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COMUNICATUL COMUN 
asupra vizitei delegației Partidului Comunist Român 

și guvernului Republicii Socialiste România 

in Republica Democrată Vietnam

întreținerea culturilor
îndată după terminarea însămînțărilor, gospodăriile agricole de stat au 

trecut la întreținerea culturilor prăsitoare. Folosind numărul mare de mașini și 
utilaje de care dispun, mecanizatorii au executat această lucrare pe mai mult 
de 100 000 hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui. Pe suprafețe impor
tante se aplică în acest an prășitul chimic, prin folosirea ierbicidelor. Lucrările 
de întreținere a culturilor au fost efectuate pe cele mai mari întinderi în unită
țile trusturilor GAS Călărași, Con
stanța, Brăila și Ploiești, unde și în- 
sămînțările s-au făcut mai de vre
me decît în alte părți ale țării. Tn 
fotografie: executarea prășitului 
la GAS Mogoșoaia-București.

(Agerpres)
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fondurilor de investiții

Există părerea, de care 
ne-am dat seama în 
cursul unor convorbiri cu 
oameni de specialitate, că 
figura centrală din acti
vitatea de fiece zi a rețe
lei comerciale — în ceea 
ce privește stabilirea con
tactului nemijlocit cu 
consumatorii — este șeful 
de unitate. Dacă e adevă
rată și în comerț vorba 
veche și înțeleaptă că „o- 
mul sfințește locul", 
atunci ea se referă în pri
mul rînd la acei oameni 
care, prin truda, hărnicia,
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priceperea lor, asigură 
deservirea promptă, co
rectă, civilizată a mii și 
mii de cetățeni.

— într-adevăr, șeful de 
magazin sau șeful unită
ții de alimentație publică 
(restaurant, bufet etc.) 
sînt oameni de bază, ,,oa- 
meni-cheie“ în activitatea 
comercială — ne spune 
tov. GHEORGHE BAR
BU. consilier în Ministe
rul Comerțului Interior. 
Prin cunoștințele, expe
riența, calitățile lor pro
fesionale, ei determină 
indicele esențial în munca

Un nou cartier ieșean

popu-
Așadar 

ordin 
largă

că ele

La invitația Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam șl a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, o delegație a Partidului Comu
nist Român și a guvernului Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim-vieepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită de 
prietenie în Republica Democrată Vietnam între 5 și 
11 mai 1966. Din delegație au făcut parte tovarășii : 
Paul Niculescu-Mizil. membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român ; general-colonel Ion Ioniță, membru 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
adjunct al ministrului forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România ; Vasile Vlad. membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
șeful Secției relațiilor externe a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român ; Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al Republicii Socia
liste România ; Ion Moangă, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Vietnam.

în timpul șederii sale în Republica Democrată Viet
nam, delegația a fost primită de tovarășul Ho Și Min, 
președintele Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, cu care a avut convorbiri cor
diale. Delegația a participat la un miting organizat 
în onoarea sa de către reprezentanții populației ora
șului Hanoi. Ea a vizitat Muzeul Revoluției, expoziția 
„Totul pentru victoria asupra agresorilor americani", 
o unitate de apărare antiaeriană, uzina de construcții 
mecanice „Tran Hung Dao", s-a întîlnit cu oameni al 
muncii din diferite pături ale populației.

Pretutindeni, delegației i s-a făcut o primire ex
trem de călduroasă, pătrunsă de sentimente profund 
frățești, din partea diferitelor pături ale populației 
vietnameze, ceea ce constituie o expresie a relațiilor 
de trainică prieteniei care leagă cele două partide și 
popoare.

Delegația română a exprimat mulțumiri sincere 
pentru ospitalitatea frățească, căldura și cordialitatea 
cu care a fost întîmpinată pretutindeni.

Delegația Partidului Comunist Român și a guver

nului Republicii Socialiste România și delegația 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate Vietnam au avut convor
biri care s-au desfășurat în spiritul celei mai calde 
cordialități, al stimei. încrederii și deplinei înțelegeri 
reciproce caracteristice relațiilor dintre cele două 
partide și țări.

Din partea vietnameză, la convorbiri au participat 
tovarășii: Fam Van Dong, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Vietnam : Nguyen Duy Trinb, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Vietnam, ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Vietnam ; Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri al Republicii Democrate Viet
nam ; Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam ; Nguyen Van Tran, secretar al Comite
tului Central al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam : General de brigadă Tran Quy Hai, membru su
pleant al C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, adjunct al ministrului apărării al R. D. Viet
nam : Hoang Tu, ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate Vietnam în Republica 
Socialistă România.

Cele două delegații s-au informat reciproc asupra 
situației și realizărilor obținute în construcția socia
lismului în cele două țări si au efectuat un schimb de 
păreri cu privire la situația gravă, care s-a creat în 
urma intensificării si extinderii de către imperialis
mul american a războiului de agresiune în Vietnam, 
cît și asupra relațiilor dintre cele două partide și 
țări. Ele au făcut, de asemenea, un schimb rodnic și 
util de păreri asupra problemelor actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România a transmis un mesaj de solidari
tate și prietenie frățească al Partidului Comunist 
Român, al guvernului și poporului român cu lupta

(Continuare în pag, a V-a)

in construcție
Dr. Mihai DIAMANDOPOL

președintele Consiliului de conducere al Băncii de Investiții

Partidul și guvernul conside
ră că sarcina centrală în do
meniul 
carea 
lor economice. Este vorba, cu alte 
cuvinte, de valorificarea cu maxi
mum de rezultate a fondurilor alo
cate de stat, concretizarea în o- 
biective strict necesare și într-un 
timp scurt a efortului de acumu
lări făcut de întregul popor. „Ma
rea răspundere pentru cheltuirea 
unei părți importante a venitului 
național destinată dezvoltării con
tinue a economiei, progresului și 
propășirii patriei — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., la Consfă
tuirea pe tară a lucrătorilor din 
construcții — impune beneficiari
lor, proiectanților, constructorilor 
să chibzuiască profund la întocmi
rea fiecărui proiect, la executarea 
fiecărei construcții, astfel ca orice 
ban investit și material consumat, 
orice lucrare executată să-și a- 
tingă scopul, să răspundă unor 
necesități reale, să contribuie la 
creșterea avuției naționale a po
porului".

Sporirea eficienței fondurilor 
alocate pentru investiții poate fi 
realizată pe căi multiple. La uni
tățile puse în funcțiune, creșterea 
eficientei economice se poate obți
ne prin folosirea mai bună a capa
cităților și spațiilor productive, prin 
organizarea mai judicioasă și per
fecționarea procesului de producție. 
Această cerință se impune cu acu
itate, dat fiind că la unele în
treprinderi se constată rezerve de 
capacități de producție neutilizate, 
concretizate în utilaje nefolosite, 
fonduri fixe slab utilizate, unele 
trecute în rezervă sau conservate 
în mod nejustificat, construcții su
pradimensionate etc. La Uzina 
„Ciocanul“-Nadrag. hala nouă de 
6 000 mp construită inițial pentru 
producerea aspersoarelor este folo
sită în prezent în proporție de nu
mai 25 la sută.

La solicitarea de noi investiții 
trebuie să se apeleze numai în mă
sura în care, din analiza aprofun
dată a posibilităților de utilizare 
cit mai bună a capacităților exis
tente, rezultă că sarcinile de pro
ducție prevăzute nu pot fi acope
rite pe seama acestora. O dată re
zolvată această problemă, trebuie 
alese căile cele mai eficiente de 
realizare practică a investițiilor : 
construcții de unități noi, moder
nizarea. reutilarea sau lărgirea uni
tăților existente, cunoscut fiind că, 
în anumite condiții modernizarea, 
reutilarea sau dezvoltarea unități
lor existente pot fi preferate noilor 
construcții. La Combinatul side
rurgic Reșița, de pildă, sporul de

investițiilor este ridi- 
pe toate căile a eficienței

capacitate rezultat în urma recon
strucției cuptorului nr. 4 de la o- 
țelărie a fost obținut cu o investi
ție specifică cu 46,3 la sută mai 
mică decît cea realizată inițial. La 
Combinatul chimic Borzești, mări
rea capacității de producție a so- 
dei caustice electrolitice, realizată 
în ultimii ani, s-a obținut cu o 
investiție specifică de circa 5 ori 
mai mică decît cea rezultată la 
investiția din 1956. Folosind uti
litățile existente, cu unele modi
ficări și completări, investiția spe-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Recent au fost luate u- 
nele măsuri pentru regle
mentarea circulației auto 
pe drumurile publice. In 
legătură cu aceasta l-am 
rugat pe colonelul HARA- 
LAMBIE VLASCEANU, șe
ful Direcției circulației din 
D.G.M., să informeze pe 
cititorii noștri asupra noi
lor măsuri.

— Este bine cunoscut 
faptul că la noi are loc o 
intensificare a circulației 
pe drumurile publice, o 
sporire continuă a numă
rului de autovehicule, o 
creștere a traficului rutier 
turistic. Toate acestea au 
făcut necesară modifica
rea reglementărilor pri
vind circulația.

Modificările ce se aduc 
au menirea să contribuie 
substanțial la îmbunătăți
rea circulației vehiculelor 
și pietonilor pe drumurile 
publice.

In primul rînd, se pune 
de acord terminologia fo
losită în materie de circu
lație cu cea prevăzută în 
convenția internațională 
asupra circulației rutiere 
la care a aderat și țara 
noastră. Mijloacele de 
semnalizare, marcajele 
rutiere, standardizate anul 
trecut, alături de indica
toarele de circulație, fac 
parte integrantă din noile 
acte normative.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). După 
Piața Unirii și cartierele „Codrescu" 
de pe Copou, „Tudor Vladimirescu" 
și „Socola-Nicolina" reconstruite 
în ultimii ani, constructorii de 
locuințe ieșeni și-au mutat cen
trul de activitate într-un nou cartier: 
Tătărași-sud. El va avea în total 
peste 10 000 de apartamente cu
prinse în blocuri cu patru și nouă 
etaje, amplasate în terase, pe cor
nișa Tătărași pînă către coama dea
lului Ciric. Constructorii șantierului 
nr. 11 condus de ing. Mircea Romaș- 
canu au predat pînă acum aproape 
1 000 de apartamente din micro- 
raionul I, care în final va avea 
3 119 apartamente, precum și o 
școală cu 16 săli de clasă. In curînd 
ei vor începe lucrările de construc
ție la un alt micro-raion.

noastră : calitatea deser
virii. Importanța răspun
derii lor apare cu atît 
mai limpede dacă avem 
în vedere că prin unită
țile comerciale se perindă 
aproape întreaga 
lație a țării, 
răspunderile de 
profesional au o 
rezonanță socială.

— De ce credeți 
vizează în primul rînd pe 
șeful unității comerciale ?

— Fiindcă el dă consis
tență sarcinii pe care i-a 
încredințat-o statul so

cialist : prin exi
gența cu care își 
aprovizionează u- 
nitatea, organi
zează desfacerea, 

. instruiește și e- 
ducă pe vînză- 
tori. Unitatea 
comercială, ca 
aspect și mod

de deservire, exprimă sti
lul său de muncă, perso
nalitatea sa. Vezi cîte un 
magazin bine aranjat, 
bine aprovizionat, cu vîn- 
zători politicoși. E dova
dă că acolo 
om inimos, 
un dezvoltat 
punderii.

Observațiile sînt cît se 
poate de judicioase. Le 
transcriem pentru a fixa 
astfel jaloanele unei dis
cuții în contradictoriu cu 
un fel limitat de a înțe
lege munca șefului de u- 
nitate. L-am întîlnit 
atunci cînd venea vorba, 
în convorbirile avute, 
despre calitățile profesio
nale ce trebuie să carac
terizeze pe un bun șef de 
unitate. „El trebuie să fie, 
în primul rînd, un bun 
gospodar", ni s-a răspuns 
nu de puține ori. cu pre
tenția de a ne edifica 
printr-o formulă atotcu
prinzătoare. De fapt, toc
mai acest adevăr, presu
pus cu valabilitate de 
axiomă, se arată depășit 
de ) realități, mai ales 
cînd e vorba de a-1 aplica 
în domeniul comerțului. 
Fiindcă „bun gospodar", 
termen deopotrivă de va
labil în aprecierea celor 
mai diferite activități 
omenești, te duce numai- 
decît cu gîndul la un ins 
cumpătat, chibzuit, prevă-

lucrează un 
priceput, cu 
simț al răs-

Vasile NICOROVICI

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Plecarea
HANOI 11 (Agerpres). — Trimi

sul special Al. Cîmpeanu transmi
te : Miercuri a părăsit Hanoiul
delegația de partid și 
mentală a Republicii 
România, condusă, de

guverna- 
Socialiste 
tovarășul

Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, a făcut o vizită în aceas
tă țară.

încă nu răsărise soarele cînd în 
piața Teatrului Municipal din Ha
noi s-au adunat reprezentanți ai 
diferitelor pături ale populației ca
pitalei pentru a-și lua rămas bun 
de la solii poporului român. Tn 
piață fluturau drapele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Vietnam. Pe 
mari panouri erau înscrise lozinci 
în cinstea prieteniei româno-viet-

din Hanoi
crederea sa fermă în victoria 
totală.

Convorbirile cordiale între de
legațiile noastre au mărit înțele
gerea și încrederea reciprocă, au 
contribuit la întărirea solidarității 
între cele două partide, pe baza 
marxism-leninismului și a inter
naționalismului proletar și au dez
voltat colaborarea frățească între 
popoarele Vietnamului și României 
în lupta împotriva dușmanului co
mun — imperialismul american — 
aducînd astfel o contribuție pozi
tivă la lupta popoarelor lumii pen
tru pace, independență națională, 
democrație și socialism.

încă o dată, în numele poporului 
vietnamez, al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și al guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, vă rog să transmiteți poporu

lui român, Partidului Comunist Ro
mân și guvernului Republicii So
cialiste România mulțumirile noas
tre cele mai vii pentru solidarita
tea și sprijinul total acordat de 
poporul român luptei juste a po
porului nostru.

Fie că poporul român să obțină 
succese și mai mari în construi
rea socialismului și în lupta pen
tru apărarea păcii în Europa și în 
lume.

întîmpinat cu căldură de asis
tență a rostit un cuvînt de rămas 
bun tovarășul Emil Bodnaraș.

Vizita delegației noastre de par
tid și guvernamentale în Republi
ca Democrată Vietnam, a spus to
varășul Emil Bodnaraș, se apropie 
de sfîrșit. în răstimpul celor cinci 
zile de cînd ne aflăm în mijlocul 
dv., am cules impresii puternice, 
de neuitat, a căror bogăție n-o pu
tem nici pe departe cuprinde în 
cuvîntul nostru de rămas bun.

(Continuare în pag. a V-a)

nameze.

Un alt lucru, pe care 
ținem să-l subliniem, 
este obligativitatea con
ducătorilor de autovehi
cule de a poseda cunoș
tințe necesare pentru a- 
cordarea primului ajutor 
persoanelor rănite cu oca
zia accidentelor de circu
lație, precum și obligati
vitatea deținătorilor de 
vehicule de a le dota cu

noapte. Întrucît sistemul 
de pînă acum era utilizat 
deseori într-un mod neco
respunzător, se stabilește 
ca la întîlnirea a două 
sau mai multe vehicule, 
de la o distanță de cel 
puțin 200 de metri, 
obligatorie folosirea 
scurte și reducerea 
zei de circulație.

Se va interzice virajul la

este 
fazei 
vite-

® Semn distinctiv pentru auto
vehicule conduse de începători 
• Mărirea vitezei și răspunderea 
omului de la volan.

truse medicale de prim 
ajutor.

De asemenea, s-a stabi
lit ca pe parbriz și pe 
geamul din spate al au
tovehiculelor conduse de 
persoane care au mai 
puțin de un an în prac
tica conducerii să fie 
aplicat un semn distinctiv 
(la autocamioane și mo
tociclete semnul distinctiv 
va fi plasat lîngă numă
rul de înmatriculare).

O prevedere nouă este 
cea referitoare la folosi
rea luminilor pe timp de

dreapta pe culoarea roșie 
a semaforului electric sau 
la poziția „stop" a agen
tului de circulație. Această 
măsură este luată pentru 
a facilita trecerea pieto
nilor de pe un trotuar pe 
altul, pe lumina de culoa
re verde a 
lectric, sau 
intersecție 
ce circulă
puse pe culoarea verde.

De asemenea, se mă
rește viteza de deplasare 
în localități și în afara lo
calităților pentru anumite 
tipuri de vehicule (autotu-

semaforului e- 
scurgerea prin 
a vehiculelor 

din sensuri o-

risme, autocamioane, au
tobuze etc.), mărindu-se 
în același timp și răspun
derea conducătorilor de 
autovehicule, care sînt o- 
bligați să reducă viteza 
pînă la limita evitării ori
cărui accident sau la în
tîlnirea indicatorului „li
mitare de viteză".

Pentru a descongestio
na cît mai mult partea ca
rosabilă și a evita desele 
viraje ce trebuie luate 
pentru depășirea vehicu
lelor staționate și, în mod 
deosebit, pentru a se evita 
accidentele ce se pot 
produce pe timpul nopții 
se prevăd noi reguli pri
vind staționările.

în combaterea cazurilor 
de încălcare a regulilor 
de circulație organele de 
miliție se pot sprijini în 
activitatea lor pe con
cursul voluntar al unor 
conducători de autovehi
cule care au o vechime în 
meserie de cel puțin 5 ani, 
sînt fruntași la locul de 
muncă și exemplu perso
nal în respectarea reguli
lor de circulație.

în încheiere, interlocu
torul nostru a subliniat 
necesitatea însușirii te
meinice a noilor reguli de 
circulație de către toți 
conducătorii de vehicule 
cu tracțiune mecanică.

AL. PLAIEȘU

Pentru a conduce pe oaspeți au 
venit Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afaceri
lor externe al R.D. Vietnam ; Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam ; 
Le Than Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri; Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C., vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
Naționale al R.D. Vietnam ; Nguyen 
Xien, vicepreședinte al Comitetu
lui permanent al Adunării Națio
nale a R. D. Vietnam ; Phan Ke 
Toai, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și alte persoane ofi
ciale, precum și Hoang Tu, amba
sadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești.

Erau prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Hanoi, 
membri ai ambasadei române.

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii De
mocrate Vietnam. Tovarășul Emil 
Bodnaraș a trecut în revistă garda 
de onoare.

Nguyen Duy Trinh a rostit apoi 
o cuvîntare.

Delegația partidului comunist și 
a guvernului Repuolicii Socialiste 
România — a spus tovarășul 
Nguyen Duy Trinh — își încheie 
vizita sa de prietenie în Republica 
Democrată Vietnam. în cursul 
scurtei dv. șederi în țara noastră, 
ați manifestat cu tărie simpatia și 
sprijinul partidului, guvernului și 
poporului român pentru lupta po
porului nostru împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală. Poporul nostru este profund 
mișcat de cuvintele dv. călduroase. 
Venind să vizitați Vietnamul, ați 
adus sentimentele cordiale a ce
lor 19 milioane de frați ai noștri 
români. în același timp vizita dv. 
constituie o ocazie prețioasă pen
tru poporul nostru de a-și expri
ma stima sa sinceră pentru po
porul român frățesc, care merge 
înainte cu pași siguri pe calea con
strucției victorioase a socialismu
lui. Ați putut constata hotărîrea 
poporului nostru de a infringe pe 
agresorii americani, precum și în-

în drum spre țară

Delegația de partid 
și guvernamentală romană 

s-a oprit la Pekin
PEKIN 11. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul E- 
mil Bodnaraș, care a făcut o vi
zită în R. D. Vietnam, s-a oprit, 
în drum spre țară, la Pekin.

La sosire pe aeroport — unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze — 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Cen I, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat ai 
R. P. Chineze, ministru al aface
rilor externe al R. P. Chineze ; Li 
Sien-nien, membru al Biroului

Politic al C.C. al P. C. Chinez, vi- 
cepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze ; Liu Siao, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne ; Giao I-min, șef-adjunct al 
secției relații externe a C.C. al 
P. C. Chinez, și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Tran Tu Binh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
Pekin, și Tran Van Thanh, șeful 
reprezentanței permanente din 
Pekin a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

Au fost de față, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pe
kin, membri ai ambasadei.

