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Toți dorim să fim utili. E 
semnul vremii noastre, care 
ne-a învățat că tot ce pri
mim de la societate consti
tuie rezultatul contribuției 
fiecăruia, încît ne vine greu 
să-i vedem pe ceilalți mun
cind și zbăfîndu-se în 'timp 
ce noi am sta deoparte. Nu 
e vorba numai de cenzura 
socială, de privirea celui

ce muncește sîrguincios șl 
eficace, atunci cînd te în
treabă (doar din ochi 
cîteodafă) : fu ce faci pen
tru noi ? E vorba, cred, de 
un sentiment mai profund,

uzinei la
un nivel și
mai înaltOamenii muncii din industria construcțiilor de mașini au dezbătut — în consfătuiri care au avut loc în uzine și fabrici, în institute de proiectări și cercetări — problemele activității lor în lumina sarcinilor mari și complexe trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. Dezbaterile, organizate în întîmpinarea Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, au un profund caracter de lucru. O dată cu reliefarea experienței pozitive acumulate pînă acum, consfătuirile prilejuiesc o analiză temeinică, în spirit critic a muncii do cercetare, proiectare și execuție, un larg schimb de păreri și propuneri asupra soluțiilor și posibilităților de perfecționare, sub toate aspectele, a activității întreprinderilor și institutelor din această principală ramură industrială, chemată să dezvolte și să diversifice producția în actualul cincinal, să-și sporească aportul la înzestrarea economiei cu mașini, utilaje și instalații tehnologice moderne, de înalt nivel tehnic și calitativ.ARAD (de la redacția ziarului 

„Flacăra roșie”). — Consfătuirea de producție premergătoare apropiatei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, ținută la Uzina de strunguri din Arad, a prilejuit tre- a realizărilorcerea în revistă obținute de acest colectiv. Ritmul mediu anual a producției a fost în șesenal de 17,7 la sută ; a crescut simțitor nivelul tehnic al produselor și ortimentul acestora. Volumul producției destinat exportului s-a mărit de peste 3 ori.Discuțiile în cadrul consfătuirii au fost polarizate mai ales asupra problemelor legate de perfecționarea organizării procesului de producție — chezășie a realizării în bune condiții a sarcinilor importante ce revin uzinei în etapa actuală. Referatul prezentat de tov. 
Marțian Fuciu, directorul întreprin-

de creștere

trăiește 
sideral 
chemat 
cială.

Dar . .
făți. într-o întreprindere bine 
alcătuită fiecare om își are 
o utilitate plenară. Dacă 
întîmplăfor însă, la cine 
știe ce unitate, schema de 
funcțiuni e prost alcătuită, 
unul sau altul dintre sala- 
riați va fi mai puțin util. 
Primul care o va simți va 
fi el însuși, 
muncii lui va risca 
pună înfr-o lumină neplăcu
tă. Și cum nimeni nu su
portă bucuros sentimentul 
că nu e prea util, el își va 
da osteneala să pară util 
și va face o sumă de lu
cruri izvorîte din dorința 
de a-și justifica locul. Spus 
mai pe șleau, va încurca 
lucrurile. Sentimentul nobil 
și firesc al utilității îl va 
împinge la urmarea nefastă 
de a se afla cu tot dina
dinsul în treabă. Și cu cît 
va simți că lucrurile se pot 
face și fără el cu atît va 
stărui să aibă o influență 
mai directă asupra lor. 
Gesturile sale nu vor re
zulta atunci din necesitatea 
reală a procesului în acțiu
ne, cl din necesitatea per
sonală, subiectivă de a nu 
părea inutil. Ele vor fi 
vrînd-nevrînd, arbitrare. Și 
procesul în loc să meargă 
mai bine va merge mai 
prost, fiindcă un demers 
arbitrar le va influența și 
pe cele cu adevărat utile.

Acolo unde se strecoară 
sentimentul că nu ești util 
lucrurile lîncezesc dinfr-o 
dată. Omul nu suportă u- 
milința inutilității și atunci 
e mai degrabă dispus să 
facă puțin pe grozavul, să-și 
dea aerul că lucrează în
treit. De aceea, orice opera
ție care tinde să restabi
lească utilitatea plenară a 
unui om muncitor, debara- 
sîndu-l de paraziți și de 
încurcă lume, e binevenită.

Sînt meserii, și nu puține, 
care nu se exprimă prinir-o 
prestație efectivă și unde 
psihologia utilului, rău a- 
plicafă, ar putea duce la 
rezultate ciudate. Bunăoară, 
o sumă de servicii de pre
venire. Nu arde, (din ferici
re), în fiecare zi o casă. Ce 
s-ar înfîmplă dacă pompie
rul, deznădăjduit că stă 
„degeaba*, și-ar crea sin
gur resursa unei activități 
utile, dînd foc ici și colo ? 
Sau dacă salvatorul ele la 
Salvamar, neputînd suporta 
propria lui „inutilitate* în- 
tr-un sezon cu prea puțini 
înecați ar da cu lopata în 
capul înotătorilor ca să le 
poată face pe urmă respira
ția artificială și să ia primă? 
Am ales exemple fățiș ab
surde. Viața oferă însă al
tele, mult mai moderate de
sigur, dar în același sens, 
cînd insul cutare, ca să sa-

nu 
Airidicam activitatii

zare a producției, de calculare

(Continuare in pag. a IlI-a)

Primul accelerator
liniar de electroni

din fard

insub radiații subțiază sau își 
din acoperi- 

ia uneori 
demonstreze 
e chiar in- 

că ufilifatea

derii, ca șl majoritatea celor care au luat cuvîntul au apreciat că, deși în primul trimestru al acestui an uzina și-a realizat planul la toți indicatorii, totuși rezultatele obținute nu se ridică încă Ia nivelul posibilităților reale. Ritmicitatea producției continuă să șchioapete. Aproximativ 50 la sută din planul lunar se realizează în ultima decadă a lunii. în bjrnă parte, cauzele acestei situații constau în nerespectarea de către o serie de întreprinderi a obligațiilor ce le revin prin planul de cooperare. Remediul : orientarea spre furnizorii care au într-adevăr posibilitatea să coopereze, care- înțeleg să-și respecte necondiționat cuvîntul dat.Mai mulți vorbitori s-au oprit

asupra laturilor defectuoase existente in organizarea producției și au venit cu propuneri și soluții concrete pentru înlăturarea neajunsurilor.
— Cauzele ritmicității necores

punzătoare nu trebuie să fie. 
căutate numai în afara uzinei — a arătat tov. Ervin Molnar, șeful serviciului organizării producției. După părerea mea, în domeniul 
organizării științifice a producției 
și a muncii mai există încă destul 
loc pentru mai bine. Va trebui să 
ne ocupăm intens de utilizarea 
ciclogramelor în munca de organi-

a

Cercetătorii Institutului de fizică atomică au întîmpinat cea de-a 45-a aniversare a partidului cu o importantă realizare științifică — intrarea în probe de funcționare a primului accelerator liniar de electroni din țară. Această instalație, concepută și realizată în întregime în institut, este rodul cercetărilor și studiilor îndelungate efectuate de colectivul laboratorului de acceleratori liniari. Principiul de funcționare a acceleratorului liniar de electroni realizat de cercetătorii noștri este cel al interacțiunii dintre un cîmp electromagnetic foarte intens și electroni. Principiul de accelerare folosit permite, prin adăugarea de noi secțiuni, o extindere practic nelimitată a energiei particulelor, fapt care pre-

zintă o deosebită Importanță pentru dezvoltarea în continuare a cercetărilor de fizică nucleară.Construirea acestei instalații dă posibilitatea colectivului Institutului de fizică atomică să lărgească tematica de cercetare domeniul chimiei (adică a studierii reacțiilor chimice care au loc în cîmpuri intense de radiații). Vor putea fi efectuate unele cercetări privind aspecte noi ale reacțiilor chimice, de interes științific atît pentru cercetarea fundamentală cit și pentru cea aplicativă. Cu ajutorul noii instalații vor fi studiate în ridicate ționarea niar.
același timp aspecte noi de construirea și func- acceleratorilor de tip li-

înrădăcinat în fiecare din
tre oamenii acestei orîndu- 
iri că are de contribuit și 
el, de vreme ce trăiește, 
de vreme ce s-a ivit pe 
lume aici și acum, la dina
mica nenumăratelor interac
țiuni care dau, în cele din 
urmă, consistența și direc
ția vieții. Te-ai născut, 
poți să stai degeaba,
prieteni, rude, cunoscuți, nu 
poți să fii inoperant în ra
port cu ei. trăiești într-o 
societate organizată, nu poți 
s-o fraudezi prin nefunc
ționare. Ești un om socia
list, nu te poți dezinteresa 
de progresul comun.

Toți dorim să fim utili și 
reușim unii mai bine, alții 
mai rău. E așa de adînc 
înrădăcinat sentimentul a- 
cesta în noi, încît nu ne 
putem concepe viața fără o

Randamentul
să-l

Bucureștiul de mîine

Recent, constructorii șl montorli de pe șantierul de dez
voltare a Centralei termo-electrice Luduș au conectat 
la sistemul energetic național primul grup de 200 MW. 
Lucrările de montaj continuâ din plin la următorul grup 
de 200 MW și la un altul de 100 MW. In fotografie: 

una din puternicele macarale utilizate pe șantier
Foto s Agerpres

legitimare cîf de cîf verosi
milă a utilității noastre so
ciale.

Sociefafea noastră creea
ză aceste legitimități atunci 
cînd așează omul potrivit 
la locul său, cînd îi deschi
de posibilități întinse de 
inijiativă și răspundere, 
cînd îl face eficient, cînd îl 
răsplătește în proporție cu 
prestația lui socială. Atunci, 
față de societate și față de 
conștiința sa, omul este 
acoperit. El știe că are un 
rost, că e util, că datorită 
lui unele lucruri merg mai 
bine sau sînt mai frumoase. 
Că în dinamica progresului 
este și el un punct opera
tiv. Atunci fiecare dintre 
noi simțindu-se foarte bine 
ancorat în propria lui utili
tate își desfășoară cu plă
cere resursele de viață, 
talentele, capacitatea crea
toare. Sentimentul că ești 
util, ba uneori că ești indis
pensabil (chiar dacă e un 
sentiment subiectiv), e deo
sebit de tonic și te răsplă
tește, aș zice, dinainte, pen
tru o sumă din eforturile pe 
care ți le asumi.

Mai puțin agreabil e cînd 
acest sentiment se mărun- 
țeșfe, se 
pierde o parte 
re. Viața își 
capriciul să 
cutăruia că nu 
dispensabil, ori 
lui are limite modeste. Ca 
cea mai umană orînduire, 
socialismul se însărcinează 
să prezerve omul de aceste 
capricii, să-i asigure un rost 
social, o participare la con
știința socială, să nu-l lase 
singur în dezbaterea utili
tății lui, cum se înfîmplă 
destul de des aiurea. Cine

(Continuare 
în pag. a II-a)

Concursul de admitere

Intre lantezle și realitate... (Una din lucrările de diplomă ale absolvenților Institutului de arhitectură 
Mlncu" din București)

Balastieră
modernă
dată in
exploatare
la GoleștiPe rîul Argeș, la Golești, a fost dată în exploatare una din cele mai mari și moderne balastiere din țară. Cei 535 000 metri cubi de pietriș ce se vor extrage de aici vor fi destinați șantierelor de locuințe. întregul proces tehnologic caracterizat printr-un înalt grad de automatizare este urmărit de la o cabină de comandă.(Agerpres)
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Imai aspect perspectivă rifini. tnrrinh
I întrebarea „care e șantiere ale anului vnm innornn «tari
I

Ne-am obișnuit în asemenea măsură să dezbatem problemele viitorului, încît considerăm planificarea de perspectivă drept un lucru cu totul firesc. Totuși, încercarea de a descrie, fie chiar și în linii mari, înfățișarea de peste 15— 20 de ani a unui oraș, poate să pară unora de domeniul fanteziei. Dar iată că, deși paradoxal, pentru a stabili în ce măsură ceea ce se va construi intr-un viitor apropiat se înscrie pozitiv într-o imagine unitară și armonioasă, este necesar a se întreprinde acel efort de imaginație, bazat pe calcule laborioase, care să prevadă și să schițeze tocmai aspectul orașului într-o t mai îndepărtată. Deci, înainte de a răspunde la sînt noile î viitor ?', vom încerca să stabilim cum va arăta Bucureștiul peste 15—20 de ani.
ln jurul anului 1980, locuitorii Bucu- 

restiului vor beneficia de condiții supe
rioare de confort afît în ceea ce pri
vește spațiul locuibil, cit și apropie-

rea de locurile de muncă, recreație, 
aprovizionare etc. Construcția anuală 
de locuințe, care se ridică astăzi în 
Capitală la 14 000 de apartamente, va 
marca un ritm important de creștere 
încă din anul 1970. Paralel cu 
completarea noilor ansambluri din 
Balta Albă, Drumul Taberei, Șoseaua 
Giurgiului etc., se va trece și la con
strucția centrului orașului, a arte
relor de penetrație. în vederea unei 
raționale utilizări a teritoriului, se 
preconizează creșterea densității con
struite spre a se închega acea i- 
magine a Capitalei, specifică condi
țiilor dezvoltării socialiste.

în cadrul dat al unor transformări 
substanțiale se înscriu acțiunile 
de perspectivă imediată, dintre care 
unele vor începe chiar anul acesta. 
Este vorba, în ce privește construcția 
de locuințe, de deschiderea, alături 
de șantierele existente, și a altor șan
tiere : Bucureștii Noi, Lacul Tei, Vatra 
Luminoasă, Șoseaua Colentina, Ma
gistrala Est-Vest etc. în afara dotări
lor curente, prevăzute în cartierele 
de locuit, în București vor mai fi con
struite importante edificii. A și avut 
loc inaugurarea șantierului Institutu
lui politehnic (capacitatea — 10 000 
de studenți), se construiește pe Calea 
Dorobanți studioul de televiziune.

Bulevardul 1848 va fi completat cu un 
ansamblu reprezentativ, în care turnul 
Bărăției își va recăpăta un cadru co
respunzător. în Piața Unirii se preco
nizează construcția sediului institute
lor de proiectări și a unui impunător 
hotel. Pe planșetele proiectanților se 
află studiile noului sediu al Teatrului 
Național. în continuare, sînt prevă
zute alte obiective importante : clă
dirile institutelor Academiei, Com
plexul clinic universitar (pe locul ac- 
Iualei baze hipice din Splaiul In
dependenței), facultățile umaniste 
ale Universității (pe dealui Uranus) 
și alte dotări.

în același timp, pentru moderni
zarea circulației și rezolvarea proble
melor ridicate de indicele de motori
zare în continuă creștere, se va trece 
la completarea, modernizarea și redi- 
mensionarea rețelei stradale radial- 
inelare, caracteristice orașului. Astfel, 
va fi străpunsă noua Magistrală Est- 
Vest și va fi încheiat inelul principal 
de circulație, în cadrul căruia Șoseaua 
Mihai Bravu va fi lărgită de la 30 m, 
cît are în prezent profilul ei trans
versal, la 90—100 m. De asemenea, 
vor fi reconstruite Șoseaua Colentina, 
Bulevardul 1 Mai, Calea Dorobanți, 
Strada Aviator Beller, precum și altele, 
toate într-o nouă structură și o nouă 
înfățișare. în viitor se va trece și la 
modernizarea Căii Victoriei, definiti- 
vîndu-se Piața Splaiului ; de aseme
nea, Piața Romană. Pe o serie de 
străzi mici din zona centrală a ora
șului vor fi amenajate parcaje și ga
raje, pe lîngă cele prevăzute în an
samblurile de locuințe. Se studiază, 
totodată, posibilitatea înlesnirii circu
lației în nodurile și piețele cele mai 
importante — Piețele Unirii, Victoriei, 
Bălcescu etc. — prin prevederea 
unor pasaje denivelate, cîf și înche
garea ansamblurilor 
punct de vedere 
nistic.

Toate acestea și 
te ale înfățișării 
dezvăluite și cuprinse în planul de 
sistematizare, sînt trăsături reale șl re
alizabile ale Bucureștiului de mîine ; 
ele formează încă de pe acum obiec
tul preocupării organelor de specia
litate, a numeroși proiectanți, arhi- 
tecți și ingineri, care se străduiesc să 
împletească raționamentul științific cu 
măiestria artistică și fantezia îndrăz
neață.

Arh. Ghsorghe SASARMAN

în liceuDupă cum s-a mai anunțat, concursul de admitere în liceu va avea loc între 18—28 iunie. în vederea bunei desfășurări a concursului, Ministerul Învățămîntului a a- doptat recent o serie de măsuri menite să asigure o mai exigentă verificare a cunoștințelor candidați- lor. Astfel, lucrările 
scrise la limba româ
nă și matematică — 
ale căror
sînt secrete — 
deschise după 
ierea probelor 
La intrarea in 
candidații vor 
o fișă de examen, pe 
care vor 
notele 
fiecare 
mitent 
rea lor Cît privește primirea în clasa a IX-a a candidaților care au obținut media minimă (identică cu a ultimului admis), selecția se va face ținînd seama și de media obținută la examenul de absolvire a școlii

semnături 
vor fi 
înche- 
orale. 

oral, 
primi

fi trecute 
obținute la 

obiect, conco- 
cu consemna- 
în cataloage.

generale. Noțiunile pe care trebuie să le cunoască cei ce se prezintă la acest concurs sînt cele prevăzute pentru examenul de absolvire a clasei a VIII-a a școlii generale, la limba ro- mînă, matematică și la limbile materne în școlile cu limbi de predare ale naționalităților conlocuitoare.Discutînd, pe marginea acestor măsuri cu cîțiva profesori, directori de școli generale și licee, aceștia au arătat că ele sînt binevenite și vor contribui desigur la o bună desfășurarea concursului. Totodată, au făcut și unele sugestii, aducem, cale, Ia forurilor Prof, cescu, directorul liceului „Al. I. Cuza” din București, este de părere că aprecierea exigentă a cunoștințelor elevilor nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune

pe care le pe această cunoștința de resort. 
Dumitru Stăn- directorul

din partea membrilor comisiilor o atitudine atentă, tact pedagogic. De aceea, ar fi poate necesar să se recomande profesorilor examinatori să însoțească comunicarea notei cu o cit de sumară apreciere verbală. în aceeași ordine de idei, prof. 
Simion Chiș, directorul Școlii generale nr. 122 din Capitală, propune ca aceste măsuri să fie aduse din timp la cunoștința elevilor din clasa a VIII-a, a părinților acestora, profesorii și diriginții explicîn- du-le semnificația și modul de desfășurare a concursului. în a- cest fel, o dată cu pregătirea la învățătură se va realiza și o oarecare pregătire psihologică a tinerilor candidați, ajutîn- du-i să întîmpine a- ceastă probă de verificare a cunoștințelor cu calm și încredere în forțele proprii.

partid și guvernamen
tale române în R. D
Vietnam

Cuvîntărlle rostite 
la mitingul de la 
Hanoi

■ „Neliniște crescîndă"
înaintea alegerilor din 
Republica Dominicană

Bl Corespondente din Ge-

r

respective din 
arhitecfural-urba-

multe alte elemen- 
viitoare a orașului,

neva si

Școala de 8 ani 
nr. 151 din Capi
tală. Elevi ai 
clasei a Vil-a la 
ora de chimie 
(Foto : R. Costin)

Floriea DINULESCU

I
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CONSUMATORUL BĂCĂOAN
INDUSTRIA LOCALĂ SI ClTEVA

PROPUNERIDe cîtva timp, în magazinele de specialitate din orașele regiunii Bacău se face simțită lipsa unor mărunte articole de uz casnic și gospodăresc de strictă necesitate, deși s-a contractat cu unitățile industriei locale din regiune o gamă largă de asemenea produse. Bilanțul încheiat la sfîrșitul trimestrului I arată că o bună parte din acestea nu a fost livrată. Curios este însă că întreprinderile și-au realizat totuși planul producției globale. Cum ? Oferind comerțului cantități însemnate de alte mărfuri. Pentru ca calculul valoric, unele alimentare, de exemplu, înlocuite cu... cărămidă, pentru perdele și ciocanele de bucătărie — cu luminări și bioxid de carbon. Mai mulți conducători de întreprinderi — cu care am stat de vorbă — apreciază că principala greutate provine din aceea că secția de industrie locală a sfa-

să iasă produse au fost clamele

Lucrări de 
alimentare
cu apa

Dezvoltarea industriei regiunii 
Brașov a dus la creșterea populației 
orașelor, la transformarea unor lo- 
calităfi rurale, ca Rîșnov, Codlea, 
Săcele, Cisnădie și altele, în cen
tre muncitorești. Aprovizionarea cu 
apă a populației și a întreprinderi
lor a devenit, în aceste condiții, o 
preocupare majoră în activitatea 
sfatului popular regional. Lucrări de 
mare amploare s-au executat sau 
se fac în prezent în numeroase 
orașe din regiune.

