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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A SUBSECRETARULUI DE STAT 
LA MINISTERUL DE EXTERNE AL ITALIEI

în ziua de 26 mai 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit pe 
dl. Mario Zagari, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei, care face o vizită 
în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind dezvoltarea rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Italia și asupra unor 
probleme internaționale actuale.

Au participat tovarășii Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Andrei Păcuraru, șef 
de secție la C.C. al P.C.R. De ase
menea, a fost de față dl. Niccolo 
Moscato, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei la Bucu
rești.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

A PRIMULUI MINISTRU

UZITA li REPUBlICI SOCIALISTA B0A1ÂMA 
A MAILSIĂȚII SAU 1111'1111111 

MOHAMMAD IIE/l PAHLAII ARTAMEHR 
SAHIKAHOL II11NIILIII

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 
sosește astăzi în București Ma
iestatea Sa Imperială, Mohammad

Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșa- 
hul Iranului, care va face o vizită 
oficială în țara noastră între 27 
mai și 3 iunie.

La Uzina de pompe 
din Capitală a avut 
loc recent ședința de 
producție premergă
toare apropiatei Con
sfătuiri pe țară a lu
crătorilor din indus
tria constructoare de 
mașini. în referatul 
prezentat de tov. Di- 
mitrie Grecor, direc
torul întreprinderii, 
au fost înfățișate rea
lizările obținute de co
lectiv în anii care au 
trecut: comparativ cu 
anul 1959 producția 
de pompe a crescut 
în 1965 de peste 3 
ori. în acest interval 
de timp a fost creat 
un sortiment nou de 
pompe, de un nivel 
tehnic ridicat, cu- 
prinzînd peste 500 ti- 
podimensiuni grupate 
în 25 de tiposerii.

Dezbaterile din con
sfătuire s-au caracte
rizat prin preocupa
rea intensă și înalta 
răspundere a munci
torilor, tehnicienilor 
și inginerilor pentru 
găsirea posibilităților 
menite să asigure ri
dicarea la un nivel și 
mai înalt a activită
ții de concepție și de 
organizare a produc
ției în uzină. Refera
tul, ca și multi din 
cei care au luat cu- 
vîntul, au apreciat 
că, din acest punct 
de vedere, în între
prindere s-au obținut 
rezultate îmbucură
toare, care trebuie 
consolidate prin noi 
măsuri tehnico-orga- 
nizatorice bine gîn- 
dite. Tipizarea con
structivă și hidrauli
că, încă din faza de 
proiectare, a celor 
mai multe sortimente 
de pompe a asigurat 
fabricației o înaltă 
eficiență economică. 
La 8 tiposerii de 
pompe, de pildă, un
de se foloseau obiș
nuit peste 1 890 de 
repere, prin tipizare 
s-a ajuns să se redu
că numărul acestora 
de aproape 4 ori, ob- 
ținîndu-se astfel o e- 
conomie de 22 600 ore 
de proiectare. De ase
menea, introducerea 
mecanizării în turnă
torie, ca și extinderea 
tehnologiei de grup 
în sectoarele prelu
crătoare au creat con
diții pentru creșterea 
simțitoare a produc
tivității muncii.

îmbunătățirea mai 
departe a organiză
rii producției și a 
muncii — a spus di
rectorul uzinei — ne
cesită ca pe lingă 
serviciul de organiza
re a producției să fie 
atrași în continuare 
cei mai buni ingineri, 
tehnicieni și econo
miști din întreprin
dere. Coordonarea și 
concepția de ansam
blu trebuie să aparți
nă colectivului de 
conducere al uzinei. 
Experiența a arătat 
că nu este justificată 
și nici avantajoasă 
crearea unei grupe 
speciale de coordona
re a activității de or
ganizare, interpusă 
între conducerea uzi
nei și totalitatea fac
torilor care activează 
în domeniul organiză
rii producției.

— Nimeni nu poate 
să conteste ce s-a fă
cut pînă acum — a a- 
rătat muncitorul Pe
tre Bunca, șef de 
brigadă la atelierul 
de prelucrări mecani
ce, Dar a socoti că 
s-a făcut totul, că lu
crurile sînt pretutin
deni în cea mai per
fectă ordine ar în
semna să comitem o 
mare greșeală. Noi 
nu am reușit încă să 
deschidem o campa
nie de mare întindere 
în ce privește orga
nizarea producției și 
a muncii. E drept, 
am organizat linii 
tehnologice în flux 
pentru prelucrarea 
grupelor de repere. 
N-am mers însă cu 
ideea organizării pînă 
la capăt. Magaziile 
pentru depozitarea re
perelor și a sculelor 
nu au fost introduse 
în flux. Se pierde ast
fel timp prețios cu 
transportul pieselor si 
subansamblelor. De 
asemenea, numeroase 
mașini au fost scoase 
ulterior din flux, 
descompletîndu-se li
niile de fabricație. 
Iată doar cîteva din 
cauzele care generea
ză umflarea număru
lui de muncitori auxi
liari. Părerea mea 
este că activitatea de 
organizare dintr-o 
secție sau atelier tre
buie să cuprindă un 
ansamblu de măsuri 
care să vizeze atît 
producția de bază, cit

și activitățile auxi
liare.

— Scăpări de ase
menea natură pot fi 
întîlnite și la turnă
torie — a adăugat ing. 
Radu Alistar, meta- 
lurgul șef al uzinei. 
Conveerul, cu o capa
citate de 1 000 forme 
pe schimb, produce 
doar 40—50 de bucăți. 
De ce ? Multe ore ale 
dimineții el nu func
ționează din lipsa a- 
mestecului de formare. 
Prea puțin interes se 
manifestă pentru or
ganizarea temeinică a 
formațiilor de lucru 
și a locului de muncă. 
Permanent muncitorii 
sînt mutați de la un 
loc de muncă la altul, 
ceea ce stînjenește 
specializarea lor. Unele 
operații necesită încă

loan ERHAN

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Primele raliuri 
automobilistice 
din tara noastră »

Asociația Automobiliștilor din 
România (A.A.R.) organizează in 
vara aceasta, pentru prima oară 
in fara noastră, două competiții 
automobilistice interne. Este vorba 
de „Raliul București" (19 iunie) — 
pe tiaseul: București—Ploiești (prin 
BuiteaJ — Tirgoviște — Găeșii — 
Pitești — Slatina — Rîmnicu Vil- 
cea — Pitești — București, care 
totalizează 535 km — și de „Raliul 
Brașov", (3 iulie) — pe traseul: 
Brașov — Sighișoara — Tirgu Mu
reș — Mediaș — Sibiu — Brașov — 
Rișnov — Predeal — Brașov, care 
totalizează 508 km. Raliurile inter
ne vor ii dotate cu numeroase 
premii.

Înscrierile la „Raliul București" 
se lac la sediul A.A.R. din str. 
Luterană nr. 9. pină la data de 9 
iunie 1956.

tn ceea ce privește calendarul 
international, tara noastră va găz
dui in acest an, pentru a treia 
oară, două mari competiții auto
mobilistice : „Turul Europei" (2—3 
septembrie), organizat de Automo- 
bil-Club din R.F, Germană in co
laborare cu A.A.R., pe un traseu 
care va totaliza la noi in tară 
1 030 km. intre Oradea — Negru 
Vodă.

„Raliul Dunării", organizat de 
Automobil-Club Austriac, in co
laborare cu A.A.R., va trece prin 
Oradea — Tg. Mureș — Vatra 
Dornei — Suceava .— Bicaz — 
Praid — Miercurea Ciuc — Bra
șov — București — Mamaia — 
București — Pitești — Cimpulung— 
Brașov — Sighișoara — Sibiu — 
Cluj — Oradea (in total 2 579 km).

DE LA PRODUCĂTOR 
LA CONSUMATOR

în această primăvară, piața este mai bine apro
vizionată cu legume și zarzavaturi nu numai în re
giunile sudice, unde aceste produse se obțin mai 
timpuriu, ci și în cele nordice. Acesta este rezultatul 
muncii harnice a cooperatorilor, precum și al măsu
rilor luate de Departamentul pentru valorificarea le
gumelor și fructelor din cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole. Deși de la înființarea a- 
cestui departament au trecut doar cîteva luni, el a 
acordat un sprijin puternic unităților pentru a putea 
produce mai timpuriu cantități sporite de legume, a 

luat măsuri în 
vederea preluă
rii mai operative 
a acestor produ
se, transportării 
din zonele sudi
ce în orașele din 
centrul și nordul 
țării a unor can
tități de legume 
de 7—8 ori mai 
mari față de anul 
trecut.

Potrivit apre
cierii specialiștilor din departament, populația 
va fi tot mai bine aprovizionată în următoa
rele luni. Cantitățile de legume contractate cu 
unitățile cooperatiste întrec simțitor pe cele stabi
lite. Recolta de legume se prezintă bine, depășind 
în multe locuri cifrele planificate Ancheta între
prinsă de ziarul nostru a scos în evidență însă că 
preluarea și desfacerea acestor produse ridică 
unele probleme. Iată despre ce este vorba.

ANCHETA
I'd®-:
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AL STATULUI SINGAPORE

Șahinșahul Ira
nului, Mohammad. 
Reza Pahlavi A- 
ryamehr, s-a năs
cut la Teheran la 
26 octombrie 1919. 
A fost proclamat 
prinț moștenitor 
ta 24 aprilie 1925, 
în ziua suirii pe 
tron a tatălui său, 
Reza Șah.

A urmat cursu
rile școlii militare 
din capitala Ira
nului. Studiile se
cundare le-a efec
tuat la Colegiul 
Le Rosay din 
Elveția.

La întoarcerea 
sa în Iran, în 1936, 
Maiestatea sa. 
Mohammad Reza 
Pahlavi Arya
mehr a trecut 
prin România și 
a avut întrevederi 
cu ministrul de 
externe de atunci, 
Nicolae Titules- 
cu.

In aprilie 1936 
a intrat la Aca
demia Militară 
din Teheran, pe 
care a absolvit-o după doi ani.

Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr s-a urcat pe tronul Iranului 
la 17 septembrie 1941, urmînd ta
tălui să,u Reza Șah, care abdicase.

Conform unui tratat semnat în 
ianuarie 1943, Iranul s-a alăturat 
coaliției antihitleriste, iar la 9 
septembrie 1943 a declarat război 
Germaniei naziste.

In februarie 1950, șahinșahul a 
inaugurat prima sesiune a sena
tului iranian; o lună mai tîrziu, 
a sancționat proiectul de lege par
lamentar care prevedea naționa
lizarea industriei petroliere din 
Iran.

In 1962—1963, din inițiativa șa- 
hinșahului a fost lansat în Iran un 
program de reforme economice și 
sociale, ale cărui puncte principale 
sînt reforma, agrară, naționalizarea 
pădurilor, emanciparea femeii și 
campania pentru lichidarea analfa
betismului. In septembrie 1965, la 
propunerea șahinșahului, a fost 
convocat în capitala iraniană primul 
congres mondial de luptă împotri
va analfabetismului, urmat de în
ființarea la Teheran a unui cen
tru mondial de coordonare a efor
turilor în lupta împotriva neștiin- 
ței de carte.

In conformitate cu constituția 
iraniană, șahinșahul deține largi, 
puteri legislative și executive. El 
sancționează legile după ce aces
tea au fost aprobate de parlament, 
numește pe primul ministru și pe 
ceilalți membri ai guvernului, pe 
conducătorii instituțiilor de stat. 
Șahinșahul este comandantul su
prem al forțelor armate ale țării.

Expunînd principiile călăuzitoa
re ale politicii externe a țării sale,

1

șahinșahul a declarat în numeroa
se prilejuri că Iranul se pronunță 
pentru lărgirea colaborării recipro
ce avantajoase și a relațiilor co
merciale între state, indiferent de 
deosebirile de orînduire socială și 
politică.

între poporul român și poporul 
iranian au existat legături din 
cele mai vechi timpuri. în anul 
1902, între România și Iran au fost 
stabilite relații diplomatice, carp, 
după o perioadă de întrerupere în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, au fost reluate în 1946. 
In 1965, nivelul reprezentării di
plomatice dintre cele două țări a 
fost ridicat la rang de ambasadă.

Cooperarea dintre Republica So
cialistă România și Iran cunoaște 
în prezent o continuă dezvoltare.

La invitația primului ministru 
iranian, în octombrie 1965, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut <» 
vizită, oficială în Iran. Cu acest 
prilej, între cele două țări a fost 
încheiat un acord de colaborare 
economică pe termen lung ale că
rui prevederi sînt în curs de înde
plinire.

Vizita în țara noastră a Maies
tății Sale Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșa
hul Iranului, va contribui la o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
la dezvoltarea relațiilor prietenești 
statornicite între România și Iran.

Poporul nostru urează Șahinșa
hului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și celorlalți 
înalți oaspeți iranieni, bun sosit în 
România.

(Agerpres)

Galații in 1966
Joi la amiază a sosit în Capitală, 

primul ministru al statului Singa
pore, Lee Kuan Yew, cu soția, care 
face o vizită în țara noastră. înal
tul oaspete este însoțit de S. Raja
ratnam, ministrul afacerilor exter
ne, Othman Wok, ministrul culturii 
și afacerilor sociale; și alte persoa
ne oficiale.

Primul ministru al statului Sin
gapore a fost salutat pe aeroport 
de Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Au fost prezenți Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exterior, 
și alte persoane oficiale.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate drapelele Republicii 
Socialiste România și statului Sin
gapore. După intonarea imnurilor 
de stat ale celor două țări, Lee 
Kuan Yew și Gheorghe Apostol au 
trecut în revistă garda de onoare.

(Agerpres)

în fiecare an, Galațiul cunoaște 
transformări urbanistice substan
țiale. Ce noutăți va aduce anul 
1966 ? Să vizităm cîteva șantiere, 
în primul, rînd atrage atenția 
amploarea construcției de locuin
țe. Pe locul fostului obor de vite 
de la Țiglina, constructorii au 
înălțat în ultimii patru ani două 
cartiere moderne, care totalizează 
peste 10 000 apartamente. Fron
tul de lucru al construcțiilor se 
întinde acum pe malul stîng al

DRUMUL SINUOS
AL LEGUMELOR
Efectul Intîrzierilor 

în preluarea 

legumelor 

contractate

După cum se știe, una dintre 
principalele sarcini ale Departa
mentului este organizarea preluă
rii operative a întregii cantități de 
legume de pe suprafețele contrac
tate. Măsuri care să asigure în
făptuirea acestei sarcini s-au luat, 
în regiunile șl raioanele unde se 
urmărește realizarea lor punct cu 
punct rezultatele sînt evidente. în 
alte locuri însă măsurile stabilite 
nu sînt aplicate și. ca urmare, se 
mai semnalează încă întîrzieri în 
preluarea produselor.

„Pînă în prezent, am ridicat, cu 
8.0 de tone de l”'vme mai puțin 
decît s-a contractat — ne spunea

tov. ION BOIERU, director adjunct 
al întreprinderii regionale de va
lorificare a legumelor și fructelor 
Dobrogea. Cauza: unitățile nu 
ne-au livrat la timp legumele pe 
care le-am cerut".

Desigur, există asemenea nea
junsuri, provocate de producători ; 
acest lucru a fost semnalat și în 
alte regiuni. La Ploiești, bunăoară, 
ni se spunea că cooperatorii din 
Bueov nu livrează cartofii noi con
tractați, deși pe piață se simte ne
voia acestui produs. Motivul invo
cat ? „îi lăsăm să ,mai crească".

Subliniind acest aspect, este 
necesar totuși să semnalăm 
faptul că în anumite situații 
nici întreprinderile regionale și 
oficiile raionale pentru valorifi
carea legumelor și fructelor nu 
iau toate măsurile necesare in 
vederea ridicării fără întîrziere a 
produselor recoltate. Să urmărim, 
bunăoară, cum se face această o- 
perație în unele unități din Do
brogea.

în cooperativa agricolă Cuza 
Vodă s-au recoltat 1 000 kg de cea
pă verde. Recepționerul oficiului 
raional n-a vrut să ridice decît 300 
kg. Pentru rest, el a „recoman
dat" cooperatorilor să se descurce 
cum or ști. Aceeași situație este la 
Tuzla : 2 000 de ardei iuți n-au fost 
ridicați, deși recepționerul a tre
cut pe aici, iar pe piața orașului 
Constanța nu exista acest produs. 
Oare este atît de greu să se ia mă
suri care să-i determine pe acești 
lucrători să-și facă datoria așa 
cum trebuie, să li se explice că de 
conștiinciozitatea cu care ei mun
cesc depinde, în bună măsură, 
aprovizionarea pieței cu legume ?

în regiune se constată și o slabă 
organizare a transportului legume
lor. Exemplul întreprinderii oră
șenești de valorificare a legumelor 
și fructelor Constanța este conclu
dent. Unitatea are la dispoziție 
pentru transport 10 mașini. Acestea 
nu sînt însă dirijate rațional. A- 
cum cîtva timp o mașină pleca de 
la Tuzla la Constanța, cale de vreo 
25 km, doar cu trei lăzi de legume, 
în același timp, la cooperativa a- 
gricolă din comuna 23 August re
cepționerul aștepta să-i vină de la 
Constanta o altă mașină, pentru 
a-i încărca cele cîteva lăzi. Un 
amănunt : între cele două locali
tăți sînt numai 5 km

Radu ATANASESCU 
Constantin CAPRARU 
Vasile MIHAI

(Continuare în pag. a II-a)

Dunării, urmînd să facă joncțiu
nea între centrul orașului și Ți
glina. Au început să apară și pri
mele blocuri ale noului cartier 
Țiglina III. In cursul acestui an, 
3 075 de familii se vor muta în lo
cuințe noi. La capitolul construc
ții trebuie să mai adăugăm un li
ceu cu 24 săli de clasă în Ți
glina, un dispensar, o autobază 
pentru 200 de autovehicule ale 
întreprinderii orășenești de trans
port, o seră de flori.

Fonduri mult mai mari decît 
în anii precedenți au fost alocate 
pentru lucrări gospodărești-edili
tare. Noua faleză a Dunării se 
prelungește anul acesta cu încă 
670 m l. în 1967, cînd va fi ter
minată, noua faleză va avea 2 500 
m l. Tot în această parte a ora
șului, în apropiere de Dunăre, a 
început amenajarea unui mare 
parc.

O lucrare de mari proporții, în 
curs de execuție, este captarea 
apei subterane din zona Șerbești- 
Suraia și construcția unei con
ducte de 60 km. Ea va aduce Ga- 
lațiului un spor de apă potabilă 
de 700 de litri pe secundă. Simul
tan se extinde rețeaua de alimen
tare cu apă în diferite cartiere ale 
orașului. Se prevede, pentru 1966, 
montarea a încă 22 km de con
ductă. Menționăm că, din 1960 și, 
pînă în prezent, rețeaua urbană 
de alimentare cu apă a crescut cu 
146 km.

în noile cartiere ale orașului 
au început, în primăvara acestui 
an, ample lucrări de extindere a 
termoficării și canalizării. Re
țeaua de termoficare, inexistentă 
în 1960, măsoară acum 60 km, 
iar la rețeaua de canalizare s-au 
adăugat în acești ani încă 110 
km.

Pentru construcția și moderni
zarea unor străzi și bulevarde 
s-au alocat în acest an 22 mi
lioane lei. Se vor asfalta 267 000 
m p, aproape tot atîta cit s-a 
realizat la Galați în ultimii trei 
ani.

Radu APOSTOL 
coresp „Scînteii"
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în aceste zile, în toate organizațiile de partid se desfășoară 
convorbirile de închidere a invățămîntului de partid. O dată 
cu aprofundarea problemelor care au făcut obiectul studiului 
de-a lungul acestui an — consacrat in întregime însușirii do
cumentelor Congresului al IX-lea al partidului — a început 
studierea Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de 
ani de la crearea Partidului Comunist Român, document de 
deosebită importanță, care sintetizează bogata experiență 
acumulată de partidul nostru — continuator al luptei revo
luționare și democratice a poporului român, al tradițiilor 
mișcării muncitorești și socialiste din România.