Dineu oferit în cinstea 
delegației

Miercuri seara, la Palatul Adună
rii Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină tovarășul Ciu En- 
lai, vicepreședinte ai C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Cen I, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat și ministru al 
afacerilor externe al R. P. Chi
neze, au oferit un dineu în cinstea 
tovarășului Emil Bodnaraș și a 
celorlalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale române 
care au vizitat Republica Demo
crată Vietnam. Tovarășii Ciu En- 
lai și Emil Bodnaraș au toastat 
pentru prietenia dintre cele două 
partide, dintre popoarele român 
și chinez.

La dineu au participat Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez și vicepre
mier al Consiliului de Stat, Giao 
I-min, membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, șef adjunct al Secției 
de relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Siao Guan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Pin Șao-hui, șef adjunct al ma
relui stat major al Armatei popu
lare chineze de eliberare, Cen 
Ceao-suan, adjunct ai ministrului 
agriculturii, Lu Pin, președintele 
Asociației de prietenie chino- 
române, și Tsui Jueh-si, adjunct 
al primarului orașului Pekin.

A luat parte, de asemenea, 
Aure) Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Pekin.
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Oră de desen în aer liber

Foto : M. Cioc

în statul nostru socialist ni se 
garantează, prin Constituție, drep
tul la muncă. Oricine are posibili
tatea să învețe o meserie (cea 
pentru care se simte chemat) și să 
se perfecționeze continuu în mese
rie, pentru a-și dovedi priceperea 
și calitățile. Sîntem apreciați după 
roadele muncii noastre. O ase
menea aprecie
re îmbărbătea
ză, îndeamnă 
la noi eforturi, 
conduce spre 
noi rezultate — 
și, în același 
timp, condam
nă superficiali
tatea, lucrul de 
mîntuială. Stu
diind, încercînd 
să-ți cunoști cît 
mai bine meseria, șl să ajuți, după 
puteri, la dezvoltarea ei, ai desco
perit o nouă metodă de lucru; asta 
înseamnă o mare satisfacție, noua 
metodă îți aparține, meritele îți 
sînt recunoscute de către toți. Sau: 
ești autorul unui proiect după care 
se va construi un nou cartier, sau 
o școală, un teatru... Dacă proiec
tul este bun, nimic mai firesc decît 
să primești aprecierile favorabile, 
răsplată a efortului depus. Dar iată 
că se ridică o întrebare : oare nu 
cumva, chiar în climatul nostru 
socialist, există, uneori, și posibi
litatea de a-ți însuși, prin diverse 
mijloace — evident, necinstite — 
roadele muncii altuia ? — și ast
fel să apari, pînă la dovezi con
trarii (care, mai devreme sau mai 
tîrziu, ies la iveală), un om foarte 
pregătit, cu inițiative etc ?... Din 
păcate, există și asemenea cazuri, 
și merită să vorbim despre ele.

Unul dintre minerii Văii Jiului, 
despre care s-a scris în presă la 
timpul potrivit, era aproape hotărît 
să renunțe la experimentarea unei 
noi metode de lucru din pri
cina unui maistru, cam prea spe- 
rios cînd i se pomenea de meto
de noi, invenții și inovații. După 
părerea lui, aplicarea unei meto
de însemna un mare semn de în
trebare (în 90 la sută din cazuri), 
dezorganizarea producției cel pu
țin pentru două trei luni, bani pră
pădiți, materiale. Ca maistru, voia 
să-și facă planul așa cum știa și 
cum credea el că e bine. în ciuda 
lui, noua metodă s-a experimentat; 
contrar prorocirilor lui, s-a dove
dit de folos și foarte multe echi
pe au aplicat-o cu succes... Nor
mal ar fi fost ca maistrul să tragă 
învățămintele necesare : altădată 
să cerceteze cu mai mare luare 
aminte propunerile care i se pre
zintă și să încurajeze, să susțină 
tot ce se anunță ca o noutate, în 
folosul colectivului. Dar iată că i-a 
venit un gînd : ce-ar fi să profite 
de pe urma succesului noii meto
de ?1 Și cu destul rafinament și 
argumente confecționate ad-hoc, 
s-a pus pe treabă. El a fost pri
mul care a vorbit ziariștilor, în ter
meni elogioși, despre minerul L.P. 
și despre metoda lui. „Am avut 
multe discuții cu L... care mi-e și 
prieten de mulți ani. Și nu o dată 
l-am pus la încercare : Măi L — 
n-o să izbutești 1 Dar eu știam că 
o să izbutească, și i-am dat mate
riale, l-am pregătit terenul...' Apre
cieri asemănătoare, în ședințele de

lucrul, să refacă toate calculele, 
pornind de la niște situații concre
te pe care le ignorase pînă atunci. 
I-au trebuit luni de zile de muncă 
încordată, pentru ca să ajungă la 
rezultatul dorit. Dar a ajuns... Și 
iată că la felicitări, la avantaje, 
s-au prezentat și ceilalți doi... De 
ce nu ? și-au zis. Doar ideea le 
aparține și lor. Dacă s-au retras un 
timp, a fost din pricina altor tre
buri... Cum avantajele erau destul 
de serioase, cei doi au cheltuit 
multă energie în a-și susține cauza, 
întreaga muncă a lui V., toate cal

bunătățire a muncii. Pentru asta 
omul trebuie să-și consulte co
laboratorii, să adune date, să 
se documenteze, să se gîndeas- 
că la soluții — și-apoi să 
se apuce de lucru. Dar dacă 
povestea asta îl depășește, ori 
n-are chef etc. ? Simplu : își în
deamnă colaboratorii la lucru... 
Dacă darea de seamă este bine 
primită, dacă i se transmit apre
cieri, omul uită să pomenească de 
colaboratori, de colectivul care a 
muncit. Pe colaboratori o să-i „îm
pace" el cumva, cu o vorbă bună,

PROFITORUL
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culele refăcute, experimentările, 
emoțiile — ce contau pentru ei ? 
Ba au pretins că și ei au propus 
soluții asemănătoare.

Uneori, din pricini birocratice, 
pînă cînd se aprobă o invenție, și 
pînă cînd se aplică, trece destul 
timp. Autorul se interesează, cere 
explicații — firesc, este nerăbdător 
să vadă rezultatele practice ale 
inovației, roadele. Și iată că într-o 
zi cineva îi șoptește : Poate că 
dacă te-ai asocia cu X, care este 
priceput, bun meseriaș, și cu pres
tigiu în uzină, totul s-ar rezolva 
mai simplu...

Există și oameni care ar fi fost 
obligați de îndatoririle lor profe
sionale să aducă îmbunătățiri la

locul de muncă, să vină cu soluții 
noi, să organizeze mai bine mun
ca, într-un cuvînl să-și îndepli
nească propriile sarcini. Dar ei aș
teaptă săptămîni și luni ca situația 
creată „să fie luată în seamă", 
să se vadă că e o „situație grea' 
și toate aceste soluții și metode pe 
care ar fi trebuit să le aplice în 
virtutea salariului (dacă nu a con
științei 1) le prezintă drept... ino
vații, drept surplus de gîndire, de 
energie în afara orelor de muncă.

Dat cele înșirate mai sus sînt 
cazuri complicate — de ce să nu 
ne referim și la unul mai simplu ? 
Să zicem că un șef de sector, ori 
de secție, dintr-o uzină, ori dintr-o 
instituție oarecare, trebuie să pre
gătească o dare de seamă amă
nunțită, să facă propuneri de îm

cu o propunere de premiere — dar 
să împartă laudele cu ei, în nici 
un caz 1 îl încîntă faptul că a reu
șit să producă o frumoasă impre
sie 1 Asta înseamnă că în curînd, 
în curînd... De obicei, acest „în 
curînd' nu mai are loc... Dar dacă, 
totuși, are ? în acest caz, va fi 
promovat, în continuare, un om 
nepregătit, dar abil. Vina este, în 
primul rînd, a celor care îi permit 
să fie abil, însușindu-și munca lor.

Este vorba, deci, de un procedeu 
subtil, bine pus la punct, adaptat 
împrejurărilor, oamenilor cu care 
ai de-a face, cu ajutorul căruia 
ți-ai putea însuși (dacă te mai 
ajută și norocul I) rezultatele mun
cii altora. Un procedeu cu totul 
străin conștiinței și practicii socia
liste. Ciudat este că uneori se a- 
junge la asemenea situație cu 
„bună înțelegere", cu îngăduința, 
cu judecata strîmbă că merită și 
X să fie alături de noi, doar atunci 
și-atunci ne-a ajutat. Dar mai sînt. 
și oameni cărora li s-a permis să 
domine, să intimideze — aceștia 
sînt mai pretențioși, nu merg la 
învoială. îți „argumentează" că 
este și meritul lor, au contribuit și 
ei, s-au gîndit și ei la problema 
cutare, au dovezi...

Astfel de cazuri se petrec acolo 
unde climatul permite ; unde apre
cierea muncii fiecăruia se face 
superficial ; unde se combină niște 
interese ; unde spiritul critic e scă
zut, sau tocit cu totul... Acestea 
toate pot duce la răsplătirea și 
promovarea unor oameni nepregă
tiți, de o moralitate îndoielnică. 
Acestea toate ar putea să descu
rajeze pe alții, pregătiți, dornici de 
a fi folositori societății Chiar dacă 
avem de-a face cu cazuri izolate, 
etica muncii noastre nu le suportă. 
Nu se poate trăi pe seama mun
cii colectivului

Rolul cheie 
al șefului 
de unitate

* » 
(Urmare din pag. I)

zător, econom etc. Desigur, e foarte 
bine, chiar obligatoriu, ca aseme
nea calități să le aibă și un șef de 
unitate Comercială, însă ele nu re
flectă tocmai ceea ce este esen
țial, specific în profesiunea lui.

Despre aceste aspecte ne-a vor
bit și tov. Alexandru Redes, pro
decan la Facultatea de comerț.

— Nu e deloc exagerat — ni s-a 
spus — de a vorbi despre arta de 
a face comerț. Ea cere, ca orice 
activitate creatoare, inițiativă, 
fantezie și o anume vocație. Ca 
magazinele noastre să aibă, fie
care, un stil aparte, o notă origi
nală — e nevoie ca acela care le 
conduc să aibă ei înșiși persona
litate. Ei trebuie să dea dovadă 
de „spirit întreprinzător", adică 
să se descurce cu pricepere și ope
rativitate în treburile comerciale.

Spirit întreprinzător! Calități 
de „bun comerciant", care se ca
racterizează printr-o orientare 
rapidă, operativă, bazată pe reac
ții imediate la „pulsul pieței", la 
cerințele mereu noi — după 
schimbările de sezon, de modă, de 
preferințe — ale cumpărătorilor. 
Iată trăsături care trebuie să ca
racterizeze pe un șef de unitate.

Nu se poate face comerț mo
dern, comerț civilizat „după ure
che". E nevoie de cunoștințe di
verse, multilaterale. Studiul cere
rii de consum, care depinde de 
structura populației, tradiții, obi
ceiuri, mentalități etc., nu se poa
te interpreta corect fără noțiuni 
de psihologie socială. După cum 
aranjarea vitrinelor, recepționarea 
unor produse presupun, concomi
tent cu cunoștințele de specialita
te (tehnică, chimie industrială 
etc) cunoștințe de estetică.

— Nu cumva exagerați cu pre
tențiile dv. ?

— Nu noi, ci schimbările rapide 
care au loc își cer, ca să zicem așa, 
drepturile. Se aduc în magazine 
fără încetare produse confecțio
nate din materiale noi,’ necunos
cute cumpărătorilor, sortimentele 
se diversifică rapid. Iată de ce e 
nevoie, pentru a face față atîtor 
exigențe, de foarte multe și te
meinice cunoștințe. Și mai trebuie 
avut în vedere că comerțul nu se 
rezumă numai la a transmite indus
triei cererile cumpărătorilor, ci, la 
rîndul șău. are obligația de a for
ma gustul acestora.

— Și totuși, presupunînd că șî-a 
însușit toate aceste cunoștințe, 
șeful de unitate nu se află încă 
în posesia secretului celui mai 
rîvnit: cum să formeze faima u- 
nității sale 1

— Tocmai de asta comerțul e o 
artă. Acest secret trebuie să-1 
descopere fiecare, fiindcă nu exis
tă rețete general valabile. Fiecare 
șef de unitate trebuie să asigure 
magazinului întotdeauna mărfuri
le care se cer și nu să aducă nu
mai de acelea care se vînd ușor, 
să vegheze la buna organizare a 
desfacerii, în așa fel încît cumpără
torii să nu întîlnească mereu-mereu 
supărătoarele afișe „sîntem în in
ventar", „primim marfă" ori,să stea 
la rînd nemăsurat de mult în o- 
rele de vîhf. Tot lui îi revine me
nirea de a-i deprinde pe lucrătorii 
din subordinea sa, prin tact și 
răbdare, cu o atitudine corectă, 
politicoasă, civilizată față de cum
părători. De fapt, realizînd aceste 
deziderate, el nu-și îndeplinește 
decît obligațiile elementare. Dar 
pentru a-și crea un vad cu pres
tigiu trebuie încă ceva.

— Măiestrie ?
— Poate. în orice caz, șeful de 

unitate trebuie să găsească acel 
„ceva" care merge la inima cum
părătorilor. Și asta presupune cu
noașterea cerințelor pe care ei le 
au, adaptarea rapidă, operativă, 
de cîte ori se întrevede o schim
bare. E vorba, în fond, tot de cu
noștințe, experiență, vocație...

„INTELIGENTA MODERNĂ"
Tehnica și arta

Am citit cu deosebit interes în „Scînteia" din 17 apri
lie a.c. articolul „Inteligența modernă" al acad. Emil Con- 
durachi. In legătură cu aceasta, aș. vrea să arăt cîteva 
aspecte ale procesului de plămădire a unui om ai timpu
rilor noastre. In primul rînd, cred că deprinderea gus
tului de a citi, de a cunoaște trebuie să se formeze încă 
din școala medie. Spun aceasta, deoarece tinerilor veniti 
pe băncile facultăților tehnice fără a avea cît de cît o 
imagine a ceea ce au creat generațiile precedente le va 
fi foarte greu să înțeleagă profundele transformări din 
viata contemporană.

Este știut că — datorită extraordinarei dezvoltări a 
tehnicii în ultima jumătate de veac — volumul de cunoș
tințe pe care trebuie să și le însușească studenții facul
tăților tehnice a crescut considerabil. Timpul ne este 
deci foarte limitat. Or, neștiind, din lipsa unei pregătiri 
prealabile, nici ce, nici cum să selectezi din comorile 
artei, te descurci greu în acest labirint în timpul stu
denției. Departe de mine gîndul de a găsi astfel o justi
ficare mentalității celor care consideră că nu este nece
sar să cunoști decît ceea ce îți cere specialitatea căreia 
.te dedici. Am încercat doar să arăt una din cauzele care 
îndreptățesc pe autorul articolului amintit să afirme că 
există la unii tehnicieni, și îndeosebi ia unii stadenti ai 
Institutelor tehnice, tendința de a privi superficial nece
sitatea de a-și forma o cultură generală multilaterală. 
Consider că neglijarea culturii generale de către cei ce 
aprofundează o știință exactă duce la neputința de a 
aborda mai tîrziu problemele ridicate de viată, de pro
fesiunea aleasă. Cum pot însă dobîndi studenții cunoș
tințe multilaterale ? Oricît de bine intenționați ar fi si 
ori cîte eforturi ar depune profesorii în această privință, 
totul ar fi în van fără aportul esențial si efectiv al celor 
ce studiază. Condițiile de care se bucură tineretul stu
dios în patria noastră oferă toate posibilitățile pentru 
îmbogățirea orizontului spiritual. Ele trebuie împletite 
însă cu o mare „doză" de muncă. Nu o acumulare de 
cunoștințe de dragul de a ti le etala cu vreo ocazie, ci 
ttecerea acestor cunoștințe prin filiera minții și a sensi
bilității fiecăruia. Aprecierea valorii unei opere de artă 
să nu fie trasă cu indigo după cronici sau prefețe, ci să 
poarte amprenta personală, bazată pe o bună cunoaștere 
și înțelegere.

Nicolae LACEA
anul III, Facultatea de mecanică 
Institutul Politehnic Timișoara

Noul trebuie urmărit
în permanență

Articolul „Inteligența modernă' de acad. E. Condu- 
rachi reflectă gînduri, exprimă frămîntări, combate unele 
atitudini — pe aria unor probleme cotidiene născute ca 
urmare a impetuozității cu care se schimbă astăzi toate 
domeniile vieții noastre. Ne am obișnuit cu asemenea 
realizări ale secolului nostru, încît cu greu mai putem fi 
uimiți. Copiii, înainte de a învăța să umble, cunosc bu
toanele televizorului; înainte de a învăța să pedaleze 
tricicletele copilăriei cunosc cele mai moderne mărci de 
automobile și înainte de a deosebi constelațiile urmăresa

Tn parc
Foto : Gh. Vințilă

| PERSONALITATEA șoplor
producție, față de L., la un pahar 
de vin... Iar L„ om în vîrstă, mo
dest și de bun simț, și-a zis, un 
timp — hai, treacă de la mine 1 
Rezultatul : numele maistrului apă
rea mereu alături de numele Iui 
L. La un moment dat, maistrul a 
început să aducă vorba și de niș
te drepturi materiale... Un premiu 
special n-a obținut, în schimb a 
fost încadrat într-o categorie supe
rioară de salarizare. Abia atunci, 
L. a înțeles că este de datoria lui 
să pună lucrurile la punct.

Trei tehnicieni (prieteni) au avut 
ideea unei inovații importante.

După citeva luni de studiu, de 
proiecte au ajuns la o variantă 
care s-a bucurat de aprecierile 
specialiștilor consultați. Astfel, 
s-au aprobat fonduri pentru expe
rimentarea și aplicarea inovației. 
Entuz.asm, entuziasm, pînă cînd 
s-a dovedit că... banii s-au cheltuit 
de pomană. Doi dintre autorii ino
vației, speriați, au cam dat bir cu 
iugiții... Ei n-au avut decît un rol 
secundar, nu o dată i-au atras a- 
tenția lui V. că n-o să Izbutească, 
și alte povești de acest fel. Mul
țumiți că au avut aprobarea foru
rilor în drept pentru experimenta
re, toate semnăturile în ordine — 
deci nu li se poate imputa nici 
un ban — și-au văzut de alte tre
buri. Dar V. a avut curajul să reia

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

Dacă luăm drepf 
bune mărturiile prime
lor căsnicii, se pare că 
personalitatea femeii a 
avut dinfotdeauna o 
mare înrîurire asupra 
bărbatului. Eva l-a fă
cut pe Adam să piardă 
Paradisul, iar mitologi
ca Junonă îl ținea din 
scurt chiar pe Jupiter, 
Zeul Zeilor. Ne amin
tim din istorie de fe
mei care au țesut in
trigi politice și au ho
tărît soarta dinastiilor, 
dominînd popoare, 
precum și de multe fe
mei curajoase care cu 
sacrificiul vieții lor au 
purtat torța luptei re
voluționare.

Cînd pomenim de 
George Sand sau Pearl 
Buck evocăm literatura, 
Isadora Duncan și Ana 
Pavlova ne amintesc 
grația baletului, iar 
Madame Răcamier în
seamnă spirit și fru
musețe.

Femeile celebre erau 
însă niște păsări rare 
față de numărul tuturor 
celorlalte femei socoti
te inferioare „omului’, 
adică bărbatului. Cîte 
din ele, epuizate de 
munci peste puterile 
lor, îmbătrîneau de la

o vîrsfă mult prea fra
gedă, cîte din ele ar 
fi putut ține în mîinile 
bătătorite pana de 
scris sau cîte știau să 
descifreze mirajul li
terelor ?