In 1950, orașul Brașov primea un 
debit de 225 litri de apă pe se
cundă. Cartiere întregi nu aveau 
apă suficientă în tot cursul zilei. O 
primă lucrare a fost dezvoltarea ca
pacității de captare și tratare a apei 
la uzina Tărlung și dublarea con
ductei de aducfiune, care a mărit 
debitul cu 110 litri pe secundă. Dar 
în anii care au urmat s-a dezvoltat 
industria orașului, s-au construit noi 
cartiere de locuințe. Pentru satis
facerea cerințelor sporite de apă, 
în 1963 au început importante lu
crări pentru extinderea uzinei de 
apă de la Tărlung. S-au construit o 
nouă priză, un nou denisipator, trei 
decantoare, stafii de filtre, coagu
lare și tratare cu o capacitate de 
500 litri pe secundă ; a fost de ase
menea construită o nouă conductă

BRAȘOV

de aducfiune de 12 km. Prin a- 
ceasta debitul de apă al Brașovului 
s-a dublat, ceea ce a dus la îmbu
nătățirea aprovizionării cu apă a 
orașului.

Situafia alimentării cu apă a Si
biului a avut înfrucîtva o evoluție 
asemănătoare cu a Brașovului. Cu 
toate că în 1958—1959 s-au execu
tat și aici lucrări care au dus la 
creșterea debitului, problema nu a 
fost rezolvată decît pentru moment, 
în 1963 au început lucrările de îm
bunătățire a alimentării cu apă a 
Sibiului. Pe Cibin, în amonte de 
Gura Rîului, a fost creată o nouă 
sursă. Un baraj stăvilește apele 
cristaline și reci ale Cibinului. De 
aici apa aste adusă pe o conductă 
lungă de 14 km pînă la stafia de 
tratare construită la marginea Si
biului, de unde este distribuită în 
întreg orașul. Prima etapă a lucră
rilor s-a încheiat recent, dîndu-se 
în exploatare sursa de apă, conduc
ta și, partial, stafia de tratare. Si
biul primește acum de două ori mai 
multă apă. în prezent se continuă 
lucrările la stafia de tratare și la 
refeaua de distribuție în oraș. După 
terminarea lucrărilor Sibiul va pri
mi un debit de circa 500 litri pe 
secundă, adică de patru ori mai 
mult decît în 1965.

O atenfie deosebită acordă sfatul 
popular regional unor orașe ca Me
diaș și Făgăraș care pînă nu de 
mult nu dispuneau de o rețea de 
alimentare cu apă. în urma lucrări
lor care s-au desfășurat în anii șe- 
senalului, problema apei a fost re
zolvată atît la Mediaș, cît și la Fă
găraș. Asemenea lucrări s-au exe
cutat și în alte orașe. Dacă în 1950 
în regiunea Brașov existau doar 10 
localităfi care dispuneau de o rețea 
de alimentare cu apă, în prezent 
numărul lor se ridică la 24. S-au 
executat lucrări de alimentare cu 
apă la Cisnădie, Rupea, Blaj, Tg. 
Secuiesc, iar Rîșnovul va fi alimen
tat, începînd din acest an, prinfr-o 
refea proprie. Lucrări de dezvoltare 
a surselor de apă se mai desfășoară 
în prezent la Sighișoara, Predeal, 
Blaj, Poiana Brașovului.

Ținînd seama de cerințele cres- 
cînde ale industrie, și populației, 
specialiștii din cadrul staturilor popu
lare întocmesc studii pentru folosi
rea a noi surse de aprovizionare 
cu apă. Pentru orașul Brașov se 
preconizează aducerea apei de la 
Olt, ceea ce va asigura mărirea de
bitului de circa 4 ori. Se studiază 
posibilitățile de mărire a debitului 
la Sighișoara, Sf. Gheorgha, Agnita 
etc.

Nicolas MOCANII 
coresp „Scînteii"

tului popular regional nu asigură repartiții de materiale și materii prime decît pentru o producția planificată.Există însă și un multe din sortimentele nu au fost realizate, deși prinderile aveau la dispoziție cantități suficiente de materii prime. Pentru unele produse de uz gospodăresc, tehnologia de fabricație n-a fost pusă la punct nici pînă acum, cu toate că ele au fost contractate în octombrie 1965. La a- ceasta se adaugă — așa cum remarcă mulți reprezentanți ai comerțului — tărăgănarea nejustificată, timp de luni de zile, a omologării unor produse noi, o oarecare neorînduială în eșalonarea livrărilor la mărfurile contractate. Obiecte necesare iarna, cum sînt sobele, de exemplu, au început să fie livrate îndeosebi primăvara, și invers ; întreprinderea „Moldova- din Bacău a livrat aproape întreaga cantitate de mobilă contractată pentru primul trimestru în luna martie etc. Firește, consecințele le resimt consumatorii.Comerțul mai are o revendicare : fără nici o explicație, industria locală a scos din producție, pe motiv că sînt nerentabile, unele obiecte mărunte, dar foarte necesare ; altele nici n-au fost trecute în planul întreprinderilor, cu toate că au existat condiții pentru producerea lor. Datorită faptului că se lucrează cu o productivitate mică, industria locală nu produce nici cantități suficiente de împletituri de răchită, produse de artizanat, pentru care există suficientă materie primă și, mai ales, cerințe.Principala piedică în activitatea întreprinderilor pare să fie Organizarea defectuoasă a producției. Un argument în plus în sprijinul acestei afirmații: din cele aproape 100 de sortimente prevăzute a fi asimilate anul acesta au fost realizate pînă acum doar puține.Tov. ȘTEFAN CROITORU, vicepreședinte al Sfatului popular regional Bacău, s-a declarat de acord cu concluziile privind slaba organizare a activității unor întreprinderi. „Avem însă și greutăți — ne-a spus el. — Aprovizionarea cu 
materiale pe plan local se reali
zează întrucîtva fără dificultăți. 
Unele ministere, însă, subaprecia- 
ză nevoile de acest fel ale indus
triei locale. Ministerul Economiei 
Forestiere, de pildă, nu ne-a asi
gurat decît o parte din cantitățile 
necesare de furnir, placaj și plăci 
aglomerate. La sfîrșitul trimestru
lui I, stocurile tehnice s-au termi
nat, M.E.F. neacoperind cu mate
riale necesarul destinat producției 
nominalizate. în schimb există 
tendința să. ni se dea materiale 
puțin trebuincioase ministerului, 
pe care, la rîndul nostru, sîntem 
nevoiți să le ținem în stoc.

Asemenea greutăți ne fac și Mi
nisterul Industriei Chimice, Minis
terul Industriei Alimentare și al
tele. Din această cauză, lucrătorii 
secției noastre de industrie locală, 
unii delegați di întreprinderilor, în 
loc să se ocupe de problemele de 
producție, de continuitatea aces
teia, sînt puși pe drumuri să Cau
te diferite materiale. Simțim ne
voia, în această privință, a unui 
sprijin mai consistent din partea 
ministerelor coordonatoare. De ase
menea, și din partea Direcției 
industriei locale din cadrul Comi
tetului de stat pentrtf îndrumarea și controlul organelor locale ale 
administrației de stat".Firește, nici justificările, nici enunțârea greutăților reale existente. nu pot ține locul produselor care lipsesc din magazine. Industria locală din regiunea Bacău are nevoie de un sprijin și o îndrumare competentă spre a-și_putea recupera rămînerile în urmă și a asigura aprovizionarea pieței cu

parte dinalt aspect: contractate între-
acOa multitudine de articole de strictă necesitate pe care este chemată să le producă. în activitatea întreprinderilor din acest sector trebuie să se imprime, o dată cu încetățenirea unui stil de muncă mai organizat, grija și atenția față de executarea ritmică a livrărilor și respectarea riguroasă a tuturor prevederilor contractuale.Din discuțiile pe care le-am avut cu diverși specialiști au o seamă de propuneri, citeva: să-i fie cedate locale, în scopul lărgirii produse, acele sortimente cu pondere mică și nerentabile marilor uzine (de exemplu, foraiberele, cuiele pentru bocanci, cîrligele de vînt pentru geamuri sînt fabricate în prezent de industria republicană) ; periodic, să se analizeze de către C.S.P și Comitetul de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, felul cum sprijină ministerele coordonatoare — care au avifeat producția industriei locale —- aprovizionarea cu materii prime a acesteia ; in aceeași Ordine de idei, s-a mai propus găsirea unei forme prin care ministerele coordonatoare să fie obligate să urmărească îndeplinirea indicatorilor de plan în ramura respectivă a industriei locale, coînteresîndu-le astfel în realizarea acestei producții.

reieșit și Amintim industriei gamei ds GRĂSIMEAHecent, în cartierul Drumul Ta- 
berîi din Capitală s-a deschis o 
nouă și modernă unitate comer
cială, un supermagazin. în ace
eași sală, pe o mare supratață, 
sînt prezentate toate produsele 
alimentare, atît cele preamba- 
late Cit și acelea care necesită 
tranșarea și cîntărirea. Datorită 
sistemului de organizare a de
servirii ce se practică in acest 
magazin, se economisește din 
timpul folosit de cumpărători pen
tru tirgulelile zilnice. Cumpărăto
rii primesc, la intrare, un tichet 
care le permite să adune, prin- 
tr-un simplu ocol al magazinului, 
alimentele necesare, achitînd to
talul Ia casele situate către ieșire.

In fotografie : un aspect general 
al magazinului.

Foto : Agerpres

prieten
Am adresat această întrebare 

doctorului DAN SDROBICI, nu
tritionist, unul din asistenții pro
fesorului dr. I. Pavel.— Adevărul despre grăsimi e un adevăr oarecum norocos spune 
interlocutorul nostru. Există domenii în care știința are de luptat cu prejudecățile zeci de ani. In privința grăsimilor însă, lumea s-a convins primejdii : majoritatea ani știu că de grăsimi.Din cauza colesterolului ?

destul de iute că există din cîte am observat, celor trecuți de 45—50 trebuie să se ferească
Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii''
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sau dușman ?
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Convorbire cu 
dr. Dan SDROBICI

Mî-am pus acum doi anî 
țiglă pe casă. Olanele au 
început însă să se fărîme 
și îmi plouă în odăi. Țigla 
e de la fabrica din Țăn- 
dărei. Am scris directoru
lui fabricii și l-am rugat 
să trimită un specialist să 
vadă ce fel de figlă se 
produce în întreprinderea 
pe care o conduce. Nici 
răspuns n-am primit și nici 
delegat n-am văzut. Și nu 
sînt singurul care am avut 
de tras de pe urma proas
tei calităfi a țiglelor. La fel 
au păfif și Cosfică Putulan 
din Robească și Tudor 
Crefu din Jirlău. De aceea, 
întreb : cum poate să exis
te la conducerea unei în
treprinderi atîta indiferen
tă fată de calitatea produ
selor ?

Tudor PAVEL 
comuna Jirlău 
raionul Făurei

luna februarie amTn 
depus o cerere la Spațiul 
locativ al raionului Lenin 
din Capitală. De 7 ori 
m-am prezentat la inspec
torul Burlacu, de 2 ori la 
inspectorul șef Predescu, 
dar cererea nu e nici azi 
rezolvată. Nu se găsește 
fișa de imobil.

Aștept să se găsească 
sau fișa sau... omul care 
să nu mă mai poarte pe 
drumuri.

Teodor CHIRIAC 
str. Luceafărului 3 
București

Astă vară, pe la înce
putul lui august, a venit 
la mine acasă tov. Băncilă, 
șef de șantier la întreprin
derea 3 construcții mon- 
taj-drumuri Moineșfi și 
mi-a cerut să constru-

Poiana 
făcut,Mărului.

dar cînd a fost la salariu 
— statul de plată nu era 
gata. M-a amînat de la 15 
ale lunii la 28, de la 28 
la 15 ale lunii viitoare 
pînă cînd, înfr-o bună zi, 
punctul de lucru a plecat. 
Bineînțeles, nici eu n-am 
sfat cu mîna în sîn. Am 
trimis două scrisori la în
treprinderea de construc
ții Ploiești și la Șantierul 
3 conslrucfii-drumuri Moi- 
neșfi. N-am primit nici răs
puns la scrisoare nici bani. 
Acum se împlinește anul 
și zic și eu cu năduf : „La 
anu' și la mul)i ani o să 
mai văd eu acei bani ?”
Gh. MANEA
corn. Tulnici, satul Greșu 
raionul Focșani

Am solicitat printr-o ce
rere adresată în 1964 Sfa
tului popular al orașului 
Galafi amenajarea unei 
instalafii de baie în locu
ința mea. Răspunsul sem
nat de tov. arhitect șef M. 
Constantinescu și arhitect 
principal M. Dunăreanu : 
„Statul popular e în prin
cipiu de acord. Adresa
ți-vă întreprinderii de 
Gospodărie Locativă". 
M-am adresat. Răspunsul 
semnat de director ing. 
M. Simionescu și ing. șef 
I. Dumitrescu de la I.G.L. : 
Lucrarea e prinsă în plan 
pe 1965. Trec 6 luni. Fac 
o nouă cerere. Alt răspuns 
semnat de ing. Gh. Do- 
bre : Lucrarea e prinsă pe 
1966. Mai trec alte zece 
luni. O nouă cerere, un 
nou răspuns : Lucrarea nu 
mai e prinsă pe 1966. 
„Semnatari ? Aceiași sem
natari, care ba „prind” lu-

PSIHOLOGIA
(Urmare din pag. I)

tisfacă în felul Iul categoria 
vizibilă a utilului încurcă 
un lucru și îl descurcă tot el. 
Nu se mai înfîlnește și astăzi 
juristul procesoman care-și 
creează cauze pentru între
prindere de dragul de a le 
susține (venind și din pro
vincie) și de a satisface ast
fel criteriul exterior al ac
tivității ? Sau delegatul tri
mis pentru impulsionare și 
aprovizionare care își în
grămădește fol telul de 
greutăți pentru a mări bra
vura cu care le-a rezolvat ? 
Dar agentul de circu
lație care se simte obli
gat la sfîrșit de trimestru 
să ridice contravențiile la 
un nivel determinat, co
respunzător cu sentimentul 
că n-a stat degeaba ? A 
dispărut oare complet „bă
gătorul de seamă” sau „a- 
jutorul de băgător de sea
mă* pe care l-a inventat, 
și nu din nimic, hazul 
popular t.

A fi util nu înseamnă nu- 
maidecîf a te aqifa, a mer
ge de ici-colo, a consuma 
spafiu. în anii noștri con

ceptul de utilitate s-a mo
dificat simfifor o dată cu 
trecerea de la o muncă mai 
mult fizică, în asalt, spec
taculos exterioară, la o 
treaptă superioară de orga
nizare științifică a efortului, 
în vederea unor randa
mente sporite, ajufîndu-ne 
de procedee mecanice și 
tehnice șl de o calificare 
intelectuală net ridicată. 
Cu toate astea sînt încă 
șefi de resorturi și servicii 
care judecă munca sala
riatului lor după cît efort fi
zic depune, după cît se a- 
gită „la vedere* ori se face 
simfit în chip spectaculos. 
Un prieten jurist îmi poves
tea recent că și-a sporit 
simfitor prestigiul în unita
te în ziua cînd a fost auzit 
(și văzut) plodind în instan
ță, deși pînă atunci fusese 
tot așa de util, evitînd sau 
prevenind procesele. Acti
vitatea curentă, făcută, fă'ă 
strălucire, nu e mai pu(in 
utilă societății decît cea cu 
accente ostentative. Medici
na profilactică nu are suc
cese spectaculoase în spefă 
ci numai în statistică ; asta 
nu însemnează că nu e ne
maipomenit de utilă. Dacă

la spitalul de urgentă nu 
vin înfr-o zi cazuri și me
dicul de serviciu nu-și poa
te evidenfia promptitudi
nea, operativitatea, nu tre
buie să i se pună în discu
ție (și nici nu i-o pune ni
meni) utilitatea sau califi
carea. Mergem cu tofii spre 
o vîrstă a omenirii cînd 
vom supraveghea mari pro
cese tehnologice mecaniza
te și automatizate, fără să 
gîfîim sau să transpirăm a- 
lergînd încoace și încolo. 
Vom fi oare mai pufin utili 
cunoscînd la perfecfie sche
me deosebit de complicate 
și fiind gafa să prevenim 
orice defecfiune, chiar dacă 
o asemenea defecțiune nu 
se va produce ? E neapărat 
nevoie de un accident ca 
să avem conștiința utilității ? 
Nu-mi vine să cred.

Tofi vrem să fim utili, dar 
nu tofi reușim în chip desă- 
vîrșif. Unii rămîn utili în 
mod potențial o vreme lun
gă, prea lungă, pentru ne
voia lor de acfiune. Mă gîn- 
desc în special la o seamă 
de actori, care dintr-un mo
tiv sau altul n-au fost atrași 
în orbita unei reușite și nu 
și-au putut deci verifica fată

crarea, ba o scapă. Cît va 
mai dura acest birocratic 
„de-a prinselea* cu o lu
crare de care avem atîta 
nevoie eu, sofia și cei 
cinci copii ?