înfățișăm în cele ce urmează aspecte ale activității ce se 
desfășoară în prezent in domeniul invățămîntului de partid 
in diferite regiuni ale țării.

Compozitorilor, Uniunea Artiștilor 
Plastici. Studioul cinematografic 
„București" etc.

SUB SEMNUL PRIPELII

prezent, — ne-a spus 
ȘTEFAN PANAITIU, 
Comitetului regional de 

intreg aparatul 
regional de partid și

Pînă în 
tovarășul 
secretar al 
partid Suceava 
comitetului 
U.T.C., al comitetelor raionale de 
partid a studiat individual ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la a 45-a aniversare a 
partidului. Studierea ei a fost in
clusă și în programul pregătirii 
propagandiștilor în vederea con
vorbirilor recapitulative — pregă
tire care a și avut loc în toate 
raioanele și orașele de subordo
nare regională Membri ai biroului 
comitetului regional au răspuns la 
unele întrebări puse de activiști și 
propagandiști și au dat consultații 
colective.

Comitetul regional s-a îngrijit 
de pregătirea unui număr de 
lectori care dau consultații în fie
care raion al regiunii, venind 
astfel in sprijinul tuturor celor ce 
studiază expunerea. S-a recoman
dat, totodată, ca în diferite forme 
ale învățămîntului, una din cele 
două convorbiri recapitulative de 
încheiere a anului de studiu să aibă 
ca temă: „P.C.R. — forță conducă
toare a poporului în revoluția 
populară, în opera de construire a 
socialismului" sau „P.C.R. — parte 
integrantă a mișcării muncitorești 
internaționale ; probleme actuale 
ale politicii internaționale a Parti
dului Comunist Român", discuțiile 
urmînd să asigure în principal 
însușirea aprofundată a ideilor și 
aprecierilor cuprinse în expunere.

Lecțiile care au mai rămas de 
predat pînă la închiderea cursuri
lor universității serale de marxism
leninism sînt îmbogățite pe baza 
noului document de partid — re
levă tovarășul IULIAN CÎRȚÎNĂ, 
consultant la catedra de ..Istorie a 
patriei și a partidului" de la Ca
binetul orășenesc de partid Bucu
rești. La fiecare din cei trei ani de 
studiu urmează să aibă loc cite o 
consultație cu întregul an, precum 
și consultații pe grupe, în cadrul 
cărora lectori ai Comitetului Cen
tral al partidului, ai comitetului 
orășenesc de partid, cercetători 
științifici, cadre didactice de la 
catedrele de științe sociale din în
vățămîntul superior vor trata pro
bleme relevate în cuprinsul expu
nerii.

Colectivul catedrei și-a propus ca 
în cadrul pregătirilor pentru în
cheierea anului de învățămînt de 

împreună cu 
Muzeul

partid să viziteze 
grupele de studenți 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România.

de

ACTUALITATEA -
SUBIECTUL
CONVORBIRILOR

nizații. Aș vrea să remarc că pen
tru cunoașterea mai bună a aces
tor preocupări ne-au fost deosebit 
de utile discuțiile pe care le-am a- 
vut cu secretarii care răspund de 
problemele economice la comitetele 
orășenești și raionale de partid Pi
tești. Rîmnicu Vîlcea, Cîmpulung, 
Drăgășani, cu secretarii organiza
țiilor de partid din principalele în
treprinderi. întrucît la unitățile mi
niere Pescăreasa, Godeni. Poenari 
ale întreprinderii carbonifere 
Cîmpulung s-au ivit în primul tri
mestru 
tăți în 
ducție, 
util să
convorbiri, despre căile de crește
re a productivității muncii. Tn u- 
nele întreprinderi constructoare de 
mașini, ca Uzina de piese auto 
Colibași, Uzina mecanică Muscel, 
ș. a. problema-cheie care va face 
obiectul unei dezbateri va fi îm
bunătățirea calității produselor.

La uzina „Grivița Roșie" din 
Capitală — ne relatează tovarășul 
AUREL COLEAȘĂ, membru al co
mitetului de partid — comitetul de 
partid i-a solicitat și pe propagan
diști să propună teme pentru con
vorbirile recapitulative. Cum aceș
tia cunosc, îndeobște, bine proble
mele specifice locului de muncă al 
cursanților, preocupările lor, 
putut face sugestii foarte 
care au îmbogățit tematica 
vorbirilor.

Nu peste tot, însă, există 
de a lega convorbirile recapitula
tive de problemele specifice uni
tăților în care muncesc cursanții. 
Comitetul regional de partid Plo
iești a recomandat pentru convor
birile finale în cercurile de stu
diere a problemelor de bază ale 
politicii P.C.R. patru teme. în loc 
să îndrume cercurile de studiu 
spre a alege din aceste teme pe 
cele a căror dezbatere era mai ne
cesară pentru unitatea respectivă, 
Comitetul raional de partid Tîrgo- 
viște le-a recomandai să le dez
bată pe toate. Pe lîngă șabloniza- 
rea tematicii, s-a ajuns aci și la 
supraaglomerarea convorbirilor re
capitulative, ceea ce, evident, îm
piedică analiza mai adîncîtă. apro
fundarea unor idei și aprecieri 
noi, împinge inevitabil spre forma
lism și superficialitate în dezba
teri.

Tendințe de șablonizare a tema
ticii convorbirilor recapitulative 
se întîlnesc și într-o serie de în
treprinderi din București ca ..23 
August", Atelierele centrale I.T.B., 
„Electrofar" ș.a. De neînțeles apare 
faptul că această situație se ma
nifestă și în cercurile de economie 
concretă, unde diferențierea tema
ticii, legarea dezbaterilor de spe
cificul producției se impun mai 
mult decît la oricare altă formă de 
învățămînt.

al acestui an unele greu- 
realizarea planului de pro- 
am considerat că aci ar fi 
se discute, într-una din

Succesul convorbirilor recapitu
lative depinde în foarte mare mă
sură de priceperea, competența, 
măiestria cu care propagandistul 
conduce dezbaterile.

Tovarășul NICOLAE STATE, 
directorul cabinetului raional de 
partid Rîmnicu Vîlcea, ne-a arătat 
că pregătirea propagandiștilor nu 
a fost lăsată doar pe seama cabi
netului, ci a constituit o preocupa
re a întregului birou al comitetului 
raional de partid. Tovarășii Ion 
Buică și Gh. Stoica — secretari ai 
comitetului raional — au ținut în 
fața propagandiștilor expuneri a- 
supra problemelor și sarcinilor ac
tuale ale organizațiilor de partid 
din raion. Lectori dintre cei mai 
calificați au dat din timp consul
tații la principalele teme, s-au fă,- 
cut informări asupra problemelor 
actuale ale situației internaționale.

La Cabinetul raional de partid 
Cîmpina am aflat însă că pregăti
rea propagandiștilor s-a făcut abia 
cu două zile înainte de începerea 
convorbirilor recapitulative în 
cercuri.

La Băicoi și Sinaia s-a căzut în
tr-o altă greșeală : într-un singur

Drumul
sinuos

RECAPITULATIVE SIMPOZIOANELE -

ei au 
utile, 
con-

grija

Mai mulți activiști — directori 
de cabinete, secretari de comitete 
de partid și de organizații de bază, 
propagandiști etc. — ne-au vorbit 
despre alegerea temelor convorbi
rilor recapitulative.

Este un aspect din cele mai im
portante ale pregătirilor — ne 
spune tovarășa ANA BOICU, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Cîmpina. Experiența ne-a 
arătat de repetate ori că, prin- 
tr-o alegere judicioasă a teme
lor, putem orienta convorbirile fi
nale spre aprofundarea principale
lor probleme, idei și aprecieri cu
prinse în documentele Congresu
lui și în celelalte documente de 
partid studiate. In aSest sens am 
recomandat organizațiilor de partid 
ca una din convorbiri să fie consa
crată unor probleme de mare în
semnătate, ca, de exemplu, impor
tanța politicii P.C.R. de industria
lizare socialistă pentru dezvoltarea 
multilaterală a României, dezvol
tarea națiunii și a statului în pe
rioada desăvîrșirii construcției so
cialiste, creșterea rolului conducă
tor al partidului ș.a.

Important este, după părerea 
mea. -- spunea tovarășul VASTLE 
CORNEL, directorul Cabinetului 
regional de partid Argeș — ca în 
alegerea temelor acestor convorbiri 
să ținem seama și de preocupările 
și sarcinile specifice fiecărei orga-

PRILEJ DE VII DEZBATERI
Tn raionul 30 Decembrie din Ca

pitală funcționează un mare număr 
de forme -de studiu, in mod deose
bit seminarii teoretice pentru in
telectuali. oameni de știință și 
creație, — ne-a relatat tovarășul 
CONSTANTIN GĂUCĂ. directorul 
cabinetului raional de partid. Din 
anii trecuți s-a văzut că organiza
rea de simpozioane la închiderea 
anului de studiu se bucură de o 
bună apreciere din partea partici- 
panților la aceste forme de studiu. 
La Uniunea Scriitorilor s-a ținut 
recent un astfel de simpozion pe 
tema: Umanismul literaturii noas
tre socialiste. Au fost prezentate 
mai multe referate și, ceea ce mi 
se pare demn de relevat, este fap
tul că ele au suscitat dezbateri vii, 
la care au participat majoritatea 
celor prezenți. A avut loc astfel un 
viu și interesant schimb de opinii 
cu privire la caracterul militant, 
optimist, bogat în idei și semni
ficații al umanismului socialist, re
flectarea lui în literatură, rolul 
criticii literare in promovarea 
umanismului socialist, unitatea de 
concepție și varietatea de stiluri 
în creație etc. Simpozioane pe teme 
legate de preocupările oamenilor 
de știință și creație sînt în curs de 
pregătire la Academie, Uniunea

Baterii pentru radiouri
cu tranzistori

O veste bună pen
tru posesorii radiouri
lor cu tranzistori : fa
brica de cabluri și ma
tedale electroizolante 
din București va livra 
unităților comerciale, 
pînă la sfîrșitul lunii 
mai, 300 000 de baterii

necesare 
aparatelor 

„Miorifa” și 
Pînă la

miniaturizate 
alimentării 
„Delta”, 
„UM-UL”.
sfîrșitul acestui an, a- 
ceeași întreprindere 
va pune la dispoziția 
comerțului încă 7 mi
lioane baterii de 1,5

1,5ți 9 
volfi

O 
fru 
începutul lunii iunie, 
în magazinele electro
tehnice vor fi puse în 
vînzare frigidere avînd 
o capacitate de 40 li
tri.

volfi și de 
tip „Sport”, 

altă surpriză pen- 
cumpărători : la

PARTID

Acum trei ani rai-am clădit casă pe 
un teren de 10 ari dat în folosința

SIGHIȘOARA : Priveliște printre arcade
t

Foto : A. Cartojan
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seminar au fost discutate trei teme 
dintre cele mai importante (indus
trializarea socialistă a țării, statul 
și națiunea în socialism, creșterea 
rolului conducător al partidului) în 
continuarea seminarului urmînd și 
o consultație... Nu este greu de în
chipuit la ce nivel de profunzime 
au putut fi realizate toate acestea 
în răstimpul a două. ore.

Efectele unei asemenea pregătiri 
se răsfrîng direct asupra nivelului 
la care se desfășoară convorbirile 
recapitulative în unele organizații 
de partid. In cercurile de econo
mie politică de la Fabrica de pos
tav Azuga, și de economie concre
tă de la Uzina mecanică Mija, de 
pildă, convorbirile — în care au 
fost abordate două teme : indus
trializarea socialistă și promova
rea progresului tehnic — s-au re
zumat la o fugitivă trecere în re
vistă a unor teze și cifre.

Convorbirile recapitulative care 
încheie anul de învățămînt repre
zintă un moment important în 
munca organizațiilor de partid. A- 
cestea sînt chemate să se ocupe, 
în continuare, cu toată răspunde
rea, de buna lor desfășurare, incit 
ele să contribuie din plin la ridi
carea nivelului ideologic și politic 
al comuniștilor ca și al tuturor ce
lor ce studiază în învățământul de 
partid.

al legumelor
(Urmare din pag. I)

Din păcate, asemenea aspecte 
s-au semnalat și în alte regiuni. 
Neajunsurile sînt mari. Produsele 
ajung cu întîrziere la consumator, se 
depreciază din punct de vedere ca
litativ, nu mai satisfac cererile în
dreptățite ale gospodinelor. Ca să 
nu mai vorbim despre golurile pe 
care le provoacă în aproviziona
rea pieței cu toate sortimentele de 
sezon.

„Buturugi" mici... 
în calea desfacerii

Desfacerea întregii cantități de 
legume și zarzavaturi intrate în 
depozite este o problemă de cea 
mai mare însemnătate. Firește, 
rezolvarea ei corespunzătoare 
depinde în foarte mare măsură 
de repartizarea judicioasă a fon
dului de marfă între regiuni și, în 
cadrul acestora, intre raioane, de 
asigurarea unor cantități corespun
zătoare de legume fiecărui oraș 
sau centru muncitoresc. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că ea esle 
condiționată șl de preocuparea în
treprinderilor regionale și oficiilor 
raionale pentru asigurarea unei 
mărfi de calitate și desfacerea el 
imediată. în această privință, cu 
prilejul anchetei noastre s-a con
statat că mai sînt încă lucruri de 
pus la punct.

Cooperativa agricolă Romftnești- 
Pioiești. Contabila ECATERINA 
PANAITESCU ne spune : „în fie
care zi Oficiul Ploiești ridică ope
rativ legumele contractate. Ele Sînt 
proaspete, abia culese din cîmp. 
Recepționerii sînt foarte exigenți, 
nu admit marfa proastă, cu pă
mânt. Am luat măsuri să satisfacem 
această cerință îndreptățită". Nu 
tot același lucru se întîmplă însă 
în unele cooperative agricole din 
raionul Buzău. Aci au fost cazuri 
cînd se „explica" recepționerilor : 
„cum scoatem ceapa din brazdă 
așa v-o dăm". Curios este faptul 
că în loc să combată această ten
dință, să lămurească pe președin
ții de unități că nu este un proce
deu normal, inginerul I. Stoicescu, 
președintele Uniunii raionale a 
cooperativelor agricole Buzău, sus
ține sus și tare : „de ce anul trecut 
s-a luat și ceapă cu pămînt și a- 
cum nu se mai ia?" Simplu, tova
rășe președinte : la piață 
caută pămînt, ci ceapă 1

Se cuvine să ridicăm din 
problemă mai veche. Este 
de operativitatea schimbării 
rilor la legume. Cu toate măsurile 
luate de Departament, se semna
lează încă anumite neajunsuri în 
această privință Discuțiile purtate 
la Ploiești, bunăoară, au arătat că 
deși s-au’înregistrat unele progre
se în schimbarea operativă a pre
țului, totuși „tehnologia" folosită 
este încă greoaie, complicată. Atît 
oficiul regional de prețuri, cît și 
I.R.V.L.F., trebuie să caute soluții 
care să evite deprecierea produse
lor la piață, reducerea vînzării lor 
din cauză că modificarea prețului 
se face într-un ritm de melc.

Preocupîndu-se de îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu legu
me, de desfacerea civilizată a aces
tor produse, Departamentul pen
tru valorificarea legumelor și fruc
telor a organizat instructaje și 
cursuri cu anumite categorii de 
lucrători din acest important
sector de activitate. Ele 
binevenite. Ar fi nimerit 
să se inițieze cît mai 
rînd asemenea instructaje șl cu 
vînzătorii din rețeaua de desface
re, adică cu oamenii care vin în 
contact direct cu cumpărătorul.

nu se

nou o 
vorba 
pre|u-

sînt 
însă 
cu-

Gheorghe ZAMFIR 
Constantin CĂPRARU 
Nistor ȚU1CU

ocialismul a con
sacrat responsabi
litatea individului, 
curajul răspunderi
lor sale față de

destinul personal și al 
celor din jur. Omul de azi 
simte tot mai mult sprijinul 
umărului de alături. Simțim 
tot mai mult răspunderea, o 
răspundere colectivă, tulbu
rătoare prin capacitatea și 
țelurile ei, ca acest efort să 
se cheltuiască rodnic în ac
tul general de înfăptuiri 
menit să aducă un plus de 
fericire și bucurie omeneas
că. Orînduirea noastră obli
gă mai mult ca oricînd la 
un curaj general, de masă. 
Fiecare individ își are un 
loc bine determinat în com
plexul social. Ieșirea din rit
mul Tiresc al evoluției trepi
dante pe care o trăim echi
valează cu o repefenție la 
lumina zilei. Competiția con
sacrată fericirii umane pre
supune un dezvoltat simț al 
datoriei, suma tuturor ele
mentelor ce alcătuiesc cu
rajul răspunderilor indivi
duale și țintesc tot mai mult 
atingerea perfecțiunii, a 
exemplarului.

Oamenii nu sînt clădiți la 
fel. Dintr-o sută de persoa
ne aflate pe o plajă, numai 
cîțiva s-ar încumeta să se 
avînte în larg pentru a sal
va un ins de la înec. Nu toți 
cei care sînt martorii unui 
incendiu înfruntă flăcările 
pentru a salva un copil aflat 
la ultimul etaj. Nu toți oa
menii au deci 
fate deosebită de a săvîrși 
fapte eroice. Dar, la fiecare 
dintre noi se poate pretin
de un curaj care să se con
funde cu răspunderea adîn- 
că față de părticica ce ne 
este încredințată în marele 
complex al tuturor preface
rilor. Viața îl pune pe om 
în împrejurări dintre cele 
mai diferite și e omenească 
bucuria de a izbuti să spui 
„prezent" în cîf mai multe 
din aceste împrejurări. Cu
rajul este opus aventurii, 
dorinței de a face ceva 
care neapărat să etaleze a- 
ceastă trăsătură.

Nu aventura, ci curajul 
răspunderii pentru tot ceea 
ce face, oriunde s-ar afla 
sînt adevăratele virtuți. O 
răspundere pentru fiecare 
clipă trăită util, nerisipită în 
van. Nu de mult, pentru la
minorul de tablă al Combi
natului siderurgic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej” de la 
Galați trebuiau descărcate 
și transportate cîteva piese 
foarte grele, de aproape 
două sute de mii de kilo
grame fiecare. Cea mai tom-

acea capaci-

IF «Sg

plicată era operațiunea da 
scoatere dm calele vaselor, 
pe mal. Trebuiau sincroni
zate la sutime de sgeundă 
comenzile a două macarale 
plutitoare. Altfel, greutatea 
enormă putea sparge vasul 
și aluneca pentru totdeauna 
în apă. Un inginer, pe nume 
Laurenfiu Murgeanu, 
luat această răspundere, 
în șir a exersat cu cei 
macaragii. Ore în șir, 
răbdare și îndrăzneală, 
calculat fiece gest, fiece 
mișcare. Au umplut un bac 
cu nisip pînă a ajuns la 
greutatea pieselor și l-au 
plimbat deasupra apei. Ma
caralele trosneau sub greu
tate. Abia apoi, după ce-au

și-a 
Ore 
doi 
cu 
au

noapte care... nu prelua a- 
semenea colete. O zi și o 
noapte pierdute de pomană. 
Abia la intervenjia șefului 
de stafie coletul a fost expe
diat, după ce însă se scă
paseră cîteva trenuri. Un
deva, pe cîmp, tractoarele 
așteptau piesele. Moda 
blindării lipsei de răspun
dere într-o cuirasă soli
dă, inumană, de hîrtii, își 
are încă o largă sferă de 
aefiune, din păcate. Totul 
pare în regulă, în limitele 
corectitudinii și rar izbutești 
să intuiești peste regula for
mală lipsa de solicitudine, 
de îndeplinire corectă a 
îndatoririlor, lipsa unui au- 
tent'c curaj al răspunderii.

