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VIZITA TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI
CONTINUAREA CONVORBIRILOR ÎNTRE DELEGAȚIILE

DE PARTID SI GUVERNAMENTALE ROMÂNA SI CHINEZA
5 ’

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ 
A FEMEILOREveniment de seamă în viața femeilor din țara noastră, Conferința națională a femeilor își începe astăzi lucrările. Cele peste trei mii de delegate și invitate care iau parte la lucrări reprezintă milioanele de femei din toată țara.Egalitatea în drepturi a femeii ca muncitoare, cetățeană, mamă — una dintre marile cuceriri dobîndite prin lupta poporului, sub conducerea partidului, pentru făurirea orînduirii socialiste — a creat climatul prielnic pentru manifestarea demnității umane și cetățenești a femeilor, pentru afirmarea activă și multilaterală a capacităților lor creatoare. Un mare număr de femei sînt deputate în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, îndeplinesc funcții de răspundere în economie, în aparatul de stat și în organizațiile obștești. Reflectînd grija partidului și guvernului pentru creșterea rolului femeilor în societate, Constituția ocrotește căsătoria și familia, interesele mamei și copilului. Vedem astăzi roadele muncii pline de elan a femeilor pretutindeni unde se făurește noul pe întreg cuprinsul patriei; fie că lucrează la războiul de țesut sau la tabloul de comandă al uzinelor chimice, pe ogoare sau în fermele zootehnice, în laboratoare sau la catedre, în spitale sau în magazine, ele se manifestă ca o importantă forță socială, ca un factor de seamă în viața societății.Mai presus de orice rolul femeilor se face simțit într-un domeniu de o atît de mare frumusețe și noblețe umană cum este creșterea și educarea copiilor. Societatea noastră a învestit femeia-mamă cu răspunderi deosebite în educarea tinerei generații, în formarea unor oameni capabili, cinstiți, curajoși, încrezători în viitor, animați de profunde sentimente patriotice și internaționaliste. Crearea unui cadru luminos pentru desfășurarea vieții de familie, atîtea și atîtea atribute ale feminității care au căpătat noi semnificații și o nouă strălucire în ambianta vieții noastre de azi, constituie tărîmuri de valorificare a calităților femeii în consolidarea familiei.O dată cu bilanțul contribuției aduse de femei în toate sectoarele construcției socialiste, al realizărilor dobîndite pînă în prezent de mișcarea de femei din țara noastră, Conferința națională va dezbate și va hotărî sarcinile de viitor ce revin comitetelor și comisiilor de femei în asigurarea calificării, participării in producție și promovării femeilor. Subliniind rolul femeilor în viața politică, economică și culturală a țării, Congresul al IX-lea al partidului a pus în fața organelor și organizațiilor de partid sarcina de a se îngriji în permanență de promovarea femeilor în munci de răspundere de partid, de stat, în toate domeniile de activitate, de condițiile lor de muncă și de viață, de dezvoltarea multilaterală a personalității lor, de a îmbunătăți îndrumarea comitetelor și comisiilor de femei pentru a asigura participarea tot mai activă a femeilor la munca întregului popor pentru înfăptuirea politicii partidului.în atenția Conferinței se va afla, de asemenea, dezbaterea unor probleme și sarcini actuale legate de rolul comitetelor și comisiilor de femei în e- ducarea politică și cetățenească a muncitoarelor, țărănoilor, intelectualelor, gospodinelor, în creșterea rolului, și contribuției mamelor la educarea tinerei generații, în atragerea maselor de femei la 

o și mai susținută activitate gospodărească.Traducînd în viață principiile politicii externe a partidului și statului nostru, mișcarea de femei din România contribuie la dezvoltarea legăturilor de prietenie cu femeile din țările socialiste și din alte țări ale lumii, la întărirea solidarității femeilor de pretutindeni în lupta pentru pace și progres social.înconjurată de atenția întregului popor, Conferința va prilejui o nouă afirmare a devotamentului femeilor din țara noastră față de cauza socialismului și păcii, a înfloririi patriei.Succes deplin lucrărilor Conferinței naționale a femeilor din Republica Socialistă România!

Cum sînt pregătite
HAMBARELE ?

In regiunea București, cele peste o jumătate de milion de hectare cultivate cu grîu, orz și secară promit o recoltă bună. Cooperatorii și lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T. se pregătesc temeinic în vederea strîngerii la timp și fără pierderi a recoltei. Combinele au început să fie scoase la capătul tarlalelor. S-au luat și alte măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a recoltării și înmagazi- nării cerealelor.Cooperatorii din comuna Ileana, raionul Lehliu, au de recoltat, în această vară, 1320 hectare cu cereale pă- ioase. Constantin Para- schiv, secretarul comitetului de partid din această unitate, ne-a prezentat cîteva date din care rezultă grija deosebită a membrilor ei pentru

strîngerea și depozitarea în bune condiții a recoltei. „Avem gata 9 
combine și așteptăm să 
mai sosească încă 5 de

la S.M.T. Am pregătit și seceri, coase pentru a 
croi drum combinelor în 
lan și pentru a lucra cu 
ele în caz de ploaie. Cu 
forțele existente în 10—11 
zile vom strînge întreaga 
recoltă". Aceeași preocupare o întîlnești și la cooperativa agricolă din Lehliu-sat. în afară de cele 10 combine, puse

G.A.S. Drăgănești-Olt, regiunea Argeș. Un nou lot de 
combine reparate este gata pentru a începe recoltatul

Foto i Agerpres

Bilanț la sfîrșit de semestru

ÎN PLUS —
7780 TONE DE FONTĂDEVA (coresp. „Scînteii'). — Fur- 
naliștii de la secția I 
furnale de la Hune
doara au elaborat, 
cu 10 zile înainte de 
termen, ultimele tone 
de fontâ din planul 
primului semestru al 
anului. Succesul fur- naliștilor se datoreș-

te, în principal, creșterii indicilor intensivi de utilizare a agregatelor. In perioada de la începutul anului și pînă acum în această secție s-au produs pe fiecare metru cub de volum util de furnal cu 65

kg de fontă mai mult față de prevederi, a- dică în total un spor de 7 780 tone de fontă. De remarcat că 
întreaga producție 
suplimentară a fost 
obținută exclusiv pe 
seama economisirii 
cocsului.

Cu 12 zile mai devremeSUCEAVA (coresp. „Scînteii'). Muncito
rii, inginerii și tehnici
enii Combinatului de 
celuloză și hirtie din 
Suceava au anunțat 
îndeplinirea planu
lui semestrial la pro
ducția globală și 
marfă cu 12 zile mal 
devreme. Realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan se

datorește aplicării în procesul de producție a măsurilor tehni- co-organizatorice prevăzute în planul M.T.O., îmbunătățirilor aduse mașinilor și utilajelor, ceea ce a asigurat realizarea în mod ritmic a planului încă de la începutul anului. în perioada care a trecut

din acest an, produc
tivitatea muncii a 
crescut cu 7 la sută. 
Iar valoarea econo
miilor realizate peste 
plan se ridică la pes
te un milion lei. Pînă la sfîrșitul semestrului, chimiștii suceveni vor produce în plus mărfuri în valoare de 14,5 milioane lei.

Mărfurile 
transportate 
depășesc 
prevederile 
cu 92 000 tonePrintre întreprinderile industriale și unitățile economice din regiunea Galați care au realizat înainte de termen planul de producție pe 6 luni ale anului se numără și Direcția Navigației Fluviale. Navigatorii și docherii gălățeni au încărcat și descărcat în această perioadă 204 nave maritime și a- proape 900 fluviale. 
Ei au redus timpul de 
staționare a navelor 
în rada porturilor cu 
circa 2 la sută față 
de plan șl au ma
nipulat cu 92 000 tone 
mal multe mărfuri.

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Eficiența controlului 
îndeplinirii hotăririlor
, Aurel DUCA
prim-secretar al Comitetului regional 

Cluj al P.C.R.

După adoptarea hotăririlor, un rol esențial are munca pentru îndeplinirea lor, repartizarea comuniștilor corespunzător pregătirii și priceperii fiecăruia, atragerea la realizarea sarcinilor a tuturor membrilor de partid. Totodată, trebuie asigurat un control temeinic, folosindu-se asemenea metode dovedite eficace în activitatea noastră, cum sînt grupele de control alcătuite din activiști de partid și specialiști din diferite domenii, care să acorde un ajutor practic cît mai competent organelor și organizațiilor de partid. (Din raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al IX-lea al partidului).Din întreaga noastră activitate pentru perfecționarea stilului de muncă al organizațiilor de partid desprindem concluzia că un element de cea mai mare importanță îl constituie îmbunătățirea controlului îndeplinirii hotăririlor. Exi

gența, operativitatea con
trolului, strîns îmbinate cu

munca practică pentru în
făptuirea hotăririlor, înles
nesc cunoașterea și genera
lizarea experienței înainta
te, dezvăluirea neajunsuri
lor, a cauzelor ce le-au ge
nerat, creează condiții pen
tru remedierea lor.

Eficiența controlului e ne
mijlocit legată de gradul de 
competență al celor ce-1 

SE APROPIE SECERIȘUL

exercită. Noi îndrumăm membrii comitetelor raionale și orășenești de partid să desfășoare cea mai mare parte a activității lor pe teren, în mijlocul organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, unități agricole, să participe la adunări generale de partid, la consfătuiri de producție, ședințe de lucru ale conducerilor unităților economice, în felul acesta ei sînt în măsură de a urmări îndeaproape cum sînt îndeplinite hotărîrile, de a ajuta organizațiile de partid să învingă anumite greutăți, să realizeze în bune condiții sarcinile ce le revin.
Cu bune rezultate folosim 

grupele de control alcătuite 
din activiști de partid, de 
stat și din economie, precum 
și din specialiști, oameni de 
știință și cultură din cadrul 
activului de partid. în ultimul timp asemenea colective au studiat stilul de muncă al comitetelor raionale de partid Dej, Gherla, al sfatului popular regional, felul cum se aplică în Centrul universitar Cluj măsurile stabilite de Secretariatul C. C. al P. C. R. cu privire la îmbunătățirea procesului de învățămînt în instituțiile de învățămînt superior, au controlat desfășurarea învăță-

la dispoziție de S.M.T., au fost pregătite două secerători-legători, seceri, coase, s-au procurat saci și sfoară etc. în vederea depozitării în bune condiții a cerealelor, cele 2 magazii, cu o capacitate de 160 de vagoane, au fost reparate și văruite. Acum se mai pregătește o remiză pentru 60 de vagoane. Cantitățile de cereale contractate vor fi condiționate și dirijata direct către bazele de recepție.Și în gospodăriile de stat se muncește intens pentru pregătirea recoltării cerealelor păioase. La G.A.S. Borănești, raionul Urziceni, după cum relatează tov. Alexandru Cocoșilă, directorul gospodăriei, combinele și camioanele sînt gata de lucru.Se știe că întreaga producție din gospodăriile de stat, precum și cerealele contractate cu statul de
(Continuare în pag. III-a)

Miercuri dimineața au continuat, la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, convorbirile oficiale între delegațiile de partid și guvernamentale română și chineză.Din delegația română fac parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil,
Recepție oferită de C.C. al P.C.R. 

și Consiliul de MiniștriComitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au oferit miercuri seara o recepție în onoarea vicepreședintelui Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, care face o vizită prietenească în țara noastră în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale chineze.La recepție au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădea- nu, Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- ghici, Petre Borilă, Constantin Dră- gan, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Le- ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Iosif

membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și Aurel Duma, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin.Din delegația chineză fac parte tovarășii Ciu En-lai, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciao I-min, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.

Banc, Maxim Berghianu, Petre Bla- jovici, Dumitru Coliu, Florian Dă- nălache, Janos Fazekas, Petre Lupu, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Manea Mănescu, Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston Marin.Au luat parte Ciao I-min, membru supleant al C.C. al P. C. Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe. Tzen Iun-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București — membrii delegației de partid și guvernamentale chineze, precum și alți oaspeți chinezi care însoțesc delegația.De asemenea, au luat parte Aurel Duma, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin, și celelalte persoane oficiale româ
Toastul rostit 
de tovarășul 

Nicolae CeaușescuStimate tovarășe Ciu En-lai,Dragi oaspeți,Stimați tovarăși, prieteni,Salutînd cu deosebită satisfacție pe distinsul sol al poporului chinez, tovarășul Ciu En-lai, și pe ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale chineze prezenți la această recepție, doresc să exprim și cu acest prilej sentimentele de prietenie frățească pe care poporul român le nutrește față de eroicul și talentatul popor chinez. Aceste sentimente s-au manifestat cu putere, dragi oaspeți, peste tot unde ați călătorit în patria noastră, în întîlnirile pe care le-ați avut cu oamenii muncii de la orașe și sate în decursul vizitei dv. în România. Vizita dv., schimbul de păreri, convorbirile cordiale pe care le avem sînt menite să dezvolte relațiile de colaborare tovărășească multilaterală dintre popoarele, țările și partidele noastre, să adîncească prietenia româno-chineză în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socialismului și apărării păcii în lume. Cu această convingere ridic paharul pentru poporul chinez constructor al socialismului, pentru Republica Populară Chineză, pentru Partidul Comunist Chinez și Comitetul său Central, pentru noi succese în opera de construire a socialismului în China, în sănătatea președintelui Partidului Comunist Chinez, tovarășul Mao Tze-dun, în sănătatea dumneavoastră, tovarășe Ciu En-lai, pentru prietenia româno-chineză.
La cooperativa agricolă de producție 

..Prietenia româno-chineză'

mîntului de partid, procesul educativ în licee și școli profesionale. Concluziile desprinse cu acest prilej au fost analizate în cadrul u- nor ședințe la nivelul comitetelor de partid din pnități industriale și agricole, instituții de învățămînt, precum și la comitetele raionale și regional de partid, constituind un important prilej de generalizare a experienței pozitive, de stabilire a unor măsuri menite să contribuie la ridicarea nivelului muncii de partid.
(Continuare în pag. Il-a)

IN ZIARUL DE AZI
Mijloace moderne 
in munca 
de proiectare 

(pag. a III-a)

„Pelicanul alb“- 
1966
DECERNAREA PREMIILOR 

(pag. a IV-af

De la trimișii speciali Agerpres :Miercuri după-amiază, tovarășul Ciu En-lai, în fruntea delegației de partid și guvernamentale chineze, împreună cu tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe Necula, prim- secretar al Comitetului regional București al P.C.R., au vizitat cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chineză" din comuna Muntenii-Buzău, regiunea București.Pe întregul parcurs, solii poporului chinez au fost salutați de numeroși locuitori ai Capitalei, orașului Urziceni și ai satelor stră

bătute, de țărani aflați la munca cîmpului. La intrarea în comună, pe o arcadă făcută din ramuri de stejar, este înscrisă urarea: „Bine ați venit, dragi oaspeți !“. La sosire, delegația chineză a fost în- tîmpinată de tovarășii Vasile Ma- teescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii București, Andrei Voi- leanu, prim-secretar al Comitetului raional de partid Slobozia, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.
(Continuare în pag. a V-a)

Din partea română, la convorbiri au participat Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef-ad- junct de secție la C.C. al P.C.R., George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Din partea chineză, la convorbiri a participat Iu Tzan, directorul direcției Uniunii Sovietice și țărilor din Europa de est din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze.Cpnvorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească. (Agerpres) 

ne care însoțesc pe oaspeți în vizita lor.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, cultură și artă, generali, ziariști români și chinezi, corespondenți și trimiși speciali ai unor agenții de presă și ziare de peste hotare.Au fost, de asemenea, de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în Republica Socialistă România.S-au intonat imnurile de stat ale celor două țări.în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai au rostit toasturi.
Toastul rostit 
de tovarășul 
Ciu En-laiDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Dragă tovarășe Chivu Stoica,Dragă tovarășe Ion Gheorghe Maurer,Dragi tovarăși și prieteni,Stimați domni și doamne,Cu deosebită plăcere participăm la această recepție oferită de dv. în cinstea noastră, și ne întîlnim cu cei prezenți. Aș dori să mă foiosesc de acest prilej pentru a exprima Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului român, sentimentele noastre de înaltă considera- țiune, să vă transmit un salut cordial și să vă exprim încă o dată mulțumirile noastre pentru grandioasa și calda primire pe care ne-ați făcut-o.în cursul vizitei noastre am trăit tot timpul într-o mare a prieteniei. Pretutindeni, în orașe și la sate, în Capitală și în provincie, ne-am bucurat în fiecare clipă de o primire plină de căldură din partea poporului român. Vizitînd fabrici și cooperative agricole de producție, am văzut strălucitele dumneavoastră realizări obținute în construcția socialismului. Urăm entuziastului și talentatului popor român să îndeplinească noul plan cincinal și — sub conducerea Partidului Comunist Român — să obțină noi și mai mari succese.

(Continuare în pag. a V-a)

Joi, 23 iunie, în jurul orei 17, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite de la Sala Palatului Republicii Socialiste România mitingul prieteniei româno-chineze, organizat cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, în fruntea delegației de partid și guvernamentale chineze.



PAGINA 2 SCiNTEIA

Un bătrîn țăran ne acrie că e amenințat să rămînă pe drumuri, să tie adică dat afară de către rudele mai tinere din casa lui în care a trăit și muncit cincizeci și doi de ani. în general, cînd auzim despre astfel de fapte primul lucru care ne vine în minte este să ne întrebăm de ce omul implicat în ele nu face apel la autorități pentru a se apăra. Ei bine, foarte adesea pentru că astfel de oameni nu trăiesc după lege, ci după tradiție, și nu pot să-și închipuie că într-o bună zi o nepoată pe care el a crescut-o și a înzestrat-o din munca lui o să-l dea afară din casă fiindcă n-a știut la vreme să-și facă o hîrtie. Dacă s-ar ajunge acolo înseamnă că degeaba 
a trăit și trudit atîtia amari de ani și că viata nu are pre{ dacă fiecare act al existenței noastre trebuie însoțit sau precedat de o atestare legală, cu timbre și ștampile pe față și pe dos.N-a avut copii, a venit în casa socrilor de pe la optsprezece ani și a trăit pînă pe la șaptezeci, timp în care gospodăria lui și a soției a trecut prin toate împrejurările pe care le cunoaștem sau le putem presupune : bă- trînețea și moartea socrilor, războiul, că

sătoria sorei soției, perioada de după război, cooperativizarea... în jurul casei aveau o frumoasă grădină, așa cum o au toți țăranii price- puți să îngrijească și să muncească pă- mîntul, cum sînț bănățenii, și în 1962, după moartea soției.

