un de
jun în cinstea delegației Marii A- 
dunări Naționale a Turciei.

Cronica z
PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
marți dimineața delegația Secției 
Sfaturilor populare de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P. Un
gare, care ne vizitează țara, în 
frunte cu dr. Tibor Kovacs, adjunct 
al secției.

Au luat parte Cornel Fulger, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru îndrumarea și controlul or
ganelor locale ale administrației 
de stat, Tiță Florea, vicepreședin
te, și Dumitru Hoit, secretar gene
ral al comitetului.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă prietenească.

★
La amiază, Jozsef Vince, amba

sadorul R.P. Ungare la București, 
a organizat o întîlnire prietenească 
cu prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației ungare.

Seara, Cornel Fulger a oferit în 
cinstea oaspeților o masă.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ LA REȘEDINȚA 
AMBASADORULUI R. S. CEHOSLOVACE

Ambasadorul Republicii Socialis
te Cehoslovace la București, Cest- 
mir Cisaf, a organizat marți la 
amiază, la reședința sa, o întîlnire 
prietenească cu prilejui prezenței 
în țara noastră a delegației de ci
neaști participanți la Zilele filmu
lui cehoslovac, care au avut loc în 
București și la Brașov.

Cu acest prilej, ambasadorul a 
înmînat prof. dr. Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, me

n ziua de 6 august 1945 
orașul japonez Hiroshima a 
fost prefăcut intr-un vast 
cimitir de explozia pri
mei bombe atomice. Dar

încă cu mult înainte, în cea mai 
mare taină, începuse să se desfă
șoare o bătălie înverșunată pentru 
cucerirea atomului.

Margaret Gowing, cunoscută is
toriografă britanică, în calitatea ei 
de arhivară a Autorității pentru 
Energia Atomică a Regatului Unit, 
a avut acces la documente secrete 
de excepțională importanță. Aceas
ta i-a îngăduit redactarea amplei 
lucrări „Britain and Atomic Ener
gy, 1939—1945".

Calendarul armei atomice situea
ză originile ei în anul 1939. Docu
mentul teoretic fundamental asu
pra procesului fisiunii, conceput de 
marele savant danez Niels Bohr, a 
fost publicat la sfîrșitul lui august
1939, două zile înaintea izbucnirii 
războiului. Pe planul activității 
practice însă, rolul -principal l-au 
jucat fizicienii francezi Frederic 
Joliot-Curie, Hans von Halban, 
Lew Kowarski și Francis Perrin, 
care — sub conducerea celui din
ții — au efectuat în primele luni 
ale anului o serie de experiențe 
cu uraniu și thoriu, obținînd pri
mele reacții în lanț. în luna apri
lie, un reprezentant al ministerului 
francez al armamentelor, Jacques 
Allier, informează Londra despre 
faptul că realizarea grupului lui 
Joliot-Curie ar putea fi aplicată în 
vederea construcției unei bombe a- 
tomice. Cam în aceeași vreme, fi
zicianul Otto Risch, fugit din Aus
tria invadată de naziști, părăsește 
Copenhaga, pentru a se refugia în 
Anglia. în primele zile ale anului
1940, el prezintă directorului de 
cercetări al lui „Royal Air Force", 
savantul Henri Tizard, un raport 
în care — pe baza teoriei lui Bohr 
— demonstrează posibilitatea con
struirii unei „suprabombe".

Convergente, intervențiile lui Al
lier și Fisch au determinat crearea, 
în aprilie 1940, a comitetului bri
tanic pentru construirea bombei 
atomice din uraniu — „Mand Com
mittee". Concentrind numeroși sa- 
vanți englezi și refugiați, el a 
funcționat pînă în iulie 1941, cînd 
încetează de a exista, pe de o 
parte pentru că unele cercuri erau 
sceptice cu privire la posibilitatea 
de a se ajunge curînd la rezultate 
practice, pe de altă parte, pentru 
că — sesizînd valoarea economică 
a descoperirii — concernul „Impe
rial Chemical Industries" (I.C.I.) 
urmărea să preia întreaga sarcină

La dejun au mai participat acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, și 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați.

★
în cursul dimineții, parlamen

tarii turci au făcut o vizită prin 
Capitală.

Au fost vizitate obiective social- 
culturale, instituții de învățământ 
superior, cartierele de locuințe 
Drumul Taberii și Balta Albă, mo
numente istorice. Oaspeții s-au 
oprit la complexul sportiv „23 Au
gust” și la Circul de Stat. La sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, Horia Maieu, arhitectul șef 
al orașului București, a dat oaspe
ților explicații în legătură cu sis
temul de construcție a sălii și in
stalațiile moderne de care dispune 
aceasta.

După-amiază, oaspeții turci au 
vizitat Universitatea București.

Despre dezvoltarea și organiza
rea învățămîntului superior în țara 
noastră a vorbit Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu
lui, și Nicolae Condeescu, prorec
tor al Universității.

Membrii delegației s-au intere
sat de structura învățămîntului su
perior, de condițiile asigurate stu
denților. In continuare oaspeții au 
vizitat Complexul studențesc de 
la Grozăvești.

(Agerpres)
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Marți după-amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Petre Blajovici, a primit pe Gheor- 
ghi Petkov, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
orașului Sofia, care ne vizitează 
țara la invitația Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al ora
șului București.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Ion Cosma, președintele 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești.

★
Seara, Ivan Mangov, însărcina

tul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria la București, a oferit un 
cocteil cu prilejul vizitei lui 
Gheorghi Petkov în țara noastră.