Curajul
răspunderii
consumat atîta efort, după 
ce fotul s-a socotit și răsso- 
colit, s-a trecut la descărca
rea propriu-zisă. Inginerul, 
macaragiii purtau pe umăr 
în acele clipe o povară la 
fel de mare după cum 
ne-au mărturisit : răspunde
rea pentru soarta pieselor, 
răspunderea pentru cuvîntul 
dat. Curajul lor a fost du
blat de chibzuiala hofărîrii, 
a fiecărei etape, a actului în 
sine. Așadar, nimic hazar- 
dant, nici un pas nechibzuit.

Nu de puține ori însă în- 
fîlnim diverse modalități 
ale lipsei de curaj care con
sacră fenomene poate insu
ficient condamnate. Sîntem 
deficitari cîteodată la capi
tolul combativitate față de 
comportamentul celor din 
jur, la curajul atitudinii i-aș 
zice față de orice act care 
poate lovi în noi. Cu puțin 
timp în urmă, un muncitor 
de la G.A.S. Bărboși avea 
de expediat o ladă de piese 
cu trenul. Era în plină cam
panie agricolă și tractoarele 
așteptau aceste piese. în 
stația C.F.R. Bărboși salaria
tul Enache Mihalcea i-a res
pins de cîteva ori formula
rele pe motiv că nu sînt 
bine completate. A amînal 
expediția la un tren de

Un absolvent al fostei 
școli generale nr. 8 din Ga
lați aflat la Cîmpulung Mus
cel a solicitat de mai bine 
de un an, prin poștă, elibe
rarea certificatului care i se 
cerea la școala serală pe 
care o urmează. Secția de 
învăfămînt oraș îi răspunde 
că, între timp s-a schimbat 
numerotarea școlii și... să 
comunice numărul corect. 
(Vezi bine : solicitantul ple
case de 14 ani din Galafi și 
cunoștea mai bine decîf sec
ția de învăîămînt acest lu
cru I). A continuat o întrea
gă corespondentă. Pînă la 
urmă lipsa de solicitudine și 
răspundere părea că vor bi
rui. Ultima armă folosită de 
sec)ie a fost... neputinfa ex
pedierii prin poștă a unor a- 
semenea acte ! (De parcă în 
(ara noastră nu s-ar mai tri
mite scrisori cu valoare de
clarată I). Intre timp, solici
tantul din Cîmpulung a 
ajuns în ultima clasă a li
ceului și nu se poate pre
zenta la examenul de matu
ritate dacă nu are certifica
tul. Această înțelegere gre
șită a formei nu de puține 
ori se constituie înfr-un a- 
coperiș ideal pentru lipsa de 
omenie, de răspundere.

Cam în această perioadă, 
cînd duelul poștal între Ga
lați și Cîmpulung a atins 
apogeul, căpitanul bacului 
ce face cursa port Galați-23 
August a fost solicitat într-o 
noapte la un drum riscant. 
Era foarte întuneric, un vînt 
puternic, care pur și simplu 
făcea imposibilă o acostare. 
Dincolo, pe malul celălalt, 
aștepta o mașină, cu un co
pil grav bolnav. Secundele, 
minutele contau pentru 
viața acestui copil. Căpita
nul, echipajul au făcut cursa 
aceea, deși nici o literă din 
regulamentul navigatorilor 
nu-i obliga, ci, dimpotrivă, 
fiecare paragraf le dădea 
temeiuri suficiente, motive 
trainice de a refuza. Și-au. 
luat răspunderea, au făcut 
totul să izbutească și au 
reușit.

Capacitatea de a hotărî, 
de a lua asupra-ți în mo
mente obișnuite sau cru
ciale rezolvarea unor pro
bleme (ine, prin toate fibrele 
de răspundere. Ține mai 
ales de curajul răspunderii, 
de vibrația omenească, de 
calitatea indispensabilă firii 
umane de a trăi intens 
bucuriile și necazurile de 
toate zilele. Fiecare sîntem 
obligați să răspundem per
sonal de faptele noastre, de | 
perimetrul obligațiilor firești I 
încredințate de societate.

Acest curaj al atitudinii, 
dovedit la vremea potrivită, 
ar da posibilitatea recuperă
rii unor oameni, atunci cînd 
nu e prea tîrziu. Fenomenul 
e mult mai frecvent decît se 
pare. Facem rabat curajului 
atitudinii atunci cînd tole
răm stridențele în compor
tament, ieșirile grosolane 
ale cuiva, măruntul gest al 
călătoriei fără bilet în trolei
buz, în văzul tuturor și în i 
tăcerea aceea penibilă dar ! 
complice într-un fel, sau ac
tele mai violente, necon
damnate în virtutea princi
piului „ce să mă bag", în 
virtutea aceleiași absențe a 
curajului răspunderii.

Eliberîndu-I pe om, redîn- 
du-i demnitatea, secialismul 
a creat climatul propice 
dezvpltării lui armenioase, 
în care să prindă rădăcini 
trăsături înaintate ca forța 
morală de a îndrăzni în în
vingerea neajunsurilor, de a 
dovedi fermitate în acțiuni, 
în manifestarea ideilor, a 
convingerilor. Să cultivăm 
această capacitate omeneas
că generatoare de bucurii, 
acest curaj al răspunderii 
care înglobează 
bilitatea gravă pentru feri
cirea fufuror.

responsa-

Ilie TANASACHE

G.A.S. Popești-sere. A început recoltatul verzii timpurii

s 
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După o discuție despre organizarea nău
cii, meștera Matilda Iordache ml-a tăcut 
raport nefavorabil. Ing. Gagiu, șeful sec
ției, fără nici un fel de cercetări, m-a 
transferat în altă secție. Aici salariul 
meu e mal mic cu 200 Iei.

Am povestit cele întîmplate tovarăși
lor Chlvu Vasile, președinte, și Ion 
Cumpănă, secretar, de la sindicatul sec
ției. „Nu putem face nimic" — ml au 
spus el. M-am dus la tov. Neghină, pre
ședintele comitetului sindicatului pe 
combinat. „Nu pot trece peste cei
lalți doi" — a lost răspunsul Iul. 
Tov. Surdu, președintele consiliu
lui de judecată, m-a trimis la tov. 
Costache, președintele comisiei de 
litigii. Tov. Costache m-a trimis înapoi 
la tov. Surdu pe motiv că nu e proble
ma lui. De aici — am fost trimisă la 
oficiul juridic. „Nu dațl curs reclama- 
ției — a fost sfatul lor. Nu e litigii 
bănesc". Și așa sînt trimisă din 26 aprf- • 
lie de la unul la altul și dreptate nu ml 
se face.
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cu acte în regulă de cooperativa agrico
lă de producție din comuni. într-o zi mă 
pomenesc cu Virginia Marinescu, pe 
care n-am văzut-o niciodată în sat ia 
noi. Mă dă în Judecată și cere să fie 
pusă în posesia terenului.

Tribunalul Răcari îi dă cîștig de cau
ză. Am făcut recurs. Tribunalul regional 
București îmi respinge recursul. M-a» 
adresat Procuraturii Generale. Tribunalul 
Suprem a ludecat recursul în suprave
ghere, a socotit sentințele greșite, mi-a 
făcut dreptate. Ce se întîmplă însă ? 
Virginia Marinescu vinde terenul frate
lui ei, doctorul Daniel lonescu din 
București. Și de atunci, doctorul, singur 
sau cu prieteni, vine cu mașina, îmi 
strică porțile, gardul, semănăturile. Am 
cerut ajutor tovarășului Bold Marin, se
cretar al sfatului. I-am arătat actele, de
ciziile. Mi-a spus că n-au nici o valoare 
pentru el. Ba i-a dat doctorului un act 
la mînă că are dreptul să vină peste 
mine. Legea e aceeași pentru noi toii. 
Doctorul Daniel lonescu șl secretarul 
Bold Marin nu sînt obligati s-o respecte 
și ei ?
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Eugen POPA
membru C.A.P. — Cocioc, 
raionul Râcari

Egg Ion Tudor ne scrie că deși livrările 
““ dș lepine de Iqc sini destul de redu
se afum la iftceput tie Vară, totuși depo
zitul 103 Anexă are greutăți cu trans
portul lor la domiciliul cetățenilor. 
I.T.B.-ul nu asigură numărul de mașini 

..necesare
trimitere, 
mică de 
depozitul 
vrările de lemne ajungtnd să se iacă la 
3—4 zile de la data plătii șl nu tn a- 
ceeași zi.

și nu respectă nici orarul de 
Unele mașini au o capacitate 
Încărcare. Din această cauză, 
a Început să aibă restante, li-

8HS Fostul meu soț, Ion Hîrleț, a fost 
obligat printr-o sentință judecăto

rească să contribuie cu o pensie lunară 
la întreținerea celor doi copii pe care 
i-am avut cu el. Din 1901 și plnă azi, a- 
fară de o singură lună, n-am văzul un 
ban nici din pensia de întreținere, nici 
din alocația do stat la care au dreptul 
copiii. Nu știu unde lucrează ; cunosc 
numai că se află la Hunedoara și că lo
cuiește pe str. Alecu Russo nr. 9. Dacă 
el a uitat sau nu-1 pasă de îndatoriri.e 
Iul de tată, întreprinderea unde lucrează 
și autoritățile care veghează la creșterea 
copiilor noștri pot să-i aducă aminte că 
nu-i este îngăduit să se atingă de drep
turile lor.

Sofia TEACA
satul Chicirea
com. Ursa — raionul Adjud

*
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ESg I.R.T.A.-Pitești ml-a tnrhelat proces- 
” verbal <le contravenție. Nu mâ știam 
vinovat, am făcut contestație la tribuna
lul local, mi s-a admis. Aș avea motive 
să fiu bucuros ; nu smt și iată de ce : aur 
pierdut două zile de muncă (a cite 40 
lei), 30 de lei — taxele pentru contesta
ție și dactilografă 40 lei drumurile la 
Pitești. Total, 150 de lei. Amenda a fost 
de 116 lei.

în 28 aprilie — alt proces de contra
venție. Am transmis — zice l.R.T.A. — 
abonamentul meu lui Victor Bunea, de 
la care a fost confiscat și, tn consecln- 7 
ță, mi s-a aplicat amendă. Cum l-o fi 
confiscat nu știu ; abonamentul era la' 
mine și, culmea, 
ziua aceea |vi-l 
nu mai știu : să 
plătesc amenda ? Că dacă o plătesc mă ; 
costă mal puțin.

Ion LUPU
strungar, Uzina Colibași ’ 
raionul Pitești -r

r>'
i

nici perioral nu e pe " 
trimit alăturat). Acum 1 
lac contestație sau să

M Ca să pot fi angajată ca vînzătoare, 
am avut nevoie de certificatul șco

lar de absolvire. Direcțiunea școlii din 
eoni. Tufări, raion Orșova, mi-a spus că 
nu mi-I poale elibera. Lipsesc imprima
tele. Să mai trec. Am fost în mai multe 
rînduri. Soțul meu a iost șl el de pairu 
ori la secția de invățămint a Sfatului 
popular raional pentru a le aminti să 
trimită imprimate. Au trecut aproape 
două luni de cînd am făcut cererea, ni
meni nu se sinchisește de rezolvarea ei, 
și postul nu mă așteaptă atita vreme cu 
certificatul.

Elena PALACI 
comuna Tufâri 73, 
raionul Orșova

ful Ia sesizarea 
““ nator tehnic 
date din Capitală, 
dicatelor ne-a răspuns :
i-a calculat drepturile bănești ce 1 se 
cuveneau pentru concediul de odihnă pe 
care nu și l-a mai putut lua fii d Incor
porat. Soția lui a fost tneunoștlnțată să 
se prezinte să ridice banii.

tov. Ion Burciu, dese’ 
la Fabrica de țevi su- 

, Consiliul local al sin- 
întreprinderea

CT In 13 aprilie am trimis băiatului 
meu care locuiește la Topralsar, re

giunea Dobrogea, un colet cu 10 kg de 
alimente. După cum văd din ștampila de 
pe „confirmarea de primire", coletul a 
ajuns la 3 mai la oficiul poștal To- 
praisar. La 5 mai l-a primit lini meu. 
A făcut prin urmare 22 de zile.

A.ș vrea să Întreb Direcția Generală 
P.T.T. : ce mi|loc do transport s-a fn’osit 
de a mers atît de încet 1 Pentru că na 
cred că a fost expediat cu căruța.

Grigore SIMINA
Pipirig, raionul Tg. Neamț

• ?
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Se studiază cea mai bună solufie pentru construirea unui melanjor de mare 
capacitate care se proiectează la IPROMET

Foto t S. Cristian

Cum se realizează planul 1
la producția marfa
vîndută și încasată

UZINA

ÎN REGIUNEA IAȘI 0 SUSȚINUTĂ ACȚIUNE Cu înaltă răspundere

DE
Aproape întreg teritoriul regiunii 

Iași este întins între Prut și Șiret. 
El cuprinde în partea de nord și 
mijloc o importantă zonă din 
depresiunea deluroasă a Jijiei— 
Bahluiului și din podișul central 
moldovenesc, iar la sud dealurile și 
colinele Bîrladului și Tutovei. Peste 
tot cele mai multe precipitații cad 
în lunile mai—iunie, provocînd 
eroziuni puternice, alunecări frec
vente de teren, inundații și înmlăș- 
tinirea văilor. în schimb în iulie și 
august se face simțită puternic se
ceta.

Dat fiind aceste condiții, se cer 
rezolvate două mari probleme și 
anume : aplicarea unor măsuri efi
ciente de combatere a eroziunii 
solului și executarea unui sistem 
corespunzător de irigații și pre
venire a inundațiilor. Prima pro
blemă stă de multă vreme în aten
ția organelor locale de partid și de 
stat, a consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole. Datorită mă
surilor luate, începînd din 1961 în
coace, cînd acțiunea de combatere 
a eroziunii a început să se desfă
șoare mai susținut, au fost intro
duse în circuitul agricol importante 
suprafețe erodate. Acțiunea de iri
gații însă este abia la început. Pînă 
acum au fost amenajate pentru iri
gat aproximativ 5 500 de hectare, 
dintre care aproape 4 000 hectare 
în cooperativele agricole de pro
ducție. Rezultatele obținute pe a-

EXTINDERE A IRIGAȚIILOR
ceste suprafețe sînt dintre cele 
mai bune. La punctul experimen
tal de culturi irigate de la secția 
Probota-Pruteț a G.A.S. Popricani 
s-au obținut în 6 ani consecutivi 
producții medii anuale în jur de 
10 000 kg porumb boabe la hec
tar. în 1965, pe suprafețele iri
gate s-au realizat cu 5 470 kg boabe 
la hectar mai mult decît pe par
celele neirigate și neîngrășate. La 
acest punct experimental s-a veri
ficat eficacitatea irigării 
culturi. Spre exemplu 
lucerna irigată a dat o 
producție de 65 100 kg 
masă verde la hectar 
pe parcelele neîngră
șate și de 74 000 kg la 
hectar pe cele îngră
șate ; la floarea-soare- 
lui s-au realizat 3 000 
kg la hectar, la soia 
3 457 kg, iar la fasole 
(soiul Saxa) s-au obți
nut între 10 000—13 000 
la hectar.

Rezultate frumoase s-au înregis
trat și în cooperative agricole de 
producție cum sînt Țuțora, Bivolari, 
Trifești, din raionul Iași, Stănilești, 
Lunca Banului, Vetrișoaia, din ra
ionul Huși, și altele, care au folosit 
metode simple de irigat. La coope
rativa agricolă de producție Țuțo
ra, de pildă, în condițiile anului 
trecut, de pe 60 hectare irigate 
prin brazde s-au obținut aproape

la hectar, 
două ori 
terenurile

de irigare

și la alte

pentru perfecționarea

„Calul de bătaie

activității uzinei■ ■

Aceasta pentru că nu au fost mo
bilizate toate forțele existente în 
unități. împreună cu consiliile agri
cole și specialiștii de la D.R.I.F.O.T. 
acordăm un sprijin deosebit uni
tăților rămase în urmă, astfel ca 
pînă Ia prima udare 
rile prășitoare, să 
peste tot lucrările 
prevăzute.

Se întrevede însă 
lajele comandate — agregatele de 
aspersiune, motoare de 15 și 25 CP 
precum și agregatele mobile de 
pompare — n-au început încă să 
sosească în baza de aprovizionare 
din regiunea noastră. Este 
ca fabricile producătoare 
onoreze la timp comenzile.

Pentru a putea folosi cu 
mum de eficiență suprafețele ame
najate, noi am școlarizat la Casa 
Agronomului 102 
cooperativele de 
acum ne pregătim 
de mecanizatori 
care vor deservi utilajele de irigat.

îndrumînd unitățile agricole să 
folosească rațional sistemele reali
zate, specialiștii noștri, împreună 
cu cei de la consiliile agri
cole, D.R.I.F.O.T., Direcția Ape
lor Șiret—Prut și din unitățile 
agricole studiază posibilitățile de 
extindere a irigațiilor în anii viitori 
și de creare a unor lacuri de acu
mulare pe rîurile Bahlui, Bîrlad, 
Vaslui etc., care să asigure apa ne
cesară udărilor și, totodată, să fe
rească de inundații suprafețe în
tinse. Pe Bahlui și afluenții săi a- 
vem de-acum o salbă de cîteva a- 
semenea lacuri. Avantajele sînt 
evidente ; pe lîngă faptul că apără 
de inundații circa 4 500 de hectare, 
ele dau posibilitatea să se irige 
peste 1 300 de hectare.

(Urmare din pag. I)

un mare consum de forță de mun
că. Socotesc că mari rezerve de 
creștere a productivității muncii 
pot fi puse în valoare aici tocmai 
printr-o mai bună organizare a 
formațiilor de lucru și mecaniza
rea integrală a procesului de pro
ducție.

O problemă asupra căreia s-a 
insistat mult în cadrul discuțiilor 
a fost programarea operativă a 
producției.

în repetate rînduri, la unele e- 
chipe planul de producție ajunge 
cu mare întîrziere sau insuficient 
fundamentat — a remarcat tov. 
Gheorghe Codin, președintele comi
tetului sindicatului. In acest timp 
brigăzile mai mult stau decît lu
crează. Ca să mă refer doar la un 
caz, amintesc că în luna martie 
brigada de la electropompe nu pri
mise planul nici pe data de 8 ale 
lunii. O atare situație există și la 
strungarii. E și aceasta o cauză a 
neritmicității cronice în care se 
zbate de mai multă vreme uzina 
noastră. Apelăm din nou la condu
cerea uzinei să acționeze urgent și 
energic în scopul perfecționării 
planificării operative a producției. 
Unele măsuri în acest sens au fost 
preconizate. Prea mult întîrzie însă 
aplicarea lor.

Axîndu-se, ca și alți vorbitori, pe 
problemele creșterii productivității 
muncii, în condițiile realizării unei 
calități din ce în ce mai bune a 
produselor, ing. Adolf Croitoru, șe
ful biroului de modernizări, s-a re
ferit, în cuvîntul său, la aspectele 
care trebuie avute în vedere arunci 
cînd se procedează la moderniza
rea mașinilor și utilajelor.

— Munca noastră ar fi mult ușu
rată și costul autoutilărilor s-ar 
reduce substanțial dacă anumite 
părți, subansamble, care se pretea
ză la tipizare, s-ar produce centra
lizat într-o uzină de specialitate. 
Procurarea dinafară a capetelor, 
meselor indexate, panourilor de co
mandă hidraulice, panourilor de 
automatizare, ar reduce simțitor 
timpul necesar modernizării utila
jelor aflate în funcțiune. De ase
menea, se impune crearea de către 
forul tutelar a posibilităților de a- 
provizionare cu aparataj electric 
de bună calitate.

Mai mulți muncitori, printre care 
Stan Udrea, Mihai Nicolae și Marin 
Mihăilescu, au abordat problema 
creșterii productivității muncii prin 
prisma unei mai judicioase întoc
miri a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, în sensul de a se 
stabili termene de execuție cit mai 
reale, care să permită mobilizarea 
factorilor de răspundere. Alti vorbi
tori au scos în evidentă necesita
tea perfecționării relațiilor dintre 
întreprindere și forul tutelar. în a- 
ceastă ordine de idei, tov. Nicolae 
Stoica, directorul adjunct al uzinei, 
a spus : „După nominalizarea pla
nului de producție, forul tutelar ar 
trebui să ne comunice imediat ce 
anume materii prime și materiale 
poate să ne asigure prin repartiție 
pentru a putea să ne căutăm noi 
din timp ceilalți furnizori. Mult s-a 
insistat în consfătuire și asupra 
necesității ca forul tutelar să nu 
mai accepte cu ușurință modifica
rea cifrelor de plan. Vorbitorii au 
arătat că orice schimbare a cifre
lor de plan trebuie să fie dictată de 
interesele majore ale economiei 
naționale.

Consfătuirea a avut un profund 
caracter de lucru. Scoțând în evi
dență marile rezerve interne, exis
tente în uzină, vorbitorii au indicat 
totodată căile prin care ele pot fi 
fructificate, puse în valoare, făcînd 
propuneri prețioase în acest sens. 
Rămîne ca conducerea uzinei și fo
rurile de resort din minister să le 
examineze și să le pună fără întîr
ziere în aplicare.

6 000 kg porumb boabe 
depășindu-se de peste 
producția realizată pe 
neirigate.

Anul acesta acțiunea
a luat o mai mare amploare în re
giunea noastră. Cu sprijinul consi
liului agricol și al lucrătorilor de la 
Direcția regională a îmbunătățiri
lor funciare și organizarea terito
riului (D.R.I.F.O.T.), cooperativele 
agricole au stabilit sursele de apă 
și terenurile care se pretează iri

gărilor, au fost întoc
mite schițe și proiecte, 
de amenajare a siste
melor etc. Uniunile 

‘ cooperatiste au ajutat 
fiecare unitate în parte 
să-și precizeze amă
nunțit lucrările ce tre
buie executate și va
loarea lor, volumul cre
ditelor și al fondurilor 
proprii necesare pentru 
utilajelor de irigat, for-kg păstăi

tt

cauzele obiective...
Producția marfă ▼Indută șl încasată, ca Indicator sintetic, eviden

țiază, In ultimă instanță, dacă producția unei Întreprinderi s-a desfășu
rat ritmic sau in asalt, dacă produsele fabricate au desfacerea asigurată 
și sint de calitate corespunzătoare. Neindeplinirea acestui indicator pro
voacă pagube atlt furnizorului, care nu-și poate realiza la termen bene
ficiul și acumulările planificate, cit și beneficiarului, care se vede pus 
In situația de a nu-și îndeplini planul la unele sortimente. Ținind seama 
de aceste consecințe, am adresat unor conduceri de Întreprinderi între
barea : De ce. In primele patru luni, nu ați realizat producția marfă vin- 
dută șl Încasată ? Iată și răspunsurile primite.

el 
mai 
corelare judicioasă a pro
ducției cu transportul.

se poate ieși nu- 
printr-o programare și

„MĂTASEA
POPULARA"

DE STRUNGURI
DIN ARAD

„Nerealizarea producției 
marfă vîndută și încasată 
— ne-a spus tov. Marțian 
Fuciu, directorul uzinei — 
se datorește în mare mă
sură nerespectării contrac
telor de către unele uzine 
colaboratoare. De pildă, 
„SEMĂNĂTOAREA" din 
București, din cele 38 de 
repere contractate pe tri
mestrul doi, al căror ter
men a expirat, nu ne-a li
vrat decît 8. UZINA ME
CANICĂ PLOPENI, din 32 
de repere, ne-a livrat doar 
10, iar „UNIREA"-CLUJ 
din 38 de repere ne-a tri
mis numai 16. Socotind și 
restantele din primul tri
mestru, cele 
ne-au rămas datoare cu 
peste 5 000 de piese și or
gane de asamblare".

Acuzațiile sînt grave. 
De aceea, ne-am deplasat 
la unele dintre uzinele 
aflate în culpă. La „SE
MĂNĂTOAREA", verifi- 
cînd documentele de ex
pediere a produselor către 
UZINA DE STRUNGURI și 
eșalonarea lunară a livră
rilor, am constatat că, pe 
primul 
tele au 
tocmai, 
mestru 
E drept, 
NICĂ PLOPENI n-a pu
tut fabrica unele pie
se. Dar nu din vina ei, 
ci tot a uzinei din Arad, 
care nu i-a trimis la timp 
presele-forme. Deci, con
ducerea întreprinderii ară- 
dene a încercat să ne in
ducă în eroare. Luînd în 
brațe cauzele obiective, 
directorul uzinei a prefe
rat să nu recunoască des
chis deficiențele de ordin 
organizatoric și să arunce 
totul pe seama acestui u- 
zat cal de bătaie — „cola
boratorii nu și-au respec
tat contractele". Dar iată 
și aprecierea tov. Ludovic 
Kromberger, directorul fi
lialei raionale Arad a Băn
cii Naționalei „Vina cea 
mare o are conducerea uzi
nei. Aici, procesul de pro
ducție, datorită lipsei de 
decalaj dintre secțiile de 
uzinaj și montaj, nu se des
fășoară ritmic, cu conti
nuitate. Dovada — realiză
rile decadale ale lunilor 
din acest an au fost: 23 la 
sută, 26 la sută și, în ul
tima decadă, 51 la 
Abia cînd a

trei uzine

trimestru, contrac- 
fost respectate în- 
iar în acest tri- 

livrările sînt la zi.
UZINA MECA-

vind reorganizarea liniilor 
de fabricație la atelierul 
de freze și la sectorul II 
montaj etc".

Ce păcat că această mo
bilizare de forțe n-a ținut 
decît o lună, adică aprilie 
fiindcă, după cum ne-a 
spus ing. Cornel Ardelea- 
nu, dispecerul-șef al uzi
nei, „în luna mai am por
nit iar cu stîngul. Prima 
decadă s-a încheiat la pro- 
ducția-marfă vîndută și în
casată cu zero realizări. 
Nici în a doua decadă nu 
s-a făcut mare lucru. Prin
cipala cauză constă în 
slaba preocupare pentru 
pregătirea fabricației unor 
produse noi. Nu s-au asi
gurat toate S.D.V.-urile, nu 
s-au luat măsuri ca, pa
ralel cu terminarea unei 
serii de strunguri, să se 
înceapă producția la repe
rele necesare pentru al
tele. Iar serviciul de a- 
provizionare nu a asigurat 
din timp materialele 
care era nevoie".

Nu trebuie uitat 
consecințele slabei orga
nizări a activității sectoa
relor de fabricație depă
șesc porțile uzinei. Iată de 
ce, conducerea ei, comite
tul de partid și direcția 
generală de resort din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini au 
îndatorirea de a lua, ne- 
întîrziat, cele mai eficien
te măsuri.

BUCUREȘTI

Care sînt

sarcina 
mai 

indi- 
în-

>9 D. R. E. F.“
BACĂU

de

că

demnă de o cauză mai 
bună, C.F.R.-ul ne reparti
zează vagoane numai în 
a doua jumătate a unei 
luni sau la sfîrșitul trimes
trului. Cum să ne mai rea
lizăm prevederile planu
lui ?"

Intr-adevăr, în parte, in
ginerul șef al D.R.E.F.-ului 
are dreptate,
însă cauzele proprii ? La 
această întrebare nu am 
mai primit răspuns. Ne-a 
revenit nouă 
de a le căuta. Cele 
mari nerealizări la 
catorul amintit le-au
registrat I. F. ROZNOV si 
PIATRA NEAMȚ — 3,2 mi
lioane de lei și, respectiv, 6 
milioane de lei. Roznovul a 
avut repartiții și, totuși, 
la ora actuală este în res
tanță cu peste 2 700 metri 
cubi de cherestea, 16 400 
metri pătrați uși și feres
tre, 270 metri cubi lăzi de 
fag. Aceasta dă naștere la 
următoarea situație: in 
unele decade nu sînt pro
duse finite și sînt vagoa
ne, iar în altele, se produc 
mari aglomerări de mărfuri 
în depozite, dar mijloacele 
de transport lipsesc. Pare 
să fie un cerc vicios. Din

Pe 4 luni, producția mar
fă vîndută 
rămas sub 
sută.

„Ni s-a 
mentul în primul trimestru 
de către forul tutelar, s-a 
scuzat tov. ing. Constan
tin Stănilă, directorul fa
bricii, și, bineînțeles, și 
sarcina privind producția 
marfă. Operația trebuia să 
se continue cu o corelare 
a planului de producție cu 
cel financiar. Or, ea 
s-a mai făcut, așa 
din cauze obiective, 
rămas, pe nedrept, încăr- 
cați cu un plan de desfa
cere mai mare decît ni
velul producției fabricate".

Iată-ne la Direcția ge
nerală a linii și mătăsii, 
din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare, care 
tutelează această unitate. 
Ce ni s-a spus ? In reali
tate, această necorelare se 
referă la o sumă mai mică 
decît nerealizarea absolu
tă a producției marfă vîn
dută și încasată. Diferen
ța, de 400 000 lei, fiind
că despre ea este vorba,

și încasată a 
plan cu 3,7 la

modificat sorti-

reprezintă valoarea măr
furilor de slabă calitate, 
respinse de organele co
merțului.

„Nu înfîmplăfor, valoarea 
producției marfă nereali
zată este apropiată de cea 
a refuzurilor, ne-a relatat 
tov. Vastlica Sfănculescu, 
inspector la filiala „23 Au
gust" a Băncii Naționale. 
Continuu, această între
prindere are refuzuri de 
mărfuri". O părere realis
tă, dar în contradicție cu 
inginerul șef Radu Ghiță, 
care ne-a spus : „Defec
tele constatate de comerț 
sînt neînsemnate. în esen
ță, ele se referă la mici di
ferențe de nuanță, 
de fapt, nu supără 
rece armonizează 
culorile". Cine are 
tate ?

Am analizat, cu 
nele de control,
refuzurilor. La o serie de 
articole („Dalia", „Corina", 
„Valeria", ia perdelele fără 
bordură) sint frecvente nu 
diferențele de nuanță, ci 
rupturile, cutele de calan
dru, petele de coloranți, 
de ulei, răriturile de 
Sînt acestea defecte 
semnate? Tov. ing. 
Ghiță și-ar cumpăra 
menea produse ?

Bine ar fi 
.prindere să 
controlul de 
recepție, pe 
bricație, și pînă la produ
sul finit.

care, 
deoa- 

uneori 
drep-

orga- 
cauzele

nu 
că, 
am

fire, 
neîn- 
Radu 
ase-

între-ca în
se întărească 
calitate de la 
fazele de fa-

(Anchetă realizată de
Viorel SĂLĂGEAN, 
loan CHIUJDEA ți 
Gheorghe BALTA)

la cultu- 
fie terminate 
de amenajare

o piedică. Uti-

nevoie 
să ne

maxi-

sută, 
văzut că a 

ajuns cuțitul la os, condu
cerea uzinei a trecut la 
măsuri organizatorice, pri-

Dintre cele 11 întreprin
deri forestiere din regiu
nea Bacău doar două — 
TARCĂU și BORCA — au 
realizat planul producției 
marfă vîndută și încasată 
pe patru luni. Ca urmare, 
pe ansamblul D.R.E.F. 
BACĂU acest indicator a 
fost îndeplinit numai în 
proporție de 94,9 la sută. 
Cauzele ? „Unele se dato- 
resc nouă, ne-a relatat tov. 
Marin Romeo, inginer-șef 
la D.R.E.F. Altele — unor 
factori obiectivi. Să ex
plic. Ministerul nostru tu
telar și-a făcut o practică 
din a nu ne trimite la 
vreme repartițiile nece
sare pentru a ști cum de
rulăm producția. La sfîr- 
șitul lunii aprilie, bunăoa
ră, nu aveam repartiții 
pentru o producție în va
loare de aproape 17 mi
lioane de lei, pe care tre
buia s-o livrăm în semes
trul I. Cu mari întîrzieri 
ne sosesc și comenzile de 
la „EXPORTLEMN". Toto
dată, cu o perseverență

r
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procurarea . _ .
țele de lucru și perioadele cînd să 
se execute amenajările. Ele au în
drumat cooperativele de producție 
ca, în funcție de posibilități, să 
înceapă mai întîi acele amenajări 
care nu cer forțe de muncă și fon
duri prea mari.

Așa se face că pînă în prezent în 
cooperativele agricole au fost exe
cutate lucrări (canale și brazde 
prin care să circule apa, bazine de 
refulare, noduri de distribuire a 
apei și vanete unde să se instaleze 
aspersoarele) care asigură irigarea 
unei suprafețe 
mai mari decît 
țial.

Trebuie spus 
în majoritatea cooperativelor agri
cole de producție din regiune su
prafețele propuse a fi irigate au 
fost cu mult depășite, în altele 
(Gîrbești, Tansa, Drăgușeni, Ipatele, 
din raionul Negrești, Văleni și Ro- 
șiești, din raionul Vaslui, Andrieșeni 
și Popricani, din raionul Iași) lu
crările încă încheiat.

de peste două ori 
cea prevăzută ini-

însă că în timp ce

brigadieri din 
producție, iar 
să instruim 70 
și cooperatori

Ing. V. BOUROȘ 
vicepreședinte 
ol Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole 
de producție lași

Cîte boabe într-un spic ? La această întrebare caută răspuns ing. Ladislau
Papp și Gh. Constantin de la G.A.S. Scînteia, regiunea Crișana

Foto : Agerpres

UZINA Șl COMENZILE DESTINATE

Crește, de la un an la altul, pon
derea utilajului tehnologic româ
nesc în construirea noilor obiective 
industriale, în dezvoltarea econo
miei în ansamblu. Este normal, 
deci, ca o întreprindere construc
toare de mașini să aibă legături cu 
marile șantiere. Legături și răspun
deri. Răspunderi mari, pentru că 
de livrarea la timp a utilajelor de
pind în mare măsură începerea și 
desfășurarea montajului potrivit 
prevederilor din grafice, intrarea în 
funcțiune, la termenul stabilit, a 
combinatelor și uzinelor noi, crește
rea, și pe această cale a eficienței 
economice a investițiilor alocate de 
stat.

Uzinele „Grivița roșie" lucrează 
în principal pentru industria chi
mică. Aproximativ șaizeci la sută 
din utilajele cu destinație internă, 
fabricate aici, sînt livrate combina
telor chimice aflate în construcție 
la Craiova, Tr. Măgurele și Tg. 
Mureș, precum și uzinelor de alu
miniu, de alumină și de produse 
sodice de Ia Slatina, Oradea și Go
vora unde se creează noi capaci
tăți de producție. Chiar și simpla

enumerare a acestor întreprinderi 
reprezentative în industria 
românească, dă amploare' 
obligații și răspunderi ale 
vului grivițean. Cum se : 
nesc aceste obligații ?

Diagrama graficului de 
către marile șantiere, pe baza ter
menelor de contract, este în gene
ral normală — afirmă tovarășii de 
la serviciul de planificare. își sus
țin afirmația cu cifre grăitoare. 
Bunăoară, pentru combinatul de la 
Tr. Măgurele urma să se livreze, 
în primele patru luni ale anului, 
326 de tone de utilaj. S-au realizat, 
în avans, încă 471 de tone de utilaj, 
care aveau termen de livrare în 
mai, iunie și iulie. Este vorba de 
utilaje importante pentru o nouă 
linie tehnologică de acid sulfuric. 
La fel și pentru Uzina de produse 
sodice din Govora.

Firește, după aceste informații, 
nu-ți rămîne altceva de făcut decît 
să rostești cuvinte de laudă. Dar 
este prea de vreme pentru aseme
nea aprecieri. De data aceasta, după 
cum se va vedea, „Grivița roșie" 
s-a avîntat mult în perspectivă,

chimică 
marilor 
colecti- 
îndepli-

livrări

fără să-și fi achitat în întregime 
obligațiile curente. Cîteva contracte 
au rămas neîndeplinite.

Apreciind obiectiv situația, se
cretarul comitetului de partid, to
varășul Iosif Nicolae, spune, pe 
bună dreptate : 
lucrările decurg 
succesiune bine 
folos că am dat 
la Tr. Măgurele 
pentru perioada de vară, cînd noi 
n-am trimis pe cele solicitate 
acum ?“.

La rîndul său, inginerul șef al 
sectorului de utilaj chimic, tova
rășul Leonid Năilescu, precizează :

— Am rămas în restanță pentru 
Tr. Măgurele, despre care vorbim, 
cu 63 de tone de conducte tehno
logice, un troliu și o platformă- 

. scripete. Mai sînt și alte restanțe, 
însumînd o sută de tone de utilaje.

Cauzele ? Le-a căutat „în afa
ra sectorului". Cauze „obiective, 
reale". Dar tot el, continuînd ar
gumentarea, a redevenit el, ingine
rul cu responsabilitate : „După cîte 
știu, este vorba de un proces teh
nologic care n-a fost încă pus la

„Pe orice șantier 
în lanț, într-o 
determinată. Ce 
Combinatului de 
utilajele cerute

punct. Cel puțin în ce privește con
ductele tehnologice. S-au turnat, 
dar n-au ieșit la pretențiile 
prescrise".

Poate că investigațiile noastre 
s-ar fi terminat aici. Uzina „Gri- 
vița roșie" are un renume îndeobște 
cunoscut, cîștigat în ani și ani de 
muncă apreciată de toți; s-au re
zolvat aici probleme de o mare 
complexitate tehnică, s-au construit 
utilaje care fac cinste acestei uzine 
cu tradiție. Dar iată că în biroul 
inginerului șef de concepție, tova
rășul Alexandru 
schimbat 
rezultă o 
„Griviței 
noștri de mașini.

— De conductele acelea este 
vorba ? — a intervenit un inginer 
care venise să se consulte, într-o 
problemă tehnică, cu colegul său.

— Da, de conductele pentru Tr. 
Măgurele — a precizat tovarășul 
Mirea.

— Aflați -r- a continuat omul 
ferm — că și acestea au fost tur
nate la fel, în aceleași condiții teh
nologice, ca și cele livrate pentru 
primele două linii de acid sulfuric 
de la Tr. Măgurele. Nu înțeleg de 
ce șantierul are acum alte pre
tenții. Vă spun eu, n-au nevoie de 
conductele astea acum. Mai tîrziu, 
cînd va începe montajul și le vor 
arde buza, vor veni să ne roage : 
dați-ni-le așa cum sînt, nu mai 
avem timp, aduceți-le încoace !

Ascultînd pledoaria, inginerul șef 
de concepție s-a posomorit.

— Nici așa ! Este dreptul șantie-

Mirea, s-au 
cîteva replici, din care 
mentalitate improprie 
roșii", constructorilor

rului să pretindă. A căpătat expe
riență în timpul montajului, în 
timpul exploatării, se tinde spre o 
instalație mai perfecționată. Faptul 
nu poate decît să ne bucure.

— Așa zic și eu — s-a dat bătut 
„dumnealui".

Degeaba, zarurile au fost arun
cate. S-a scuzat, s-a explicat: așa 
spune omul Ia prima lui reacție. 
S-o credem ? De ce ne-am păcălit ? 
Orice perfecționare tehnică nu se 
obține cu mîinile în buzunar. Cu 
strădanie. Cu energie umană. Sub 
îndemnul conștiinței. O asemenea 
mentalitate la un inginer, un con
ducător în tehnică, într-o uzină 
constructoare de utilaje, poate ho
tărî. în bine sau în rău. Cum ? — 
asta ne privește în egală măsură 
pe noi toți. Utilajele merg pe ma
rile șantiere. Șantiere ale unor noi 
obiective industriale ale cincinalu
lui. Nu pe oricare șantier.