înzestrată de el la măritiș. Și ce dacă ? Asta a fost de mult 1 Asta nu ne interesează pe noi, familia A- dam din comuna Belinț, raionul Lugoj. Pentru noi, numitul Micu Vichentie, care locuiește în casa cu numărul 285, este un necunoscut, numai

Vichentie să ne întrebe pe noi dacă-i mai rămîne altceva de făcut decît să moară pe drumuri ca un cline și dacă există și pentru el o lege în Republica Socialistă România care să-i dea dreptul la viață după munca depusă timp de cincizeci și

va avea cel mai mult grijă de bătrînețele mele și va fi la căpă- tliuj meu cînd voi muri să-mi închidă ochii. Și dacă nu vor fi copiii mei cei ce vor fi lîngă mine, se va găsi totdeauna o rudă îndepărtată de la al nu știu cîtelea neam și pînă la urmă

Intre lege 
și MORALĂ

Marin PREDA
bătrînul se trezește deodată în fața unei realități brutale : grădina și casa nu mai sînt ale lui. Nu mai sînt ale lui ? De ce ? Păi pentru că n-a a- vut urmași, și priii moartea soției averea tatălui (adică a socrului său) revine, în cea mai mare parte, urmașilor în linie directă, cumnatei si copiilor acesteia. Bine, dar ăștia au gospodăria lor, au casa lor, grădina și terenul lor, iar în ceea ce o privește pe nepoată, această nepoată a crescut sub ochii lui, fără să mai reamintim că însăși mama ei a fost

casa ne e cunoscută, cu grădina, fiindcă sînț ale noastre după lege și noi am făcut cerere la tribunal să-l scoată afară pe sus-numitul bătrîn și să se ducă unde o ști.Drept care în prealabil s-au și repezit „ca niște lupi Ia pradă" nu numai asupra grădinii ca atare, ci și asupra recoltei de pe ea, care de astă dată legal nu le a- parținea, n-o puseseră și n-o munciseră ei. Iar numitul Micu

doi de ani. Lege e- xistă, răspundem noi, dar trebuie s-o cunoști, fiindcă nu asupra legilor morale ne interoghează acest țăran, ci asupra celor scrise, de care se folosesc fără cruțare rudele lui. Fiindcă, după tradiție, bătrînii trebuie respectați, dacă nu de rușine, a- tunci de frică. Aceste bunuri îmi rămîn mie, tată, bunic, unchi sau orice aș fi, pînă în ceasul morții, și le voi dărui numai acelui dintre copii care

chiar și un străin, care să fie cu mine și să nu mă lase singur. Astfel gîndea o- dinioară țăranul. A- cum el ne scrie nouă scrisori și ne pune nouă întrebările pe care ar trebui să le pună familiei și satului în care a trăit : „Eu am-avut trei hectare de pămînt proprietate personală, ne spune el. Interesant este că la intrarea în cooperativă cu pămîntul meu a intrat fiul cumnatei mele, Adam Ion, deși, (adaugă el naiv) a- cesta nu avea nimic comun cu gospodăria și cu terenul proprietatea mea. Mă

întreb, este posibil asemenea lucru?"Ne întrebăm și noi, pentru că urmarea a- cestui abuz a fosl lipsirea bătrînului de pensia care i se cuvenea, el nefigurînd în scriptele cooperativei agricole în calitate de cooperator, așa cum figurează orice țăran care a a- vut pămînt și l-a a- dus la înființare. Cum o fi fost posibil să semneze altcineva în locul lui? Ce s-o fi petrecut acolo? Fapt este că în prezent el este silit, la vîrsta lui, să se ducă să muncească cu ziua la baza de recepție din comună; nu putem să urăm celor care l-au împins în această situație să ajungă și ei să muncească la șaptezeci de ani cu brațele și să fie dați și afară din casa în care și-au trăit tinerețea; ar însemna să perpetuăm această morală lipsită de o- rizont uman. în timp ce noi voim s-o eliminăm. Pînă atunci însă nu putem să ne uităm liniștiți cum stă bătrînul țăran la șaptezeci de ani și muncește fără speranță; el nu vrea, pentru plăcerea altora, să-și pună brațele pe genunchi și să moară; iar satul, îi răspundem noi, cu toate tradițiile lui vechi și legile lui noi, este dator să intervină și să-i facă dreptate.

„DRĂGAICA“-TIRG 

CU TRADIȚIE SECULARĂ 
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PLOIEȘTI. — (Coresp. „Scînteii"). 
La 24 iunie, cînd teiul este în floare 
și lanurile de grîu dau în pîrgă, iar 
floarea denumită popular „drăgăicută" 
este pripită de soare, Buzăul găzduieș
te tradiționalul tîrg al „Drăgăicii". 
Vechimea tîrgului se pierde undeva 
în Evul mediu, cînd Buzăul, așezat la 
încrucișarea unor importante drumuri 
comerciale, oferea condiții negustori
lor din Țara Bîrsei, Moldova și Cîmpia 
Bărăganului să facă aici schimb de 
mărfuri. Documentele arată că la ori
gine ar fi fost un tîrg de lînă, apoi 
de cai — necesari la cîmp pentru tre- 
ieriș — și în cele din ur
mă de mărfuri de tot felul. 
Un hrisov al lui Constantin Mo
ruzi din 1793 vorbește despre comerțul 
care se făcea la Drăgaica. Alte docu
mente atestă existenta neîntreruptă a 
tîrgului din anul 1864. Frumusețea a- 
cest.ui tîrg a atras si pe pictorul Ion 
Andreescu, fost profesor la Buzău în
tre anii 1872—1878, care a transpus pe 
pînză ,,Bîlciul Drăgaica". După con
strucția liniei ferate (1871) Drăgaica își 
pierde oarecum funcțiile de tîrg co
mercial și rămîne, în virtutea tradi
ției, un bilei, unde fiecare buzoian 
merge să mănînce gogoși și să se dis
treze.

Vizitatorii de astăzi găsesc aici o 
mare varietate de produse. Alături de 
mărfuri industriale, poți întîlni meș
teri din Transilvania, cu ciubere, flu
iere. ii și fote.

Tîrgul din acest an are pe lîngă tra
diționalul interes comercial și unul de 
ordin artistic. Comitetul orășenesc de 
cultură și artă, în colaborare cu Con
siliul orășenesc Buzău al Uniunii ge
nerale a sindicatelor, a luat inițiativa 
lăudabilă de a îmbogăți această săr
bătoare cu manifestări folclorice. Pe 
scena amenajată în incinta tîrgului 
s-au prezentat spectacole de cîntece și 
jocuri populare, susținute de formațiile 
artistice ale sindicatelor din oraș și 
ale așezămintelor culturale din oraș și 
raion. începutul este bun si. pentru vii
toarele ediții ale ,,Drăgaicii“, ar fi 
necesar să se dea mai multă amploare 
acestor manifestări culturale.

CÎND DESERVIREA 
SE ÎNLOCUIEȘTE 
CU EXPLICAȚII...

în fiecare zi, spre fabrici și uzine se îndreaptă mii de oameni. După dorință, pachețelul cu mîncare pentru gustarea de dimineață poate fi completat sau înlocuit apelînd la serviciile unor unități comerciale aflate în incinta sau în apropierea locului de muncă. Tot de aici îți completezi rezerva de țigări, dacă ai uitat să faci acest lucru din ajun, sau îți procuri alte sortimente preferate. Satisfacerea acestor cerințe cade atît în seama organelor comerciale, cît și a conducerilor de întreprinderi. Primele trebuie să dea dovadă de inițiativă, de spirit gospodăresc, iar ultimele sînt obligate să pună la dispoziție spatiile necesare pentru funcționarea unor unități adecvate.Cu regularitate, la Uzina mecanică Muscel, în pauza de la ora zece, lucrătorii unei unități comerciale din apropiere vin în uzină cu tonete mobile, cu coșu- lețe, oferind la fiecare loc de muncă un larg sortiment de produse : preparate reci, produse lactate etc. Alte tonete fixe se deschid, la aceeași oră, la intrarea în secțiile uzinei. în curtea întreprinderii există un chioșc de unde se pot cumpăra țigări, chibrituri, timbre etc.

Din păcate, mai sînt întreprinderi în care nu se manifestă un a- semenea interes din partea organelor responsabile. Bunăoară la Uzina de piese auto din Colibași, unitate aflată la circa 20 km de orașul Pitești. Aici, cu ani în urmă, au funcționat 5 chioșcuri în halele de producție și alte unități în curtea uzinei. Treptat, însă, acestea au dispărut. Conducerea uzinei, care a aprobat aceste schimbări, a găsit atunci fel de fel de argumente ; ba că s-ar pierde, chipurile, timp cu cumpărăturile, ba că „o să facem ceva ca lumea, un complex mai mare" etc. Dar cine a împiedicat conducerea uzinei ca. de comun acord cu organizația comercială respectivă, să întocmească un program de funcționare a acestor unități în pauza reglementară sau la ieșirea din schimburi a muncitorilor ? Au intervenit pe parcurs și o seamă de false „piedici", Da un moment dat, T.A.P.L. Pitești a încercat să reînființeze aceste unități, dar i s-a pus în vedere că lucrul a- cesta este acum de competenta organelor cooperației de consum; numai că Uniunea raională a cooperației de consum din Pitești nu a întreprins nimic în această direcție. Ca urmare, în incinta uzinei nu a luat ființă nici o unitate de deservire. Mai mult, bufetul din stafia C.F.R. Colibași — apropiat uzinei — stă închis de mai multe
Eficiența controlului
îndeplinirii hotărîrilor

(Urinare din pag. I)După cum e și firesc, eficiența controlului depinde în mare măsură de felul cum sînt orientați cei chemați să ajute la îndeplinirea hotărîrilor. Tocmai de aceea, înainte de a porni pe teren, instructorii, activiștii obștești sînt in- struiți temeinic de secretarii comitetului regional sau ai comitetelor raionale și orășenești de partid, cla- rificîndu-li-se obiectivele urmărite, aria tematică, modul de a acționa la fața locului; ei studiază documentele de partid și de stat, hotărîrile organelor locale în legătură cu problema, respectivă.Experiența arată că rezultate bune se pot obține numai atunci cînd organele și organizațiile de partid acționează imediat după luarea hotărîrilor, controlul merge mină în mină cu munca pentru realizarea sarcinilor, cînd îndrumarea și controlul au un caracter permanent și sistematic, continuînd pînă la înfăptuirea tuturor măsurilor stabilite. întrucît fuseseră semnalate deficiențe în acordarea asistentei tehnice la schimburile doi și trei în întreprinderile Industria Sîrmei — Cîmpia Turzii, Atelierele de reparat material rulant „16 Februarie", „Metalul Roșu", „Armătura" din Cluj, comitetul regional de partid a trimis în aceste unități activiști ai comisiei economice care au sprijinit efectiv conducerea întreprinderii la repartizarea judicioasă a specialiștilor pe schimburi, au informat comitetul regional asupra acțiunilor întreprinse și au continuat să urmărească sistematic aplicarea acestora, ceea ce a contribuit la o mai bună organizare a producției în schimburile doi și trei.Desigur, controlul îndeplinirii hotărîrilor nu înseamnă doar „a constata", „a înregistra" realizările și neajunsurile, ci, ca parte organică a muncii de partid înseamnă ajutor concret pentru aplicarea măsurilor stabilite. în discuțiile purtate cu cadrele de conducere, cu comuniștii, analizăm rezultatele acțiunilor întreprinse, cauzele deficientelor, mijloacele de remediere și sprijinim aplicarea lor operativă. Spre a înlesni înlăturarea unor greutăți în punerea în funcțiune a Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej, noi am format un colectiv de activiști de partid și specialiști de la cele patru uzine de produse chimice din regiune, care, sub îndrumarea secretarului comitetului regional de partid cu probleme e- conomice. se deplasează periodic la Dej, ajutînd la îmbunătățirea activității de partid, precum și la efectuarea probelor tehnologice, darea în funcțiune a secțiilor de producție, organizarea științifică a muncii.Noi considerăm drept o condiție esențială a eficientei controlului îndeplinirii hotărîrilor ca să nu se aștepte semnale critice pentru a analiza felul cum sînt înfăptuite măsurile stabilite. Consider grăitor următorul exemplu : Anul trecut biroul comitetului regional de partid a adoptat o hotărîre privind dezvoltarea sectorului zootehnic în cooperativele agricole din regiune. I- mediat după aceasta, comitetul regional a orientat munca comitetelor raionale de partid, a organizațiilor de partid din C.A.P.. a consiliilor a- gricole și uniunilor cooperatiste spre aplicarea riguroasă a ansamblului de măsuri stabilit. în felul acesta s-a ajuns ca efectivul de a- nimale planificat să fie depășit cu 4 717 capete, iar producția medie de lapte realizată de fiecare vacă furajată în primele cinci luni ale a-

manifestări de for- Comitetul raional care a analizat de activitatea C.I.L.

cestui an să fie de 764 litri, ceea ce creează condiții ca pînă la sfîrșitul anului să se poată realiza circa 2 000 litri lapte de fiecare vacă, față de 1 380 litri planificați.Mai întîlnim însă cazuri cînd se uită că un plan de măsuri, oricit de judicios, constituie doar începutul, baza de pornire, hotărîtor pentru succesul fiecărei acțiuni fiind munca practică pentru realizarea celor stabilite. Comitetul regional a criticat unele malism la P.C.R. Gherla, mai multe oriGherla, a adoptat hotărîri cuprin- zînd măsuri bine chibzuite, fără însă a se îngriji de aplicarea lor. însemnătatea controlului constă totodată in faptul că el constituie un mijloc de verificare în practică a justeței hotărîrilor adoptate, de- terminînd uneori completarea lor in funcție de noile condiții sau necesități. Anul trecut, biroul Comitetului regional de partid a analizat activitatea comitetelor raionale de partid Dej, Turda, Zalău pentru întărirea cooperativelor agricole mai puțin dezvoltate. Despre felul cum s-a trecut la îndeplinirea planului de măsuri stabilit cu acest prilej eram informați periodic atît de comitetele raionale, cît și de instructorii noștri. în același timp, în mai 1966 am efectuat un control cuprinzător în cîteva raioane, urmat de o ședință a biroului comitetului regional în care două comitete raionale au prezentat informări. A reieșit astfel că s-au creat condiții ca multe cooperative slabe să se ridice în acest an la nivelul celor cu rezultate bune. (53 C.A.P., cunoscute anainte ca slab dezvoltate, au realizat și depășit, anul trecut, producțiile de grîu planificate). Producția medie de lapte a crescut simțitor. Cu acest prilej, comitetul regional a adoptat noi măsuri privind întărirea organizațiilor de partid din C.A.P., creșterea tortei lor de mobilizare în acțiunea pentru vegetale și animale.în activitatea secretariatului și a biroului comitetului regional de partid s-a încetățenit practica de a analiza periodic stadiul îndeplinirii celor mai importante hotărîri. Astfel, în luna mai, după un control prealabil efectuat în raioanele Bistrița, Huedin. Gherla, orașele Cluj și Turda, biroul regional a luat în discuție felul cum sînt aplicate măsurile stabilite privind îmbunătățirea educării patriotice și internaționaliste a oamenilor muncii. O- biectul unor ședințe de birou sau secretariat l-a constituit, de asemenea, analiza activității desfășurate de organele și organizațiile de partid din regiune pentru creșterea și selectionarea cadrelor, realizarea planului de investiții, creșterea efectivului de animale și asigurarea bazei furajere etc.Comitetul regional orientează comitetele raionale și orășenești să perfecționeze continuu controlul îndeplinirii hotărîrilor. în acțiunea desfășurată în acest domeniu, Comitetul orășenesc de partid Cluj antrenează pe scară tot mai largă instructorii nesalariati. numeroși specialiști din activul de partid. Comitetul raional Turda obișnuiește ca. la instruirea secretarilor organizațiilor de partid din cooperativele agricole de producție, să ceară informări din partea unor secretari asupra felului cum este organizat controlul îndeplinirii hotărîrilor. Si pe această cale se înlesnește schimbul de păreri asupra metodelor celor mai eficiente, crește spiritul de răspundere pentru aplicarea operativă a măsurilor stabilite.

sporirea producției

De altfel, generalizarea experienței pozitive în efectuarea controlului reprezintă o constantă a activității Comitetului regional de partid Cluj. în cadrul ședințelor cu birourile comitetelor raionale și o- rășenești obișnuim să prezentăm concluziile ce se desprind din conținutul și formele activității de control desfășurate. Acționînd cu perseverență pentru continua îmbunătățire a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid, vom contribui la creșterea rolului lor mobilizator și organizator în înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. Noul spitql din Suceava în curs de finisare

MĂTASEA POPULARĂ
paleta modelelor
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Articolul s-a compus de la sine, pe loc, în camera mostrelor, în timp ce priveam cataloagele cu eșantioane și metrajele din rafturi. Preocuparea întreprinderii „Mătasea populară" de a-și îmbunătăți calitativ producția (calitatea include și frumosul) este evidentă. Modelele de acum un an sînt mai timide, mai incerte ■, anul acesta au fost omologate unele mostre mai atrăgătoare, mai rafinate, curajoase in desen și culoare.In primul rind mi-au a- tras atenția „contexturile". S-au obținut multe suprafețe, unele ripsate, altele gofrate puternic, altele netede și compacte ca pielea (admirabila mătase Duchesse). Dar oricit de noi și multiple ar fi ele, aceste contexturi apar ochiului nostru sub semnul uniformității din cauza coloritului limitat. Disting un roșu închis, verde închis, violet chis, bleu-marine, gru și roz, Această letă restrînsă riscă transforme elegantele chi’ în uniforme, sesc culorile și tonurile impure (în în țelesul bun al cuvîntului), obținute prin amestecul savant al pigmenților și apoi, in timpul lucrului, prin amestecul firelor astfel rafinat colorate. Din tonurile reci ale unei culori, asociate cu tonurile ei calde, ar putea rezulta combinații de o mare vibrație coloristică.Domeniul imprimeuri- lor incepe de la fularele de mătase naturală. Un mănunchi de modele gata omologate așteaptă să fie lansate pe piață. Se încearcă interpretări de folclor (fabrica organizează documentări în diverse regiuni ale tării). Se mai încearcă modele de mare efect care folosesc contrastele puternice s alb-negru (cele

mai reușite), alb-roșu. Este interesantă în acest sens interpretarea unei scoarțe din Rășinari cu dungi paralele inegale ca grosime. Indesirea, apoi rărirea acestor dungi creează iluzia optică a mișcării ondulatorii. Din păcate acest model e realizat in u- nele variante excesiv și urît colorate.Fularul poate constitui un atribut al elegantei. El aduce neprevăzutul, fantezia care stă bine unui ansamblu vestimentar de

Geta BRATESCU

— ilustrație", scene de vînătoare, cu desenul tnă- runtit, plin de hașuri, sau cu motive florale de un gust îndoielnic.De fapt, cele spuse pînă acum cu privire la fulare se aplică și metrajelor imprimate. Numai că aici nemaifiind vorba de modele pe matrițe mici, ca la fulare, ci de zeci de metri în care îmbinarea
• DE CE AT1T DE PUȚINE 
CULORI ? • MODELUL SĂ NU 
DEVINĂ UNIFORMĂ«CE