în cursul aceleiași zile, oaspetele 
bulgar a vizitat Institutul „Proiect- 
București", Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România și Ate
neul român.

dalia de aur „Pentru merite deose
bite în dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu Republica Socialistă 
Cehoslovacă", care i-a fost confe
rită de Societatea cehoslovacă pen
tru relațiile internaționale. La în
tîlnire au luat parte Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Dinu, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și alte persoane 
oficiale. (Agerpres)

a proiectului și, firește, beneficiile. 
Compoziția noului organism a fost 
alcătuită fără a se mai cere avizul 
savanților.

In Statele Unite, Enrico Fermi 
și Leo Szilard au ajuns la conclu
zia posibilității reacției în lanț tot 
în primăvara anului 1939. In au
gust, Albert Einstein îi scrie pre
ședintelui Roosevelt despre per
spectivele lucrărilor întreprinse de 
cei doi savanți. Astfel, în octom
brie 1939 a luat ființă Comitetul 
american pentru uraniu, reorgani
zat în decembrie 1941 sub condu
cerea savantului Arthur Compton, 
pentru ca în cele din urmă proiec
tul să treacă sub controlul și direc
ția armatei.

Margaret Gowing descrie cu lux 
de amănunte avatarurile și sinuo
zitățile raporturilor anglo-ameri-

CURSA DRAMATICA
PENTRU CUCERIREA
ATOMULUI
cane. Evoluția lor ar putea fi îm
părțită în două faze aproape dis
tincte : pînă în septembrie 1942, 
cînd propunerile americane de fu
zionare a celor două proiecte sînt 
sistematic respinse de englezi ; și 
după această dată, cînd americanii, 
Roosevelt însuși, sprijină încetini
rea și apoi încetarea colaborării.

In ziua de 2 decembrie 1942, 
pila-pilot cu grafit a lui Fermi a 
devenit realitate. „Această știre, 
scrie M. Gowing, căreia i se adău
gau perspectivele încurajatoare ale 
celorlalte proiecte, dădea acum a- 
mericanilor mai multă încredere 
decît oricînd în posibilitățile lor de 
a construi singuri o bombă.. Mai 
mult, ei se întrebau dacă este opor
tun să se împartă cu englezii stă- 
pînirea armei atomice după război".

In ziua de 7 decembrie, japone
zii atacă Pearl-Harbour și Statele 
Unite intră în război. Dacă pînă a-

j TELEGRAME externe

I ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
I AL P. C. DIN MAREA BRITANIE

Cuvîntarea lui John Gollan

I
I
I
I
I
I
I
I
I

LONDRA 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o ședință a Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, John Gollan, 
secretar general al partidului, s-a 
pronunțat pentru o politică externă 
independentă a țării sale. El a ce
rut tuturor forțelor progresiste din 
țară să militeze pentru încetarea 
sprijinului acordat de Anglia agre
siunii americane în Vietnam, pen
tru retragerea trupelor americane 
din această țară, pentru renunța
rea la ideea creării unor forțe nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. și 
pentru organizarea unor tratative 
în problemele securității europene. 
Referindu-se la problema Rhode- 
siei, vorbitorul s-a pronunțat pen
tru acțiuni comune cu statele afri
cane în vederea înlăturării guver
nului ilegal al lui Ian Smith. Tot
odată, el a cerut aplicarea unor

■ Plenara C. C.
I al P. C. Bulgar
I
I
I
I
I
I

SOFIA 26 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. transmite că la 26 aprilie 
la Sofia a început Plenara C.C. al 
P.C. Bulgar la care se discută noul 
sistem de conducere a economiei 
naționale. Raportul referitor la 
normele principale ale noului sis
tem de conducere a economiei na
ționale a fost prezentat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Plenara își continuă lucrările.

I Plenara C. C.
! al Partidului Popular
I Revoluționar Mongol
I
I
I
I
I

ULAN BATOR 26 (Agerpres). — 
în capitala Mongoliei a avut loc a 
IX-a plenară a C.C. al P.P.R.M. 
Plenara a discutat și 
iectul Programului 
Popular Revoluționar 
proiectul Directivelor 
al XV-lea al partidului în privința 
celui de-al patrulea plan cincinal 
al dezvoltării economiei naționale 
și culturii R. P. Mongole pe anii 
1966—1970.

aprobat pro- 
Partidului 

Mongol și 
Congresului

tunci, datorită neutralității și mal 
cu seamă incertitudinii cu privire 
la importanța problemei, guver
nul american n-a acordat o atenție 
deosebită cercetărilor nucleare, a- 
cum toate resursele S.U.A. sînt mo
bilizate în vederea fabricării bom
bei. Șase luni mai tîrziu, cînd en
glezii — după ce au respins o serie 
de oferte americane de fuzionare 
a celor două organisme însărcina
te cu cercetările nucleare — s-au 
decis în sfîrșit să stabilească baze
le unei colaborări, era prea tîrziu : 
americanii acționau intens pe trei 
piste posibile în vederea separării 
izotopice a uraniului 235 ; de ase
menea, la Chicago, echipa condusă 
de Arthur Compton explora moda
litățile de a produce plutoniu și de 
a traduce în viață proiectul de 
construcție a bombei.

Interesant pentru mentalitatea 
celor doi parteneri este faptul că, 
în timp ce englezii urmăreau să 
pună mîna — fără știrea america
nilor — pe uraniul congolez și ca
nadian, americanii au acaparat în 
mare taină întreaga producție ca
nadiană de apă grea și totalitatea 
producției de minereu de uraniu 
pînă la sfîrșitul anului 1945, para- 
lizînd astfel lucrările englezilor (a- 
cord încheiat în decembrie 1942).