Căsnicia a căpătat un 
nou conținut de cînd 
femeia a devenii și ea 
om ca și bărbatul.

De la început căsăto
ria cuprinde doi fac
tori, doi oameni, fie
care cu individualita
tea, caracterul și per
sonalitatea lui. S-ar 
putea ca unii din par
tenerii femeilor întru 
căsnicie, chiar dintre 
cei care nu contestă ro
lul și personalitatea ei, 
să se simtă nedreptățiți 
și să revendice gazetei 
o rubrică specială „băr
batul" După cum unele 
neveste pretind că 
personalitatea bărbatu
lui care se afirmă în 
orice domeniu, în căs
nicie ar trebui agățată 
în cuier la ușă, înain
te de a intra în casă. 
Dar asta nu se poate 
pentru că personalita
tea nu-i umbrelă, nici 
fîș-fîș ci însăși omul, 
felul lui de a ff.

Ambii soți vin cu 
zestrea lor de haruri

Dorina RÂDULESCU

și cusururi pe care, cu 
mîndrie sau cu amără
ciune, și le descoperă 
treptat, reciproc.

Dacă viața lor comu
nă se întemeiază pe 
dragoste și încredere,

cezeșfe uneori fără 
bucurii o viață întrea
gă, alteori se destramă 
ca fumul, iar cînd tole
ranța se transformă în 
ură și devine un infern, 
drama se sfîrșește prin-

trăsăfuriie deosebite 
ale celor doi soți se e- 
chilibrează și se armo
nizează prinfr-un pro
ces permanent combi
nat cu înțelepciune și 
din cele două elemen
te deosebite rezultă 
două personalități noi.

Dacă, dimpotrivă, 
căsnicia se întemeiază 
pe anumite calcule, re- 
ducînd această alianță 
la o relație de interese, 
bănească, și începe 
printr-o ipocrită coexis
tentă pașnică, ea lîn-

tr-o explozie — divor
țul.

în orînduirea noas
tră, femeia poate să se 
afirme în orice do
meniu de activitate 
ca și în căsnicie. Pe 
măsură ce se eliberea
ză de prejudecățile 
care o condamnau la 
o stare de inferioritate, 
pe măsură ce-și cuce
rește efectiv locul ce 
i se cuvine în societate 
ca factor activ, perso
nalitatea ei se contu
rează și în căsnicie.

Firește că nu toți

oamenii sînt la fel și 
nu toate femeile în
țeleg prin personali
tate consecvența cu 
sine însăși, a omului 
cu mintea limpede, sta
tornic în convingeri 
dar nu încăpățînat în 
eroare.

Sînt unele femei 
care consideră „papu
cul" ca pe blazonul 
ideal al familiei. Ele 
își poartă bărbatul su
pus, agățat de caprici
ile lor la fel ca geanta 
de umăr, și cînd în
ving, reușesc să aibă 
un mototol sau o 
zdreanță în loc de un 
tovarăș și sprijin în 
viață. La fel procedea
ză ace' bărbați orgo
lioși care țin cu lotdi- 
nad'nsul ca în casă să 
cînte numai „cocoșul”.

Recunoașterea și în
dreptarea unor greșeli 
nu știrbesc personalita
tea n-mănui ci întăresc 
încrederea și dragostea 
dintre soți. Dimpotrivă 
încăpățînarea, ambiția 
prostească de a-ți im
pune voința și caprici
ile cu orice preț, chiar 
cînd știi că greșești, 
duc la destrămarea căs
niciei, mai ales cînd a- 
mîndoi vor să-și afirme

în acest mod „perso
nalitatea". Căci se în- 
tîmplă și așa, nu numai 
din „nepotrivire de ca
ractere" ci și din prea 
multă potriveală : el 
nervos și irascibil, ea 
la fel ; ea ambițioasă și 
agresivă, el la fel, și 
așa mai departe...

Ma' sînt femei care 
cred că-și apără cămi
nul acceptînd orice a- 
titudine, părere sau 
faptă a soțului lor, o- 
colind cu grijă să-și 
spună părerea, fără 
să-și dea seama că a- 
ceasiă lipsă voită de 
personalitate subminea
ză cel ma' grav căsni
cia, că nu este o dova
dă de dragoste ci fugă 
de răspundere și lipsă 
de sinceritate. Bunul 
simț ai femei' este cu 
atît ma* evident cu cît 
(ară a folosi autoritate, 
fără a-și impune ostil 
punctul de vedere și 
numa' prin dorința de 
a crea un cămin ea știe 
să se impună în modul 
de viață al căsniciei.

încrederea pe care 
și-o acordă soții unul al
tuia, încredere pe care 
știu să și-o insufle reci
proc le este îndemn și 
ajutor în activitatea lor.

zborurile Interspațiale. Realizările științei și tehnicii au 
îngustat mult suprafața imaginației știintifico-fantastice, 

'' lărgind teritoriul realizărilor. Se pare că înaintașilor 
noștri cu multă imaginație le-a fost totuși mai ușor. Era 
atît de fascinant să zbori cu gîndul spre lună, să vezi 
canalele marțiene, să înconjuri pămîntul în ’imp „record" 
de 80 zile, să străbați subteranul cu hiperboi-oizi. însă 
cu greu îți mai poli astăzi imagina viitoare realizări 
care să uimească. Spre lună se zboară, Marie a devenit 
un scop prea apropiat, ziua este prea lungă pentru a în
conjura pămîntul, iar subpămîntul este străbătut de ma
șini care sapă, încarcă, transportă fără a mai constitui 
motiv de uimire.

Evident, urmărirea realizărilor tehnice cere un efort 
susținut, iar domeniul de specializare a unui om de 
știință sau tehnică se îngustează paralel cu evoluția ști
inței și tehnicii. Este binecunoscută gluma ce circulă 
larg în școală exprimînd relația matematică dintre cu
noștințe și specializare : cunoștințele se dezvoltă și tind 
spre infinit în timp ce domeniul cunoașterii se îngustea
ză tinzînd spre... zero. Ca în orice glumă, un sîmbure de 
adevăr există și în acest caz. în tendința de a adinei cu
noștințele, de a pătrunde toate tainele pe care natura le 
mai păstrează, există pericolul de a te limita numai la 
sfera cunoștințelor pur profesionale, neglijînd celelalte 
domenii ale vieții. Și totuși, exemplul multor înaintași 
ne-a dovedit că marii oameni de știință aveau multiple 
preocupări, cunoscînd literatura, arta, nu numai ca o ne-/ 
cesitate, ca o satisfacere a „setei de a cunoaște", dar cu 
toată profunzimea care ii caracterizează în felul de a 
munci.

Problemele ridicate in articolul acad. Condurachi sînt 
valabile nu numai pentru studenti. Ele au aceeași strin
gentă pentru orice om al timpurilor noastre. Dar cum se 
poate asigura această dezvoltare armonioasă a cunoștin
țelor omului modern ? Desigur, pregătirea din școală este 
esențială, dar nu hotărîtoare. însăși evoluția vieții obligă 
la o permanentă urmărire a „noului" din toate dome
niile. Consider foarte justă afirmația autorului acestui 
articol că presa, radioul, televiziunea sînt, pentru a- 
ceasta, mijloace insuficiente; este deci necesară apariția 
unor lucrări care să permită cunoașterea comorilor civi
lizației — trecute, ca și prezente.

Astăzi, a citi este nu numai o desfătare, ci și o necesi
tate. Dar timpul este prețios și nu-ti poți permite să ci
tești orice. în concluzie, se impune editarea de lucrări 
din toate domeniile, care să prezinte cuceririle științei, 
artelor, fără a neglija trecutul. Din păcate, dacă în do
meniul științei au apărut la noi unele lucrări prețioase, 
dacă în domeniul muzicii s-au făcut unele încercări, li 
domeniul artelor și chiar al literaturii există încă reți 
neri. Setea de a cunoaște este consemnată de rapidi
tatea cu care dispar lucrările nou apărute f este însă de 
nejustificat imposibilitatea de a putea obține reproduceri 
ale operelor unor pictori sau sculptori mari, clasici sau 
moderni, imposibilitatea de a obține o carte dacă librarul 
nu îți este prieten sau întimplarea nu te-a ajutat. Pe de 
altă parte, este nevoie de mult discernămînt din. partea 
editurilor în selecționarea operelor pe care ie încredin
țează tiparului. Pentru că altfel, e păcat și de hîrtia 
cheltuită, și de timpul irosit al cititorului neavizat.

S. KAMENITZER
ing. șef-adjunct 
Hidrocentrala Lotru, Regiunea Argeș

AVENTURILE LUI...
Nicufă TANASE

Se pune la cale 
furtul dosarelor 
296/965

în, întunericul camerei 
se auzi vocea de tenor 
II a lui N.T.

— Prea bunii mei co
laboratori, v-am convocat 
la această ședință ultra 
secretă pentru a vă da o 
misiune extrem de grea.

—- Ce misiune ? se au
ziră în același întuneric 
mai multe voci, printre 
care și a Bumerrangului.

— Liniște I dictă N.T. 
după care continuă cu a- 
ceeași voce t — Cu a- 
ceasfă operațiune vom 
face cunoscut cititorilor 
noștri cea mai flagrantă 
mostră de birocratism din 
ultimii 4832 de ani.

— Nu ne mai pune 
nervii la încercare 1 Ex
plică o dată despre ce 
este vorba...

N.T. făcu un plan de 
bătaie și începu :

— Tu, Bumerrang, te 
vei deplasa imediat în 
orașul Sf. Gheorghe. Tu, 
Vulture, pornești imediat 
la Baia Mare, iar eu la 
Cluj.

— Și ce-o să facem a- 
colo ?

— Să punem mîna pe 
dosarele 296/965... Tre
buie să intru în posesiu
nea acestor dosare. Morți, 
copți, îmi sosiți cu ele. 
La treabă I

Trei mari unități 
in conflict pentru 
58,83 lei

La insistențele ciracilor 
lui, N.T. le dădu cîteva 
amănunte suplimentare :

— In ziua de 28 decem
brie 1964 fabrica de țiga
rete din Sf. Gheorghe 
trimite o cantitate de ți
gări prin căile ferate ia 
I.C.R.A. Baia Mare.
- $i?
— Și containerele în 

care au fost transportate 
aceste țigări au (ost u- 
mede. Asa că s-au degra
dat 520 bucăți țigări 
„Carpafi" în valoare to
tală de 58,83 lei.

—- Șl ? întrebă și vultu
rul cu ochi de șoim.

— I.C.R.A. Baia Mare 
a acționat în judecată fa
brica de țigări din Sf. 
Gheorghe pentru această 
pagubă. La rîndul ei, fa
brica de țigări a demon
strat că Regionala C.F.R. 
Cluj ar fi vinovată de 
paguba de mai sus. Că 
ei ar fi pus la dispozijie 
containerele umede. Ce 
mai la deal la vale ? a- 
vem nevoie de dosarele 
acestui conflict.

Conflictul este 
pentru 1,20 lei

Porniră toți trei înar- 
mafi pînă-n măsele cu 
chei fixe, chei false, chei 
yale, plus alte aparate 
pentru deschiderea sa- 
feurifor. La ora H, oră 
stabilită de N.T., se înfîl- 
niră. Fiecare sosi din cele 
trei puncte cardinale cu 
cîte un dosar în care 
existau circa 130 piese, 
semnate și parafate de 
conducerile respective 
plus jurisconsulții.

La un moment dat se 
auzi vocea lui Bumerrang.

— Stăpîne, ia citește 
fila 63.

N.T. citi tare fila indi
cată de Bumerrang și 
reieși de aici că cete 520 
de țigări „Carpați", la 
cererea unei comisii for
mată din 643 de membri, 
au fost trimise ia recon
diționat și costul recondi- 
ționării a fost de un leu 
și douăzeci de bani. Ca- 
revasăzică pentru con
flictul acesta sînt trei do
sare a 130 de oagini. 
Total : 420 coli de hîrtie 
velină și semivelină.

— Un moment, sări 
Bumerrang : mai există 
un dosar, poate și mai 
complet, la Arbitrajul de 
stat de pe lîngă Comife- 
tul executiv al Sfătuim 
popular al reaiunii Ma
ramureș, la Satu Mare 
unde s-a judecat conflic
tul. Deci total sînt 550 file, 
plus copiile... plus chel
tuieli de deplasare si 
multe multe altele.

N.T. făcu un bilanț al 
tuturor cheltuielilor și de 
furie dădu foc dosarelor 
Și uite așa arse birocra
tismul oină la ultima filă.
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înlăturate. Caracteristicii» 
mecanice și calitatea su
prafeței produselor tratata 
în vid sînt, de asemenea, 
superioare.

Un tot mai larg cîmp de 
aplicație își găsește încălzi
rea prin inducție cu curențl 
de frecvență înaltă și 
medie. Combinînd avanta
jele încălzirii în toată masa 
cu curenți de frecvență 
medie și joasă cu cele ale 
încălzirii superficiale cu 
curenți de înaltă frecven
ță, călirea superficială s-a 
putut extinde la o serie de 
noi produse, cum ar fi 
roțile dințate cu module 
mici, puternic solicitate. 
De asemenea, în practica 
industrială au început să 
se aplice cementările cu 
încălzire prin inducție, 
tratamentele termochimiee 
care îmbină avantajele 
folosirii curenților de in
ducție (asigurarea de viteze 
mari de încălzire) și ale 
atmosferelor controlate (re
glarea compoziției chimice 
și a grosimii stratului car- 
burat).

Dintre tratamentele ter
mice principial noi. le 
amintim pe cele termo- 
mecaniee, bazate pe com
binarea efectului deformării 
plastice aplicate austenitei 
din oțeluri cu efectul trans
formărilor structurale care 
au loc la răcire. Pe această 
bază se obțin proprietăți 
cu mult superioare celor 
obținute prin răcirea auste
nitei fără deformare prea
labilă. în cazul produselor 
de formă simplă, dar pu
ternic solicitate (axe, role, 
bare, bolțuri, șuruburi), 
care în tehnologia obiș
nuită se călesc după faso
nare, cu ajutorul trata
mentelor termomecanice se 
poate evita îndepărtarea 
prin așchiere a adausuri
lor de prelucrare, piesele 
putînd fi obținute direct 
prin prelucrarea termo- 
mecanică, la dimensiunile, 
structura și proprietățile 
necesare în final. Imediat 
după terminarea laminării, 
forjării sau matrițării, 
semifabricatele se călesc în 
ulei sau în apă, aplicîn- 
du-li-se apoi o revenire.

în fine, influența ultra
sunetelor asupra modifi
cărilor structurale a deschis* 
de asemenea, noi perspec
tive de dezvoltare a tra
tamentelor termice. Im
pulsurile cu frecvență 
ultrasonică influențează în 
mare măsură mecanismul 
desfășurării unor procese, 
cum ar fi nitrurarea oțelu
rilor, revenirea și îmbă- 
trînirea aliajelor feroase și 
neferoase. Sub acțiunea 
acestor impulsuri, structu
ra devine mai fină, durata 
cementării scade, proprie
tățile! stratului cementat se 
îmbunătățesc.

Iată, deci, cîteva dintre 
aspectele principale spre 
care trebuia să-și îndrepte 
întreaga atenție cercetă
torii, tehnologii, proiec- 
tanții de utilaje, ca și cei 
care răspund de cheltuirea 
fondurilor de investiții a- 
locate pentru secțiile de 
tratamente termice.

u diferite prile
juri, mergînd 
prin fabrici și 
uzine am con
statat că pe 

mulți tehnicieni și ingineri, 
mai ales tineri, îi intere
sează îndeaproape perspec
tivele și direcțiile de dez
voltare 
termice, 
firesc : 
structor 
poate desfășura în 
condiții activitatea, dacă nu 
este la curent cu ceea ce 
a apărut nou în acest do
meniu.

Care sînt noile procedee ? 
Iată, pentru început, com
binarea prelucrării plasti
ce la cald cu recoacerea 
izotermă, procedeu relativ 
recent apărut în practica 
industrială. Semifabricatele 
sau piesele metalice, a că
ror temperatură la sfîrșitul 
deformării plastice este su
ficient de ridicată pentru 
recoacere, nu mai sînt lăsa
te, ca de obicei, să se ră
cească în aer liber, ci se 
trec imediat în cuptoare 
de tratament termic. Nu 
mai este necesar, deci, să 
se consume o cantitate de 
căldură pentru reîncălzirea 
necesară recoacerii efectua
te separat. Se obține o 
structură mai fină și mai 
uniformă decît în cazul re
coacerii obișnuite, se evită 
apariția unor defecte (fi
suri, decarburări, oxidări). 
Uzinele ar avea numai de 
cîștigat de pe urma apli
cării la cît mai 
pere a acestui

tehnologii

in
siderurgie

multe re- 
procedeu.

a furnalului.
cale, a folosirii concentratu- 
furnaliștii. de la Hunedoara 
în acest an 220 000 de tone

•xy.J

Un colocviu înaintea definitivării oricărei soluții constructive se dovedește deosebit de util

este 
con- 

nu-și 
bune

ale tratamentelor
Fenomenul

un adevărat
de mașini

De ce livrați neritmic Conf. dr. ing. 
T. DULAMIJÂ

Institutul 
politehnic-București

întreprinderile „Electromotor'-Timișoa- 
ra. Uzina de piese auto-Colibași și Uzina 
mecanicâ-Sinaia nu și-au onorat integral, 
pe primul trimestru din acest an, contrac
tele economice către anumite uzine be
neficiare. Am adresat conducerilor celor 
trei întreprinderi întrebarea: de ce livrați 
neritmic producția finită? Iată răspunsurile 
primite. FINITĂ?

în ultimii ani, s-au reali
zat progrese însemnate și 
în domeniul tratamentelor 
bazate pe difuzia termică 
superficială (termochimiee 
și în medii protectoare). 
Problema care se pune este 
ca acestea să nu rămînă 
simple cuceriri teoretice, ci 
să-și ocupe locul cuvenit 
în procesul de producție.

— Ne-am respectat întotdeauna 
sarcinile contractuale — a afirmat 
tov. MIHAI CANTOREANU, ingi
ner șef adjunct. In primul trimes
tru, colectivul nostru a realizat 
toți indicatorii planului. La unele 
repere, planul a fost cu mult de
pășit. Trebuie însă să precizez că 
unele uzine beneficiare — mă re
fer, în special, la „Tractorul" — 
intervin pe parcursul fiecărei luni 
cu comenzi suplimentare foarte ur
gente. De exemplu, la 13 aprilie ni 
s-a cerut majorarea planului cu 
150 seturi agregate pentru trac
toare. Totuși, trebuie ținut seama 
de faptul că uzina noastră are și ea 
o capacitate de producție, și a- 
ce; „ta, în prezent, este încărcată 
lt- maximum. Consider că ar fi 
foarte bine să se creeze stocuri 
din produsele noastre, astfel ca 
eventualele comenzi urgente să 
poată fi imediat onorate.

Ce se constată în realitate ? 
Colectivul uzinei a realizat ritmic 
producția globală și producția 
marfă. Dar, pe sortimente, planul 
nu a fost 
de tipuri 
injectoare, 
de schimb 
neri în urmă. De exemplu, în luna 
aprilie, trebuiau expediate uzinei 
„Tractorul“-Brașov 1 042 pompe de 
injecție 65 CP-serie. In primele 
două decade, au fost livrate numai 
jumătate din acestea. în aceeași 
perioadă, nu s-a trimis uzinei din 
Brașov nici o pompă de injecție 
din tipurile E.P.-serie, E.P.-export. 
Cit privește piesele de schimb. 
Uzina mecanică Sinaia le livrează 
numai în ultima decadă a lunii. 
Concluzia : uzina din Sinaia nu și-a 
realizat decît global anumiți indi
catori și nu pe sortimente — iar 
ritmicitatea livrărilor este în im-

îndeplinit. La o serie 
de pompe de injecție, 

distribuitoare și piese 
sînt importante rămî-

ultima decadă afost realizat în 
fiecărei luni.