SE „OMOLOGHEAZĂ"?GUSTURIîn- ne- pa- să ro- Lip- pastelate
sobrietate clasică. Creatorii de la „Mătasea populară" au ințeles acest lucru și au imaginat cîteva modele curajoase, foarte la modă. Dar ele sînt puține față de cerințele pieței noastre. Majoritatea fularelor se păstrează pe lima mai veche a motivului mărunt, chiar dacă acesta nu mai este turcesc, ci de inspirație populară.La baticurile de mătase vegetală izbutirea modelelor este strîns legată de felul in care materialul prinde culoarea. Fabrica a adoptat de curînd firele „triacetat", plăcute ca luciu, mai puțin șifonabi- le, mai aproape de calitatea mătăsii naturale. Pe aceste baticuri de triacetat s-au încercat motive foarte reușite : geometrii neprevăzute sau șahul in alb-negru si alb-brun. E un progres față de baticurile mai vechi cu „model

matrițelor produce defecte. realizarea modelelor mai îndrăznețe este adeseori compromisă. S-au reușit serii experimentale de o mare frumusețe a coloritului și desenului. Dar la producția de 5— 6 000 de metri de mătase imprimată pe zi, ar trebui găsită soluția unei simbioze perfecte între fantezia creatoare și condițiile tehnice. Pe de o parte, creatorul cred că trebuie să prevadă în modelul său condiția tehnică de realizare; pe de altă parte, utilizarea celor mai buni colorând și celor mai noi metode tehnice să facă posibilă o fertilă și valoroasă creație de modeie.Un al treilea factor, și poate cel mai important, este comisia de omologare ; ea are menirea să încurajeze producția în sensul contrar demodării. Privind cataloagele și

rafturile cu mostre ale întreprinderii industriale de stat „Mătasea populară" constatăm, desigur, un progres. Totuși, motivul banal cu floricele mai miei sau mai mari, colorate uneori într-o gamă susținută, dar foarte adesea cu dezacorduri supărătoare, care sparg suprafața materialului, este preponderent. Mătasea cere noblețe în colorit și nu se poate impăca cu stridentele pe care stamba le suportă uneori. Si mătasea suportă game exaltate de culoare, cu condiția ca acestea să fie adevărate game. Am remarcat însă folosirea cu predilecție a „culorilor din tub", întelegînd prin acest termen culoarea brută, nerafinată prin intervenția delicată a unor alți pigmenți. Am remarcat în special un galben, a cărui calitate vulgară face ravagii cînd intervine. Lîngă acest galben crud se imprimă uneori viole- tul-lila, considerîndu-se că galbenul și violetul sînt predestinate cromatic. Dar ce galben și ce violet se asociază armonios, în ce proporții ?La întreprinderea „Mătasea populară" se mai creează încă mătasea lucioasă destinată rochiilor de casă, consfințindu-se în producția de larg consum acest gen care, prin continua preocupare pentru frumosul cotidian, aș vrea să cred că e pe cale de dispariție. „Capodul’ lung din șaten ieftin, viu colorat, cheamă parcă după sine bigudiurile și discuțiile aprinse între vecine. Expozițiile de confecții și jurnalele de modă, ca și aparițiile feminine din filme, au arătat gospodinelor că ținuta de casă poat° fi, potrivit siluetei fiecăreia, fie un pantalon la care să se a- sorteze cîteva bluzoane, fie un sarafan care prin lărgimea lui să

permită mișcarea, o rochie comodă șort viu cblorat sau halat de lucru neutru tăietură și culoare, că, iată populară" ocupă un sector al său cu producția unui material care, în condițiile noi de civilizație, nu-și mat găsește rostul. Comisia de omologare, atît de exigentă cînd e defecte bine să pornite mai dePrin experiențele tehnice, prin realizarea unor țesături și imprimeuri concepute cu gust, „Mătasea populară" a săvîr- șit pasul necesar peste barierele inerției. Rămîne să-și înmulțească pașii, mergînd către realizările pe care acest început le anunță.

fie cu un caAșa cum „Mătasea

vorba de micile în execuție, ar fi aibă și exigente dintr-o viziune ansamblu.

zile.In ultimul timp au măsuri pentru amenajarea chioșcuri și tonete în jurul unor mari întreprinderi. Dar și în a- ceastă privință se manifestă întîr- zieri nejustificate. Da Uzina de produse sodice Govora sau pe șantierul Fabricii de micromotoare abia se caută o soluție judicioasă pentru asigurarea spatiilor de deservire necesare.Problema în discuție implică elucidarea, în prealabil, a mai multor chestiuni. Mai întîi, așa-numi- tele „spatii", pe care conducerile întreprinderilor economice trebuie să îe pună la îndemîna comerțului. Este greu să se realizeze pe plan local cîteva chioșcuri întinse pe vreo 2—3 m.p. sau să se găsească un locșor potrivit ce ar putea fi amenajat ? De cele mai multe ori nu-i nevoie nici de investiții, nici de vreo lucrare care să ceară eforturi mari, ci pur și simplu de puțină chibzuință și interes. în fond, pentru desfacerea unor articole mărunte nu sînt necesare nici „magazine", nici „complexe comerciale", cum se pretinde uneori pentru a se motiva lipsa de inițiativă în acest domeniu, în al doilea rînd, este vorba de profilul unităților amplasate în a- propierea uzinelor și fabricilor. De obicei, se merge pe linia înființării unor chioșcuri mixte, în care să se găsească „de toate", adică : bomboane, cîteva preparate de patiserie, țigări etc. Dar cele mai solicitate sînt bufetele și lucrul nu-î greu de explicat. Se trece cu vederea, de asemenea, că în pauză sau la ieșirea din schimb muncitorii doresc să găsească și alte sortimente ce le sînt necesare cum ar fi: fructe și legume proaspete, apă minerală, ziare, reviste etc.Pe șantierele de construcții înființarea unor unități de deservire trebuie să meargă cu un pas înaintea angajării de muncitori, tehnicieni și ingineri. Dar la Uzina chimică Pitești, de pildă, pe ale cărei șantiere lucrează numeroși constructori, funcționează un singur chioșc.Problema îmbunătățirii deservirii în cele mai diverse domenii de activitate a fost relevată la consfătuirea pe tară a lucrătorilor din comerț- Se impune ca organele comerciale și conducerile întreprinderilor să analizeze temeinic situația existentă și să ia acele măsuri care — tinînd seama de specificul locului, de criteriile unei gospodăriri raționale — să asigure o deservire operativă, civilizată, a oamenilor muncii din întreprinderi.
George BUȚOIU

fost luate de

Unul dintre punctele de atracție pentru vizitatorii orașului Galați 
și pentru localnici — restaurantul „pe apă“, instalat pe bordul 

vasului „Libertatea" (Foto : M. Andreescu)
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MIJLOACE MODERNE 
în munca de proiectare

în domeniul investițiilor, munca de proiectare trebuie să țină pasul cu progresul tehnic și să asigure predarea documentației tehnico-economice complete în cel mai scurt timp posibil. Despre aceste imperative esențiale s-a mai scris. Dar despre modul în care se întocmesq proiectele, despre mijloacele moderne folosite de proiec- tanți, care să permită mecanizarea și chiar automatizarea unui număr masiv de operații, creșterea substanțială a productivității muncii lor, precum și reducerea costurilor de proiectare, s-a vorbit mai puțin. Iată ce m-a determinat să ridic această problemă, cu convingerea că ea va trezi ecou în rîndul forurilor care conduc institutele de proiectări.Operațiile referitoare la executarea desenelor, scrierea cotelor și a diverselor indicații, au o pondere de circa 15—20 la sută din timpul total al activității de proiectare. Ele nu sînt operații de concepție și, totuși, adeseori, provoacă mari întîrzieri în realizarea la termen a proiectelor. Ritmul lor s-ar putea accelera. Cum ? Folosindu-se o instalație complexă pentru desenarea și scrierea automată a planurilor și desenelor, denumită coordinatograf. Ea se compune dintr-o masă de desen (coordinato- graful propriu-zis), un pupitru de comandă, calculatorul cu program și din aparate suplimentare ce se aleg potrivit necesităților specifice. Printre domeniile unde utilizarea aduce prin unei se metria, instalațiile de tot felul. Nu mai puțin productivă este și mașina de scris și cotat planuri, construită special pentru scrierea legendelor, nomenclatoarelor, tabelelor, cît și pentru cotarea planurilor, inclusiv executarea de săgeți, semne și simboluri. Scrierea și cotarea se realizează uniform, unitar și citeț, putîndu-se șterge ușor, în caz de eroare. Rezultatele obținute, după un mare număr de probe, a- rată că prin folosirea acestei mașini productivitatea muncii se dublează, față de scrierea cu mina și, respectiv, crește de circa 3,5 ori; față de scrierea cu ajutorul șabloanelor. Mari avantaje se obțin și prin Utilizarea unei planșete moderne cu coloană centrală unică de susținere, comandată electric

acestei instalații poate economii mari de timp, prelucrarea automată a cantități masive de date, numără construcțiile, topo-

Timpul de ridicare a planșetei între limitele 400 mm și 800 mm este de 3 secunde, iar timpul de înclinare (de la poziția orizontală la verticală) este de 5 secunde. Planșeta poate să se rotească pe soclul său cu 360° și să fie oprită la dorință, în orice poziție. Foarte utile și de mare eficiență pentru proiectare sînt stilourile cu vîrf din fibre de sticlă și încărcate printr-un cartuș, care înlocuiesc penițele și trăgătoarele de tuș. Ele lucrează continuu și nu prezintă nici unul din neajunsurile acestora.De mare productivitate sînt și mașinile pentru întocmirea părților scrise ale proiectelor. Din a- ceastă grupă fac parte mașina automată de scris, cu un tablou interschimbabil de programare, care comandă toate funcțiunile : imprimare, neimprimare, salt de ban-, dă, perforare, pornirea și oprirea lecturii. Această mașină poate să funcționeze cu ajutorul propriilor taste, al unei benzi pentru funcționarea automată, al cartelelor perforate. în acest domeniu, o noutate interesantă este sistemul denumit „Typit", care aduce o soluție simplă și rapidă pentru imprimarea la mașina de scris a unui număr mai mare decît cele 92 semne existente. Fără a schimba mașina de scris sau claviatură, sistemul „Typit" permite să se scrie sute de semne șl simboluri. Se evită astfel completarea cu mîna a unor documente dactilografiate cu abre- viațiuni tehnice, semne matematice, litere din diferite alfabete, formule chimice și fizice sau orice alte semne speciale, acestea im- primîndu-se odată cu dactilografierea textului.Reproducerea documentației de proiect constituie o activitate însemnată în orice institut modern. Acestui domeniu i se acordă o importanță sporită, fiind lansate diferite procedee, într-un număr atît de mare încît cel ce dorește să-și facă o idee globală este pus uneori în încurcătură. De aceea, apare necesar ca în multitudinea tipurilor de mașini să se facă o clasificare, după metodele tehnice utilizate, fiind astfel posibil să se simplifice procurarea lor. Dintre diferitele procedee de reproducere rapidă a, documentației tehnice se desprinde electrografia (xerografia), care este cea mai a- vansată și eficientă. De pildă, comparativ cu copierea mahuă- copierea prin electrografie

Pe planșetele Institutului de proiectări pentru industria chimiei anorganice 
și metalelor neferoase (IPRAN) se conturează noile capacități de producție 

ale Uzinelor de produse sodice din Ocna Mureș
Foto : S. Cristian

Schimb de experiență 
privind creșterea 
producției de iarbă

Timp de două zile, la Sa- lonta, regiunea Crișana, a a- vut loc un schimb de experiență, în problema sporirii producției de iarbă pe pășuni. Participanții — vicepreședinți ai consiliilor agricole, specialiști cu baza furajeră, președinți și ingineri din cooperativele agricole, specialiști din institutele de cercetări și învățămînt, au făcut cunoștință cu realizările bune obținute în această direcție în regiune. în cadrul schimbului de experiență au fost prezentate referatele : „Noi orientări în legătură cu sporirea producției pe pajiștile naturale", „Eficiența pășunatului cu gard electric", „Dinamica vegetației pe pajiștile combinatului Batăr-Tăut-Talpoș sub influența diferitelor îngrășăminte aplicate" etc. De asemenea, au fost organizate vizite la combinatul Batăr-Tăut-Talpoș unde prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice s-a obținut o producție de 24 000 kg masă verde la hectar, la pășunea ameliorată de la Borod, unde au fost prezentate și o serie de mașini destinate îngrijirii pășunilor etc.

este mai ieftină (la salarii, costul materialului, costul energiei electrice) de peste 10 ori. Firește, a- chiziționarea unor asemenea utilaje moderne nu este un lucru ușor. De aceea, soluția cea mai convenabilă ar fi înființarea, pe lîngă mai multe institute de proiectare a unor centre pentru întocmirea, reproducerea și multiplicarea documentației tehnice de proiect, dotate cu mijloace specializate, ținînd seama că nici un procedeu nu înlocuiește în totalitate pe celălalt. Alegerea procedeului și a modelului mașinii sau dispozitivului trebuie să se fundamenteze pe o temeinică analiză a eficienței economice. Sumele investite ar putea fi recuperate într-un timp scurt. Totodată, ar crește operativitatea în munca de proiectare, cadrele din institute putîndu-se dedica mai mult activității de concepție, elaborării de soluții valoroase, Ia un înalt nivel tehnic.Și, pentru că este vorba de dicarea productivității muncii proiectare, cred că ar fi cazul înșiși proiectanții, împreună constructorii noștri de mașini treacă cît mai tirea și moderne vitatea.
curînd la pregă- asimilarea unor mijloace care să le ușureze acti-

Ing. lacob NICOLAU
Institutul de proiectări 
al industriei ușoare

Un întreg sistem de acte normative și reglementări de detaliu a fixat, în ultimul deceniu, un șir de ecluze care „calibrează" produsele după „gabaritul" concordanței calității lor reale cu calitatea prescrisă în standardele de stat și în normele interne, determinînd pătrunderea în rețeaua comercială a de calitate nă. An de produselor zătoare pentru circuitul comercial se reduce. Cu toate acestea, mai sînt încă mărfuri care nu corespund întru totul calității prevăzute fie, în momentul recepționării lor de către comerț, fie mai tîrziu, în depozit, magazin sau chiar la consumator.Se știe că pentru orice marfă prelucrată industrial există numeroase verigi de control al calității: o recepție a materiilor prime și auxiliare, un control calitativ nai în gic, o absența la fabrică, o recepție în comerțul cu ridicata, un control periodic în depozite și, în sfîrșit, o recepție în comerțul cu a- mănuntul. După părerea mea, această filieră de control este mai mult decît suficientă pentru a împiedica pătrunderea mărfurilor necorespunzătoare în rețeaua comercială, cu condiția ca, paralel cu creșterea exigenței personalului însărcinat cu efectuarea controlului, să se ia și unele măsuri organiza

unor mărfuri tot mai bu- an, valoarea necorespun-

interfazic și fi- fluxul tehnolo- autorecepție (în beneficiarului)

Cum sînt pregătite hambarele?
(Urmare din pag. I)către cooperativele agricole, sînt depozitate în bazele de recepție. Aceasta pune în fața colectivelor de conducere ale bazelor sarcina de răspundere de a organiza temeinic munca pentru a face față volumului mare de cereale care trebuie recepționate, manipulate și depozitate într-o perioadă relativ scurtă. Sînt pregătite hambarele pentru depozitarea în bune condiții a cerealelor ?La centrul raional pentru valorificarea produselor agricole din Urzi- ceni vor fi recepționate, potrivit prevederilor, circa 47 000 tone de cereale păioase. Dar, ținînd seama că în multe unități agricole se vor obține recolte mai bogate decît cele prevăzute, centrul raional Urziceni va avea de recepționat o cantitate mult mai mare. Pînă acum este asigurat spațiul de depozitare pentru 35 850 tone, iar pentru restul sînt în curs de amenajare platforme betonate și acoperite, șoproane fixe și pă- tule metalice. Trebuie însă precizat că o parte din magaziile destinate

de

depozitării cerealelor sînt încă ocupate cu produse agricole, că ele abia urmează a fi eliberate. Pentru ca această operație să se facă cît mai. repede se impune ca organelerecepție și C.F.R. să a- corde toată atenția transportării cerealelor din magaziile destinate noii recolte. Acest lucru este necesar pentru ca magaziile să poată fi revizuite și dezinfectate. De asemenea, trebuie să se urgenteze turnarea betonului în platforme pentru ca acestea să fie bine uscate înainte de a începe depozitarea cerealelor.La unele baze nu s-a asigurat, în întregime, spațiul de depozitare. Din cele relatate de tov. Ni- colae Zaharia, directorul bazei raionale de recepție Slobozia, rezultă că aici există un deficit pentru circa 20 000 de tone de cereale. Se spune că acesta va fi acoperit prin dirijarea, în altă parte, a produselor existente acum în magazii și prin amenajarea de șoproane și platforme acoperite. Dar aceste operații întîrzie.în general, în regiunea București, după calculele făcute, spațiul de depozitare a cerealelor nu este

suficient. Ținînd seama de aceasta, întreprinderea regională de valorificare a produselor agricole a luat măsuri pentru amenajarea de platforme a- coperite, șoproane fixe și identificarea magaziilor nefolosite de către unele întreprinderi și unități a- gricole. Mult se contează și pe noile magazii aflate în lucru și a căror capacitate totală urmează să fie de 30 000 tone de cereale. Dar, cu toate că regiunea este deficitară în spații pentru depozitarea cerealelor, s-a fixat ca termen de execuție a magaziilor trimestrul patru a.c. în urma unei analize făcute de comitetul regional de partid, s-a stabilit ca lucrările de construcții să fie urgentate. Se mai întîmpină însă greutăți în procurarea materialelor de construcții.Ținînd seama de faptul că secerișul griului bate la ușă este necesar ca organele regionale și raionale să depună eforturi pentru ca hambarele să fie gata la timp, iar cerealele să poată fi depozitate în cele mai bune condiții.
Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"
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Puncte de vedere

Controlul
de calitate
in comerț
Și

în această pri-
lui

torice vință.Ce interesează, în primul rînd, la calității uneiLa livrare, marfă poate sau, dimpotrivă, gen, constituit din mai multe șarje sau poveri, din materii prime de calitate variată, în final produsele obținute avînd parametri calitativi oarecum diferiți. în acest ultim caz, buletinul de analiză și certificatul de calitate al lotului nu reflectă, de regulă, această situație. Rezultă, deci, că este indicat ca loturile de marfă să fie cît mai omogene la livrare, iar în cazul cînd acest lucru nu este posibil — cum se întîmplă, de exemplu, la conserve de legume, dulcețuri, vinuri etc — atunci în documentele care însoțesc lotul ar trebui să fie specificate caracterul și proporțiile eterogenității lor. Aceasta cu atît mai mult a- tunci cînd este vorba de produse alimentare. Pentru verificarea calității, ar mai fi nevoie și de generalizarea unei terminologii precise, în- trucît în numeroase standarde de stat și norme interne ea este încă foarte eterogenă. Practica a arătat că munca comisiilor de recepție și, în general, verificarea calității este mult ușurată și de înregistrarea, pe buletinele de analiză care însoțesc mărfurile, a rezultatelor analitice ale tuturor proprietăților standardizate ale produselor respective ; de asemenea, de menționarea, pe etichetele ambalajelor, a datei de fabricație și a termenului de garanție.Unul din procedeele cele mai larg folosite pentru verificarea calității este cel al luării de probe. Este oare cea mai potrivită această tehnică, consemnată în numeroase standarde și norme interne, care unele vechi ani? Ajunge la într-adevăr, o medie care să fidel atît uniformitatea, cît și dispersia caracteristicilor întregului lot?

verificarea mărfi ?un lob de fi omogen etero-

dintre de 5-10 analiză, probă reflecte

se pare că în acest domeniu sînt încă multe de făcut, mai ales la a- cele produse unde recepția se face printr-un sondaj care nu cuprinde decît un mic procent din masa lotului (5-10 la sută). în legătură cu aceasta, pentru loturile formate din o- biecte de consum nealimentar (încălțăminte, confecții, tricotaje etc), credem că ar fi posibil să se renunțe chiar la verificarea în rețeaua comercială, deoarece, în cele mai multe cazuri, defectele sînt sesizate abia la consumator. Pentru astfel de mărfuri — la care ar trebui, după părerea mea, să se stabilească un termen de garanție cît de mic — s-ar putea găsi soluția returnării produselor defecte Ia furnizori — fie direct, fie prin intermediul magazinelor, cu obligația înlocuirii lor (bineînțeles, la vînzare este necesar să se mmîneze cumpărătorului un talon special). Acest lucru ar fi de natură să sporească exigența în timpul fabricării.Aprovizionarea directă este o formă de comerț care s-a dovedit valoroasă din punct de vedere economic, mărfurile ajungînd de la fabrică la consumator pe calea cea mai scurtă, în același timp însă, ea favorizează, în fapt, sustragerea de sub controlul comerțului a unei serii întregi de produse: de panificație, lactate, preparate de carne etc. Cum pot oare recepțio- nerii comerțului, puțini la număr, să verifice realmente calitatea a zeci de tone de produse de un variat sortiment în cîteva ore și să îndeplinească, totodată, formalitățile de rigoare ? N-ar fi indicat ca, în asemenea cazuri, organele comerțului să dispună de puncte proprii de control, cu o dotare corespunzătoare, în chiar incinta fabricilor respective ? Oricum, așa cum se realizează, la acest gen de mărfuri, recepția calitativă este în prezent în bună măsură formală.