Sandu I. VASILIU 
str. Primăverii nr. 5 
Galați

Din cauză că nichelajul 
a fost superficial, peda
lele bicicletei pe care 
mi-am cumpăraf-o de cu- 
rînd au ruginit la prima 
ploaie. Am expediai pe
dalele uzinei producă
toare „8 Martie’-Zărnești 
cu rugămintea de a le 
schimba, bicicleta fiind în 
termen de garanfie. Mi 
s-a cerut prin poștă și 
certificatul de calitate. Și, 
de o lună jumătate, tot 
aștept. Și cu o bicicletă 
să le fi trimis pedalele și 
tot ar fi ajuns.

Nicoloie CANĂ 
Ploiești, Bd. Republicii 
nr. 130

Magazinul de desface
re „Bucătăria” din Calea 
Moșilor se deschide la 
ora 9 dimineața. Marfa e 
adusă de la depozit la 10 
—11. Cetățenii se prezin
tă de dimineață și așteap
tă să sosească tipurile de 
mobilă care-i interesează. 
Avem nevoie de o bucă
tărie „Modul". Ca să nu 
pierdem vremea, mai 
mulfi cumpărători am ru
gat-o pe tovarășa Elena 
Bătrînu, responsabila ma
gazinului, să ne spună ce 
fel de mobilier așteaptă. 
Ne-a replicat cu obrăzni
cie i

— Eu nu vă țin aici. 
Cine vrea, stă I

sfat de pomană
5 după-amiază 
vînzăfor ne-a

Și am 
pînă la 
cînd un 
spus cu bunăvoință că aș
teptăm degeaba.

Lipsă de politefe, de 
solicitudine, de respect 
pentru cumpărători. Se 
poate tolera un astfel de 
stil de deservire într-o u- 
nitate socialistă ?

Ing. Emanuel BERNTAL
București
„Sofia mea lucrează la 

secfia de lăzi a Fabricii 
de cherestea — ne-a scris 
tov. Ion Fleacă din Sibiu. 
Din cauză că suferă de 
varice, doctorul a reco
mandat să fie transferată 
la un loc de muncă mai 
ușor. Am făcut nenumăra
te demersuri dar fără re
zultat*.

Consiliul raional al sin
dicatelor Sibiu ne răspun
de : „intr-adevăr, la Fa
brica de cherestea munca 
este prea grea pentru to
varășa Maria Fleacă. S-a 
intervenit pe lingă între
prinderea „Flamura Roșie* 
din acest oraș ca să fie 
transferată la un loc de 
muncă corespunzător stă
rii sănătăfii ei".

Mai mulfi cititori ne-au 
sesizat că în curtea Insti
tutului de microbiologie, 
parazilologie și epidemio
logie „Dr. I. Cantacuzino* 
din str. B. P. Hasdeu stau 
de multă vreme în neorîn- 
dulală grămezi de lăzi, 
coșuri, cutii, care dau un 
aspect neîngrijit acestei 
străzi centrale a Capitalei. 
Cu mai mult spirit gos
podăresc, ambalajul lem
nos ar putea fi valorificat 
iar curiea și-ar recăpăta 
frumusefea.

— Exact. Abuzul de grăsimi face să crească în sînge concentrația colesterolului. Acesta încarcă pereții arterelor (ateromatoză) și, cu vremea, se produce sclerozarea lor. E o pierdere a elasticității și o întărire care înlesnește hemoragia cerebrală, infarctul.
— Grăsimea, așadar, ar fi un 

dușman care grăbește „accidentele 
vasculare" ?— Simplificarea duce la o înțelegere greșită. între grăsimea pe care o mîncăm și colesterolul pe care îl producem se interpune organismul nostru, pe care-1 putem asemui unui cuptor. Grăsimea este unul dintre combustibili, ardem ? Sîntem feriți de diile colesterolului. N-o Se depune pe vase și, cu plătim „amenda" impusă tură.

— Dacă înțeleg bine, rezultă că 
minerii Văii Jiului au totuși drep
tate să nu renunțe la slana lor.— Un medic ceh a făcut o cercetare statistică extrem de precisă.

O primej- ardem ? vremea, de na-

tual consumă calorii numai în măsura în care se mișcă ; dacă vreți o imagine caricaturală, un simplu... scărpinat după ceafă consumă mai multe calorii decît încordatul proces de gîndire care l-a provocat.
— înseamnă că în producerea 

colesterolului, principalul pericol 
nu este grăsimea, ci sedentarismul.— Exact. Intelectualul sinucigaș este acela care își spune, ani la rînd : azi m-am gîndit, m-am consumat, am deci dreptul lă sarmale.

— O precizare! La efort in
telectual nu se încordează anu- 
miți mușchi ? Să zicem la ener
vare ?— îmi pare bine că m-ați întrebat asta. E în parte adevărat, dar tocmai enervarea pretinde o scă- 
dere a consumului de grăsimi. Dt ce? Enervarea aruncă în sînge o mare cantitate de adrenalină și de substanțe care favorizează depunerea colesterolului pe artere.

— E un fapt că nu oricine 
poate arde zilnic numărul de ca
lorii al unui sportiv sau miner. 
Dar ceilalți? Să renunțe la gră
simi ?— E imposibil: chiar dacă am renunța complet la grăsimi, ele ne-ar sosi în organism „de contrabandă", de pildă o dată cu Carnea, dacă n-a fost degresată. Să

Pe teme medicale

slană cînd
nu se

Colesterolul face festele cele mai dese orășenilor sedentari, pe cînd regiunile miniere cu procent mare de mîncători de grăsime sînt mai puțin expuse. Sigur că nu poți face o recomandare valabilă pentru orice ins. Din păcate însă, minerii nu-și scad rația de 
după ce au ieșit ia pensie, „ard“ mai puțin.— Spun că, fără grăsime,
satură, tot astfel cum alții spun 
că nu s-ar sătura fără dulce 
etc. E o necesitate a organismului 
sau o iluzie?— Iluzie. Singura care e sinceră cu noi, absolut cinstită, este setea. (Nu mă refer, desigur, la pofta de alcool și nici la bolnavi în genul diabeticilor). Foamea e adesea înșelătoare — de pildă unii sînt predispuși la îngrășare din cauză că, mîncînd, nu primesc la vreme senzația că s-au săturat. Pofta de o anumită grăsime, ca și oricare altă poftă, are la bază obișnuința. Probă : persoane sau chiar popoare cu gusturi alimentare extrem de diferite, deși constituția lor e asemănătoare.

— Cum poate afla un om dacă 
mănîncă prea multă sau prea pu
țină grăsime ? Au excedent de co
lesterol toți grașii, sînt feriți de el 
toți slabii ?— Firește că nu. Proba e la a- naliză. Cînd colesterolul trece două grame la litrul de seamnă că nu e bine.

— Cum putem să ne 
acest

singe, de în-
prag ?Mîncînd numai altfel spus, arzînd ferim decît ar- cît mîn-

UTILULUI
dem ; căm.

— Ați vorbit de grăsimi și mi
neri. Dar intelectualii ? Este ade
vărat că munca intelectuală nu 
consumă calorii ?— Perfect adevărat. Un intelec-

spunem însă că am crea condiții de laborator : organismul și-ar fabrica singur grăsimile, mai ales cu ajutorul făinii sau al dulciurilor. Animalele supuse la experiență, în lipsa absolută a grăsimilor, au căpătat totuși leziuni pe artere. De altminteri, cînd am vorbit de pe
ricolul grăsimilor, ne-am referit 
tot timpul la cele de origine ani
mală, inclusiv untul sau oul benușul). Există însă multe simi de origine vegetală.

— Sînt grăsimile vegetale 
mandabile ? Care sînt ele ?— Uleiul de germen de porumb, de soia sau de floarea-soarelui. E recomandabil ca ele să înlocuiască, în mîncarea celor vizați, grăsimile tradiționale. Margarina, antipatizată de unii gurmanzi ai noștri, provoacă poftă de mîncare la americani, cărora le-a intrat în obișnuință. Deci, e vorba de obișnuință.— Care e concluzia ?— în linii generale, la oamenii trecuți de 30, cam o treime din necesarul nostru de calorii trebuie furnizat de grăsimi, iar dintre ele, două treimi să fie de origine vegetală. Să ne încredem mai puțin în „instincte" și „tradiții" și mai mult în știință. Unii se opun, pe motiv că știința și-ar schimba mereu teoriile. E adevărat, știința evoluează. Dar niciodată sănătății nu-i va prii dacă îi dai omului cu un par în cap ; lucrurile de care am vorbit sînt tot atît de simple și de independente de variația teoriilor medicale. Grăsimea e unul din factorii cheie ce intervin în accidentele cardiace, iar acestea sînt provocate de obicei de trei S: Supraalimentație, Surmenaj, Sedentarism.

(găl- gră-
reco'

de alții și față de ei înșiși 
propriile lor posibilități. Sînt 
încredințai că din actorii ce 
nu joacă în mod curent o 
bună parte ar putea pune 
în valoare, printr-un exer- 
cifiu concret, însușiri reale, 
care pălesc în schimb prin 
neîntrebuinfare prelungită 
unită cu conștiința că nu 
sînt utili. Oamenii cer să fie 
încercați cît mai mult și cît 
mai divers. Există mari po
tentiate, mari „rezerve in
terne” pe care le poate 
chema la viafă conștiinfa că 
sînt utile. Fiecare dintre noi, 
solicitat de o utilitate în 
care crede, își va descoperi 
pentru ea resurse nebănuite 
și le va perfecționa prin
tr-un lung exercifiu, ca să 
fie prezent acolo unde so
cietatea are nevoie de el.

S-a produs cîfeodată în 
decursul anilor, în gîndirea 
formulată a unora, propozi- 
fiunea că nimeni nu e indis
pensabil, pentru a opune, 
în mod greșit după părerea 
mea, individul colectivității, 
ca și cînd aceste două rea
lități n-ar ti corelate dialec
tic. într-un fel, e adevărat, 
nici un om nu e atît de in
dispensabil încît viafa co-

lecfivităfii să stagneze dacă 
își întrerupe el activitatea. 
Dar, pe de altă parte, ideea 
că oricine poate fi înlocuit 
oricînd cu oricine, fără pa
gubă, nu fine de esenfa 
unei societăți umaniste ca a 
noastră. Noi năzuim, pe 
bună dreptate, să facem din 
fiecare ins un om neînlo
cuibil, util în cel mai înalt 
grad, iar schimburile care 
vin din urmă nu au sarcina 
„să ne fină locul* (adică să 
ne înlocuiască), ci să ne de
pășească, ceea ce e cu to
tul altceva. înlocuirea, într
ajutorarea tovărășească, i- 
deea că cineva poate su
plini un timp pe celălalt 
este una, este o mare re
sursă practică socialistă, fun
dată pe frăția dintre oameni, 
iar sentimentul fiecăruia că 
e unic ca formulă de viată, 
ca pufinfă, ca stil, e altceva, 
și fine de încrederea nece
sară în valoarea omului, în 
personalitatea omenească. 
Colectivitatea puternică se 
naște din oameni bine ca
racterizați, bine calificați, 
utili în sens major și care 
pun pecetea rîvnei și per
sonalității lor pe tot ceea ce 
fac în slujba binelui obștesc.

Val. HOSSU

In seta palmierilor și bananierilor a Grădinii Botanice din Cluj
Foto : Agerpres
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TREI COOPERATIVE AGRICOLE
■ Care este contribuția fiecărei

unități ■ Avantaje reciproce

După publicarea articolului cu titlul de mai sus, la redacție au sosit mai multe scrisori care, în mod documentat, înfățișează unele consecințe ale restructurării planului întreprinderilor și combat această practică dăunătoare. Dăm cuvîntul autorilor a două scrisori.
■ Cum este coordonată acțiunea

de către Uniunea raională a

cooperativelor agricole

S-d

Ga
in

In ședința de constituire 
a uniunii raionale a coope
rativelor agricole Focșani 
au fost făcute multe propu
neri privind sporirea pro
ducției agricole. Delegații 
din cooperativele agricole 
Vulturu, Gologanu și Hîn
gulești au vorbit mult des
pre necesitatea executării în 
comun a unui sistem de iri
gații folosindu-se apa din 
rîul Putna. Propunerea a 
fost înscrisă în planul de 
măsuri al uniunii. Ce 
realizat de atunci ?

Trecînd pe șoseaua 
lăți—Focșani observi,
dreptul comunei Vulturu, o 
ridicăfură de pămînt, proas
păt săpat, care, șerpuind, se 
pierde departe în cîmpie, 
îndreptîndu-se spre satele 
Gologanu și Hîngulești. 
Aici se construiește canalul 
de aducere a apei pentru 
irigarea terenului celor 3 co
operative vecine. Membrii 
cooperativelor agricole din 
Vulturu, Gologanu și Hîn
gulești, ajutați de cîteva 
tractoare prevăzute în față 
cu lamă, lucrează la ridi
carea ferasamentului prin 
care apa din canal va a- 
junge pînă la rădăcinile 
plantelor făcîndu-le să dea 
rod bogat. Este o lucrare 
ce impresionează atît prin 
volumul ei, cît și prin rapi
ditatea cu care este execu
tată.

Despre necesitatea ei ne 
vorbește tov. Mihai Mo- 
cănită, președintele co
operativei agricole Vulturu.

„In fiecare an am Început 
să amenajăm pentru irigat 
cîteva hectare. întrucît fie
care din cele trei coopera
tive lucra separat, nu am 
ajuns la un rezultat bun. 
Anul trecut, deși am avut 
amenajate 160 ha, nu am 
putut să udăm plantele de- 
cit o singură dată. Este ade
vărat că recolta de porumb, 
în condițiile unei veri în 
care n-a plouat din iunie și 
pină tn octombrie, a fost de 
3—4 ori mai mare dectt pe 
terenurile neirigafe. Dacă 
aveam un sistem bine pus 
la punct, astfel ca să putem 
face mai multe udări, recol
tele erau, fără îndoială, și 
mai mari, lată de ce ne-am 
hotărît să rezolvăm In co
mun problema irigațiilor. Și 
ctedem că va fi o treabă 
bună".

într-adevăr, după spusele 
președintelui de la Vulturu 
este o treabă de buni gos
podari. Cum se realizează 
ea ?

Comuna Vulturu se află 
în apropierea rîului Putna, 
iar Gologanu și Hîngulești 
sînt ceva mai departe. în 
adunările generale ale fie
căreia din cele trei coope-

ralive s-a dezbătut pe larg 
problema amenajării tere
nului prin efortul comun al 
celor trei unități vecine. Co
operatorii au aprobat exe
cutarea lucrării, angajîn- 
du-se să muncească pentru 
terminarea ei în timpul cel 
mai scurt.

Studiile făcute de specia
liști, la cererea celor trei 
cooperative agricole, au a- 
rătaf că aici se pot iriga în 
perspectivă 1 500 ha. Pen
tru aceasta este nevoie de 
o stafie de pompare a apei 
din rîul Pufna și un canal 
principal pentru aducfiunea 
ei în lungime de 3 500 
metri. Uniunea raională a 
cooperativelor agricole a 
solicitat Direcției regionale 
de îmbunătăfiri funciare și 
organizarea teritoriului — 
Galați (D.R.I.F.O.T.) să ela
boreze proiectul necesar și 
să asigure asistenfa tehnică. 
Proiectul s-a făcut în timp 
scurt, ceea ce a permis să 
se treacă repede la lucru. 
Totodată, cele trei coope
rative au stabilit, de comun 
acord, ca fiecare dintre ele 
să execute un volum de te- 
rasamente proporțional cu 
suprafața pe care o irigă — 
273 ha la Gologanu, 200 ha 
la Hîngulești și 375 ha la 
Vulturu. La fel s-au repar
tizat cheltuielile care tre
buie făcute pentru procura
rea diferitelor materiale : 
cherestea, ciment, diferite 
tuburi de beton etc.

Apa, împinsă de stația de 
pompare va ajunge prin 
canalul comun pe terenurile 
cooperativelor respective. 
Din moment ce va ajunge 
pe canalele secundare, ea 
va fi gospodărită cum vor 
crede de cuviință membrii 
fiecărei cooperative. La Go
loganu, o unitate cu putere 
economică mai mare, iriga
rea se va face prin asper- 
siune. Au și fost procurate 
patru aspersoare. La cele
lalte două, conducerea apei 
la plante se va face pe 
brazde. în acest scop, S.M.T. 
Floreșfi adaptează la culti
vatoare elemente de rariță 
care vor deschide brazdele.

Uniunea raională a coope
rativelor agricole a avut de 
rezolvat numeroase pro
bleme privind executarea 
acestei lucrări. împreună cu 
cele trei cooperative agri
cole au fost stabilite amă
nunțit lucrările care urmea
ză să se facă, termenele de 
executare, contribuția care 
trebuie să o aducă fiecare. 
De asemenea, s-a îngrijit de 
obținerea creditelor bănești 
necesare și deschiderea fi
nanțării. Sînt o serie de lu
cruri așa-zise mărunte, dar 
nu lipsite de importanță de

lucrări
executate

comunA.in

irigă 1500
hectare prin

ION MICĂLE, directorul Sucursalei 
Ploiești a Băncii Naționale: Experiența a dovedit că întreprinderile care au un plan de producție stabil obțin în fiecare lună și trimestru bune rezultate în îndeplinirea tuturor indicatorilor economico-fi- nanciari. Două exemple din regiunea Ploiești sînt edificatoare. Mă refer la întreprinderea de materiale izolatoare Berceni și uzina „Dero“-Ploiești, care, anul trecut și în primele 4 luni din acest an, au realizat și depășit principalii indicatori economico-financiari: producția globală, producția marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii, prețul de cost și beneficiul.Iată acum și situația altor întreprinderi, cărora li s-au modificat în cursul trimestrelor sarcinile de plan. Este vorba de Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște. Anul

Cooperatorii din Gologanu, Vulturu și Hingu- 
lești (raionul Focșani) amenajeazâ canalele 

pentru irigații

care, în trecut, nu avea cine 
să se ocupe. Acum, uniu
nea raională le rezolvă re
pede. S-au procurat trac
toare cu lame în față care 
sînt folosite la săpatul pă- 
mînfului pentru viitorul ca
nal, o instalație pentru pre
pararea betonului necesar 
la diferitele lucrări pe ca
nal, cherestea pentru cofra- 
je și ciment. Pe lîngă spe
cialiștii de la D.R.I.F.O.T., 
un tehnician din partea U- 
niunii acordă sprijin pe te
ren celor trei cooperative 
pentru executarea lucrărilor. 
Problemele sînt rezolvate la 
fața locului, cu sprijinul or
ganelor locale de partid și 
de stat.

Conducerile celor trei co
operative au stabilit o serie 
de măsuri organizatorice

și tehnice care să ducă la 
terminarea lucrărilor 
la 15 mai. 
s-a stabilit ca 
operativă să dea 
meseriași 
zidari — care să 
lucrările de artă pe canale 
și la stafia de pompare.