Conciliabulele care au urmat au 
culminat prin semnarea de către 
Churchill și Roosevelt a unui acord 
la Quebec (19 august 1943).

Acordul de la Quebec prevedea 
o colaborare efectivă și deplină 
între S.U.A. și Anglia, prin tran
sferarea savanților englezi în Sta
tele Unite. La sfîrșitul anului 1943, 
numărul inginerilor britanici care 
lucrau în S.U.A. se ridicase la 50, 
iar cel a! savanților — în frunte 

sancțiuni împotriva guvernului ra
sist din Republica Sud Africană.

Vorbitorul s-a referit apoi la si
tuația creată în Marea Britanie în 
urma victoriei în alegeri a partidu
lui laburist, arătînd că, după păre
rea sa, nu se întrevede vreo schim
bare importantă în linia politică a 
guvernului.

A 20-a aniversare 

a ziarului 

„Neues Deutschland11
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a ziarului „Neues Deut
schland" în sala congreselor din 
Berlin a avut loc marți 26 aprilie 
o adunare festivă. Cu acest prilej 
s-a dat citire salutului adresat 
ziarului de tovarășul Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G. Prof. Albert 
Norden, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., a rostit o cu- 
vîntare.

La adunare au participat repre
zentanți a 16 ziare frățești. Din 
partea ziarului „Scînteia" a parti
cipat Ion Cumpănașu, redactor 
șef-adjunct.

CONVORBIRI ECONOMICE 
ANGLO-CEHOSIOVACE

LONDRA 26 (Agerpres). —Minis
trul comerțului exterior al R. S. Ce
hoslovace, F. Hamouz, care se află 
în vizită în Marea Britanie, a avut 
o convorbire cu ministrul comerțu
lui, D. Jay, și ministrul tehnologiei, 
F. Cousins. Agenția C.T.K. sublinia
ză, referindu-se la convorbirile pe 
care F. Hamouz le-a avut la Minis
terul Comerțului al Angliei, că păr
țile și-au exprimat dorința de a lărgi 
substanțial legăturile economice ce- 
hoslovaco-britanice nu numai în do
meniul comerțului, ci și pe calea 
diverselor forme de cooperare. O 
premisă în acest sens va consta în 
lichidarea piedicilor care mai frînea- 
ză încă dezvoltarea relațiilor econo
mice reciproce. în cursul convorbi
rii cu ministrul tehnologiei al Marii 
Britanii, adaugă agenția citată, s-a 
exprimat dorința reciprocă de a se 
dezvolta colaborarea tehnică între 
cele două țări.

cu Niels Bohr și Chadwick — de
pășea cifra de 20. Aportul lor a 
fost de la început apreciabil, dar 
— sub pretextul grijii pentru asi
gurarea secretului — posibilitatea 
de a se mișca era limitată. Motivul 
invocat: erau refugiați.

Același pretext a fost invocat și 
în legătură cu savanții francezi. 
In ciuda succeselor obținute în 
Canada, echipa franco-engleză 
era, practic, blocată : americanii 
refuzau să-i furnizeze informații, 
după cum i-au interzis accesul la 
apa grea și resursele de uraniu me
tal, oxid de uraniu și grafit pur.

în octombrie 1944, lordul Cher- 
well îi telegrafia din Washington 
lui sir John Anderson pentru a-1 
determina să împiedice contactele 
dintre savantul francez Gueron și 
Joliot-Curie, aflat la Paris. „El 
sublinia dificultățile care ar re
zulta din loialitatea oamenilor de 
știință francezi față de Joliot (șe
ful lor științific, notoriu comunist) 
și față de guvernul generalului de 
Gaulle" (pag. 210). Churchill însuși 
avea apoi să declare că „va conti
nua să insiste pe lîngă președin
tele Roosevelt pentru a nu face 
și a nu îngădui să se facă cea mai 
neînsemnată destăinuire Franței 
sau Rusiei" (pag. 217).

Acordul de la Quebec prevedea 
crearea unui Comitet politic mixt 
pentru alocarea materialelor. To
tuși, la sfîrșitul anului 1943, ame
ricanii au tratat direct cu Union 
Miniere, care însă a refuzat să ie 
livreze în exclusivitate uraniul. A- 
bia în toamna 1944 se încheia un 
acord cu guvernul belgian în exil 
pentru furnizarea de uraniu și 
thoriu congolez către trustul anglo- 
american. Americanii nu accepta
seră însă propunerea britanică de 
a se împărți în mod egal resursele 
de materii prime după război. Ast
fel, ei au impus principiul inegali
tății repartiției și, în consecință, 
și-au asigurat monopolul nuclear.

în sfîrșit, acordul de la Quebec 
prevedea că orice decizie cu pri
vire la beneficiile comerciale re
zultate din industrializarea energiei 
atomice este de resortuf președin
telui S.U.A. în cursa dintre Anglia 
și Statele Unite a învins cel mai pu
ternic. Marile concerne și oamenii 
politici americani ca și englezi au 
ignorat apelurile oamenilor de ști
ință care — din ostilitate față de 
fascism — au făurit o armă menită 
să împiedice domnia „de o mie de 
ani“ a ciumei brune. După război, 
un Einstein, un Bohr, un Oppen
heimer, Otto Frisch, Lise Meistner, 
18 savanți vest-germani au cerut 
punerea sub control internațional 
a teribilei arme. Glasul lor n-a fost 
însă ascultat.