în condițiile actuale, cînd îmbunătățirea sistematică a calității constituie o problemă majoră în toate sectoarele de activitate economică, rolul omului care controlează calitatea a crescut. De aceea, conducerea de partid și de stat a indicat ca pentru controlul calității produselor să se apeleze la specialiștii de mare competență, cu experiență în acest domeniu și de o exigență ireproșabilă. Se întîmplă însă cîteo- dată ca exigența unora să nu fie constantă, ca ei să manifeste „înțelegere" față de anumite „dificultăți" ale unei întreprinderi sau alteia și nici pregătirea lor să nu fie corespunzătoare.Problema este mai a- cută pentru unitățile comerțului socialist, unde posturile de merceologi, care reclamă studii medii și superioare de specialitate, sînt ocupate, uneori, de personal lipsit de această calificare. Mai mult, chiar merceologii cu studii de specialitate care activează în comerț sînt ocupați, o bună parte din timp, cu ținerea a tot felul de evidențe și situații statistice, din care multe ar putea fi mecanizate, în timp ce în comisiile de recepție și în depozite se află lucrători mai puțini și cu o calificare mai redusă. De aceea, se poate pune întrebarea : cine vine și cine ar trebui să vină în contact direct cu marfa ? Iată, după părerea noastră, o problemă la care ar trebui meditat. în orice caz, în situația dată socotim că ar fi necesar ca depozitele — dacă nu toate, măcar majoritatea — să aibă în dotarea lor cîte un - punct de laborator, specializat în analizele prevăzute de standardele și normele interne pentru grupele respective de mărfuri, iar merceologul-analist să fie membru al comisiei de recepție. Considerăm că pot fi . totuși exceptate depozitele de produse' electrotehnice, mobilă și alte mărfuri de mare complexitate— la care se poate menține un control final unic la nivelul întreprinderii producătoare— aceasta din urmă răspunzînd exclusiv față de comerț și de consumatori pentru parametrii funcționali, deoarece la aceste mărfuri termenul de garanție decurge din momentul cumpărării. în acest caz, comerțul ar răspunde numai de integritatea produselor respective.Cele consemnate ni se par a fi cîteva din numeroasele rezerve care, studiate atent, ar duce la creșterea eficienței controlului calitativ al bunurilor de consum, fără crearea unor verigi suplimentare. Din aceasta ar avea de cîști- gat nu numai consumatorii, ci și economia națională în ansamblul ei prin evitarea irosirii de muncă, bani și mărfuri.

SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

bugetare nu mai totul necesității

lor în două articole „procurări de inventar resc" și „procurări de moale și echipament" ? tică apar și situații cînd același obiect de inventar gospodăresc este achiziționat din fondurile de investiții necentralizate sau din cele centralizate, aprobate prin planul de stat. Așa, de exemplu, spălătoriile mecanice de rufe — considerate obiecte de inventar gospodăresc — sînt procurate atît din fondurile bugetare (dispozițiile legale nu stabilesc limite valorice), cît și din cele de investiții centralizate. Se impune deci revizuirea actualelor limite valorice de finanțare de la buget a unor categorii de obiecte și lucrări de investiții necentralizate, în sensul unei mai bune corelări a acestora

distincte : gospodă- inventar în prac-
Clasificația în vigoare a cheltuielilor bugetare a constituit un instrument prețios pentru folosirea economicoasă a mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziție de către stat. Ea a dat posibilitatea ca planificarea și finanțarea cheltuielilor să se facă uniform, eliminîndu-se diferențierile nejustificate dintre unitățile de a- celași fel, înlesnind normarea rațională a consumurilor, efectuarea analizei și a controlului execuției bugetare. După părerea mea, la ora actuală, cadrul comun al clasificației răspunde întruunei judicioase planificări și finanțări a cheltuielilor, el fiind, în unele privințe, depășit. Perfecționările ce se impun acum trebuie să precizeze cît mai exact natura cheltuielilor, în vederea alcătuirii unor grupări mai omogene, să lărgească posibilitățile de a- naliză a execuției bugetare și de normare cît mai e- xactă a unor categorii de cheltuieli, potrivit condițiilor concrete din unități. De asemenea, pornind de la faptul că cheltuielile unităților bugetare au o structură similară, nu ar fi lipsit de interes să se studieze și căile de simplificare a lucrărilor de planificare și evidență.Concret, în ansamblul cheltuielilor efectuate de instituțiile bugetare, ponderea cheltuielilor administrative și gospodărești este relativ mică. Totuși, în clasificația în vigoare ele au o dezvoltare disproporționată față de importanța lor. îndrumătorul de încadrare a cheltuielilor prevede cele mai mici amănunte (cheltuieli cu penițe, cerneală, sfoară). Această enumerare și-a avut rostul într-o perioadă în care acțiunea de normare a unor elemente de cheltuieli era la început. în prezent, prin stabilirea unor norme limitative ale cheltuielilor administrativo-gos- podărești nu mai este necesară repartizarea cheltuielilor pe obiecte mărunte. Astfel, s-ar putea unifica într-un singur articol — cheltuieli de gospodărire — următoarele alineate : cheltuielile de birou, ziare, reviste, buletine și publicații. cu cele pentru poștă, telefon, telegraf, radio și cele privind încălzitul, iluminatul. Toate aceste cheltuieli au aceeași natură. Din aceleași motive, consider că alineatul „întreținerea și reparațiile curente la mijloacele de transport" poate fi grupat cu cel care se referă la „lucrările de vopsit, văruit și reparații curente". Nimic nu justifică nici împărțirea în două alineate distincte a „cheltuielilor privind practica și transportul în vacanță al elevilor și studenților" și „cheltuieli cu plata diferențelor de transport pe C.F.R.".Mă opresc și asupra altor aspecte. Unitățile spitalicești, policlinicile sînt dotate cu obiecte de uz gospodăresc : mese, paturi, noptiere, dulapuri, unelte tehnice, perdele, covoare, lenjerie. După cum se vede, obiectele enumerate au aceleași caracteristici din punct de vedere al destinației lor. A- tuncl, cum se justifică gruparea

cu necesitățile unităților, ținîn- du-se seama și de faptul că volumul • mijloacelor bănești puse la dispoziția întreprinderilor sporește an de an.Potrivit actualei clasificații, în mod inutil același obiect poate fi încadrat diferit după scopul în care este folosit: medical sau gospodăresc. Astfel, într-o unitate sanitară, un frigider se folosește atît la păstrarea alimentelor cît și Ia conservarea unor ' medicamente. Sînt acestea criterii serioase pentru ca cheltuielile să fie încadrate separat : „procurări de inventar gospodăresc", iar, în al doilea caz, la „procurări și montări de utilaje speciale" ? Oricine își dă seama că această delimitare este arbitrară și duce Ia înregistrări de prisos, la1 pierdere de timp. Totodată. îndrumătorul de încadrare a cheltuielilor ar mai putea fi îmbunătățit și sub alte aspecte. Astfel, pînă acum nu este suficient lămurită nici încadrarea unor o- biecte care au o valoare individuală sub 25 de Iei și o durată de folosință sub un an. Unele unități le procură din creditele prevăzute la articolul „utilaje speciale", altele — din fondurile pentru medicamente, pansamente și materiale sanitare.. Consider că prin modificarea clasificației bugetare în sensul propunerilor de mai sus, gruparea cheltuielilor comune ale unităților bugetare, în^general, și ale unităților sanitare. în special, ar prezenta mai multă omogenitate, iar numărul subdiviziunilor clasificației. la grupele de cheltuieli discutate, s-ar reduce simțitor. Bineînțeles. îmbunătățirea evidenței cheltuielilor a- mintite trebuie să fie însoțită de respectarea destinației fondurilor.
Alexandru POPESCU
directorul direcției plan financiar 
și contabilitate
din Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale
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Jf nul dintre ce- f BB le mai pasio- 
\ B/B nante dome- nii ale biologiei contemporane îl constituie genetica — știința eredității viețuitoarelor. După cum fjzicie- nii au pătruns în intimitatea atomului și a nucleului său, așa și geneticienii aprofundează a- stăzi „microcosmosul” materiei vii, încercînd să-i dezvăluie legile tăinuite. Mijloacele moderne de investigare care

ductivitate mai mare de- cît a plantelor obișnuite; De asemenea, pe baza u- nor cercetări noi a fost creată în S.U.A. rasa de vaci de lapte Santa Ger- trudis, de mare productivitate atît în ce privește laptele cît și carnea.Genetica oferă astăzi metode prin care se poate interveni în intimitatea nucleului celular, reali- zîndu-se transferuri de cromozomi sau de fragmente de cromozomi de la o plantă la alta, și obține

CERCETĂRILOR

de conf. univ. dr. Petre RAICU

măresc enorm forța de pătrundere a cercetătorului, organizarea unor colective complexe de cercetare, cuprinzînd specialiști cu profil variat — biologi, medici, agronomi» biofizicieni, biochimiști, matematicieni etc. — au condus la multe descoperiri privind mecanismul fenomenului ereditar la nivelul celulelor și chiar al moleculelor. Se știe astăzi că acizii nucleici, cu molecule „imense" la scara lâr microscopică, constituie un fel de „bandă de magnetofon" pe care natura înregistrează cu semne biochimice, informațiile asupra caracterelor ereditare ale organismelor. „Citind” această originală inscripție, celula fabrică enzimele necesare atît propriei sale funcționări, cît și a organismului în ansamblu.Cum procedează celula ? Cum este influențată activitatea ei de agenți externi, cum modifică a- ceștia „mesajul ereditar* al acizilor nucleici și cum poate fi această activitate dirijată în mod deliberat de către om ? Iată o serie de probleme care, deși au fost dezvăluite sub multe aspecte, mai prezintă încă numeroase necunoscute.Cercetarea genetică fundamentală, just orientată, oferă însemnate a- plicații practice, între care posibilitatea creării noi soiuri de plante rase de animale, cu racteristici determinate, între altele, aprofundarea teoretică și experimentală a heterozisului, (fenomen datorită căruia hibrizii din prima generație cresc mai lepede, sînt mai viguroși și mai rezistenți decît părinții și dau producții mai mari) a deschis calea u- nor valoroase realizări în agricultură și zootehnie. La porumb, de pildă, hibrizii dubli obținuți în a- numite condiții manifestă un heterozis puternic, dînd, în prima și numai în prima generație, o pro- ducție cu 30—40 la sută mai mare decît soiurile obișnuite.în România, genetica ieste o știință cu tradiție, primele cercetări efectu- îndu-se la sfîrșiful secolului XIX și începutul secolului XX, odată cu apari' ția ei ca știință. S-au afirmat în acest domeniu, cu cercetări valoroase, ou- noscuți oameni de știință, ca C. Vasilescu, N. Filip, Gh. K. Constantinescu, C. Sandu-Aldea, E. Racoviță, D. Voinov, I. Cantacuzino, C. I. Parhon, T. Săvulescu, N- Ionescu-Sișești.în perioada de după bel de-al doilea război mondial, sub influența u- nor concepții dogmatice, rigide, nu s-a dat suficientă atenție acestei discipline științifice. Dezvoltarea ei a fost frî- nată datorită orientării u- nilaterale a cercetărilor, preluării mecanice a unor teze care etichetau drept antiștiințifice și idealiste legile eredității formulate ide G. Mendel și teoria cromozomică a eredității, elaborată de școala lui T. Morggn. Acestea au fost respinse în bloc, fără a se selecta aspectele de reală valoare științifică, confirmate de importante realizări practice. S-a trecut cu vederea faptul că, în fond, practica este criteriul suprem de verificare 
a teoriilor științifice. Astfel, pe baza studiilor inițiate în Suedia și continuate în multe alte țări, s-au realizat, între altele, plante poliploide valoroase, cu caracteristici superioare : rădăcini mai mari, masă vegetativă mai bogată, conținut de zahăr sporit și, în general, pro-

deȘi ca-

modificări ale eredității: Astfel, încrucișîndu-se un soi de grîu cultivat, cu nucleu celular de 42 de cromozomi, cu un soi sălbatic de numai 14 cromozomi și iradiindu-se hibridul care a luat naștere, s-a obținut o plantă de grîu care avea un mic fragment de cromozom de la specia sălbatică. Acest infim fragment i-a conferit griului cultivat rezistența la rugină a griului sălbatic. Genetica a reușit să obțină un important rezultat practic : imprimarea dirijată a unui nou caracter ereditar. Se pot obține astfel, prin hibridare, în interiorul aceleiași specii, cît și între specii, și prin diferite alte metode, noi soiuri de plante și rase de animale.Cercetările de genetică umană, la rîndul lor, au dus la descoperirea caracterului ereditar al unor .maladii și au dat impuls lucrărilor cancerului, considerat în prezent o metabolismului celular, ca urmare a unei denaturări locale a informației genetice normale.în anii din urmă, cercetările de genetică experimentală și teoretică, datorită lichidării unilateralității și primind sprijin material, au luat din nou o reală dezvoltare. S-au creat laboratoare de genetică în instituții de învățămînt superior, în institutele de'cercetare cu profil biologic, medical și a- gronomic. Prin metode genetice s-au creat o seamă de soiuri, rase și hibrizi de plante și animale care se folosesc în prezent în producție. Comunicările științifice românești s-au bucurat de o bună apreciere la maniiestări științifice internaționale. Pr n- tre realizările geneticienilor noștri pot fi citate cercetările privind cromozomii normali și aberanți la plante și animale, cito- genetica plantelor poli- ploide, fenomenul hetero- zis, maladiile cromozomi- ale și metabolice umane, sinteza „in vitro” a unor acizi nucleici cu capacitate infecțioasă etc.Cu toate acestea genetica, domeniu științific de importanță vitală pentru dezvoltarea agriculturii.

în domeniulmodificare a

zootehniei, medicinei etc. nu s-a dezvoltat corespunzător cerințelor actuale. O primă cauză este prea marea dispersare a cadrelor de cercetare și a bazei materiale. Numai în București există peste 15 laboratoare de genetică în cadrul diferitelor instituții de învățămînt și cercetare, în care lucrează mici colective formate din 3—4 persoane. Datorită faptului că aceste laboratoare au instituții tutelare diferite, cum sînt Academia, Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Forestiere, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerul Învățămîntului etc., nu s-a putut realiza o coordonare corespunzătoare a muncii de cercetare. Cercetări de genetică bacte- riană și virusologică, de pildă, se înfăptuiesc la Institutul de inframicro- biologie, la Institutul de microbiologie, parazitolo- gie și epidemiologie „Prof. dr. I. Cantacuzino" și la Institutul medico-le- gal, de către mici colective. Aceasta are drept urmare că aparatura modernă și de mare eficiență— microscoape electronice, centrifuge cu răcire sau spectrofotometre — cu care sînt dotate unele laboratoare este folosită neeconomic.Remedierea acestei situații s-ar putea obține printr-o concentrare a forțelor de cercetare, umane și materiale, prin coordonarea lucrărilor și a utilizării bazei materiale. Astfel, ar putea fi depășită faza metbdelor meșteșugărești în cercetare, specifică micilor laboratoare, alcătuindu-se colective complexe, mai productive și mai eficiente. După părerea noastră, în prezent sînt create condițiile necesare (cadre de specialiști cu profile diferite, a- paratură și utilaje de laborator, nivelul muncii de cercetare etc.) pentru organizarea și coordonarea cercetării la un nivel superior, în cadrul unui institut de genetică, similar celor din alte țări. Este de menționat că în nu puține din țările unde se acordă atenție acestui important domeniu de cercetare e- xistă societăți naționale de genetică, reviste de specialitate, ceea ce favorizează și stimulează schimbul de opinii și progresul științific.Dezvoltarea cercetării în genetică presupune pregătirea în continuare a cadrelor necesare de specialiști, atît în rețeaua în- vățămîntului superior, cît și prin doctorantură sau specializare în țară și străinătate Măsurile luate în aceste direcții de Ministerul Tnvățămîntului ș! Academie apar însă ca insuficiente, — finind seama că întîrzie de mult înființarea unei secții de specializare în genetică în învățămîntul superior biologic, iar în ce privește doctoratul în genetică, la sesiunea actuală de admitere nu s-a prevăzut nici un loc. Aceasta în timn ce la alte discipline bioloqice s-au prevăzut cîte 3—5 locuri. Desigur că aceasta nu sprijinul formării de geneticieni de calificare.Dezvoltarea și aprofundarea cercetărilor în acest domeniu au importante implicații în practica construcției socialiste, fiind evidente, pe lîngă marea însemnătate teoretică, și numeroasele aplicații în agricultură, zootehnie, medicină, industrie fermenta- tivă etc. care își găsesc pînă la urmă reflectare în progresul general al țării și al științei românești.
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MIC ÎNDREPTAR turistic

Cărți care invită
la cunoașterea patriei

Cutreierînd pămînfurile țării, în- 
fîlnești la tot pasul expresive fru
museți naturale ori datorate creato
rilor anonimi, relicve care amintesc 
fapte de glorie ale înaintașilor, pre
cum și imagini vibrante ale vremu
rilor dinamice, creatoare, pe care le 
trăim. Îmbinînd încînfarea și destin
derea cu mîndria pentru tot ce ne 
arată ochilor și minții țara aceasta 
frumoasă, întinerită pe rădăcini se
culare, obișnuitele noastre călătorii 
de vacanță sau la sfîrșiful săptămî- 
nii ne împrospătează simțirea, ne 
fortifică nu numai ființa, dar și gîn- 
durile.

Ca un preludiu al călătoriilor a- 
vem la îndemînă cărțile. Cu sîrguin- 
ță, Editura Meridiane tipărește de 
mai mulți ani cîteva serii de volume 
instructive. Menite a familiariza cer
cul larg al cititorilor din țară și 
străinătate cu unele dintre cele mai 
atractive repere istorice și turistice, 
aceste volume reprezintă cel mai 
adesea o invitație pe scena autenti
că a naturii, pentru a retrăi fapte ale 
înaintașilor, pentru a admira vesti
giile trecutului, valoroase monu
mente istorice și de artă, frumuse
țile orașelor noastre, pentru a ur
mări ceea ce creează astăzi, întru 
propășirea țării, milioanele de meș
teri ai socialismului.

Așa cum apar de mai mulți ani, 
colecțiile amintite au 
de legătură între ele. 
mod necesar, intenția 
a îmbina instructivul 
de a cultiva interesul lectorului, ofe- 
rindu-i adesea texte de o bună factu
ră științifică. Producția relativ însem
nată a acestui gen de tipărituri (nu
mai în ultimii 2—3 ani, circa 70 de 
titluri) răspunde unui interes real din 
partea cititorilor, ca și din partea 
autorilor, redactarea volumelor fiind 
încredințată adesea unor nume pres
tigioase, precum acad. Constantin 
Daicoviciu, acad. Emil Condurachi, 
unor cunoscuți istorici, arheologi, 
scriitori și critici de artă.

Una dintre cele mai merituoase 
colecții, îndeosebi prin conținutul 
său științific, o constituie fără în
doială cea intitulată „Monumentele s 
patriei noastre”. Histria, Sarmisegetu- ) 

Ulpia Traiana, Sucidava, Cetatea 
cetăți dacice 

așezări geti- 
numai cîteva

multe puncte 
Le unește, în 
editorilor de 
cu atractivul,

celeași vederi de ansamblu, uneori 
mai puțin expresive și semnificative 
decîf cadre și detalii interioare).

Cu seria „Mic îndreptar turistic* 
ne aflăm mai degrabă într-un dome
niu utilitar decît în cel artistic. Din 
dorința de a se prezenta imaginea 
panoramică a unor orașe sau stațiuni 
de odihnă, se aglomerează uneori 
date și aspecte colaterale. Dincolo 
de asemenea observații posibile, 
unele ghiduri turistice editate la 
„Meridiane” reușesc să te introducă 
în atmosfera specifică a orașelor.

Tipărite de curînd, în afara colec
țiilor, volumele „Monumente din 
București” (autori : Florian Georges
cu, Paul Cernovodeanu, Al. Cebuc) 
și „Cu trenul în vacanță" (Dem. 
Popescu), răspund unor necesități 
reale, oferind o substanțială informa
ție înfr-o redactare atractivă. Bogat 
ilustrat, ghidul monumentelor bucu
reștene înmănunchează laolaltă 163 
de opere arhitecturale și statuare, 
punînd în valoare acele creații 
plastice ce dau personalitate orașu
lui și afrăgînd atenția implicit asu
pra unor vizibile spații goale care 
își așteaptă artiștii, statuile. Ghidul 
consacrat circuitelor feroviare româ
nești, primul de acest fel la noi și 
extrem de util, conține hărți, kilo
metraje, calcule și informații turistice. 
Ce e drept, ici colo, întîlnim deta
lii eronate (monumentul mineru- 

nu e 
sculptorului Vida 
ci a unui colectiv), 
călătoriile imagina- 
prilejuiește editura 

în trecutul, prezentul și 
ținuturilor

1966

Mlrcea Mureșan,

filmul „Duminică

CINEMATOGRA- 
din filmul „Vre- 
penfru rolul din

Plecarea colectivului

vine în cadrelor înaltă

Teatrului Național din BelgradColectivul Teatrului Național din Belgrad, care a întreprins un turneu în o- rașele București și Timișoara cu piesele „Doamna ministru" a lui Branislav Nușici și „Thomas More" de Robert Bolt, a plecat miercuri dimineața spre patrie.

Oaspeții iugoslavi au fost conduși la plecare de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, regizori și actori ai teatrelor bucureștene.Au fost prezenți membri ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)

za, 
de scaun a Sucevei, 
din sudul Transilvaniei, 
ce din Muntenia, iată 
din numeroasele titluri apărute pînă 
acum, remarcîndu-se atît prin valoa
rea informației, cît și prin prezenta
rea vie. Deși e concepută ca o co
lecție 
strica 
multă 
rie și 
care 
loare 
revelator oferit de fiecare monument. 
Deficitară ne pare, de asemenea, pre
zentarea în versiuni străine (numai 4 
lucrări — Histria, Callatis, Sarmisege- 
tuza și Ulpia Traiana). Cetatea 
Neamțului, Curtea domnească din 
Tîrgoviște, Mogoșoaia sau oricare 
din celelalte monumente ar fi avut 
la rîndul lor multe de spus cititoru
lui în limbi străine despre eroismul 
legendar al acestui popor, despre 
faptele sale istorice ori artistice. O 
serie înrudită „de buzunar”, intitula
tă „Mici îndreptare de monumente 
istorice”, consacrată îndeosebi pre
zentării de vechi biserici și mînăstiri, 
tipărită simultan în 3—4 limbi de 
circulație europeană, beneficiază de 
ceva mai multă acuratețe în prezen
tarea grafică, de reproduceri expre
sive, alese cu gust.

Avînd în subtext invitația la călă
torie, itinerarul posibil, colecțiile a- 
minfite (îndeosebi ultima, căreia i 
s-ar putea include și cele zece 
„Caiete de arhitectură") se constituie 
autonom în mici albume de arfă, 
cărora cîteva reproduceri color nu 
ar fi făcut decîf să le sporească va
loarea. S-ar fi putut, de asemenea, 
evita

de popularizare științifică n-ar 
poate ca editura să dea mai 
atenție împletirii dintre isfo- 
grafică, destul de „reținută”, 
nu pune îndeajuns în va- 

materialul bogat, divers,

monotonia coperfilor (cam a-

• Teatrul de operă si balet : FAUST 
— 19,30.
• Teatru! de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 10,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" î SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” 
(sala Savoy) • NEGRU PE ALB — 20, 
(grădina Boema) : NU ADUCE ZIUA 
CE ADUCE NOAPTEA — 20.
© Circul de stat : SENZAȚIONAL- 
CIRC — 19.30.
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Instantaneu ia examenul de maturitate — probă orală la matematică Foto : M. Cioc

eronate (monumentul 
lui din Baia Mare, de pildă, 
doar „operă a 
Geza”, p. 35 —

Cum spuneam, 
re pe care ni le 
„Meridiane 
frumusețile ținuturilor românești 
constituie o operă bună, care trebuie 
continuată cu și mai multă stăruință, 
folosind în acest scop atît condeie 
iscusite, cît și toate modalitățile oe 
care grafica modernă le oferă. în
tregi zone istorice și etnografice, 
(Maramureș, Apuseni, Delta Dunării 
etc.) deocamdată neexplorafe edito
rial, își așteaptă ghizii literari 
fotografici, cu frumuseți 
semnificative, originale, 
a fi cunoscute, avînd 
ce spune atît cititorului, 
țului pasionat.

Ca autentice prefețe 
itinerare posibile, 
— de istorie, artă, etnografie și 
urbanism contemporan — vor deter
mina poate și O.N.T.-ul a-și extinde 
traseele și rețeaua sa de cabane în 
ținuturi și la obiective mai puțin 
cunoscute, știut fiind că valoarea ar
tistică, istorică și educativă a aces
tora se integrează cu egală putere 
în profilul 
românești.

ți 
și relicve 

care merită 
prisosință 
și drume-

cu 
cît

fot afîteala
viitoarele albume 

etnografie

spiritual al veacurilor

Mihai NEGULESCU

MAMAIA. — De la trimisul Agerpres, Al. Brad : 
La Mamaia s-a încheiat, miercuri seară, cel de-al trei
lea Festival national al filmului. Din producția de filme 
de toate genurile realizate de studiourile românești de 
la ultimul festival au fost selecționate și prezentate în 
concurs 28 de filme, dintre care 7 artistice și 21 de 
scurt metraj.

Juriul festivalului, compus din Victor lliu, președinte, 
Paul Bortnovschi, Dina Cocea, Ovidiu Gologan, loan 
Grigorescu, Teodor Grigoriu, Mihai lacob, Ecaterina 
Oproiu, Mircea Popescu, a acordat următoarele premii:

— PREMIUL DE ONOARE AL CELUI DE-AL TREILEA 
FESTIVAL NAȚIONAL AL FILMULUI — regizorului Ion 
Popescu-Gopo, pentru contribuția sa la dezvoltarea ar
tei cinematografice;

— MARELE PREMIU AL FESTIVALULUI — „Proce
sul alb”; regia Iulian Mihu, scenariul Eugen Barbu ;

— PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI — „Duminică 
la ora 6"; regia Lucian Plntille, scenariul Ion Mihăi- 
leanu, în colaborare cu Lucian Pintllie; imaginea Ser
giu Huzum;

— PREMIUL PENTRU REGIE 
pentru filmul „Răscoala";

— PREMIUL PENTRU PRIMA OPERĂ — regizorului 
Dinu Cocea, pentru filmul „Haiducii";

— PREMIUL PENTRU SCENARIU — Fănuș Neagu și 
Nicolae Velea pentru filmul „Vremea zăpezilor";

— PREMIUL PENTRU IMAGINE — Aurel Samson, 
pentru filmul „Procesul alb";

— PREMIUL PENTRU INTERPRETARE FEMININĂ — 
Irina Petrescu, pentru rolul Anca din 
la ora 6”;

— DIPLOME PENTRU DEBUT ÎN 
FIE — Monica Ghiuță, pentru rolul 
mea zăpezilor" și Margareta Pîslaru 
filmul „Tunelul”;

— PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ — 
llarion Ciobanu, pentru rolurile principale din „Răs
coala" și „Vremea zăpezilor”;

— PREMIUL PENTRU MUZICĂ DE FILM — Tlberlu 
Olah, pentru muzica filmului „Răscoala" și Mircea Isfra- 
te, pentru muzica filmului „Haiducii";

— PREMIUL PENTRU SCENOGRAFIE — Nicolae 
Teodoru și Filip Dumilriu — care semnează decorul 
filmului „Haiducii", pentru activitate îndelungată în ci
nematografie;

— MARELE PREMIU AL FILMULUI DE SCURT ME
TRAJ — „Vezi, rîndunelele se duc" — regia Constan
tin Budlșleanu, scenariul Vaslle Chirlță, imaginea Fran- 
cisc Toth; „Ceramica de Oboga" — scenariul și regia 
Dumitru Dădirlat, imaginea Constantin Teodorescu;

— PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DOCU
MENTAR — „Pasiuni" ; scenariul și regia Jean Petro- 
vici. Imaginea Doru Segal ;

— DIPLOMA PENTRU CALITATEA ARTISTICĂ A 
FILMĂRILOR — „Liniorli" — regia Dumitru Done, 
imaginea Gheorghe Georgescu, scenariul Mlrel llieșu 
și Dumitru Done ;

— PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN REPORTAJ — 
„Copiii, iar copiii"; Scenariul și regia Florica Holban, 
imaginea Vasile Nițu.

— PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE ȘTI
INȚĂ POPULARIZATĂ — „O vînăfoare neobișnuită" ; 
regia Pallia Popescu, Imaginea Iile Cornea, scenariul 
Mihai Popescu ;

— PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SCURT ME
TRAJ EXPERIMENTAL — „Gara” ; scenariul și regia 
Gabriel Barta, imaginea Tiberlu Olasz ;

— PREMIUL ASOCIAȚIEI CINEAȘTILOR DIN REPU
BLICA SOCIALISTĂ ROMANIA realizatorilor coproduc
ției româno-sovietice „Tunelul" — regia Franclsc Mun- 
teanu, pentru colaborarea rodnică dintre cele două ci
nematografii naționale;

— PREMIUL CRITICII Șl AL REVISTEI CINEMA — 
„Cazul D", scenariul Mlhal Stolan și Alexandru Bo
iangiu, regia Alexandru Boiangiu, imaginea Serglu 
Huzum și Gheorghe Herschddrfer.

*
Cu prilejul decernării premiilor, a fost prezentată pro

ducția româno-franceză, „Steaua fără nume”, realizată 
de regizorul Henri Colpi, după piesa cu același nume 
de Mihail Sebastian. Filmul a fost vizionat de numeroși 
spectatori, cineaști români și de peste hotare prezenți 
la festival, precum 
Franței la București.

Tn aceeași seară, 
Festival național al 
ghiu, vicepreședinte 
tură și Artă, a oferit la restaurantul „Dorna 
maia o recepție în cinstea premianților și participanți- 
lor la festival.

și de reprezentanți ai ambasadei

la închiderea celui de-al treilea 
filmului, prof. dr. Mihnea Gheor- 
al Comitetului de Stat pentru Cul- 

” din Mâ

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Puțini vizitatori ai Galeriilor noastre de artă știu că nu întîmplător operele create cu multi ani și chiar cu secole în urmă își păstrează prospețimea avută la ieșirea din atelierul artistului. Ele își datorează „tinerețea'1 unor specialiști care depun o muncă de cele mai multe ori anonimă, însă deosebit de importantă pentru conservarea comorilor de artă aflate în patrimoniul muzeelor și la diferiți colecționari. La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România își desfășoară activitatea șapte ateliere de restaurare, specialiștii de aici redînd iubitorilor de frumos picturi, sculpturi, gravuri, tapiserii și alte lucrări de mare valoare artistică și istorică care se aflau pe cale de degradare. În primul semestru al acestui an au fost readuse la frumusețea lor inițială 32 de tablouri aparținînd Galeriilor universală și națională, precum și muzeelor Simu, Brukenthal și muzeelor regionale de artă din Cluj, Craiova și Constanța. Printre acestea se numără binecunoscutul „Cap de bou“ de Grigorescu, tabloul „Uciderea pruncilor" de Pieter Breugel. lucrări semnate de Ion Țuculescu, Ștefan Dimitrescu, Gheorghe

artă restauratePetrașcu, Ion Andreescu. Deosebit de migăloase au fost studiile și cercetările artiștilor restauratori consacrate unor tablouri de Claude Monet, Giullio Romano, Corot, iar acum a- supra tabloului „Haman cerînd îndurare Esterei", atribuit lui Rembrandt. Specialiștii folosesc mijloace moderne de investigare — laboratoare de chimie, raze X — care înlesnesc cercetări amănunțite asupra picturilor.în cel mai tînăr atelier de restaurare — a picturii vechi tempera — au intrat 500 de piese: icoane de lemn, sticlă, altare. Cele mai prețioase, după ce au fost restaurate, au fost expuse în cadrul unei expoziții de artă veche românească care s-a bucurat de succes la Paris, Londra. E- dinburg, Stuttgart. în urma cercetărilor prileiuite de o- perațiile de restaurare, au fost depistate altare gotice datînd din secolul XV, descoperite la Biertan și Mă- lîncrav.De la înființarea sa, atelierul de restaurare a graficii a redat sălilor de expoziție 600 de gravuri, litografii, desene, afișe, printre care unele de Toulouse Lautrec. Au fost restaurate și sculpturile „Leu" și

„Domnișoara Pogany" de Constantin Brâncuși, „Pictorul Lecca" de Ion Georgescu. bustul pictorului A- man de Carol Storck, „Gigantul" lui Dimitrie Paciu- rea și multe alte sculpturi în piatră, marmură, ciment, bronz. Tapiserii prețioase flamande și franceze au fost consolidate în atelierul de restaurare înainte de a fi expuse în galeriile muzeului.'Țesături vechi de veș- mînt, adevărate piese arheologice, care au zăcut secole de-a rîndul în morminte, au fost de curînd scoase la lumină și reconstituite de mîinile artiștilor restauratori. Anul a- cesta ău fost restaurate și piese de ceramică străină — japoneză, chineză și persană, din bogatele colecții ale Muzeului de artă.Artiștii restauratori de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste Româno», printre care Gheorghe Zi- daru, Pia Vera Anastasiu, Elena Urdăreanu, Ivonne Efremov, Speranța Popper, Gheorghe Vartic, Aurel Ol- teanu, Elena Salu si alții, redau an de an galeriilor de artă din întreaga țară lucrări valoroase, mereu proaspete, așa cum le-au realizat creatorii lor.
Aurelio GOLIANU

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria —• 
9: 12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21.15, 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Patinoarul „23 Au- 
oust” — 20,30, Grădina „Doina" —
20.15, Aurora — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Bucegi”
— 20,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Lucea
fărul — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30, 
Festival — 8.30; 11; 13,30; 16-, 18.30; 
21; la grădină — 20,30, Stadionul „Di
namo" — 20,30, Arenele Libertății —
20.30. Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• MANDY :Cinemateca — 10; 12; 14.
• SERBĂRILE GALANTE : Lumina —
9: 11,30; 13.45; 16.15; 18,45; 21,15,
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5) — 20,30, Gloria (completare 
Ninge) — 9; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, 
Rahova (completare Vizita conducăto
rilor de partid si de stat tn regiunea 
Suceava) — 15,30; 18; la grădină —
20.30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL* — cinema-
scop : Victoria — 9.30; 11,45; 14;
16.15; 18.30; 20.45.
• DESENE SECRETE : Central (corn- 
pletare Fata cu părul lung) — 9; 11,15;
13.30. 15.45: 18.15: 20,45.
• CAT FA VICTORIEI SAU CHETĂ 
VISURILOR: Union - 15,30; 18; 20 30.
• PROGRAM PENTRU COPII: Doina
— 10.
• INSULA PĂSĂRELELOR — LUMEA 
ÎNSETATĂ — TMPRFSII NOCTURNE
— ANIMALE MARINE SEDENTARE — 
UVERTURA — PLASTICA ÎN PARC : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• OMICRON : Giulesti (completare
StIIntă «1 tehnică nr. 12) — 10,30: 16; 
18.15; 20.30. Flacăra (completare Con
gresul sindicatelor) — 15 30; 18: 20 30, 
Miorița — 9; 11,15; 13,30; 16: 1830; 
20.45, Floreasca — 9,30; 11,45; 14:
16,15; 18,30; 20,45 (la ultimele două 
cinematografe completarea Tractorul 
'66).
• DRAGOSTEA SI MODA si FAN- 
FA.NFAN LA TULIPE : Excelsfor — 10; 
15,15; 19.30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Buzesti — 13: 15,45; 18,30; la grădină
— 20.30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Crînnasi (com
pletare Ilustrații la Don Oulțote) —• 
15,30: 18: 20.30.
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Grivita (completare Virila 
conducătorilor de nartid si de stal tn 
regiunea Iași) — 8.45: 11,15: 13,45;
16,15; 18,45: 21,15, Tomis — 9; 11, 13; 
16.15; 18,30: 2), la grădină — 20.30.
• FATA PIERDUTĂ — cinemascop ;
Bucegi (completare Vizita conducăto
rilor de partid si de stat tn regiunea 
Suceava) — 9.30: 12, 16: 18.30: 21,
Popular (completare Cartiere noi tn 
București) - 16: 18.15: 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Unirea — 1.5.30: 18: la grădină
— 20 30.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBUTT. 
NA : Vitan (completare Pavlik) — 16;
18.30.
• FANFAN LA TUI.TPF : Arta — 9;
11.15, 13.30, 15.45: 18; 20.15, la grădi
nă — 20,45. Melodia — 8.30, 11, 13 30, 
16: 18,30; 21. Flamura fi" ultimul cine
matograf completare Nipee) — 9;
11.15, 13.30, 15.45, 18.15, 20,45.
• PPTNTFSA PăUNITA : Munca from- 
pletere C'-fn'l^') — 15 30, 18, 20 30
• TRET PAST PE PĂMÎNT : Mosiloi 
(completare Duminică la tară) — 15,30; 
18.
• DUPĂ MINE, CANALIII — cinema
scop : Cosmos — 14,30, 16,30: 18.30;
20.30.
• AVENTURA : Viitorul — 15; 18; 
20,45
• EU SÎNT CUBA 1 : Grădina „Expo- 
zitia" (Plata Scînteli) — 20 30.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Colentina (completare Un 
bloc neobișnuit) — 1530; t8, 20.30.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Volga 
9: 11.15, 13.30; 16; 18,30, 20,45.
• PARCAREA INTERZISĂ : Progresul 
(completare Katiușa) — 15: 17; 19: 21.
• NOAPTEA IGUANEI ; Lira : 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI
— cinemascop • Drumul Sării (comple
tare Vizita tn Republica Socialistă Ro
mânia a președintelui Iosip Broz Tlto)
— 15 30: 17 45; 20.
• HAIDUCII — cinemascop : Feren
tari (completare Culori tn pictură) — 
10; 16: 18.15: 20.30.
• HAI, FRANȚA : Cotroceni (comple
tare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat tn regiunea Iași) — 14: 16,15: 
18,30: 20,45
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop • Pacea (completare Ctnd 
iarna trfnmlă) - 11: 16: 18; 20
• LOVITURA DE PEDEAPSĂ : Grădi
na ..Colentina" — 20,15.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — 
cinemascop ; Grădina „Aurora" — 
20,30
• AMERICA. AMERICA — ambele 
serii • Grădina „Moșilor" — 20,30.
• LA PATRU PAȘI DE INFINIT : 
Grădina „Progresul-Parc" — 20,30.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 
19,15 - Pentru cei mici : POVESTIRI 
PE DEGETE — „CUIUL LUI NASTRA- 
TIN HOGEA" după Anton Pann. Pre
zintă Brîndușa Zaita-Silvestru • 
19,35 — Pentru școlari : „RAPSODIA 
PĂDURII" — emisiune de versuri din 
creația poeților : M. Eminescu, G. 
Cosbuc, V. Alecsandri, G Topîrceanu, 
T. Arghezi. N Labiș • 20,00 — Mo
mente din istoria cinematografiei • 
21,30 — Trei tablouri pe săptămînă. 
Criticul de artă Ion Frunzett, comen
tează tablourile • „AUTOPORTRET" ; 
„HAMALI ÎN PORTUL BRĂILA" ; 
„CHIVUȚELE"; „PEISAJ URBAN" de 
Jean Alexandru Steriade • 21.45 — 
Vitrina discului • 22,00 - Studioul 
mic : Ecranizarea nuvelei „TRISTAN" 
de Thomas Mann. Prezintă conferen
țiar univ. dr. Romul Munteanu. Își 
dau concursul : Leopoldina Bălănuță, 
Marin Moraru, Ion Marinescu. Dinu 
ianculescu, Nely Dordea • 22,40 —
Telejurnalul de noapte • 22,50 — Bu
letinul meteorologic.
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VIZITA TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI Lucrările Comisiei economico-financiare

La cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-chineză"

(Urmare din pag. I)Bătrînul Ion Bîrlodeanu, în vîrstă de 81 de ani, a oferit după tradiție pîine și sare, iar un grup de pionieri a dăruit buchete de flori, cravate roșii și insigne pionierești.în sala consiliului de conducere al cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-chineză“, președintele cooperativei, Gheor- ghe Ghiță, a vorbit despre principalele realizări ale cooperativei și ale comunei, relevînd, printre altele, că astăzi cooperativa reunește întreaga comună — aproape 1 500 de familii — și o suprafață de peste 5 260 hectare, față de numai 34 familii cu 170 hectare, cît avea în urmă cu 14 ani, la înființare. Prin grija și sprijinul partidului și al statului nostru, cooperativa s-a dezvoltat an de an, obținînd rezultate tot mai bune atît la culturile de cereale, cît și în creșterea animalelor. Anul trecut veniturile bănești au fost de aproape 12 milioane lei.Se vizitează apoi cîmpurile cultivate cu cereale, plante tehnice și furajere. Oaspeții se opresc la loturile demonstrative de porumb și alte plante, se interesează de soiurile cultivate și de experiențele care se fac aici, de metodele agrotehnice folosite și de producțiile obținute. Anghel Cristian, inginerul agronom al cooperativei, informează că anul trecut cooperativa a realizat în medie 2 500 kg grîu și 3 200 kg porumb boabe la hectar, iar la orez 3 500 kg la hectar. El a înfățișat planurile cu privire la mărirea producției agricole, extinderea irigațiilor, întărirea e- •eonomică a cooperativei și a subliniat avantajele pe care le au cooperativele agricole de producție în urma înființării uniunilor cooperatiste.în continuare se face un popas la fermele zootehnice ale cooperativei. Sînt prezentate progresele înregistrate și măsurile ce se întreprind pentru ridicarea eficienței economice a acestui Important sector de activitate. Tovarășul Ciu En-lai se întreține cu inginera zootehnistă Vasilica Vatău, șeful de grajd Ion Tronaru și cu alți cooperatori despre modul de organizare a muncii, gradul de mecanizare a lucrărilor, repartizarea veniturilor pe baza zilelor-muncă efectuate etc.După vizitarea terenurilor de cultură și a fermelor zootehnice, oaspeții se îndreaptă spre stadionul comunei, unde urmează să aibă loc o adunare a locuitorilor din Muntenii-Buzău.Pe parcurs, gazdele informează pe oaspeți despre realizările gospo- dărești-edilitare înfăptuite în ultimii zece ani. Au fost construite peste 700 locuințe noi, aproape jumătate din totalul caselor din comună, un cămin cultural, trei școli în care învață peste 1 100 de elevi, un dispensar, o grădină de vară pentru spectacole artistice, un magazin mixt. Comuna a fost electrificată și radioficată.Pe stadionul comunei s-a adunat marea majoritate a țăranilor cooperatori din comuna Muntenii- Buzău. Adunarea a fost deschisă de tov. Andrei Voileanu, prim-se- cretar al comitetului raional P.C.R., care a salutat pe oaspeții chinezi în numele locuitorilor din raionul Slobozia.Luînd cuvîntul, GHEORGHE 
GHIȚĂ, președintele cooperativei agricole de producție, a exprimat satisfacția țăranilor cooperatori din această parte a cîmpiei Bărăganu* lui de a avea în mijlocul lor pe oaspeții chinezi.Am urmărit cu mult interes la radio, televiziune și în presă — a spus vorbitorul — desfășurarea vizitei dv. în țara noastră și sîn- tem însuflețiți de aceleași sentimente de prietenie cu care poporul român v-a întîmpinat pretutindeni în aceste zile. Ca o expresie a acestor sentimente profunde pe care poporul nostru le nutrește față de poporul chinez, cooperativa agricolă de producție din Muntenii-Buzău poartă numele simbolic „Prietenia româno-chineză".în primăvara anului trecut — a continuat vorbitorul — împreună cu alți doi cooperatori din această comună, am vizitat Republica Populară Chineză. Păstrăm cu dragoste amintirea sim- țămintelor frățești cu care am fost înconjurați pretutindeni în orașele și satele Chinei populare. Ca oaspeți ai țării dumneavoastră, am cunoscut îndeaproape și ne-am bucurat din inimă de succesele pe care poporul chinez le obține pe drumul

socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Chinez. în comuna populară din Lugouciau, pe care am vizitat-o și care poartă același nume simbolic al „Prieteniei chino- române", am fost impresionați de rezultatele dobîndite de harnicii țărani de acolo. Ei ne-au povestit cum trăiau în trecut, cum au pășit pe drumul vieții noi, cum valorifică fiecare bucată de pămînt pentru obținerea unor recolte bogate.Tot în anul 1965, cu cîteva luni mai tîrziu, am primit la rîndul nostru oaspeți din Lugouciau, pe care i-am înconjurat cu aceeași ospitalitate, arătîndu-le înfăptuirile noastre. Legăturile dintre țăranii cooperatori din Muntenii-Buzău și membrii comunei populare din Lugouciau sînt foarte strînse, temeiul lor fiind prietenia trainică dintre țările, popoarele și partidele noastre, idealul comun al făuririi socialismului.După ce a înfățișat realizările obținute de țăranii cooperatori din Muntenii-Buzău, vorbitorul a subliniat că astăzi rodnicia Bărăganului, împletită cu vrednicia și experiența țăranilor care muncesc în colectiv, sub îndrumarea permanentă a partidului și cu sprijinul a- cordat de stat, fac ca rezultatele muncii să fie tot mai îmbelșugate, aducînd mulțumirea și bunăstarea în casele țăranilor cooperatori.în încheiere, președintele cooperativei a mulțumit oaspeților pentru vizita făcută și i-a rugat să transmită poporului chinez sentimentele de prietenie sinceră, frățească ale cooperatorilor din Muntenii-Buzău.A luat apoi cuvîntul coopera- toarea MARIA ION. Ea a subliniat interesul cu care cei ce muncesc pe ogoarele patriei noastre urmăresc îndeaproape lupta pe care poporul chinez o desfășoară sub conducerea partidului comunist pentru construirea socialismului. Am avut prilejul — a spus ea — să cunoaștem multe din realizările Chinei populare. Cînd s-au întors din vizita pe care au făcut-o în China, președintele nostru și ceilalți membri cooperatori de la noi ne-au povestit pe larg ce au văzut în țara dv. Astfel am cunoscut mai bine trecutul de luptă al poporului chinez, eforturile neobosite pe care el le depune pentru înflorirea patriei sale socialiste.Vorbitoarea a înfățișat apoi cîteva aspecte din transformările prin care a trecut comuna Muntenii-Buzău în anii socialismului, subliniind creșterea continuă a nivelului de trai al locuitorilor, rod al politicii Partidului Comunist Român, care asigură poporului nostru progresul și bunăstarea.în încheiere, vorbitoarea a rugat pe oaspeți să transmită din partea femeilor de pe aceste meleaguri ale României urări de fericire și noi înfăptuiri de seamă femeilor din China socialistă, frățească.în aplauzele puternice ale a- dunării a luat apoi cuvîntul tovarășul CIU EN-LAI, care a spus :Sîntem deosebit de bucuroși că am venit astăzi ca oaspeți la cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chineză“. în a- ceste zile am trăit tot timpul o mare prietenie. Sîntem acum deosebit de mișcați de o asemenea întîmpinare caldă și primire cordială pe care ni le-ați făcut. în numele tuturor tovarășilor din delegația de partid și guvernamentală chineză și al poporului chinez, vă exprim mulțumirile noastre sincere. Vă transmit, totodată, salutul frățesc al membri

lor comunei populare „Prietenia chino-română“ din Lugouciau din Pekin.După înfăptuirea în întreaga dumneavoastră țară a cooperativizării agriculturii, bizuindu-vă pe superioritatea economiei colective și pe inițiativa creatoare a maselor largi de țărani, ați ridicat în mod rapid nivelul producției agricole. Ați dobîndit succese foarte mari în transformarea naturii, în realizarea mecanizării agriculturii și în îmbunătățirea gospodăririi cooperativei agricole de producție. Puteți acum nu numai să acoperiți nevoile țării de cereale, din propriile dv. producții, dar aveți și disponibilități pentru export. Acesta este un lucru pentru care merită să fiți felicitați. Astăzi constatăm cu mare bucurie că realizările cooperativei dv. prezintă un tablou înfloritor. Vă urăm din toată inima să obținețt-mecontenit noi și mari succese.Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez și tovarășul Mao Tze-dun au acordat tot timpul o mare atenție agriculturii, conside- rînd-o drept baza economiei naționale. Sprijinindu-se pe superioritatea comunei populare și cu ajutorul puternic al industriei, masele largi de țărani din țara noastră ridică în mod rapid producția agricolă. în prezent, în țara noastră se desfășoară pe scară națională o mișcare de masă avînd ca scop de a învăța de la Daitzai, de a ajunge din urmă și de a depăși Daitzai. Daitzai este o brigadă de produație a Comunei populare Daitzai din județul Șiian, provincia Șansi. în trecut acolo era o regiune muntoasă, lipsită de apă și cu pămînt arid. Dar membrii acestei brigăzi din Daitzai, sprijinindu-se cu hotărîre pe forța economiei colective, mergînd pe drumul bizuirii pe forțele proprii, dezvoltînd spiritul de a munci cu hărnicie și abnegație, au transformat acest sat sărac de munte într-un sat cu producție mare de cereale. înainte de eliberare, producția de cereale pe hectar nu ajungea la 1 000 de kg, iar acum ea a atins 6 000 kg și astfel la ei s-a realizat în linii mari o producție constantă și ridicată, recolta fiind asigurată atît pe timpul secetos cît și în condițiile de inundații. Acum, în întreaga țară au apărut multe unități fruntașe de tip Daitzai. ceea ce a dat un puternic imbold dezvoltării continue a agriculturii țării noastre.In lupta revoluționară îndelungată, între poporul chinez și poporul român s-a închegat o prietenie cordială. Legăturile de prietenie dintre cooperativa dv. de producție și comuna populară „Prietenia chino-română" din Lugouciau-Pekin reprezintă un exemplu viu al prieteniei dintre cele două popoare ale noastre. Sînt convins că prin această vizită a noastră se va consolida și dezvolta și pe mai departe prietenia noastră. Aș dori să duc cu mine membrilor comunei populare „Prietenia chino-română“ din Lugouciau, ca și întregului popor chinez, prietenia caldă cu care ne-ați primit.în încheiere, tovarășul Ciu En- lai a adresat urări pentru dezvoltarea continuă a prieteniei frățești dintre poporul chinez și poporul român.Cuvîntările au fost subliniate în repetate rînduri de vii aplauze.Luîndu-și rămas bun de la oaspeți, locuitorii comunei ovaționează îndelung pentru prietenia dintre popoarele român și chinez.(Agerpres)
Toastul rostit 

de tovarășul Ciu En-lai
(Urmare din pag. I)China și România sînt două țări prietene, frățești. Devin tot mai strînse relațiile dintre cele două țări ale noastre în domeniile politic, economic și cultural. Conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre fac adeseori schimb de păreri în importante probleme de interes comun. Sînt convins că vizita de prietenie pe care o facem noi și convorbirile utile dintre conducătorii de partid și de stat din cele două țări ale noastre vor adinei în mod sigur și pe mai departe cunoașterea noastră reciprocă, vor contribui la dezvoltarea relațiilor

de prietenie și colaborare dintre țările noastre.Propun să toastăm pentru prietenia de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul român, pentru succesele strălucite ale României în construcția socialismului ; pentru pacea lumii; în sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a României; în sănătatea tuturor tovarășilor români prezenți la această recepție; în sănătatea șefilor misiunilor diplomatice și a soțiilor lor prezenți la această recepție.
în paginile presei chineze

PEKIN 22. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : întreaga presă chineză oglindește pe larg vizita în Republica Socialistă România a delegației de partid și guvernamentale chineze condusă de Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Fiecare etapă a vizitei este descrisă prin ample reportaje în care se relatează despre primirea călduroasă făcută oaspeților.Ziarele „Jenminjibao", „Dagun- bao“ și „Guanminjibao" și alte ziare din capitala R. P. Chineze au publicat reportaje și fotografii despre vizitele făcute de delegație în regiunile Dobrogea, Oltenia și Argeș. Agenția China Nouă subliniază acea parte din cuvîntarea rostită

de premierul Ciu En-lai la Constanța, în care se arată că, deși vizita delegației chineze în Republica Socialistă România este de scurtă durată, ea va contribui la întărirea prieteniei dintre cele două popoare. Ziarele au relatat de asemenea despre spectacolul de gală prezentat la Teatrul de Operă și Balet din București în onoarea tovarășului Ciu En-lai.în relatările despre vizita delegației în orașul Craiova, ziarele „Jenminjibao", „Dagunbao", „Guanminjibao" subliniază primirea călduroasă făcută oaspeților de locuitorii orașului. Ziarele informează pe cititori despre vizita la Combinatul chimic și la uzina „Electro- putere". Aceleași ziare publică tex

tul cuvîntărilor rostite la mitingul de la această uzină.într-o amplă corespondență cu privire la mitingul de la uzina „E- lectroputere", agenția China Nouă scoate în evidență pasajele din cu- vîntări referitoare la prietenia dintre popoarele român și chinez, < la relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez.Presa relatează, de asemenea, despre vizita oaspeților chinezi la Combinatul de aluminiu din Slatina, la Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești, sco- țînd în evidență înaltul nivel tehnic al utilajelor cu care sînt înzestrate aceste combinate, precum și măiestria muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor care lucrează în aceste întreprinderi.

a Marii Adunări Naționaleîn zilele de 21—22 iunie, membrii Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale au luat in studiu proiectul planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970.în după-amiaza zilei de 22 iunie, Comisia economico-financiară, întrunită sub președinția tov. prof, univ. Manea Mănescu, a ascultat expunerea tov. Maxim Berghianu,

președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu privire la prevederile1 proiectului planului • cincinal.La ședința comisiei au participat președinți ai comisiilor permanente de resort ale Marii Adunări Naționale.Lucrările comisiei continuă.(Agerpres)

Sosirea unor invitate 
la Conferința națională a femeilor

în Capitală au continuat să sosească noi invitate la Conferința națională a femeilor : Anna Maria Lopez — membră în conducerea mișcării democratice a femeilor portugheze; Yvonne Tolman — președinta Federației Internaționale a Femeilor de carieră juridică; Giglia Tedesco — membră a prezidiului Uniunii Femeilor Italiene și Feconda Marinelli — membră a prezidiului Uniunii Femeilor Italiene din Verona; Odette Bourveau și Janine Michel — membre în biroul de conducere al Uniunii Femeilor Franceze; May Byrne și Beryl Kreeger — membre în A- dunarea Națională a Femeilor, secția Liverpool și respectiv Londra; Ana Alonso — profesoară, și Lola Garcia — muncitoare, Spania; Anita Turlet — secretară adjunctă a Uniunii Femeilor din Guadelupa, și Georgette Pierre Justin — membră în conducerea Uniunii; Elena Iacovlevna Prosvetova — membră a prezidiului Comitetului Femeilor Sovietice, și Iiudina Evghenia Pavlovna — membră în activul Comitetului; Le-thi Xuyen — vicepreședintă a Uniunii Femeilor Vietnameze, și Ngo My Ha6 — membră a Comitetului executiv central al Uniunii, R. D. Vietnam; Vimla Farooqui — secretară a Federației Naționale a Femeilor Indiene; Rosa Jasovich Pantaleon — secretară generală a F.D.I.F.; Irmgard Dittmann — președinta Comisiei de revizie a Prezidiului Uniunii Democrate a Femeilor din Germania, Christel BUchner —

șefă de secție în cadrul U.D.F., R. D .Germană, și Annette Lange — învățătoare din R. F. Germană; Rada Todorova — președinta Comitetului Femeilor Bulgare și Nevena Ghețcovska — președinta Consiliului regional al Frontului Patriei din orașul Vrața; Lonti Gyorgyne — secretară adjunctă a Secției Științelor Agrare a Academiei de științe din Ungaria, membră în comitetul executiv al Consiliului Național al Femeilor Ungare, și Pusztahâzi Istvănne — șef de secție în cadrul Consiliului; Bozena Holeckova — membră a Comitetului Femeilor Cehoslovace; Siiri Lehmonen — membră a parlamentului, președintă a Uniunii Democrate a Femeilor din Finlanda, și Liisa Aura — secretară cu problemele de educație în cadrul Uniunii; Abdessemed Rabia și Aktouf Bahia — membre ale Uniunii Naționale a Femeilor Algeriene; Aouachria Neftaha și Fatima Elwafi — membre ale Uniunii Progresiste a Femeilor Marocane; Fritzi Lustmann — membră a Secretariatului Uniunii Democrate a Femeilor din Austria, și Liselott Daubrawa — membră a biroului Comitetului Orășenesc al Uniunii, Viena; Rosa Valdes — vicepreședintă a Uniunii Femeilor din Chile, și Lucia Chacon — secretară generală a Uniunii.La sosire, oaspetele au fost în- tîmpinate de membre ale Comitetului Executiv al Consiliului Național al Femeilor, de activiste ale mișcării de femei din țara noastră.

„AGR A—66"
La Markkleeberg 

și-a deschis recent 
porțile expoziția agri
colă „Agra-66".

In 80 de săli și pa
vilioane, pe un teren 
de 140 ha expun 200 
cooperative agricole 
de producție, 30 gos
podării de stat, 40 in
stitute științifice, orga
nizații cooperatiste, 
consilii agricole, între
prinderi ale industriei 
alimentare și con-, 
structoare de mașini, 
precum și numeroase 
firme străine. Tradi
ționala expoziție agri
colă de la Markklee
berg se bucură de fai
ma unei adevărate 
„universități verzi", la

Expoziția demonstrea
ză că la obținerea u- 
nor rezultate bune in 
agricultură contribuie 
atît buna organizare 
și munca țăranilor, 
cît și constructorii 
de tractoare, munci
torii din industria 
chimică, precum și 
alte categorii de oa
meni ai muncii care 
nu lucrează direct în 
agricultură.
. Printre mașinile și 
utilajele agricole ex
puse la „Agra-66" se 
află și tractoarele ro
mânești „U-650" și 
„U-651", din care pină 
acum, datorită re
zultatelor bune pe 
care le-au dat, au fost

CORESPONDENȚĂ 

DIN BERLIN

care an de an un mare 
număr de specialiști 
și țărani cooperatori 
vin să învețe din ex
periența celor mai 
buni. Mii de exponate: 
tabele, diagrame, si
tuații statistice, ma
chete, prezentate in
tr-o manieră expresi
vă, arată succesele do
bîndite de agricultura 
R. D. Germane. După 
cum arată statistici
le expuse la Markkle
eberg, pe teritoriul 
R. D. Germane se 
realizează azi o dată și jumătate mai mul
te produse agricole 
decît în 1936. O pre
ocupare centrală con
tinuă însă a fi: cum 
se poate produce mai 
mult, mai bun, mai 
ieftin.

In pavilioanele re
zervate producției ce
realiere se duc discu
ții cu privire la 
cele mai bune metode 
pentru îmbunătățirea 
fertilității solului. Coo
perative fruntașe cum 
ar fi Walschleben din 
regiunea Erfurt îm
părtășesc din expe
riența lor înaintată. 
Folosind metode in
tensive, făcînd inves
tiții chibzuite, mem
brii cooperativei au 
reușit si obțină un 
venit de 4,90 mărci, 
iar la pășune chiar de 
6,70 mărci de la fie
care marcă investită.

importate în R.D.G. a- 
proape 4 000.

Agricultura foloseș
te, după cum arată 
statisticile, 12 la su
tă din producția in
dustriei chimice a 
țării, 17 la sută din 
producția de mașini, 
urmind ca, în anii vii
tori, aportul acestor 
ramuri ale industriei 
la sporirea produc
ției agricole să crească 
și mai mult.

Anul acesta urmea
ză să fie recoltate ce
reale de pe o supra
față de 2 142 000 hec
tare și plante oleagi
noase de pe 140 000 
hectare. In așteptarea 
campaniei de recolta
re stau pregătite 
15 800 combine — cu 
aproape o mie mai 
mult decît anul tre
cut.

Printre diverse ti
puri de laboratoare 
este prezentat unul 
pentru prepararea nu
trețurilor, altul pen
tru prepararea produ
selor lactate, labora
toare destinate unor 
mari unități de pro
ducție, cit și micilor 
cooperative.

în expoziție se de
monstrează eforturile 
ce se depun pentru 
calificarea lucrătorilor 
din agricultură. Sînt. 
prezentate noi meserii 
care și-au făcut loc în 
viața satului socialist,

cum sînt tehnologul 
agrar sau economist 
în transporturi etc. 
Toate acestea vin să 
confirme că marea 
producție socialistă, 
tractoarele moderne, 
mașinile perfecționate, 
agricultura intensivă 
cer cunoștințe spe
ciale de chimie, fizică, 
biologie și economie. 
La expoziție se arată 
că pentru a produce 
mai mult se cer ex
ploatarea rațională a 
tehnicii, folosirea efi
cientă a investițiilor, 
organizarea procesului 
de muncă și conduce
rii pe principii indus
triale, ca și aplicarea 
în practică în cel mai 
scurt timp a celor mai 
noi cuceriri ale știin
ței.

La cea de-a 11-a 
plenară a C.C. al 
P.S.U.G., primul se
cretar al C.C., tovară
șul Walter Ulbricht, a 
subliniat că „Numai o 
agricultură proprie, cu 
un înalt nivel de dez
voltare, poate asigura 
o aprovizionare cali
tativ bună a populației 
cu carne, produse lac
tate, ouă, legume și alte produse agricole". 
După cum prevede 
programul celui de-al 
6-lea Congres al 
P.S.U.G., în perioada 
1964—1970 producția 
agricolă a R. D. Ger
mane urmează să 
crească cu o treime. 
75 la sută din sporul 
prevăzut trebuie să 
se realizeze prin creș
terea fertilității pă
mântului, în care scop 
sînt prevăzute mari 
investiții.

La traducerea în 
practică a prevede
rilor și la răspîndi- 
rea celei mai bune 
experiențe în agri
cultură contribuie ex
poziția agricolă de la 
Markkleeberg. Timp 
de 4 săptămîni, „uni
versitatea verde" va 
fi din nou loc de în- 
tîlnire pentru sute de 
mii de țărani, oameni 
de știință, reprezen
tanți ai industriei le
gate de agricultură. 
Cunoștințele acumu
late aici vor fi folosi
te pentru o mai bună 
îndeplinire a planului 
pe anul 1966.

Ștefan DEJU

„CUPA ROMÂNIEI
STEAUA RAPID, U.T.A. ȘI 
FARUL, S-AU CALIFICAT in 

SEMIFINALE
Ieri la București, Pitești, Hunedoara 

și Brăila s-au disputat sferturile de fi
nală ale competifiei fotbalistice dotate 
cu „Cupa României”. In general des
fășurarea meciurilor a fost echilibrată, 
echipele luptînd mult pentru a-și asi
gura calificarea. Steaua și Rapid au în
vins cu același scor (2-0) pe Dinamo 
București și respectiv Petrolul Ploiești, 
iar U.T.A. și Farul au cîștigat la limită 
(2-1) partidele cu Crișul și respectiv 
Steagul roșu.

lată mai jos cîteva însemnări trans
mise de colaboratorii și coresponden
ții noștri prezenți la meciuri :

București : STEAUA — DINAMO 
2—0 (1—0). Meciul dintre binecunos
cutele echipe bucureștene a luat sfîr- 
șit cu victoria meritată și după un 
joc frumos a celei dinfîi. Avînd în 
Voinea un jucător incisiv, aflat mereu 
în „inima” apărării dinamoviste, 
Steaua a luat conducerea în min. 
19, cînd, la o pasă defectuoasă a 
apărătorilor adverși, acesta a țîșnit la 
minge și a trimis-o în plasa porții lui 
Datcu. Nu mult după pauză, tot Voi
nea a înscris și golul al doilea. Dina- 
movișfii, conduși cu 2-0, nu s-au pier
dut cu firea, ci au atacat destul de 
puternic. Fazele de gol la poarta lui 
Suciu n-au fost puține, nici ușoare.

Pitești : RAPID — PETROLUL 2—0 
(1—0). Disputat după partida amica
lă dintre Dinamo Pitești și Dunav 
Russe (care a revenit pifeșfenilor cu 
2-0), meciul dintre fruntașele actualu
lui campionat s-a terminat cu victoria 
rapidiștilor. Aceștia au imprimat jo
cului un ritm viu, cu pase precise, 
producînd deseori derută în defen
siva ploieștenilor. Cu excepția prime
lor zece minute, cînd Petrolul a în
cercat de cîteva ori poarta apărată 
de Răducanu, repriza a aparținut ra- 
pidișfilor. Perechea de mijlocași ai a- 
cestora (Dinu — Georgescu) s-a com
portat excelent, misiunea cuplului lo- 
nescu — Dumitriu II devenind deci 
ceva mai ușoară. Cei doi înaintași 
centrali ai bucureștenilor s-au simțit 
în largul lor, creîndu-și reciproc faze

CAMPIONATELE MONDIALE
DE POPICE

O Echipa masculină a țării 
noastre — pe primul loc în 
proba de perechi • în proba 
feminină, reprezentativa R. S. 
Cehoslovace a egalat recordul 
mondial

‘ LA FOTBAL
de gol și înscriind fiecare cîfe un 
punct.

Hunedoara : U.T.A. — CRIȘUL 2—1 
(1—1). începutul vertiginos al echipei 
orădene, care a deschis scorul în 
min. 9 prin lacob, lăsa să se întreva
dă succesul acestora, mai ales că for
mația din Arad părea obosită. Pînă 
la urmă, însă, U.T.A. și-a regrupat 
forțele și, prin incursiuni bine orga
nizate, cu șuturi pe poartă, egalează 
în min. 27 (prin Țîrlea), iar imediat 
după pauză Jack înscrie golul care 
avea să aducă echipei sale califica
rea. Este adevărat că în partea finală 
a partidei Crișul a avut o puternică 
revenire, s-a aflat în poziții clare de 
gol, însă — cum ne-au cam obișnuit 
echipele noastre de fotbal — a ratat 
copilărește.

Brăila : FARUL — STEAGUL ROȘU 
2—1 (1—0). învingătorii au dominat 
în prima repriză, dar n-au putut să în
scrie decît cu un minut înainte de 
pauză, prin Tufan. La relua-e, tot Farul 
atacă și majorează scorul la 2-0 prin 
Zamfir. In ultimele 20 de minute bra
șovenii joacă mai decis și reușesc să 
se apropie periculos de poarta adver
să. Ei însă nu pot înscrie decît un gol, 
în minutul 75, cînd arbitrul le acordă 
un penalii, pe care îl transformă Pes- 
caru.

Ieri, în ziua a treia a campionatelor mondiale de popice, sportivii români au obținut o nouă victorie. în proba masculină de perechi (200 bile mixte — 100 în plin și 100 la izolate) reprezentativa noastră, alcătuită din Petre Purje — 966 p. d. și Constantin Rădules- cu — 880 p.d., a devenitcampioană mondială. Pe locul doi s-a clasat o altă e- chipă a țării noastre, formată din I. Micoroiu și C. Vî- nătoru, care a totalizat 1827p. d. Locul trei a fost ocupat de echipa R.D. Germane (Grohs, Bradigan) cu 1801 p. d„ urmată de Austria — 1799 p. d„ Cehoslovacia 1797 p. d., Iugoslavia 1789 p. d. etc.în proba feminină, titlul ' de campioană mondială la perechi (100 bile mixte — 50 izolate și 50 în plin), a fost cîștigat de echipa R.S. Cehoslovace (Sindlerova, Miculcikova) care a realizat 838 p. d. — record mondial egalat. Sindlerova a realizat 429 p. d„ iar Miculcikova 409 p. d. Pe locul doi s-a clasat echipa României, alcătuită din Elena Trandafir — 408 p. d. și Margareta Szemani — 420 p. d„ iar pe locul trei echipa R.D. Germane (Engelhartd și Preller) cu 813 p.d. în continuate, clasamentul se prezintă astfel : 4. Iugoslavia 8t2 p. d.; 5. R.D. Germană II 800 p. d.; 6. Ungaria 795 p. d.; 7. Ungaria II 784 p. d.i 8. Austria 776 p. d. etc.Astăzi se desfășoară primele întreceri contind pentru probele individuale.(Agerpres)
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FctzS din meciul Steaua—Dinamo Foto : M. Cioc |

Plecarea ansamblului 

de cîntece și dansuri

din Pekin

După un turneu de aproape două săptămîni în țara noastră, Ansamblul de cîntece și dansuri din Pekin a părăsit miercuri Capitala.Artiștii chinezi au fost conduși la aeroport de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ai Oficiului de spectacole și turnee artistice, O.S.T.A., de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, membrii unor ansambluri de cîntece și dansuri din Capitală.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Chineze la București. (Agerpres)
(UM E VREMEA
Ieri în tară : Vremea s-a menținut 

în general instabilă mai ales în Ardeal, 
Moldova și Dobrogea, unde cerul a 
prezentat înnorări accentuate ș> loca! 
au căzu' ploi sub formă de averse n. 
soțite de descărcări electrice. In cele
lalte regiuni cerul a fost variabil, iar 
în Banat și Bărăgan izolat s-au sem
nalat averse de ploaie. Vfntul a su
flat potrivit din sectorul vestic cu in
tensificări în Clmpia Dunării. Tempe
ratura aerului la ora t4 era cuprinsă 
Intre 14 grade la Toplita, Joseni și în- 
torsura Buzăului și 28 la Budești și 
București. în București : Vremea s-a 
ameliorat. Cerul a fost variabil. Vîntul 
a suflat slab ptnă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
Iunie. In tară : Vreme relativ frumoasă 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse izolate mai frecvente în vestul 
și nordul tării. Vînt slab pină la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 grade. în Ardeal și 
regiunea de munte ceată locală. în 
București : Vreme relativ frumoasă cu 
cer schimbător favofabil aversei de 
ploaie în cursul după amiezii. Vînt 
slab pină la potrivit din vest. Tempe
ratura In creștere ușoară.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special Prono- 
expres nr. 25 din 22 iunie 1966, au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ
38 t4 33 6 45 26 NUMERE DE RE

ZERVĂ : 31 17.
EXTRAGEREA SUPLIMENTARĂ
Faza I : 41 5 13 46 6 45 31 ; Faza a

n-a : 35 41 21 45 37 34 40. Fond de 
premii : 1 739 124 lei din care 135 705 lei 
report categoria I.
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î ’ ’ 9_________ ______ .

Presiunile si manevrele»
nu înfrîng voința 
marinarilor greviști

în bătălia marinari
lor greviști, intrată în 
a șasea săptămînă, s-a 
iscat o furtună care a 
adus noi rafale pe sce
na politică a Marii 
Britanii. Sursa se află 
în declarafia făcută 
luni de premierul Ha
rold Wilson în Camera 
Comunelor. El a afir
mat că ar exista „un 
grup de oameni cu 
motive politice’ care 
ar exercita presiuni 
asupra conducerii sin
dicatului marinarilor 
pentru a o determina 
să continue greva. 
Deși cuvîntul „comu-

în rîndul greviștilor 
s-au răspîndif expre
siile ironice „Caută 
sub propriul tău paf” 
și „Sperietoarea ro
șie*. în rîndurile de- 
pufafilor aparfinînd tu
turor partidelor se 
înmulțesc glasurile și 
cererile ca premierul 
să facă precizări, să 
aducă fapte concrete 
în locul unor aluzii 
generale. în acesf 
sens s-a pronunțat și 
liderul partidului libe
ral, Jo Grimond.

în centrul atenției 
presei și a cercurilor 
politice se află în pre

CORESPONDENȚĂ

DIN LONDRA

hlsf* nu a fost pro- 
nunfaf, aci toată lu
mea este de acord, 
inclusiv cercurile ofi
ciale, că s-a avut în 
vedere „un complot 
politic comunist*.

Manevra a fost Ime
diat denunțată pe 
scară largă, începînd 
cu greviștii și fermi- 
nînd cu numeroși 
membri laburiști ai 
Camerei Comunelor. 
Secretarul general al 
sindicatului marinari
lor, William Hogarth, 
a arătat că nici unul 
din cei 48 de membri 
ai Comitetului execu
tiv al sindicatului nu 
este comunist. John 
Gollan, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist din Marea Bri- 
ta nie, a declarat că 
aluzia premierului a- 
minteșfe de „stilul lui 
Mc Carfhy*. De altfel, 
ziarele relatează că

zent însuși procedeul 
de a arunca „vina" a- 
supra comuniștilor, sco- 
țînd basma curată pe 
patroni și autorități. 
După cum scrie „Mor
ning Star", „marinarii 
fac mari sacrificii per
sonale în această luptă 
nu pentru că un „grup 
misterios* i-ar fi forțat 
la aceasta, ci pentru că 
patronii, sprijiniți de 
Harold Wilson și de 
presa milionarilor, nu 
le-au lăsat de ales altă 
cale". Pînă și un ziar 
ca „Financial Times', 
purtător de cuvînt al 
intereselor cercurilor 
din City, recunoaște că 
„scepticismul este pri
ma reacție firească la 
alegațiile că condu
cerea marinarilor ar fi 
supusă unor presiuni 
de culise". Un alt ziar, 
„Scotsman*, scrie în- 
fr-un editorial •• „Dato
rită tacticii folosite, cîf

șl datorită strategiei 
sale, guvernul s-a ex
pus singur criticilor. A 
face din marinari o 
piatră de încercare 
pentru politica prețuri
lor și veniturilor nu 
este o alegere deose
bit de fericită*.

Cum era și de aștep
tat, patronii și-au ex
primat imediat tot spri
jinul lor față de amin
titele insinuări, iar Fe
derația proprietarilor 
de nave a trimis o a- 
valanșă de scrisori pe 
adresa greviștilor, che- 
mîndu-i să ia poziție 
împotriva liderilor lor. 
Răspunsul marinarilor 
este însă clar ; din nu
meroase porturi ale 
țării, dintre care opt 
centre importante, au 
sosit știri care arată că 
marinarii au votat în 
majoritate sau în una
nimitate pentru conti
nuarea grevei și pentru 
sprijinul pe care îl a- 
cordă conducerii sin
dicatului lor.

Noi desfășurări ale 
conflictului de muncă 
au și apărut după pri
mirea, marți seara, de 
către regină a primului 
ministru. Astfel, „starea 
de urgență", instituită 
la 23 mai prin decret 
regal și care expiră 
miercuri la miezul nop
ții, a fost prelungită la 
22 iunie pentru o nouă 
perioadă de o lună, 
guvernul fiind împu
ternicit cu puteri 
excepționale, putînd 
chiar folosi nave mili
tare pentru descon
gestionarea porturilor 
ca urmare a grevei. 
Noul decret regal ur
mează să fie supus a- 
probării parlamentului 
săptămînă viitoare.

L. RODESCU

TRATATIVELE
SOVIETO-FRANCEZE

MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres S. Podină transmite : La 22 iunie, la Moscova au continuat tratativele oficiale dintre conducătorii U.R.S.S. și președintele Franței, Charles de Gaulle. Leonid Zamiatin, directorul direcției de pre- I -să a M.A.E. al U.R.S.S., a declarat i ziariștilor că „tratativele s-au re- i ferit la un cerc larg de probleme i internaționale importante, precum ! și la relațiile bilaterale dintre U- I niunea Sovietică și Franța. Tratativele se desfășoară favorabil și lasă o impresie foarte bună“. El a i arătat' în continuare că s-a hotă- ! rît de comun acord ca în viitor între Uniunea Sovietică și Franța să se desfășoare cu regularitate consultări. „Dintre problemele discutate, o deosebită atenție a fost acordată problemelor securității europene", a declarat L. Zamiatin. Alături de problemele politice, o mare atenție a fost acordată în cursul tratativelor problemelor dezvoltării relațiilor economice, culturale și colaborării tehnico-științifice din- !• tre cele două țări.Tot miercuri, președintele Re- t publicii Franța a fost oaspetele Universității din Moscova de pe Colinele lui Lenin. In cursul vizitei el a rostit o scurtă cuvîntar' în fața studenților și a avut o convorbire cu Ivan Petrovski, rec- i torul universității. In aceeași zi, ■ Charles de Gaulle a primit la. re- I ședința sa de la Kremlin pe șefii

misiunilor diplomatice acreditați la Moscova.După cum menționează agenția TASS, președintele Republicii Franța, împreună cu soția, au oferit la ambasada Franței un dejun în cinstea Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și guvernului sovietic. Au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători sovietici. Au rostit toasturi Charles ide Gaulle și Nikolai Podgornîi.
---------------------------

Tîrgul internațional 

al cărții de la Belgrad

BECGRAD 22 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Edvard Kar- 
delj, a deschis miercuri la Belgrad 
cel de-al XI-lea Tîrg internațional 
al cărții. E. Kardelj și alte perso
nalități iugoslave au vizitat stan
dul Republicii Socialiste România, 
unde sînt expuse cărți de litera
tură beletristică, tehnică și științi
fică, literatură pentru copii, albu
me de artă, dicționare bilingve, 
cărți, reviste și publicații în limbi 
străine, discuri microsion cu în
registrări de muzică populară ro
mânească, muzică simfonică, arii 
din opere etc.

în aula facultății de arte frumoase a Universității din 
Teheran a fost deschisă expoziția „Peisaje din Republica 
Socialistă România", inaugurată de premierul iranian 

Amir Abbas Hoveida (în fotografie)

Noi acțiuni de luptă 
ale patrioților sud - vietnamezi
• ATMOSFERĂ ÎNCORDATĂ LA SAIGON
• SCURTĂ ÎNTRERUPERE A BLOCADEI 
INSTITUTULUI BUDIST • SE PARE CĂ 
PRIMARUL DA NANGULUI VA FI CON
DAMNAT LA MOARTE

SAIGON 22 (Agerpres). — In atacul asupra coman
damentului militar districtual din împrejurimile ora
șului HUE, unitățile Frontului Național de Eliberare 
au ucis 11 militari americani și au capturat arme și 
echipament militar. Un alt obiectiv american atacat 
a fost postul de artilerie din provincia Quang Nam, 
situat la aproximativ 16 km de baza americană de la 
CHU LAI, care a fost supus unui puternic tir de arti
lerie și arme automate. De asemenea, marți seara, 
baza aeriană americană de la SOC TRANG a fost su
pusă de către forțe ale Frontului Național de Elibe
rare unui puternic foc de artilerie și de mitraliere 
care a provocat pierderi materiale și umane. Tot in 
cursul ultimei nopți, patrioții au 
atacat cu un puternic foc de mor- 
tiere și mitraliere două companii 
ale diviziei a treia de pușcași ma
rini americani, aflate în regiunea 
situată la sud-est de DA NANG. 
Ambele companii au suferit pier
deri în oameni și materiale.

O unitate a forțelor patriotice felicitată pentru succesele 
repurtate în luptă

Convorbirile dintre A. Novotny
TINERI PRINȘI CU ARCANULLa Saigon situația se menține încordată. Ca urmare a amenințări; cu noi sinucideri prin ardere și în același timp dorind să spargă rîndurile celor peste 1 500 de bu- diști care, în semn de opoziție față de guvernul Ky, s-au autoclaustrat în incinta Institutului budist, autoritățile au ridicat în cursul dimineții de miercuri blocada institutului, pentru cîteva ore. în acest timp, autoritățile militare saigo- neze au încărcat cu forța cîteva camioane cu tineri „apți pentru serviciul militar", care se aflau în incinta institutului.Pe de altă parte, liderul budist Tri Quang, care a fost adus de poliția generalului Ky de la Hue la Saigon, continuă, în pofida presiunilor, greva foamei pe care a declarat-o acum 15 zile în semn de protest împotriva sprijinirii de către americani a guvernului generalului Ky. Din Saigon se anunță, de asemenea, că fostul primar al orașului Da Nang, dr. Nguyen Van Man, unul din principalii adversari ai generalului Ky, va fi judecat în curînd de un tribunal special. Se crede că Nguyen Van Man va fi condamnat la moarte.• în ultimele zile, aviația americană a continuat să bombardeze centre economice și culturale din diferite provincii ale R. D. Vietnam. Comunicatele difuzate de a- genția V.N.A. arată că forțele militare ale Armatei populare vietnameze obțin noi victorii în lupta pentru doborîrea avioanelor de luptă americane.
DECLARAȚIA F.N.E.

5HANOI 22 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, transmite agenția de presă Eliberarea, a dat publicității o declarație protestînd împotriva intensificării bombardamentelor americane asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam. Întreaga popu
lație sud-vietnameză, se spune în declarație, condamnă cu fermitate 
bombardarea regiunilor din Viet
namul de nord, distrugerea recol
telor, a rețelei de diguri, a drumu
rilor și a numeroase obiective in
dustriale nord-vietnameze.

Guvernul S.U.A. trebuie să fie 
convins că bombardamentele efec
tuate asupra teritoriului R. D. Viet
nam nu pot limita atacurile și vic
toriile pe care forțele patriotice 
sud-vietnameze le obțin împotriva 
trupelor americane și saigoneze.

și generalul Ne Win
PRAGA 22. — Corespondentul Agerpres, Al. Liță, transmite: Miercuri, la Praga au început convorbirile dintre A. Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, și generalul Ne Win, președintele Consiliului revoluționar și președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Birmane, care se află în această țară într-o vizită oficială, la invitația președintelui R. S. Cehoslovace. în cursul convorbirilor au fost abordate o serie de probleme privind colaborarea dintre cele două țări și perspectivele dezvoltării acesteia în viitor șl s-a făcut un schimb de vederi asupra celor mai importante probleme ale situației internaționale actuale.La convorbiri au luat parte J. Lenart, președintele guvernului cehoslovac, V. David, ministrul a- facerilor externe, L. Novak, șeful cancelariei președintelui, dr. J. Ko- pecky, ambasadorul R. S. Cehoslovace la Rangoon, precum și persoanele care-1 însoțesc pe Ne Win.

COMUNICAT 
COMUN

SOVIETO- 
COREEAN

MOSCOVA 22 (Agerpres). — A fost dat publicității comunicatul comun sovieto-coreean cu privire la vizita în U.R.S.S. a delegației guvernamentale economice a R.P.D. Coreene condusă de Li Diu En, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea și vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri. Tratativele purtate la Moscova de delegație s-au încheiat prin semnarea unor acorduri cu privire la colaborarea economică și tehnică, la livrările reciproce de mărfuri pe 1967—1970 și a unui protocol cu privire la colaborarea în domeniul pescuitului,în comunicat se arată că U.R.S.S. va acorda sprijin R.P.D. Coreene în extinderea unei uzine metalurgice și în construirea mai multor obiective industriale.

Convorbirile; anunță agenția CTK, s-au desfășurat în spiritul unei depline înțelegeri reciproce.
Epilog la 
„războiul 
undelor**Rubrica faptelor senzaționale din presa londoneză de azi nu va duce lipsă de știri: o afacere de curată piraterie, desfășurată pe fondul unei aprige concurente în lumea „rechinilor finanței", cum a transmis o agenție de presă, s-a încheiat cu o crimă. Victima, al cărei cadavru, descoperit la un conac din Essex, a fost i- dentificată, este, mai bine zis era... un cunoscut om de afaceri, Rog Calvert. Conacul aparține u- nui mare financiar și nu mai puțin cunoscut politician, Oliver Smedley, fost președinte al partidului liberal. El a fosi inculpat pentru crimă.Aflîndu-se în fruntea mai multor companii presărate prin lume, Smedley se lansase și în afaceri mai dubioase de felul posturilor de radio-pirat; lui îi aparținea in ultimii ani cunoscuta „Radio Caroline", ce emite din largul coastelor britanice programe publicitare pe care legea le refuză posturilor de stat. Acest gen de afaceri, „intușabiie", întrucît nici un text de lege nu Ie împiedică, sînt aducătoare de considerabile beneficii. Calvert, după un șir de încercări nefericite, se lansase și el în finanțarea altui post-pirat — Radio-City — instalat într-o cazemată dezafectată din estuarul Tamisei, rămasă din timpul războiului. Stăpînul lui „Caroline* cumpărase însă un mare număr de acțiuni, prin care dobîndea o participare majoritară Ia Radio- City. Dar Calvert rezista cu disperare asediului. Pentru a cuceri prin forță rivalul mai mic. Smedley a recurs la o bandă de „pirați". In noaptea spre luni, ei au atacat și scos din funcție Radio-City. în disperare de cauză, Calvert s-a dus la conacul lui Smedley. Pentru a-i cere explicații ? Pentru a-1 amenința la rîndul său ? Doar epilogul e cunoscut : în pieptul lui Calvert au fost trase cîteva gloanțe de armă de vî- nătoare.

E. M.

îngrijorare față de 
pătrunderea capitalului american

CORESPONDENȚĂ 

DIN ROMA

Fenomenul penetrației masive 
a capitalului american în econo
mia italiană este caracterizat de 
multă vreme ca fiind primejdios 
pentru interesele economice pro
prii ale țării. Dar asemenea ca
racterizări veneau în marea lor 
majoritate din partea oamenilor 
politici și economiștilor de stin
gă. De pildă, recent, Lucio 
Libertini, membru al Direc

țiunii P.S.I.U.P., subliniind că 
politica S.U.A. lovește în in
teresele țărilor din Piața co
mună și că această politică se 
resimte și în dezvoltarea econo
mică a Italiei, a spus : „Capitalul 
american exercită o mare pre
siune în inferiorul Pieței comune, 
fie pentru a asuma controlul a- 
supra aparatului economic din 
interiorul comunității, fie pentru

a grăbi unificarea în întreaga 
arie capitalistă". Vorbitorul a 
exemplificat arătînd că, în cursul 
anului 1965, investițiile S.U.A. 
în Europa occidentală au depășit 
10 miliarde de dolari. Voci care 
exprimă îngrijorarea față de a- 
cest fenomen se aud și din 
cercurile marelui capital italian. 
Zilele trecute, luînd cuvîntul în 
fața Adunării generale a Băncii

Italiei, guvernatorul acesteia, 
Guido Carii, s-a referit la pă
trunderea 'capitalului american 
în țările Europei occidentale și 
a spus : „Crearea unei asemenea 
activități financiare trebuie să fie 
rodul unor hotărîri comune în 
care fiecare să aibă rolul de pro
tagonist, fiind inadmisibil ca for
marea acestei activități în inte
riorul fiecărei țări să depindă 
de politica celor care emit mo
nedă de rezervă" (adică dolari 
și lire sterline — N.R.).

Printre vocile care se ridică în 
apărarea intereselor proprii ale 
țărilor vest-europene în confrun
tarea cu capitalul american sem
nalăm și pe cea a lui Balzamo, 
membru al Direcțiunii P.S.I. care, 
criticînd tendințele ce se mai 
manifestă de „subordonare față 
de politica externă americană’ 
și de „sacrificare gratuită’ a in-

A început retragerea 
personalului francez din 
comandamentele N. A. T. 0.PARIS 22 (Agerpres). — Din Pa

ris se anunță că, în conformitate 
cu hotărîrea Franței de a se retra
ge din organismele integrate ale 
N.A.T.O. pînă la 1 iulie, a început 
retragerea personalului francez din 
comandamentele N.A.T.O. din 
Franța, cifrat la peste 1 700 de mi
litari. Miercuri s-a precizat că au 
început efectiv operațiunile de re
tragere din forțele aliate din Eu
ropa centrală — A.F.C.E.N.T. (din 
care face parte majoritatea perso
nalului francez).

SENATUL BELGIAN
A APROBAT 
TRANSFERUL...BRUXELLES 22 (Agerpres). — Senatul belgian a aprobat la 22 iunie cu 96 de voturi, contra 33 și 22 de abțineri, transferarea pe teritoriul Belgiei a comandamentului suprem al N.A.T.O. din Europa (S.H.A.P.E.). Numărul mare de voturi contra și de abțineri, lucru de altfel remarcat și cu prilejul dezbaterilor de marți din Camera Deputaților, scoate puternic în relief opoziția care se manifestă în rîndul opiniei publice.
Conferința 
partidului F.L.N.ALGER 22 — Corespondentul Agerpres C. Benga transmite : La Alger s-au desfășurat lucrările unei conferințe care a reunit 1 500 de cadre ale partidului F.L.N. din departamentele Alger, Al Asnam, Medeea și Tizi-Ouzou, precum și reprezentanți ai tuturor organizațiilor naționale. Au participat membrii Consiliului Național al Revoluției, ai guvernului și Secretariatului executiv al F.L.N. Cu acest prilej, Houari Boumedienne, președintele Consiliului Național al Revoluției, a rostit o cuvîntare consacrată situației actuale a Algeriei. Vorbitorul a anunțat că în momentul de față se află în studiu un plan de dezvoltare pe termen lung a economiei algeriene. Cînd va fi gata, planul va fi supus dezbaterii maselor populare. Boumedienne s-a referit în continuare la politica externă a Algeriei. Reafirmînd „apartenența Algeriei la Magrebul arab, la Africa, la cea de-a treia lume", el a spus, în același timp, că țara sa întreține relații cu țările socialiste. Referin- du-se la relațiile cu Franța, el a menționat că „politica de cooperare între cele două țări, bazată pe interese comune, pe respect mutual, îndepărtează toate vicisitudinile trecutului". Amintind că există încă probleme complexe în relațiile dintre cele două țări, Houari Boumedienne a declarat că ■ „va veni momentul în care bunele relații și colaborarea între Franță și Algeria se vor consolida".
CARACAS

0 „SINUCIDERE" 
IN INCINTA SIGURANȚEI

CARACAS 22 (Agerpres). — Auto
ritățile venezuelene au anunfat că 
Francisco Ojeda, unul din conducă
torii detașamentelor de partizani care 
acționează în Venezuela, s-a „sinucis” 
într-una din celulele clădirii Sigu
ranței din Caracas. Ojeda a fost 
membru al Congresului venezuelean 
și a participat în 1958 la răsturnarea 
de la putere a fostului dictator Mar
cos Perez Jimenez. El a fost prins 
de agenfii Siguranței vinerea trecută 
înfr-o clădire din Caracas.

Opinia publică din Venezuela a- 
preciază că Francisco Ojeda a fost 
ucis de polifia din Caracas.

tereselor fărilor vest-europene 
„în favoarea celor americane', 
a arătat că în prezent Europa, 
de la apus la răsărit, se întăreș
te din punct de vedere eco
nomic.

Este semnificativ faptul că și 
personalități guvernamentale ita
liene se pronunfă pentru întări
rea colaborării economice Est- 
Vesf. In acest sens s-a pronunțat 
ministrul de externe italian Fan- 
fani la recenta sesiune de la 
Bruxelles a fărilor membre ale 
N.A.T.O., iar ministrul comerțu
lui exterior, Toloy, vorbind la 
Tîrgul international de la Padova, 
spunea că „este necesar să fie 
intensificate raporturile cu țările 
Europei răsăritene fafă de care 
se deschid pentru Italia perspec
tive de mare importantă”.

I. MĂRGINEANU

Totuși, aproximativ 300 de militari francezi de toate categoriile vor continua să rămînă în A.F.C.E.N.T. pînă la 1 octombrie, cînd urmează să se încheie operațiunile de retragere. în afară de a- ceasta, la 1 iulie, termen la care Franța va fi automat retrasă din toate unitățile strategice și de instrucție ale comandamentelor integrate ale N.A.T.O., 60 de ofițeri și 70 de alți militari își vor înceta activitatea în cadrul S.H.A.P.E. (Cartierul general suprem al forțelor aliate din Europa).
Achiziții de armament1 
american 
pentru BundeswehrMUNCHEN 22 (Agerpres). —• Vorbind marți în fața Asociației ziariștilor bavarezi despre contribuția Germaniei occidentale în cadrul N.A.T.O., Kai-Uwe von Hassel, ministrul vest-german al a- părării, a anunțat că pînă în 1970 efectivele Bundeswehrului se vor cifra la 508 000 oameni. Cu acest prilej el a reafirmat pretenția guvernului vest-german de a participa la hotărîrile privind strategia nucleară occidentală. Referindu-se la achizițiile de echipament militar din S.U.A. menite să compenseze cheltuielile de întreținere a trupelor americane în Germania occidentală, von Hassel a precizat că aceste achiziții vor fi în concordanță cu planurile militare vest- germane.
Atentat împotriva 
liderului partidului 
laburist australian

SYDNEY 22 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că Arthur 
Caldwell, lider al partidului labu
rist de opoziție din Australia, a 
fost victima unui atentat. In timp 
ce părăsea o adunare publică, unde 
luase cuvîntul pentru a protesta 
împotriva trimiterii de trupe aus
traliene în Vietnamul de sud, Cald
well a fost rănit cu un foc de armă. 
El a fost transportat de urgență Ia 
spital. Atentatorul a fost prins și 
predat poliției.

Primul ministru australian, Hoit, 
a ordonat deschiderea unei anchete.

r i ■ LONDRA. Miercuri s-a încheiat vizita în Anglia a lui O. Cernik, vicepreședinte al guvernului cehoslovac. El a avut
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convorbiri cu primul ministru H. Wilson, cu G. Brown, prim-secre- tar de stat pentru afacerile economice, cu M. Stewart, ministrul afacerilor externe, cu reprezentanți ai cercurilor industriale. Intr-un comunicat se spune că cele două părți au ajuns la concluzia că relațiile reciproce se dezvoltă cu succes în interesul ambelor părți și că există premise pentru dezvoltarea lor continuă. S-a constatat că este necesar să se intensifice eforturile în vederea dezvoltării comerțului în ambele direcții.
H BERLIN. „Neues Deutschland" a publicat comunicatul cu privire la vizita în R. D. Germană a delegației Partidului Comunist din Spania, în frunte cu Juan Gomez, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Spania. în cursul vizitei, delegația a luat cunoștință de unele aspecte ale construcției socialiste in R. D. Germană și a avut întrevederi cu Hermann Matern, membru al Biroului Politic a) C.C. al P.S.U.G., și alți conducători de partid și de stat din R. D. Germană.
B NEW YORK. Ambasadorul Ro- " mâniei în S.U.A., Petre Bălăceam), a oferit un cocteil, în saloanele Misiunii permanente române la New York, în cinstea delegației de scriitori români, condusă de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii scriitorilor, care a participat la cel de-al 34-lea Congres al Pen clubului international. La cocteil au luat parte numeroși scriitori americani și din alte țări, oameni de artă si cultură.m TAȘKENT. De mai multe zile, locuitorii din valea Fergana (Uzbekistan) luptă împotriva inundațiilor pricinuite de topirea intensă a unor ghețari din munții învecinați cu Kirghizia. Se semnalează victime. A fost numită o comisie guvernamentală pentru lichidarea urgentă a urmărilor acestei calamități.
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