Roadele acestei importan
te acfiuni nu au întîrziaf să 
se arate. Pînă acum s-a exe
cutat 70 la sută din volumul 
terasamentelor la canalul 
principal. La sfîrșitui lunii 
mai se va face proba Cu 
apă și apoi se va putea 
frece la irigat. Este un e- 
xemplu care demonstrează 
eficacitatea ridicată a lucră
rilor executate în comun de 
către cooperativele agricole.

pînă
De asemenea, 

fiecare co- 
cîte 10 

dulgheri și 
înceapă

Ion HERTEG

Verigi ale ridicării activității uzinei
la un nivel si mai înalt
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loturilor și ciclurilor optime de fa
bricație cu ajutorul mijloacelor 
moderne ale Centrului de calcul 
din Timișoara.

— Aș vrea să adaug că rezerve 
în domeniul folosirii capacităților 
de producție există și la turnătoria 
de fontă — a spus ing. Traian Rus, metalurgul șef al uzinei. Deși in 
turnătorie utilajele sînt amplasate 
în flux continuu, la ora actuală 
există o oarecare neconcordanță 
între diferitele operații. De pildă, 
în timp ce unele operații au fost 
mecanizate, altele continuă să se 
facă manual. Propun ca nivelul de 
mecanizare să fie uniformizat și 
să se extindă călirea cu curenți de 
înaltă frecvență.O problemă asupra căreia s-a insistat mult în cadrul discuțiilor a fost stabilirea loturilor optime de lucru.

— Nu acordăm încă suficien
tă atenție stabilirii loturilor 
optime de fabricație — a spus ing. 
Emil Ciobanu, șeful sectorului uzi- naj. In ultimul timp, loturile unor 
repere au fost mărite, pe bază de 
calcul, de aproximativ trei ori, fapt 
resimțit în productivitatea îmbună
tățită, în disponibilul de capacitate obținut. Dar o parte a loturilor 
continuă să se stabilească în mod 
necorespunzător. Propun ca acestei 
stări de fapt să i se pună capăt pe 
baza unei analize mai atente a 
modului în care se planifică lotu
rile de fabricație la fiecare pro
dus șl în fiecare secție. Consider, 
de asemenea, de mare interes 
pentru bar.nl mers al fabricației

stabilirea unor soluții de simplifi
care și îmbunătățire a metodolo
giei actuale de închidere a Comen
zilor de fabricație și de reluare a 
fabricației unor produse.După cum s-a desprins din discuții, constructorii de strunguri rint preocupați în prezent să asi- ■gure o continuă sporire a volumului producției, inclusiv a celei pentru export. în 1970, producția destinată exportului va fi de 2,32 ori mai mare față de cea din 1965. încă în acest an, producția pentru export crește cu 23 la sută față de anul trecut, urmînd ca gama strungurilor exportate să se extindă la 7 tipuri. Acest lucru este posibil deoarece, concomitent cu dezvoltarea și utilarea întreprinderii, au fost luate și se iau în continuare măsuri tehnico-organi- zatorice menite să asigure permanenta îmbunătățire a calității produselor și ridicarea performanțelor lor tehnico-funcționale.

— Tipizarea unor subansamble 
și piese comune ale strungurilor — a arătat ing. Artur SUzs, șeful biroului de pregătire a fabricației — 
a însemnat reducerea cu 30 la sută 
a duratei de asimilare. La proiec
tarea S.D.V.-urilor, tipizarea a 
scurtat durata medie de proiectare 
de la 45 la 25—30 de ore. Aceste 
realizări nu constituie însă limite 
peste care nu se poate trece. In 
domeniul elaborării tehnologiilor 
de fabricație a noilor produse, deși 
a fost extinsă tehnologia de grup, 
gradul de dotare cu S.D.V.-uri 
pe reper nu ne mulțumește. 
Consider că problema capacității 
de proiectare a serviciilor noastre

tehnice, la ora actuală deficitară, 
face necesară experimentarea și, 
eventual, aplicarea salarizării mun
cii de proiectare în acord.Axîndu-se, ea și alți vorbitori, pe problemele ridicării nivelului calitativ și tehnic-funcțional al strungurilor, ing. loan Demian, constructorul șef al uzinei, s-a referit, în cuvîntul său, la problemele care trebuie avute în vedere pentru a se îmbunătăți anumite performanțe ale strungurilor : mărirea rigidității, reducerea zgomotului din interiorul cutiei de viteză, utilizarea comenzilor-pro- gram, extinderea folosirii maselor plastice etc. Ocupîndu-se de cîteva aspecte ale colaborării uzinei cu institutele de cercetări și de învă- țămînt superior, el a subliniat necesitatea extinderii și îmbunătățirii acestor relații, printre altele în domeniul modernizării produselor.Mai mulți muncitori și maiștri, printre care Nicolae Sabău, Pavel Rosenfeld și Alexandru Moț. au ridicat problema îmbunătățirii calității producției prin prisma unei mai intense preocupări în domeniul creșterii nivelului de pregătire tehnico-profesională a cadrelor. Alți vorbitori au scos în evidență necesitatea de a se.organica și mai bine controlul tehnic de calitate. în această ordine de idei, ing. Florian Hanc, șeful serviciului C.T.C., a făcut, între altele, următoarea propunere: „Forul 
nostru tutelar, ca și conducerea 
uzinei, ar trebui să studieze posibi
litățile de perfecționare a asisten
ței tehnice la beneficiari, modul de 
finanțare a acestei activități".

Cînd schimbările
„din mers 
o regulă
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trecut ea a suportat șapte restructurări Ia principalii indicatori. O primă consecință : s-au format stocuri supranormative în valoare de peste 3 milioane de lei. Regretabil este și faptul că bună parte din stocurile supranormative cuprindeau materiale din import, mult solicitate de alte întreprinderi. Totuși, l-a deținut anul trecut uzina Mai“ din Ploiești, care nici mai mult nici mai puțin, 11 modificări de plan. Ca uzina nu și-a realizat sarcina reducere a prețului de cost și planul de beneficii. Nu întîmplător am amintit de situația existentă în anul trecut. Nici în acest an, lucrurile nu s-au schimbat. După trei luni, uzina „1 Mai“ se prezintă cu sarcina de reducere a prețului de cost și de beneficii nerealizată.Ca și în alte cazuri, uzina a și început să aducă justificările de rigoare. Mai puțin a făcut propuneri concrete de îmbunătățire a situației, de organizare rațională a producției în unele secții și ateliere, de mobilizare a noi rezerve interne. In schimb, conducerea u- zinei însăși a cerut diminuarea sarcinilor de’ plan. Este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să analizeze amănunțit situația creată Ia „1 Mai“- Ploiești și, pe această bază, să, intervină hotărît cu măsuri concrete pentru îndeplinirea ritmică. în trimestrele următoare, a planului la toți indicatorii.
DUMITRU TERFALOAGĂ, directorul 

Sucursalei Banat a Băncii Naționale : Cred că nu exagerez dacă afirm că

„recordul" în materie„1 a avut,urmare, de

în regiunea Banat, în unele întreprinderi, „plouă" cu modificări de plan. Dovada: anul trecut și în primul trimestru al acestui an, 35 de întreprinderi tutelate de Ministerul Industriei Ușoare au avut 770 de modificări de plan, iar 18 întreprinderi subordonate Ministerului Industriei Alimentare — 400 de modificări. Aceste restructurări nu-și pot găsi nici pe departe vreo justificare. Ele au implicații economice negative printre care se numără imobilizările de valori materiale în diverse stocuri uneori sume importante.Aminteam că nici în modificările Sarcinilor ducție nu au încetat ră. întreprinderea textilă“-Lugoj a restructurări de sortimente, I.I.C. Abator și întreprinderea de panificație din Arad, întreprin-

ce atingacest an de pro- să apa- „Industria suportat cinci iar

derea „Victoria", uzinele textile și fabrica de încălțăminte „Modern-, „Dermatina" — toate din Timișoara — cîte 3 și 4 modificări. A- semenea restructurări sînt însoțite adesea de o practică reprobabilă. Este vorba de adaptarea planului la nivelul realizărilor. Cum se procedează? Unități ca „Electrobana- tul“ și „Tehnometal", ambele din Timișoara, după ce se încheie luna sau trimestrul, aliniază — cu con- simțămîntul forului de resort — unii indicatori — (de cele mai multe ori beneficiul) la mărimea realizărilor. După părerea mea, organele tutelare ale întreprinderilor vizate admit cu prea multă ușurință unele modificări solicitate de întreprinderi, modificări menite să „acopere" neîndeplinirea sarcinilor de plan. în multe cazuri se observă că tocmai forurile tutelare care recurg deseori la restructurări de plan sînt și cele care acceptă cu ușurință modificările cerute de întreprinderi. Cred că exigența și spiritul de buni gospodari ar putea pune capăt a- cestui „lanț al slăbiciunilor". Metodologia actuală din sectorul industriei alimentare — de a se definitiva planurile în funcție de realizări — practicată și în alte ramuri, ascunde unele fenomene negative din activitatea întreprinderilor, împiedică intervenția operativă și aplicarea de măsuri, punerea în valoare a rezervelor interne. Iată de ce se impune înlăturarea definitivă a necorelațiilor și modificărilor secțiunilor de plan. Aceasta în folosul întreprinderilor în cauză și în scopul realizării integrale a planului la toți indicatorii.
Specializarea 
mașinilor-unelte
universale

executate de S. N. I.
în regiunea București sînt 47 de stațiuni de mașini și tractoare. Datorită dotării lor cu un număr mare de utilaje perfecționate s-a redus an de an suprafața de lucru ce revine la un tractor, asigurîn- du-se executarea în bune condiții a lucrărilor în cele 516 cooperative agricole existente. Prin activitatea lor, S.M.T.-urile contribuie în mod substanțial la sporirea producției. Succesele obținute în creșterea recoltelor au fost deterfriinate și de faptul că, în decursul anilor, între mecanizatorii din S.M.T. și țăranii cooperatori au fost stabilite legături trainice de sprijin și colaborare. Acest lucru este demonstrat și de faptul că toate cele 667 brigăzi de tractoare existente în S.M.T.-uri au fost permanentizate în cooperativele agricole deservite. De asemenea, ele au obținut calificativul foarte bine la peste 52 la sută din principalele lucrări executate, iar coeficientul de mecanizare a sporit la 5,25 hantri pe hectarul de teren arabil.Subliniind aceste realizări, nu pot fi trecute cu vederea unele neajunsuri care se manifestă în relațiile dintre cooperative și S.M.T.- uri. Unele dintre ele se referă la modul cum S.M.T.-urile fac încasarea drepturilor cuvenite pentru lucrările executate, precum și la anumite confuzii în interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale prin care sînt stabilite tarifele de plată.Organele băncii au constatat că, uneori, S.M.T.-urile nu încadrează corect categoria de sol pe care efectuează lucrările. Alteori, practică „metoda" substituirilor. S.M.T. Călugăreni a treierat pentru cooperativa agricolă din Cre- țești 40 tone floarea-soarelui. Recepția, care a avut acordul beneficiarului, a fost făcută însă pentru... 50 ha arături, 300 ha discuit și alte lucrări neexecutate. După cum se vede, este vorba de lipsa de răspundere a unor șefi de brigăzi S:M.T. și de ușurința cu care consiliul de conducere al cooperativei agricole se declară de acord cu asemenea practici.Sînt cazuri cînd conducerile u- nor cooperative agricole nu urmăresc și nu impun ca în procesele verbale de recepție a arăturilor să se treacă adîncimea reală a lucrării. Este adevărat că aceasta nu influențează mărimea tarifelor și nu afectează cu nimic cooperativele agricole. Dar nu este just ca dintr-o înțelegere greșită a relațiilor de „bună prietenie"S.M.T.-ul, să se perpetueze o situație care duce la risipirea către mecanizatori a unor importante fonduri bănești ale statului. Ținînd seama de acest neajuns, precum și de faptul că executarea unor lucrări de bună calitate influențează în măsură hotărîtoare asupra producției la hectar, este în interesul cooperativelor agricole ca consiliile de conducere să verifice cu cea mai mare grijă

cude

cum efectuează mecanizatorii fiecare operație, ce trec aceștia în procesele verbale de recepție.Un control insuficient exercită conducerile unor cooperative agricole și asupra orelor de funcționare executate de tractoarele pe pneuri la lucrarea de tasat furaje însilozate, element care determină numărul de hantri și suma de plată. Explicația este următoarea : conducerile cooperativelor nu cunosc că, în cazul tractoarelor pe roți, tariful se socotește după orele de funcționare și nu după tone, ca în cazul celor pe șenile. Exemplul unităților agricole din raza de activitate a S.M.T. Fetești este cît se poate de convingător în această privință. La cooperativa agricolă din Jegălia, prețul pe tona tasată a atins 40 lei din cauză că conducerea cooperativei recunoaște că nu a dat atenție înregistrării corecte a orelor de funcționare, acceptîndu-le ca atare.Sînt și situații cînd, dintr-un motiv sau altul, S.M.T.-urile aplică eronat tarifele de plată. Pentru arăturile de 18—20 cm executate pînă la 1 august anul trecut în vederea însămînțării culturilor du- ble; stațiunile Anghelești, Ulmuleț, Drăgănești, Horia, Hagieni și altele au aplicat un tarif cu 45 lei la ha mai mare decît cel legal.Aspectele menționate nu au, desigur, pondere mare în volumul muncilor efectuate de mecanizatori. Semnalîndu-le, ele vor putea fi eliminate în totalitate pe viitor. Este necesar să subliniem că nu poate fi admisă nici o încălcare a dispo- zițiunilor legale privind încadrarea lucrărilor executate de S.M.T. în prezent, există numeroase instrucțiuni, dispoziții etc., care reglementează problemele abordate. Elaborarea lor treptată a fost necesară ca urmare a dezvoltării băzei tehnice materiale în S. M. T„ a diversificării lucrărilor ce se execută mecanizat. Dar aceste dis- pozițiuni și soluții nu sînt în posesia cooperativelor agricole, cu toate că personalul tehnic și contabil din aceste unități simte nevoia de a Socot zițiuni zate.interesați, ele vor constitui un mijloc eficient de control reciproc între executant și beneficiar, procedeu utilizat, de altfel, în toate sectoarele economiei noastre socialiste. Totodată, se impune ca aparatul contabil din S.M.T. să fie instruit mai temeinic, periodic și în mod organizat, iar consiliul agricol regional și serviciul S.M.T. să fie mai receptive la sesizările ce se fac în legătură cu aceste probleme, să ia măsuri operative în vederea rezolvării lor.

La prima vedere, tendința unor cadre tehnice de a solicita și procura cu precădere mașini-unelte speciale, pare a fi pe deplin îndreptățită. Folosite în condițiile fabricației de serie, a- ceste utilaje asigură realizarea unei productivități de 4 pînă la 10 ori mai mare decît în cazul utilizării mașinilor-unelte universale. Mai mult, exploatarea lor s-a dovedit a fi rentabilă chiar dacă gradul de încărcare nu depășește 70—80 la sută într-un singur schimb. Cu excepția mașinilor - agregat, procurarea mașinilor speciale este însă mai dificilă decît a celor universale, dat fiind că ele trebuie să fie proiectate și realizate în funcție de particularitățile specifice fiecărei destinații în parte. De aceea, după părerea mea, orientarea spre aceste utilaje trebuie să fie dublată de preocuparea de a beneficia — și în cazul mașinilor- unelte universale — de avantajele oferite de cele speciale. O atare cerință este deosebit de actuală întrucît. în prezent, parcul de mijloace tehnice din industria construcțiilor de mașini este compus în cea mai. mare narte din mașini-unelte u- niversale.Specializarea mașinilor-unelte universale nu este nici pe deDarte atît de complicată și de dificilă pe cît 1’ se nare. încă, unora. Tn fond, ea se rezumă la modificarea și echiparea aces-

tor utilaje cu dispozitive de diferite categorii : de strîngere raipidă, pentru mai multe scule, de automatizare a alimentării cu piese etc.Ceea ce s-a făcut pînă acum în acest domeniu în întreprinderi nu reprezintă nici pe departe o limită superioară. La ora actuală au apărut noi domenii în care dispozitivele speciale s-ar putea
TEHNICĂ^

utiliza cu mult succes. Mă refer, de pildă, la dispozitivele mecanizate de prin- a pieselor, de dispoziti- universale cu manua-
dere Fafă vele acționare lă, acestea reduc dedouă-trei ori timpul de prindere — desprindere a pieselor. Sau la dispozitivele de alimentare automată, în parte tipiza- bile, și al căror rol este de a aduce piesele de prelucrat din- tr-un buncăr la mașină. de a le orienta într-o poziție convenabilă și a le introduce apoi în mașină.Departe de a fi epuizate sînt și posibilitățile de utilizare a cutiilor multibroșe, care măresc uneori de zeci de ori capacitatea de prelucrare a mașinilor. Cu ajutorul lor pot fi executate, într-un singur

le necesar să fieavea la îndemînă. ca aceste dispo- mai larg difu- Ajungînd în mîna

Schimb de experiență 
privind folosirea 
îngrășămintelor chimice

celor

George ZAHIU
director adjunct
la Sucursala București a Băncii 
Naționale

întrucît agricultura va primi cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte chimice, Consiliul Superior al Agriculturii a întreprins o serie de acțiuni privind folosirea lor judicioasă. în acest scop, ieri a început la Casa agronomului de la Băneasa-București un instructaj-schimb de experiență la care participă vicepreședinți ai consiliilor agricole raionale și regionale care se ocupă cu producția vegetală. Oameni de știință și cercetători prezintă referate privind noutăți din domeniul nutriției plantelor, al folosirii îngrășămintelor la toate culturile și pe toate tipurile de sol. După fiecare referat au loc discuții în care se dezbat aspecte ale folosirii îngrășămintelor în diferitele regiuni și raioane. Participanții vor vizita Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea și Combinatul chimic Turnu-Măgurele.

ciclu, mai multe prelucrări de același gen sau de genuri diferite, folosindu-se simultan mai multe scule. Similare sînt rezultatele și în cazul diapozitivelor de copiat, de diferite construcții, în general cu un grad ceva mai mare de universalitate, particularitate care permite utilizarea lor Ia prelucrarea mai multor repere diferite. Eficiența maximă a specializării mașinilor- unelte universale se obține, desigur, a- tunci cînd ciclul lor de lucru devine automat. Deși această transformare presupune intervenții în însăși cinematica mașinilor, ea este, de asemenea, pe deplin abordabilă.Date fiind avantajele tehnice și economice pe care le oferă specializarea mașinilor-unelte universale, se cuvine să se acorde întreaga a- tenție proiectării și realizării adaptărilor amintite. Cu mijloace proprii, uzinele „Rulmentul" și „Tractorul" din Brașov au transformat zeci de mașini-unelte universale (de rectificat, de găurit, de frezat, strunguri) în mașini speciale. Dar nu toate uzinele dispun de cadrele tehnice și de utilajele absolut necesare acestor lucrări, și de aceea, în prezent. specializarea mașinilor-unelte universale se practică, în general, numai în întreprinderile mari. După părerea mea, însă, mici stea în afara acestui adevărat curent tehnic înnoitor. De a- ceea, consider oportun să se examineze posibilitatea (sub aspectul rentabilității) specializării treprinderi deservească centralizat ramură cu ment de acest gen.în orice caz, într-o formă sau alta, acțiunea de specializare a mașinilor-unelte u- niversale trebuie să decurgă în mod mai organizat, să fie mai îndeaproape supravegheată și îndrumată de forul tutelar, astfel încît și pe a- ceastă cale să se creeze condiții pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție existente în industria construe ■ toare de mașini.
Ing. Dragoț 
SIMIONESCU 
inginer consilier la 
Institutul de pro
iectări pentru con
strucția de mașini

nici uzinele nu trebuie să

unei în- care să în mod întreaga echipa-



PAGINA 4 SCÎNTEIA

1

t-

e-

asu- 
rea- 

insti-

unui studiu 
necesităților 

de hîrfie ale

și Mora- 
obergruppen- 

SS Reinhard 
devine

Expozitia de etnografi® a Muzeului regional Suceava
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DIALOG CU CLASICII
despre contemporaneitate