Revenim la cele spuse de secre
tarul comitetului de partid, tova
rășul Iosif Nicolae. „Ce folos că 
am dat Combinatului din Tr. Mă
gurele utilajele prevăzute pentru 
perioada de vară, cînd noi n-am 
trimis pe cele solicitate acum ?“. 
Și nu numai la Tr. Măgurele, am 
adăuga noi...

Comenzile destinate marilor șan
tiere trebuie livrate integral și la 
termenul stabilit, sprijinind astfel 
eforturile constructorilor și monto- 
rilor pentru a da în funcțiune noile 
obiective industriale la datele pre
văzute.

Ștefan ZIDARIȚA



PAGINA 4 SCINTEIA

SPECTATOROE A

Formafii artistica studențești din 
București și Cluj interpretând muzică 

populară

Rezultate și preocupări
ale fizicienilor

Transformarea actualei secții de 
fizică din Iași a Academiei în
tr-un Centru de cercetări fizice, 
ca și înființarea unei secții de fi
zică a metalului, sînt de natură nu 
numai să favorizeze dezvoltarea 
cercetărilor, ci și să creeze posibi
litatea unor legături mai strînse în
tre investigația științifică și pro
ducție, îndeosebi cu industria me
talurgică. Deși în mare parte cer
cetările efectuate de colectivul fi
zicienilor ieșeni au un caracter fun
damental, ele prezintă numeroase

de prof. dr. docent
Vasile PETRESCU 

directorul Centrului de cercetări 
fizice al Academiei — lași

posibilități aplicative, urmărind co
laborarea cu industria.

De fapt, la Iași, cercetarea ex
perimentală în fizică se bucură de 
vechi și reputate tradiții. încă de 
la începutul acestui secol, profe-

ieșeni

Da, există și o arfă de a fi spec
tator — o artă despre care se vor
bește, la noi, prea puțin. Este o 
temă de discuție de stringen
tă actualitate, însemnătatea ei 
decurgînd din dezvoltarea mișcării 
teatrale, a mișcării artistice româ
nești în general, din amploarea 
procesului de formare a publicului 
nou, de ridicare la cultură a mase
lor. Ca amator pasionat de teatru, 
mă voi referi îndeosebi la acest 
domeniu al artei spectacolului, 
respectiv la contribuția pe care 
sîntem chemați s-o aducem noi, 
cei din sală, la reușita lui.

Această contribuție — strict ne
cesară — îmbracă forme multiple, 
de la receptivitatea publicului, de 
care depinde într-o măsură hotărî- 
toare comunicarea dintre scenă și 
sală, pînă la instaurarea acelei at
mosfere proprii spectacolului înțe
les ca un moment de cultură. Am 
citit undeva că Șaliapin, cînd juca 
Boris Godunov, venea la teatru cu 
multe ore înainte de spectacol și 
se îmbrăca în hainele țarului, um- 
blînd și cuvîntînd ca eroul întru
chipat, pentru a putea intra în rol; 
și știu că Ana Roja-Vasillu, sopra
na noastră renumită, venea la ope
ră foarte devreme și se costuma 
pentru ca să intre în rol. Și alți 
mari actori fac tot așa.

După părerea mea, există și pen
tru spectator obligația de a se pre
găti, cînd merge la teatru, pentru 
a fi gata să dea — prin prezența 
lui — o „replică’ actorilor de pe 
scenă, partlcipînd la spectacol, re- 
acționînd creator, sesizînd sensuri
le profunde ale piesei, apreciind 
arta lnterpreților. Invitat să ia par
te la un eveniment de teatru dra
matic sau comic, și el — specta
torul — trebuie să intre „în rol", 
să fie cu mintea și cu inima des
chise, exigent și generos totodată, 
receptiv și sensibil — iar toate a- 
ceste trăsături, din ce în ce mai 
mult caracteristice publicului nos
tru, se cer și pot fi dezvoltate.

O altă problemă, cel puțin la fel 
de importantă, este aceea a polite
ții spectatorului — latură esențială 
a „artei de a fi spectator’. Se pare, 
de altfel, că sîntem pe linia unei 
adevărate și binevenite campanii 
pentru politețe, iar acele norme de 
comportare în societate pentru 
care se militează în paginile pre
sei, vizîndu-se îndeobște diferite 
domenii de deservire a cetățeni
lor, ne privesc, după părerea mea, 
în egală măsură, și pe noi cei ce 
alcătuim „marele public". Din ne
fericire, mai sînt încă spectatori 
care sosesc la teatru după începe
re și se foiesc în căutarea locului, 
deranjînd pe cei din jur, și alții 
care, nedînd sens sărbătoresc eve
nimentului — pentru că participa
rea la un spectacol trebuie să fie 
o sărbătoare 1 — vin într-o ținută 
neglijentă, neîngrijită. Ce, se poate 
spune despre ei, sau despre aceia 
care ocupă locuri ce nu sînt ale 
lor, provocînd alte perturbații, care 
vorbesc în timpul spectacolului, pă- 
rîndu-li-se că sînt spirituali, sau

despre cei ce fug la garderobă 
înainte chiar de a se lăsa cortina, 
uitînd că un spectacol reprezintă 
din partea actorilor o dăruire 
care nu o poți răsplăti decît 
entuziasmul aplauzelor ?

Felul cum te comporți într-o sală 
de spectacol este un indiciu 
gradului tău de civilizație și, 
aceea, în educarea sub acest 
pect a spectatorilor rezidă una 
funcțiile sociale ale teatrului.

ceva : 
pentru 

perma-

pe 
cu

al 
de 

as- 
din

Cred că mai este încă 
pregătirea spectatorului 
spectacol trebuie făcută 
nent și continuu. Să ajungem a- 
colo încît mergînd la teatru să 
știm cît mai multe despre actori, 
despre personalitatea și repertoriul 
lor, despre sutori, despre epoca în 
care se petrece acțiunea piesei etc. 
Pentru aceasta trebuie să citim 
în prealabil cît mai mult, să ne a- 
propiem cît mai mult de spectacol. 
Din acest punct de vedere, cred că 
presa cotidiană și revistele ar tre
bui să acorde o mai mare atenție 
pregătirii publicului pentru spec
tacolele de teatru, operă, concer
te. Mă gîndesc adesea la eroul din 
„Simfonia Fantastică’ a lui Cezar 
Petrescu, care trăiește o adevărată 
dramă pentru că — mergînd la un 
concert — constată că se cîntă o 
altă piesă decît aceea pe care se 
pregătise s-o asculte. Critica are, 
aici, un rol deosebit, și efortul ei 
de a face să ajungă la cît maf 
mulți spectatori ecouri competente, 
clare și accesibile asupra pieselor, 
operelor, concertelor se cere, cred, 
intensificat. Poate că revista „Tea
trul" răspunde, din pricina profilu
lui și a ritmului ei de apariție, în 
prea mică măsură cerințelor di
verselor categorii de spectatori ; 
ar fi de mare folos o revistă 
tămînală de profil mai larg, 
tipul revistei „Cinema" (care, 
asemenea, apare prea rar și 
greu de procurat). întrucît se pune 
un mare accent pe abonarea la 
spectacole, n-ar fi posibil ca în 
prețul abonamentului să se inclu
dă și costul programului ? Ideal ar 
fi ca programele, instructiv întoc
mite, să ajungă la abonați înain
tea spectacolului, o dată cu bilete
le — slujind din vreme orientării, 
pregătirii publicului. Nu uit să 
adaug necesitatea strîngerii legă
turilor dintre actori și spectatori 
prin discuții, întâlniri, conferințe etc. 
Toate acestea au drept scop forma
rea unui public cu înaltă competen
ță, dezvoltarea spiritului de discer- 
nămînt al spectatorilor. Fără îndo
ială că în desfășurarea acestui 
proces este esențială _ contribuția 
colectivelor teatrale, a actorilor, a 
organizatorilor de spectacole — mă 
refer cu alte cuvinte la nivelul re
prezentațiilor, la ținuta manifestă
rilor artistice. A se miza pe modul 
în care o parte 
gustă „cîrligele" 
nele interpretări 
contrar spiritului 
zele smulse prin astfel de concesii 
n-au acoperire. De altminteri, de-

prinzînd „arta de a ff spectator", 
cei ce iubesc teatrul devin,,totoda
tă, din ce în ce mai exigenți, își 
nuanțează reacțiile, receptivi nu Ia 
efectele exterioare ci la valorile 
autentice ale creației scenice. Este 
un proces care se cere urmărit și 
stimulat de toți cei care au de spus 
un cuvînt în acest domeniu.

Recitind cele scrise, îmi 
cred că titlul articolului 
fi trebuit să fie nu „arta 
spectator" ci „știința de a
tator". Poate că nu peste mult timp 
am să aflu că la Universitatea 
populară s-a inițiat un asemenea 
curs la care să învățăm cum să 
ne dăruim spectacolului alături de 
actori, pentru a-i mări reușita.

vine să 
meu ar 
de a fi 
fi spec

Dr. Crișan MIRCiOIU 
conferențiar, Institutul de 
medicină și farmacie — Cluj

Acum, în pragul încheie- 
stagiunii 1965—1966,

ne-am adresat cîtorva tea
tre muzicale din țară spre 
a afla ce loc ocupă în re
pertoriul lor creația româ
nească, clasică și contem
porană.

La Opera de stat din Cluj, 
fov. Mircea Deșliu, condu
cător de studii muzicale, 
ne-a vorbit despre prezenja 
în repertoriul permanent al 
operei a două lucrări ro
mânești : „Pană Lesnea Ru- 
salim" de Paul Constanti- 
nescu și „Pădurea Vulturi
lor" de Tudor farda. Aces
tea, reluate cu succes, au 
fost completate recent de 
premiera baletului „întoar
cerea din adîncuri" de Mi
hail Jora — eveniment im
portant al vieții muzicale. 
Cu același număr de lucrări 
se prezintă și Opera de 
stat din Timișoara : „Pădu
rea Vulturilor" de Tudor 
Jarda și „Păcală” de Sabin 
Drăgoi în reluare, iar în lu
cru, spectacolul „Motanul 
încălțat” de Cornel Trăiles- 
cu, a cărui premieră se a- 
nunță spre sfîrșitul lunii iu
nie.

La teatrele muzicale din 
Brașov și Galați s-a prezen-

CREAȚIA ORIGINALA
In repertoriul
TEATRELOR MUZICALE
în reluare „Trandafirii 

de Norbert Petri.
ial
Doftanei 
Pînă la încheierea stagiunii, 
Mauriciu Vescan, directorul 
teatrului din Brașov, dorește 
ca ope-a „Motanul încălțat" 
să fie prezentată și pe sce
na brașoveană.

Din cele enunjate mai sus 
putem remarca faptul că o- 
perele de succes și-au gă
sit cu ușurință circulație pe 
scenele teatrelor noastre și 
a existat la punerea lor în 
scenă străduința de a face 
din fiecare premieră spec
tacole de calitate. Reluările 
au însemnat nu repetări, ci 
obiectiv de ridicare a nive
lului artistic, de îmbunătă-

(ire a formelor de prezen
tare a expresiei artistice. 
Colectivele teatrelor aminti
te, înzestrate cu artișfi și re
gizori talentați, au învins 
dificultățile pentru a face 
din reluări spectacole 
apropiate de sensibilitatea 
spectatorului de azi, servind 
prin aceasta sensurile majo
re ale artei românești. Ino
vațiile regizorilor tind mai 
mult spre spectacolele de 
idei, așa cum au demons
trat în unele lucrări, în pri
mul rînd cu baletul „întoar-

săp- 
ds 
de 

este

a publicului mai 
care încarcă u- 
actoricești este 
artei, iar aplau-

Vestimentația
și personalitatea
&cfo/a$ce/rtww

de Ursula ȘCHIOPU

cerea din adîncuri" (Bucu-
reșfi, Cluj).

Ce lucrări sînt în pregă-
tire ?

La Teatrul muzica 1 din
Constanța se lucrează la fi-

Instru

romani
premiați la

Teatrul de stat din Tg. Mureș (secția română) a prezen
tat recent în premieră piesa „Pe 40 de metri lungime de 
undă" de S. Macovei (regia Eugen Mărcuș). în fotografie : 
O scenă interpretată de Valentino Dam și Anca Roșu

La Concursul 
Internațional de 
instrumente de 
suflat de la Bir
mingham (An
glia), desfășu
rat recent, so
listul român 
Popa Octav
Aurelian a ob
ținut premiul I 
la competiția 
de clarinet și 
al II-lea pre
miu general al 
concursului, iar 
solistul Paul 
Staicu a obți
nut premiul al 
Il-leă la com
petiția de corn.

Determinată pe a- 
rii geografice foarte 
largi, la început de 
condiții climatice, 
vestimentația a deve
nit un element social 
complex în cadrul 
căruia s-au creat tra • 
diții, obiceiuri, s-au 
conservat deosebiri 
sociale, dar a apărut 
tot mai nestatornică 
și adesea capricioasă 
moda ca expresie a 
ineditului, a noutății 
în vestimentație și 
chiar în conduită. 
Prin marile metropo
le din vest și de peste 
ocean, extravaganțele 
costisitoare ale modei 
incriminează încă și 
azi inegalități sociale 
flagrante, neestompa
te nici de larga dez
voltare a industriei 
de confecții, de încăl
țăminte și de alte ac
cesorii vestimentare.

Socialismul ne-a a- 
dus privilegiul de a 
putea vorbi de modă 
ca problemă a cultu
rii și educației de 
masă și aceasta nu 
numai din cauză că a 
crescut foarte mult 
avuția socială ci, mai 
ales, pentru că socia
lismul a creat un stil 
de viață la care se 
cere acordată și ves
timentația. Ca atare, 
trebuie să învățăm 
tineretul să se îmbra
ce la fel cum trebuie 
să-1 învățăm să des
lușească tainele știin
țelor sau regulile de 
a circula pe 
înțelegerea 
cerințe se 
pregnant în 
rea cotidiană, corec
tă și plăcută, a tine
retului nostru.

Nu este însă mai 
puțin adevărat că e- 
xistă părinți care în
țeleg amintita cerință 
într-un mod greșit, 
în unele familii se 
exagerează preocupă
rile privind vesti
mentația copiilor, în 
altele nu se ține sea
mă că și copiii au 
preferințele lor care 
nu concordă întot
deauna cu gustul ta
tălui sau al mamei, 
în ambele cazuri se 
uită că există o psi
hologie a modei, de 
care, dacă nu ținem 
seama, subminăm po
tențialul influentei 
noastre educative. Di
ferite anchete socia
le cu privire la ati-

stradă, 
acestei 

reflectă 
înfătișa-

tudinea față de vesti
mentație pun în evi
dentă faptul că pînă 
și copiii mici mani
festă preferințe ves
timentare.

în educație e bine 
să avem în vedere, de 
asemenea, că în copi
lăria mare, cum i se 
spune vîrstei de la 7 
la 10 ani, prezintă 
importanță ideeaJ de 
curățenie și bună în
treținere a veștmin
telor ca o condiție a 
calității lor estetice. 
După 10 ani copiilor 
le place din ce în ce 
mai mult ceea ce este 
comod și nu stânje
nește potențialul de 
mișcare, activitatea 
mai îndelungată de 
lucru școlar. Atenția 
trebuie să crească în
deosebi cînd se vă
desc semnele sfîrși- 
tului pubertății, cînd

persona- 
cele mai 
nu face 
dintr-un

PSIHOLOGIA 
VÎRSTELOR

are loc în fața oglin
zii întîlnirea — ne
lipsită de uimire și 
tulburare — cu pro
pria imagine în plină 
schimbare. Insistența 
în a studia caracte
risticile acestei ima
gini a făcut pe unii 
psihologi să vorbeas
că exagerînd de o 
fază de narcisism, 
proprie ajunului ado
lescenței. în orice caz 
adolescența se carac
terizează, în planul 
discuției noastre, prin 
creșterea interesului 
pentru vestimentație.

Adolescentul se poa
te integra fără greu
tăți în coordonatele 
modei. Dar ca să se 
realizeze acest dezi
derat, părinții în pri
mul rînd sînt datori 
să dea dovadă de 
mult tact. Insist asu
pra acestei cerințe 
deoarece, după cîte 
se pare, în unele fa
milii se manifestă 
puțină înțelegere, sau 
se consideră nejusti
ficate anumite dorin
țe firești azi. La fete, 
bunăoară, la 17—18 
ani, din punct de ve
dere psihologic, pan
toful cu toc înalt de
vine semnul recu-

noașterii ca 
litate și de 
multe ori 
parte atît 
sistem de preferințe,
cît dintr-un sistem 
de drepturi ce se 
cîștigă cu emoție. Nu 
e greu de înțeles ce 
deziluzie provoacă 
refuzul părintesc de a 
acorda acest „drept", 
că un astfel de „amă
nunt" poate acredita 
falsa idee că părinții 
nu-i înțeleg pe copii, 
idee care, odată năs
cută în mintea tine
rilor, subminează po
tențialul educativ al 
familiei. Să nu uităm 
că în micile conta
giuni de modă, destul 
de frecvente la vîrsta 
adolescenței, există 
subtextul de afirma
ție a independentei 
gustului fată de al 
celor sub a căror tu
telă s-a dezvoltat. 
Iar cînd asemenea 
tendințe se lovesc de 
neînțelegere, ele se 
pot lesne transforma 
în acele penibile 
„răzvrătiri vestimen
tare", pe care, 
fericire, nu 
nim în țara

Un foarte 
sociolog, J. 
afirma într-un studiu 
publicat într-o revis
tă internațională de 
psihologie că moda 
este într-un fel o a- 
ventură fără risc din 
punct de vedere so
cial, prin mijloace 
proprii. Afirmația fa
ce apel la evitarea 
extravaganțelor și 
suprapreocupărilor în 
acest domeniu. Am 
adăuga că, din punct 
de vedere individual, 
vestimentația este 
plină de responsabili
tăți față de propria 
ta persoană. Creatorii 
de modă cultivă în 
mare măsură gustul, 
filtrarea fanteziilor, 
impun lungimea, for
ma, linia, oscilațiile 
cromatice ale îmbră
cămintei. Dar odată 
moda lansată, fiecare 
persoană în parte a- 
lege, discerne, acor
dează la propriile sa
le caracteristici ceea 
ce i se oferă. Tocmai 
de aceea educarea 
posibilității tineretu
lui de a se apropia 
de modă cu un gust 
ales este una din o- 
bligatiile pedagogiei 
vieții de fiecare zi.

din 
le întîl- 
noastră. 
cunoscut 
Stoetzel,
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nisares baletului „Harap 
Alb” de Alfred Mendelsohn, 
care se adaugă premierei 
acestei stagiuni — „Nasta- 
sia” de Cornel Trăilescu. La 
Brașov, Norbert Petri, în co
laborare cu libretisful Daniel 
Drăgan, va termina opeta 
„Idolul sfărîmat" după „Tău
nul" de Voynic. Tot aici se 
pregătește și baletul „Curtea 
veche” de Mihail Jora.

Pentru continuarea tradi
țiilor de artă lirică româ
nească, eforturile vor fi în
dreptate și spre repunerea 
în scenă a unor lucrări va
loroase ale înaintașilor. Atît 
Opera de sfat din Cluj, cît 
și cea din lași s-au oprit 
asupra creației lui Ion Non
na Ofescu : „De la Matei 
cetire". Această operă, din 
care au fost compuse doar 
primele două acte, a fost 
recent definitivată de com
pozitorul Aurel Sfroe.

Cultivarea creației origi
nale este și obiecti
vul Teatrului de Operă și 
Balet din București. După 
cum relatează dirijorul Mi-

hai Brediceanu, premiera 
stagiunii — balefktl „Nasta- 
sia” de Cornel Trăilescu, 
s-a integrat perfect în suita 
succeselor precedente caie 
au fost afirmate de baletele 
„întoarcerea din adîncuri", 
„lancu Jianu", „Priculiciul” 
și „La piață” (aceasta din 
urmă fiind reluată și la O- 
pera maghiară din Cluj). 
Alături de operele „Oedip", 
„Motanul încălțat", „Noap
tea furtunoasă”, ele echili
brează programele teatrului, 
realizînd cu discernămînl 
unitatea repertoriului.

Este interesant de men
ționat că în studiul primu
lui teatru de operă sînt in
cluse creația lui Pascal Ben- 
toiu „Amorul vrăjitor", ope
ră buffă într-un act, care va 
prilejui o întâlnire între vi
ziunea modernă a compo
zitorului și atmosfera lui 
Moliere, și baletul „Prinț și 
cerșetor" de Laurențiu Pro- 
feta.

Includerea creațiilor cla
sice românești în repertoriu 
este o preocupare care tre
buie permanentizată. Astfel, 
ar pufea vedea lumina ram
pei „Ovidiu" de C. Notta
ra, „Decebal" de Gh. Dumi
trescu, „Michelangelo” de 
Mendelsohn, „Horia” de 
Sabin Drăgoi... Datorită mo
dalităților contemporane de 
transpunere scenică, aceste 
opere, care reînvie marile 
figuri istorice, vor avea a- 
vantajul simbolului care 
concentrează, simplifică. Se 
va ajunge mai direct la sen
sibilitatea publicului, se va 
dezvălui conținutul adînc de 
idei, de sentimente printr-o 
maximă claritate, prinfr-o 
viziune artistică care să 
suscite un larg interes.

Smaranda GEORGESCU

rteleWB
• La 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru copii : ÎN STUDIO... 
ȚĂNDĂRICĂ • 20,00 — Săptămîna. Din cuprins : „24 DE ORE PE ZI EMI
SIUNE" — reportaj filmat de la uzina Jilava, unde a intrat în funcțiune 
prima instalație de televiziune industrială ; „6 TONE ȘI 6 MILIGRAME" — 
reportaj în întâmpinarea Conferinței pe tară a constructorilor de mașini ; 
„COMPLETARE LA DICȚIONARUL TEHNIC" - reportaj filmat de la un 
nou complex de irigare modern ■, FESTIVALURI. Interviu cu : Eugen Mân
drie despre Festivalul național al filmului ; cu Gherase Dendrino despre 
Festivalul de muzică ușoară si cu Ecaterina Oproiu despre Festivalul de la 
Cannes ; „ASTROFIZICIENII ȘI UNIVERSUL" — interviu cu Călin Popovici
• 21,00 — Avanpremiera • 21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice : CERCUL ARCTIC • 21,35 — Desene animate • 22,00 — Sărbătoa
rea primăverii — montaj folcloric de cîntece și jocuri din diferite regiuni 
ale tării • 22,30 — Orașele muzicii : MILANO. Prezintă George Sbîrcea • 
23,00 — Telejurnalul de noapte.

TEATRE
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Sala mică a Pala
tului — orele 20) : Recital de sonate pentru pian și vioară 
MARIA CARDAȘ și MIHAI CONSTANTINESCU.
• Teatrul de sta* de operetă : CLOPOTELE DIN CORNE- 
VILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) :
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio): ÎNTTÎrxTrnT- „„ _  19 30.

„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sa- 
A) : NU SlNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : COLOMBE

ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL
• Teatrul
hia nr. 76
• Teatrul
— 20.
• Teatrul ________  ____ ___ _____ _
de stat) : BĂIAT BUN... DAR CU LIPSURI — 19,30.
• Teatrul .,Barbu Delavrancea" : SĂ SPARGEM GHEATA 
— 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : SLUGĂ LA DOI STĂPÎNI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : DOC
TORUL AUMĂDOARE — 16,30, (sala din str. Academiei): 
TIGRIȘORUL PETRE - 17.
©Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): RE
VISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI LA CIRC — 20.

Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului evreiesc

| CINEMA ț
14,30;

16,15;
11,30;

• SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8: 10; 12,15; 
16,45; 19; 21,15.
• NOAPTEA IGUANEI: Luceafărul — 9; 11,15; 14; 
18,30; 21, Grădina „Doina" — 20. Flamura — 9,15; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• SOȚIE FIDELĂ : Sala Palatului (seria de bilete 1 627) —
orele 19,30, Republica — 9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 21,15, 
București - 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Grădina 
„Progresul" (Str. Ion Viciu nr. 5) — orele 20,15 (la toate 
completarea Pescari amatori), Grivița — 10; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21, Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) — 
orele 20,15 (la ambele completarea Culori în pictură), Are

•sorul Dragomir Hunriuzescu a pus 
bazele unei remapr'abile școli de 
fizică, continuată rtpoi de elevul a- 
cestuia, acad. Șt^/.an Piocopiu, orin 
lucrări originale, în domeniul elec- 
Mcității și magnetismului.

în prezent, activitatea Centrului 
de cercetări fizice din Iași este 
axată, In primul rînd, pe proble
me de magnetism. în acest dome
niu, cercetările se dezvoltă în trei 
direcții principale — studierea fe- 
Tomagnetismului, a magnetismului 
terestru și a magnetismului ferite
lor. Sectorul de feromagnetism este 
profilat pe studiul proprietăților 
magnetice ale metalelor și aliaje
lor magnetice, sub formă policris- 
talină și monocristalină.

Studiile efectuate pînă în pre
zent se referă îndeosebi la proprie
tățile magnetice ale unor pături 
subțiri de metale feromagnetice, 
ca și la precizarea factorilor cate 
pot modifica favorabil proprietățile 
lor magnetice. Sub acest aspect, 
cercetarea are un caracter funda
mental. Rezultatele pot avea 
însă aplicabilitate în industrie, de 
pildă, prin utilizarea unor mate
riale cu proprietăți magnetice su
perioare ca „elemente de memo
rie” destinate calculatoarelor e- 
lectronice. Pentru tehnica moder
nă, în special în domeniul frec
vențelor înalte, utilizate în indus
tria electrotehnică, telecomunica
ții, automatizări, calculatoare, o 
deosebită importantă nrezintă ma
terialele feromaanetice, cunoscute 
sub denumirea de ferite (moi, tari, 
etc.) cu memorie

Un colectiv de fizicieni care se 
ocupă exclusiv de proprietățile 
magnetice ale feritelor a între
prins cercetări teoretice și experi
mentale asupra fenomenului de 
vțscozîta’e magnetică, de difuzie 
la unele ferite policHstalino, nr». 
duse în tara noastră. Au fost aduse 
astfel contribuții substanțiale la 
elucidarea acestui fenomen, cere 
poate influenta defavorabil desfă
șurarea proceselor de „memorizh- 
re” în calculatoare sau
calitatea circuitelor cu ferite folo
site la frecvente înalte. Rezultatele 
acestor cercetări sînt de natură să 
contribuie la îmbunătățirea unor 
procese tehnologice, la microm.i- 
niaturizarea aparaturii electronice.

Cercetările efectuate în dome
niul magnetismului terestru au 
condus la întocmirea unor hă-tf 
maanetlce ale tării noastre, meni
te să evidențieze distribuția cîmnu- 
lui geomagnetic și variația Iul. 
S-au întreorins, cu <tcest grilei, cer
cetări asupra componentei lui ver
ticale, în special în zona anomaliei 
maanetice din nordul Moldovei. In 
același timp au fost studiate și 
proprietățile magnetice ale unor 
soluri și roci din aceeași regiune.

Colectivul secției de magnetism 
a realizat recent, pentru pri
ma oară în țară și cu mijloace pro
prii, un magnetometru — aparat cu 
care se poate măsura cîmpul mag
netic terestru Important este 
realizarea acestui aparat 
folosit aproape în întregime 
riale și piese produse în 
Magnetometrul va fi de mare 
în realizarea prospecțiunilor 
zice. Pe baza experienței căpătate 
se lucrează acum la adapta
rea aparatului în vederea înregis
trării continue a variațiilor cîmpu- 
lui magnetic al Pămîntului. Aceste 
preocupări și realizări confirmă 
posibilitățile de care dispune geo
fizica la Iași.

în domeniul feritelor, urmează să 
se organizeze colaborarea cu spe
cialiștii laboratoarelor Uzinelor „E- 
lectronica” din București, precum 
și cu unele uzine ale industriei 
construcțiilor de mașini, interesate 
în rezultatele cercetărilor noastre, 
între care fabricile de țevi din Iași 
și Roman, ca și combinatul side
rurgic de la Galați.

Investigațiile și studiile fizicieni
lor noștri. îndreptate spre aspecte 
fundamentale ale cercetării, urmă
resc în același timp promovarea 
progresului tehnic în diferite sec
toare ale activității productive.

4
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU Delegația de activiști IMAGINI DIN R. P. MONGOLĂ TELEGRAME EXTERNE

AL STATULUI SINGAPORE
La Consiliul de Miniștri

Primul ministru al statului Sin
gapore, Lee Kuan Yew, împreună 
cu S. Rajaratnam, ministrul afa
cerilor externe, și Othman Wok, 
ministrul culturii și afacerilor so
ciale, au făcut joi după-amiază o 
vizită prim-vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
fost de față Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Pavel Silard, ambasador 
în M.A.E.

Depunerea unei coroane 
la Monumentul 
Eroilor Patriei

Joi după-amiază, primul .ministru 
al statului Singapore, Lee Kuan 
Yew, și persoanele oficiale care îl

însoțesc, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

La monument erau prezenți E- 
duard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. înaltul oaspete 
și suita sa oficială au păstrat un 
moment de reculegere.

în încheierea solemnității, cei 
prezenți au primit defilarea compa
niei de onoare.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Singaporelui, S. Rajaratnam, și 
ministrul culturii și afacerilor so
ciale, Othman Wok, au făcut o 
vizită ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, cu 
care au avut o discuție priete
nească.

(Agerpres)

Vizitele subsecretarului de stat
al Ministerului de Externe al Italiei

In cursul zilei de joi, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, a primit pe 
subsecretarul de stat al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Italiei, 
Mario Zagari.

In aceeași zi, subsecretarul de 
stat al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Italiei a fost primit și de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

La convorbiri, care au avut loc 
într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă, au participat 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, am
basadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, și alte persoane 
oficiale.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

In cinstea oaspetelui, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, a oferit un dejun la care 
au participat Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., Pompiliu Macovei, pre-

ședințele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, membri ai 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale, oameni de știință 
și cultură.

Au luat parte Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

La recepția oferită cu același 
prilej de ambasadorul Italiei, prin
tre invitați se aflau Corneliu Mă- 
nescu, Ion Pas, Pompiliu Macovei, 
membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, aca
demicieni și alți oameni de cul
tură.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Seara a avut Ioc un spectacol 
de gală, organizat sub egida In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. în fața 
unei numeroase 
prezentat filmul 
noșteam bine".

asistențe a fost 
Italian „O cu-

(Agerpres)

întoarcerea delegației de chimiști
care a 0 vizită in Franța

ai P. C. din Japonia în regiunea Bacău
Delegația de activiști ai Partidu

lui Comunist din Japonia, condusă 
de tovarășul Kasuga Shoichi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia, deputat în Camera Supe
rioară, care se află în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită în regiunea Bacău.

în cursul zilei de miercuri, vizi- 
tînd orașul Bacău, delegația a po
posit la Casa de cultură a sindica
telor. șantierul de construcții de lo
cuințe Cornișa și la noua Fabrică 
de bere.

Joi, delegația a făcut o vizită la 
Comitetul regional Bacău al P.C.R. 
iar apoi la Complexul petrochimic 
Borzești și la Spitalul unificat din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Bacău al P.C.R., precum și de 
activiști de partid.

(Agerpres)

DE LA MINISTERUL iNVĂȚĂMlNTULUI
A V

„VITEAZUL ROȘU R. P. POLONĂ

nu-și dezminte numele 0 hotărîre

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația de chimiști condusă 
de Atanase Diaconescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
care, în cadrul programului de 
schimburi româno-franceze, a fă
cut o vizită în Franța la invitația 
Centrului național francez de cer
cetări științifice.

Din delegație au făcut parte Ni- 
colae Sîrbu, vicepreședinte al Con
siliului național al cercetării științi
fice, Elena Ceaușescu, directorul 
Institutului de cercetări chimice, 
Alexandru Balaban, membru co
respondent al Academiei, și Ste- 
lian Atanasiu, director adjunct al 
Institutului de cercetări chimice.

în timpul șederii în Franța, de
legația a vizitat numeroase unități 
de studii și cercetări printre care

Institutul de chimie a substanțelor 
naturale Gif-sur-Yvete, Centrul de 
studii și cercetări de chimie orga
nică aplicată Vitry-Thiais din Pa
ris, Centrul de cercetări macromo- 
leculare din Strassbourg, Institutul 
național de științe aplicate din 
Lyon, institute și centre de cer
cetări ale societăților Progil și Pe- 
chiney-Progil.

în același timp, membrii dele
gației au 
Congresului 
mie pentru 
ciuc care a

Cu ocazia 
tii români 
schimb de păreri cu oameni de .ști
ință francezi de specialitate.

(Agerpres)

participat la lucrările 
internațional de chi- 
mase plastice și cau- 
avut loc la Paris.
acestor vizite, chimiș- 
au făcut un rodnic

AZI LA BELGRAD

1. — în conformitate cu structura 
anului școlar, comunicată secțiuni
lor de învățămînt și școlilor, exa
menul de absolvire a școlii gene
rale va avea loc între 6 și 12 iunie.

2. — Examenul de maturitate și 
examenul de diplomă Ia școlile pe
dagogice de învățători (educatoa
re) va avea loc între 17 și 29 iunie.

Lucrările scrise la examenul de 
maturitate se vor da după cum ur
mează :

— iimba și literatura română — 
17 iunie, ora 9 dimineața:

— limba și literatura maternă — 
(la școlile și secțiile cu 
în limbile naționalităților 
toare) — 18 iunie, ora 
neața ;

— matematică (limba 
pentru secția umanistă) — 
nie, ora 9 dimineața.

Lucrările scrise la examenul de 
diplomă se vor da după cum ur
mează :

— limba și literatura română — 
17 iunie, ora 9 dimineața ;

— limba și literatura maternă (la 
școlile și secțiile cu predarea în 
limbile naționalităților conlocuitoa
re) — 18 iunie, ora 9 dimineața ;

— matematici (pedagogia pre
școlară la școlile pedagogice de

predarea 
conlocui- 

dimi-9

străină
20 iu-

educatoare) — 20 iunie, ora 9 di
mineața.

3. — Concursul de admitere în li
ceele de cultură generală și în li
ceele dc specialitate ce vor lua 
ființă se va desfășura între 22 și 29 
iunie.

înscrierile la concurs se fac pînă 
în ziua de 21 iunie inclusiv.

în ziua de 21 iunie se face vizita 
medicală a candidaților.

Lucrările scrise și probele orale 
se vor desfășura în felul următor :

— Limba română — probă scri
să — 22 iunie, ora 9 dimineața ;

— Matematică — probă scrisă — 
23 iunie, ora 9 dimineața ;

— Limba maternă (la școlile și 
secțiile cu predarea în limbile na
ționalităților conlocuitoare) — pro
bă scrisă — 24 iunie, ora 9 dimi
neața ;

— Probe orale — 25—29 iunie, 
ora 9 dimineața.

Probele practice de specialitate — 
la liceele pedagogice (aptitudini 
muzicale) ; la liceele de artă (mu
zică sau desen) și la liceele cu pro
gram de educație fizică (verifica
rea calităților fizice) — vor avea 
loc în zilele de 19—20 iunie.

CUMVA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 mai. în țară : Vreme ușor 
instabilă. înnorări mai pronunțate se 
vor produce în nordul tării, unde vor 
cădea ploi sub formă de averse. în 
rest cerul va fi variabil, iar ploile vor 
fi izolate. Vînt potrivit din nord-vest.

Minimele vor fi cuprinse Intre 6 și 16 
grade, iar maximele între 17 și 27 
grade. în București : Vreme ușor insta
bilă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii trecătoare. Vînt slab pînă la po
trivit din nord-vest. Temperatura se 
menține ridicată.

înhumarea lui
Alexandru Cazaban

Joi la amiază a avut loc înhu
marea prozatorului Alexandru Ca
zaban, decanul de vîrstă al scrii
torilor din țara noastră.

La mitingul de doliu au luat 
parte academicienii Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii Scriitori
lor, și Geo Bogza, membru al Bi
roului uniunii, colegi de genera
ție și tineri scriitori, critici lite
rari, redactori ai editurilor, rude 
și prieteni, iubitori ai operei de
functului. ~ 
și criticul 
au evocat 
literară a 
a cărui măiestrie artistică îl în
scrie printre cei mai reprezenta
tivi prozatori 
răni. (

La cimitirul 
Ben Corlaciu 
omagiu celui dispărut.

Poetul Tudor Măinescu 
literar Valeriu Râpeanu 
personalitatea și opera 

lui Alexandru Cazaban,

români

Belu, 
a adus

contempo-

prozatorul 
un ultim

(Agerpres)

Sportivi romani
in întreceri internaționale

ATLETISM. — In ziua a doua 
a concursului internațional de la 
Atena, reprezentanții României au 
avut o comportare meritorie, cîști- 
gînd trei probe. Cursa de 800 m 
a revenit lui Constantin Bloțiu, 
cu timpul de 1’ 53” 2/10. Valeriu 
Jurcă a cîștigat cursa de 400 m 
garduri în 52” 3/10 și s-a clasat 
pe locul doi la 200 m cu 21” 9/10. 
Proba de triplu salt a revenit lui 
Șerban Ciochină cu 15,63 m.

BASCHET. — La Varșovia 
început un turneu de baschet 
care participă echipele feminine 
ale Bulgariei, României, Ungariei, 
Polonia „A", Polonia „B“ și selec
ționata orașului Praga. în prima 
zi a întrecerilor, reprezentativa 
Bulgariei a învins echipa Româ
niei cu scorul de 70—49 (32—21). 
In celelalte partide : Polonia „A"— 
Polonia „B“ 70—28 (27—18) ; Un
garia—Praga 57—40 (19—14).

a 
la

ÎNCEPE balcaniada de box
Șl turneul internațional de volei

FOTBAL. — Echipa „Vorwărts- 
Berlin", campioană a R. D. Ger
mane, și-a început turneul în țara 
noastră jucînd joi la Cluj cu for
mația locală „Universitatea". Vic
toria a revenit oaspeților cu sco
rul de 3—0, prin punctele marcate 
de Piepenburg (2) și Grossheim. 
Studenții clujeni s-au comportat 
sub orice critică în această par
tidă.

Masele plastice 
in legumicultura

TIMIȘOARA. — în zilele de 25 
și 26 mai, la Arad s-au desfășurat 
lucrările primei sesiuni tehnico- 
științifice privind folosirea mase
lor plastice în legumicultură. 
Organizată de Consiliul Superior 
al Agriculturii și de Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor, ea a reunit specialiști în cul
tura legumelor protejate din în
treaga țară.

Sesiunea a constituit un amplu 
și rodnic schirpb de experiență, 
care s-a încheiat cu adoptarea 
unui plan de măsuri complexe 
menite să asigure extinderea în 
producție a celor mai moderne 
procedee de cultivare a legumelor.

(Agerpres)

,1
Noul 
vechi
Noul
și-asla-n / veci de veci. 
Vezi deșerturi colo un- 
de-au / fost livezi / și li
vezi, ca mline, / în de
serturi verzi...

(Rudaki)

se preschimbă-n 
/ Trec anii zeci, I 

alungă vechiul,

BELGRAD 26. — (De la trimisul 
Agerpres, Paul Ochiaibi) : Cea de-a 
5-a ediție a Turneului balcanic de 
box începe astăzi la Belgrad, cu 
participarea echipelor Bulgariei, Ro
mâniei, Turciei ți Iugoslaviei. Turneul 
celor mai buni boxeri din țările bal
canice s-a disputat pentru prima oară 
în anul 1947 la București. In decursul 
celor 4 ediții desfășurate pînă acum, 
boxerii români au cîștigat 23 de 
titluri. Cel mai mare succes l-au re
purtat boxerii români în ediția 1960 
la Istanbul, unde au cîștigat 7 titluri 
de campioni balcanici.

S-a stabilit ca în prima gală să se 
dispute semifinalele la categoriile 
r.wscă, pană, ușoară, mijlocie mică și 
semigrea. Sîmbătă vor avea loc semi-

finalele la categoriile cocoș, semi- 
ușoară, semimijlocie, mijlocie și grea. 
Duminică dimineața se vor disputa 
meciurile pentru atribuirea medaliilor 
de bronz (locurile 3—4), iar seara vor 
avea loc finalele.

Astăzi începe la Belgrad și furneul 
internațional de volei, care se află 
la cea de-a 5-a ediție. Pînă în pre
zent toate edițiile disputate (la 
Skoplje — 1962, Osijek — de două 
ori și Subotica) au fost cîștigate de 
echipele Iugoslaviei. Programul jocu
rilor de azi este următorul : 
via — Ungaria. România — 
(feminin) ; Iugoslavia — R. 
mană ; U.R.S.S. — România 
lin).

lugosla- 
Bulgaria 
D. Ger- 
(mascu-

TENIS. — Jucătorii români care 
participă la campionatele interna
ționale de tenis ale Franței au ob
ținut victorii în turul doi al pro
bei de simplu bărbați. Ion Țiriac
I- a învins cu 6-4, 6-4, 5-7, 7-5 pe
australianul Owen Davidson, iar 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6-3, 5-7, 
5-7, 6-4, 6-1 pe cehoslovacul 
Kodes. Alte rezultate : 
(U.R.S.S.) — Mulligan 
3-6, 6-1, 6-3, 6-3 ;
(S.U.A.) — Watanabe
II- 9, 4-6, 10-8, 6-4 ; Okker (Olan
da) — Aguirre (Chile) — 
7-5 ; Graebner (S.U.A.) — 
(Franța) 6-3, 6-3, 6-8, 8-6.

Jan
Metreveli 

(Australia) 
Macmanus 

(Japonia)

6-4, 6-1,
- Contet

„Noul alungă vechiul", 
strălucita reflecție de a- 
cum 900 de ani a poetului 
persan se traduce în Iran 
prin restrîngerea pe pla
nuri multiple a stavilelor 
ce s-au acumulat de-a lun
gul secolelor în calea pro
gresului. „Programul dez
voltării Iranului — ne-a 
declarat Amir Abbas Ho- 
veida, președintele Consi
liului de Miniștri, cu prile
jul unei vizite la Teheran 
•— ne angajează pe calea 
unor transformări de fond. 
Aplicarea reformei agra- 
ze a avut ca rezultata 
eliberarea și împroprietă
rirea țăranilor. Petrolul și 
pădurile au fost trecute în 
proprietatea statului. Am 
inițiat măsuri eficiente 
în vederea alfabetizării 
populației. în ce privește 
industrializarea, intențio
năm ca în viitor să dozăm 
eforturile spre creșterea 
în special a industriei pe
trolului, petrochimiei și si
derurgiei, întrucît în a- 
ceste domenii Iranul are 
resurse bogate".

Acest tablou succint al 
eforturilor Iranului spre 
dezvoltare ne-a fost între
git de consultarea cifrelor 
cuprinse în planul de 
cinci ani ce se va încheia 
în 1967. Totalul investiții
lor — 200 miliarde de riali 
(75 riali = 1 dolar) —• 
este repartizat în sectoa
rele : agricultură, indus
trie, comunicații, activități 
social-educative, sănăta
te publică, învățămînt, ur-

în aceste zile, în ora
șele și satele din R. P. 
Mongolă domnește o 
atmosferă însuflețită ; 
oamenii muncii întîmpi- 
nă un eveniment de 
seamă — cel de-al 
XV-lea Congres al Par
tidului Popular Revolu
ționar Mongol, care se 
va deschide la Ulan 
Bator în ziua de 7 iu
nie. Congresul va adop
ta noul program al par
tidului și va aproba di
rectivele celui de-al 
patrulea cincinal pentru 
perioada 1966—1970.

în cei cinci ani an
teriori, poporul mongol 
a obținut succese re
marcabile în dezvolta
rea economiei 
furii. După 
presa din 
producția 
globală 
cu 70 la 
agricolă cu 20 la sută. 
Au fost construite peste 
90 de întreprinderi și 
secții industriale. Veni
tul național a sporit în 
aceeași perioadă cu 30 
la sută. Potrivit proiec
tului de directive ce va 
fi înfățișat congresului, 
în noul cincinal produc
ția 'ndustrială a țării ur
mează să crească cu 
70—80 la sută, iar cea 
agricolă cu 38—40 la
sută ; se prevede ca 
productivitatea muncii 
să sporească cu 33—40 
la sută în industrie și 
cu 30 la sută în agri
cultură, iar veniturile 
reale pe cap de locui
tor — cu -16—17 la 
sută.

în prezent, textele 
celor două documente 
— proiectul de directi
ve și proiectul noului 
program al partidului — 
sînf dezbătute în presă, 
în adunări și la consfă
tuiri, oamenii muncii 
spunîndu-și părerea în 
legătură cu cele mai va
riate probleme ale con
strucției socialiste, ve
nind cu propuneri și I- 
nițiafive menite să im
pulsioneze dezvoltarea 
economiei și culturii.

O deosebită amploa
re a luat întrecerea so
cialistă în cinstea con
gresului. Știri sosite 
Mongolia relatează 
oamenii muncii de 
ogoare au efectuat 
tr-un termen scurt însă- 
mînțările de primăvară 
pe o suprafață de circa 
500 000 hectare. Ei și-au 
propus ca în acest an 
să recolteze aproape 4 
milioane tone de ce
reale.

Colectivele întreprin
derilor industriale din 
Mongolia fac cunoscute 
zilnic noi realizări în 
producție. în ultima vre
me și-au depășit sar
cinile prevăzute de plan 
petroliștii de la exploa
tarea Dzunbainsk, mun
citorii de la combinatul 
industrial din Ulan Ba
tor, minerii din Nalaiha, 
oamenii muncii de la 
întreprinderile

și cul- 
cum scrie 
Ulan Bafor 
indusfria lă 

a crescut 
sufă, iar cea

din 
că 
pe 
în-

macurile") Selenghin, 
Hubsugulsk și altele.

★
O activitate intensă 

domnește în orașul de 
pe Tola, Ulan Bator. în 
zori, sirena termocentra
lei rupe tăcerea anun- 
jînd începutul unei noi 
zile de muncă. Străzile 
se animă subit : bărbați 
și femei își îndreaptă 
pașii spre fabrici, uzine, 
instituții. Sfudenți și 
elevi se grăbesc spre 
institute și școli.

Ulan Batorul, care în 
traducere înseamnă „Vi
teazul Roșu", nu-și 
dezminte 
tr-un 
scurt, 
nouă față, 
prefaceri înnoitoare con
tinuă. Pe unul din ma
lurile Tolei, acolo unda 
fumegă coșurile combi
natului industrial — pri
mul vlăstar al industriei 
mongole — s-au înăl
țat construcțiile noi ale 
uzinei de reparații me
canice, 
binat 
pentru 
case, o 
de pîine.

Orașul s-a extins, de 
asemenea, spre nord- 
vest, unde a fost con
struită o centrală termo
electrică, iar în preajma 
ei a luat ființă un „oră
șel al energeficienilor". 
Noi obiectiva industria
le sînt în construcție, în 
timp ce altele, aflate în 
funcțiune, sînf lărgite. 
Printre acestea din urmă 
se află și combinatul in
dustrial, ale cărui secții 
prelucrează piei, fabri
că încălțăminte și alte 
produse de pielărie, țe
sături, confecții etc ; da 
curînd i s-a adăugat și 
o țesătorie de lînă piep
tănată, care produce 
circa 30 sortimente de 
stofă.

La marginea de sud- 
est a orașului a răsărit 
un cartier de locuințe. 
Acolo unde odinioară 
se înghesuiau iurte și 
colibe de lut, se văd 
acum blocuri luminoase, 
de-a lungul unor străzi 
și bulevarde largi. Con
strucții social-culfurale, 
cum sînt teatrul

Roșu", 
numele, in- 

răstimp relativ 
el a căpătat o 

iar aceste

halele unui com- 
de prefabricate 
construcția de 

fabrică modernă

hotel modern, Palatul ti
neretului, magazinul u- 
niversal și altele între
gesc panorama acestui 
oraș în plină dezvoltare. 
Ulan Batorul, capitala 
Mongoliei populare, are 
astăzi un sfert de mi
lion de locuitori.

★
Constructorii socialis

mului muncesc și învață, 
partidul și guvernul a- 
cordînd o mare atenție 
învățămînfului de toa
te gradele, dezvoltării 
culturii. Au trecut doar 
patru decenii de cînd 
în Mongolia existau nu
mai 12 școli elementare, 
frecventate de 500 de 
elevi, în timp ce 99,3 la 
sută din populația țării 
era neștiutoare de car
te. în prezent, în R. P. 
Mongolă funcționează 
440 de școli, cu aproape 
150 000 de elevi. A fost 
introdusă obligativitatea 
învățămînfului elemen
tar de 7 clase în orașele 
și centrele regionale. 
S-a creat, totodată, o, 
largă rețea de școli pro
fesionale și tehnice, in 
care învață circa 10 000 
de tineri. De aseme
nea, pe lîngă fiecare 
întreprindere industria
lă se organizează cursuri 
în vederea ridicării ca
lificării profesionale. 
S-au deschis școli se
rale de cultură generală 
pentru adulți, care cu
prind aproape 10 000 de 
persoane. Învățămînful 
superior s-a dezvoltat 
în ultimii ani, înfr-un 
ritm rapid, ceea ce a 
contribuit la sporirea 
numărului de ingineri și 
tehnicieni. Astăzi, în 
institutele din R.P. Mon
golă și din alte țări so
cialiste învață 11 000 de 
studenfi mongoli.

Crește continuu și nu
mărul caselor de cultu
ră, al cluburilor, biblio
tecilor, cinematografe
lor. Grija 
partidul și 
cialisf o
pentru dezvoltarea cul
turi* și învățămînfului 
este ilustrată de faptul 
că cheltuielile alocate în 
acest scop reprezintă o 
cincime 
țării.

a Comitetului economic
al Consiliului de Miniștri

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Comitetul economic al ConsiliuîVi 
de Miniștri al R.P. Polone a adop
tat o hotărîre în care stabilește 
principiile, sistemul și termenul 
lucrărilor de pregătire a proiectu
lui planului economiei naționale, 
bugetului de stat, planurilor eco
nomice și bugetelor locale pe 1967, 
precum și principalele prevederi ale 
planului pe 1968.

în ultimul timp au fost adoptate 
o serie de hotărîri importante de 
natură să îmbunătățească sistemul 
de planificare și conducere, în pri
mul rînd hotărîrile în problema 
noilor principii ale sistemului fi
nanciar, planificării și finanțării 
construcției capitale, planificării 
valorice în comerțul exterior etc.

Hotărîrea Comitetului economic 
al Consiliului de Miniștri prevede 
o anumită îmbunătățire în siste
mul de elaborare a proiectului de 
plan. Ele se referă în primul rînd 
la includerea în activitatea de pla
nificare 
tuturor 
obligate 
primite, 
respunzătoare, să asigure condiții 
cît mai bune pentru activitatea 
eficientă a întreprinderilor.

din această perioadă a 
întreprinderilor, care sînt 
ca, pe baza directivelor 
să prezinte propuneri co-

R. P. MONGOLĂ

Desemnarea
de candidați pentru 
Marele Hural Popular

*) Regiunile.

nou, un

pe care 
sfatul so- 
manifesfă

din bugetul

Z. MARIN

ULAN-BATOR 26 (Agerpres). 
în R. P. Mongolă au început adu
nările de desemnare a candidaților 
pentru Marele Hural Popular. Ale
gerile pentru organul suprem al 
puterii de stat vor avea loc la 
sfirșitul lunii iunie.

Oamenii muncii propun candi
dați pentru alegerile de deputați 
pe cei mai buni fii ai poporului.

La 25 mai, la cea mai mare în
treprindere industrială din țară, 
Combinatul industrial din Ulan- 
Bator, a avut loc o adunare, în 
cadrul căreia a fost propusă can
didatura lui J. Tedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Pe o stradă din Ulan Bator

banizare. Agriculturii i se 
asigură rolul preponde
rent în economia naționa
lă. Munca cîmpului con
centrează în această țară 
peste 75 la sută din popu
lație. De cîțiva ani a în
ceput utilarea agriculturii 
cu mașini. A 
funcțiune prima

' tractoare, cu o 
anuală de 500 
toare. Pe 
dintre Siraz

intrat în 
uzină de 
producție 
de trac-

meleagurile 
și Perse

iraniană este petrolul. Re
cent, șahul Iranului a ce
rut companiilor să mă
rească, în viitorul apro
piat, producția de petrol 
astfel îneît să aducă sta
tului venituri anuale de 1 
miliard de dolari. La Aba
dan s-a construit una din 
marile rafinării din lume. 
Abadan este un punct 
nou pe harta economică 
a Persiei, satul de pescari 
de odinioară devenind o 
urbe modernă. Există aici

Bunele relații dintre Ro
mânia și Iran își au ori
ginea în legăturile priele- 
nești stabilite în trecutul 
îndepărtat între popoarele 
român și persan. Dacă 
istoria relațiilor diploma
tice este relativ recentă, 
cea a colaborării cultura
le își are rădăcini încă în 
secolul XVI. Numeroase 
mărturii ne stau dovadă 
că prin intermediul istori
cilor și oamenilor de lite
re, de-a lungul anilor, lo-

Puncte noi
pe harta Iranului

ridică un mare 
petrochimic, pre- 
fi terminat în 

irania-

polis a apărut de au
rind o modernă fabrică 
de îngrășăminte, care fur
nizează uree, 80 de mii de 
tone pe an. Mai spre Gol
ful Perșic, la Bandar-Sah- 
pur, se 
combinat 
văzut a
1968. în presa 
nă se publică numeroase 
articole despre intenția 
autorităților de la Teheran 
de a pune bazele unei in
dustrii grele, care să va
lorifice în interesul țării 
resursele de materii prime 
existente.

Principala sursă de ve
nituri pentru economia

o facultate care pregăteș
te anual 25—30 ingineri 
petroliști. Formarea de 
cadre — după cum 
ne-am putut da seama — 
este un element esențial 
în preocupările autorități
lor și constituie, alături de 
campania de alfabetizare, 
o componentă a progra
mului de dezvoltare a Ira
nului. Rețeaua de școli 
s-a extins și în mediul 
rural.

Iranul promovează o po
litică externă favorabilă 
păcii și înțelegerii inter
naționale. El dezvoltă re
lații bune cu vecinii săi 
și cu cît mai multe țări.

cutorii de pe meleagurile 
României de azi, ca și cei 
din Persia au avut posibi
litatea să cunoască re
ciproc — în ciuda miilor 
de kilometri care-i sena- 
rau — ceea ce era mai 
semnificativ din cultură, 
artă și literatură.

Cînd, în secolul trecut, 
după lupte de veacuri, po
porul nostru și-a dobîn- 
dit independența de stat, 
această victorie a avut 
ecou favorabil în Persia. 
„Noi am fost foarte feri
ciți și bucuroși să aflăm... 
știrea bună despre inde
pendența României" — se 
scria într-un mesaj al șa-

hulul — care se încheia 
cu urarea ca țara noastră 
„să se bucure de inde
pendență de-a pururi".

în spiritul unei tradițio
nale prietenii, relațiile ro- 
mâno-iraniene de astăzi 
înregistrează o evoluție 
pozitivă, concretizînd do
rința ambelor țări de a 
beneficia în continuare, 
prin intermediul schimbu
rilor reciproce, de valorile 
materiale și spirituale 
produse de popoarele lor.

Pe linia dezvoltării coo
perării dintre cele două 
țări s-au înscris o serie 
de contacte între oameni 
de stat români și iranieni. 
Oficialitățile iraniene au 
întîmpinat cu cordialitate 
anul trecut pe președinte
le Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, aflat în tre
cere prin Teheran, și au 
primit cu căldură pe pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, care a făcut o vi
zită oficială în Iran. în co
municatul comun publicat 
la încheierea vizitei se a- 
rată că „este necesar să 
se acorde prioritate pro
blemelor dezvoltării 
cooperării economice 
ternațiopale, pentru 
schimburile comerciale
contribuie la apropierea 
între state, indiferent de 
orînduirea lor socială și 
politică, să devină o pîr- 
ghie eficientă în vederea 
îndeplinirii năzuințelor de 
bunăstare și progres ale 
popoarelor". România a 
fost vizitată de mai mul
te personalități iraniene, 

Astăzi țara noastră va 
primi ca oaspete pe 
șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi. Vizita sa se 
înscrie pe linia dezvoltării 
firești a relațiilor priete
nești româno-iraniene.

Și 
in- 
ca 
să

Nicolae POPOViCI
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Vietnamul de sud PUTERNICE Ministrul comerțului exteriori Prezentarea AMBASADORUL

DEMONSTRAȚII LA HUE
SAIGON 26 (Agerpres). — In 

Vietnamul de sud iau amploare 
manifestațiile împotriva prezenței 
americane în Vietnam și a ajuto
rului moral și material pe care Sta
tele Unite îl acordă guvernului 
antipopular al lui Ky.

Agenția FRANCE PRESSE men
ționează că sprijinul pe care ame
ricanii l-au acordat trupelor saigo- 
neze trimise pentru reprimarea 
populației de la Da Nang a stîrnii 
proteste violente în rîndul sud- 
vietnamezilor.

R. D. VIETNAM

In pofida agresiunii

SE OBȚIN PRODUCȚII

SPORITE DE OREZ

HANOI 26 (Agerpres). — In 
urma hotărîrii Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam de a 
se organiza în întreaga țară 
mici stații de mașini, oa
menii muncii din agricultură 
din numeroase provincii au ob
ținut rezultate importante în 
sporirea producției. In acest 
sens, provincia Hunh Yei, una 
din importantele producătoare 
de orez din țară, a înregistrat 
succese de seamă. In ultimii ani, 
o serie de terenuri aride au fost 
revalorificate. In acest scop au 
fost construite numeroase ca
nale de irigații. In felul acesta, 
producția de orez a sporit con
siderabil. Fiecare cooperativă a- 
gricolă dispune în prezent de 
mașini pentru decorticarea ore
zului, cit și pentru pregătirea la 
timp și calitativ a nutrețului 
pentru vite. In timpul desfă
șurării recoltării culturilor de 
toamnă, numai în satul Hiep 
Cuong, districtul Kim Dong, fo
losirea mașinilor la treieratul 
recoltei de pe 686 hectare a dus 
la economisirea a 8 000 de zile- 
muncă. Membrii cooperativei din 
acest sat obțin o producție spo
rită de orez.

La Hue, antiamericanismul cu
noaște o adevărată fervoare. Peste 
100 de studenți au declarat joi o 
grevă a foamei de 24 de ore în 
semn de protest față de amestecul 
S.U.A. în treburile sud-vietnamezi- 
lor. Ei s-au postat în fața clădirii 
consulatului american din Hue și 
însuși Thich Thri Quang, socotit 
astăzi ca cea mai importantă per
sonalitate budistă din Vietnamul 
de sud, a venit să-i sprijine, decla- 
rînd în același timp că susține toa
te acțiunile antiamericane inițiate 
de populația sud-vietnameză.

Joi dimineață, vechea capitală 
imperială a cunoscut o animație 
puțin obișnuită. Peste 15 000 de 
persoane s-au adunat în imensa 
piață publică a orașului, unde au 
organizat o mare manifestație anti- 
americană. „Guvernul american 
sprijină regimul dictatorial al lui 
Ky, a cărui singură dorință e nu
mai de a-și menține puterea", „Cu 
armele și munițiile americane au 
fost măcelăriți frații noștri la Da 
Nang“ scandau miile de oameni 
care cereau ca americanii să nu se

mal amestece în treburile interne 
ale sud-vietnamezilor.

Postul de radio Hue difuzează, 
de asemenea, declarații antiameri
cane, în timp ce studenții vechii 
capitale imperiale au adresat con
sulului american un ultimatum în 
care se menționează că „populația 
sud-vietnameză se pronunță pentru 
plecarea americanilor din Vietna
mul de sud".

★

SAIGON 26 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. informează că comitete
le Frontului de eliberare națională 
din provinciile sud-vietnameze 
Quang Ngai, Can Tho și Sa Dec, 
dînd dovadă de un nou act de 
umanitate, ău eliberat alți 58 de 
prizonieri din rîndul trupelor saigo- 
neze. F.N.E. a primit scrisori de 
mulțumire din partea rudelor celor 
eliberați. Prizonierii puși în liber
tate, menționează agenția, au de
clarat că nu se vor mai întoarce în 
serviciul intervenționiștilor ameri
cani, care luptă împotriva proprii
lor lor compatrioți.

ii I

Demonstranții antiguvernamentali de la Saigon sînt atacați cu brutalitate 
de polițiști Telefoto : U.P.I.—Agerpres

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA». . : ■ _____ _____

La Sofia s-au desfășu
rat, între 23 și 25 mai, lu
crările celei de-a Vl-a în
tîlniri a reprezentanților 
Comitetelor de colaborare 
balcanică. Au participai 
delegați din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și Româ
nia, precum și un obser
vator din Cipru.

în încheierea lucrărilor 
a fost dat publicității un 
comunicat comun în care 
se subliniază că partici- 
panții la întîlnire au a- 
nalizat problemele ac
tuale și posibilitățile de 
lărgire a relațiilor și co
laborării pașnice și prie
tenești între toate statele 
balcanice.

Participanții la întîlnire 
au subliniat că atmosfera 
politică din Balcani con
tinuă să se îmbunătățeas
că, relațiile dintre statele 
balcanice 
laborarea 
conomiei 
tărește.

Au fost apreciate rezul
tatele pozitive și utilita
tea contactelor care au 
avut loc de la întîlnirea 
precedentă pînă la cea 
actuală între reprezentan
ții diferitelor asociații de

scriitori, medici, arhifecți, 
învăfători etc., din toate 
tarile balcanice.

Arătînd că economiile 
naționale ale țărilor bal
canice și îmbunătățirea 
relațiilor dintre statele a- 
cesfei regiuni favorizează 
intensificarea și diversifi-

Comunicatul subliniază 
totodată că popoarele 
balcanice urmăresc cu în
grijorare evoluția primej
dioasă a agresiunii îm
potriva popoarelor și mai 
ales împotriva poporului 
din Vietnam, condamnă 
imperialismul american, ca-

continentul african și în 
America Latină.

In legătură cu proble
ma cipriotă, comitetele 
balcanice consideră că. a- 
ceasta trebuie rezolvată 
prin mijloace pașnice, 
conform dreptului po
porului cipriot de a-și 
hotărî singur soarta, pe 
baza respectării drepturi
lor sale inalienabile la 
independență, suveranita-

se dezvoltă, co
in domeniul e- 

și culturii se In
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primit de cancelarul Erhard
BONN. — Trimisul special 

Agerpres P. Stăncescu transmite: 
Joi dimineața, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, a fost 
primit de cancelarul Republicii 
Federale Germane, Ludwig Erhard, 
cu care a avut o convorbire.

In aceeași zi, ministrul român 
s-a întîlnit cu ministrul economiei 
al R.F. Germane, Kurt Schmucker. 
In timpul convorbirii ce a avut Ioc 
cu acest prilej, ministrul Schmii- 
cker a relevat interesul și ecoul 
favorabil pe care l-a suscitat vi-

zita ministrului român în repu
blica federală. Miercuri după- 
amiază, Gheorghe Cioară a făcut 
o vizită la Bundestag, unde a fost 
salutat de Eugen Gerstenmaier, 
președintele Bundestagului, și de 
deputății aflați în ședință.

înaintea plecării spre patrie a 
ministrului român au venit să-și 
ia rămas bun ministrul economiei, 
Kurt Schmiicker, 
stat al aceluiași 
Neef, ambasadorul 
din Ministerul de 
persoane oficiale.

secretarul de 
minister, Fritz 
Horix Schmidt, 
Externe, și alte

Vizita delegației

Sovietului Suprem P.S.U.G.-P.S.D.G
al U. R. S. S.
in Pakistan

RAWALPINDI 26 (Agerpres). — 
La invitația Adunării Naționale a 
Pakistanului, la Rawalpindi a sosit 
o delegație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de deputatul Ki
rill Mazurov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Joi, delegația a fost primită de 
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească în cursul 
căreia au fost discutate problemele 
referitoare la dezvoltarea și întă
rirea relațiilor de bună vecinătate 
dintre cele două țări. K. T. Mazu
rov a înmînat lui Ayub Khan un 
mesaj din partea președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi.

BERLIN 26 (Agerpres).— Joi a 
avut loc o nouă întîlnire a repre
zentanților P.S.U.G. și P.S.D.G. în 
vederea pregătirii schimbului de 
reprezentanți între cele două par
tide. Au fost stabilite datele celor 
două întruniri Ia care vor lua cu- 
vîntul reprezentanții partidelor a- 
mintite și au fost discutate o serie 
de probleme de amănunt. Textul 
oficial, dat publicității după întîl
nire, precizează că la 14 iulie ur
mează să aibă loc la Karl-Marx- 
Stadt întrunirea la care vor vorbi 
reprezentanții P.S.D.G., iar la 21 
iulie se va organiza la Hanovra 
întrunirea la care vor lua cuvîntul 
reprezentanții P.S.U.G. S-a căzut 
de acord asupra necesității ca pre
sa, radioul și televiziunea din cele 
două state germane să relateze co
rect și cuprinzător aceste întruniri.

Agenția A.D.N. informează că, în 
cursul tratativelor, delegații C.C. al 
P.S.U.G. au cerut reprezentanților 
conducerii P.S.D.G. garanții pentru 
securitatea membrilor P. S. U. G. 
care vor lua cuvîntul la întrunirea 
de la Hanovra. Reprezentanții 
P.S.U.G. și-au exprimat speran
ța că conducerea P.S.D.G. va fi 
în măsură să garanteze securitatea 
delegației C.C. al P.S.U.G. în Re
publica Federală Germană.

de acreditare ȘI-A PREZENTAT
de către SCRISORILE
ambasadorul
român în Italia

ROMA 26 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
Joi 26 mai, președintele Republi
cii Italia, Giuseppe Saragat, l-a 
primit pe noul ambasador al Re
publicii Socialiste România în Ita
lia, Cornel Burtică, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

La ceremonia de la Palatul 
Quirinale au participat din partea 
italiană : Nicola Picella, secretar 
general al Președinției Republicii, 
ambasadorul Angelo Corrias, șe
ful ceremonialului, ministrul ple
nipotențiar Francesco Mâlfatti di 
Montetretto, consilierul diploma
tic al președintelui republicii, ami
ral Spigai, consilier militar.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membrii ambasadei.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Italia, Giușeppe Sara
gat, a avut o convorbire cordială 
cu ambasadorul Republicii Socia
liste România, Cornel Burtică.

DE ACREDITARE

nai, în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele 
europene cu sisteme so
ciale 
ferite.
nice 
sitalea 
suri eficiente în domeniul 
dezarmării. Comitetele a- 
preciază că baza stator
nicirii relațiilor prietenești 
de înțelegere și colabora-

și economice di- 
Comifefele balca- 

subliniază nece- 
adopfării unor mă-

PENTRU ÎNTĂRIREA PĂCII
Șl COLABORĂRII ÎN BALCANI
carea schimburilor co
merciale dintre ele, comi
tetele balcanice declară 
că sînt gafa să sprijine 
orice inițiativă și să încu
rajeze orice efort în a- 
ceastă direcție.

Evoluția relațiilor din 
Balcani, se arată în comu
nicai, devine tot mai mult 
un factor al păcii în Bal
cani și un exemplu util de 
colaborare internațională 
eficientă.

re transformă această țară 
înfr-un punct nevralgic 
periculos. Ele stăruie asu
pra respectării acordurilor 
de la Geneva din 1954, 
asupra dreptului poporu
lui vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, asupra 
retragerii din Vietnam a 
tuturor trupelor străine. 
Ele urmăresc cu îngrijo
rare și presiunile exerci
tate de imperialiști pe

te, integritate teritorială, 
fără baze militare străine. 
Ele se pronunță împotri
va oricăror încercări ale 
R. F. Germane de a ob
ține accesul la arma nu
cleară.

în scopul consolidării 
păcii în regiunea Balca
nilor, comitetele își expri
mă atașamentul față de 
principiile cuprinse în re
zoluția O.N.U. cu privire 
la măsurile pe plan regio-

re între popoarele balca
nice o constituie respecta
rea strictă a suveranității 
și independenței naționa
le, neamestecul în trebu
rile interne, integritatea 
teritorială și 
reciproc.

Ținînd seama 
nile viitoare, se 
comunicat, comitetele bal
canice au căzut de acord 
asupra utilității lărgirii 
componenței delegațiilor

respectul

de sarci- 
arafă în

lor la întîlnirile viitoare, 
în scopul pregătirii unui 
congres balcanic care va 
reprezenta toate țările din 
zona balcanică. Ele acordă 
tot sprijinul propunerilor 
cu privire la inițierea unor 
întîlniri între reprezentan
ții parlamentelor statelor 
europene, urmăresc cu 
satisfacție contactele bila
terale ale parlamentarilor 
din țările balcanice și își 
exprimă speranța că, da
torită acestor contacte se 
va ajunge la o întîlnire a 
parlamentarilor din toate 
țările balcanice.

Reprezentanții comite
telor de colaborare balca
nică au căzut de acord ca 
viitoarea lor întîlnire să 
aibă loc la București în 
luna septembrie 1967.

Capitala Bulgariei a mai 
găzduit zilele acestea încă 
două reuniuni balcanice : 
între 25 și 26 mai o con
ferință balcanică a juriști
lor, la care au participat 
reprezentanți din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și Ro
mânia, iar între 18 și 26 
mai un seminar al învăță
torilor din țările balcanice, 
la care au participat dele
gați din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și un 
observator din Albania.

C. LINTE

UGANDA

Guvernul central
N. A.

Baltimore (S.U.A.). 
Populația de cu
loare demonstrează 
împotriva practicii 
segregării rasiale 
în localurile publice

BERNA 26 (Agerpres). — La 
Berna a avut loc semnarea acor
dului între Republica Socialistă 
România și Confederația Elvețiană, 
privind transporturile internațio
nale rutiere de mărfuri.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de Va&ile Dumitrescu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii 
România în Elveția, iar 
tea elvețiană de Willy 
consilier federal, șeful 
mentului politic.

Acordul reglementează 
turile internaționale de mărfuri cu 
autovehicule rutiere între cele 
două țări și în tranzit pe teritoriul 
lor, și va contribui la dezvoltarea 
schimburilor comerciale între Ro
mânia și Elveția.

Socialiste 
din par- 
Spuhler, 
departa-

țranspor-

RIO DE JANEIRO 26. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : în capitala fostei colo
nii de pe continentul lalino-ame- 
rican (Guyana Britanică) au avut loc 
festivitățile prilejuite de proclama
rea noului stat independent — 
Guyana. Zeci de mii de oameni 
îmbrăcați în costume naționale 
și-au manifestat spontan, prin cîn- 
tece și dansuri, bucuria de a-și fi 
văzut încununată de succes lupta 
de peste trei secole împotriva 
dominației coloniale, din care ul
timii 170 de ani de dominație en
gleză. în aclamații și strigăte de 
„Uhuru" (libertate) ale celor pes
te 83 000 de oameni prezenți în 
Parcul Național din Georgetown a 
fost coborît drapelul fostei colonii 
britanice și ridicat drapelul în cinci 
culori al Guyanei. Cu prilejul in
dependenței au fost eliberați pa
tru deținuți politici, adepți ai lui 
Cheddi Jagan — fost prim-minis- 
tru și liderul Partidului Popular 
progresist.

controlează situația 
din Buganda

KAMPALA 26 (Agerpres). — „Coloane de 
flăcări și fum pot fi zărite de la zeci de kilo
metri de palatul regal din Buganda", locul 
unor lupte violente ce s-au produs la începu
tul săptămînii între trupele guvernului central 
de la Kampala și garda lui Mutessa, scria co
respondentul agenției U.P.I. în cursul nopții 
de miercuri au continuat schimburile de 
focuri, dar, după cum se anunță din Kampala, 
„guvernul lui Milton Obote controlează în
treaga situație din provincia Buganda". La 
25 mai, premierul Obote a luat cuvîntul în 
parlament, arătînd că „regele Mutessa a or
ganizat un complot, încă de la 12 aprilie, în 
vederea răsturnării guvernului central". 
„Rebeliunea pe scară largă pusă la cale de 
regele bugandez și sprijinitorii săi a fost do
vedită — a spus Obote — și de depozitul de 
armament descoperit la palat". El a mai afir
mat că față de aceste acțiuni, acte de trădare 
și rebeliune deschisă, vor fi luate măsuri în 
conformitate cu legile țării, deoarece Buganda 
este și va fi parte din teritoriu Ugandei.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Congresmanul demo
crat Richard Ottinger a de
clarat miercuri că Franța va 
trebui să plătească S.U.A. 3,2 
miliarde de dolari dacă forțe
le americane dislocate în. 
această țară, potrivit tratatu
lui N.A.T.O., vor fi nevoite să 
părăsească teritoriul francez. 
El a apreciat că 700 milioane 
reprezintă costul transportului 
acestor trupe și 2,5 miliarde 
dolari proprietățile personalu
lui militar american existente 
în Franța. Dacă Franța va re
fuza să plătească această sumă, 
a spus Ottinger, guvernul 
american ar putea să o recu
pereze, fie refuzînd să satis
facă cererile Parisului de con
vertire a rezervelor sale de do
lari în aur, fie cerînd guvernu
lui francez să-și achite dato-

riile de război fată de Statele 
Unite. Ottinger a mers chiar 
mai departe propunînd între
prinderea unor presiuni eco
nomice asupra Franței.

Comandamentele atlantice
refuzate la luxemburg

LUXEMBURG 26 (Agerpres) — 
Luxemburgul nu va accepta 
amplasarea pe teritoriul său a 
nici unuia din sediile comanda
mentelor integrate ale N.A.T.O., 
a declarat în parlament primul 
ministru luxemburghez, Pierre 
Werner. El a subliniat, totoda
tă, că hotărîrea Franței de a se 
retrage din organismele 
arate ale blocului 
tic pune în fața 
săi din N.A.T.O.

inte- 
■noid-atlan- 
parteneiilor 

probleme 
„Complicate și delicate".

TEHERAN 26 (Agerpres). — La 
25 .mai, șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la Tehe
ran, Ion Drînceanu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

In discursul rostit cu acest pri
lej,. ambasadorul român a trans
mis, din partea președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, 
urări de sănătate și fericire perso
nală șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. în con
tinuare, a subliniat că Republica 
Socialistă România militează con
secvent pentru dezvoltarea multi
laterală a legăturilor sale cu toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor social-economică, pe baza res
pectării independenței și suvera
nității naționale, a egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne.

Menționînd progresul înregistrat, 
în lumina acestor principii, In re
lațiile de colaborare statornicite 
între România și Iran, Ion Drîn
ceanu a evidențiat atenția acor
dată de guvernul român evoluției 
acestor relații și importanța dez
voltării lor pentru cele două po
poare, pentru pace și înțelegere 
internațională.

Ambasadorul român și-a expri
mat convingerea că vizita șahin
șahului Iranului, așteptată cu in
teres în România, va contribui la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la extinderea cooperării bilatera
le în diferite domenii și întărirea 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și iranian.

In răspunsul său, șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, mulțumind pentru urările 
adresate, a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
urări sincere de sănătate și feli
citări pentru succesele obținute 
dezvoltarea României.

Șahinșahul Iranului a arătat 
poporul iranian este animat de 
celeași sentimente de pace și
relații amicale cu poporul român 
și urmărește cu interes politica 
Republicii Socialiste România, ba
zată pe principiul respectării in
dependenței și al neamestecului în 
treburile interne. A subliniat, tot
odată, că, deși în România și Iran 
regimul politico-social este diferit, 
cele două țări și popoare desfă
șoară o muncă pașnică 
structivă, pronunțîndu-se 
rîre pentru egalitatea în 
și avantajul reciproc în
rile între statele mari și mici.

In continuare, șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr a 
scos în evidență importanța vizitei 
pe care președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut-o în Iran, în anul 1965, pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și a exprimat mul- » 
țumirea pentru invitația adreșată 
de președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, de a vizita Republi
ca Socialistă România.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, și ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Teheran, 
Ion Drînceanu, a avut loc o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convor
bire a asistat Abbas Ahram, minis
trul afacerilor externe al Iranu-

în

că 
a- 
de

SOFIA. După cutn anunță agenția B.T.A., la 
26 mai Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președinte a! Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a primit pe Ekate
rina Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la lărgirea schimbului în do
meniul cultural între R. P. Bulgaria și Uniu
nea Sovietică.

și ’ con- 
cu hotă- 
drepturi 
raportu-

MADRID. Autoritățile spaniole au deferit 
justiției un grup de intelectuali, printre care 
se află și scriitorul Dionisio Ridruejo, acu 
zîndu-i de a fi participat la o „adunare libe
ră" a studenților de la Facultatea de litere 
și filozofie din Madrid.

MOSCOVA. La 26 mai, Andrei Kirilenko 
membru al Biroului Politic și secrelar al C.C 
al P.C.LLS, s-a întîlnit cu delegația P.C. din 
Argentina, alcătuită din Victorio Codovilla, 
președintele partidului, și Orestes Ghioldi, 
secretar al C.C. al partidului.

TIRANA. După cum transmite agenția A.T.A., 
Prezidiul Adunării populare a R. P. Albania 
a aprobat compoziția Comisiei electorale 
centrale pentru alegerile de depulati în 
Adunarea populară, care voi avea loc la 10 
iulie.

WASHINGTON. Senatul americr?.i a apro
bat un proiect de lege privind alocarea a 
075 671 000 dolari pentru real izarea de con
strucții Cu caracter militar pe teritoriul Sta
telor Unite și la bazele aflate in străinătate.

BELGRAD. în cadrul vizitei pe care o face 
în Iugoslavia la invitația președintelui 
Skupștinei orașului Belgrad, delegația sfa
tului popular al orașului București, con
dusă de iov. Vașile Lixandru, vicepre- 
sedinle, a avut convorbiri cu reprezentanți 
ai organelor locale din Belgrad și Krague- 
vaț. Delegația română a vizitat unele o- 
biective din aceste orașe.

PARIS. La Academia diplomatică internațio
nală a avut loc comemorarea a 25 de ani 
de la moartea lui Nicolae Titulesru, care a 
fost și unu] dintre fondatorii Academiei di
plomatice internaționale. Au luai parle re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței și ai Asociației Franța— 
România, ziariști, precum și personalități 
care l-au cunoscut pe Nicolae Titulescu, ca 
Paul Boncour, fost președinte al Consiliului 
de Miniștri, Genevieve Tabouis, cunoscută 
ziaristă diplomatică, și scriitoarea Martha 
Bibescu. Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai corpului diplomatic din Paris în
tre care membri ai ambasadei române.
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