Horia LIMAN
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SOLUJIA
IBERICA

Calendarul politic madrilen con
semnează o Intensă activitate di
plomatică. Prim-planul este dominat 
de la o vreme de contactele Wa
shington-Madrid. După vizita pe 
care Dean Rusk a făcut-o la sfîr- 
șiful anului trecut în capitala spa
niolă a urmat vizita în Statele Unite 
a ministrului de externe al Spaniei, 
Castiella. La o zi după această vi
zită, se anunja că Departamentul A- 
părării al S.U.A. va transfera, pînă 
la sfîrșiful acestei luni, la baza 
Torrejon din Spania, trei escadrile 
de avioane „F-100", aparjinînd for
jelor aeriene americane. Ulterior, au 
fost semnate două acorduri de co
laborare spafială americano-spa- 
niolă.

Observatorilor politici nu le-a 
scăpat faptul că relajiile dintre 
S.U.A. și Spania, în special cele mi
litare, au devenit mai sfrînse, în
deosebi după declanșarea actualei 
crize din N.A.T.O. în această con
junctură Spania „ar lua în conside
rare posibilitatea de a adera la 
pactul nord-atlantic’. Afirmația a- 
parfine ministrului de externe Cas- 
fiella și este cu atît mal plauzibilă 
cu cît țara sa, oricum, este legată 
de N.A.T.O. prin bazele militare am
plasate pe teritoriul ei în virtutea 
acordului militar bilateral america- 
no-spaniol.

„Incertitudinile stîrnife de atitu
dinea Franței față de organizația 
militară atlantică — scrie ziarul el
vețian „Gazette de Lausanne’ — 
determină S.U.A. să se gîndească 
măcar la o politică de repliere, dacă 
nu la una de înlocuire'. Primii pași 
pentru a adopta „soluția iberică’ 
au și fost tăcuți. Mai rămîn de pre
cizat ceilalți termeni concreți ai 
acestei „soluții’ care constă, In ul
timă instanță, în Introducerea Spa
niei în N.A.T.O. pe ușa din dos, 
într-o încercare de a umple vidul 
creat prin dezangajarea Franței din 
această organizație. Guvernul spa
niol nu a fost surprins de noua 
orientare. De mai mult timp el a 
trecut, încă'cînd vechile tradiții, la 
reorganizarea armatei sale după 
modelul existent în cadrul Alianței 
Atlantice,

Madridul țintește mal demult să 
fie primit în N.A.T.O., dar o parte 
din membrii alianței au manifestat 
rezerve. Regimul franchlst nu se 
bucură de popularitate în rîndul ță
rilor vesf-europene. în schimb, re
lațiile sale cu S.U.A. sînt dintre cele 
mai cordiale.

Dar autoritățile spaniole știu că a 
pătrunde în N.A.T.O. numai cu spri
jinul S.U.A. este dificil, mai ales în 
actuala situație, cînd tendințele cen
trifuge din pacful nord-aflantic de
vin fot mai evidente. La fel de difi
cilă este bătălia pentru cîșfigarea de 
noi sprijinitori. Scopul însă scuză 
mijloacele. Ca o măsură de presiu
ne psihologică, guvernul spaniol a 
interzis survolul avioanelor vest-ger- 
mane pe ruta spre baza militară de 
la Beja (Portugalia). Anterior fusese 
interzis zborul oricăror avioane a- 
parținînd N.A.T.O. deasupra Spa
niei. „Nu sîntem dispuși să servim o 
organizație din care nu facem par
te’, spun diplomații spanioli. Cu 
alte cuvinte, Bonnul va putea ob
ține dreptul de survol numai în 
schimbul unui vot în favoarea In
trării Spaniei în N.A.T.O. lată de ce 
în presa vest-germană se fac auzite 
tot mai multe glasuri care afirmă 
că într-un viitor apropiat Spania 
nu va mai putea fi exclusă din planu
rile Alianței nord-atlantice.

Eugen IONESCU

ÎNTREVEDERE 
U TH ANT-STEWART

LONDRA 26 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., 
Thant, care se află la Londra în- 
tr-o vizită oficială de patru zile, a 
avut marți o primă întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, în 
cursul căreia a discutat probleme 
privind Rhodesia, războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam, precum și situa
ția din Cipru.

u

Sesiunea FEROVIARII GUVERNUL GREC

Adunării Naționale
a R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres).— Agen
ția V.N.A. anunță că între 16 
și 22 aprilie la Hanoi a avut 
loc sesiunea a treia a celei de-a 
treia legislaturi a Adunării Na
ționale a R.D. Vietnam. Aduna
rea Națională a ascultat rapor
tul guvernului prezentat de Fam 
Van Dong, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Viet
nam, raportul cu privire la planul 
de stat pe 1966 prezentat de 
Nguyen Con, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, ra
portul privind problemele militare 
prezentat de generalul Vo Nguyen 
Giap, ministrul apărării naționale, 
un raport cu privire Ia mișcarea 
de rezistență împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală, precum și alte rapoarte.

La sesiune a luat cuvîntul pre
ședintele Ho Și Min care, printre 
altele, a spus : „Cu toate că lupta 
noastră va fi îndelungată și grea, 
poporul nostru este hotărît să 
lupte pînă la victoria finală. 
Poporul nostru iubește pacea, dar 
adevărata pace nu poate fi reali
zată decît dacă există o adevărată 
independență și libertate. Sîntem 
hotărîțl să luptăm pînă Ia victoria 
finală pentru a cîștiga adevărata 
pace, independență și libertate". 
„Singura soluție justă pentru a se 
pune capăt acestui război a fost 
expusă în scrisoarea mea adresată 
șefilor de state și de guverne din 
celelalte țări. Această soluție a 
fost, de asemenea, expusă în De
clarația Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud — 
singurul reprezentant adevărat al 
poporului sud-vietnamez“, a sub
liniat președintele Ho Și Min.

Cea de-a treia sesiune a Adu
nării Naționale a adoptat în una
nimitate o Declarație în care arată 
că poporul vietnamez poartă un 
război patriotic, cel mai mare din 
istoria țării, împotriva imperialis
mului S.U.A., care desfășoară o 
agresiune armată. S.U.A. au trimis 
în Vietnamul de sud peste 240 000 
de soldați americani și zeci de mii 
de soldați ai sateliților lor. Ei fo
losesc în Vietnamul de nord chiar 
și bombardierele „B-52". Conti- 
nuînd „escaladarea", S.U.A. vor
besc de „tratative de pace", în spe
ranța că vor putea Induce astfel în 
eroare poporul american și opinia 
publică internațională. Trăsătura 
cea mai caracteristică în situația 
din Vietnam, în cursul anului tre
cut, se spune în Declarație, a fost 
aceea că imperialiștii S.U.A. au 
folosit armata lor expediționară 
pentru a invada direct Vietnamul 
de sud și, în același timp, au des
fășurat un război de distrugere, 
în primul rînd cu forțele aeriene, 
împotriva Vietnamului de nord. 
„Armata expediționară a S.U.A. 
a primit lovituri zdrobitoare, iar 
în primele luni ale anului curent 
a fost dată peste cap așa-numita 
„ofensivă a sezonului secetos" în
treprinsă de inamic. Forțele pa
triotice ale poporului sud-vietna- 
mez s-au dezvoltat cu vigoare, și 
prestigiul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
orescut pe zi ce trece". Declarația 
se referă în continuare la ascuți
rea contradicțiilor dintre S.U.A. și 
guvernanții de la Saigon precum 
și a disensiunilor din tabăra ma
rionetelor sud-vietnameze. Aceas
tă situație a împins guvernul și 
armata saigoneză într-o criză in
ternă prelungită și de nerezolvat. 
In Vietnamul de nord, poporul și 
armata au luptat cu vitejie apă- 
rînd și dezvoltînd în același timp 
economia, cultura, învățămîntul, 
știința și tehnica, consolidînd po
tențialul economic și defensiv al 
Republicii Democrate Vietnam. Pla
nul de stat (1961—1965), planul pe 
1965, îndeosebi, a fost în linii mari 
îndeplinit. Poporul din Vietnamul 
de nord a pășit cu entuziasm la 
realizarea planului de stat de doi 
ani (1966—1967).

In continuare, în Declarație se 
spune : „Noi vom ieși cu siguranță 
învingători, Statele Unite vor fi cu 
siguranță înfrînte. Aceasta este 
concluzia sesiunii Adunării Națio-

nale“. Poporul vietnamez va obține 
victoria deoarece dreptatea este de 
partea sa, are o linie politică și 
militară justă, este însuflețit de un 
patriotism fierbinte, de tradiția 
luptei eroice împotriva agresiu
nii. Declarația adresează poporului 
vietnamez chemarea de a intensi
fica războiul popular, de a întări 
apărarea națională și spori vigilen
ța. Poporul R.D. Vietnam este che
mat să dezvolte producția, să pună 
în aplicare un regim de economii, 
să promoveze construirea bazei 
materiale și tehnice a socialismu
lui în condițiile existenței stării de 
război. „Compatrioții noștri din 
Vietnamul de sud, spune Declara
ția, să răspundă călduros la apelul 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, să-și strîngă 
rîndurile sub steagul său glorios, 
să-și îndeplinească sarcinile sfinte 
de a izgoni pe imperialiștii ameri
cani, eliberînd sudul, să contribuie 
la apărarea nordului, în vederea 
unificării finale a țării noastre".

„In numele poporului vietnamez, 
spune Declarația, Adunarea Națio
nală a Republicii Democrate Viet
nam mulțumește sincer popoarelor, 
Adunărilor Naționale și guvernelor 
țărilor socialiste frățești și statelor 
naționale, oamenilor iubitori de 
pace și dreptate din lumea întreagă 
pentru simpatia lor față de poziția 
în patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și față de declarația în 
cinci puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Adunarea Națională a Republicii 
Democrate Vietnam mulțumește în 
mod sincer țărilor frățești pentru 
marele ajutor dat de ele economiei și 
apărării naționale a R.D. Vietnam. 
Ea mulțumește în mod sincer or
ganizațiilor internaționale de masă, 
personalităților democratice din 
lume, popoarelor Cambodgiei, Lao- 
sului, Africii, Americii Latine, Sta
telor Unite și restului lumii pentru 
simpatia, sprijinul și ajutorul activ 
acordat poporului vietnamez". In 
încheiere, în Declarație este expri
mată convingerea că unindu-și 
strîns forțele, dezvoltînd eroismul 
său și înfrîngînd toate dificultățile, 
poporul vietnamez îi va învinge pe 
agresorii americani, va înregistra 
noi victorii în apărarea Vietnamu
lui de nord și eliberarea Vietna
mului de sud, în vederea reunifi- 
cării pașnice a țării, dînd astfel o 
contribuție valoroasă la lupta oa
menilor din întreaga lume pentru 
pace, independență națională, de
mocrație și progres social.

JAPONEZI
ÎN GREVĂ

TOKIO 26 (Agerpraș). — Cea mal 
mare grevă din Istoria postbelică a 
Japoniei a Izbucnit mărfi dimineafa, 
cînd feroviarii de la 13 societăfi par
ticulare și lucrătorii de la compania 
nafională japoneză de căi ferate au 
refuzat să se prezinte la lucru. La ea 
participă peste jumătate din numărul 
total al muncitorilor feroviari din Japo
nia. Deși guvernul a încercat să exer
cite presiuni asupra sindicatelor, dînd 
publicității luni o declarație în care ca
lifica hotărîrea de declanșare a gre
vei drept ilegală, ea a izbucnit după 
ce reprezentanții companiilor fero
viare au refuzat să satisfacă cererile 
muncitorilor privind majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condifiilor de 
muncă.

0 povară

pentru politica

externa
Ziarul „NEW YORK TIMES" 

publică în numărul său de luni 
un articol întocmit pe baza ma
terialelor transmise timp de mai 
multe luni de cinci corespondenți 
ai săi de la Washington și de alți 
20 din străinătate, în care afir
mă că Agenția Centrală de In
vestigații (C.I.A.) din Statele li
mite se bucură de o reputație ce 
constituie o povară pentru poli
tica externă a S.U.A. Ziarul scrie 
că C.I.A. care „a răsturnat guverne 
și a instalat altele în locul aces
tora" a ieșit de sub controlul ce
lor care fac politica externă a 
S.U.A.

BELGIA. Umăr la umăr, femei 
din Herstal se îndreaptă spre 
LI6ge într-un marș de solidari
tate cu grevistele de la iabrica 

de armament

A OBȚINUT VOTUL

în problema tratativelor cu Franța
WASHINGTON 26 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departa

mentului de Stat a declarat că Statele Unite nu vor începe tratati
ve bilaterale cu Franța privind retragerea forțelor americane din 
această țară pînă cînd S.U.A. și ceilalți 13 membri ai N.A.T.O. nu 
vor lua o hotărîre în privința măsurilor ce trebuie adoptate ca ur
mare a hotărîrii guvernului francez.

Această declarație, făcută ca 
răspuns la memorandumul guver
nului francez dat publicității la 
Paris, este interpretată de agenția 
U.P.I. ca o dovadă a faptului că 
Statele Unite au respins ultimele 
propuneri ale președintelui de 
Gaulle privitoare la începerea ime
diată de tratative bilaterale. Me
morandumul propunea ca S.U.A. și 
Franța să înceapă „de îndată" tra
tative la Paris asupra detaliilor 
procedurale ale retragerii forțelor 
americane de pe teritoriul francez 
în termen de un an, așa cum a 
cerut guvernul francez.

Purtătorul de cuvînt american a 
indicat că guvernul S.U.A. nu con
sideră că în această problemă sînt 
implicate numai „detalii procedu
rale' ci și importante probleme de 
drept și de termene asupra cărora 
trebuie să fie luată o hotărîre. Tot
odată, el a lăsat să se înțeleagă 
că guvernul S.U.A. nu va răspunde 
la ultima notă a guvernului fran
cez, ceea 
mentatorii 
considere
Stat a hotărît să adopte „o politică 
a tăcerii' în problema tratativelor 
cu Franța privitoare la N.A.T.O.

ce a determinat pe co- 
americani de presâ să 
că Departamentul de

La Santo Domingo In aceste zile

DE ÎNCREDERE
Mesajul colonelului
Caamano

LONDRA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii unui an de la de
clanșarea în Republica Dominicană 
a revoltei generale împotriva jun
tei militare, colonelul Francisco 
Caamano, liderul mișcării constifu- 
fionalisfe dominicane, a dat publi
cității un mesaj în care cere retra
gerea din țară a trupelor străine. 
„In prezent, se arată în mesaj, tru
pe străine se amestecă In treburile 
Interne ale 
Organlzafla 
care poartă 
tervenfia In 
trebuie să-și retragă trupele. Scopul 
nostru constă In restabilirea suve
ranității, Instaurarea unul regim 
constitutional șl apărarea libertăților 
cetățenilor noștri", se subliniază 
apoi în mesajul dat publicității la 
Londra, unde colonelul Caamano 
se află ca atașat militar al Repu
blicii Dominicane.

țării noastre. S.U.A. șl 
Statelor Americane, 

răspunderea pentru In- 
Republica Dominicană,

ATENA 26 (Agerpres). — După 
dezbateri furtunoase desfășurate 
timp de cîteva zile, guvernul grec, 
prezidat de Stephanopoulos, a ob
ținut luni seara votul de încrede
re al parlamentului. Cele două 
moțiuni de cenzură, prezentate de 
partidele de opoziție, au fost res
pinse cu 151 de voturi contra 147. 
Un deputat s-a abținut, iar altul 
nu a participat la vot. Așadar, 
guvernul a reușit să evite căderea 
sa datorită unei majorități de un 
singur vot.

Deocamdată, poziția guvernului 
nu este amenințată, cu atît mai 
mult cu cît există intenția de a 
se acorda imediat parlamentului 
o nouă vacanță de cîteva luni. în 
preajma scrutinului au avut loc, 
în incinta parlamentului, incidente 
între deputății de diferite orien
tări, necesitînd intervenția poliției 
pentru restabilirea calmului. Pen
tru guvern au votat partidele de 
dreapta și disidenții de centru, iar 
împotriva sa s-au pronunțat Uni
unea de centru și E.D.A.

ÎN COMITETUL CELOR 18
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: în 
ședința de marți a Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare, delegatul 
italian, referindu-se la problema 
dezarmării generale și totale, a 
propus crearea unui mecanism in
ternațional de menținere a păcii și 
a reluat vechile propuneri occiden
tale în problema controlului. Dele
gatul american a insistat din nou 
asupra necesității unui control al 
înarmărilor excluzînd, de fapt, 
ideea controlului asupra unei de
zarmări efective.

în intervenția sa, delegatul so
vietic A. A. Roșcin a menționat că 
în interpretarea americană contro
lul nu ar frîna cursa înarmărilor, 
ci ar permite doar Statelor Unite 
să controleze armamentele altor 
state. Delegatul polonez a combă
tut, de asemenea, teza americană, 
afirmînd că conferința trebuie să 
se ocupe de problema lichidării 
stocurilor de arme existente. De
legatul R.A.U. s-a pronunțat, prin
tre altele, în favoarea unui acord 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare subterane.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
Republicii Socialiste România, am
basadorul Vasile Dumitrescu, a de
clarat că dezarmarea generală ră- 
mîne obiectivul central al Comi
tetului. El s-a referit la rezoluția 
2031 adoptată la sesiunea a XX-a a 
Adunării Generale a O.N.U., care 
cheamă din nou Comitetul celor 
18 să-și continue eforturile în ve
derea realizării unor progrese sub
stanțiale pe calea înfăptuirii unui 
acord în problema dezarmării ge
nerale. Vasile Dumitrescu a de
clarat că, după părerea delegației 
române, indiferent de importanța 
sau urgența măsurilor colaterale 
pe care, într-o perioadă sau alta, 
le examinează Comitetul, nu poa
te exista o justificare pentru un 
interes mai scăzut față de proble
ma dezarmării generale.

El a reafirmat în continuare po
ziția țării noastre în această pro
blemă, arătînd că un tratat de 
dezarmare care să ofere posibili
tatea de a elimina de la bun în
ceput pericolul unui război nu
clear ar corespunde cel mai bine 
intereselor majore ale omenirii. 
Aceasta necesită distrugerea încă 
din prima etapă a tuturor stocuri
lor existente de arme nucleare, a 
mijloacelor de transportare la țin
tă a acestora, lichidarea bazelor 
militare și retragerea tuturor for-

țelor armate aflate pe teritoriul al
tor state. Delegația română s-a 
pronunțat în același timp pen
tru interzicerea imediată a fo
losirii armelor nucleare, ca un 
pas în direcția distrugerii totale și 
încetării producției acestor arme. 
Reprezentantul român a subliniat 
apoi necesitatea ca în orice acord 
de dezarmare să-și găsească re
flectarea preocuparea de a asigura 
securitatea 
fiecăruia în 
echilibru al 
ale părților.
mare ca și orice măsură parțială 
vizînd acest scop care ar prevedea, 
în mod unilateral, obligații numai 
pentru o anumită categorie de 
state, nu ar răspunde cerinței le
gitime a fiecărui popor de a-și ve
dea asigurat dreptul egal la 
securitate. Un asemenea acord tre
buie să conțină obligații adecvate 
pentru toate statele, mari sau 
mici, astfel încît să ofere garanții 
pentru pacea și securitatea po
poarelor.

Exprimînd poziția consecventă a 
Republicii Socialiste România de 
condamnare a agresiunii Statelor 
Unite în Vietnam, de sprijinire a 
luptei drepte a poporului vietna
mez, reprezentantul român a de
clarat că țara noastră sprijină în- 
trutotul poziția în patru puncte a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și programul Frontului 
Național de Eliberare — unicul re
prezentant legitim al poporului din 
Vietnamul de Sud. El a subliniat 
că, în interesul respectării norme
lor relațiilor internaționale, al 
păcii și securității popoarelor, este 
necesar să înceteze bombardamen
tele asupra Republicii Democrate 
Vietnam, să fie retrase trupele 
străine din Vietnamul de sud, să 
se aplice prevederile acordurilor 
de la Geneva. Poporul vietnamez 
este singurul în drept să hotărască 
asupra destinelor și viitorului pa
triei sale.

tuturor statelor și a 
parte, de a stabili un 
obligațiilor reciproce 
Un acord de dezar-

DEZBATERI

In parlamentul

INDIAN

Puternic

cutremur
la Tașkent

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Mărfi dimineața, la Tașkent a avut 
loc un cutremur de gradul 7,5. Se 
semnalează morți și răniți. Au fost 
distruse numeroase clădiri vechi, iar 
cîteva spitale, școli, instituții de stat, 
precum și două fabrici au fost ava
riate. Agenția TASS anunță că, în 
dimineața aceleiași zile, la Tașkent 
au plecat cu avionul Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Pentru lichidarea urmărilor cutre
murului a fost formată o comisie 
guvernamentală, condusă de Ignati 
Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Agenția TASS transmite că cu
tremurul care s-a produs la Taș
kent nu a împiedicat desfășurarea 
normală a vieții din acest mare 
oraș, a cărui populație numără 
circa un milion de locuitori.

LUCRĂRILE COMISIEI ECONOMICE
0. N. U. PENTRU EUROPA
Cuvîntarea delegatului român

GENEVA 26 (Agerpres). — Co
misia economică O.N.U. pentru 
Europa a continuat în cursul zilei 
de marți dezbaterea Studiului ela
borat de secretariat asupra situa
ției economiei europene.