Pe ecranele cinematografelor

ATtmTiir
Reflecția necontenită ca și respectul pe cai-e-1 acordăm marilor autori ai lumii sînt hrănite de infinitele resurse ce ni le rezervă pentru fiecare împrejurare de viață. Fenomenul impunerii lor permanente către atenția noastră ar putea fi asemuit cu acela al unor stranii dar binefăcătoare astre fixe, fără apus și ca atare mereu vizibile. Lipsa de crepuscul a clasicilor se datorește facultății lor dominante de a fi mereu contemporani cu u- manitatea, de a purta în creația lor o inepuizabilă rezervă de sensuri.De unde vine oare acest har al marilor artiști sau mai bine zis în ce constă el ? Totul se trage desigur din structura specială a geniului, înăuntrul căruia cunoașterea ocupă în toate cazurile locui proeminent. E vorba de curiozitatea a- ceea nesățioasă, de superioară calitate, care a împins pe cei mai mari «reatori ai lumii la pătrunderea vuturor tainelor cu oare viața i-a confruntat. Experiența ca a- tare, caracterul omenesc cu componentele lui, societatea, cosmosul i-au atras în proporții neegale, i-au făcut însă pe toți să tragă concluzii filozofice fundamentale, exprime dramatismul condiției mane și în același timp aspirația ternă a oamenilor spre fericire, toți trăiește o pasiune enormă cunoaștere, o sete niciodată îndestulată de a ști. La unii aceasta e îndreptată în principal spre o experiență cit mai exaltă chipuri, de știință a vieții pe de o parte, iar pe de alta văzînd-o cum se stinge inconsistentă în nestatornicul șuvoi al existenței. Pentru alții, printre care Dante ori Emi- nescu, destinul individual a fost fără îndoială la fel de important ca la orice poet de înalt rang. Dar deasupra acestuia, oricît ar fi fost el de agitat sau de vitreg, ei au simțit alte permanențe, alte valori cu durată depășind limitele existenței personale. Pentru aceștia sentimentul timpului, oricît ar fi fost de acut, n-ar fi părut copleșitor. Nu în scrîșnetul durerii și al neîmplinirii și-ar fi pierdut ei bărbăția gîndului, fiindcă s-au înarmat de la început pentru luptă în slujba dreptății celei mari și a adevărului. Ei știau că verbul lor fulgerător are tăria acordului implicit al poporului, prin felul in care ei aderau pasionaț la punctul de vedere al acestuia. Cind Eschil scria „Perșii", răsuna în auzul inimii lui poemul de glorie colectivă grecească intonat după victoria de la Salomina.Luptele fratricide din cuprinsul Florenței și al întregii Italii au umplut de mînie pe Dante a cărui putere a fost înzecită de conștiința că reprezintă o cauză mare, de unitate și pacificare a unei patrii răvășite de ură și inconștiență.Cind Eminescu făcea să scapere zilnic în „Timpul" filipicele sale ' împotriva liberalilor, se ridica în numele acelui sfînt „neam al nevoii", cu care simțea în comun și pe care l-a ridicat așa de sus prin opera sa.Shakespeare, deși pare mai mult etern decît contemporan, întrunește și tipul de cunoaștere a tuturor posibilităților de experiență personală, urmărite pînă în străfundurile pasiunilor printr-o analiză fără egal, și pe acela de cunoaștere prin intermediul unor interese majore ale unei colectivități exprimate de pildă în „Henry V".La Goethe sinteza proceselor de cunoaștere se produce dintr-o perspectivă predominant europeană, dar extrasă din solul german al i- deilor și tradițiilor filozofice și literare. El privește spre direcțiile viitoare ale procesului istoric, dăruind și în .,Faust", ca și în „Wilhelm Meister", soluții de înnoire

Zoe Dumitrescu-BUȘULENGA

ale vieții individuale strîns legată de cea socială.Toți aduc ceva nou, pecetea viziunii lor proprii, inteligente, generoase dar mai cu seamă atente, rezultat al unei intense participări la viața din jur a . naturii, a omului, a societății. La ei observația acestor tărîmuri vine dinăuntru, din cufundarea în iureșul interior, în procesul evolutiv însuși, care singur îngăduie inducția, generalizarea și zborul spre viitor. Intr-adevăr, marile concluzii nu se pot trage decît dacă mințile de geniu pătrund pînă în miezul lucrurilor, în esența vieții contemporane, văzută în nenumărate fenomene și personalități. Prezența clasicilor în lumea lor este parcă fabulos multiplicată dacă înregistrăm opera lor toate elementele de gătură cu realitățile sociale și teme, materiale și spirituale.
in le- in-Și

de fapt din contemporaneitatea a- ceasta absolută cu vremea respectivă derivă contemporaneitatea clasicilor cu toate etapele istoriei, cu omenirea pe orice treaptă a evoluției sale. De la ei putem astfel învăța necesitatea prezenței neîntrerupte și a acțiunii în epoca noastră, de Ia ei convergența între idealul individual și cel colectiv, de la ei sinceritatea absolută care infringe duplicitatea și echivocul și ajută la formarea unui nobil și ferm caracter.Ei, clasicii tuturor popoarelor, dau glas tradiției și continuității. Scriitorii și artiștii de azi se cade să învețe marea lor lecție, dată adesea chiar cu sacrificiul sau renunțarea la bucuriile propriei vieți. Pasiunea cu care clasicii lumii s-au aruncat în virtejul vieții și au urmărit cauza adevărului în toate, mai presus de orice interesse u- e-Tn de
personală pe care o vor bogată și mai adîncă. Ei trăirea clipei în variate considerînd-o generatoare
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Doriți un program?
N-a apărut încă

Respectul institufiilor 
noastre teatrale fată de 
cei care, seară de sea
ră, populează sălile de 
spectacol se traduce și 
prin grija de a oferi 
publicului un bogat ma
terial informativ privind( 
piesa interpretată și au
torul ei, concepția regi
zorală și alte elemente 
ale spectacolului. A- 
ceasfă sarcină și-o asu
mă programul de sală.

Se poate afirma că 
preocuparea de a re
dacta programe de sală 
frumoase și substantial® 
a fost tot mai evidentă 
în ultima vreme. Progra
me cum ar fi cele de la 
Teatrul de Comedie 
(„Fizicienii*, „Troilus și 
Cresida"), Teatrul „Lu
cia Sfurdza Bulandra’ 
(„Opera de trei para
le", „Caniofa”) Teatrul 
National din lași („Te
zaurul lui Justinian"), 
Teatrul din Oradea (Ve
dere de pe pod"), Tea
trul de stat din Tîrgu 
Mureș („Căsătorie prin 
concurs") reprezintă 
reușite ale colectivelor 
respective.

Se întîmplă însă de
seori ca plasatorul să o- 
fere spectatorilor o sim
plă coală de hîrlie con- 
jinînd distribufia. Am 
adresat unor tovarăși 
din conducerile teatre
lor întrebarea : De ce 
nu se găsesc întotdea
una programe de sală ?

Răspunsurile arată că 
în unele cazuri vina a- 
parfine instituțiilor tea
trale, care predau cu 
întîrziere materialul la 
tipar. De exemplu, deși 
premiera . piesei „Un 
tramvai numit dorință* 
la Teatrul „Lucia Sfurdza 
Bulandra" a avut loc la 
sfîrșiful lui decembrie 
1965, materialul pentru 
programul de sală a fost 
predat întreprinderii 
„Arta Grafică" abia la 
12 februarie a.c. cu ter
menul de livrare 5 apri-

lie. Comanda a fost li
vrată punctual, dar... cu 
trei luni după premieră.

— Fiind conștienți de 
faptul că neapariția la 
timp a programelor se 
daforește, de multe ori, 
întîrzierilor noastre — 
afirmă Victor Mandi, di
rectorul adjunct al Tea
trului Muncitoresc C.F.R., 
— nu putem totuși să nu 
amintim o serie de di
ficultăți de ordin tehnic. 
In prezent, fiecare tea
tru își lucrează progra
mele de sală la altă în
treprindere 
care își asumă 
sarcină în afara 
roaselor obligații 
îi revin în urma 
lor contractuale, 
ceea, se fixează 
men de tipărire 
rat de mare, iar la ne
voie programele sînt 
sacrificate în favoarea 
unor comenzi conside
rate mai urgente.

— Pentru scurtarea 
termenului de tipărire a 
programelor — spune 
Horia Benea, director 
adjunct al Teatrului 
„Ion Creangă’ — ar 
fi bine ca Trustul In
dustriei poligrafice din 
C.S.C.A. să desemneze 
o singură întreprindere 
care să deservească toa
te instituțiile de artă și 
să poată asigura un înalt 
nivel calitativ tuturor lu
crărilor. Avînd ca una 
dintre sarcinile de 
această îndatorire, 
minîndu-se astfel 
frarul în încheierea 
tractelor între teatre și 
întreprinderile poligra
fice pentru fiecare pro
gram în parte, se va pu
tea scurta 
execuție.

Printre 
ne-au 
către 
frelor ca influențînd în 
mod negativ apariția 
promptă a programelor, 
se numără și repartiza
rea nu totdeauna cores

poligrafică, 
această 
nume- 

care 
sarcini- 
De a- 

un ter- 
exage-

plan 
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arbi- 
con-

termenul de

cauzele care 
indicate defost

conducerile iea-

punzăfoare a cofelor de 
hîrfie. Urmărind graficul 
repartizărilor de hîrfie 
pentru teatrele bucu- 
reșfene în acest an, se 
poate observa că, în 
timp ce pentru primul 
trimestru nu este prevă
zută nici o cantitate, 
pentru trimestrul Itl (a- 
dică tocmai în perioada 
cind nu este stagiune), 
se vor livra 1 400 kg. A- 
ceastă repartizare își are 
sursa în planificarea ini
țială a Ministerului In
dustriei Chimice, prin 
Serviciul de desfacere a 
hîrfiei.

Pornind de la aceste 
constatări, cei interesafi 
au făcut propuneri pen
tru o mai judicioasă fo
losire a hîrfiei. Astfel, 
directorul adjunct ai 
Teatrului „Lucia Sfurdza 
Bulandra", Maxim Cri- 
țan, a subliniat necesi
tatea repartizării mai ra
tionale a cofelor de hîr- 
tie, în funcție de nece
sitățile stagiunii teatrale.

— Ar fi utilă efectua
rea 
pre 
le
tufiilor teatrale și asupre 
posibilităților unităfilor 
producătoare de a le 
satisface — opina inter
locutorul nostru.

La rindul lor, teatrele 
ar avea posibilitatea de 
a-și gospodări mai bine 
canfită)ile de hîrfie de 
care dispun, eviți nd ri
sipa de spațiu. Unele 
teatre cheltuiesc în mod 
inutil pagini întregi, 
franstormînd programul 
într-un album de foto
grafii, presărat ici și 
colo cu citate. Efortu
rile trebuie îndreptate 
spre redactarea unor 
programe interesante, 
inventiv realizate grafic 
și in același timp punc
tuale la „întîlnirea" cu 
spectatorii.

Radu
CONSTANTINESCU

personal, este într-adevăr exemplară.Nu poți fi contemporan al unei etape istorice, decît trăind integral ca martor al ei, ca observator atent și plurivalent. Nici unul din clasici nu s-a claustrat în turnul de fildeș al singurătăților sterile, lăsînd fantezia să-i vagabondeze în afară de timp și loc. Dacă ar fi să dăm o pildă de ceea ce înseamnă condiția perenității, ar trebui să ne gîndim la ce au putut scoate doi martori celebri ai epocii lor din specii și eroi literari cărora le trecuse timpul. Și Rabelais și Cervantes, folosind motive și personaje dintr-o literatură care începea să se învechească din pricina excesului de fantezie și a lipsei de adeziune la o lume istorică definită, le-au infuzat clocotul vieții înglobîndu-le în opere care, pline de răsunetul multiplu al istoriei contemporane, și-au păstrat pînă astăzi prospețimea și adevărul.Plasarea, în linii generale, pe direcțiile adevărurilor epocii tale îți asigură calea deschisă spre afirmarea personalității. Și cum spuneam mai sus, acordul cu sensul superior al istoriei poporului tău din etapa în care trăiești este suportul cel mai solid al originalității. Fiindcă nu poți fi creator universal fără a fi al poporului tău. fără a-i întrupa lupta și gîndurile, tradiția și nădejdile care îi dau configurația specifică în concertul popoarelor. Este o lege generală aceea care arată cum scriitorii cei mai reprezentativi pentru o națiune au izbutit să fie în același timp universali, să impună în lume valorile lor naționale ca pe unele noi și prețioase, îmbogățind patrimoniul umanității. De aceea pentru un scriitor de azi afirmarea intenției de a scrie exclusiv „pentru posteritate" poate constitui o abatere primejdioasă, prin orgoliu sterp, de la sursa veritabilă a perenității, a duratei care se obține numai prin contemporaneitatea absolută cu întreaga condiție umană a vremii sale. De aceea merită să ne oprim încă o dată și încă o dată la exemplul clasicilor, să medităm asupra

„Atentatul" readuce pe ecran evenimente istorice și tipuri reale, într-o reconstituire care evită „romanța- rea", stăruind cu strictețe asupra faptelor și semnificațiilor lor, așa cum apar ele astăzi, în perspectiva timpului. Istoria atentatului săvîrșit în mai 1942 de un grup de militari cehi — parașutați pe teritoriul Cehoslovaciei din ordinul guvernului refugiat la Londra, cu misiunea de a-1 ucide pe guvernatorul fascist al așa-numi- tului „protectorat al Boemiei viei", fiihrerul Heydrich astfel pentru realizatorul filmului materialul unei meditafii grave despre tragismul unui act eroic.Adoptînd un ton de cronică, filmul se deschide cu secvențe care descriu atmosfera vremii la Praga, unde călăul hitlerist dicta cu singe rece crime după crime, la Berlin. unde cercuri rivale comentau riscul la care se expunea Heydrich cu politica lui sîngeroasă, și în Anglia, unde soldați cehi se instruiau în vederea reîntoarcerii în patrie pentru • a lupta împotriva o- cupanților. Treptat, planurile acțiunii se intersectează și interesul se concentrează asupra pregătirilor întreprinse de soldații parașutați care, după ce au luat legătura cu mișcarea de rezistență ilegală, fixează detaliu cu detaliu planul uciderii odiosului dictator hitlerist. însemnătatea acestui atentat.

■1 f f

coul pe care l-ar avea, consecințele grave pentru popor — date fiind represaliile care erau de așteptat — constituie punctele unei dezbateri pline de tensiune, angajată între cei sosiți din afară și luptătorii din patrie, care cunoșteau exact realitățile. Faptele și-au urmat cursul și împletirea de eroic și tragic rezultă tocmai din aprecierea pe care un istoric, din perspectiva contemporană, o dă evenimentului consumat a- cum aproape un sfert de veac. In această lumină, unul din momentele de autentică forță film care panți cultă municatul difuzat prin megafoane despre distrugerea totală a satului Lidice, ca represiune în urma morții lui Heydrich.Regizorul Jiri Se quens a ținut mult să păstreze un ton egal, de o rigoare detașată, în expunerea faptelor Dramatismul momentelor nu este supralicitat, oamenii și situațiile încordate prin care aceștia trec sînt privite obiectiv, fără exaltări sau efecte patetice. Acest stil sobru, care respiră o bărbăție aspră, îngăduie reliefarea nemijlocită, în acțiune, a curajului și eroismului patrioți- lor care, cu riscul vieții, au îndeplinit ordinul de a-1 lichida pe Heydrich; în același timp însă, el are inconvenientul că lipsește filmul de accente, de o gradare a intensității dramatice. Drept urmare, acțiunea trenează pe alocuri, și, după părerea mea, nu toate elementele care intervin în conflict se clarifică pe deplin (de pildă, mobilurile trădării comise de Karel și legătura a- cestuia cu mișcarea de rezistență acar oarecum confuze). Calitățile marcă soade, vența i filmului catedralei unde s-au ascuns autorii atentatului — de o amplă rezonanță tTagică ; în ciuda lungimii, ea marcheaza, în- tr-un final de o gravitate impunătoare, sacrificiul ostașilor care preferă să moară decît să cadă în mîinile hitleriștilor.

emoțională din 
este acela în 
soldații partici- 

la atentat as- 
împietriți co-

regiei se rein multe epi- de pildă sec- culminantă a— asediul

Mihail LUPU

Spectacolul „Teatrului î

pe balustradă”

După două spectacole prezentate 
cu succes la Cluj, ansamblul de 
pantomimă al Teatrului pe balus
tradă din Praga, condus de Ladi
slav Fialka, a dat luni seara, 
sala Savoy, primul spectacol 
Capitală.

Spectacolul a fost alcătuit 
mai multe părți intitulate : 
dii“, „Circul", „F 
„Metamorfoze". Regia și scenariul 
sînt semnate de conducătorul an
samblului, iar muzica aparține lui 
Zdenek Sikola.

La sfîrșitul spectacolului, artiști- 
lor-oaspeți le-au fost oferite flori. 
Ansamblul cehoslovac prezintă a- 
celași spectacol și în ziua de 10 
mai. (Agerpres)

în 
în

din 
„Stu

dieze de teatru" și

podium: Corul de cameră „Madrigal" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu' din București
Foto: Gh. Vinfilă

• 19,00 — Telejurnalul de 
seară • 19,15 — Copii poves
tind copiilor • 19,25 — Pentru 
școlari: SPORT LA MICROS
COP : FOTBALUL • 20,00 — 
Cabinet medical T.V.: MA
LADIA ULCEROASĂ. Participă profesorul doctor T. Spîrchez • 20,20 — Divertisment muzical: Melodii interpretate la diferite instrumente
• 20,40 —Rapsozi populari:Ecaterina Gagea din regiunea Cluj • 21,00 — Telecronica
economică. Se va dezbate problema îmbunătățirii continue a calității lucrărilor de construcții. • 21,30 — Film:
„MĂRIA" — o producție a studiourilor cehoslovace • 23,00 
— Telejurnalul de noapte
• 23,10 — Buletin meteorolo
gic.