— Planificarea este în unele 
cazuri formală, defectuoasă — 
ne spune ing. CONSTANTIN CIO- 
BANU, șeful serviciului producție. 
Nu se ține cont de graficele în
cheiate cu întreprinderile colabo
ratoare și nu se asigură condițiile 
necesare încadrării în termenele 
planificate.

Ritmicitatea producției este in
fluențată negativ și de nefolosirea 
la întreaga capacitate a utilajelor. 
In uzină există utilaje nereparate 
la timp sau altele care pur și sim
plu stau. In momentul cînd ne 
aflam în secția 223, pe întreaga 
linie de pistoane V-4 necesare 
autocamioanelor nu se lucra de 
cîteva ore, pentru că, undeva, pe 
fluxul tehnologic, se produsese o 
perturbație în aprovizionarea cu 
piese. In secțiile 222 și 223 piesele 
au de parcurs un drum destul de 
întortocheat. Aplicarea măsurilor 
de reamplasare a utilajelor în sec
țiile respective se lasă așteptată, 
îmbunătățiri substanțiale trebuie 
aduse și în activitatea de urmărire 
a producției.

— Un rol important în această 
direcție — ne-a spus tov. NICO- 
LAE TOMESCU, secretarul orga
nizației de bază din secția 223 — 
revine serviciului dispeceri. Siste
mul actual de lucru al acestui 
serviciu este, după părerea mea, 
defectuos. Dispecerul așteaptă pie
sele la cap de linie și atîta tot. El 
ar trebui să ne pună în curent 
în orice 
aprovizionare, de 
colaborare.

moment cu planul 
livrare și

★
Din cele relatate 

livrarea neritmică
se constată 

a producției 
finite către beneficiari este privită 
cu ușurință de conducerile celor 
trei întreprinderi. Etalîndu-se o 
serie de „justificări", se perpetu- 
iază o practică profund dăunătoa
re — aceea de a ignora contractele 
economice, de a urmări realizarea 
producției „în general" și nu în a- 
mănunt, pe sortimente. Se impun 
măsuri hotărîte în aceste între
prinderi, care să asigure livrarea 
ritmică, potrivit graficelor, a pro
duselor către beneficiari.

Gheorghe RADEL 
Ion CHIUJDEA 
Gheorghe CIRSTEA ’

DEVA. — Stația de preparare a mine
reului de fier de la Teliuc, care a intrat 
parțial în funcțiune anul trecut, fiind 
prima de acest fel din țară, a impus 
siderurgiștilor hunedoreni o nouă tehno
logie de 'lucru. Astfel a fost însușit, cu 
rezultate bune, procedeul utilizării ca 
materie primă la elaborarea fontei a con
centratului de minereu, rezultat prin pre
parare, în locul sideritei mărunte — 
minereu obișnuit. Avantajele se referă în 
special la reducerea consumului de cocs 
— cu peste cinci sute de kilograme la 
tona de fontă. Totodată, crește cantitatea 
de metal obținută pe aceeași suprafață 
de producție

Pe această 
lui de fier, 
vor produce 
de fontă. cum îl

Posibilitatea de a regla 
după nevoie potențialul de 
carbon atomic liber al at
mosferei de tratament per
mite confecționarea prin 
presare și refulare a unor 
categorii de piese (bolțuri, 
nituri, șuruburi) din oțel 
moale (cu conținut scăzut 
de carbon) și, deci, ușor de 
prelucrat iar, apoi, mărirea 
conținutului de carbon pînă

vrem
la valoarea necesară asigu
rării proprietăților dorite, 
prin tratament în atmosfe
ră carburantă. Dacă ace
leași piese s-ar confecționa 
din oțelul cu conținutul de 
carbon corespunzător pro
prietăților dorite în final, 
se înțelege că prelucrarea 
ar fi foarte anevoioasă sau, 
adesea, chiar imposibilă.

O foarte interesantă va
riantă a tratamentului ter
mic în mediu controlat este 
cea în vid. Unele metale 
(titaniul, zirconiul, tantalul, 
uraniul), de o deosebită im
portanță pentru diferite 
domenii industriale relativ 
noi, nu pot fi tratate în 
atmosfere controlate obiș
nuite, deoarece reacționea
ză violent cu gazele compo
nente ale acestora. Este, de 
aceea, necesar ca piesele 
confecționate din aceste 
metale să se trateze sub 
vid. în felul acesta se asi
gură rezistențe mai mari 
decît cele obținute prin tra
tamente în atmosfere con
trolate, mai ales datorită 
faptului că piesele găsin- 
du-se într-un mediu foarte 
curat și rarefiat, incluziu
nile de gaze și de oxizi sau 
nitruri sînt în bună parte

Situația e similară. Deși a reali
zat planul producției globale și 
alți indicatori, pe primul trimestru 
al anului această întreprindere a 
rămas datoare unor beneficiari cu 
o serie de produse. Cele mai vi
tregite au fost uzina „Tractorul" 
din Brașov, Uzina mecanică 
Cîmpulung Muscel, unitățile Con
siliului Superior al Agriculturii.

— In primul trimestru al aces
tui an, noi nu am livrat la termen 
releele normale — ne-a spus tov. 
ing. ION MEȚIU, directorul între
prinderi'. Uzinei „Tractorul", în 
loc de 6 000 bucăți i-am expediat 
numai 3 262 bucăți, iar unităților 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, din 3 000 bucăți le-am livrat 
1 690. Desigur, puteam să facem mai 
mult, însă în nici un caz nu pu
team livra întreaga cantitate de 
relee. Cauza : lipsa unui material. 
Cu aprobarea ministerului nostru, 
l-am înlocuit cu altul, cu aceleași 
caracteristici. însă cu o grosime a- 
proape dublă. Prin prelucrare s-a 
pierdut prea mult timp. La un 
moment dat, direcția tutelară din 
minister ne-a oprit să mai folosim 
acest material, considerînd că este 
neeconomicos.

— Oficiul de control al mărfu
rilor ne pune în imposibilitate de 
a livra la tim.p produsele finite — 
ne-a spus tov. ION GHERGULES- 
CU, șeful serviciului desfacere al 
întreprinderii. De exemplu, 100 de 
relee pentru export, pe care le pu
team livra din prima decadă a 
lunii ianuarie, le-am expediat abia 
în ziua ,de 29. Și aceasta, din cauza 
neglijenței celor de la oficiul amin
tit.

r

în trimestrul I, planul de cola
borări a fost îndeplinit în propor
ție de 100,1 la sută. Față de pe
rioadele anterioare, colectivul uzi
nei din Colibași a răspuns mai 
prompt la comenzile uzinei „Trac- 
torul“-Brașov și , ,Autobuzul“- 
București. Totuși, cu unele între
prinderi. cum este, de exemplu, 
„Steagul roșu“-Brașov, colabora
rea nu este deloc fructuoasă. Uzi
na din Colibași a rămas datoare 
acesteia cu 500 cutii de viteză, 
1 245 pompe de ulei, 4 147 pistoane. 
Care sînt cauzele ? Un vechi nea
juns îl constituie neritmicitatea în 
realizarea producției. în trimestrul 
J, aproape jumătate din plan a

tnă nu de 
mult, cultiva
rea porumbu
lui nu putea fi 
despărțită de

prășit. Și cîtă trudă I La 
un hectar un om trebuie 
să lucreze circa 120 de 
ore. Chiar și atunci cînd 
această lucrare se face 
mecanizat, este necesar 
să se prășească și manual 
în jurul firelor de po
rumb, pentru a fi distru
se buruienile. Dar iată 
că și în acest domeniu 
intervine chimia. S-au 
descoperit substanțe care 
distrug buruienile dar 
lasă neatinse porumbul 
și alte plante cultivate, 
în felul acesta nu sînt 
necesare decît prașile 
mecanice care au ca scop 
principal afînarea tere
nului și distrugerea unor 
buruieni care au rămas 
neatinse. Deci, la o parte 
cu sapa ? Aceasta în vii
tor. Deocamdată metoda 
se folosește pe suprafețe 
mici. Dar nu peste multă 
vreme, sapa — unealta 
nedespărțită de țăran va 
deveni piesă de muzeu.

Cum se realizează dis
trugerea buruienilor cu 
ajutorul substanțelor chi
mice ? Pentru porumb 
s-au descoperit, în ultimii 
ani, produse deosebit de 
eficace, din care cel mai 
cunoscut este Atrazinul. 
Substanța se împrăștie la 
suprafața solului și apoi 
ajunge la rădăcini. De 
aci, o dată cu apa pă
trunde în corpul buruie
nilor tinere provocînd o 
serie de perturbări. La 
început frunzele se îngăl
benesc, se usucă, iar apoi 
plantele mor. Sînt o mul
țime de buruieni care 
sînt distruse cu ajutorul 
Atrazinului : muștarul

I sălbatic, știrul, troscotul, 
ciurlanul, urzica, susaiul, 
volbura, pălămida și mul
te altele.

La Institutul de cerce
tări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fun- 
dulea s-au întreprins nu

meroase experiențe pri
vind folosirea ierbicide- 
lor pentru combaterea 
buruienilor din cultura 
porumbului. Cea mai 
mare eficacitate are folo
sirea Atrazinului cînd se 
aplică în sol înainte ca 
plantele să răsară. S-a 
mai constatat că, în zo
nele cu terenuri mai să
race dar cu umiditate 
mai mare, sînt necesare 
cantități mai mici de 
substanță decît pe solu-

deosebit de concludente. 
Atrazinul aplicat în can
titate de 2-5 kg la hectar 
a făcut ca numărul bu
ruienilor să scadă cu 88- 
94 la sută în medie, pe 
patru ani, iar producția 
de porumb la hectar a 
fost de peste 3 800 kg 
(în acest caz au fost 
reduse complet prași- 
lele manuale). Este o 
producție egală cu cea 
obținută pe parcela unde 
alături de prașilele me-

„La prășit 
cu substanțele 
chimice

rile bogate. S-au făcut 
și studii privind aplica
rea Atrazinului în benzi, 
o dată cu semănatul, adică 
împrăștierea substanței 
numai pe o fîșie de-a 
lungul rîndului de po
rumb. Această ultimă 
metodă, care este foarte 
economicoasă, ia o mare 
extindere. Noile semănă
tori de porumb S.P.C. 6 
sînt prevăzute cu o insta
lație care pulverizează 
substanțele chimice de-a 
lungul rîndurilor de po
rumb. Rezultatele sînt

canice s-au dat șl 3 pra
șile manuale. în stațiu
nile experimentale s-au 
făcut asemenea expe
riențe pe aproape toate 
tipurile de sol. Mai ales 
în Banat și Cîmpia Tran
silvaniei efectul ierbici- 
delor a fost uimitor, bu
ruienile fiind distruse a- 
proape în întregime.

Pentru a înțelege mai 
bine ce înseamnă extin
derea folosirii ierbicide- 
lor, să apelăm tot la re
zultatul experiențelor.

Astfel, s-a dovedit că 
pentru a produce 100 kg 
de porumb, în cazul pra- 
șilelor manuale, a fost 
nevoie de 120—230 mi
nute. La porumbul tratat 
cu ierbicide, consumul 
de muncă la suta de kilo
grame de boabe a fost de 
numai 29—56 de minute. 
Cu alte cuvinte, produc
tivitatea muncii crește de 
3—4 ori.

Această metodă pre
zintă o importanță deose
bită pentru gospodăriile 
de stat și mai ales pentru 
cele situate în lunca 
Dunării, specializate în 
cultura porumbului, unde 
asigurarea forței de 
muncă manuală este des
tul de dificilă. în același 
timp, se creează posibili
tăți pentru obținerea 
unor recolte mai mari în- 
trucît culturile tratate cu 
ierbicide sînt permanent 
fără buruieni. Pornind 
de la aceste avantaje, 
s-au asigurat condiții ca 
în acest an în gospodă
riile de stat, combaterea 
chimică a buruienilor la 
cultura porumbului să 
se facă pe o suprafață de 
80 000 hectare, urmînd să 
se extindă mult în viitor.

Pentru combaterea bu
ruienilor din alte culturi 
— cartofi, soia, floarea 
soarelui și chiar viță de 
vie — stațiunile experi
mentale au experimentat 
unele substanțe chimice, 
care, începînd din aceas
tă primăvară, sînt încer
cate în condiții de pro
ducție în gospodăriile 
de stat. La cartofi dis
trugerea pe cale chimică 
a buruienilor se va face 
pe circa 1 000 de hectare.

Iată deci că nu este o 
exagerare cînd spunem 
că, împreună cu mașini
le, produsele chimice vor 
lua sapa din mîna agri
cultorului.

Ion HERȚEG
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Cheltuirea fondurilor de investiții
A

(Urmare din pag. I)

cifică revine în prezent la mai pu
țin de 50 la sută față de cea ini
țială.

Orice Investiție propusă tre
buie să se situeze în rîn- 
dul celor mai eficiente in
vestiții existente în tehnica mon
dială. Alegerea variantei celei 
mai bune ar fi ușurată dacă ar 
exista indicatori normativi de e- 
ficiență a investițiilor pe ramuri 
și subramuri, elaborați în func
ție de investițiile cele mai efi
ciente realizate în țară și pe plan 
mondial și de cerința îmbunătățirii 
lor, ca urmare a dezvoltării pro
gresului tehnic. Din experien
ța de pînă acum se des
prinde o concluzie deosebit de 
importantă : trebuie preferate a- 
cele variante în care factorul timp 
influențează deosebit de favorabil 
eficiența investiției, în care indi
catorii tehnici-economici prezintă 
caracteristici superioare, în care 
ponderea utilajelor este cît mai ri
dicată, întrueît — după cum se 
știe — aceasta din urmă reprezintă 
partea activă a investiției, care îm
preună cu forța de muncă conduce 
la sporirea producției și la crește
rea acumulărilor bănești. Totoda
tă, sînt indicate acele variante care 
prevăd folosirea în comun a unor 
dotări, utilizarea judicioasă a su
prafeței funciare, soluții construc
tive și procese tehnologice eficiente. 
La analizarea mai atentă a pro
iectului Secției de ansamble su
date a uzinei „Electroputere“-Cra- 
iova, de pildă, suprafața a fost re
dusă cu 1 000 mp. La Complexul 
de creștere și îngrășare a porcilor 
de la Oltenița, datorită distan
ței de 500 m între sectoare
le de producție, s-au ocupat 
suprafețe de teren pînă la 
90 ha. Cît de mult a fost exage
rată această suprafață rezultă din 
faptul că, ulterior, la construcția 
altor complexe, prin reducerea 
distanțelor arătate de la 500 la 300 
m (la complexul de la Călărași) și 
apoi la 100 m (la Complexul de la 
Palota-Oradea), precum și prin re
gruparea unor obiecte, suprafețele 
au putut fi micșorate la 45 ha.

Influența factorului timp trebuie 
privită multilateral. Ea se referă, 
de obicei, la realizarea investiții
lor într-un termen cît mai scurt, 
deoarece în acest fel se reduce 
durata dezafectării din circuitul 
economic a unor mijloace ma
teriale și bănești. Fabrica de 
azotat de amoniu din cadrul 
Combinatului chimic Craiova, care 
a intrat în funcțiune cu 3 luni îna
inte de termenul planificat, a pro
dus mai devreme o cantitate de 
50 000 tone azotat de amoniu. Dar 
influența factorului timp asu
pra eficienței investițiilor nu se 
rezumă la acest aspect. Ea re
zultă și din modul în care urmează 
a se realiza noul obiectiv — într-o 
singură etapă sau în mai multe 
etape, din modul în care urmează 
să fie dat în funcțiune — dintr-o- 
dată cu întreaga capacitate sau 
treptat — din modul de eșalonare 
în timp a eforturilor materiale și 
financiare destinate realizării in
vestiției. Indicat este ca aceste 
eforturi să crească progresiv și în 
cea mai mare parte către sfîrșitul 
perioadei de realizare a investi
ției, astfel ca fondurile să nu fie 
imobilizate în construcții șî utilaje 
care să aștepte timp îndelungat 
punerea lor în funcțiune sau folo
sirea lor completă. Trebuie evitate 
cazuri ca cele de la Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele, unde pu
nerea în funcțiune a unor obiecti
ve nu a fost bine sincronizată în 
timp.

Realizarea investițiilor presu
pune o colaborare strînsă a tutu
ror factorilor răspunzători, care 
trebuie să asigure din timp șan
tierelor documentația de execuție, 
materiale, forță de muncă, utilaje 
de construcții și utilaje tehnologi
ce. Numai îmbinînd eforturile pro- 
iectanților, beneficiarilor, furnizo
rilor de utilaje și constructorilor 
într-o acțiune unitară și o voință 
comună de a utiliza cît mai eco
nomicos fondurile de investiții și 
de a le transforma într-un ter
men cît mai scurt în fonduri pro
ductive, se poate realiza eficiența 
maximă a acestora. Un rol de prim 
ordin revine beneficiarilor de in
vestiții, care trebuie să mobilizeze

pe toți ceilalți factori, în scopul 
coordonării și orientării activității 
lor spre executarea ritmică a lu
crărilor, în tot cursul anului. Ei 
trebuie să asigure constructorilor 
la timp utilajele tehnologice și ma
terialele necesare, să supravegheze 
permanent mersul și calitatea lu
crărilor. La rîndul lor, organiza
țiile de construcții au datoria să ia 
măsuri eficiente pentru o cît mai 
bună organizare a procesului de 
producție, pentru realizarea ritmi
că și asigurarea predării la termen 
și în condiții de calitate superioa
ră a lucrărilor.

Insistînd asupra căilor de reali
zare și creștere a eficienței inves
tițiilor, arătate mai sus, organiza
țiile de proiectare trebuie să asi
gure la timp proiecte de execu
ție de bună calitate, evitîndu-se 
desele modificări. Nu putem spu
ne, desigur, că notele de comandă 
suplimentare nu trebuie să inter
vină în nici un caz. Situații ca 
cele de la Combinatul de îngră
șăminte chimice Tr. Măgurele și 
altele ies însă din comun. La 
acest combinat, de pildă, la lucră
rile executate anul trecut s-au a- 
dus peste 1 000 de modificări și 
completări la proiecte și devize.

La desfășurarea în mai bune 
condiții a investițiilor, o contribu
ție sporită trebuie să aducă per
fecționarea pîrghiilor de finanțare 
și creditare, de stimulare și de 
răspundere materială în acest do
meniu de activitate. Sistemul con
tractelor economice, îmbunătățit 
pe linia supleței și operativității, 
trebuie să asigure creșterea rolu
lui contractului ca instrument pu
ternic de disciplinare a părților 
contractante în respectarea obli
gațiilor ce și le-au asumat.

Pîrghiile financiar-bancare tre
buie să acționeze mai mult în sen
sul prevenirii lipsurilor ce se 
constată în activitatea de realizare 
a investițiilor. Este deosebit de im
portant ca sistemul de finanțare, 
creditare și decontare, precum si 
sistemul de cointeresare materială, 
să fie legate de sarcinile mamre 
puse în fața factorilor chemați să 
contribuie Ia realizarea investiții
lor.
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ar fi chimia, fizica, științele 
naturale, lecția de labora
tor reprezintă un mijloc 
important de a le înlesni 
elevilor înțelegerea și a- 
profundarea cunoștințelor, 
atît sub aspectul lor teo
retic, cît și practic — in- 
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dustrial, 
pornește 
predarea 
lecții ara însă nevoie de o 
serie de auxiliare — ma
teriale didactice, planșe, 
filme, reactivi etc. — nu 
foarte complicate, dar în
totdeauna neapărat obli
gatorii pentru reușita lec
ției. Pare paradoxal, dar 
parcă cu cît sînf mai sim
ple, mai puțin costisitoare, 
cu ștît aceste materiale 
sînt mai dificil de procu
rat. Am să mă refer bună
oară la cele necesare pen
tru chimie, disciplină pe 
care o predau.

După cum se știe, o im
portantă cerință instructivă 
și educativă a lecțiilor de

DE LABORATOR
chimie este aceea de a 
face cunoscute elevilor 
dezvoltarea remarcabilă și 
realizările 
mice 
anii 
Șirul 
acest 
fensibil la întreaga 
gramă școlară, 
din clasa a Vil-a 
în 
scop, de un real sprijin 
pentru profesori ar fi, de

industriei chi- 
din țara noastră în 
orînduirii socialiste, 
exemplificărilor de 
fel este practic ex- 

pro- 
începînd 

și pînă 
clasa a Xl-a. în acest

pildă, existența în labora
toarele școlilor a unor 
planșe sau panouri care să 
prezinte cifrele și datele 
reprezenfînd sarcinile tra
sate de Congresul al 
IX-lea al partidului diferi
telor sectoare ale indus
triei chimice din țara noas
tră. Tot astfel, ar fi folosi
toare unele imagini foto
grafice, care să ilustreze 
sugestiv dezvoltarea in
dustriei chimice pe baza

de

mai 
de 

a unor

„DACII"
Miercuri dimineața, pe plato

urile de la Buftea s-au turnat 
primele secvențe ale peliculei 
„Dacii", coproducție româ- 
no-franceză, în culori, după 
scenariul lui Titus Popovici, în 
regia lui Sergiu Nicolaescu. Ro
lul titular este interpretat de 
Arnza Pelea. în a|te roluri apar 
Emil Botta, Mircea Albulescu, 
Vasile Cosma, Alexandru He- 
rescu, Nicolae Secăreanu și al
ții. La realizarea filmului parti
cipă, de asemenea, actorii fran
cezi Pierre Brice, Mary Jose 
Natt și George Marschall. Ima
ginea Costache Ciubotaru. De
coruri : Liviu Popa.
Scenă de lucru la „Dacii" 

Foto : S. Cristian

Revista 
literară 
radio

O nouă emisiune vine să se adauge 
eforturilor făcute în ultima vreme de 
Radiodifuziune pentru a prezenta pu
blicului fenomenul literar actual. Sar
cina este desigur dificilă, căci cele 
patruzeci de minute de care emisiu
nea dispune bilunar ridică problema 
folosirii judicioase a timpului afectat 
fiecărui vorbitor, aspectelor multiple 
ale vieții literare.

Noua revistă vorbită nu se deose
bește deci de surorile sale tipărite 
decît prin faptul că se adresează as
cultătorilor, ea urmărind să dezbată 
chestiuni legate de stadiul actual al 
prozei (așa cum a făcut Zaharia Stan- 
cu în prima emisiune) sau al poeziei 
românești, să promoveze tineri autori 
talenfați, să prezinte unele din aspec
tele literaturii de peste hotare.

Crearea unor rubrici care pot fi ur
mărite în fiecare „număr’ corespun
de, cred, sarcinilor pe care și le-au 
propus realizatorii emisiunii. în ca
drul „cronicii ideilor’, reluînd o dis
cuție mai largă din presă, s-au difu
zat pînă acum două interesante con
tribuții ale lui Vladimir Streinu — 
privind „specificul national și limba" 
și „esthetis-ul carpafo-dunărean'. 
Semnalăm, de asemenea, prezenta în 
„paginile’ revistei a unor tineri 
(George Teodorescu, Victor Nistea) 
asupra manuscriselor cărora poetul 
Miron Radu Paraschivescu se apleacă 
cu grija ce i-a caracterizat totdeauna 
activitatea de descoperitor de ta
lente.

„Cronica literară", semnată de 
George Ivașcu, recomandă ascultăto
rilor cele mai importante apariții edi
toriale. O altă rubrică, intitulată „Vi
trina cu cărți", prezintă lapidar ulti
mele volume apărute. în cadrul ru
bricii „Ritmuri contemporane’ putem 
asculta versuri originale ale poeților 
noștri. Scriitori deosebiți prin factură 
și vîrstă contribuie la realizarea în- 
tr-un mod cît mai atrăgător a emi
siunii. Printre reușitele de pînă acum 
consemnăm și interviurile luate de 
Silvia Cherim și Doina Caramzulescu 
ppefului Și editorului francez Pierre 
Seghers și respectiv prozatorului a- 
merican John Updike. Amintim, de a- 
semenea, rubrica „Revista revistelor*, 
al cărei text, prezentat într-o formă 
atrăgătoare de către prozatorul Alecu 
Ivan Ghilia, oferă ascultătorului pri
lejul unui fur de orizont asupra presei 
literare.

Sperăm că cercul de colaboratori de 
valoare ai emisiunii se va mări ne
contenit, contribuind astfel la ridica
rea calității textelor prezentate (unele 
dintre ele fiind încă lipsite de adîn- 
cime), la lărgirea tematicii.

Credem că ancorarea și pe viitor 
în actualitatea fenomenului literar nu 
va face decît să polarizeze și mai 
mult atenția ascultătorilor în jurul 
„Revistei literare radio’, aceasta de
venind astfel o prezență de prestigiu, 
cu un loc bine precizat între cele
lalte emisiuni radiofonice și chiar 

• între colegele sale tipărite.
Grigore ARBORE

IN SERIOS DESPRE Turnee

• Teatrul de Operă și Balet : TOSCA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN COR? 
NEVILLE — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
EURIDICE — 19,30, (sala Studio) : NUNTA INSÎNGE- 
RATA — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ 
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 Al : MV SîNT 
TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SONET 
PENTRU o PĂPUȘĂ — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION 
ANAPODA — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE COINCIDENȚE — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Simpozion SALOM ALE- 
HEM — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : MIELUL TURBAT — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU MU
ZICA... E DE GLUMIT — 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 19,30.

/A m citit cu multă 
satisfacție arti- 

K colul „Carica- 
tura și exigen
tele ei", 

rut în „Scînteia”. 
tisfacție, 
pus în 
aspecte actuale 
cestui domeniu 
plastice. Faptul că sînt de 
acord cu observațiile cri
tice și cu sugeștiile cu
prinse în .acest articol 
mă determină să revin a- 
supra problemei, privin
d-o, ca să spun așa, din 
interior, de pe poziția u- 
nui lucrător pe tărîmul 
desenului umoristic.

Cetățeanul care după o 
zi de muncă răsfoiește 
paginile unui ziar sau ale 
unei reviste caută și acel 
moment de destindere 
care-1 așteaptă de la 
senul umoristic. E un 
cru firesc. Pentru că 
nevoie de umor, 
că îi place, pentru că îl 
are în fire. Aș spune chiar 
că „românul mai mult e 
născut glumeț decît por 
et". Personal, cel puțin, 
n-am văzut ca doi-trei oa
meni întîlnindu-se să-șl 
spună repede ultimele 
poezii. Anecdote însă, da.

Răsfoind presa, cel 
care nutrește vag speran
ța întîlnirii unui aseme
nea moment este de cele 
mai multe ori dezamăgit.

Mic, înghesuit, confuz 
prin prezentare și de mul
te ori prin gîndire, 
tînd pentru a nu 
cîțg oară aceeași 
rezolvat artificial, 
desenul umoristic (carica
tura, cum i se spune în 
general, deși noțiunile nu 
se identifică total) se pre
zintă deficitar față de 
dragostea și interesul cu 
care este așteptat.

Neatrăgînd, nereținînd 
atenția, implicit nu ser
vește. (Excepțiile îmi par 
atît de rare încît spunînd 
că există, dovedesc opti
mism).

Lucrurile nu au stat în
totdeauna așa. 
noastră ne-a dat cîndva 
exemple luminoase, ale u- 
nor desenatori de mare 
talent, cu o înaintată con
știință politică, din opera 
cărora se desprinde dra
gostea față de tot ce e 
bun, sănătos și disprețul 
pentru tot ce e vechi.

Din păcate, această tra
diție glorioasă e pe cale 
de a se pierde...

Desenul zilnic, menit să 
ilustreze realitatea în 
mișcare, actualitatea cli
pei și a veacurilor,— care 
printr-un zîmbet prietenos, 
azi, sau printr-o ironie tă
ioasă, mîine, să semnale
ze sau să demaște tot ce 
e vechi, ce nu vrem să 
mai întîlnim — lipsește 
cu desăvîrșire...

Lipsesc paginile de u- 
mor generos, care să re
unească ideile cele mai 
îndrăznețe, mai noi, spon
tane instantanee ale unor 
situații și aspecte ce via
ța ni le oteră necontenit.

Lipsesc albumele retro
spective și actuale, albu
me care să reprezinte în 
ultima instanță o antolo
gie dinamică a dezvoltă
rii caricaturii românești, 
expozițiile periodice ale 
desenatorilor umoriști.

Lipsesc, cred, entuzias
mul și înțelegerea mai 
adîncă a necesității exis
tenței unor astfel de ma
nifestări.

Poate că, în primul 
rînd, sîntem vinovați noi, 
desenatorii, cei chemați 
să umplem aceste goluri. 
E poate prea puțină pa
siune și prea puțină în
credere pentru și față de 
sarcinile noastre. Nu este 
pozitivă refugierea unor 
talente certe în alte za-

apd- 
Cu sa
ca a 
cîteva 

ale a- 
al artei

muri de activitate, e drept, 
mai concrete în satisfacții. 
Nu este pozitivă nici lip
sa de energie și îndrăz
neală în abordarea unor 
teme cu adevărat majo
re. Sint condamnabi
le pasivitatea și poziția 
celei mai slabe rezisten
țe. Principiul „asta fac 
pentru că asta merge", 
concluzie impusă de pre
misa „asta merge, pentru 
că a mai mers”, trebuie 
aruncat la coș, înaintea 
chiar a desenelor ce nu 
ne satisfac și totuși le 
prezentăm spre publicare.

Faptul că nu apar cari
caturi suficiente — și sufi
cient de bune — nu con
stituie însă exclusiv vina 
desenatorilor. Desigur, din 
partea celor ce au în gri
jă publicarea acestor de
sene e necesară o mare

exigență. Dar gustul 
sonal, de multe ori 
personal, sau cumva 
la de a promova un lucru 
mai nou nu trebuie să 
constituie un obstacol. De 
aceea ar fi necesar să se 
țină seama într-o mai 
mare măsură de specifi
cul genului Este clar că 
o caricatură reușită (adi
că dezvoltînd o problemă 
actuală, interesant con
cepută în idee și artistic 
rezolvată plastic) serveș
te, ajută. Nu poate avea 
însă nimeni pretenția că 
ea va și rezolva totul. 
Caricatura conține un
devăr, sugerează o con
cluzie, în cele din urmă 
rămîne însă o glumă. Nu 
trebuie interpretată ca o 
„dispoziție", ca „o deci
zie" definitivă și totală. 
Altfel privită, în mod fa
tal începe ea însăși să 
devină o problemă — 
o falsă problemă — să ca
pete o greutate nefireas
că, să-și piardă sponta
neitatea, șablonizîndu-se.

Cum să ajungem la o 
mai bună clarificare re
ciprocă a redacțiilor și a 
creatorilor în legătură cu 
specificul și cerințele ca
ricaturii ? După părerea 
mea, e necesar ca activi
tatea caricaturiștilor să 
fie mai puțin sporadică, 
ei să fie legați mai strîns 
de viața și preocupările 
publicațiilor la care cola
borează, să fie solicitați 
mai activ. în confruntarea 
neîntreruptă cu cititorul și 
cu el însuși, artistul își 
găsește drumul propriu, 
își cucerește stilul, își de
finitivează concepțiile. 
Publicînd maximum un 
desen Ia două săptămîni 
în „Urzica" și alte trei- 
pațru lunar în diferite pu
blicații, el nu-și poate a- 
sigura un minimum de 
continuitate în creație și 
(de ce să n-o recunoaș
tem ?) nici în existență.

Asemenea condiții nu 
pot determina aparițiile 
unor iscălituri noi ci, cel 
mult, menținerea unora 
mai vechi. în ultimii ani, 
numele noi care s-au im
pus atenției nu trec de 
numărul degetelor de la 
o singură mină. în schimb, 
dintre desenatorii consa- 
crați unii și-au încetat 
definitiv activitatea, alții 
mai colaborează rar. De
sene promițătoare apar 
meteoric, dispărînd apoi 
în noianul preocupărilor 
zilnice, mai imediate, ale 
autorilor lor...

Desenul satiric ar fi, 
cred, puternic stimulat 
dacă i s-ar oferi un cîmp

mai larg de contacte cu 
realitatea, cu actualitatea.

De ce n-ar încerca zia
rele să reînvie „dese
nul zilnic" ilustrînd astfel 
punctul de vedere al ziaru
lui respectiv, în problema 
de cea mai strictă actua
litate ? Ziarele ar putea, 
de asemenea, să publice 
săptămînal sau bilunar 
pagini de umor, pe cite o 
temă, susținînd o campa
nie sau însoțind un eveni
ment actual. Ar fi deosebit 
de util pentru artiștii pro
fesioniști să fie invitați în 
marile întreprinderi, unde, 
împreună cu artiștii ama
tori, să organizeze expo
ziții locale, oglindind pro
blemele locale.

Fondul plastic ar putea 
iniția publicarea unor 
culegeri de desene, albu
me, plachete. Editurile 
nu și-ar pierde nimic din 
prestigiu publicînd anto
logii sau volume de ca
ricatură. Și ce-ar fi dacă 
Uniunea artiștilor plastici 
ar organiza anual „un 
salon al umoriștilor" ? 
Inițierea de către „Ațiima- 
film" a unor seriale (de
sene în suită pe o idee), 
ar constitui, de asemenea, 
un prilej de afirmare a 
acestui gen satiric. Ase
menea seriale și-ar putea 
găsi perfect locul și în 
programele televiziunii.

Formarea unui specific 
al caricaturii noastre, 
profilarea personalităților 
în cadrul acestui specific, 
a unor concepții plastice 
proprii în desen, în umor,, 
sînt probleme care trebuie; 
să ne preocupe în conti
nuare. Să tindem 
caricaturi atît de 
interesante, încît 
țiils să nu mai
niciodată „lipsa de spa- 

pentru publicarea

Matty ASLAN

Anul acesta, luna mai se caracterizează 
prin numeroase turnee ale teatrelor dra
matice și muzicale, 
cîntece și dansuri,
Capitală. Un colectiv al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" întreprinde între 12—29 
mai un turneu cu piesa „Patima ro
șie" de Mihail Sorbul ig. Focșani, Panciu, 
Piatra Neamț, Tîrgu Neamț, Buhuși, Bicaz, 
Bacău, Iași, Dorohoi, Botoșani, Rădăuți, 
Suceava, Cîmpulung Moldovenesc, Vatra 
Dornei, Vișeu, Sighet, Năsăud, Dej, Aiud, 
Blaj și Dumbrăveni. Publicul din Brașov 
are prilejul să vizioneze zilele acestea 
spectacolul „Insula'' de Mihail Sebastian, 
jucat de actori ai Teatrului de Comedie. 
La Craiova, Teatrul de operă și balet va 
prezenta, spre sfirșitul lunii, în colaborare 
cu Filarmonica de stat. „Oltenia", opera 
„Rigoletto" de Verdi. In cadrul turneului 
întreprins luna aceasta în 14 localități 
din Moldova, Teatrul „Ion Creangă" pre
zintă spectacolul pentru copii „Mușche
tarii măgăriei sale" de Ion Lucian și 
Virgil Puicea și spectacolul „File de tea
tru1' compus din comediile lui Vasile 
Alecsandri : „Scara miței" și „Rămășagul".

Un mare număr ■ de spectacole vor 
fi prezentate in stațiunile balneo-cli- 
materice. Stațiunile de pe litoral vor 
primi pe scenele for Ansamblul de cîntece 
și dansuri al armatei, Ansamblul C.C.S., 
„Ciocirlia", Ansamblul sirbesc de cîntece 
și dansuri din Timișoara, Ansamblul 
„Ciprian Porumbescu" din Sticeava, an
samblurile de cîntece și dansuri din Cluj, 
Baia Mare și Tîrgu Mureș. Tot aici vor 
susține spectacole Teatrul Național 
„l. L. Caragiale", Teatrul de Comedie, 
teatrele „Ion Creangă", „Barbu Delavran- 
cea". „Muncitoresc C.F.R.-Ciulești", „Cons
tantin Tănase" si alte colective artistice 
din țară. Oficiul de spectacole și turnee 
artistice are de desfășurat o activitate 
susținută în vederea unei cît mai judi
cioase programări. Experiența anilor tre- 
cuți a demonstrat că o planificare defec
tuoasă dăunează uneori bunei desfășurări 
a turneelor. In același timp, e nece
sară o bună organizare a acestor turnee, 
larga lor popularizare. Organele locale sînt 
chemate să asigure cele mai bune con
diții acestor reprezentații pentru ca tur
neele să constituie evenimente cu un larg 
ecou în rîndurile publicului din regiunile 
respective.

Aurelia GOLIANU

tehnicii contemporane, 
dotarea marilor combinate 
și instalații moderne 
mare capacitate.

Se vorbește fot 
mult, în ultimul timp, 
folosirea la lecții
mijloace moderne audio
vizuale — aparat de pro
iecție, magnetofon, pikup 
ș.a. — pentru funcționa
rea cărora sînf nece
sare filme, diafilme, 
benzi de magnetofon, 
discuri. Dar achiziționarea 
acestora înseamnă uneori 
pentru școli o adevărată 
odisee, fiindcă unele sec
ții de învățămînt conside
ră diafilmele, discurile ca 
„obiecte de lux” pentru 
școli. Pentru procurarea 
lor, chiar și în cazul în 
care e nevoie de opt sau 
șaisprezece lei, trebuie să 
se ceară aprobarea comi
tetului executiv al sfatului 
popular raional sau orășe
nesc, Și oricît de operativ 
s-ar acorda aprobările, 
formalitățile

»i-
Ministerul 
lui a 

organizării 
regionale, 
merg încă extrem de în
cet. Operațiile de inventa
riere și preluare-predare 
între Arhiva națională de 
fiime și forurile de învă- 
fămînt durează de cîteva 
luni. în acest răstimp școli
le n-au putut obține nici 
un film. La fel de nesatis
făcător, după părerea mea, 
este și ritmul de realizare 
a unor noi filme. Experien
ța de pînă acum în elabo
rarea unor pelicule — de 
exemplu „Siliciul”, 
ta", „Substanțe
— dovedește
condiții pentru 
zări. Chiar pu 
extrem 
care dispunem am realizat 
la no' în școală o peliculă 
despre reacțiile ionice. Din 
păcate nu există 
cient de rodnică 
rare între fprurile 
și studiourile de 
Numai așa se explică fap
tul că Studioul „Anifna-
film" și-a propus pentru 
anul 1966 realizarea a 4 
filme, toate însă referi
toare la același capitol 
din chimie — gazul metan
— care se va preda în 
clasa a Xll-a (în 7 ore). 
N-ar fi firească o mai mare 
varietate tematică ?

Nu ne putem referi la 
lecțiile de laborator de 
chimie fără a aminti o 
problemă de mult discu
tată, dar practic încă ne- 
rezolvafă — dotarea la
boratoarelor școlilor cu 
substanțele chimice ne
cesare experiențelor. Dacă 
liceele, care au buget 
propriu, mai reușesc u- 
neori să achiziționeze 
cele necesare, școlile ge
nerale izbutesc mult mai 
greu. Cauza ? Ele sînt a- 
provizionate de secfiile de 
învăfămînt ale sfaturilor 
populare raionale, care se 
interesează prea pufin de 
aceste cerințe ale proce
sului de învăfămînt. Pe de 
altă parte, întreprinderile 
care produc substanțe 
chimice nu livrează canti
tăți mici necesare unei 
unități școlare. Consi
der însă că aprovi
zionarea laboratoarelor 
școlare cu subsfanfele chi
mice necesare ar trebui să 
se facă organizat, prin in
termediul 
văfămînt, 
cantitățile 
în funcție 
programelor, la fel ca în 
cazul altor materiale di
dactice, cu atît mai mult 
cu cît unele din aspectele 
menționate sînt valabile 
și pentru celelalte discipli
ne care au prevăzute în 
program lecții de labora
tor — fizică, științe na
turale.

Învăfămîn- 
luat inițiativa 
unor filmoteci 
Dar lucrurile

„Fon- 
colorafe" 

CB există 
npj reali- 
mi j|,oscele 

de modeste de

o sufi- 
colabo- 
școlare 

filme.

forurilor de în- 
planificîndu-se 
cu exactitate, 
de cerințele

Prof. O. ROȘEANU 
liceul „Spiru Haret" 
din București

AGENDĂ CULTURALĂ
Premieră teatrală

Piesa clasică „Viforul", dramă 
în 4 acte de Barbu Ștefănescu De- 
lavrancea, a fost prezentată ieri 
seară în premieră pe scena Tea
trului „Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea" din București. Spectaco
lul a fost pus în scenă de Călin 
Florian în scenografia realizată de 
Mihai Tofan. Din ampla distribu
ție au făcut parte Gheorghe Cozo- 
rici, Victoria Dinu, Cornel Gîrbea, 
Ion Niciu, Iulian Marinescu, Ma-

rius Marinescu, Stelian Cremen- 
ciuc, Adina Atanasiu-Poenaru, 
Andreea Nastasescu, Ștefania 
Georgescu, Aurel Tînsoiu, Marius 
Busulescu și alții.

Cenaclu 
de artă plastică

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
—■ La Satu Mare a fost inaugurat 
recent un cenaclu de artă plastică 
ce poartă numele pictorului Aurel 
Popp, creator al unor opere valo-

roase în acest oraș. Membrii ce
naclului și-au propus să desfășoare 
o activitate de inițiere în arta 
plastică clasică și contemporană a 
locuitorilor din orașul și raionul 
Satu Mare, să valorifice creator 
tradițiile artei populare maramu
reșene.

Cu ocazia inaugurării cenaclului 
a fost organizată și o expoziție, în 
cadrul căreia pictori și graficieni 
din orașul Satu Mare prezintă o 
parte din cele mai recente lucrări 
ale lor.

CINEMA @
• HAIDUCII — cinemascop : Patria — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 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 completarea
1 Mai 1966), Melodia (completare Orizont științific nr.
2) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• GENTLEMANUL DIN COCODy — cinemascop :
Republica — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, 
Stadionul Dinamo — 20, Expoziția (Piața Scînteii)
— 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 ; la grădină — 20, Feroviar — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, Excelsior — 10,15; 13: 15,45; 18,30; 
21,15, Grădina „Doina" — 20 (la toște completarea 
Orizont științific nr. 2), Arenele Libertății — 20, Mo
dern — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• OPERAȚIUNEA „1“ : Festival — 10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21; la grădină — 20.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ ; Victoria (completare 
Suită bănățeană) - 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45, 
Lira (completare Cartiere noi in București) — 15,30; 
18; la grădină — 20
« ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Central — 
9; 11.45; 14.30; 17,15; 20.15.
9 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Union f. 
pietate Cu acul si ața) — 15,30; 18; 20.30, Cotro- -ei 
(completare Lucrările primei consfătuiri DP țară a 
erăfor’tnr d)n construcții) — 15.30; 18; 20.30
• PROGR AM PENTRU COPII : Doina - 10.
9 DARClEF : Doina (completare Orașul egre Iubește)
— 11.30; 15 30. 18; 20,30.
• VFRIFTCATT-VĂ CEASUL I — KATIUSA — DOUĂ 
SĂPTĂMÎNI ÎN YEMEN — CÎND IARNA TRIUMFĂ
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 41: Timpuri Noi — 
10—21 în continuare
• DUPĂ MINE. CANALII 1 — cinemascop . Gjitlesti
— 15,30; 18; 20.30. Miorița — 10; 12,30: 15,30: țȘ; 20.30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Dacia (rom-
pletgfe Rășinari) — 9,30—14 în continuare ; 16,15;
18,30; 21.
• HAI, FRANȚA I : Buzestj (completare Pictorul din 
Praga) — 10; 13.3(1; 16: 18,30 ; la grădină 20.30, Fla
căra (completare stațiunea de prelucrare a balenelor)
— 10; 16: 18.15; 20,30.
• AVENTURA : Grivjta — 9: 12; 15; 18; 21, Tpmis — 
9 3(1: 12.15: 15: 17.45; 20,30 ; la grădină — 19.45.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop ; Bucegl (com
pletam 1 M»l 1966) — 9,30; 12,15; 15, 17,45; 20,30 ; Ia 
grădină — 20.
• PARCAREA INTERZISĂ : Gloria (completare Secre
tul trecntiilull - 9 30: 11.45; 14; 16,15: 18.30: 20,45. 
A LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop • Unirea 
(completare Un bloc neobișnuit) — 16: 18,15 : la gră
dină — 20, Popular (completare Vîrste) — 16; 18,15: 
20 30. Ferentari (completare Ivan Fupev) — 16: 18,15;
20 30.
• DESENE SECRETE : Vitan (completare Lipsa de 
apă) - 16: 18.
• DEPĂȘIREA ; Munca (completare Și acum... puțină 
gimnastică) — 13,30; 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Aurora - 9,30; 13; 16,30; 19,45 ; la grădină — 20.
• ATENTATUL — cinemascop: Arta (completare Or 
zont științltic nr. 1) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Moșilor (completare 
Tîrguri și iarmaroace) — 15,30; 18 ; la grădină — 20,30.
• 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 : Floreasca (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 (comple
tate Cotidiene) — 15,30: 18; 20,15.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : 
Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
• CHEILE CERULUI ; Pacea (completare In costum 
de scafandru deasupra planetei) — 16; 18; 20.
• ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA CRUZ : Gră
dina Colentina — 20.
• DIVORȚ ITALIAN : Grădina „Progresul-Parc” — 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Grădina 
Vitan — 20.
• FIFI ÎNARIPATUL : Crîngași (completare Ptrvu 
Mptu-Zugravul) — 16; 18; 20.
• CE S-A INTÎMPLAT CU BABY JANE ? t Cosmos
— 15; 17,30; 20.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 
19,15 — Pentru cei mici: CIOPIRȚ1- 
LĂ. Emisiune pe versuri de Tiberiu 
Utan • 19,30 — Pentru școlari: AC
TORI DE SEAMĂ : ARISTIZZA RO- 
MANESCU. Transmisiune de la Mu
zeul Teatrului Națjonal „I. L. Cara- 
giale". Participă : Alexandru Re- 
pan, Mafielp Petrescu • 20,00 —
Trei tablouri pe săptămînă. ȘTEFAN 
DIMITRESCU : „Morții de la Cașin” i 
„Peisaj dobrogean" ; „Maternitate". 
Comentează criticul Ion Frunzett; • 
20,15 — Studioul mic : „PASĂREA", 
piesă de Alexandr Obrenovici. Tra
ducere de Mirco Jivcovici. În distri
buție : Smaragda Olteanu, Remus 
Mărgineanu, Carol Welter • 20,45 — 
Cronica discului, de Grigore Con- 
stantinescu. Participă la emisiune t 
Corneliu Buescu, Camelia Dăscălescu, 
Lili Bulaesi. Se vor prezenta discuri 
cu înregistrări ale unor lucrări de 
Mihail Jora, Theodor Grigoriu, Tibe
riu Olah, Ștefan Niculescu, Cornel 
Țăranu, George Folescu și discuri de 
muzică populară șl ușoară • 21,00 — 
Album folcloric. Transmisiune de la 
Sofia • 21,30 — Film : CUM SE
REUȘEȘTE In DRAGOSTE — o co
producție franco-italiană • 23,00 —
Telejurnalul de noapte • 23,08 —
Buletin meteorologic.
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neînfricată a poporului vietnamez împotriva agresi
unii imperialismului american, pentru apărarea liber
tății și independenței, pentru unitatea și integritatea 
teritorială a patriei sale.

Delegația română a reafirmat poziția Partidului 
Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste 
România de condamnare energică a războiului de 
agresiune dus de imperialiștii americani în Vietnamul 
de sud, a faptului că ei recurg tot mai mult la pro
cedee de război extrem de crude, cum sînt: bombar
damentele zilnice efectuate de avioane „B-52“, în 
urma cărora numeroase sate din Vietnamul de sud 
au fost rase de pe suprafața pămîntului, folosirea 
produselor chimice și toxice și a gazelor de război 
pentru decimarea populației și distrugerea culturilor. 
Delegația română a subliniat poziția Republicii So
cialiste Ro .ânia de condamnare hotărîtă a războiului 
aerian și a celorlalte acte de război împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam. țară socialistă, indepen
dentă și suverană. Ea consideră că recentele raiduri 
ale bombardierelor „B-52“ împotriva unor localități 
din Vietnamul de nord și recentele atacuri aeriene 
împotriva împrejurimilor Hanoiului și Haifongului 
constituie noi pași extrem de periculoși întreprinși dc 
imperialiștii americani în escaladarea războiului.

Cele două delegații subliniază că războiul de agre
siune dus de imperialiștii americani în Vietnam con
stituie o violare grosolană a acordurilor de la Geneva 
din 1954 privitoare la Indochina, o încălcare brutală 
a principiilor elementare ale dreptului internațional 
și o gravă amenințare pentru pacea și securitatea po
poarelor din Indochina și din Asia sud-estică.

Cele două delegații condamnă intensificarea și ex
tinderea războiului agresiv desfășurat de către impe
rialiștii americani în ciuda declarațiilor de „intenții 
pașnice" ale guvernului american, menite să inducă 
în eroare popoarele iubitoare de pace și opinia pu
blică mondială.

Poporul român susține întru totul și pînă la capăt 
lupta justă dusă de poporul frate vietnamez împo
triva agresorilor imperialiști americani, pentru a 
apăra nordul, a elibera sudul și a păși pe calea reuni- 
ficării pașnice a patriei. Delegația română și-a ex
primat admirația pentru remarcabila vitejie și neclin
titul spirit de luptă al eroicului popor vietnamez care 
se situează în primele rînduri ale luptei împotriva 
agresorilor imperialiști americani.

F iporul român dă o înaltă apreciere luptei juste 
î pporului vietnamez și o consideră drept o impor- 
1 ntă contribuție la apărarea sistemului mondial socia
list, a mișcării de eliberare națională și a cauzei păcii 
mondiale.

Delegația română constată cu bucurie că, sub con
ducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
populația Vietnamului de nord a obținut mari suc
cese în lichidarea moștenirii grele a trecutului, în con
struirea bazei tehnico-materiale a socialismului, în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, 
în ridicarea nivelului său de viață. Oamenii muncii din 
R. D. Vietnam, unind strîns lupta împotriva agresorilor 
cu eroismul pe frontul muncii, au îndeplinit eu succes 
planul de stat pe cinci ani și s-au angajat cu entu
ziasm în lupta pentru realizarea planului pe anul 
1966—1967.

Delegația română salută cu căldură strălucitele vic
torii ale armatei și populației din Vietnamul de sud, 
își exprimă convingerea profundă că populația sud- 
vietnameză, strins unită în jurul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. va obține victoria 
deplină în războiul popular de eliberare.

In numele poporului român, al Partidului Comunist 
Român și al guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, delegația de partid și guvernamentală română își 
exprimă sprijinul său total față de poziția in patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam, care a fost reafir
mată în scrisoarea adresată la 24 ianuarie 1966 de 

■ătre președintele Ho Și Min șefilor de stat și de gu
verne din numeroase țări și Declarația în cinei puncte 
lin 22 martie 1965 a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, singurul reprezentant autentic 
al populației sud-vietnameze : ea cere ca Statele Unite 
să-și retragă din Vietnamul de sud toate trupele și 
întregul armament, să-și desființeze bazele militare, 
să pună capăt războiului de agresiune în Vietnamul de 
sud, să înceteze definitiv și necondiționat bombarda
mentele și celelalte acte de război împotriva R. D. 
Vietnam ; poporul vietnamez să fie lăsat să-și regle
menteze el însuși propriile sale treburi fără amestec 
străin, conform prevederilor acordurilor de Ia Geneva.

Poporul român este hotărît să-și îndeplinească obli
gațiile internaționaliste de a continua să sprijine și să 
ajute poporul vietnamez pînă la victoria totală a aces
tuia asupra agresorilor imperialiști americani.

In numele poporului vietnamez, al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și a guvernului Republicii De
mocrate Vietnam mulțumește sincer poporului român. 
Partidului Comunist Român, guvernului Republicii So
cialiste România, pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordat luptei juste a poporului vietnamez. Poporul 
vietnamez salută cu căldură strălucitele realizări ale 
poporului frate român în construirea socialismului. Sub 
conducerea Partidului Comunist Român, Republica 
Socialistă România a realizat profunde transformări 
revoluționare in economia națională, in structura so
cială și în viața celor ce muncesc. Victoria deplină a 
socialismului la orașe și la sate, lichidarea definitivă 
a exploatării omului de către om constituie cea mai 
mare victorie politică obținută pînă acum de poporul 
român. în prezent, în România, industria se dezvoltă 
impetuos și sigur, agricultura socialistă a înre
gistrat realizări importante. Poporul vietnamez se 
bucură din suflet de succesele obținute de poporul 
frate român și îi urează din toată inima succese și 
mai mari în îndeplinirea Hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, în vederea 
ridicării pe o treaptă și mai înaltă a desăvîrșirii con
strucției socialiste în domeniul economic, științific și 
cultural. Delegația Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republicii Democrate Vietnam 
salută eforturile Partidului Comunist Român și ale 
guvernului Republicii Socialiste România în vederea 
consolidării păcii în Europa și în lume.

Cele două delegații au constatat cu satisfacție co
munitatea lor de vederi asupra problemelor abordate.

în privința situației internaționale actuale, cele două 
părți sînt de acord în aprecierea că politica de agre
siune, de amestec în treburile interne ale altor țări, de 
reprimare a luptei popoarelor pentru libertate, pro
gres și independență națională, pe care o duc forțele 
imperialiste, în primul rînd imperialiștii americani, 
constituie originea profundă și cauza imediată a tu
turor focarelor de încordare și a crizelor care apar în 
lume.

în actuala situație se impune cu necesitate ca uria
șele forțe antiimperialiste — țările socialiste frățești, 
partidele comuniste și muncitorești, mișcarea dc eli
berare națională, forțele păcii, democrației și progre
sului — să se unească strîns pentru a se opune im
perialiștilor, în frunte cu imperialiștii americani, pen
tru a dejuca manevrele și actele lor de război peste 
tot în lume, și în primul rînd în Vietnam, și pentru 
a menține pacea mondială.

Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Vietnam susțin cu toată căldura lupta popoare
lor împotriva oricăror atentate la adresa libertății, 
independenței și suveranității statelor și își exprimă 
solidaritatea lor deplină cu lupta popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru cucerirea și consolidarea 
independenței lor, pentru dezvoltarea de sine stătă
toare a economiei și culturii lor pe drumul progre
sului social.

Cele două delegații consideră că în relațiile dintre 
state este necesar să se respecte principiile suverani
tății. independenței, egalității, neamestecului în afa
cerile interne și ale avantajului reciproc, să se respec
te dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta și de a-și alege, corespunzător voinței, inte
reselor și aspirațiilor sale, calea dezvoltării politice, 
economice și sociale.

Partidul Comunist Român și Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam consideră că în relațiile dintre 
partidele comuniste și muncitorești este necesar să se 
respecte principiile marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, adică principiile independenței, 
egalității, respectului și sprijinului reciproc, precum 
și al întrajutorării în spirit tovărășesc.

Cele două părți se bucură de dezvoltarea fericită a 
solidarității frățești, prieteniei și colaborării între cele 
două partide și între cele două țări : România și Viet
nam. Ele vor depune toate eforturile pentru consoli
darea și dezvoltarea continuă a acestor relații și vor 
contribui la întărirea unității țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și a internațio
nalismului proletar.

Vizita delegației Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste România în Republica 
Democrată Vietnam, care s-a desfășurat cu deplin 
succes, reprezintă o nouă contribuție Ia întărirea so
lidarității, prieteniei frățești indestructibile și cola
borării frățești dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Vietnam, dintre po
porul român și poporul vietnamez.

VIZITA MEMBRILOR 
CORPULUI DIPLOMATIC 
LA EXPOZIȚII DE ARTĂ

Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă a organizat miercuri la 
amiază, pentru membrii corpului 
diplomatic, o vizită la Expoziția re
trospectivă de pictură, sculptură și 
grafică — 1921—1966 de la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste Ro
mânia și Ia expoziția „Cele mai 
frumoase cărți ale anului 1965“, 
deschisă la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. Au participat atașați cul
turali și de presă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, artiști 
plastici, directori de edituri.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMĂNE 

DE LA MOSCOVA

Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de Mihai Marines
cu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, s-a întors 
miercuri la amiază în Capitală, 
venind de la Moscova, unde a par
ticipat la inaugurarea Expoziției 
economice a Republicii Socialiste 
România.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați de Con-

stantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerului Comerțului Exte
rior, funcționari superiori din 
M.A.E. și alte persoane oficiale.

A fost de față 1. A. Iliuhin, 
ministru consilier al Uniunii So
vietice la București.

★
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor, între 7 și 11 mai a fă
cut o vizită în țara noastră Aoua 
Keita Diallo, membră în Biroul 
Politic al Partidului Uniunea Su- 
daneză R.D.A., deputată în Adu
narea Națională a Republicii Mali, 
împreună cu soțul ei, Diallo Dji- 
me, director în Ministerul învăță- 
mîntului din Mali.

In cursul șederii în România 
oaspeții au vizitat unități econo
mice și social-culturale.

Aoua Keita Diallo a făcut o vi
zită la Consiliul Național al Fe
meilor, unde a fost primită de 
Suzana Gâdea, președintă, și de 
membre ale Biroului Comitetului 
Executiv.

Diallo Djime. a avut convorbiri 
cu reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și ai unor institu
te de învățămînt superior.

(Agerpres)

SUB NECESARUL DE CALORII

Plecarea din Hanoi
(Urmare din pag. I)

Ne-a impresionat unitatea po
porului vietnamez, hotărîrea ne
clintită de a-și apăra patria, cre
dința sa nestrămutată în dreptatea 
cauzei sale, în victoria ei. Această 
unitate, hotărîrea și încrederea — 
rezultat al unei îndelungate expe
riențe istorice desăvîrșite în anii 
războiului de eliberare a patriei, 
dus sub conducerea glorioasă a 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam — reprezintă astăzi o 
uriașă forță, de neînvins, atît în 
construirea socialismului cît și în 
respingerea agresiunii imperialis
mului american ; eroismul po
porului din Vietnamul de nord este 
egalat doar de calma demnitate cu 
care înfruntă greutățile unui război 
ce i-a fost impus.

în Vietnamul de sud populația, 
patrioții înflăcărați de nobila cauză 
a libertății și independenței patriei 
sînt strîns uniți în jurul Frontului 
Național de Eliberare, singurul lor 
reprezentant autentic, organizator 
priceput și ferm al luptei împotri
va agresiunii insolente a imperia
lismului american.

Lupta împotriva agresorului im
perialist se dă cu aceeași vigoare 
în nord și în sud. Zone în Vietnam 
sînt două, însă Vietnamul este 
unul singur. Strîns unit în luptă, 
poporul vietnamez va învinge pe 
agresor și cotropitor, își va cuceri 
libertatea și independența deplină 
pe întreg teritoriul patriei sale. 
Despărțindu-se astăzi de voi, de
legația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România 
urează poporului vietnamez vic
torie deplină în marea bătălie pe 
care o duce I în convorbirile rod
nice pe care le-am avut cu condu
cătorii partidului și guvernului 
R. D. Vietnam, în comunicatul 
comun asupra vizitei, am dat ex
presie convingerii noastre nestră

mutate în justețea cauzei pentru 
care luptați, în victoria ei finală. 
Solidaritatea frățească dintre parti
dele noastre, dintre țările și po
poarele noastre s-a întărit conti
nuu — reprezentînd o importantă 
contribuție la lupta pentru pace și 
socialism.

Mulțumind pentru calda ospitali
tate acordată delegației în timpul 
vizitei, vorbitorul a spus : Fie ca 
prietenia noastră să devină mereu

mai puternică în interesul ambelor 
popoare, în interesul unității țări
lor socialiste, al mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, al întăririi forțelor antiimpe
rialiste, al cauzei socialismului și 
păcii I Cauza poporului vietnamez 
este dreaptă; ea va triumfa!

Cuvîntările au fost ascultate cu 
deosebită atenție, fiind în repetate 
rînduri subliniate de aplauze.

Răspunsul șefului delegației române 
la salutul președintelui Frontului Național 

de [liberare din Vietnamul de sud
Excelenței Sale,
Domnului Nguyen Huu Tho,
Președintele Prezidiului Comite

tului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Am fost adînc mișcat de senti
mentele prietenești la adresa^ Par
tidului Comunist Român, a între
gului nostru popor, de salutul căl
duros adresat mie personal, pre
cum și membrilor delegației noas
tre în mesajul pe care ați avut 
amabilitatea să mi-1 transmiteți.

Vă mulțumesc cordial pentru a- 
cest mesaj pe care cu o deosebită

plăcere îl voi aduce la cunoștința 
conducerii noastre de partid și de 
stat, poporului român.

Reafirmînd solidaritatea noastră 
neabătută cu lupta dreaptă pe care 
o duceți împotriva agresiunii im
perialismului american, adresez 
Excelenței Voastre, membrilor Pre
zidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare, 
urarea noastră de sănătate.

Frontului Național de Eliberare 
și poporului eroic din Vietnamul 
de sud le urăm victorie deplină în 
marea bătălie pe care o dau pentru 
eliberarea patriei.

Hanoi, 9 mai 1966.

EMIL BODNARAȘ
șeful delegației de partid și 

guvernamentale a Republicii 
Socialiste România

Funeraliile
lui Alfred Mendelsohn

La sediul Uniunii Compozitori
lor, unde compozitorul Alfred 
Mendelsohn și-a desfășurat o mare 
parte din bogata sa activitate și 
unde se afla depus catafalcul cu 
corpul său neînsuflețit, au venit 
marți și miercuri numeroși colegi 
și alți iubitori ai muzicii spre a 
aduce omagiul lor îndurerat celui 
care a fost maestru emerit al ar
tei, vicepreședinte al Uniunii Com
pozitorilor, profesor la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu".

Catafalcul era străjuit de co
roane de flori depuse din partea 
a numeroase instituții de cultură 
și artă, de cadre didactice, stu- 
denți și elevi din învățămîntul ar
tistic.

După ultima gardă alcătuită din 
reprezentanți ai unor instituții 
culturale, compozitori, scriitori, 
muzicologi, la ora 12 a avut loc 
adunarea de doliu.

Evocînd personalitatea 
părut, au luat cuvîntul

celui dis-
Ion Du

mitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acad. 
Mihail Jora, Victor Giuleanu, rec

torul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", Ion Horea, secretar 
al Uniunii Scriitorilor, Lazăr Oc
tavian Cosma, secretarul organi
zației de partid a Uniunii Compo
zitorilor, Ovidiu Varga, director în 
Comitetul de radiodifuziune și te
leviziune, ’ compozitorul Tiberiu 
Olah și studenta Smaranda Geor
gescu. Vorbitorii au relevat con
tribuția importantă adusă de Al
fred Mendelsohn la dezvoltarea 
vieții muzicale în țara noastră. 
Compozitor talentat și fecund, el 
a îmbogățit creația noastră muzi
cală cu numeroase lucrări de va
loare artistică, inspirate din trecu
tul de luptă al poporului, din rea
litatea zilelor noastre. Vorbitorii 
au scos în evidență aportul pre
țios al celui dispărut la viața 
Uniunii Compozitorilor, activita
tea sa susținută pe tărîm obștesc, 
bogata sa experiență de pedagog, 
de animator al multor acțiuni de 
popularizare și inițiere muzicală 
a publicului de toate vîrstele.

în cursul după-amiezii a avut 
loc înhumarea.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral instabilă, cu cerul mai mult 
noros. Averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice au căzut aproape 
în toate regiunile țării, fiind mai 
frecvente în Banat. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura aerului la orele 14 era cu
prinsă între 10 grade la Cîmpulung 
Mușcel și 25 grade la Călărași. în 
București : Vremea a fost ușor in
stabilă cu cerul variabil mai mult 
noros. Vîntuk a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a atins 
24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 mai a.c. în țară : Vremea 
în general călduroasă. Cerul va fi 
variabil cu înnorări mai pronunțate 
în nordul țării unde vor cădea 
averse locale de ploaie, iar în rest 
averse izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 7—17 grade, iar maximele între 
18—28 grade. în București : Vremea 
în general călduroasă cu cerul schim
bător. Vor cădea averse de ploaie 
mai ales în cursul după-amiezelor. 
Vînt potrivit. Temperatura se menține 
ridicată.

TENIS DE MASĂ

C. S. M. Cluj a cîștigat
din nou „Cupa 
campionilor europeni"

Echipa C.S.M. Cluj, formată din 
jucătorii Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu și Adalbert Reti, a re
purtat un remarcabil succes, cu
cerind pentru a treia oară conse
cutiv și a patra oară alternativ 
„Cupa campionilor europeni" la 
tenis de masă (masculin). !n me
ciul retur al finalei, desfășurat 
ieri la Brno, formația clujeană a 
învins cu 5—2 echipa Lokomotiv 
Brno, campioana Cehoslovaciei. 
(Primul meci disputat la Cluj fu
sese cîștigat de sportivii români 
cu 5—1).

FOTBAL

Ziarul brazilian 
„CORRE1O DA 
MANHA" publică un 
articol despre redu
cerea producției a- 
gricole în America 
Latină, în care se 
spune:

„In ultimii ani, în 
America Latină pro
ducția agricolă n-a ți
nut pasul cu creșterea 
populației. Procentul 
mediu anual de crește
re a producției agrare 
a fost de 1,7 la sută, 
în timp ce indexul 
demografic a fost, 
pentru aceste țări, de 
2,5 la sută, iar pentru 
Brazilia — 3 la sută. 
Aceste date sînt ex
trase dintr-un raport 
recent al Băncii inter- 
americane și se referă 
la anul 1964. In anii 
1963 și 1964, în Ame
rica Latină consumul 
de alimente a fost, pe 
cap de locuitor, mai 
mic decît în anii 1958 
și 1959. Cercetările în
treprinse pentru a sta
bili cauzele acestui fe
nomen au scos la 
iveală două explicații : 
creșterea permanentă a 
prețurilor, determinată 
de reducerea ofertei, 
precum și anacronismul 
structurii proprietății a- 
supra pămîntului pe

continentul lafino-a- 
merican.

Brazilia se situează 
pe locul întîi în ce pri
vește numărul popu
lației care trăiește în 
sectorul agricol și, în 
primul rînd, al popu
lației de la sate, care 
nu posedă pămînt. Po
trivit unui recensămînt 
din 1950, Brazilia a a- 
vut 5,6 milioane fami
lii de țărani, din care 
circa 2,6 milioane fa
milii ale argaților, ca
re nu posedă pămînt. 
Pe atunci Brazilia avea 
50 milioane de locui
tori. Calculîndu-se că 
o familie se compune 
din 5 persoane, în 
1950 exista o popu
lație rurală de 28 de 
milioane de oameni, 
din care 13 milioane 
de argați.

Astăzi, cînd popu
lația țării este de cir
ca 80 milioane de oa
meni, 45 de milioane 
locuiesc la țară. Din a- 
ceștia, circa 20 milioa
ne sînt muncitori agri
coli fără pămînt.

Deși în ultimii ani 
majoritatea țărilor lati- 
no-americane au dat 
dovadă de o activi
tate mai susținută în 
domeniul agricol, tre
buie constatat, totuși,

că pînă la sfîrșitul a- 
nului 1964 s-au obți
nut puține succese în 
ce privește reformele 
instituționale la țară.

Dacă se ia pentru 
anii 1952—53 indexul 
100, în 1958—59 pro
ducția de articole ali
mentare a sporit la 
105, în 1959—60 ea a 
scăzut însă la 102. In 
1960—61 ea s-a redus 
la 101, iar în 1961—62
— chiar la 100. In 
1962—63 — producția 
de articole alimentare 
s-a redus și mai mult
— la 98 și în 1963— 
1964 — la 97. Potrivit 
aprecierii departamen
tului nord-american al 
agriculturii, datele pe 
anii 1964—1965 sînt și 
mai proaste.

în America Latină 
s-a constatat că princi
palele produse alimen
tare consumate de 
populație nu conțin o 
cantitate suficientă de 
proteine și că alimen
tele consumate zilnic 
în decursul anului 1964 
conțineau, în medie, 
mai puțin de 2 500 de 
calorii, deși cantitatea 
necesară zilnic este de 
3 500. în trei țări — 
care nu sînt enumera
te în raport — con
sumul de calorii era 
chiar sub 2 000 zilnic”.

„Cei zece“ și sistemul 
monetar occidental

Intr-un editorial al 
suplimentului său e- 
conomic, ziarul „LE 
MONDE" scrie:

„După cum se știe, 
grupul celor zece (Sta
tele Unite, Marea Bri- 
fanie, Franța, Germa
nia Federală, Italia, O- 
landa, Belgia, Suedia, 
Canada și Japonia) a 
ținut o ședință între 
19—22 aprilie la Wa
shington, în desfășura
rea căreia nu s-a înre
gistrat nici un progres.

Francezii au rămas 
pe pozițiile lor bine 
cunoscute : este întru- 
totul inutil să se pre
vadă de pe acum crea
rea de noi lichidități, 
deoarece lumea e a- 
menințată mai degrabă 
de o supraabundență 
monetară. Mai muif, 
nu există decît o sin
gură bază de conceput 
pentru sistemul mone
tar internațional : au
rul. în ce-i privește, a- 
mericanii, care au pre
zentat cu doi ani în 
urmă un plan ambițios

vizînd constituirea de 
noi instrumente de re
zervă nelegate de aur, 
se mențin aparent la 
acest proiect, dar nu 
sînt deloc în poziție 
de forță pentru a-și a- 
lătura alte țări. Apare 
din ce în ce mai pro
babil că anul 1966 se 
va solda pentru ei cu 
un important deficit al 
balanței de plăți : după 
părerea unor experți, 
de două ori mai mare 
decît cel înregistrat în 
1965.

Cei zece vor fi oare 
în măsură să facă re
comandări miniștrilor 
lor așa cum au primit 
sarcina ? Tezele pre
zente fiind în conti
nuare la fel de opuse, 
președintele grupului 
celor zece, Emminger, 
va prezenta pe răs
pundere proprie pro
iectul său de raport la 
înfîlnirea de la Roma 
de la 16 mai.

Un lucru este însă 
mai mult sau mai pu
țin sigur î chiar dacă 
dr. Emminger ar reuși

să convingă majorita
tea experților grupei 
celor zece, el nu va 
obține asentimentul 
guvernului francez. 
Franța continuă lună 
de lună să schimbe 
dolari contra aur ; și, 
aparent, orice proiect 
care susține înlocuirea, 
chiar parțială, a au
rului prin alte lichidi
tăți internaționale, are 
toate șansele să fie a- 
preciat ca inoportun 
de Paris.

De pe acum grupul 
celor zece formează o 
mică minoritate a țări
lor bogate în concer
tul națiunilor reprezen
tate în cadrul Fondu
lui Monetar Internațio
nal. Dacă această mi
noritate nu reușește 
să se înțeleagă asupra 
unui plan comun de 
reforme, de ce argu
mente va dispune Fon
dul pentru a proclama 
că, în afara acestei 
instituții consacrate 
prin 20 de ani de 
funcționare, nu există 
salvare ?"

CUPA ROAAÂNIEI
Optimile de finală

La București, Pitești și Mediaș, victorii după prelun
giri • Un gol în proprie poartă și un 11 m • In competi
ție au rămas doar echipe din categoria A • Deținătoarea 

trofeului a lost eliminată

Meciurile din cadrul optimilor de finală ale „Cupei României" 
n-au furnizat surprize (pentru sferturile de finală s-au calificat doar 
echipe din categoria A), dar majoritatea partidelor au prilejuit dispute 
echilibrate. In mod special reține atenția replica viguroasă dată de 
Metalul Plopeni (echipă din campionatul regional) formației Farul Con
stanța. De altfel, constănțenii, care ieri au făcut un joc sub orice cri
tică, și-au asigurat calificarea în prelungiri, după ce fuseseră conduși 
cu 1—0 și 2—1. Liderii categoriei A, fotbaliștii ploieșteni, au trecut și 
ei prin mari emoții pînă au cîștigat ; au înscris un singur gol echipei 
gălățene, și acela în minutul 110. La Mediaș, Universitatea Cluj, deți
nătoarea „Cupei" pe 1965. a fost eliminată de Dinamo București.

REZULTATE TEHNICE
BUCUREȘTI : Farul Constanța—Meta

lul Plopeni 3—2, după prelungiri (3—2; 
2—2; 1—2). Au înscris : Iancu (min. 10 
și 73), Tîlvescu (min. 104) pentru Farul ; 
Babone (min. 4 și 20) pentru Metalul ; 
PITEȘTI : Petrolul Ploiești—Siderurgistul 
Galați 1—0r după prelungiri. A înscris 
Badea (min. 110); BACĂU: Rapid Bucu
rești—C.S.M.S. Iași 2—0 (0—0). Au mar
cat : Vornicu, în proprie poartă (min. 
47) și Dumitriu (min. 77); CLUJ : Crișul 
Oradea—A.S. Aiud 3—2 (3—0). Au mar
cat î Mureșan III (min. 1), Szakacs III 
(min. 18 și 25) pentru Crișul și Tiutiu 
(min. 59), Pal (min, 81) pentru Aiud ; 
MEDIAȘ : Dinamo București—Universi
tatea Cluj 3—1, după prelungiri (2—1; 
1—1, 0—1). Au înscris : Varga (min.
87), Pîrcălab (min. 92), Nunweiller VI 
(min. 114) pentru Din&mo ; Barbu (min. 
31) pentru Universitatea. RÎMNICU VÎL- 
CEA : Steaua București—Soda Ocna 
Mureș 2—0 (0—0). A marcat Pavlovici

(min. 48 șt 50, ultimul din 11 m.); 
HUNEDOARA : Steagul roșu Brașov— 
Clujeana 1—0 (1—0). A înscris : Necu- 
la (min. 16); BRAȘOV: U.T. Arad—Ci
mentul Medgidia 2—0 (2—0). Au mar
cat : Chivu (min. 15) și Țirlea (min. 38).

In finala C. C. £

Ieri în „Curse Păcii"
Cea de-a treia etapă a competi

ției cicliste „Cursa Păcii" a cuprins 
două semietape. In cursul dimine
ții, concurenții s-au întrecut într-o 
probă contra cronometru individual 
pe distanța de 17 kilometri. Cel mai 
bun timp (28’22") a fost realizat de 
francezul Guyot. Ion Ardeleanu a 
ocupat locul 17 la 1'46". Semietapa

cu plecarea în bloc, disputată pe 
ruta Harrachov—Hradeo Kralove 
(108 km), a revenit italianului Ben- 
țatto, cronometrat în 2h 25’08". Etapa 
a treia a revenit lui Guyot. Arde
leanu, sosit cu plutonul fruntaș, s-a 
situat pe locul 18 în clasamentul 
etapei.

■

Atac aglomerat la poarta echipei 
din Plopeni (fază din meciul Farul 
Constanța •— Metalul Plopeni, dispu
tat pe stadionul „Dinamo" din Ca

pitală)
Foto t M. Cioc

REAL-PARTIZAN 2-1
Echipele Partizan Belgrad șl Real 

Madrid și-au disputat aseară la Bru
xelles finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal. In prima repriză, 
ambele echipe au avut ocazii mari 
de a înscrie, însă au rafat de fiecare 
dată. Momentele cele mai pasionante 
din această parte a jocului s-au con
sumat în ultimele cinci minute dina
intea pauzei : în urma unei combina
ții frumoase, spaniolii ajung în fața 
porții lui Soskici, dar Velasquez a șu
tat peste bară. Nu mult mai tîrziu, iu
goslavii contraatacă periculos. Galici, 
deși înfr-o bună poziție de șut, nu ni
merește poarta. Real atacă dezlănțuit 
imediat după pauză, însă scorul esfe 
deschis de Partizan. In minutul 56, 
la un corner, fundașul central Vaso- 
vici intervine cu capul, frimițînd min
gea în plasă. Spaniolii forțează ega- 
larea. Ei se află de mai multe ori în 
fața porții lui Soskici, dar deabia în 
minutul 72 înscriu prin Amancio. 
Patru minute mai tîrziu, Serena, cu 
un șut extraordinar tras din marginea 
careului de 16 m face inoportun plon
jonul lui Soskici. Real conduce cu 
2—1. Pînă la sfîrșitul partidei, cu toa
tă dominarea echipei Partizan, scorul 
nu se mai modifică. In acest fel, Real 
Madrid cîșfigă frofeul.

Meciul Petrosian-Spasski
Ămînată din cauza îmbolnăvirii lui 

Petrosian, cea de-a 13-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial de șah 
s-a jucat ieri și a fost întreruptă la 
mutarea 41, cu avantaj de partea lui 
Spasski. Scorul esfe deocamdată 7—5 
în favoarea lui Petrosian.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special PRO

NOEXPRES nr. 19, din 11 mai 1966, au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITA î 22 7 13 
34 9 30 Numere de rezervă : 19 25 
EXTRAGEREA SUPLIMENTARA. Paza 
I : 33 17 40 22 3 37 48 Faza a Il-a : 
8 1 29 30 39 3 16.

Fond de premii : 1 871 083 tel.
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Presa străină despre aniversarea
a 45 de ani de la crearea P. C. R.

Presa străină continuă să publice materiale în legătură cu ani
versarea a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" a publicat un re
zumat al expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar . gene
ral al C.C. al P.C.R., la adunarea 
festivă de la București. După ce 
face o prezentare a principalelor 
momente ale luptei Partidului 
Comunist Român, ziarul subliniază 
rolul important pe care P.C.R. l-a 
avut în mobilizarea poporului ro
mân împotriva fascizării țării, în 
organizarea și conducerea insurec
ției victorioase din august 1944. 
„Pravda" relatează în continuare 
despre marile succese obținute de 
poporul român în construirea so
cialismului, despre programul dez
voltării multilaterale a țării ela
borat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Referindu-se la politica ex
ternă a României, ziarul arată că 
țara noastră militează pentru con
solidarea neîncetată a colaborării 
multilaterale cu toate țările socia-

liste, pentru pace și colaborare in
ternațională.

PEKIN 11 (Agerpres). — într-o 
corespondență din București refe
ritoare la adunarea festivă în 
cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român, 
ziarul „Jenminjibao" subliniază 
rolul Partidului Comunist Român 
de conducător al luptei revoluțio
nare și democratice a poporului 
român și continuator al tradițiilor 
mișcării muncitorești și socialiste 
din România.

cerea Partidului Comunist Român. 
Ziarul subliniază, de. asemenea, că 
la baza politicii externe a P.C.R. 
se află relațiile de strînsă priete
nie cu țările socialiste, cu parti
dele comuniste frățești.

O știre despre adunarea festivă 
care a avut loc la București cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
de la crearea Partidului Comunist 
Român a publicat și ziarul „Ma
gyar Nemzet".

Vietnamul de sud

STARE DE ASEDIU
In guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. Con
gresul național al Guatemalei a 
ales pe Julio Cezar Montenegro, 
lider al Partidului revoluționar, ca 
președinte al țării pe o perioadă 
de cinci ani. La cîteva ore după 
ce Montenegro a fost ales preșe
dinte, guvernul guatemalez a de
cretat stare de asediu pe o peri
oadă de 30 de zile. Potrivit agen
țiilor de presă, starea de asediu 
a fost declarată ca urmare a ră-

plrii președintelui Curții Supreme, 
Augusto de Leon, și a ministrului 
informațiilor, Baltasar Morales. 
Decretul prevede că în această 
perioadă de 30 de zile nu vor fi 
permise reuniunile a mai mult de 
patru persoane, fiind interzisă, de 
asemenea, activitaiea tuturor par
tidelor politice. Ofițerii în rezervă 
vor trebui să se prezinte de ur
gență la unitățile lor. Poliția 
fost pusă în stare de alarmă.

BUDAPESTA 11 (Agerpres) — 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat 
o relatare a expunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a artico
lului său apărut în ziarul „Pravda" 
cu prilejul aniversării a 45 de ani 
de la crearea partidului, în care 
scoate în evidență marile succese 
obținute de poporul român în con
struirea socialismului, sub condu-

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Zia
rul „Trybuna Ludu" publică o co
respondență 
festivă de la București în care 
face o prezentare a expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.

despre adunarea

BERLIN 11 (Agerpres). — Zia
rul „Neues Deutschland" publică 
o corespondență despre adunarea 
festivă de la București, -în care 
face o prezentare succintă a ex
punerii tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu, subliniind lupta dusă de po
porul român împotriva fascismu
lui, poziția P.C.R. față de agresiu
nea S.U.A. în Vietnam și față de 
problema germană.

măsuri pentru
comerțului cu

Sint necesare
dezvoltarea
tarile

NOI VICTORII ÎN LUPTA

ÎMPOTRIVA AGRESORILOR
HANOI 11 (Agerpres). — Agen

ția sud-vietnameză de presă „Eli
berarea" anunță că de Ia mijlocul 
lunii martie pînă Ia începutul lu
nii mai, locuitorii din centrul 
Vietnamului de sud și forțele ar
mate de eliberare ce acționau în 
nordul regiunii Quang Nan au 
desfășurat mai bine de 118 ope
rațiuni de diverse anverguri. Co
municatul precizează că au fost 
uciși, răniți sau tăcuți prizonieri 
832 de soldați inamici, au fost 
doborite 4 avioane, distruse sau 
avariate 7 vehicule militare, ocu
pate 2 poziții strategice importan
te și capturate însemnate canti
tăți de armament și echipament 
militar. Din cifra totală de soldați 
inamici scoși din luptă, 719 au 
fost americani.

La 10 mai, teritoriul R. D. Viet
nam a fost violat din nou de nu-

meroase avioane americane care 
au bombardat și mitraliat centre 
economice și populația din pro
vinciile Yen Bai și Quang Binh. 
Forțele militare aeriene ale Arma
tei populare vietnameze au doborît 
patru avioane.

★
Președintele Johnson a rostit o 

cuvintare Ia Universitatea Prince
ton, abordînd probleme ale politicii 
externe americane.

Agențiile occidentale de presă 
consideră cuvîritarea drept o încer
care de a respinge criticile formu
late recent în S.U.A. la adresa po
liticii vietnameze a administrației. 
La sosire, președintele a fost întîm- 
pinat de grupuri de tineri de
monstranți care purtau pancarte cu 
inscripțiile „Vietnamul — vietname
zilor", „Vrem pace și nu cuvinte 
banale".

ATENA 11 (Agerpres) — Ziarul 
„Avghi" publică un articol intitu
lat : „în România s-a sărbătorit 
aniversarea Partidului Comunist", 
în care, după ce arată că acest 
eveniment a prilejuit în întreaga 
țară manifestări entuziaste, subli
niază că Republica Socialistă Ro
mânia duce o politică consecventă 
de pace și colaborare internațio
nală.

Guvernul S.U.A. 
a propus de curînd 
Congresului american 
să adopte o legislație 
menită să ducă la 
stabilirea de relații 
comerciale normale 
cu-țările socialiste din 
Europa. In legătură 
cu aceasta, ziarul 
„New York Times" 
publică un articol în 
care subliniază că 
pentru ca această le
gislație să fie eficien-

necesar să ți- 
serie 

urgente.

tă este 
nă seama de o 
de măsuri
„Pentru sporirea sub
stanțială a acestor 
relații comerciale vor 
fi necesare, se spune 
în articol, cel puțin 
trei măsuri esențiale : 
să se pună capăt ba
rierelor tarifare dis
criminatorii care, în 
prezent, împiedică 
vînzările de produse

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

O imagine a două
decenii de activitate

„Garantați-ne 
senkirchen

dreptul la muncă!" — sub această lozincă minerii din Gel- 
F. Germană) au organizat o demonstrație de protest îm

potriva închiderii minelor

socialiste
din țările 
europene în 
Unite ; să 
rate toate 
le legale 
extinderii 
comerciale 
și la aceste țări; să 
se revizuiască res
tricțiile impuse de 
guvernul S.U.A. asu
pra exporturilor de 
produse așa-zis stra
tegice".

(R.

CAIRO DECLARAȚIA
9

socialiste 
Statele 

fie înlătu- 
obstacole- 
din calea 
creditelor 

normale

Convorbiri
Kosighin - 
Nasser

GUVERNULUI R.D.G.
— Gu- 
adresat 

o decla- 
împotri-

CAIRO 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 
11 mai au început la Cairo con
vorbirile dintre delegația guverna
mentală sovietică condusă de Ale
xei ICosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă, prietenie și 
cordialitate, a avut loc un schimb 
de păreri în problemele 
dezvoltarea continuă și 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Arabă Unită și asupra 
unor probleme actuale ale situa
ției internaționale. în aceeași zi, 
delegația guvernamentală sovieti
că, însoțită de președintele Nasser, 
a plecat la Assuan.

privind 
întărirea

BERLIN 11 (Agerpres). 
vernul R. D. Germane a 
guvernului R. F. Germane 
rație în care protestează 
va pretențiilor acestuia de a extin
de acțiunea legilor vest-germane 
asupra R.D.G. Guvernul R.F.G. a 
declarat că cetățenii din R.D.G. so
siți în Germania occidentală tre
buie să fie. urmăriți în baza lojilor 
Republicii federale pentru act.- 
tea desfășurată pe teritoriul Ri 
Aceste pretenții, se subliniază’ 
declarația guvernului R.D.G., au 
fost formulate în legătură cu pro
punerea P.S.U.G. de a avea un 
schimb de păreri cu P.S.D.G. în 
problemele de importanță vitală 
pentru națiunea germană. încercă
rile de a extinde în mod arbitrar 
sfera acțiunii legilor vest-germane 
asupra altor state, se arată în de
clarație, creează noi bariere în 
calea normalizării relațiilor dintre 
cele două state germane.

PANMUNJON
SIRIA

Reuniune specială Protestul părții 
coreeano-chineze

ITALIA
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In „Wiener Seces
sion" s-a deschis zilele 
acestea Expoziția sec
torului etatizat al eco
nomiei austriece, mar- 
cînd jubileul de 20 de 
ani al acestuia. Inau
gurarea oficială a 
avut loc în prezența 
președintelui republi
cii, Franz Jonas.

Dezvoltarea acestui 
Important sector, care 
cuprinde uzine side
rurgice, electrotehnice, 
centrale electrice, căi
le ferate, bănci, între
prinderi de transpor
turi auto și aeriene și 
servicii de asigurări, 
este înfățișată prin 
grafice, modele, pro
duse și fotografii. Ma
rile întreprinderi si
derurgice „Voest" din 
Linz, ce se întind pe 
6.8 km p și în care 
își desfășoară activi
tatea aproape 19 000 
oameni, își prezintă 
realizările din cele 
două decenii împreu-

22 mari

De o
însemnătate

nă cu alte 
uzine. In întreprinde
rile etatizate lucrează 
aproape 123 000 per
soane. Valoarea brută 
a producției lor anuale 
însumează 28 500 mi
lioane șilingi, 
mare
pentru economie este 
activitatea de cerce
tare care aduce țării, 
prin licențele vîndu- 
te, importante sume 
in devize.

După cum s-a ară
tat la o conferință de 
presă, printre proble
mele care preocupă 
oficialitățile, cea mai 
importantă se referă 
la finanțarea în viitor 
a sectorului etatizat 
șl reorganizarea anu
mitor 
Părerile 
populist, 
format de 
vernul, și 
Partidului
aflat acum în opoziție, 
diferă în ceea ce pri-

întreprinderi. 
Partidului 
care a 

curînd gu- 
cele ale 
socialist,

vește modul în care 
trebuie asigurată dez
voltarea sectorului eta
tizat. In timpul guver
nelor de coaliție, Parti
dul socialist avea res
ponsabilitatea directă 
a întreprinderilor și 
instituțiilor etatizate 
și, considerând că ac
tivitatea acestui sec
tor este utilă în an
samblul 
preconiza 
din fondurile statului. 
Specialiștii Partidului 
populist recomandă a- 
daptarea sectorului 
etatizat la „economia 
pieței" (adică la concu
renta dintre întreprin
derile particulare — 
n.a.). Problema este 
încă în studiu și dis
cuțiile, în situația 
creată de trecerea 
Partidului socialist in 
opoziție, se află abia 
în faza lor incipientă.

economiei, 
subvenții

Petre STĂNCESCU

ÎN DISCUȚIE LEGEA 
ÎMPOTRIVA CONCEDIERILOR

în parlamentul italian au început 
dezbaterile asupra proiectului de 
lege privind așa-numita „cauză 
dreaptă" în problema concedierilor. 
Este o lege care trebuie să vină în 
sprijinul oamenilor muncii, apărîn- 
du-i de concedierile nemofivate, la 
care recurg conducerile întreprinde
rilor. Legea specifică faptul că nu se 
admit concedieri din motive politice, 
sindicale sau religioase. în cadrul 
dezbaterilor partidele comunist și

socialist italian al unității piolefare 
au prezentat unele amendamente 
care au fost aprobate cu majorita
te de voturi. Unul dintre 
mente prevede 
venției 
muncă. Aprobarea acestei legi, care 
urmează să intervină ulterior, ar re
prezenta o mare victorie a oameni
lor muncii din Italia, deoarece ar li
mita discriminările politice, precum și 
cele împotriva conducătorilor sindi
cali din întreprinderi.

amenda- 
inlerzicerea inter- 

poliției în conflictele de

7 500 de studenți de la Univer
sitatea națională din Mexic au 
desfășurat o grevă de lungă du
rată în semn de protest împo
triva exmatriculării studenților 
cu vederi progresiste, pentru 
îmbunătățirea condițiilor socia
le și de învățătură. In timpul 
grevei au avut loc ciocniri vio
lente cu poliția. în fotografie: 
Cîțiva studenți transportă pe 
unul din colegii lor, rănit cu

- prilejul ciocnirilor

DAMASC II (Agerpres). — La 
Damasc a avut loc o reuniune spe
cială a Consiliului de Miniștri al 
Siriei în cadrul căreia a fost exa
minată situația care s-a creat ca 
urmare a activizării forțelor reac- 
țiunii interne și intensificării unelti
rilor imperialismului împotriva Si
riei. într-o declarație oficială dată 
publicității la 10 mai se arată că 
„activizarea reacțiunii interne se 
desfășoară paralel cu concentrarea 
de trupe iordaniene 
la frontierele Siriei", 
declarația oficială a 
Siriei, ziarul ,,AI-Baas' 
zează situația care s-a 
o încercare de agresiune pusă la 
cale de imperialism și reacțiunea 
arabă împotriva Siriei.

și izraeliene 
Comentînd 
guvernului 
caracteri- 

creat drept

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc ședința co
misiei militare de armistițiu, con
vocată la cererea părții coreeano- 
chineze, care a protestat pe lîe'- 
gă partea americană împotr^ 
violărilor repetate ale acordt f 
de armistițiu în zona demilituri 
zată.

Potrivit unei declarații făcute 
de secretarul părții coreeano-chi- 
neze, între 29 aprilie și 3 mai, 
personalul militar american a 
deschis focul în direcția părții 
coreeano-chineze și a pătruns în 
trei rînduri în porțiunea părții 
coreeano-chineze din zona demili
tarizată. în perioada 29 aprilie — 
7 mai, partea americană a introdus * 
în mod ilegal în zona demilitari
zată diverse arme grele. Secreta
rul părții coreeano-chineze a fă
cut apel la partea americană să 
ia măsuri pentru ca asemenea ac
țiuni să nu .se mai repete.

DEMONSTRAȚIA MUNCITORILOR AGRICOLI
J

Roma a cunoscut miercuri una din 
cele mai mari manifestații ale mun
citorilor agricoli — numiți braccian- 
ti. Veniți din toate regiunile țării, dar 
mai ales din zonele meridionale și 
din Sicilia, zeci de mii de truditori ai 
pămîntului au străbătut în lungi co
loane străzile capitalei, adunîndu-se 
apoi în vasta piață străjuită de zidu
rile milenare ale Coliseului.

piaT* comună Soluție sau paleativ?

în ultimele luni, mișcările pălmașilor, 
dijmașilor și țăranilor săraci au crescut 
în intensitate, avînd în centrul reven
dicărilor lupta pentru înfăptuirea re
formei agrare, încheierea a noi con
tracte de muncă pentru muncitorii a- 
gricoli, îmbunătățirea prevederilor 
sociale.

în piafa Coliseuluj, au luat cuvîn- 
tul secretarul Confederației Generale 
a Muncii, Moșea, și secretarul general 
al Federației braccianților, Caleffi. A- 
lături de țărani s-au aflat și delegații 
ale muncitorilor din Roma care au sus
ținut revendicările muncitorilor pă
mîntului.

Ieri dimineafă, la Bru
xelles, membrii Comuni
tății economice europene 
(C.E.E.) au acceptat, dar 
fără entuziasm — după 
cum relevă agenfia 
France Presse — o for
mulă de compromis în ce 
privește regulamentul fi
nanciar al Pie|ei comune 
agricole. S-a convenit ca, 
începînd de la 1 iulie 
1968, produsele agricole 
și cele industriale să cir-" 
cule liber, adică să fie 
scutite de taxe vamale în 
cadrul comunității. De a- 
semenea, s-a stabilit pla
fonul „casei comune" din 
care se va finanfa politica 
agricolă a „celor șase", 
precum și cota fixă ce va 
fi vărsată de fiecare fără 
la acest fond.

Aceste probleme au 
format multă vreme obiec
tul disputelor dintre „cei 
șase" și îndeosebi al cri
zei grave de la 30 iunie 
1965, care a paralizat 
timp de aproape 7 luni 
activitatea Piefei comune. 
De astă dată, acordul a 
intervenit la capătul unor 
discufii îndelungate, în 
cursul cărora ț-au confrun
tat pozifii divergente, re- 
marcîndu-se îndeosebi 
controversa dintre princi
palii parteneri comunitari: 
Franja și Germania fede
rală. Franfa, care are o 
agricultură dezvoltată, a 
urmărit prin reglementa
rea agricolă să-și asigure 
desfacerea excedentelor 
sale de produse agricole 
în cadrul C.E.E. și a ară

tat că fără aceasta nu 
vede rafiunea participării 
la Piafa comună. Dimpo
trivă, R.F.G. a pornit a- 
cesfe tratative de pe po- 
zifia interesului de a-și 
asigura desfacerea mărfu
rilor sale industriale pe 
piafa comunitară, dar, în 
același timp, a cerut să i 
se lase posibilitatea de a 
procura produse agricole 
oriunde le găsește în con
diții mai convenabile.

în cele din urmă, după 
cum subliniază mai mulfi 
comentatori, s-a recurs la 
un compromis. Este însă 
evident că deosebirile de 
pozifii manifestate de-a 
lungul negocierilor nu au 
fost lichidate. Ele iz
vorăsc din contradicfii a- 
dînci, care au o bază în 
structura diferită a econo

miei „celor șase", în inte
resele deosebite ale ca
pitalului monopolist din 
aceste țări. Aceasta face ca 
observatorii de presă să 
se întrebe dacă înțelege
rea realizată acum pune, 
într-adevăr, pe roate or
ganismul economic vest- 
european. Chiar și unui 
dintre membrii Comisiei 
executive a Piefei comune, 
la ieșirea din sala de șe
dințe, a declarat : „Acor
dul care a intervenit com
portă echivocuri". Iar co
mentatorul agenfiei As
sociated Press consideră 
planul de compromis în 
problemele agrare ale 
C.E.E. „mai degrabă un 
paleativ decît o soluție 
trainică".

GH. CERCELESCU

Spre un nou 
Palomares

bazele americane din 
sosit marți în Spania, 
american, relevă agen- 
Press International, a

MADRID 11 (Agerpres). — riarold 
Brown, ministrul aviației al Statelor 
Unite, aflat într-un turneu de ins
pecție la 
Europa, a

Ministrul 
ția United
declarat că între guvernele State
lor Unite și Spania au loc tratative 
privind reluarea zborurilor deasu
pra teritoriului spaniol ale avioane
lor americane avînd arme nucle
are la bord. Se știe că aceste zbo
ruri au fost interzise sub presiunea 
opiniei publice spaniole, după pră
bușirea unui bombardier „B-52" în 
apropiere de Palomares, prăbușire 
soldată cu pierderea unor bombe 
nucleare.
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HR PHENIAN. Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea 
“ acordului de colaborare culturală între R.P.D. Coreeană 
șt Republica Socialistă România, la Phenian a avut loc un 
cocteil oferit de Comitetul de relații culturale cu străinătatea 
din R.P.D. Coreeană. Din partea coreeană au luat parte Se Cer, 
președintele Comitetului de relații culturale cu străinătatea, 
Kim Dea Bon, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tian 
Cer, locțiitor al ministrului culturii, și alții. A fost prezent Ni
colae Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România.

■ VARȘOVIA. La invitația Comitetului Central al Partidului 
" Muncitoresc Unit Polonez, în R. P. Polonă a sosit Aleksan
dar Rankovici, secretar al Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

■g CARACI. Miercuri a luat sfîrșit vizita pe care șeful sta- 
“ tului birmanez, generalul Ne Win, a făcut-o în Pakistan, 
în timpul vizitei, generalul Ne Win a conferit cu președintele 
pakistanez, Ayub Khan, în legătură cu posibilitatea dezvol
tării comunicațiilor și schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. De asemenea, între Birmania și Pakistan a fost 
încheiat un acord care delimitează frontiera comună de-a 
lungul fluviului Naaf.

M TIRANA. Potrivit decretului Prezidiului Adunării Populare 
“ a R. P. Albania, la 10 iulie 1966 vor avea loc în această 
țară alegeri de deputați în Adunarea Populară.

HELSINKI. Aici a sosit într-o vizită oficială Ivan Bașev, 
" ministrul de externe al Bulgariei.

B PARIS. Miercuri a avui loc o reuniune a reprezentanților tu
turor formațiilor politice care constituie majoritatea parlamen

tară. Conferința, care a fost prezidată de primul ministru, Geor
ges Pompidou, a hotărît crearea unui comitet de legătură însăr
cinat să coordoneze acțiunile politice ale majorității, pe plan na
țional și departamental ; să se ocupe de toate problemele elec
torale și să arbitreze desemnarea candidaților majorității în fie
care circumscripție pentru alegerile legislative din martie 1967.

■ MOSCOVA. La 11 mai, în Uniunea Sovietică a fost lansat 
"“ satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-118".

■| ANKARA. Reprezentantul special al secretarului generat
— al O.N.U. în Cipru, Carlos Bernardes, și-a încheiat miercuri 
Ia Ankara seria întrevederilor sale cu reprezentanții guver
nului Turciei asupra problemei cipriote. în cursul dimineții de 
joi, Carlos Bernardes va pleca spre Atena.

TEL AVIV. Marți după-arniază s-au produs noi ciocniri la 
“ frontiera iordaniano-izraeliană în regiunea Mont Hebron. 
Schimburile de focuri au durat aproximativ 2 ore.

Peste o săptămînă, in Gambia voi 
avea loc, pentru prima dată de la 
obținerea independenței acestei țări, 
alegeri parlameniare. La alegeri vot 
candida reprezentanți ai Partidului 
progresist al poporului, din care face 
parte primul ministru David Jawara, 
și ai Partidului unit, organizație 
aflată în opoziție.

BATHURST

Gambia este una din țările cele mai 
mici ale continentului african, ca supra
față si populație. Cei 320 000 de locuitori 
populează, un teritoriu de 10 000 kmp în 
valea fluviului Gambia. Ocupația princi
pală a populației este agricultura, în ca
drul căreia producția de arahide deține 
locul principal. După secole de domina
ție colonială, sub presiunea mișcării de 
eliberare națională, Anglia a foși nevoită 
să acorde Gambiei independenta la 18 
februarie 1965.
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