Luînd cuvîntul, delegatul român 
Iacob Ionașcu a evocat succesele 
României în dezvoltarea unei eco
nomii complexe și multilaterale, în 
promovarea continuă a progresu
lui tehnic și asigurarea creșterii co
merțului exterior, subliniind toto
dată eforturile și realizările în ridi
carea nivelului de trai al popu
lației. Referindu-se la partea acor
dată României în Studiul asupra 
situației economice în Europa, vor
bitorul a arătat că acesta reflectă, 
în general, tendințele majore ale 
economiei naționale românești. Lu
crarea precizează că ritmul de creș
tere realizat de economia româ
nească este cel mai ridicat din Eu
ropa răsăriteană. Ea constată, de 
asemenea, influența pe care modi
ficările calitative intervenite în 
structura diverselor ramuri prin
cipale ale industriei au exercitat-o

DELHI 26 (Agsrpres). — în Parlamen
tul Indiei au avut loc luni ample dezba
teri In legătură cu o serie de explozii 
ce s-au produs recent In vagoanele 
unor garnituri feroviare, In statul in
dian Assam. în toate cazurile, exploziile 
au fost provocate cu bombe de plastic. 
Unii vorbitori au învinuit de aceste ex
plozii grupuri ale populației Naga. Răs- 
punzînd unei interpelări, primul minis
tru, Indira Gandhi, a declarat că nu 
trebuie să se tragă concluzii pripite, ci 
trebuie întreprinse investigații serioase 
pentru a-i descoperi pe răufăcători.
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M HANOI. In perioada 19—23 
™ aprilie a. c., unități ale Ar
matei populare vietnameze — 
nunți agenția V.N.A. — au doborî! 
încă șapte avioane americane dea
supra teritoriului R. D. Vietnam. 
Numărul bombardierelor americane 
doborîte pe teritoriul R. D. Viet
nam se cifrează astfel la 991.

a-

■| SOFIA. La Sofia au fost 
“ date publicității rezultatele 
îndeplinirii planului de stat pe 
primul trimestru al anului 1 
Planul producției industria . 
globale a fost îndeplinit cu 106,6 
la sută. în comparație cu pri
mul trimestru al anului 1965, 
volumul producției industriale 
a sporit cu 15,4 la sută, iar pro
ductivitatea muncii 
sută.

cu 6,7 la

aprilie tn 
fost lansat 
Pămtntulul 

„Cosmos-116". Pe bordul satelitului 
se află instalate aparate științifice 
destinate continuării cercetărilor 
spațiului cosmic.

M PRAGA. Agenția C.T.K. 
” transmite că la 25 aprilie au 
avut loc convorbiri între delega
ția P.C. din Austria, în frunte cu 
președintele partidului 
Muhri, și delegația P.C. 
hoslovacia, condusă de
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

■ MOSCOVA. La 26
Uniunea Sovietică a 

satelitul artificial al

— F. 
din Ce-
A. No-

SB SOFIA. La 26 aprilie, 
“ Jivkov, președintele 
liului de Miniștri al R. P.

Todor 
Consi- 

, BuHa-
ria, l-a primit pe Youssef Zeayyt 
primul ministru al Siriei, aflat în- 
fr-o vizită în R. P. Bulgaria. în 
aceeași zi, la Sofia au început con
vorbirile dintre delegajia siriană 
în frunte cu Youssef Zeayyen și 
delegajia bulgară în frunte cu To
dor Jivkov.

M NEW YORK. Comisia pen- 
™ tru energia atomică a S.U.A. 
a anunțat că la poligonul pen
tru experiențe atomice din Ne
vada a fost efectuată o nouă 
experiență nucleară subterană. 
Aceasta este cea de-a 14-a ex
periență subterană în scopuri 
militare efectuată de Statele U- 
nite de la începutul acestui an.

HANOVRA. Luni a început pro- 
” cesul împotriva foștilor ofițeri 
SS maiorul Friedrich Pradel și lt. 
Harry Wentritt, învinuiți de a fi 
construit în 1941 și 1942, în Uniu
nea Sovietică și Serbia, 14 camera 
de gazare mobile, făcindu-se com
plici la exterminarea unui număr 
de aproximativ 540 000 de oameni.

n NEW YORK. La cinci zile 
după ce dr. Michael Debakey 

a implantat, pentru prima dată 
în istorie, o inimă artificială unei 
ființe umane, pacientul Marcel 
Derudder a încetat din viată.

în Franța, la Porte de Versailles, 
s-a deschis acum citeva zile 
cel de-al doilea Salon interna
tional al cărții șl presei tehnl- 
co-ștllnțlfice, la care participă 

și țara noastră

asupra altor ramuri ale economiei 
naționale. în ultimă analiză, ea s-a 
exprimat prin continua îmbunătă
țire a calității producției și conso
lidarea modificărilor calitative în 
structura tuturor ramurilor econo
miei naționale. Dacă Studiul înre
gistrează aceste fenomene, el nu 
subliniază și preocupările de pers
pectivă ale politicii economice na
ționale. Arătînd că asemenea la
cune evidențiază necesitatea de a 
se revizui concepția însăși asupra 
studiilor anuale și, în primul rînd, 
de a explica anumite fenomene și 
procese economice prin prisma ten
dințelor de lungă durată și nu din 
punctul de vedere conjunctural, de
legatul român a criticat unele in
terpretări eronate. Vorbitorul a su
gerat să se modifice structura lu
crărilor viitoare prin introducerea 
unor capitole de sinteză tratind 
formele noi ale cooperării indus
triale între țările europene, evolu
ția rolului și perspectivelor turis
mului european, mijloacele de lăr
gire a cooperării între țările mem
bre ale C.E.E., O.N.U. etc.
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