• HAIDUCII — cinemascop : Patria — 10i 12,15: 14,30; 
16,451 19: 21,15, București — 9,15; 11,30; 13,45: 16,30; 18,45: 
21, Flamura — 9,15: 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30, Grădina 
„Progresul" — 20 (la toate completare 1 "ci 1"“. Mric 
dia (completare Orizont științific nr. 2) — 10: 12,30; 15,30; 
18: 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
blica — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
Dinamo — 20, Expoziția (Piața Scînteii)

1 Mai 1086), Melo-

cinemascop : Repu- 
19-, 21,15, Stadionul 

_ — 20.
• SALARIUL GROAZEI : Cinemateca — 10: 12,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărul — 
8,30: 11: 13.30: 16; 18,30; 21, Capitol — 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45; Ia grădină - 20, Feroviar — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15, Grădina 
„Doina” — 20 (ia toate completare Orizont științific nr. 2), 
Arenele Libertății — 20, Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21.15.
• OPERAȚIUNEA „I" : Festival — 10; 12,30; 16; 18,30; 21 -, 
grădină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ: Victoria (completare Suită 
bănățeană) — 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30 : 20,45, Lira (com
pletare Cartiere noi în București) — 15,30; 18 ; la grădină 
— 20.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Central — 9; 
11,45; 14,30: 17,15; 20,15.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA « SEARA : Union (completare 
Cu acul și ata) — 15,30; 18; 20,30, Cotroceni (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe tară a lucrătorilor din con
strucții) — 15,30: 18: 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII . Doina — 10.
• DARCLEE : Doina (completare Orașul care iubește)
11,30; 15,30: 18; 20.30
• VERIFICAȚI-VĂ CEASUL I — KATIUȘA — DOUA SĂP- 
TĂMÎNI ÎN YEMEN — CÎND IARNA TRIUMFĂ — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 41 : Timpuri Noi — 10—21 în continuare,
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Gralești — 
15,30: 18; 20,30, Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• NU PL1NGE, PETER — cinemascop : Înfrățirea între po
poare (completare Orizont științific nr. 1) — 14,30? 16,30; 
18,30: 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ 
tare Rășinarii — 9,30—14
• HAI, FRANȚA ! : Buzești (completare Pictorul din Praga)

- 10: 13,30; 16; 18,30 , la grădină 20,30, Flacăra (comple
tare Stațiunea de prelucrare a balenelor) — 10: 16; 18,15; 
20,30.
• VANINA VANINI : Crîngași — 15,45; 18; 20,15.
• AVENTURA : Grivita — 9; 12; 15; 18; 21. Tonus — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30 ; la grădină — 19,45
• CORĂBIILE LUNGI cinemascop : Bucegi (completare 
1 Mai 1966) — 9,30; 12,15; 15: 17,45; 20,30; la grădină —20.
• PARCAREA INTERZISĂ : - - -
trecutului) 9,30; 11,45; 14: 16.15: 18,30 : 20,45
• LA PORȚILE PĂMlNTULUI — cinemascop : Unirea (com
pletare Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15 ; la grădină — 20, 
Popular (completare Vîrste) — 16; 18,15 : 20,30, Ferentari 
(completare Ivan Funev) — 16; 18,15; 20,30.
• DESENE SECRETE : Vitan (completare Lipsa de apă) —• 
16; 18.
• DEPĂȘIREA : Munca (completare Și acum... putină gim
nastică) — 13,30: 16: 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii :
— 9,30; 13; 16,30; 19,45 ; Ia grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop : Arta (completare 
științific nr. 1) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Moșilor (completare 
și iarmaroace) — 15,30; 18; 20,30 ; la grădină — 20.
e BEATA : Cosmos (completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 
15,45: 18: 20,15.
• MUNCILE LUI HERCULE : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
• BARCAGIUL — cinemascop : Colentina (completare 
Energia) — 15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Volga — 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30.
• INSPECTORUL : pioreasca (completare Cartiere noi în 
București) — 10-, 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ANI CLOCOTITORI: Rahova (completare Politețe) — 
15,30; 18 ; la grădină — 20,15.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE: Progresul (completare 
Cotidiene) — 15; 17; 19: 21.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Drumul 
Sării — 15: 17,30; 20.
• CHEILE CERULUI: Pacea (completare In costum de sca
fandru deasupra planetei) — 16; 18; 20.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : Grădina 
Colentina — 20.
•800 DE LEGHE PE AMAZOANE: Grădina „Progresul-Parc*
— 20.

— cinemascop : Dacia (comple
te continuare ; 16,15: 18,30; 21.

Gloria (completare Secretul

s

Aurora

Orizont

Tîrguri

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Palatului
— orele 20) : Recital de violă GEORGES OTTO ROTH și 
Recital de violoncel CĂTĂLIN ILEA.
• Teatrul
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul _____
COPIII PĂMlNTULUI
LUI JUSTINIAN — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) :
— 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VIFORUL —
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR —
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" (in sala Clubului Finante-Bănci — orele 
20) : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE.
• Teatru! „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : KATIA 
ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Academiei) : GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : NE
GRU PE ALB — 20.

de Operă și Balet : AIDA — 19
de stat, de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA

Național „I. L. Caragiale" (sala
— 19,30, (sala Studio) :

Comedia) : 
TEZAURUL

SCAUNELE

20.
20.

Actualitatea științifică internațională* < «

PAȘI UIMIHITI SPRE

dr. Ambros P. SPEISER
Președintele Federației Internaționale 

pentru prelucrarea informației, membru al Comitetului 
federației elvețiene pentru automatizăriIn Elveția, după un început șovăitor, mașinile electronice de prelucrare a informației și-au găsit repede o întrebuințare destul de largă. In prezent funcționează sau sînt pe cale de a intra în funcțiune circa 250 de asemenea instalații.Introducerea automatizării în domeniul muncilor administrative permite economii considerabile in utilizarea forței de muncă, concomitent cu sporirea impresionantă a volumului de lucrări efectuate.Două instituții publice importante — căile ferate și serviciile de poștă, telegraf, telefon — dispu- nînd de mari centre de calcul, folosesc pe scară largă avantajele prelucrării electronice a datelor. Diferitele operații de calcul, întocmirea actelor de plăți, operațiile contabile specializate se efectuează cu ajutorul calculatoarelor e- lectronice. In practica serviciului poștal, se înregistrează pe cartele perforate vărsămintele efectuate de oficiile poștale în diferite operații, ca plata primelor de asigurări, diferite abonamente de presă etc. Firma creditoare înscrie deconturile pe anumite cartele perforate.

Cind firma debitoare depune suma respectivă la oficiul poștal, ea capătă o jumătate din cartelă, iar talonul este expediat la centrul poștal pentru prelucrare automată ; aici lista de plăti se centralizează și creditorului i se transmite informația sub formă de cartele perforate sau de benzi magnetice, ceea ce îl scutește de emiterea altor chitanțe. Intr-un an centrul de calcul poștal poate emite peste 31 milioane de asemenea ordonanțe, respectiv chitanțe de plăți.Oficiile de statistică recurg și ele tot mai mult la serviciile calculatoarelor electronice pentru analiza datelor privind dezvoltarea economiei, starea socială, bunurile materiale și chiar... încasarea impozitelor. In afară de organizațiile federale amintite, mai există centre de calcul și la alte administrații de stat sau locale.De asemenea, se studiază în prezent introducerea unor aparate, magnetice sau optice, pentru citirea documentelor de bancă. în același stadiu se află intertelefonul automat, care va comunica la a- numite intervale de timp situația conturilor, a debitelor, a credite-

lor etc. In Elveția își au sediul numeroase bănci și companii de asigurare, iar în sistemul d® plăți elvețian, în loc de cecuri pentru plățile curente, se recurge de regulă la serviciile oficiilor poștale. De aici rezultă automatizării Una dintre bănci este pe cale de a introduc® o rețea de teleprelucrare a datelor, la care, prin intermediul centrului de calcul de la Basel, vor li conectate toate calculatoarele din sucursalele băncii. Alte diverse instituții, companii de asigurări, consilii municipale etc. au decis să folosească mașinile electronic® pentru a urgenta lucrările de birou, operațiile de analizare a datelor și comunicarea lor la distantă. In comerț, accentul se pune în prezent pe controlul centralizat al stocurilor șj al aprovizionărilor.După cutes era de așteptat, industria elveț-.ană de ceasuri și-a dat la rindul ei seama de avantajele prelucrării electronice a datelor. Aproape fiecare întreprindere mai importantă din această ramură posedă în prezent sistem® de dirijare automată a fabricării pieselor. In același timp, unele uzine chimice construiesc antrepozite în care operațiile de stocare, înregistrare și distribuire a materialelor se efectuează după program și sub controlul unor calculatoare electronice. Anumite fabrici de ciment proiectează automatizarea întregului proces de producție.Introducerea sistemelor de prelucrare a informației asigură mai multă elasticitate în producție și, în. același timp, o mai bună documentare a conducerii întreprinderilor. De aceea, este de presupus că numărul acestor instalații va continua să crească, iar aplicațiile lor, pe măsura perfecționării, vor avea tendința să cuprindă domenii tot mai largi.

și atenția acordată acestor operații, cele mai importante
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COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI Dragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, transmitem membrilor partidului dv. și întregului popor român felicitările noastre cordiale frățești.De la crearea sa, P.C.R. a condus lupta clasei muncitoare și a oamenilor muncii împotriva jugului capitalist și exploatării, pentru eliberarea socială și puterea populară.In anii fascismului și războiului el a organizat lupta plină de abnegație pentru înlăturarea dictaturii fasciste.Sub conducerea partidului dv. glorios și sprijinindu-se pe ajutorul Uniunii Sovietice, poporul român a scuturat jugul fascist și a înfăptuit revoluția socialistă, obținînd în anii puterii populare minunate succese în dezvoltarea economiei naționale, învățămîntului și culturii.Partidul dv. este un luptător activ pentru cauza libertății, progresului și socialismului pe arena internațională.în actuala situație cînd agresiunea imperialismului american în Vietnam și politica revanșardă a militariștilor vest-germani intensifică încordarea internațională este necesară mai mult ca oricind unitatea partidelor comuniste și muncitorești și a țărilor socialiste în lupta împotriva imperialismului.De ziua aniversării dv. vă urăm, dragi tovarăși, din toată inima, dumneavoastră și tuturor membrilor partidului dv. noi succese în construirea socialismului și în întreaga activitate spre binele cauzei noastre comune și a păcii.Trăiască Partidul Comunist Român ISă trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea dintre P.M.U.P. și P.C.R., dintre popoarele polonez și român.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC 
UNIT POLONEZ

BUCUREȘTIDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român vă adresăm dv. și poporului român prieten urările noastre cele mai cordiale si salutări tovărășești. Urăm partidului dv. să obțină și în continuare succese în construcția societății socialiste, spre binele oamenilor muncii, harnici și iubitori de pace, din Republica Socialistă România vecină. Comuniștii și toți oamenii muncii din Iugoslavia socialistă salută eforturile Partidului Comunist Român, îndreptate spre apărarea păcii în lume, colaborarea pe baza egalității în drepturi și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între cele două partide și țări socialiste ale noastre.
COMITETUL CENTRAL 

AL UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA

DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI DE STAT 

A ROMÂNIEI SI A VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANBUCUREȘTI Dragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, adresăm tuturor comuniștilor români, întregii clase muncitoare și întregului popor frate român felicitările noastre cele mai călduroase.Timp de 45 de ani, sub conducerea partidului său comunist, clasa muncitoare și poporul român au obținut succese remarcabile în eliberarea națională și în construirea socialismului.Prin munca lor plină de abnegație și creatoare, clasa muncitoare și poporul român au transformat România dintr-o țară cu o economie înapoiată, într-o țară multilateral dezvoltată, cu o industrie modernă, o agricultură în plină dezvoltare și o bază tehnico-științifică înaintată.Pe aceste baze, nivelul de trai material și cultural al poporului este în continuă creștere. Poziția și prestigiul de care se bucură Republica Socialistă România pe arena internațională cresc necontenit.Partidul celor ce muncesc din Vietnam și poporul vietnamez se bucură din toată inima de realizările strălucite obținute de partidul și poporul român și-i urează noi și mari succese în construirea socialismului ceea ce constituie o contribuție importantă la întărirea și dezvoltarea forțelor lagărului socialist, la apărarea păcii în lumea întreagă.în condițiile cînd imperialiștii americani intensifică nebunește războiul de agresiune în Vietnamul de sud și desfășoară un război de distrugere împotriva Republicii Democrate Vietnam, partidul, guvernul și poporul frate român au acordat și continuă să acorde poporului vietnamez sprijinul și ajutorul lor prețios.Aceasta constituie o încurajare puternică pentru poporul nostru din cele două zone, în lupta sa împotriva agresorilor americani, pentru a-și salva patria, pentru a apăra Nordul Vietnamului, a elibera Sudul Vietnamului și a se îndrepta spre reunificarea națională.Folosim acest prilej pentru a exprima sincerele noastre mulțumiri partidului, guvernului și poporului frate român, pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat.Trăiască solidaritatea și prietenia de nezdruncinat dintre partidele și popoarele noastre, în lupta comună împotriva imperialismului, pentru pace, independență națională, democrație și socialism!
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC 

DIN VIETNAM

„CURSA PĂCII"PRAGA 9 (Agerpres). — Pe sta
dionul Slavia din Praga s-a dat 
ieri startul în cea de a 19-a ediție 
a tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Păcii" Praga—Varșovia— 
Berlin la care participă 102 concu- 
renți din 17 țări: Algeria, Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Finlanda. Franța, R.D. 
Germană, Italia. Iugoslavia, Ma
roc, Norvegia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S.

Traseul întrecerii măsoară 2 315 
kilometri, împărțiți în 15 etape.

Prima etapă — înconjurul ora
șului Praga — a fost cîștigată la 
sprint de Axel Peschel (R.D.G.), 
cronometrat pe distanța de 121 km 
in 2h 58’44”. In același timp cu în
vingătorul au sosit în ordine: 
Guerra și Gallazzi (Italia), Kudra 
(Polonia), Smolik (Cehoslovacia) 
etc.

Dintre cicliștii români, Ion Ar
deleana a sosit cu plutonul fruntaș 
la 6 secunde față de ciștigătorul 
etapei. Ziegler s-a clasat pe locul 
73, la 6’14", Ciocan pe locul 74, la 
6'21”, Suciu pe locul 79. la 10’01”, 
Ciumete pe locul 83, la 15’14”, Gri- 
gore pe locul 84, la 15’14”.

Astăzi se desfășoară etapa a II-a Praga—Liberec (132 km).

FOTBAL

ECOURI LA ETAPA A 20-A

aflat în fata unor 
La unele meciuri 
spre exemplu), ar-

eliminarea de pe teren. E 
arbitrul Gh. Popovici a dictat a- 
sanctiune craioveanuiui Strîm- 

și piteșteanului Barbu, pentru 
reciprocă, dar — după cum ni 

numai după ce ten-

A.RBITRI, ARBITRAJE. Rapoartele 
observatorilor federali prezenți la me
ciurile de duminică menționează, între 
altele, că arbitrajele au fost satisfăcă
toare, deși în repetate rînduri conducă
torii de joc s-au 
probleme dificile, 
însă (la Craiova, 
bltrii nu și-au făcut simțită autoritatea, 
trecînd ușor cu vederea peste abateri 
care, în mod normal, trebuiau sancțio- 
nate cu 
drept, 
ceastă 
beanu 
lovire 
s-a transmis 
siunea nervoasă a ambelor formații a- 
proape că depășise normalul. Lipsa de 
fermitate a arbitrului nu scuză totuși 
impasibilitatea antrenorilor Știința Cra
iova și Dinamo Pitești la irascibilitatea 
manifestă a jucătorilor.

Arbitrul Romulus Pop a condus slab 
meciul Rapid — Siderurgistul, interpre
ted intr-un mod propriu „legea avan
tajului*. Două dintre greșeli au fost în 
vizibilă contradicție cu realitatea. E 
vorba de penaltiul acordat rapidiștilor 
în min. 57 la o „subtilă" simulare de 
fault a lui Ionescu, care pătrunsese în 
careu, și de schimbarea locului unde, 
in minutul 56, Motroc a comis henț 
(rapidistul atinsese mingea cu mina in 
propriul careu, deci era 11 m). Spre 
sfîrșitul meciului gălățenii au întîrziat 
voluntar repunerea mingei în joc, fie

Mîine, optimile de finală 
ale „Cupei României88

Programul meciurilor eife urmă
torul : BACĂU : C.S.M.S.-Rapid 
București ; HUNEDOARA : Clujeana- 
Steagul roșu ; R1MNICU VÎLCEA : 
5oda Ocna Mureș-Sfeaua ; CLUJ : 
A. S. Aiud-Cnșul ; BRAȘOV : Ci
mentul Medgidia-U.T.A. ; BUCU
REȘTI : Metalul Plopeni-Farul (pe 
stadionul „Dinamo*, de la ora 
16,30); PITEȘTI: Petrolul Ploiești- 
Siderurgistul Galaji ; MEDIAȘ ; 
Universitatea Cluj-Dinamo București.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNBUCUREȘTIDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Român și tuturor comuniștilor sincere felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării partidului dumneavoastră.în decursul a 45 de ani, Partidul Comunist Român a străbătut un drum greu, dar glorios de luptă și victorii.în perioada orînduirii burghezo-moșierești și a dictaturii fasciste el a fost supus unor opresiuni crunte, a condus luptele de clasă ale oamenilor muncii din țara dv.După înlăturarea dictaturii fasciste, poporul român a înfăptuit, sub conducerea partidului său comunist, profunde transformări democratice în țară, care au dus la lichidarea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române, a construit cu succes baza economică a socialismului.România s-a transformat dintr-o țară cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, într-un stat socialist industrial-agrar dezvoltat.în prezent, poporul frate român muncește cu un entuziasm uriaș pentru îndeplinirea sarcinilor etapei desăvârșirii construcției socialiste în România stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.Republica Socialistă România, dezvoltînd și întărind prietenia și colaborarea cu țările comunității socialiste și forțele iubitoare de pace din lume, aduce o contribuție importantă în lupta împotriva politicii colonialiste și de aventuri militare ale imperialismului, pentru pace și securitatea popoarelor în Europa și în întreaga lume.BuCurîndu-ne în mod sincer de toate succesele dv. ca de propriile succese, sîntem ferm înc-edințati că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și întări și în viitor spre binele construirii socialismului în țările noastre, întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, in interesul victoriei cauzei noastre comune.în această zi memorabilă vă urăm din inimă, dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România noi și mari succese în construcția socialistă în țara dv., în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale.Cu salutări frățești, 

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI POPULAR 

REVOLUȚIONAR MONGOL

★Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, au mai trimis telegrame Comitetului Central al 
P.C.R. : Dolores lbarruri, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Spania, Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist din Grecia, S. Mikunis, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Izrael, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Chile, Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din Japonia, Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Venezuela.în telegrame se transmit felicitări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a partidului nostru,

de la poartă, fie de la tușă. Arbitrul a 
sesizat acest lucru, i-a anunțat pe ju
cători ca va prelungi jocul dar, pînă 
la urmă, a fluierat finalul partidei exact 
după 90 de minute.

S-A GĂSIT O EXTREMA STÎNGÂ ?— 
Cronicarii ziarului de specialitate obiș
nuiesc ca, după consultarea prealabilă 
cu unii tehnicieni prezenți la meciuri, 
să acorde fiecărui jucător o notă pen
tru comportarea de pe teren. Urmărind 
aceste notări etapă de etapă, se observă 
că în marea majoritate a cazurilor su
fragiul specialiștilor îl întrunesc jucă
torii din apărare, cu o frecvență su
perioară — portarii. Duminică, spre 
exemplu, ieșeanul Constantinescu (la 
Ploiești) și gălățeauul Florea (la Bucu
rești), deși apărau în deplasare, au 
stopat prompt atacurile adverse, prin 
intervenții care le-au adus aplauzele 
publicului și îmbrățișările propriilor lor 
colegi de echipă. Note mici, ilustrînd 
deci valoarea scăzută în timpul jocu
rilor, primesc cu regularitate înaintașii. 
Excepțiile sînt rare. Este curios că mai 
nici unul dintre înaintașii cu experiență 
nu figurează între „excepțiile" amintite. 
Duminica aceasta, tînărul craiovean 
Stănescu — nume de dată foarte re
centă în categoria A, a făcut o partidă 
excelentă ca extremă stingă. Antreno
rul federal Ion Lăpușneanu întrezărește 
în Stănescu un autentic talent care, 
bine îndrumat, ar putea intra pe viitor 
în vederea selecționerilor echipei re
prezentative.

CUM E VREMEA
IERI IN ȚARĂ : Vremea a devenit 

instabilă și. s-a răcit. Cerul s-a. aco
perit în toate regiunile. Au căzut ploi 
mai ales sub formă de averse însoțite 
pe alocuri de descărcări electrice în 
Banat, Oltenia, Muntenia și Ardeal și 
cu totul izolat în celelalte regiuni. 
Temperatura aerului Ia orele 14 oscila 
între 11 grade la Cîmpulung Mușcel 
și 25 de grade la lași și Riuseni. în 
București : Vremea a devenit instabilă 
și s-a răcit. Cerui a fost variabil, mai 
mult noros. Au căzut ploi temporare. 
Temperatura maximă a fost de 22 de 
grade.

*urări pentru noi victorii în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Telegramele scot în evidență sprijinul acordat de Republica Socialistă România popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor, consecvența politicii țării noastre de destindere internațională și de apărare a păcii. Este relevată, totodată, înalta apreciere de care se bucură e- forturile depuse de Partidul Comunist Român pentru întărirea u- nității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și internaționalismului proletar.
Turneul 
internațional 
de șahînaintea rundei finale, în clasamentul turneului internațional de șah de la București conduce marele maestru sovietic Viktor Korci- noi cu 11,5 puncte, urmat de românul Florin Gheorghiu 9,5 puncte, cehoslovacul Kavalek 9,5 puncte (toate partidele încheiate), Matulovici (Iugoslavia), Soos (România), Czerniak (Izrael) cîte 8 puncte. în penultima rundă s-au înregistrat următoarele rezultate: Ciocîltea — Gheorghiu remiză; Pavlov — Korcinoi 0-1 ; Kolarov — Ghițescu 1-0 ; Garcia — Minici 0-1 ; Soos — Kavalek remiză : Par- toș — Czerniak 0-1. Partida Neam- țu — Bednarski s-a întrerupt.(Agerpres)
• Cu prilejul lucrărilor uniunii eu

ropene de judo s-a stabilit ca urmă
toarea ediție a campionatelor europene 
să se desfășoare anul viitor, în luna 
mai, la Londra.

• La Montevideo s-a disputat întil- 
nirea amicală de baschet masculin 
Uruguay-U.R.S.S. La capătul unei par
tide echilibrate, baschetbaliștii forma
ției gazde au învins cu 69—67 (36—38).

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 mai. în țară : Vremea se 
menține ușor instabilă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 16 și 26 de 
grade. în București : Vremea se men
ține ușor instabilă, mai ales în primele 
zile. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice. Tempe
ratura ușor variabilă.

Cu prilejul zilei de 9 Mai — Ziua independenței de stat a României și a Victoriei asupra Germaniei hitleriste, la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism, Ia Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală au fost depuse luni dimineața coroane de flori.La solemnități au luat parte tovarășii Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, delegații ale oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile bucu- reștene.Au participat șefi al misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.Pe platourile din fața monumentelor, companii militare au prezentat onorul.La Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, corpului diplomatic, Ministerului Forțelor Armate, Consiliului Central al Sindicatelor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului U.A.S.R., Consiliului național al femeilor, Comitetului orășenesc al P.C.R. și Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, Comitetului foștilor deținuți antifasciști, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist,
Cronica x i I e i

' TELEGRAMECu prilejul celei de-a 21-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Consiliul Central al Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist și Consiliul Național al Femeilor au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Socialistă Cehoslovacă.
PERSONALITĂȚI BULGARE 

1N TRECERE PRIN ROMANIAîn drum spre Finlanda, unde va întreprinde o vizită oficială, Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, însoțit de Ghero Grozev, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe, a făcut un scurt popas în țara noastră. Cu același avion a sosit de la Sofia, în trecere prin România, și Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, care călătorește în Uniunea Sovietică. Pe aeroportul Băneasa, personalitățile bulgare au fost salutate de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior. funcționari superiori din M.A.E. și M.C.E. A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membrii ambasadei.
COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ ILuni la amiază a avut loc semnarea Protocolului de colaborare științifică pe anul 1966—1967 între Academia Republicii Socialiste România și Academia germană de științe din Berlin. Au semnat din partea română acad. D. Dumitrescu, secretar general al Academiei, iar din partea germană acad. G. Rienăcker, secretar general al Academiei germane de științe din Berlin.
SOSIREA PREȘEDINTELUI 

COMITETULUI INTERNAȚIO
NAL AI, CRUCII ROȘIILuni seara, la invitația Crucii Roșii a Republicii Socialiste România, a sosit în Capitală Samuel Gonard, președintele Comitetului internațional al Crucii Roșii, care va face o vizită în țara noastră. Oaspetele este însoțit de H. G. Beckh, delegat al acestui comitet.

O DELEGAȚIE 
DE ZIARIȘTI IRANIENI 

NE-A VIZITAT TARALa invitația Direcției Presei din Ministerul Afacerilor Externe, între 29 aprilie—9 mai, o delegație de ziariști iranieni a făcut o vizită de documentare în țara noastră. Delegația a fost formată din dl. Mohammad Hossein Faripur, director și proprietar al ziarului „Sedaye Mardom“, dr. Jafar Shahid, directorul săptămînalului .Javan Mardom“, d-na Tajdaht Dalir Ashtiani, de la cotidianul „Ete- Iaat“, și d-ra Mitra Amir Soleima- ni, de la cotidianul „Kayhan“. în cursul șederii lor în Republica Socialistă România, oaspeții au avut întîlniri cu persoane oficiale din unele instituții de stat, oameni de cultură și artă, ziariști români și 

precum șl jerbe de flori din partea organizațiilor de pionieri.La Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, corpului diplomatic, Ministerului Forțelor Armate, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, Comitetului orășenesc al P. C. R. și Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, jerbe de flori din partea pionierilor.După solemnități cei prezenți au primit defilarea companiilor de onoare.
★La solemnitatea depunerii de coroane de la Cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul României în lupta împotriva fascismului au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Roman Moldovan, vicepreședinte

AdunăriLuni după-amiază au avut Ioc în întreaga țară adunări consacrate Zilei Independenței de Stat a României și Zilei Victoriei, la care au vorbit ofițeri superiori, activi și în rezervă.La Casa de cultură a raionului Nicolae Bălcescu din Capitală, a evocat însemnătatea acestor evenimente, general-maior în rezervă Marcel Mihăilescu. în fața unui mare număr de cetățeni, prezenți la Casa prieteniei româno-sovieti- ce, a vorbit general-colonel în rezervă Radu Niculescu Cociu, iar la Liceul nr. 24 a făcut o expunere despre faptele de vitejie ale ostașilor români, general-maior Petre Mălăianu.în sala clubului „Minerul" din orașul Baia Sprie, numeroși oameni ai muncii — români, maghiari și de alte naționalități — au ascultat expunerea maiorului Dumitru Ve- sea, consacrată celor două sărbă-

au vizitat instituții culturale și întreprinderi industriale din Capitală, Ploiești și Brașov. înainte de a părăsi țara noastră, delegația de ziariști iranieni a fost primită de Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
Ședința Comitetului Național 
al Republicii Socialiste România 
pentru F. A. 0.La Consiliul superior al Agriculturii a avut loc ședința Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O..Lucrările ședinței au fost conduse de către Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii și președinte ai Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O., care a prezentat și noul Comitet, din care fac parte reprezentanți ai Consiliului Superior al Agriculturii, Ministerului Afacerilor Externe, ai altor instituții interesate în activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.în cursul ședinței a fost analizată activitatea pe care Comitetul Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O. a desfășurat-o în perioada 1964- 1965. A fost prezentată informarea cu privire la lucrările celei de-a

| ALFRED MENDELSOHN ]

în ziua de 9 mai s-a stins din viață, după o grea suferință, compozitorul Alfred Mendelsohn, maestru emerit al artei, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor, profesor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din București.Născut în București la 17 februarie 1910, Alfred Mendelsohn a urmat cursurile Academiei de muzică și artă dramatică din Vlena, desăvîrșindu-și apoi studiile de compoziție la Conservatorul din București, cu Mihail Jora.Alfred Mendelsohn s-a afirmat ca un compozitor fecund, consa- crîndu-și talentul și puterea de muncă înfloririi culturii muzicale din țara noastră. Printre creațiile sale ce îmbrățișează o diversitate de genuri, se înscriu simfonii, oratorii, cantate, lucrări destinate scenei, unele dintre ele intrate în repertoriul permanent al instituțiilor noastre muzicale, fiind cunoscute și peste hotare. Un loc important în creația sa îl ocupă lucrările inspirate din trecutul de luptă al poporului, din viața nouă, socialistă a patriei noastre.Ca vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și profesor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu", Alfred Mendelsohn a desfășurat o remarcabilă activitate în domeniul dezvoltării muzicii românești, a contribuit la formarea tinerelor 

al Consiliului de Miniștri. Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, miniștri, reprezentanți ai Sfatului popular al regiunii București, generali și ofițeri superiori, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice și atașați militari.După ce o companie militară a prezentat onorul, au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, a corpului diplomatic și a Ministerului Forțelor Armate.Cei prezenți au primit apoi defilarea companiei de onoare.Solemnități în cadrul cărora au fost depuse coroane de flori au avut loc, de asemenea, la Cimitirul eroilor români și la cimitirele eroilor sovietici din comunele Herăstrău și Jilava, precum și la cimitirele, monumentele și plăcile comemorative ale eroilor români și sovietici din numeroase localități din țară.
in țarători. în aceeași zi au vorbit la Liceul nr. 1 din Baia Mare, colonel Dumitru Istvan, la Liceul nr. 3, locotenent-colonel Nicolae Coarda, iar în fața muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzina chimico-metalurgică „1 Mai" din Baia Mare, maiorul Ștefan Ba- lasfy. (Agerpres)
Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.S.U.G.La invitația C.C. al P.C.R., luni seara a sosit în Capitală, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Werner Linder, adjunct al șefului Secției agrare a C.C. al P.S.U.G. La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Moldovan, prim adjunct al șefului Secției agrare a C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct al șefului Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R., David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Stelian Ionescu, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Au fost de față Handwerker Berthold, consilier al ambasadei R.D.G., și alți membri ai ambasadei.

XIII-a conferințe a F.A.O., precum și alte probleme legate de îmbunătățirea activității în viitor în cadrul acestei Organizații.Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alți membri ai Comitetului au relevat aportul delegațiilor române la diferite manifestări internaționale organizate sub egida O.N.U. și a instituțiilor sale specializate, inclusiv F.A.O., și au făcut unele recomandări asupra valorificării mai bune a posibilităților existente de cooperare între țara noastră și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură — F.A.O.S-au adoptat planul de acțiuni pe linie F.A.O. și programul de lucru al Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O. și al Biroului acestuia pe anul 1966. (Agerpres)

generații de compozitori și la popularizarea muzicii în rîndul maselor.Alfred Mendelsohn a fost membru al Partidului Comunist Român.Pentru meritele sale i s-au decernat ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, Premiul de Stat pentru creație muzicală, Premiul de compoziție „George Enescu" și Premiul Academiei.Moartea prematură a lui Alfred Mendelsohn constituie o grea pierdere pentru cultura muzicală românească. Artist de prestigiu, el va rămîne veșnic în amintirea colegilor săi și a iubitorilor de muzică din țara noastră.
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă 
Uniunea Compozitorilor 
din Republica Socialistă 

România
Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu"
★Corpul defunctului este depus la sediul Uniunii Compozitorilor, din Calea Victoriei, nr. 141, unde publicul va avea acces marți, 10 mai între orele 12—18 și miercuri. 11 mai». între orele 9—12. Adunarea de doliu va avea loc miercuri, orele 12, la Uniunea Compozitorilor.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Vizita delegației de partid și guvernamentale române în R. D. Vietnam Manifestări consacrate ft 21-a aniversare

MITINGUL DE LA HANOI
Cuvîntarea tovarășului Tran Duy Tung 
si a tovarășului Emil Bodnaraș 
j 5 ■>

Continuarea

convorbirilor

oficiale

Zilei Victoriei
Uniunea Sovietică Franța

a eliberării Cehoslovaciei

HANOI 9 (Agerpres).— Luînd cuvîntul la mitingul de la Hanoi în cinstea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, Tran Duy Tung, președintele Comitetului administrativ al orașului Hanoi, a arătat că împreună cu întregul popor vietnamez, populația Hanoiului se bucură din toată inima de marile realizări ale poporului frate român.Astăzi, cînd poporul nostru vă face o primire călduroasă — a spus vorbitorul — clasa muncitoare din România și poporul român sărbătorește cu entuziasm cea de-a 45-a aniversare a gloriosului Partid Comunist Român. Cu acest prilej fericit dorim să transmitem salutul nostru cel mai călduros Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor români, clasei muncitoare și întregului popor român. Vă dorim, dumneavoastră și poporului frate român, noi succese în îndeplinirea rezoluției celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român cu privire la planul pentru dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1966—1970, și la planul de zece ani pentru dezvoltarea energeticii, care sînt menite să dea un avînt desăvîrșirii construcției socialiste, contribuind astfel la întărirea forței lagărului socialist și la apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă.Un val puternic de indignare și proteste împotriva imperialiștilor americani a cuprins lumea întreagă. Mișcarea mondială pentru sprijinirea poporului vietnamez împotriva agresiunii americane ia amploare.Noi exprimăm mulțumiri sincere țărilor socialiste frățești și popoarelor din lumea întreagă pentru sprijinul lor hotărît acordat luptei drepte a poporului vietnamez împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea națională.Republica Democrată Vietnam și Republica Socialistă România sînt două țări frățești ale lagărului socialist. Popoarele noastre sînt legate printr-o strînsă prietenie. Partidul, guvernul și poporul român au ajutat poporul vietnamez să vindece rănile războiului și să construiască socialismul, iar în prezent sprijină lupta poporului vietnamez împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională și reunificarea patriei.Conducătorii de partid și de stat din România au condamnat în numeroase rînduri agresiunea imperialiștilor americani din Vietnamul de sud, intensificarea războiului lor de distrugere din Vietnamul de nord și trucul „ofertei lor de pace". Ei au exprimat sprijinul total pentru lupta dreaptă a poporului vietnamez, pentru poziția în patru puncte a Adunării Naționale și a guvernului Republicii Democrate Vietnam și pentru declarația Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, pe care îl consideră drept singurul și adevăratul reprezentant al poporului sud-vietnamez.în încheiere, Tran Duy Tung a arătat că locuitorii capitalei sînt profund mișcați de cuvintele rostite de tovarășul Emil Bodnaraș în cursul vizitei sale în R. D. Vietnam, care reafirmă sprijinul total și ajutorul deplin acordat luptei drepte a poporului vietnamez de către partidul, guvernul și poporul român.Poporul vietnamez — a spus el — este fericit să constate că colaborarea prietenească și frățească dintre ceîe două popoare ale noastre se întăresc și se dezvoltă neîncetat. Fără îndoială că vizita de prietenie pe care o face în prezent delegația de partid și guvernamentală română va întări mai mult solidaritatea activă și colaborarea frățească dintre partidele și popoarele noastre.Adresînd un fierbinte salut frățesc din partea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, a întregului popor român, tovarășul Emil 
Bodnaraș a spus:Delegația noastră a venit în Vietnam pentru a îndeplini înalta misiune de a transmite mesajul de solidaritate frățească a Partidului Comunist Român, a guvernului și a poporului român cu lupta neînfricată a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea libertății și independenței, pentru unitatea și integritatea patriei sale.Evocînd lupta dusă de poporul vietnamez pentru cucerirea independentei naționale, succesele obținute de poporul din Vietnamul de nord în construcția socialistă și fe- licitînd poporul vietnamez pentru aceste succese, vorbitorul a relevat activitatea titanică a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, care, în condițiile amenințării permanente a escadrilelor dușmane și adesea înfruntînd bombardamentele, nu precupețesc eforturile pentru sporirea continuă a producției industriale, pentru recolte bogate, întărind neîncetat capacitatea de apărare a patriei, făcînd-o mereu mai puternică în fata dușmanului.

în continuare tovarășul Emil Bodnaraș a arătat că încercînd să frîneze avîntul luptei de eliberare din Vietnam, încăîcînd prevederile acordurilor de la Geneva, imperialiștii americani duc un război a- gresiv împotriva poporului viet-namezLa adăpostul vorbăriei despre pace, ei au făcut noi pași pe calea intensificării și extinderii războiului. Toate acestea constituie încălcări grosolane ale normelor elementare de drept și morală, de relații între state și reprezintă o crimă împotriva poporului vietnamez și a umanității, pun în pericol în mod grav pacea în sud- estul asiatic și în lume.Arătînd că războiul agresiv împotriva poporului vietnamez este o expresie a politicii cercurilor imperialiste care încearcă să înăbușe mișcările de eliberare națională și aspirațiile de progres și libertate ale popoarelor, vorbitorul a spus: Poporul vietnamez nu poate fi îngenuncheat. Cauza sa este dreaptă și va învinge ! în țara noastră este cunoscută hotărîrea de luptă, înaltul spirit de combativitate și sacrificiu, eroismul manifestat în luptă de poporul vietnamez, ostașilor populare vietnameze, lor, brigăzilor tuturor celor eroism apără independentă, ale poporului.Lupta dreaptă a poporului vietnamez se bucură de simpatia caldă și sprijinul Republicii Socialiste România, a tuturor țărilor socialiste frățești, a mișcării comuniste internaționale, a mișcării de eliberare națională, a cercurilor progresiste din întreaga lume, a celei mai mari părți a opiniei publice mondiale.

Adresăm salutul nostru și ofițerilor Armatei voluntari- din uzine și sate, care cu vitejie și patria lor liberă și cuceririle socialiste

După ce s-a referit la poziția partidului nostru, expusă în moțiunea adoptată de cel de-al IX-lea Congres al Paridului Comunist Român și într-o serie de documente de stat, vorbitorul a arătat că la București, cu prilejul sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceau- șescu, a reafirmat cu toată forța solidaritatea deplină a partidului, guvernului și întregului popor român cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.România socialistă consideră că unica soluționare justă a problemei vietnameze poate fi realizată numai în condițiile în care se pornește de la principiul sacru că fiecare popor are dreptul să hotărască singur asupra destinelor sale, fără nici un amestec din afară.Sprijinim întrutotul poziția în patru puncte a guvernului Republicii Democrate Vietnam, precum și cea în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare. Partidul Comunist Român, guvernul României consideră că trebuie să se pună

capăt bombardamentelor și oricăror acțiuni de încălcare a suveranității și securității Republicii Democrate Vietnam, să fie retrase toate efectivele militare americane și satelite din Vietnamul de sud, să se aplice acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam. Să se respecte dreptul imprescriptibil și suveran al poporului vietnamez de a decide asupra prezentului și viitorului Vietnamului!După ce a vorbit despre succesele poporului român în construcția socialistă, tovarășul Emil Bodnaraș a arătat că Partidul Comunist Român, România socialistă pun în centrul activității lor pe plan internațional alianța, prietenia și colaborarea frățească cu toate țările socialiste. Temelia trainică, permanentă, a politicii internaționale a țării noastre o formează principiile suveranității și independenței popoarelor, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Pe această bază România dezvoltă relațiile sale internaționale cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.Referindu-se la marea diversitate de condiții în care își desfășoară activitatea partidele comuniste și muncitorești, vorbitorul a arătat că Partidul Comunist Român consideră că fiecare partid are dreptul exclusiv de a-și elabora de sine stătător formele și metodele de activitate, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării sale. De cea mai mare însemnătate este respectarea normelor de bază ale relațiilor dintre partide, dezvoltarea relațiilor de deplină egalitate, încredere, stimă și respect reciproc între ele.Profund pătruns de importanța de prim ordin a unității și coeziunii țărilor sistemului mondial socialist — cea mai de seamă cucerire a celor ce muncesc din lume — a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român va face tot ce depinde de el pentru a aduce și în viitor întreaga sa contribuție la întărirea acestei unități.Vorbind despre convorbirile delegației cu conducătorii Partidului celor ce muncesc din Vietnam și ai guvernului R. D. Vietnam, tovarășul Emil Bodnaraș a arătat că ele s-au desfășurat în spiritul celei mai calde cordialități, al stimei, încrederii și deplinei înțelegeri reciproce. în aceste rodnice și utile convorbiri, care au abordat probleme de interes comun și probleme ale situației internaționale și ale mișcării muncitorești s-a manifestat o deplină identitate de vederi. Sîntem convinși— a spus în încheiere vorbitorul — că relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o și mai mare dezvoltare în viitor, servind cauzei socialismului și păcii.

HANOI 9 (Agerpres). — Trimisul special Al. Cîmpeanu transmite: Luni dimineață la Hanoi au continuat convorbirile dintre delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România și delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului Republicii Democrate Vietnam.★După-amiază, oaspeții au vizitat o unitate antiaeriană dintr-o suburbie a Hanoiului. Delegația a fost însoțită de general-locotenent Van Tien Dung, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, șeful statului major al Armatei populare vietnameze, Hoang Van Tien, adjunct al ministrului afacerilor externe, colonel Dang Tu, comisar al comandamentului apărării antiaeriene și aviației al Republicii Democrate Vietnam, Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București.La sosire, solii poporului român au fost călduros salutați de ostașii și ofițerii unității. Comandantul unității a adresat vii mulțumiri poporului român pentru sprijinul și ajutorul acordat luptei poporului vietnamez. Unitatea a demonstrat apoi un exercițiu de luptă.General-colonel Ion Ioniță, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului forțelor armate, felicitând pe ostași și ofițeri, le-a urat succes deplin în înfăptuirea înaltei misiuni pe care le-a încre- dințat-o patria — de a apăra cerul capitalei R. D. Vietnam de incursiunile avioanelor dușmane.Oaspeții au oferit daruri pentru clubul unității.în cursul vizitei, tovarășul Emil Bodnaraș a adresat ostașilor și ofițerilor un cuvînt de salut și felicitări.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — A- genția TASS transmite că în întreaga Uniune ziua de 9 mai — Ziua victoriei asupra Germaniei hitleriste — a fost marcată printr-un „minut de reculegere" în memoria celor căzuți în război. Solemnitatea a fost transmisă de toate posturile de radio și de televiziune ale Uniunii Sovietice.La Moscova, în capitalele republicilor unionale, în orașele-erou : Leningrad, Volgograd, Sevastopol, Odesa, în cetatea Brest și în alte orașe sovietice în cinstea Zilei Victoriei s-au tras salve de tun.La monumentele ridicate cinstea Război pentru Apărarea Patriei avut loc depuneri de coroane; neri și tinere au făcut gardă onoare.
monumentele ridicate în celor căzuți în Marele au tide

R. P. Polonă(Agerpres). — _7 și 8 mai în Po-In

la Wroclaw a avut loc festivă a Consiliilor a comitetelor Frontu- poporului din Silezia

VARȘOVIA 9 cursul zilelor de lonia au avut loc numeroase manifestări consacrate celei de-a 21-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste în cel de-al doilea război mondial. La festivitatea de Ia Cracovia a luat cuvîntul Josef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. El a vorbit despre participarea ostașilor și întregului popor polonez la lupta împotriva fascismului în anii celui de-al doilea război mondial.La 8 mai o sesiune populare și lui unitățiiInferioară. In cuvîntarea rostită la sesiune, Adam Rapacki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a reafirmat principiile politicii externe a Poloniei — unitatea cu țările socialismului, solidaritatea cu forțele mișcării de eliberare națională și anticolonialismului, coexistența pașnică cu toate statele. A. Rapacki a amintit, de asemenea, că Polonia năzuiește spre realizarea în Europa a unui sistem de securitate colectivă în locul actualei scindări în blocuri militare opuse.
CORESPONDENTĂ DIN GENEVA

Mesajul Frontului Național de EliberareHANOI 9 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în Republica Democrată Vietnam, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a trimis la 7 mai un mesaj tovarășului Emil Bodnaraș, conducătorul delegației de partid și guvernamentale române în care se spune :„Populația sud-vietnameză urmărește cu profundă simpatie activitatea dv. și a delegației dv. Prin radio noi ascultăm cu o vie emoție declarațiile dv. călduroase în ceea ce privește lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională a populației din nordul și sudul Vietnamului.Pînă în prezent, Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România și poporul frate român au acordat un sprijin din ce în ce mai puternic și un ajutor tot mai mare luptei sfinte a populației sud-vietnameze împotriva imperialiștilor agresori americani și a lacheilor lor, pentru eliberarea

sudului, apărarea nordului, în vederea reunificării pașnice a patriei. în cursul acestei vizite dv. personal și delegația de partid și guvernamentală română ați reafirmat hotărîrea celor 19 milioane de români de a sprijini pe deplin lupta împotriva agresiunii americane pentru salvarea națională a populației din cele două zone — din nordul și sudul Vietnamului. Populația sud-vietnameză și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud mulțumesc cu căldură guvernului și poporului român pentru această simpatie și sprijin și le consideră ca o sursă de încurajare puternică în lupta lor dreaptă.Noi nutrim convingerea că vizita delegației de partid și guvernamentale române în R. D. Vietnam va consolida și mai mult solidaritatea de luptă între poporul vietnamez și poporul român împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului conduse de imperialismul american, va contribui în mod activ la salvarea păcii mondiale".

Dată publicității zilele trecute, nota Consiliului federal elvețian adresată Comisiei Pieței comune ridică un colț al vălului sub care sînt ascunse misterele „rundei Kennedy". Demersul elvețian se referă la hotărîrea din 5 aprilie a Consiliului ministerial al C.E.E. de a anula, înce- pînd de la 1 iulie 1966, scăderea cu 20 la sută a tarifelor vamale. Măsura de a reduce cu a- cest procent drepturile de vamfâ între țările comunității se aplica din 1961 și era menită să a- ducă la același numitor tarifele naționale ale „celor șase" și indirect să favorizeze o poziție comună cu privire la negocierile vamale de Ia Geneva — cunoscute sub numele de „runda Kennedy".Rațiunile demersului elvețian sînt evidente.

Cursa

„excepțiilorft

Agresorii continuă să bombardeze 
teritoriul R. D. VietnamHANOI 9 (Agerpres). — Numeroase escadrile de avioane americane, care au decolat de pe bazele militare din Tailanda și de pe port- avioanele flotei a Vil-a, au bombardat și au mitraliat unele regiuni populate din provinciile Quang

Ninh, Bac Thai și Lang Son din Republica Democrată Vietnam. Forțele armate și cele navale și-au coordonat acțiunile, supunînd unui baraj de foc intens avioanele inamice. A fost doborît un avion a- merican.

Din cele 970 de produse afectate de hotărîrea Consiliului ministerial al C.E.E., 167 sînt exportate de Elveția, furnizor principal al Pieței comune în materie de coloranți, aluminiu, țesături, unele mașini, bumbac etc. Totodată, măsura, avînd un caracter comunitar, va determina implicit Germania federală și țările Beneluxului — care au tarife mai scăzute — să le majoreze cu aproape 12 la sută. în sfîrșit, lista celor 970 de „cazuri de disparități" nu vizea-

PARIS 9 (Agerpres). — Duminică au avut loc în întreaga Franță ceremonii cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la victoria asupra Germaniei hitleriste. Cu acest prilej, președintele de Gaulle, primul ministru Pompidou și ministrul armatelor Messmer au depus o coroană de flori la mormîntul soldatului necunoscut din Paris. Ministrul foștilor combatanți și al victimelor de război, A. Sangui- netti, a participat la ceremonia organizată la Mont Valerien, în a- propiere de Paris, unde se află o criptă în care tați luptătorii tență.Tot la 8 maifestări consacrate eroinei naționale a poporului francez, Jeanne d’Arc care, acum 530 de ani, a organizat mișcarea pentru eliberarea Franței de sub ocupația engleză, în timpul războiului de 100 de ani.

FESTIVITĂȚILE 
DE LA PRAGA

au fost înmormîn- francezi din rezis-au avut Ioc mani-

0

PRAGA 9. — CorespondentulAgerpres, Al. Liță, transmite : Poporul cehoslovac a sărbătorit la 9 mai cea de-a 21-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist. Cu acest prilej, la Praga a avut Ioc parada militară a unităților armatei populare și miliției populare cehoslovace. La tribuna oficială din piața Letna au luat loc conducători de partid și de stat ai R. S. Cehoslovace. Erau prezenți, de asemenea, reprezentanți ai oamenilor muncii, fruntași în producție, șefi și membri ai misiunilor diplomatice acreditați la Praga. Generalul de armată B. Lomsky, ministrul apărării naționale al R. S. Cehoslovace, a primit raportul de la comandantul pară- zii și a trecut în revistă trupele. A luat apoi cuvîntul A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.

Comunist Chinez și Consiliul de Stat au adresat felicitări muncite rilor, inginerilor, tehnicienilor, oa- , menilor de știință, comandanților militari și întregului personal care și-au adus contribuția la realizarea exploziei termonucleare.cir- face Po- că

PEKIN 9 (Agerpres).— Agenția China Nouă transmite că la 9 mai în R.P. Chineză a fost efectuată cu succes o explozie termonucleară.In comunicatul oficial, dat publicității cu acest prilej, se subliniază că guvernul R.P. Chineze „declară încă o dată, în mod solemn, că niciodată și în nici un fel de cumstanțe R.P. Chineză nu va prima uz de arma nucleară, porul chinez speră sincerniciodată nu va avea loc un război nuclear. Sîntem convinși, se arată în comunicat, că un război nuclear poate fi prevenit cu condiția ca toate popoarele și țările iubitoare de pace să acționeze împreună și să lupte cu perseverență" pentru acest scop. Ca și în trecut, poporul și guvernul chinez „vor continua să lupte împreună cu toate țările și popoarele iubitoare de pace pentru țelul nobil al distrugerii totale și interzicerii complete a armelor nucleare".Comitetul Central al Partidului

M SOFIA. La 9 mai s-a deschis 
“* la Solia cel de-al Vl-lea Con
gres al Sindicatelor din R.P. Bul
garia, la care participă peste 1 160 
de delegați. La congres participă 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
șl alti conducători de partid și de 
stat. La lucrările congresului asistă 
delegații din 42 de țări. Din Repu
blica Socialistă România participă 
o delegație a Consiliului Central al 
Sindicatelor, condusă de Gheorghe 
Petrescu, secretar al C.C.S. Din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar congresul 
a tost salutat de Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. ai P.C. Bulgar.

ză numai Elveția, Suedia și alte țări furnizoare care au protestat. Ea se alătură „excepțiilor" care, după părerea „celor șase", ar urma să fie sustrase reducerii cu 50 la sută a taxelor vamale prevăzute de „negocierile Kennedy”.Se desprinde din a- ceastă manevră că unele progrese, despre care s-a vorbit după reluarea contractului dintre „cei șase" Ia Luxemburg și Bruxelles, au fost iluzorii.

Pe de altă parte, Statele Unite aplică taxe compensatoare — cate uneori ajung la 30 la sută din valoarea importului — asupra produselor chimice și altor mărfuri care au un preț mal scăzut decît cele a- mericane. Aceasta afectează un mare număr de produse și este considerată de mai multă vreme „sabia lui Damocles* a „negocierilor Kennedy”.Toate acestea arată că cercul vicios al cursei listelor de „excepții”, în loc să se restrîngă, s-a lărgit brusc peste așteptări. Dacă nu se va pune capăt acestei curse, „runda Kennedy" riscă să rămînă tot mai în urmă, pînă la dispariție. Tocmai acest lucru îl afirmă cercurile oficiale ale Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) care manifestă pesimism în legătură cu perspectivele apropiatelor negocieri tarifare de la Geneva.
Horia LIMAN

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

într-o declarație radiotelevizată, cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste și a sfîrșitului celui de-al doilea război mondial, președintele Consiliului Național al Revoluției. Houari Boumedienne, a anunțat naționalizarea a 11 mine de fier, plumb, zinc, fosfați etc. Pînă a- cum, aceste mine se a- flau, în cea mai mare parte, în proprietatea nor companii străine, special franceze.După ce a scos în vidență importanța care această măsură
u- îne- pe o are pentru industrializarea tării, Houari Boumedienne a subliniat că situația existentă pînă a- cum punea guvernul algerian într-o postură inacceptabilă, întrucît

Naționalizarea

unor mine
pentru a aproviziona cu minereu algerian combinatul metalurgic de la Annaba (ex-Bone) aflat în construcție era nevoie să se ducă tratative cu companiile străine. „S-a pus capăt unei situații anacronice și incompatibile cu suveranitatea noastră națională", aPrintre portante zate se cum relevă agenția ofi-

declarat el. cele mai im- mine naționali- numără, după

cială de presă „Algerie Piessa Service", cea de la Ouenza Bou Khadra, care, singură, produce 85 la sută din minereul de fier algerian, și cea de la Djebel Onk, una dintre cele mai bogate în zăcăminte de fosfați din lume.In afară de acestea, au fost naționalizate minele de mercur de la „Bab-el Mas" și Marsma, care situează Algeria Ia același nivel cu țări

producătoare de mercur, cum ar fi Mexicul și Spania.„Naționalizarea celor 11 mine, scrie „Algerie Presse Service”, se înscrie în vastul proces de trecere în mîinile poporului a numeroase o- biective economice al cărui început trebuie căutat imediat după proclamarea independenței".„Această măsură, remarcă agenția France Presse, intervine în timpul unei „pauze” a negocierilor economice algero-franceze începute cu o lună și jumătate în urmă”. Șeful guvernului a ținut însă să-și reafirme „fidelitatea față de acordurile algero-franceze" în domeniul hidrocarburilor încheiate în iulie anul trecut, acorduri care, după cum a spus el, țin seama de „interesele celor două părți și oferă un exemplu încurajator de cooperare".
C. BENGA
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HB BERLIN. La Rheinsberg, lingă 
Berlin, a intrat în funcțiune 

prima centrală atomică din R. D. 
Germană.

Mi VARȘOVIA. La invitația pre- 
ședintelui Adunării Naționale 

franceze, Jacques Chaban-Delmas, 
la 9 mai a sosit în Franța o dele
gație a Seimului polonez condusă 
de Zenon Kliszko, vicemareșal al 
Seimului.

M LONDRA. Luni au început con- 
™ vorbirile preliminare secrete 
anglo-rhodesiene. tntr-un scurt co
municat al Oficiului relațiilor cu 
Commonwealthul. se precizează că 
tn cursul desfășurării lor nu se va 
mai da publicității nici un comu
nicat.

M CAIRO. A fost semnat progra- 
™ mul de colaborare culturală 
pe anii 1966/1967 între R.A.U. și 
R.P. Chineză, pe baza acordului de 
colaborare culturală încheiat între 
cele două țări tn 1956.

REPUBLICA DOMINICANĂ

„Neliniște 
crescîndă"
înaintea alegerilorSANTO DOMINGO 9 (Agerpres). — Intr-un comentariu consacrat alegerilor generale din Republica Dominicană de la 1 iunie, agenția U.P.I. arată că, acum, cînd campania electorală a intrat în ultima lună, se pare că în țară s-a creat o atmosferă de „neliniște crescîndă" Candidații sînt deosebit de interesați în legătură cu ceea ce se va întâmpla după alegeri, în timp ce guvernul provizoriu trebuie să facă față unor posibile tulburări. Dacă pînă nu demult cele mai multe dintre oficialitățile dominicane erau optimiste, atmosfera de încordare se face tot mai mult simțită acum. Săptămîna aceasta, cel mai important dintre candidații la postul de președinte, Juan Bosch, a arătat, într-o emisiune de radio, că în țară există o mișcare organizată în scopul „de a nu accepta rezultatele alegerilor". Această mișcare, a precizat Bosch, este formată din elementele de dreapta care îl sprijină pe fostul președinte Joaquin Bala- guer. Aceste elemente contradictorii din viața politică dominicană sînt incluse în preocupările guvernului provizoriu, care a publicat cîteva comunicate, apelînd la corpul electoral și la politicieni să mențină calmul și liniștea în întreaga țară.

r

REDACȚIA ȘI ADMINIS7RAȚIA; București, Piața „Scînteii®. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, factorii poștali «I difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScînteH


