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EXPERIENȚA UZINEI DE PRELUCRARE
A MASELOR PLASTICE BUZĂU ARATĂ CĂ:

Marți dimineața, la Palatul Re
publicii au continuat convorbirile 
dintre delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste! România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist Român, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii

Populare Bulgaria, condusă de To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă tovărășească, 
caldă prietenie.

în
de

și Consiliu! de Miniștri

Suportul înaltei
productivități

LA PITEȘTI
J

O rafinărie

modernă in
■f-

construcție
In zona de sud a orașului 

Pitești a început, cu patru luni 
j in urmă, construcția unei rafi

nării moderne de țiței. Obiecti
vul este prevăzut să intre în 
funcțiune in actualul cincinal. 
Capacitatea de prelucrare a noii 
rafinării va fi de 3 milioane tone 
țiței anual din care se va obține 
un sortiment larg de produse 
petroliere, cum sînt : petrol și 
motorină hidrofinate, benzine, 
toluen și benzen, gaze lichefiate 
pentru uz casnic etc. O parte 
din aceste produse, îndeosebi 
fracțiile grele de benzină, vor 
servi drept materie primă pen
tru Combinatul petrochimic 
Pitești, care se construiește în 
aceeași zonă.

Lucrările de construcții-mon- 
taj sînt eșalonate pe două etape, 
pînă în 19G9, cînd urmează să 
intre în funcțiune instalația de 
distilație atmosferică și cea de 
reformare catalitică, principalele 
unități ale rafinăriei. Se con
struiesc de asemenea : o instala
ție de hidrofinare a petrolului 
și motorinei și alta de desulfu- 
rare a gazelor cu recuperarea 
sulfului.

Pentru alimentarea instalații
lor cu energie electrică și abur 
tehnologic se construiește o 
termocentrală echipată cu două 
grupuri cu o putere instalată 
de 24 MW. Cea mai mare parte 
a utilajelor necesare se reali
zează în țară și poartă marca 
întreprinderilor : „Indcpenden- 
ța"-Sibiu. Uzina chimică Plo
iești, Uzina de construcții de 
mașini — Reșița, „Grivița Ro
șie", „Vulcan" și Uzina de 
pompe din București.

Proiectantul (Institutul de pro
iectări instalații petroliere Plo
iești) a avut în vedere ca viitoa
rea rafinărie să realizeze sorti
mente cu valoare economică ridi
cată. S-a preconizat ca producti
vitatea anuală a muncii pe cap de 
salariat să atingă valoarea de 
circa 600 000 lei, ceea ce se va 
realiza printr-un nivel ridicat 
de automatizare a proceselor de 
producție. Documentațiile au 
fost puse la dispoziți construc
torului eșalonat, chiar cu un 
oarecare avans față de graficul 
primului trimestru. Constructo
rul (întreprinderea de construc- 
(ii-montaje Pitești) și-a realizat 
pînă acum integral planul de lu
crări prevăzut.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Deși tînăr, colectivul Uzinei de pre
lucrare a maselor plastice din Buzău 
a reușit să înscrie în palmaresul său 
succese deosebite în muncă. în biroul 
directorului se află numeroase diplo
me și insemne certificînd o activi
tate de producție eficientă, depusă cu 
consecvență. In primul trimestru din 
acest an planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 113,61a 
sută, iar planul la producția marfă vîn- 
dută și încasată a fost depășit cu 11 
la sulă. Concomitent, întreprinderea a 
obținut economii suplimentare la pre
țul de cost de 1 700 000 lei și beneficii 
peste plan ce se ridică la aproape 
1 250 000 lei. „Aceste rezultate bune
— arată ing. Marin ioncscu, directo
rul uzinei — se datoresc bineînțeles 
mai multor factori, dar în primul rînd 
hărniciei colectivului. Este edificator 
șă urmărim cum a evoluat indicatorul, 
productivității muncii. Dacă luăm ca 
bază anul 1960, am ajuns după 6 ani 
să avem o productivitate a muncii de 
4,5 ori mai mare. Este un lucru bun 
dacă ținem seama că această creștere 
s-a realizat mai ales prin organiza
rea mai judicioasă a producției și fo
losirea rațională a timpului de lucru".

Am încercat să pătrundem în me
canismul intern al producției a- 
cestei 
vedea cum au acționat conduce
rea, 
pentru creșterea productivității mun
cii. Să examinăm mai întîi cum 
este folosit fondul de timp de lucru ai 
întreprinderii. Nu se poate spune că 
în acest domeniu totul este pus la 
punct îneît să nu se mai piardă nici 
un minut din producție. Dar remarca 
este că aici disciplina muncii-este mai 
riguros respectată. în majoritatea locu
rilor de muncă lucrul se începe la ora 
anunțată, fără să se piardă minute cu 
echiparea, aranjarea sculelor etc. Ce a 
înrîurit punctualitatea la intrarea în 
schimb ? în primul rînd, exemplul 
maistrului și al personalului tehnico- 
lucrativ. „într-o perioadă de trei luni
— subliniază inginerul șef Ion 
Vîga — nici un maistru n-a absentat 
și nici n-a sosit cu întîrziere la servi
ciu. Dînd dovadă de corectitudine, de 
grijă pentru asigurarea locurilor de 
muncă cu materii prime, maiștrii au 
reușit să impună în ateliere o atmos
feră de disciplină în muncă, de res
pectare strictă a indicațiilor date de 
șeful secției și tehnologi privind fa
bricația. Tot mai puțini sînt cei care 
se plimbă fără’rost prin-sectoare".

Am mers.într-una din secțiile uzinei, 
cea de fabricare a sacilor de polieti
lenă. Maistrul principal Eracle Săn- 
dulache ne vorbește despre factorii 
care influențează pozitiv productivi
tatea muncii.

— Să știți că facem tot ce ne stă 
în putință — spune el — pentru a fo
losi timpul cîl mai bine, pentru a nu 
avea opriri nejustificate la mașini. Anul 
trecut, datorită lipsei de specializare, 
dar mai ales neatenției unor muncitori 
în manevrarea mașinilor, folia de po
lietilenă se rupea de 4—5 ori pe zi, 
opririle fiind în jur ide 15—20 de mi
nute. Acum, aceste stagnări au fost în
lăturate. Productivitatea muncii a cres
cut astfel, față de plan, cu circa 15 
la sută. Un accent mare punem pe 
disciplina în producție, pe suprave
gherea atentă a mașinilor și respec
tarea tehnologiei de fabricație. în a- 
dunările sindicale acționează o puter
nică opinie de masă și nu facem ra-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria, în frun
te cu tovarășul 
prim-secretar al 
gar, președintele 
Miniștri al R. P. 
marți o vizită', la 
a partidului comunist, a 
revoluționare s.
România. Delegația a fost însoțită 
de tovarășii ’Paul Nicules.cn-Miz.il, 
membru al Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Sfatului popular al orașului 
București.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice și șocial-polilice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., Nicolae Cioroiu, 
directorul muzeului, Ion Ardeleanu 
și Ion Lupesriu, directori adjuncți.

Oaspeții s-au oprit în fața nume
roaselor exponate, care redau mo
mente șemnificative din lupta po
porului român pentru eliberarea sa 
națională și socială, aspecte legate 
de acțiunile revoluționare desfășu
rate în secolul al XTX-lea, de naș- 

; terea șt dezvoltarea mișcării mun
citorești, socialiste, de istoria Par
tidului Comunist Român, a curen- 
t<Țivr<lc»Vioeratiee,- progresiste. dirt 
țara noastră. Membrii delegației 
au urmărit drumul glorios de'luptă 
al poporului roman din trecutul cel 
mai îndepărtat pînă în zilele noas
tre.

Cu mult interes au fost exami
nate exponatele evocînd episoade 
din lupta dusă de ostașii români,

Todor Jivkov,
C.C. al P.C. Bul- 

Consiliului de
Bulgaria,, a făcut
Muzeul de istorie 

i mișcării 
și democratice din

alături de ostașii ruși și de deta
șamentele de voluntari bulgari, în 
timpul războiului din 1877—1878 — 
mărturii jale luptei eroice în care 
și-au vărsat sîngele români și bul
gari, însuflețiți de același ideal — 
cucerirea, independenței și suvera
nității de stat.

Atenție' deosebită au acordat oas
peții exponatelor înfățișînd mo
mentul de mare însemnătate ■ isto
rică al creării partidului de tip nou 
al clasei muncitoare din România, 
Partidul 'Comunist Român, precum 
și documentelor care ilustrează pu
ternicul spirit internaționalist ce

(Continuare în pag. a III-a)

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri 
România 
saloanele
Miniștri o recepție în onoarea de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bul
garia.

La recepție au luat parte tova
rășii Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, Boian Bîl- 
garanov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Pencio Kubadin- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, prof. Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Progresul Tehnic, 
Konstantin Popov, ministrul ener- 

' geticii și combustibilului, Milko 
Balev, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, Gheorghi 
Bogdanov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria la București.

” Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, 
Bîrlădeanu, Emil 
xandru Drăghici,

al Republicii Socialiste 
au oferit marți seara în 
Palatului Consiliului de

Alexandru 
Bodnaraș, Ale- 
Pau) Niculescu-

Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Mihai Dalea, Vasile Patilineț, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Gaston Marin, Roman 
Moldovan.

La recepție a participat, tovară
șul Aii Vata, secretar general al 
C.C. al P.C. Marocan, care face o 
vizită prietenească în țara noastră.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali 
micieni 
cultură 
bulgari, 
străine.

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul recepției tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au rostit toasturi.

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

și ofițeri superiori, acade- 
și alți oameni de știință, 
și artă, ziariști români și 
corespondenți ai presei

(Agerpres)

Z.1

I intern al producției 
uzine din dorința do a

inginerii, maiștrii, muncitorii

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Jivkov,
Stimați membri ai delegației bulgare,

■Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși și prieteni, 
îngăduiți-mi să exprim plăcerea 

locul nostru, la această recepție, 
oaspeți bulgari.

Au trecut două zile de cînd vă
României, în cadrul acestei vizite prietenești. Pre
zența dumneavoastră în România, dragi tovarăși bul
gari, prilejuiește noi manifestări ale prieteniei trainice 
dintre popoarele român și bulgar, dintre țările și parti
dele noastre. Poporul român, se-bucură de marile rea
lizări ale vecinului său de peste Dunăre ca de pro
priile sale înfăptuiri, nutrește o profundă stimă pentru 
munca harnică și entuziastă a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor bulgari, consacrată edificării socialis
mului, înfloririi Bulgariei prietene.

de a avea în mij- 
pe stimații noștri

aflați pe pămîntul

(Continuare în pag. a III-a)
(Continuare în pag. a V-a)

într-una din sălile muzeului

Toastul tovarășului
Todor Jivkov

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Stimați tovarăși și prieteni,
Vreau să exprim aici, la această recepție, recunoș

tința și satisfacția noastră pentru frumoasele senti
mente și pentru stima manifestată față de noi și față 
de poporul bulgar, de către conducerea de partid și 
de stat a Republicii Socialiste România, de către locui
torii orașului București.

De asemenea, ne exprimăm satisfacția noastră pentru 
marile succese dobîn'dite de poporul frate r’dmân, res
pectul nostru profund față de faptele sale creatoare, 
față de munca ce o depune pentru dezvoltarea și în
florirea Republicii Socialiste România.

Doresc, totodată, să mă asociez în întregime apre
cierii dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, că discuțiile 
noastre, începute luni, decurg intr-un spirit de deplină

(Continuare în pag. a, III-a)

Prin noile cartiere
ale Capitalei

și la uzinele „Vulcanu

Ar fi fost, bineînțeles, 
pentru toți cei de față, un 
prilej minunat de-a re
trăi acel șirag splendid 
de comori folclorice le
gate de o nuntă țără
nească, într-un sat de 
veche tradiție româneas
că. Anticipau, punct cu 
punct, emoțiile reîntâlnirii 
cu conăcarii, cu dansuri
le îndătinate, cu acel ce
remonial de-o gravă so
lemnitate, respectat în 

' amănunt, ca semn al 
participării întregului sat 
la sărbătoarea întemeie
rii unei noi familii. Ar fi 
fost.. Pînă la urmă nunta 
n-a mai avut loc, inter
venind neînțelegeri între 
ginere șl părinții fetei, 
pentru că aceștia din 
urmă nu ar fi îndeplinit 
condițiile pretinse de gi
nere și de părinții lui...

Neînțelegerea a stîrnit 
o vie reacție în rîndul 
consătenilor. Comentarii-

Ștefan LUCA

Ie, net în defavoarea gi
nerelui, neașteptat de 
dure, ml-au adus aminte 
de situații asemănătoare, 
întîlnitg cu ani în urmă, 
în jurul cărora atunci 
n-a stăruit însă atâta vîl-

opinii
vă. Cunoșteam, din acei 
ani de dinainte de război, 
cîteva întâmplări de acest 
fel. Din păcate ele nu 
constituiau o excepție. 
Zestrea, înscrisă pe o 
foaie anume, hotăra des
tinul unei fete sau al unui

flăcău, fără a ține seamă 
de personalitatea lor, ne- 
socotindu-le sentimentele. 
In satul cu prejudecăți a- 
dînc săpate în conștiință 
există neiertătorul princi
piu al potrivirii după ave
re, după neamuri și- după 
alte cîteva asemenea 
considerente, o scară, o 

. ierarhie a valorilor în 
care înclinațiile firești ti
nereții, afecțiunea since
ră, puternică, dacă figu
ra, trebuia căutată în jo
sul acestei scări. Prima 
treaptă de sus, a scării, 
însemna pămînt, vite, 
casă, adică avere. Un 
petec de pămînt asupra 
căruia părinții nu se 
înțelegeau putea duce la 
ruperea logodnei și la 
despărțirea definitivă a 
tinerilor. Ca întotdeauna, 
opinia sătenilor era bine 
informată ; ca întotdeau
na satul își forma păre
rile sale, alături sau îm

potrivă, aprobînd ori 
condamnînd. Multă vîlvă, 
însă, nu se făcea. Tacit, 
cînd voința părinților ig
nora un sentiment fru
mos, satul lua partea ti
nerilor, înțelegînd totuși 
că e zadarnică împotri
virea.

Neverosimilă ne apare 
însă în lumea noastră, în 
viața satului contempo
ran, ruperea unei logodne 
din asemenea pricină ; și 
aceasta cu atît mai mult 
cu cît în satul coopsrati- 
vizat, în care s-au schim
bat atîtea din temelii, s-a 
schimbat și acea ierarhie 
a valorilor în vîrful că
reia se instala odinioară", 
autoritară și inflexibilă, 
averea .. Aș mai adăuga: 
s-au schimbat multe din 
cele ce erau, dar au și 
apărut multe noutăți în 
sat, inexistente înainte.

întemeierea unei fami
lii, unirea pe viață a doi 
tineri, o firesc să (ie în
conjurată de o atenție 
deosebită. Căsătoria este 
considerată, prin tradiție, 
un act de maximă însem
nătate, atît pentru pere
chea care intră în rîndul 
lumii, cîi și pentru între
gul sat, devenind astfel 
un act social. Temeinicia 
unei asemenea uniri, jus-

tificarea e! cer anumite 
garanții, tocmai pentru | 
că în concepția țăranului 
român este respinsă, din 
capul locului, perspecti
va despărțirii, cei doi an- 
gajîndu-se pentru toată 
viața să fie alături și la 
bine, și la rău. Aș observa 
aici că celebrarea so
lemnă, însoțită de corte
giul tradițional de cere
monii și ritualuri — nun
ta fiind socotită un eve
niment memorabil — sub
liniază tocmai acest as- I
pect. Căsătoria este prin 8
urmare meticulos pregă
tită, cîntărită, hotărîtă de
finitiv abia după un râs- j 
timp în care logodnicii, 
cuscrii, nașii, opinia pu- 1 
blică își au, fiecare, rolul 
lor bine determinat. Nu
mai în acest mod sînt i
asigurate integral condi- |
țiile făuririi unei familii, 
numai astfel părinții pot I
fi liniștiți că feciorul sau 
fata lor are asigurat un 
trai liniștit, fericit, în casă J
nouă. O bună parte, par
tea cea mai prețioasă a 1
acestor obiceiuri, satul 
contemporan o păstrează 
nealterată Etica supe- •
rioară, riguroasă, plină I
de răspundere față de I

(Continuare în pag. a IV-a) J

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu tova
rășul Todor Jivkov, au vizitat 
marți după-amiază Capitala. înal- 
ții oaspeți au fost însoțiți de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, Dumi
tru Popa, prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R., 
Ion Cosma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, și alte per
soane oficiale.

Un mare număr de bucureșteni 
aflați de-a lungul bulevardelor au

salutat cu bucurie pe reprezentanții 
poporului bulgar, făcîndu-le o cal
dă și entuziastă primire.

Oaspeții și persoanele oficiale, 
care i-au însoțit, au vizitat car
tierele Berceni și Drumul Tabe
rei — locuri unde în ultimii ani 
s-au construit mii de apartamente, 
numeroase unități comerciale, com
plexe social-culturale care poartă 
amprenta urbanisticii moderne. Ei 
au primit explicații cu privire la 
planurile de dezvoltare viitoare a

(Continuare în pag. a III-a)

Telegrame
Tovarășului PĂL LOSONCZI

Președintele Consiliului. Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România.și al meu personal vă transmit 
felicitări cordiale și vă doresc multă sănătate și succes în activitatea dv. 
de mare răspundere, în interesul înfloririi continue a Ungariei socialiste, 
al prieteniei dintre popoarele noastre, al cauzei socialismului și păcii.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar
1 BUDAPESTA

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și 
al meu'personal vă transmit cele mai bune urări cu prilejul alegerii dum
neavoastră in funcția de președinte al Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar.

Sînt convins că relațiile de prietenie frățească și colaborare multila
terală dintre Republica Socialistă Remania și Republica Populară Ungară 
se vor dezvolta și întări continuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
.!
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malie

Cînd vine este cit

v e c h

găsea tot felul

ano-

„ Anuarul6* ?

Ridtctnd probleme de mare actualitate ancheta 
socială cu titlul „în colectivul dv există conflicte 
de;> muncă ?f, publicată țecent în „StîntcJia", ‘ă 
îridemnat mai, mulți cititori să ne comunice păre
rile lor pe această temă.

siderată o

Nu orice contrun-
- r l ; . ;

tare trebuie con-Ai •- . :■ ' • ■■

Institutul de Istorie și Arheolo
gie din lași editează un Anuar 
care se tipărește în localitate. 
Tomul 11/1965 al Anuarului a apă
rut în luna decembrie 1966. La 
această publicație s-au abonat și 
7 cercetători ai institutului. Pînă 
acum n-au primit însă publicația 
respectivă. Au încercat s-o cum
pere de la librării dar... la lași 
(localitatea unde revista se edi
tează și se tipărește) nu a fost 
repartizat nici un exemplar. Intre 
timp, institutul a primit confirmări 
că Anuarul a ajuns în S.U.A., 
Franța, R. F. a Germaniei etc. To
varășii de la institut se întreabă 
cînd vor putea intra în posesia 
propriei lor publicații ? Problema 
ne depășește. Sugerăm însă ca 
într-unul din numerele viitoare ale 
A'rtuarului să fie aminfită și această 
întîmplare. E un caz epocal... 
rămîne precis în istorie.

O caută I (

va

de 26 de ani
Tatăl nu și-a văzut niciodată 

copila, în 26 de ani I în 1940, 
Dumitru Angliei (azi cu domici
liul în comuna Pleasa, raionul 
Ploiești), pe cînd era concentrat, 
a fost înștiințat că i-a murit so
ția. Neavînd pe nimeni, 
și-a încredințat fiica, abia 
cută, leagănului de copii 
Ecaterina" din București, 
război, căutînd-o, a aflat că fata 
a fost luată de o persoană ne
cunoscută. Și n-a găsit-o nici 
pînă azi. Poate-1 ajutați. O chea
mă Ana, fiica Ecaterinei și Du
mitru Anghel, născută la 22 iunie 
1940 în comuna Poșta Cîlnău 
(fostul județ Buzău).

omul 
năs- 
„Sf. 

După

De probă
în august 1984, la M. Petrovld 

din Craiova. Calea Severînulul 
nr. 56 D s-a prezentat loan Cos- 
taiche (născut la 18 septembrie 
1932 în comuna Vîlcov) : „Am 
auzit că ai o motocicletă de vîn- 
zare". „Am“. „Vreau s-o cum
păr. Să-i fac proba". „De a- 
cord". „Dă-mi și permisul de 
circulație ca să fiu în regulă". 
„Ia-1". Cumpărătorul I. Costai- 
che l-a luat (nr. 3177-01.), a în
călecat ne motocicletă și... dus a 
fost. Intrucît motocicleta a ră
mas înscrisă în toate evidențele 
M. Petrovici plătește în conti
nuare taxele respective. Iar a- 
cum e amenințat cu amenda 
pentru că nu schimbă numărul 
de înregistrare al motocicletei, 
(conform noilor dispoziții). Ce 
zici, Costaiche, cumperi moto
cicleta ? Său îi faci în continua
re proba ?

Ancheta ziarului 
se poate de binevenită. Ea ■ 
deschide o discuție care <— ■ 
după părerea mea — tre
buie continuată cu vigoare.

Mă gîndeșc, între altele, 
la contribuția deosebit de 
necesară' — și utilă — a 
psiho-sociologiei industriale 
și organizaționale la depis
tarea și diagnosticarea re
lațiilor tensionale ce apar 
într-o întreprindere, fie în 
sinul microcolectivelor ( de 
conducere, a serviciilor, a 
echipelor muncitorești), fie 
între diversă grupuri (în
tre direcțiune și restul per
sonalului, între personalul 
de concepție și cel de exe
cuție etc.).

Sociologia poate și tre
buie să surprindă conținu
tul și formele relativ stabi
le ale conflictelor de muncă ' 
specifice societății noastre, 
cît și cauzele mai adinei, ' : 
de ordin profesional; admi
nistrativ. psihologic etc. 
care le generează. Fără în
doială că, ) spre . deosebire 
de instantaneul fbttgrafic, 
cunoașterea sociologică, 
dezvăluind parametrii sub
terani care susțin un con
flict, permite o acțiune mai 
solidă și mai eficace în a- 
ceastă sferă a relațiilor 
industriale. Iată de ce 
cred că ar fi binevenită în-r 
curajarea cercetărilor psi- 
ho-sociologice în această 
direcție.

Abordînd problema rela
țiilor în întreprinderile 
noastre, sociologia ne va a- 
juta să delimităm — în li
mitele posibilului — nor
malul de patologic în 
relațiile . interiridividuâle 
din sînul colectivități
lor noastre socialiste. 
Nu era 
amintită 
discuție această distincție, 
însă nu 
fruntare — fățișă'sau surdă 
— a noului și vechiului în 
țara noastră trebuie consî- 1 
derată o anomalie, un acci
dent, cu alte cuvinte Cin 
fenomen patologic (în 
sensul de abatere de la 
normă). Putem afirma că 
un anumit procent al rela
țiilor interindividuale de 
tip conflictual în procesul 
muncii industriale apare cu 
necesitate. Cauzele pot fi 
multiple : fie inadaptabili
tatea profesională a unor 
indivizi la sarcinile calita
tiv schimbate în trecerea 
de la o etapă la alta, fie un 
cadru organizatoric sau ju- 
ridic-administrativ neadec
vat etc. Dar mai Important 
e faptul 
creației 
stîrnește 
tentă, 
anumitor salariați amenin
țați în Inerția lor — nu 
arareori legată de precise și 
concrete privilegii. Evident, 
spun lucruri de mult cu
noscute în principiu. Pro-

.... blema e că -trebuie -să-sta-- - 
bilîm cu precizia posibilă 

. .. fizionomia, frecventa, in
tensitatea. consecințele u- 
noj atari fenomene in fie
care etapă dată a construc- 

' ție) socialiste din țara noas
tră). Ceea ce — după pă- 
reijea mea — putem face 
nujnai prin investigații 
psi|ho-sociologice repetate, 
vaj-iate. comparative.

Și, ca să nu rămin la 
foițmularea . unor dorințe, 
ad^iug : un grup de socio-

cestui procedeu nou. fiind 
vorba de sporirea conșide- 

’ rabilă a îjezistpnțeiylafuzură 
a acestui :piese folosite la 
motoarele Dișșel. sau la in
stalațiile. de ■'.‘foraj. Pentru 

‘a aplica' procedeul era insă 
necesară o instalație de în-

"' călzir'e cu^ăjulorul' curentă-"' 
lor de înaltă frecvență. Me
toda fiind cunoscută - ea 
aplicindu-se pe scară largă 
în alte țări — crima pro
punere a fost : „Să ni 
aducă o instalație din 
port".

Desigur, era, dacă nu 
mai ușoară, în orice caz 
mai comodă soluție pentru 
cadrele tehnice din uzină. 
S-a făcut însă și propune
rea de a se încerca- reali
zarea instalației cu forte

tilnesc în cele mai diferite 
domenii de. activitate. La 
întreprinderea de confecții 
metalice și aparataje. de 
pildă, .nu a fost ■ deloc ușor 
să -. convingem ; conducerea 
teh’nico-ad ministrati vă de
avantajele pe care le pre- 

''“’zift'tă bi'bgrămafea produc
ției pe bază de grafic, no
minalizarea sarcinilor pînă 
la om și mașină, sau orga
nizarea în flux tehnologic
a executării unor prddutSe” 
de serie. Se căutau tot felul 
de „argumente" pentru a 
menține în continuare ve
chiul mod de conducere și 
organizare a producției, 
mergîndu-se pînă la în
cercarea de a se demonstra 
că acesta este specificul de

O familie cu
10 învățători9

Prima învățătoare (era în a- 
nul 1890) la școala construită 
la Mircești (Pașcani) după do
rința poetului Vasile Alec- 
sandri, a fost Maria Maxim, 
împreună cu învățătorul Mihai 
Nazarie, soțul ei, au educat 
citeva zeci de generații de șco
lari. în prezent învățătoarea 
Maria Nazarie are 96 de ani. 
Poștașul îi aduce de 40 de ani 
pensia. încă un amănunt: cei 
opt copii în viață ai venerabi
lei învățătoare sînt la rîndu-le, 
învățători și au ajuns acum, și 
ei, la vîrsta pensionării.

Paternitate
la nime
reală ?

Ion Cojocarii de la „Electro- 
montaj" Bacău (lotul Piatra 
Neamț) s-a trezit peste noapte 
tatăl unui copil din Vădăstrița 
(Corabia). Printr-o hotărîre a 
Tribunalului raional Corabia, 
I. Cojocaru a fost obligat să 
plătească pensie de întreținere 
pentru minora Rodica Cojocaru. 
I s-au oprit

In plus scandalul 
familie.

pînă acum 2 400 
iscat 

„Prin urmare, 
l“... etc., etc. Dar

lei.
în
din ăsta-mi ești'
omul este nevinovat. Pentru a 
se convinge, soția lui s-a dus 
la Corabia. Din spusele mamei 
minorei rezultă că tatăl fetiței 
este un alt Ion Cojocaru. Cu 
toate argumentele celor doi soți, 
conducerea întreprinderii a ră- 

/ mas fermă' în alegerea sa. Și 
asta pentru că din cei 11 oa- 

i meni de la „Electromontaj", 
• care se numesc Cojocaru, sorții

(trași probabil din căciulă !) au 
căzut pe el. Ei, dacă aveau mar
garete I „E el, nu-i el ; e el"...

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRIA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ciente pentru producție, 
pentru ridicarea' calității 
produselor noastre — nave., 
de difei'ite tonaje: Și, odată), 
cu promovarea acestor idei 
noi/au ieșit în evidență și 
oamenii inimoși care au 
militat pentru înfăptuirea 
lor.

Trecerea de la construc
ția navelor nituite la cele 
sudate s-a făcut — deși 
repede — totuși cu destule 

' rezerve,' metoda fntîmpf- 
nînd neîncredere din partea 
unor oameni, de altfeî.bine 
intenționați, 
determinată 
necunoașterea 
unor tehnologii moderne, 
în acea perioadă ș-au ma
nifestat în acest sens mai 

cîțiva nituitori. care

unui dispozitiv de transpor
tat tablă, de la atelierul de 
sablat la atelierul de con
fecționat,-a suscitat, de ase
menea. furtunoase contro
verse. Autorul proiectului, 
ing. Jijie Yves, susținea că 
manipularea acestor table 
(înainte se făcea cu ajuto
rul tractoarelor) se va sim
plifica enorm prin construi
rea unei benzi rulante între 
cele două ateliere, că. se va 
cîștiga' timp’ și cheltuielile 
de manoperă se vor mic
șora considerabil. Adversa
rii proiectului însă, nu cre
deau în eficienta unui ase
menea dispozitiv (Mircea 
Marin, șeful brigăzii de la 
stația de sablat, apoi chiar 
conducerea sectorului 1 
construcții — care, ulterior 
a ajutat la realizarea lui). 
De altfel, execuția prelun
gită aproape un an. lasă 
limpede să se întrevadă 
lipsa de entuziasm cu care 
s-a lucrat la realizarea a- 
cestui dispozitiv, care acu
ma funcționează din clin, 
ușurînd operațiile de trans
port a tablei sablate.

N-a fost deloc ușoară la 
noi nici introducerea sudu
rii în mediu protector de 
bioxid de carbon Maistrul 
Dumitru Balaban. de la e- 
chipele de sudură automată 
și semiautomată, nu-și as
cundea neîncrederea mai 
ales în calitatea unor astfel 
de suduri. Cerea „să fim 
pfecauți". era de părere „să 
nu riscăm" 
de explicații care lăsau să 
se 
în eficiența noii metode de 
lucru. Dar. după ce a văzut 
rezultatele — cum s-ar zice 
s-a convins „pe viu" — 
chiar el a devenit unul 
dintre susținătorii înflăcă
rați ai acestui procedeu.

Este și aici o trăsătură a 
omului care nu vrea să fie 
primul care riscă : o fi 
bine, sau n-o fi bine ? I 
Conflictele sînt 'inerente ; 
dar ele trebuie depășite.

Voinicul", de 2 200 CP. O 
idee nouă, împărtășită cu 
entuziasm de tot colectivul. 
Dar lansarea la apă a a- 
cestei nave a stîrnit vii 
dispute în jurul modalității 
tehnice de rezolvare a pro
blemei La un moment dat 
exista o mare diversitate 
de opinii ale inginerilor și 
tehnicienilor. Cum trebuia 
să decurgă lansarea ? Unii
— printre care și tov. ing. 
Mihai ’ Alexandr'e'sdu, cbn- 
structorul șef al șantierului
— susțineau că și în condi
țiile cînd cotele apelor Du
nării erau inferioare cote
lor necesare, lansarea 
putea să aibă loc fără nici 
un risc. Mai multi tehni
cieni și ingineri, printre 
care mă aflam și eu, aveau

neîncredere 
măi ales de 

avantajelor

(logji, psihologi, ingineri, 
’ ecqnomiști, statisticieni (din 
"care face parte și subsem
natul) desfășoară actual
mente o cercetare în peste 

• 20 ide întreprinderi din re
giunea Cluj. Sperăm ca la 

.. sfîțșitul ei să putem comu
nica constatări noi în legă
tură cu problemele ridicate 
în i ancheta „In colectivul 
dvj există conflicte de 
miincă ?’.

proprii. S-a încercat chiar, 
dar la primul obstacol, ten
tativa a fost abandonată.

Lucrurile au rămas un 
timp așa. Dar, treptat. în 
cadrul direcției generale 
din ministerul tutelar a în
ceput să apară părerea că 
instalația se poate 
în uzină — și 
tă convingere a 
jectată și cadrelor 
cu munci de. răspundere 
din uzină, sub forma unei 
sarcini cu termen precis de 
finalizare. Cu concursul 
nemijlocit al institutului de 
specialitate (I.C.T.C.M.), in
stalația a fost realizată în 
citeva luni, obținîndu-se 
cu ea rezultate foarte bune. 
Păcat însă că s-au pierdut 
cîțiva ani pînă .să se hotă
rască trecerea la fapte. 
Timpul pierdut trebuie însă 
recuperat cît mai repede. 
Este și părerea inginerului 
șef,' Marin Nicolae. care în 
mintea Iui vede această in
stalație modernizată din 
punct de vedere construc
tiv, perfecționată tehnolo
gic. Că este posibil și ne-

realiza 
aceas- 

fost in- 
tehnice

lucru al întreprinderii și că 
altfel decit așa nu se poate.

Este adevărat că se im
pune. mai mult sprijin și 
îndrumare tehnică din 
partea direcției generale 
tutelare, mai ales în ce pri
vește' stabilirea profilului 
întreprinderii, dar aceasta 
nu dă dreptul conducerii 
de aici să considere forul 
tutelar drept o mamă vi
tregă. De fapt vitregă este 
rutina, obișnuința de a 
lucra meșteșugărește și 
acest lucru trebuie înțeles. 
Fostul inginer șef Constan
tin Coțofană nu a reușit 
să înțeleagă acest lucru și a 
trebuit să fie schimbat.

practic, erau puși în situa
ția de a-și schimba profe
sia, de a se recalifica în 
meseria de sudor. Printre 
aceștia se aflau: și Lăzăr 
Țane, Constantin Pătrașcu’ 
și alții — astăzi cu toții, 
constructori de bază, sudori 
■neîntrecuți în montajul na
velor și in aplicarea aces
tor tehnologii, In prezent, 
circa 35 la sută din totalul 
sudurii executate pe șan
tier, la construcția navelor, 
se realizează automat, semi
automat și în mediu pro
tector de bioxid de carbon.

In 19C6. șantierul nostru 
a lansat primul spărgător 

gheată românesc

rezerve în reușita acestui 
mod nou de lansare la apă. 
Propuneam o altă soluție, 
ceva mai complicată și mai 
costisitoare, dar care ni se 
părea mai sigură.' Ingine
rul Mihai Alexandrescu 
și-a susținut ideea cu atî- 
tea argumente, îneît pînă 
la urmă a obținut cîștig 
de cauză. Lansarea la apă 
s-a efectuat exact după 
calcule. Ce atitudine pu
team lua în fața unei ase
menea izbînzi ? în orice 
caz, am fost fericit că totul 
a decurs bine. L-am feli
citat pe ing. Alexandrescu 
din toată inima.

Conceperea și realizarea

întrevadă neîncrederea

PROGRAMUL DE
Unele conflicte

cred că orice con-
sint inerente dar

A CONCURSULUItrebuie depășite

REPUBLICAN
PENTRU

Conf. univ. Ion ALUAȘ
' catedra de materialism 
, dialectic Universitatea

„Babeș-Bolyai“-Clui Ing. Nicolae PLOCON 
suaor-șef — Șantierul 
naval Oltenița

sîrgulnclos, în rîn- 
căruia se numără 

Pro-

Așteptăm urmă-

că însuși actul 
tehnico-științifice 
inevitabil rezis- 

opoziție din partea

sinul 
noastre

cazul ca ancheta 
să introducă în DESFĂȘURARE

rile impulsului

CARPATI

facto®

„Da. Și în colectivul nos
tru există conflicte de 
muncă". Acest răspuns îl 
întîlnim — cred — pretu
tindeni, dar mai ales acolo 
unde se cuibărește rutina.

împăcarea cu situația exis
tentă, • lipsa de ■ operativi- 
tatIatS"" - (luate ia tntîn&m . 
plare- șfWtSt a. spune că elefe-'? 
sînț Șăg^ez^htătive — cîte'-":-';' 
va forme de manifestare a 
conflictelor de muncă în- 
tîlnite în cadrul colective
lor din întreprinderile raio
nului' „23 August" . din 
București, In urmă, cu citi-'" ' 
va ani la Uzinele „23 Au
gust" s-a ivit ca o proble
mă deosebit de importantă, 
necesitatea călirii superfi-. 
ciale a arborilor cotiți pen
tru motoare. Toată lumea 
era convinsă de importanta 
și necesitatea .aplicării a

: ... ■ c
cesar acest liicrp, sînt de 
acord și;: tovarășii de la 
I.C.T.C.M. dar.;j Din nou 
începe să se tergiverseze 
trecerea . „la fapte" Deo
camdată sfra atins doar faza, 
„punerii. ăe‘; acbr(j?.. prin in
tervenții și■' motivări scrise 
între uzină și. I.C.T.C.M. — 
via M.I.C.M. și retur, i
. Se pune. întpe.bqrea : Este 
oare' nevoie de o nouă 
„injectare” ? Probabil că 

•da. Altfel vorri avea în 
față înejî un exemplu care 
să ne arate că nbul,!deși își 
dovedește dreptul la viată, 
pătrunde totuși greu în 
unele locuri.

Asemenea situații se în-

Moise TUDOSE 
secretar al Comitetului 
raional de partid 
„23 August“-București

La Șantierul naval Olte
nița muncește un colectiv 
unit, 
durile 
foarte mulți tineri, 
gresele realizate de acest 
colectiv în ja r omo va rea gin-

astizi'TevidenlelT':

ndlq conflicte în muncă, 
ciocniri șl confruntări de 
opiriii și gînduri, atitudini 
diferite în privința, rezol
vării unor probleme tehno
logice. discuții în contra
dictoriu, Este important 
însă că, în cele din urină,.- 
au răzbătut și au învina 

care'.Ideile valoroase, noi. 
s-au dovedit efectiv

Confort în vecinătatea munților : „Ceahlăul" (hotel turistic 
la Piatra Neamț) vă invită

Prof. dr. docent 
lancu GONȚEA

Aontinuînd dezbaterea ținui 
articol publicat recent, aș

■ vrea să mă opresc asupra 
V-_ unui aspect de maximă în

semnătate, după părerea mea, 
și anume la rolul alimentației

ca factor terapeutic.
Importanța factorului . alimentar 

pentru restaurarea sănătății a foșt 
recunoscută încă acum aproape două 
milenii și jumătate. Deși cunoștin
țele asupra cauzelor și, mai ales, 
asupra mecanismelor (patogeniei) 
diferitelor boii erau necunoscute, 
totuși Hipocrate și urmașii săi acor
dau alimentației un rol deosebit 
pentru menținerea și recuperarea 
sănătății. Pe baza observațiilor empi
rice, cu mult înainte de a se cunoaște 
compoziția produselor alimentare, s-a 
încetățenit ideea că anumite alimente 
naturale au efecte tămăduitoare. Așa 
s-a dezvoltat cura de lapte, ouă sau 
carne crudă în tuberculoză, cu ficat 
în anemie, cu suc de varză proaspătă 
în ulcer, cu fasole verde în diabet, 
cu usturoi în hipertensiune, cu stru
guri în boli de rinichi, cu fragi în 
reumatism și multe altele. In urma 
descoperirii unor mijloace terapeu
tice mai eficiente, unele din ele au 
fost abandonate, dar altele au supra
viețuit pînă astăzi.

Cu toate că în secolul nostru s-au 
strîns destule fapte riguros științi
fice, care justifică importanța acor
dată dietei, totuși în ultimele două 
decenii ea a încetat să mai fie con
siderată ca unul din principalele 
mijloace terapeutice. Cum stau lucru
rile la noi ? In timp ce, cu ani în 
urmă, studenții în medicină își însu- 

• șeau cunoștințele de dietetică intr-un 
concept unitar, fie la catedra de 

. terapeutică medicală, fie la cea de 
balneofizioterapie, cu ocazia refor
mei învățămîntului în 1948, conside- 
rîndu-se în mod just că fiecare cli
nică și unitate de asistență medicală 

.trebuie să mînuiască toate mijloacele 
curative, s-a desființat clinica tera
peutică, iar la cea de balneofizio
terapie se predă numai ceea ce este 
cuprins în denumirea ei. E drept că 
prin aceeași reformă s-a înființat 
o disciplină nouă — de igienă a 
alimentației — însă pînă anul acesta 
i s-a acordat o importantă minoră 
în planul de învătămînt al Facultății 
de medicină generală, numărul ore
lor de curs fiind chiar mai redus 
decît cel existent în programele uni
versităților populare pentru difuzarea 
cunoștințelor de alimentație; unii 
socotesc chiar că numărul actual de 
ore (38) este prea mare. Pe de altă 
parte, nedispunînd- de un serviciu

terapeutic
clinic, catedra nu poate contribui 
efectiv la aplicarea cunoștințelor de 
știință a alimentației în profitul 
redobîndirii sănătății,. .

In felul acesta, diețoterapia) și-a 
pierdut unitatea și, cu toate că în 
unele clinici i se acordă importanța 
cuvenită, așa cum am mai spus, în 
general alimentația bolnavului este 
practic scoasă din arsenalul mijloa
celor terapeutice atît în spitale, cît 
mai ales în cadrul asistenței am
bulatorii. Cu sprijinul colabora
torilor, am studiat recent un mare 
număr de recomandări medicale. 
Deși ele nu reprezintă, firește, decît 
un eșantion — un eșantion tipic însă 
— majoritatea se caracterizează prin- 
tr-o frapantă disproporție între pre
ocuparea față de mijloacele tera
peutice care vizează agentul (provo
cator al bolii) și cele prin care se 
poate influenta terenul (reactivitatea 
generală a organismului). Este impre
sionant numărul mare de medica
mente recomandate și, în opoziție, 
minimalizarea sau chiar completa 
neglijare nu numai a rolului exerci
tat de factorul alimentar, ci și a 
modului de pregătire a meniului, 
astfel ca acesta să corespundă stării 
fiziopatologice a bolnavului. Chiar 
cînd nu se trece cu vederea peste 
dietă, prescrierea acesteia se face, 
de cele mai multe ori, pe baza unei 
rutine și a unei concepții localiciste 
(ținînd seama numai de simptom sau 
de organul bolnav), admițînd sau 
interzicînd unele produse alimentare. 
Se nesocotește atît faptul că alimen
tația este o funcție generală a între
gului organism, cît și starea de 
nutriție a bolnavului, se trece cu 
vederea peste efectul bolii asupra 
comportamentului alimentar (atitu
dinea bolnavului față de mîncare) 
și peste importanța însușirilor 
organoleptice ale ■ meniului' pentru 
pregătirea organismului în vederea

’• r.

încorporării hranei; se recomandă 
diete șablonate, monotone, fade, 
care nu-1 atrag pe bolnav, uitîndu-se 
,că dieta .trebuie să corespundă nevoi
lor organismului bolnav și nu bol
navul dietei.

în sprijinul concluziilor noastre vin 
șl particularitățile (profilul) patolo
giei actuale în țările civilizate. Pe de 
o parte, datorită eficacității mijloa- 

. celor folosite în tratamentul infec
țiilor și al bolilor chirurgicale, in
cidența și mai ales mortalitatea prin 
aceste afecțiuni s-au diminuat con
siderabil ; în schimb, frecvența ce
lor cronice, în care terapia medica
mentoasă este mai puțin eficace de- 
cît alimentația a crescut; pe de altă 
parte, durata medie a vieții pre- 
lungindu-se, incidența tulburărilor 
metabolice și a bolilor degenerative 
(obezitatea, ateroscleroza, diabetul, 
c.aria dentară, litiaza, reumatismul 
cronic etc.) ocupă un loc de frunte. 
Azi se cunosc din ce în ce mai pro
fund modificările (leziunile) metabo
lice, care se produc în diverse boli 
sau care apar în urma administrării 
de medicamente, capabile să împie
dice activitatea unor enzime sau să 
competiționeze cu anumite substanțe 
nutritive ; ori acestea nu pot fi co
rectate decît prin dietă.

Numeroase studii statistice și cer
cetări pe om au arătat că, în cazul 
unei alimentații deficiente cantitativ 
și mai ales calitativ, evoluția bolii 
este mai gravă și mijloacele de 
apărare ale organismului (fagocitoza, 
anticorpogeneza, toleranța față de 
anumite substanțe chimice, capacita
tea de detoxicare etc.) sînt mult mai 
reduse decît în cazul unei 
adecvate ; acțiunea diferitelor 
camente depinde și ea, în 
măsură, de starea de nutriție ; 
vențiile chirurgicale și urmările lor 
sînt incomparabil mai reușite la per
soanele cu alimentație adecvată;

diete 
medi- 
mare 

inter-

timpul de formare a clcatricelor și 
tăria lor, ca și durata refacerii țesu
tului osos după fracturi sînt amplu 
influențate, de calitatea dietei, influ- 

;enta:' unei, singure trofine esențiale 
șair dezechilibrul alimentar putînd 
expune- ia întîrzirea vindecării. Deși 
spațiul nu, ne permite să dăm 
exemple pentru fiecare specialitate 
medicală. în parte, totuși, pe bâza 
faptelor expuse, confirmate experi
mental. se poate, conchide că, în 
ciuda marilor progrese realizate în 
arsenalul .medicamentos și în chirur
gie, alimentația bolnavului și-a păs
trat toată importanța, iar neglijarea 
ei nu este îndreptățită. Repetăm : 
în unele boli, dieta constituie singu
rul sau cel mai valoros remediu, iar 
în altele, susținînd forțele defensive 
ale organismului, ușurează și scur
tează evoluția bolii, mărește eficaci
tatea celorlalți factori terapeutici, 
micșorează tendința la cronicizare și 
consolidează vindecarea.

In esență, alimentația rațională a 
bolnavului nu se deosebește de aceea 
a omului sănătos care se hrănește 
rațional. Indiferent deci dacă este 
vorba de bolnavi sau de oameni să
nătoși, pentru realizarea unei con
cordanțe între nevoile metabolice 
ale organismului și aportul de ma
terial energetic, plastic și catalitic 
este indispensabil să se cunoască 
atît trebuințele nutritive (cantita
tiv și calitativ), cît și capacitatea 
diferitelor produse alimentare de a 
contribui la acoperirea lor. Felul 
cum se asociază diferitele produse 
alimentare în compunerea meniului 
are o importanță deosebită pentru 
valoarea nutritivă a dietei în tota
litate și pentru raționalizarea ali
mentației. Deși sortimentul de ali
mente este foarte mare, totuși, ți- 
nînd seama de valoarea lor biologică 
și de proporția trofinelor pe care 
le conțin, ele pot fi împărțite în cî- 
teva grupe cu însușiri nutriționale 
comune lapte și brînzeturi, carne, 
pește și derivatele lor ; ouă ; legume 
și fructe ; derivate de cereale și le
guminoase uscate; produse zaha
roase, grăsimi. întrebuințînd pro
duse din fiecare grupă în anumite 
proporții din valoarea calorică a 
dietei, se evită riscul asocierii de a- 
limente cu aceleași deficiențe și se 
asigură coexistența dintre trofinele 
necesare normalizării proceselor 
metabolice.

In urma deprinderilor alimentare, 
atitudinea omului față de o mîncare 
fiind determinată de însușirile ei 
senzoriale (aspect, culoare, miros, 
gust etc.) este necesar ca acestea 
să fie cît mai atrăgătoare, spre a trezi 
interesul bolnavului pentru hrană și 
a pregăti organismul pentru încor
porarea materialului nutritiv (secre
ția psihică a sucurilor digestive). 
Numai diversitatea meniului și 
zentarea lui într-o formă cît 
plăcută poate înlătura scăderea 
titului, întîlnită în multe boli.

pre- 
mai 

ape- 
Prin

prelucrarea culinară, însușirile orga
noleptice ale produselor alimentare 
se accentuează și digestia lor se ușu
rează, însă dacă nu se respectă a- 
numite cerințe tehnice, unele trofine 
se pierd sau se inăcțivează și în fe
lul acesta valoarea nutritivă a mîn- 
cărurilor obținute nu mai cores
punde cu aceea a produselor folosite 
•pentru pregătirea lor. Pe lingă a- 
ceasta, supraîncălzirea grăsimilor în 
rîntașuri sau prăjeli generează apa
riția unor compuși (peroxizi, dimeri, 
polimeri) dăunători. Aceste fapte a- 
rată că azi gastronomia trebuie să 
înceteze de a fi numai o artă și se 
impune ca ea să devină gastroteh- 
nie, fundamentată pe aplicarea în 
practică a progreselor realizate în 
știința alimentației.

Modul și timpul de servire a me
sei au, de asemenea, o mare impor
tanță pentru atitudinea față de hrană 
a celui suferind. în unele spitale, 
mîncărurile sînt deseori servite reci, 
în vase ciobite, degradate, sau de 
către infirmiere în ținută neglijentă, 

‘ ceea ce face ca interesul pacienților 
față de mîncare să. scadă. Paralel cu 
înlăturarea unor asemenea practici, 
trebuie luate și măsuri pentru re
partizarea dietei zilnice în 4—5 pri
ze ; cantitatea ingerată odată fiind 
mai redusă, hrana se digeră mai 
ușor și materialul nutritiv, ajungînd 
treptat pe piața metabolică, este mai 
bine folosit. Spre a se evita influen
ța nefavorabilă a somnului asupra 
digestiei și a se asigura un somn 
liniștit, este recomandabil ca masa 
de seară să fie servită cu cel puțin 
două ore înainte de culcare.

Pornind de la faptul că pentru ra
ționalizarea dietei unui bolnav me
dicul trebuie să cunoască nu numai 
știința alimentației și starea de. nu
triție a bolnavului, ci și fiziopato- 
lpgia_ bolii (modificările metabolice) 
și avînd în vedere că aceasta variază 
de la o specialitate la alta, ni s-ar 
părea potrivit ca fiecare terapeut 
să posede cunoștințe temeinice din 
știința alimentației. Acest lucru pare 
cu atît mai necesar cu cît în mo
mentul de față. în multe spitale pro
blema dietei este dată pe mîna unor 
cadre insuficient pregătite sau chiar 
a unor administratori 
ori comozi. Se impune, 
cotim, ca modul cum 
bolnavul să fie condus 
cu aceeași competentă 
care se urmărește tratamentul me
dicamentos sau chirurgical, 
lucrul este valabil și pentru 
grijiți la domiciliu.

Cînd medicii,. care luptă 
ridicarea stării de sănătate a omu
lui și pentru redobîndirea ei în caz 
de boală, vor cunoaște temeinic pro
gresele realizate de știința alimen
tației, le vor aplica în practică și 
le vor difuza în mase, astfel ca a- 
cestea să participe conștient la ra
ționalizarea propriei alimentații, se 
vor putea evita și scurta multe din 
suferințele omului.

incompetenți 
după cît so- 
se hrănește 
și controlat 
și grijă cu

Firește, 
cei în-

pentru

Peste două zile, la 21 aprilie, 
se va da startul în concursul re
publican de regularitate și rezis
tentă rezervat motoretelor „Car- 
pa)i”, organizat de Ministerul Co
merțului Interior în colaborare cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Federația română de 
motociclism. Așa cum s-a mai a- 
nuntat, concursul va avea loc .îij- i 
tre 21—23 aprilie a. c. pe un par-,/ 
curs de 700 km, în trei etape : 
București—Pitești—Rm. Vîlcea—
Călimănești (etapa I), Sibiu— 
Făgăraș—Brașov (etapa a II-a) și 
Predeal—Ploiești—București e-
tapa a lll-a).

Plecarea în prima etapă se va 
da la 21 aprilie, ora 10, din Pia
ța Unirii. La ora 12,21 este pre
văzută sosirea primului concurent 
la Găești, la 13,31 — (a Pitești, 
la 15,35 — la Rm. Vîlcea, iar la 
16,06 — la Călimănești. A doua 
zi a concursului — 22 aprilie — 
se va desfășura în felul următor : 
plecarea din Călimănești la ora 
9,01 ; sosirea primului concurent 
în localitățile de pe traseu: 11,13
— Sibiu, 13,21 — Făgăraș, 15,16
— Brașov. Ultima zi a concursu
lui — 23 aprilie. Plecarea din 
Brașov la ora 9,01. Primul concu
rent va ajunge la Predeal la ora 
10,01, la 11,38 la Cîmpina, la 
12,31 la Ploiești, iar la ora 14,09 
primul concurent va sosi în Bucu
rești, punctul final al concursului. 
Intre 15,30—16,15 va avea loc un 
circuit de viteză în zona' din ju
rul Pavilionului Expozifiei econo
miei naționale. La 16,45 urmează 
să aibă loc sosirea pe stadionul 
„23 August», unde se va desfășura 
și festivitatea înmînării premiilor.

Federația română de motociclism 
și-a asumat sarcina pregătirii și 
organizării tehnico-sporfive a în
trecerii, întocmind și un regula
ment special al concursului. Succe
sul competiției este asigurat, prin
tre altele, și de mobilizarea unor 
buni cunoscători ai acestei disci
pline sportive : maeștrii sportu
lui Cheresteș Eugen, Szabo Vasile, 
sportivii fruntași Paxmio Petru, 
Chifu Ștefan, lonescu Alexandru, 
Pescaru Constantin și alții.

Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini oferă cele 30 de 
motorete necesare concursului, cu 
piesele de schimb aferente, pre
cum și cinci autovehicule care 
vor însoți caravana pentru asigu
rarea asistentei tehnice pe par
curs.

Amintim că Ministerul Comer
țului Interior a dotat concursul cu 
premii în obiecte în valoare de 
15 000 lei, pentru primii 10 cla
sați. Uniunea Centrală a 
perafivelor de Consum 
CENTROCOOP — acordă o 
celui mai tînăr concurent cu 
mai pufine penalizări, precum și 
suma de 4 000 lei pentru premii 
în obiecte.

Coo-

cupă 
cele
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VIZITA OASPEȚILOR BULGARI
Toastul tovarășului
Afr'co/ae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Țin să subliniez în mod deosebit caracterul rodnic 
și prietenesc al discuțiilor care au început între dele
gațiile noastre, într-un spirit de sinceritate deplină, de 
stimă și respect reciproc. Sîntem convinși că întreve
derile pe care le avem în aceste zile vor da un nou 
impuls dezvoltării continue a relațiilor dintre țările și 
partidele noastre, lărgirii cooperării în toate domeniile, 
în interesul ambelor noastre popoare.

Noi vedem în prietenia și colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Bul
garia, ca și dintre toate țările socialiste, un important 
factor de progres, pentru dezvoltarea impetuoasă a 
fiecărei țări și a întregului sistem socialist mondial, 
pentru creșterea forțelor socialismului și păcii în lume.

Vă invit să ridicăm paharul pentru noi succese ale 
poporului bulgar în construirea socialismului, pentru 
înflorirea continuă a prieteniei româno-bulgare, în 
sănătatea stimatului nostru oaspete, tovarășul Todor 
Jivkov, în sănătatea membrilor delegației bulgare, pen
tru cauza păcii și colaborării între popoare, în sănătatea 
dumneavoastră, a tuturor.

Toastul tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)

sinceritate, de stimă reciprocă, în spirit deschis și de 
prietenie — și că aceste convorbiri vor fi rodnice.

Colaborarea noastră bilaterală — pentru lărgirea 
căreia în toate domeniile, convenim în prezent — va 
fi de mare importanță pentru ambele noastre țări, în 
interesul ambelor noastre popoare. Colaborarea reci
procă dintre țările socialiste, desfășurată pe baza inter
naționalismului proletar, lărgirea și adîncirea ei con
tinue contribuie într-o măsură considerabilă la ridi
carea și dezvoltarea multilaterală a fiecărei țări fră
țești, a întregului sistem mondial socialist, la întărirea 
păcii mondiale.

Permiteți-mi să ridic paharul în sănătatea poporului 
frate român, care își făurește cu succes noua sa viață ; 
pentru dezvoltarea necontenită a prieteniei bulgaro- 
române ; în sănătatea secretarului general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Ceaușescu ; 
Miniștri al 
Maurer ; în 
prieteni.

în sănătatea președintelui Consiliului de 
Republicii Socialiste România, tovarășul 
sănătatea dumneavoastră, tovarăși Și

Prin noile cartiere ale
Capitalei și la uzinele

(Urmare din pag. I)

Capitalei și la concepția arhitec
turală care stă la baza noilor con
strucții.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre una dintre 
unitățile de bază ale industriei 
noastre constructoare de mașini — 
uzinele „Vulcan". Numele acestei 
întreprinderi legat de tradițiile 
luptei revoluționare ale clasei 
muncitoare din București — este 
acum imprimat pe o diversitate de 
produse de înalt nivel tehnic. La 
intrarea în uzină, solii poporului 
bulgar au fost salutați de tovarășii 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de re
prezentanți ai conducerii întreprin- 

, derii, ai comitetului de partid, de 
numeroși .muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Un grup de tineri au în- 
mînat oaspeților buchete de flori 
și insigna uzinei.

\ în fața unei machete a uzinei, 
directorul tehnic, ing. Lache Ene, 
face un scurt istoric al drumului 
parcurs - de -colectivul ■■ de—munci
tori și - •ingineri’* 70S dezvoltarea 
și modernizarea întreprinderii. 
Creșterea capacităților de produc
ție, dotarea cu tehnica nouă per
mit astăzi uzinei să producă uti
laje termoenergetice, instalații pen
tru industriile chimică, petrolieră, 
a materialelor de construcții, ali
mentară — mai mult de un sfert 
din acestea fiind exportate peste 
hotare.

Au fost vizitate apoi sectoarele 
mecanică-reductoare, mecanică- 
grea, cazangerie și forjă. Pretu
tindeni, oaspeților 
entuziastă primire, 
nice aplauze, urări 
nia trainică dintre 
țioare, pentru colaborarea lor fră
țească. Tovarășul Jivkov este în
tîmpinat cu căldură de munci
tori, tehnicieni și ingineri, le strîn- 
ge mîna, se întreține cordial cu ei.

Liniile de frezat roți dințate și de 
sudură automată, 
unelte 
juiesc 
Jivkov 
gației 
tale bulgare urmăresc cu atenție 
desfășurarea unor faze ale pro
cesului tehnologic, interesîndu-se 
de metodele de lucra folosite, de 
calitatea produselor.

Gazdele vorbesc oaspeților despre 
planurile colectivului, despre pers
pectivele de dezvoltare ale uzinei 
în actualul cincinal.

La încheierea vizitei prin secții, 
tovarășul Todor Jivkov și membrii 
delegației bulgare au semnat în 
Cartea de onoare a întreprinderii :

„Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia a vizitat cu mare interes una 
din cele mai importante întreprin
deri constructoare de mașini din 
România frățească — uzina „Vul
can" din București. Ne-au făcut o 
puternică impresie cazanele pentru 
termoficare și pentru abur indus
trial, instalațiile petroliere, pentru 
industria chimică și metalurgică, 
produse la un înalt nivel tehnic. 
Apreciem calitatea producției rea
lizate de entuziastul colectiv 
muncă al uzinei și-i urăm noi suc
cese în îndeplinirea planului 
producție. Mulțumim pentru primi
rea cordială care ni s-a făcut".

Oaspeților le-au fost oferite ma
chetele unor produse de bază și 
albume care oglindesc dezvoltarea 
uzinei. Membrii delegației bulgare 
au oferit daruri pentru clubul în
treprinderii.

După vizită, în incinta întreprin
derii a avut loc un miting la care 
au participat peste 3 000 de mun
citori, tehnicieni și funcționari.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Ion Gheorghe, secretarul comitetu
lui de partid din uzină, a transmis 
solilor poporului bulgar, tovarășu
lui Todor Jivkov salutul călduros 
al colectivului întreprinderii.

A luat apoi cuvîntul directorul 
general al uzinei, Constantin Du- 
mitrache, care a subliniat că mun
citorii, tehnicienii și inginerii uzi
nei „Vulcan" trăiesc sentimente de 
satisfacție deosebită primind în 
mijlocul lor pe solii poporului bul
gar. In această vizită — a spus 
vorbitorul — noi vedem un prilej 
de reafirmare a prieteniei trainice 
dintre oamenii muncii din România 
și Bulgaria. Sentimentele de 
prietenie și stimă frățească dintre 
muncitorii români și muncitorii 
bulgari, dintre oamenii muncii din 
cele două țări s-au făurit și călit

li s-a făcut o 
Se aud puter- 
pentru priete- 
cele- două po-

cîteva mașini- 
de înaltă tehnicitate prile- 
scurte popasuri. Tovarășul 
și ceilalți membri ai dele- 

de partid și guvernamen-

de

de

în focul bătăliilor de clasă duse 
împotriva exploatării și asupririi, 
sub semnul solidarității internațio
nale și al sprijinului reciproc. Ele 
s-au întărit și dezvoltat puternic 
în anii construcției socialiste, cînd 
clasa muncitoare din România și 
cea din Bulgaria au devenit clase 
conducătoare în stat, mobilizîn- 
du-și întreaga forță și energie, îm
preună cu întregul popor, pentru 
avîntul și progresul continuu al 
țărilor noastre.

Muncitorii uzinei noastre, a con
tinuat vorbitorul, urmăresc cu viu 
interes activitatea creatoare pe 
care oamenii muncii din Bulgaria, 
sub conducerea Partidului Comu
nist: Bulgar, o desfășoară în toate 
domeniile vieții sociale, politice și 
culturale,. pentru creșterea forței 

' economice . .a .patriei, lor, pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii 
și ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Ne bucurăm din 
toată inima de succesele dobîndite 
de poporul frate bulgar, ca de pro
priile noastre realizări. Noi vedem 

. în aceste succese o însemnată con- 
tribuție pe care oamenii muncii din 
Bulgaria prietenă o aduc la cauza 

.comună a întăririi. fpr.țelor .socia
lismului și ale păcii în lume.

Sîntem bucuroși — a continuat 
vorbitorul — că am avut astăzi pri
lejul deosebit de a înfățișa înalți- 
lor oaspeți bulgari activitatea de
pusă de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii noștri în dezvoltarea uzi
nei, în îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere ce ne revin. Avînd o 
vechime de peste șase decenii, în
treprinderea noastră a cîștigat ex
periență în construcția de mașini 
și utilaj tehnologic. In anii con
strucției socialiste, uzina s-a îm
bogățit continuu cu noi spații de 
producție, și-a lărgit și diversificat 
profilul, concomitent cu continua 
ridicare a gradului de înzestrare 
tehnică. în prezent, producem ca
zane industriale de abur, cazane 
de apă fierbinte, unități de pom
pare și utilaje pentru industria pe
trolieră, metalurgică, alimentară. 
Produsele uzinei sînt livrate unor 
mari șantiere din țară ; totodată, 
utilaje purtînd marca - • ■ •• 
„Vulcan" sînt exportate 
roase țări, bucurîndu-se 
apreciere. Ca urmare a 
tehnice a întreprinderii 
dului sporit de calificare și spe
cializare a oamenilor, producția 
globală a crescut de 16 ori față de 
anul 1948 și de peste două ori față 
de anul 1959 De asemenea, pro
ductivitatea muncii a înregistrat o 
creștere de peste trei ori față de 
1948 și de 24,4 la sută față de 1959.

In prezent, colectivul nostru, ca 
și toți oamenii muncii din România, 
este antrenat într-o muncă intensă 
și rodnică pentru ridicarea pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară, a 
activității economice, răspunzînd 
astfel cu însuflețire la sarcinile sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
partidului și de Plenara din decem
brie 1966 a C.C. al P.C.R- Sîntem 
conștienți de răspunderea ce ne re
vine, ca întreprindere din ramura 
construcției de mașini, în efortul 
general al poporului nostru pen
tru dezvoltarea economiei, pentru 
înfăptuirea programului de indus
trializare elaborat de partid.

Politica de industrializare socia
listă a țării, veriga hotărîtoare a 
creșterii forței economice a patriei 
și ridicării bunăstării celor ce 
muncesc, pe care partidul nostru 
o aplică cu perseverență, răspun
de năzuințelor spre progres ale 
întregului nostru popor și de aceea 
ea este înfăptuită cu abnegație de 
oamenii muncii de pe cuprinsul 
întregii noastre patrii.

Comuniștii, muncitorii, întregul 
colectiv al Uzinei „Vulcan" asi
gură partidul și guvernul că vor 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
trasate de partid.

Oamenii muncii din uzina noas
tră — a spus în continuare vorbi
torul — sprijină întru totul politica 
externă a partidului și a statului 
nostru de dezvoltare a relațiilor 
prietenești cu toate țările socialiste, 
de promovare a colaborării inter
naționale, de solidaritate interna- 
ționalistă cu forțele progresului so
cial din întreaga lume. Ne bucură 
dezvoltarea pe care o cunosc re
lațiile țării noastre cu Bulgaria 
frățească ; aprecierile făcute ieri 
de tovarășii Ceaușescu și Jivkov cu 
privire la noile posibilități de dez
voltare a cooperării bilaterale 
ne-au produs multă satisfacție.

în încheiere, vorbitorul a rugat 
pe oaspeți să transmită din partea 
colectivului uzinei „Vulcan", mun
citorilor din R. P. Bulgaria, între
gului popor bulgar, un frățesc salut 
internaționalist și urări fierbinți 
de prosperitate, noi izbînzi pe dru
mul luminos al făuririi socialis
mului.

A luat apoi cuvîntul Pencio Ku- 
badinski, membru al Biroului Po
litic a) C.C. al P. C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

în numele delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria — a spus vorbitorul 
-— .permiteți-mi să vă mulțumesc 
din inimă pentru primirea caldă ce 
ne-ați făcut-o, pentru posibilitatea 
Ce'.ne-ați dat de a vizita una din 
importantele întreprinderi con

crește cu circa 78 la sută, iar pro
ducția agricolă — cu circa 35 la 
sută. în cincinal vom continua in
dustrializarea țării pe drumul dez
voltării rapide a ramurilor condu
cătoare ale industriei — energetica, 
construcțiile de mașini, 
chimică și siderurgia, 
producție al industriei 
țijlor de mașini și prelucrării me
talelor va crește în 1970 față de 
1965 cu 250 la sută, iar ponderea sa 
în producția globală va atinge 22,4 
la sută. însuflețirea și entuziasmul 
cu care oamenii muncii bulgari au 
întîmpinat hotărîrile celui' de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar constituie o afir
mare a voinței întregului popor de 
a munci neobosit pentru transfor
marea lor în fapte vii.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Din ceea ce 
tele privind 
naționale a 
România — 
cute — impresionează puternic și 
plăcut ritmurile înalte de dezvol
tare. După datele Comisiei econo
mice pentru Europa, Bulgaria și 
România ocupă unul din primele 
locuri din lume prin ritmurile 
înalte și stabile de dezvoltare. 
Aceste succese remarcabile, obți
nute de țările noastre, sînt rezulta
tul colaborării economice și teh- 
nico-științifice crescînde dintre ță
rile socialiste, care își găsește ex
presie în coordonarea planurilor 
naționale, în dezvoltarea speciali
zării și cooperării internaționale, în 
schimbul de experiență tehnico- 
științifică, îmbinînd nevoile națio
nale cu interesele comune ale în
tregului sistem socialist.

Posibilitățile de colaborare eco
nomică între țările comunității so
cialiste sînt imense. Apropierea 
geografică, politica partidelor și gu
vernelor noastre de industrializare 
socialistă accelerează și creează 
condiții optime pentru adîncirea 
colaborării economice și tehnice 
reciproce, pentru căutarea și folo
sirea de noi forme de colaborare 
mai strînsă in producție — și in 
primul rînd în domeniul construc
țiilor de mașini, chimiei, metalur
giei și energeticii — între țările 
noastre.

Referi ndu-se la legăturile stră
vechi de prietenie dintre popoarele 
român și bulgar, tovarășul Pencio 
Kubadinski a spus : „Au trecut 90 
de ani de la eliberarea țării noas
tre de sub jugul otoman. Totdea- 

vorbim de renașterea

industria
Planul de 

construc-

vedem la dv., din da- 
dezvoltarea economiei 
Republicii Socialiste 

care sînt bine cunos-

Fabricii 
în nu me

de o bună 
înzestrării 
și a gra-

co- 
care 
dar

bulgară, de mișcarea de eliberare 
națională, de eliberarea noastră de 
sub robia otomană, ne amintim de 
București, Brăila, Dunărea — Ro
mânia.

. Umăr la umăr cu armatele ru
sești, la eliberarea Bulgariei a par
ticipat și armata română. Poporul 
bulgar păstrează vie amintirea 
eroilor căzuți în luptă. Monumen
tele de lîngă Plevna sînt. simbolul 
recunoștinței poporului bulgar și 
față de fiii poporului român.

Pe noi ne leagă o graniță 
mună — străvechea Dunăre, 
desparte geografic două țări,
nu și cele două popoare. Dunărea 
devine lot mai mult, obiect, de ma
terializare a colaborării noastre — 
ca o arteră principală de trans
porturi și o sursă importantă de 
energie. Dunărea unește eforturile 
noastre și. ne apropie.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Prin întreaga sa activitate inter
națională, Republica Populară Bul
garia luptă activ pentru micșorarea 
încordării internaționale, pentru 
apărarea păcii în lume. Ea s-a ri
dicat totdeauna cu hotărîre împo
triva provocărilor și războaielor 
imperialiste în diferitele zone ale 
lumii, în apărarea libertății și in
dependenței naționale a popoare
lor. Din vina imperialiștilor, și în
deosebi în urma acțiunilor agresive 
ale Statelor Unite ale Americii îm
potriva Vietnamului și ale altor 
țări în sud-estul Asiei, crește în
cordarea în relațiile dintre state. 
Factorul hotăritor oentru unirea 
tuturor forțelor revoluționare, pen
tru lupta lor cu succes este unita
tea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Comuniștii 
bulgari se conduc după concepția 
că lupta pentru unitatea mișcării 
comuniste constituie datoria inter
națională supremă a tuturor parti
delor comuniste și muncitorești.

în încheiere vorbitorul a 
noi succese colectivului 
Vulcan, fericire personala 
liilor celor ce lucrează aici.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri cu vii aplauze.

La plecare. înalț.ii oaspeți au 
fost din nou înconjurați cu căldură 
de sule și sute de muncitori. Se 
aud ovații pentru prietenia ro- 
mâno-bulgară, pentru Partidul Co
munist Bulgar...și Partidul ..Comu
nist. Român care conduc cu fermi
tate ceie două popoare frățești pe 
drumul luminos al socialismului și 
păcii.

urat
Uzinei 
fami-

în mijlocul muncitorilor de la uzinele „Vulcan

structoare de mașini din România ■ 
frățească — uzinele „Vulcan"; cit 
și pentru frumoasele cuvinte rosti
te aici de tovarășul director ge
neral la adresa poporului bulgăr și. '• 
a țării noastre. îngăduiți-mi'șâ vă 
transmit salutul cel 
al poporului bulgar, 
citoare bulgare, al 
de mașini bulgari.

Deși, scurtă — a spus ■ vdrbitorul 
— vizita la uzinele' „Vulcan" 
ne-a lăsat o impresie excelentă. 
Am vizitat una din marile între
prinderi industriale ale . Republicii . 
Socialiste România — a.spus el — 
o uzină în care sînt fabricate im
portante utilaje pentru industria de 
termoficare și a petrolului. O mare 
parte din produsele uzinei se ex
portă în multe alte țări. Cunoaștem 
glorioasele tradiții revoluționare 
ale uzinei și ne impresionează pri
ceperea și măiestria colectivului dv. 
de muncă

Arătînd că delegația bulgară se 
află de două zile pe pămîntul țării 
noastre, vorbitorul a spus : Sîntem 
cu toții profund emoționați de pri
mirea cordială și ospitalitatea ce 
ni se acordă pretutindeni. în a- 
ceasta vedem expresia respectului 
și dragostei poporului român față 
de țara noastră, față de frații săi 
bulgari, care ca și dv. muncesc 
pentru prosperitatea patriei lor so
cialiste.

Oaspetele a arătat apoi că la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar, care a avut loc 
anul trecut, poporul bulgar a ra
portat cu mîndrie legitimă despre 
succesele obținute în dezvoltarea 
energeticii, chimiei, metalurgiei și 
îndeosebi în construcțiile de ma
șini. Congresul — a subliniat vor
bitorul — a examinat și a aprobat 
directivele celui de-al cincilea plan 
cincinal — programul practic de 
dezvoltare a Republicii Populare 
Bulgaria în perioada 1966-—1970. în 
noul cincinal se prevede dezvolta
rea în ritm accelerat a celor două 
ramuri de bază ale economiei na
ționale — industria și agricultura 
Producția industrială globală va

mai . fierbinte 
al clasei mup- 
constructorilor

■f _ r r ................... ,

(Urrnare din pag. I)

caracterizează activitatea partidu
lui. încă de la întemeiere, legăturile 
sale frățești cu celelalte partide 
colnuiiiste și muncitorești.

Membrii delegației au luat cunoș
tință de semnificative documente 
care evocă prietenia româno-bulga- 
ră, solidaritatea între revoluționa
rii români și bulgari. Ei au poposit 
în fața vitrinelor cu extrase din zia
re, care înfățișează apeluri ale Par
tidului Comunist Român in sprijinul 
revoluționarilor bulgari supuși te
rorii reacțiunii, precum și che
mările Partidului Comunist Bulgar 
de solidarizare cu lupta comuniști
lor români împotriva exploatării și 
asupririi. Fotografii elocvente pre- 
zihtă legăturile unor proeminente 
figuri ale mișcării muncitorești bul
gare ca Gheorghi Dimitrov, Dimi- 
tăr Blagoev, Vasil Kolarov, cu miș
carea muncitorească din România

Oaspeții s-au oprit un timp in să
lile închinate insurecției armate 
din august 1944, luptei armatei ro
mâne și a întregului nostru popor, 
sub conducerea comuniștilor, pen
tru deplina eliberare a teritoriului 
României de sub jugul fascist, con
tribuției aduse la zdrobirea defini
tivă a Germaniei hitleriste. Le-au 
fost prezentate, de asemenea, nu
meroase mărturii documentare des
pre lupta maselor din România, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru dezvoltarea și con-

solidarea puterii muncitorești-țără- 
nești pentru făurirea orînduirii so
cialiste. Oaspeții au acordat deose
bită atenție exponatelor care înfă
țișează succesele poporului nostru 
în industrializarea țării, dezvoltarea 
agriculturii, creșterea nivelului de 
trai material și cultural al maselor. 
Numeroase exponate prezintă acți
unile întreprinse de partidul și 
statul nostru pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești internaționale, pentru noi 
victorii ale socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Un ultim popas a fost făcut în 
sala memorială 
ghiu-Dej".

în încheierea vizitei,
Todor Jivkov și 
au scris în cartea de aur 
lui :

„Delegația de partid și 
mentală 
garia a 
Muzeul 
munist, 
democratice din România.

Bine organizat, muzeul înfățișea
ză drumul revoluționar de lup
tă al poporului frate român, al cla
sei muncitoare române, care, sub 
conducerea încercată a Partidului 
Comunist Român, au dus o luptă în
delungată împotriva opresiunii na
ționale și sociale, pentru libertate, 
independența națională a țării, pen
tru victoria socialismului, pentru o 
viață fericită".

„Gheorghe Gheor-

membrii
tovarășul 
delegației 
a muzeu-

guverna- 
a Republicii Populare Bul- 
vizitat cu adîncă emoție 

de istorie a Partidului Co- 
a mișcării revoluționare și

în regiunile din sudul tării, unde solul s-a încălzit mai repede, iar 
munca a fost organizată temeinic, se desfășoară într-un ritm intens 
semănatul porumbului. Cooperativele agricole din regiunea Galați au 
semănat, pînă la data de 17 aprilie, 71 la sută din suprafețele prevă
zute. In regiunea Ploiești s-au semănat 62,8 la sută din suprafețe, Ol
tenia — 57,2 la sută, Argeș — 47,3 la sută, Dobrogea — 40,5 la sută. 
Rezultate bune au obținut și gospodăriile de stat din regiunile Dobro
gea, Oltenia, Ploiești, Galați, Argeș etc. Și în regiunile din Moldova și 
Transilvania se puteau semăna suprafețe mai mari dacă s-ar fi orga
nizat lucrul, în primul rînd, pe terenurile mai zvîntate. In regiunea 
Hunedoara s-au realizat 11,2 la sută din suprafețele prevăzute în co
operativele agricole și 7,8 ia sută în gospodăriile de stat. In condiții 
aproape identice, la Brașov nu s-a semănot aproape nimic, iar în Cri- 
șana numai 2 la sută. Paralel cu terminarea însămînțării culturilor 
timpurii: sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, se impune ca în regiunile 
în care semănatul porumbului a întîrziat să se treacă cu toate forțele 
la lucru. Executarea acestei lucrări în limitele timpului optim este 
hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari.

BRAȘOV: De ce sfecla
de zahăr nu e încă

cultu-Sfecla de zahăr este una din 
rile care trebuie semănate primăvara 
cît mai devreme. Orice întîrziere duce 
la pierderi și mai ales face să se. aglo
mereze, într-o perioadă scurtă, un vo
lum mare de lucrări. Iată de ce în 
numeroase unități' agricole din regiu
nea Brașov s-a acordat de la început 
toată atenția însămînțării la timp a 
acestei plante valoroase, tradițională 
pe meleagurile regiunii. Folosind fie
care oră bună de lucru, ca și întrea
ga capacitate a mașinilor și tractoare
lor, multe cooperative agricole, cum 
sînt cele din raionul Mediaș și bună 
parte din Sighișoara, au reușit să ter
mine semănatul acestei culturi. în 
raioanele Sf. Gheorghe, Rupea sau 
Agnita nu s-au folosit și nu se folo
sesc nici pe departe condițiile favo
rabile care au existat în ultima vre
me, pentru a grăbi semănatul sfeclei 
de zahăr. Acesta este motivul principal 
pentru care în raionul Agnita s-a 
însămînțat pînă în ziua de 17 aprilie 
cu sfeclă de zahăr abia 40,2 la sută, 
în raionul Sf. Gheorghe — 51,1 
sulă, iar în raionul Rupea — 53 
sută din suprafața prevăzută. Iată 
arată faptele întîlnite pe teren.

în ziua de 17 aprilie, la ora 9,30,

la 
ia 
ce

în ziua de 17 aprilie, la ora 9,30, în 
curtea cooperativei agricole din Ilieni 
o mulțime de cooperatori stăteau de 
vorbă. Unii abia atunci se îndreptau 
spre cîmp. întrebat unde și cu ce forțe 
se lucrează la însămînțatul sfeclei de 
zahăr, tov. Iuliu Kertesz, președintele 
cooperativei, nu a putut da un răspuns 
clar. „Poate ne spune inginerul a- 
gronom" — răspunde el. Dar nimeni 
nu știa de soarta inginerului agronom 
Grigore Ferenț. „Cred că nu a venit

fBANAT

în regiunea Banat, o 
dată cu încălzirea 
timpului, specialiștii 
din agricultură au in
dicat să se treacă cu 
toate forțele la semă
natul porumbului. în 
cele mai multe locuri, 
într-un timp relativ 
scurt, s-a realizat un 
ritm intens de lucru. 
Cooperatorii din Co- 
morîște și Leșcovița, 
raionul Oravița. au și 
terminat însămînțarea 
porumbului. La Biled, 
Iecea 
Mică, 
Mic, 
alte cooperative agri
cole, lucrările sînt a- 
vansate. Pînă în ziua 
de 16 aprilie s-au însă- 
mîntat cu porumb pes
te 35 000 ha, ceea ce 
înseamnă aproape 20 
la sută din suprafața 
prevăzută.

Nu peste tot consi
liile de conducere din 
cooperativele agricole 
au înțeles necesitatea 
respectării timpului 
optim de însămînțare 
a porumbului. Aceas
ta explică de ce lu
crarea respectivă nu 
a început încă, sau 
se 
ritm 
la 
cea, 
șina 
Pînă 
aceste unități nu se în- 
sămînțase cu porumb 
nici măcar un hectar, 
în raionul Bozovici 
nici o unitate agricolă 
nu a început semăna
tul. O situație asemă
nătoare este și în unele 
cooperative agricole 
din raioanele Lipova, 
Sînnicolau Mare, Fă
get și Caransebeș.

De neînțeles este si
tuația unor gospodării 
de stat. De pildă, în 
timp ce în raionul Lu
goj cooperativele agri
cole lucrează cu toate 
forțele, la mai mult de 
jumătate dintre gospo
dăriile de stat din

Mare. Iecea
Becicherecu-

Foeni și multe

încă, 
într-un 

1 lent,
Che- 

, Drag- 
locuri.

execută 1 
atît de

Cărpiniș,
Stanciova, 
și în alte 
la 16 aprilie, în

unde locu-încă de la Sf. Gheorghe, 
iește" — își dă cu părerea un coope
rator. Mai este oare de mirare că pînă 
în ziua de 17 aprilie în cooperativa 
agricolă Ilieni s-au însămînțat cu sfe
clă abia 40 ha din cele 204 ha prevă
zute ? O situație asemănătoare este și 
la cooperativa agricolă din Valea Cri- 
șului. Și aici se însămințaseră, pînă Ia 
aceeași dată, abia 30 ha. Motivul ? „Nu 
am avut terenul îngrășat" — ne lămu
rește inginerul agronom Ernest Tom- 
pa. Oare s-a uitat că de veacuri ță-' 
rănii de pe aceste meleaguri își tran
sportă întreaga cantitate de gunoi pe 
cîmp încă din iarnă ?

Cooperativa agricolă de producție 
Feldioara se află și ea printre unitățile 
rămase în urmă cu această lucrare In
ginerul agronom Dumitru Vișa sus
ține : „Nu arn putut începe mai de
vreme semănatul sfeclei deoarece a 
băltit apa pe teren". Cooperatorii sînt 
de altă părere. „Pe deal s-a putut lu
cra mai din vreme, dar nu a fost pre
gătit terenul" — ne declară unul dintre 
ei. „Chiar și aici, în luncă, s-a putut 
începe semănatul sfeclei cu 3—4 zile 
mai repede" — ne-a relatat și tractoris
tul Ion Matifăleanu, singurul care lu
cra la semănatul sfeclei în ziua res
pectivă.

Am arătat numai cîteva din faptele 
care demonstrează de ce în raionul Sf. 
Gheorghe a întîrziat atît de mult se
mănatul sfeclei de zahăr. Comitetul 
raional de partid și organele agricole 
au datoria să ia cele mai grabnice mă
suri pentru grăbirea acestei lucrări.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

n Timpul optim

trastul Lugoj semă
natul porumbului nu a 
început.

Un ritm nesatisfăcă
tor de lucru poate fi 
întîlnit. și în unele gos
podării de stat, aparți
nătoare trusturilor A- 
rad și Timișoara, unde 
se așteaptă încă timpul 
prielnic. Experiența a- 
nilor trecuți a arătat 
că a nu folosi fiecare 
oră bună de lucru în
seamnă pierderi sub
stanțiale de producție, 
iar dacă vremea se 
strică și nu mai per
mite semănatul decît 
tîrziu, reducerile de 
producție vor fi și mai 
mari.

Grăbirea semănatu
lui trebuie să aibă 
loc paralel cu efectua
rea unor lucrări de cea 
mai bună calitate, 
să se asigure densita
tea optimă de plante 
la hectar. Deși majo
ritatea stațiunilor de 
mașini și tractoare au 
făcut probe cu discu
rile de semănat, se în- 
tîlnesc încă surprize. 
Nu întotdeauna pe 
sacii cu sămînță pri
miți de la Agrosem 

indică corect

datele necesare, iar 
unele nici nu cores-: 
pund. Mecanizatorii 
care lucrează la coope
rativa agricolă de pro
ducție din Firiteaz, ca 
și cei de la alte unități, 
au constatat cu amără
ciune că era nevoie de 
alte discuri decît ceie 
indicate pe saci. i

Există toate condi
țiile ca în regiunea Ba
nat semănatul porum
bului să se termine în 
maximum 10 zile. Pen
tru aceasta se cere 
însă să se lucreze din 
plin. Cunoscînd impor
tanța acestei lucrări, 
mecanizatorii, coope
ratorii, specialiștii din 
unitățile agricole, cei 
din organele agricole 
regional și raionale 
trebuie să acorde o 
mai mare atenție bu
nei organizări a mun
cii, folosirii judicioase 
a tractoarelor și ma
șinilor, astfel ca se
mănatul porumbului 
să se facă în timpul 
optim și la un înalt 
nivel calitativ.

se

lon CH1UJDEA 
corespondentul 
„Scînteiitoate

Mecanizatorii de la G.A.S. Hîrșova, regiunea Do- 
brogea, lucrează din zori și pină seara la seină* 

natul porumbului



de acad. prof. Ștefan PETERFI

soliști de prestigiu
la viitoarele concerte
ale Filarmonicii de
Stat „George
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Echilibrul dintre clasic
Al. Philippide 

„MONOLOG 
ÎN BABILON

în zilele noastre, ritmul în care 
se succed descoperirile științifice 
este din ce în ce mai rapid și, ca 
urmare, crește vertiginos volumul 
datelor, informațiilor și ideilor 
care dispune, știința. în aceste 
diții se impune din ce în ce 
acut încorporarea în procesul 
învățămint — pe lîngă datele fun
damentale clasice ale științelor — 
a noilor cuceriri de care dispune 
menirea. îmbinarea judicioasă a 
cestor două elemente determină, 
ultimă instanță, nivelul științific 
pedagogic la care se desfășoară pro
cesul instructiv în învățămîntul su
perior.

Caracterul sintetic al cursurilor și 
manualelor universitare, proporția 
și modul de prezentare a materialu
lui clasic și modern în domeniul 
științelor sînt probleme generale, 
care interesează pe profesorii din 
învățămîntul nostru superior, ca și 
pe cei din cadrul universităților din 
diferite țări. Se face adeseori con
statarea, pe deplin întemeiată, că 
volumul cunoștințelor planificate 
pentru studiu este prea mare în ra
port cu timpul destinat însușirii lor. 
Prezentarea simultană și în propor
ții egale a rezultatelor clasice și mo
derne in diferite domenii ale știin
țelor biologice, spre exemplu (ca să 
mă refer la domeniul în care lucrez 
— morfologia macroscopică, micro
scopică și submicroscopică ; fenome
nologia descriptivă, experimentală și 
mecanisme intime fiziologice ; eco
logie, cenologie, sistematică descrip
tivă, cauzală și experimentală) este, 
după părerea mea. una dintre cau
zele care explică creșterea exagerată 
a volumului planurilor de învătă
mint, ale cursurilor și manualelor 
din învățămîntul superior biologic 
de la noi și din alte țări. Este foarte 
adevărat că un curs sau manual tre
buie să conțină cele mai recente și 
mai semnificative date privitoare Ia 
orientarea disciplinei, însă, din mo
tive științifice și pedagogice, el nu 
se poate lipsi nici de datele funda
mentale, cardinale, acumulate în de
cursul secolelor. Cum poate fi 
ționată corespunzător această difi
cultate ?

în unele cursuri și manuale, 
sînt acelea de morfologie și siste
matică animală și vegetală, materia
lelor clasice predominante li se a- 
daugă și sumare date și idei asupra 
noilor cuceriri ale științei. în cursu
rile și manualele de zoologie și bota
nică apărute în Statele Unite 
Americii prevalează prezentarea 
zultatelor obținute în ultimele 
cenii și cu precădere a acelora 
literatura americană. Cunoaștem 
cursuri și manuale universitare din 
domeniul biologiei animale și vege
tale, în special cele utilizate în uni
versitățile britanice, care dau numai 
elementele cele mai generale și e- 
sențiale într-un domeniu' de specia
litate.

Volumul uneori mai mare decît ar 
trebui al cursurilor și manualelor 
credem că se datorește și lipsei unei 
selecții și coordonări juste a mate
rialelor cu caracter diferit, clasic și 
modern, lipsei unei sinteze științi
fice juste și armonice, care într-un 
volum util ar prezenta un conținut 
fundamental, esențial și necesar. 
Dezvoltarea rapidă a cunoștințelor 
în diferitele științe biologice face ca 
rezultatele obținute în ultimele 2—3 
decenii să aducă explicații, lămu
riri, idei și date noi la clasicele ma
teriale acumulate în perioadele 
scurse de la fundamentalele desco
periri biologice. Considerăm că o 
justă îmbinare a acestor idei știin
țifice este posibilă și ar asigura spi
ritul înalt universitar al cursurilor 
și manualelor din învățămîntul su
perior cerut de actuala dezvoltare a 
tării noastre.

Căutarea unui echilibru cît mai 
adecvat în programarea discipline
lor, cursurilor și cercetărilor biolo
gice este o preocupare însemnată 
pentru stabilirea raportului benefi
ciarilor universitari fată de realita
tea informațională. Pe lîngă sarcinile 
multiple ale procesului instructiv-e
ducativ. trebuie să avem în vedere 
organizarea planurilor de învăță- 
mînt și a disciplinelor în cadrul a- 
cestora, volumul și conținutul cursu
rilor. capacitatea de 
morizare și bugetul 
denților.

în stabilirea unui

de 
con- 
mai

de
și 
o- 
a- 
în 
și

solu-

cum

ale 
re- 
de- 
din

gîndire. de me
de timp al stu-

volum util, real

(Urmare din pag. I)

soarta generațiilor viitoa
re, îndeamnă și azi la se
riozitate și profunzime, 
învățîndu-i pe tineri, pe 
părinți, să cîntărească 
minuțios înainte de-a se 
decide. Garanțiile mora
le, mai ales, sînt cu deo
sebire prețuite.

Dominantă în înjgheba
rea unui cămin tînăr nu 
mai este averea, ioaia de 
zestre, în înțelesul cunos
cut de generațiile mai 
vechi; iar cuvîntul „zes
tre" dacă este amintit, ră
sună altfel, încărcat cu 
alte semnificații. Am înțe
les acest lucru, să zic 
așa, pe concret, în același 
sat în care s-au ivit, stîr- 
nind o vie reacție, neînțe
legerile amintite la în
ceputul acestor rînduri. Se 
vorbește, într-adevăr, și 
astăzi despre zestre, înțe
leasă însă ca o chezășie

al cursurilor și manualelor profeso
rul trebuie să aibă în vedere sarci
nile multiple ale procesului instruc- 
tiv-educativ în instituțiile de învă- 
țămînt superior. Valorificînd expe
riența acumulată pînă în prezent, 
tradițiile înaintate ale școlii româ
nești și realizările științifice ale zi
lelor noastre pe plan mondial, în- 
vătămîntul nostru universitar are 
înalta menire de a le forma studen
ților un mod de gîndire științific, 
explorativ, de a le dezvolta, si sti
mula deprinderile, de a interpreta în 
mod obiectiv datele și ideile funda
mentale ale științei cărora i s-au 
consacrat, de a căuta continuu noul

tul de timp al studentului pentru 
studiul individual. La programarea 
orelor afectate pentru studierea 
cursurilor, manualelor și surselor de 
documentare sîntem chemați să ți
nem seamă mai mult decît pînă acum 
de capacitatea de lectură a studen
ților, care realmente nu depășesc 50 
de pagini pe zi. Aceste realități cer. 
din partea conducerilor catedrelor, a 
cadrelor didactice universitare o a- 
tenție specială în alegerea calității 
și cantității bibliografiei recoman
date studenților.

De obicei, majoritatea cadrelor di
dactice autori de manuale se ocupă 
mai mult de problemele de conținut

EC5

puncte de vedere
în manuale și tratate, în publicații 
de specialitate. Deci, pe lîngă cu
noașterea teoretică aprofundată a 
domeniului științific respectiv, cursul 
sau manualul trebuie să asigure for
marea deprinderilor practice, dez
voltarea capacității de gîndire crea
toare și formarea, la studenți, a unui 
limbaj adecvat specialității. Iar trans
ferul de cunoștințe, de la cel care le 
elaborează la cei care le folosesc, 
depinde, în egală măsură, de măies
tria pedagogică a autorului sau a 
profesorului și de efortul individual 
al studentului.

Cursul sau manualul nu este ti
parul expunerilor rostite la catedră, 
ci o parte integrantă a sistemului.de 
informare științifică și care se mai 
completează prin studiul individual 
al studentului. De aceea, în alcătui
rea cursului sau manualului este de 
dorit să se aibă în vedere — fapt 
care se uită uneori — realitățile a- 
cestui studiu individual : capacita
tea medie, de asimilare a studenților 
și în funcție de aceasta cunoașterea 
precisă a volumului de cunoștințe 
transmise, raportat la numărul de 
ore realmente disponibile din buge-

științific și de metodică a disciplinei 
pe care o dezvoltă și mai puțin de 
amploarea materialelor care trebuie 
memorizate de studenți. Referitor la 
cursurile lor, dificultatea principală 
pentru studenți nu constă în a înțe
lege materia predată, ci în a reține 
un volum imens de termeni și ex
presii de specialitate, formule, date, 
scheme, tabele, grafice și numele 
autorilor citați. După părerea mea, 
este necesară reducerea, în cursu
rile și manualele universitare, la 
minimul necesar, a elementelor se
cundare și prezentarea lor cu expli
cații suficiente facilitării unei me
morizări la studenti.

Manualul, cu toate că conține nu
mai material documentar redus, se
lecționat' și cu scop instructiv, nu 
reprezintă numai un îndrumar pen
tru student, el lămurește problemele 
propuse de programele de cursuri și 
expuse cu ocazia prelegerilor profe
sorilor și asigură un aspect inte
grant al prelucrării cunoștințelor în 
cadrul actului instructiv-educativ. 
El are menirea să asigure studentu
lui un profil bun de pregătire, să-i 
arate evoluția rapidă a științei și

unele procese tehnologice, precum și 
folosirea metodelor noi de cerce
tare.

în optimizarea învățămintului nos
tru superior, pe lîngă stabilirea ju
dicioasă a disciplinelor de profil, a 
cursurilor fundamentale și speciale, 
a unui volum util de ore de curs, 
laborator și seminar. în concordantă 
cu bugetul de timp real al studen
ților, un rol important îl are siste
mul de informare științifică. Proce
sul de informare științifică în învă- 
tămîntul superior are un dublu as
pect pedagogic : asigură transferul 
de cunoștințe de la sursa de infor
mare — la profesor și de la profesor 
— la student. Primul aspect se reali
zează prin munca profesorului (bi
bliograf ie-cercetare științifică pro
prie — elaborare de cursuri și ma
nuale), care necesită în mod indis
pensabil material bibliografic 
blicații primare si secundare), 
rator, instalații, colaboratori, 
real de cercetare, de elaborare 
predare. Activitatea didactică a pro
fesorului este indisolubil legată de 
activitatea lui de cercetare științi
fică și de creație, și o astfel de 
muncă instructiv-educativă la nive
lul unui înalt spirit științific uni
versitar. nu se poate limita sau ex
prima în termene cronometrice (oră 
sau normă). Eliminarea lipsurilor și 
deficiențelor care mai îngreunează 
în prezent asigurarea și realizarea 
condițiilor de muncă creatoare a 
profesorilor va garanta îmbunătăți
rea conținutului lecțiilor și asigura
rea elaborării manualelor la nivelul 
științific și pedagogic la care se des
fășoară procesul instructiv în învă- 
țămîntul superior.

învățămîntul nostru superior dis
pune de posibilități reale pentru rea
lizarea acestor condiții de lucru, ne
cesare muncii de creație, instructiv? 
educative. Corpul didactic universi
tar nu precupețește și nu va precu
peți nici un efort pentru legarea 
mai strînsă a învățămintului supe
rior de viața practică, pentru intro
ducerea noilor cuceriri ale științei 
în predarea disciplinelor, pentru a 
dezvolta în rîndurile studenților pa
siunea pentru cercetarea științifibă 
și pentru însușirea tradițiilor pro
gresiste ale școlii românești și ale 
gîndirii și cunoașterii umane con
temporane.
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cinema
• MOMENTUL ADE
VĂRULUI — cinema
scop : PATRIA — 
12,15; 14,30; 16,45; 
21,15, FESTIVAL 
8,45; 11,15; 13,30; 
18.30; 21.
Legenda Ciocîrliei) —

io;
19;
16;

© ROBII : REPUBLICA (completare
9 ; 11,30 ; 14 ; 1.6,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL (completare' Ori
zont științific nr. 2/1967; — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR (completare Autobiografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA (completare Umbra) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 : 21.
e RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA — 9,30 : 12 ; 16 ; 18,30 ; 21 
(la ambele completarea Pallady), GLORIA (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; 
FLAMURA (completare Scrisoare din Germania) — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21, AURORA (completare Despre noi) 
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,30.
© RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 (la ambele completarea Proiecte).
o FIICA MEA TRĂIEȘTE LA VIENA : CINEMATECA —
10 : 12 ; 14.
O LENIN ÎN POLONIA : CENTRAL (completare Petrol) — 
9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 : 20,45.
e OGLINDA CU DOUA FEȚE : UNION (completare De la 
atom la cristal) — 10,30 ; 17,30 ; 20. CRÎNGAȘI (completare 
Hieroglifele pămîntului) — 11 ; 17,30 ; 19,45.
© CAVALERUL FĂRĂ ZALE : LUMINA (completare Sa
lut, Festival !) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,45.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
® SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completare Sculptorul Ivan 
Funev) — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 BUCĂTĂREASA : GIULEȘTI (completare Legenda cio- 
cîrliei) — 10,30 ; 17 ; 19,30, VICTORIA (completare Pe urmele 
lui 1907) — 16,30 ; 19 ; 21.
0 SĂRBĂTOAREA COREEI — PIRAȚII RÎULUI — DEN- 
TISTICA: TIMPURI NOI — 9-21 în continuare.
0 JUANA GALLO : LIRA — 9,30 ; 11,45.
© DIMINEAȚA DEVREME : LIRA (completare Lenin în Sa
mara) — 17,30, 19,45.
o DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : BUZEȘTI (completa
re Orizont științific nr. 1/1967) — 9 ;‘ 11,15, VICTORIA (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 9 ; 11,30 : 14.
0 NUME STRĂIN : BUCEGI (completare Petrol) — 9,30;
12 ; 15,30 ; ia ; 20,30.
e SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (completare Orizont știin
țific nr. 1/1967) — 17,30 ; 19,30.
© RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : UNIREA (completare Mun
tele) — 9,30 ; 11,30.

ii n m
morală, dovedită atît de 
fecior cît și de fată, iar 
ca valoare hotărîtoare 
prețuiește omul, el însuși, 
cu însușirile sale, hărni
cia, priceperea, cinstea, 
lealitatea, afecțiunea ca- 
re-i leagă pe cei doi. sin
ceritatea deplină, liberă 
și nesilită a acelui „da" 
rostit în fața ofițerului 
stării civile. In lumea sa
tului cooperativizat, într-o 
lume în care darurile fi
rești se pot realiza ne
stingherite, în care valoa
rea omului se judecă nu 
după registrul cadastral, 
ci după capacitatea lui, 
zestrea adusă în căsni
cie a dobîndit un conți
nut nou.

în acest context, reac
ția întregii colectivități 
față de acel logodnic și 
față de părinții săi, îm
piedicați în rădăcini 
încă nesmulse din con
știința lor, trăind încă sub

La pupitrul dirijoral 
viitoarelor concerte 
care Filarmonica de i 
„George Enescu" le-a pro
gramat in sala Ateneului 
Republicii Socialiste Ro
mania vor apărea cîțiva 
oaspeți de prestigiu de 
peste hotare. Printre a- 
ceștia se află Roberto 
Benzi, sub bagheta căruia 
vor avea loc concertele 
din 22 și 23 aprilie. Con
ducerea concertelor filar
monicii din 6 și 7 mai va 
fi încredințată lui Jean 
Perisson (Franța). Sub ba
gheta lui Jean-Marie Au- 
berson (Elveția) vor fi 
prezentate două concerte 
cuprinzînd în program lu
crări de Ceaikovski și Igor 
Stravinsky, la 24 și 25 iu
nie.

La viitoarele concerte 
ale filarmonicii își vor da 
concursul, ca soliști, și o 
serie de valoroși interpreți 
străini, printre care Jean 
Casadesus și Christian 
Ferras (Franța), Harry 
Datyner (Elveția), Roza 
Fain (U.R.S.S.).

Cartea de

specialitate

prin poștă

Librăria „Cartea prin 
poștă" din București, Ca
lea Șerban Vodă nr. 43, 
raionul N. Bălcescu, ex
pediază la'cerere cărți de 
specialitate la domiciliu. 
Scriind acestei librării, 
puteți primi cărțile de care 
aveți nevoie prin colet 
poștal. Librăria deserveș
te solicitanți din mediul 
urban.

• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : UNIREA — 17,30 ; 19,30.
• DACII — cinemascop : PROGRESUL — 9,30 ; 11,30 ; 18 ; 
20,15, COTROCENI — 9 ; 11 ; 17,30 : 19,30, COLENTINA —
10.30 ; 17,30 ; 20.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : MUNCA — 10.
• BARBĂ ROȘIE (ambele, scrii) : MUNCA — 16 ; 19,15.
• ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE — cinemascop : FLACĂRA 
(completare Petrol) — 10 ; 12,15.
• BUMERANGUL : FLACĂRA (completare Petrol) — 17,30 ; 
19,45, MODERN (completare Pe urmele lui 1907) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : VITAN comple
tare Nicolae Labiș) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15.
• SCARAMOUCHE — cinemascop : ARTA — 9 ; 11,15 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• APELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare Comoara 
din Panagjurist) — 11 ; 17 ; 19,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : 
POPULAR (completare Hrăpărețul Ahmed) — 10,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, COSMOS (completare Mănușa) — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — cinemascop : MIO
RIȚA (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS (completare Cinci săptămîni 
în balon) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA 
(completare Adam și Eva) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16'; 13,30 ; 21.
• ZORBA GRECUL : RAHOVA — 10.30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : VOL
GA (completare Șoricelul curajos) —
18.30 ; 21.
© ÎNAINTE DE
Perspectiva în pictură) —
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : DACIA (completare Po
veste pe un metru patrat) — 8,30—20,45 în continuare.
• ÎNTRE DOI : VIITORUL (completare Campionii Europei)
10.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.
O CERUL ȘI IADUL : FERENTARI
11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

ii

8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
RĂZBOI : DRUMUL SĂRII (completare 

11 ; 17,30 ; 20.

(completare Surogat) —

t mici : Ala Bala. 18,25
— Pentru tineretul 
școlar : Liceul pedago- 
gic din Cîmpulung- 
Muscel. 18,50 — Pu

blicitate. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 — Orașe și... 
orașe. 19,27 — Buletinul meteorologic. 19,30 — Atlas folcloric : 
Pe Bistrița aurie. 20,00 — Telecronica economică. Ritmicitatea 
pe șantierele industriei chimice. 20,30 — „La vîrsta noastră I" 
— Ce-ați făcut pînă la 25 de ani ? Emisiune pentru tineret. 
21,00 — Film artistic : Ianoșik (seria I). 22,20 — Muzică ușoară 
pe 16 mm. 22,35 — Panoramic. 22,55 — Telejurnalul de noapte.
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imperiul unei morale ieși
te din uz, a fost pe deplin 
justificată. Trăind sub in
fluența nocivă a lăco
miei, îndemnat, desigur, 
și susținut de părinți, 
tînărul i-a jignit cu cruzi
me pe părinții logodnicei 
sale și a jignit-o adînc, 
fără milă, pe ea însăși. 
Acest lucru nu i se poa
te ierta, oricît de binevoi
tori am fi judecind com
portarea lui. Asemenea 
împrejurări, în care cîn- 
tăreai în balanță întîi 
foloasele materiale, în 
care în loc să vezi cu 
cine te însoțești, te îneîn- 
tau iugărele și perechea 
de boi, se întîlneau, 
i-adevărat, mai de mult.

Lumea noastră i-a des

cătușat însă pe tineri de 
sub amenințarea unor ast
fel de tranzacții. E de la 
sine înțeles că ei nu pot 
trăi din vînt, e de la sine 
înțeles că au nevoie de 
un cheag, de o condiție 
materială la început de 
drum. Acest aspect al pro
blemei nu este deloc ne
glijat în lumea de azi 
a satului, a cărui for
ță economică e mult su
perioară vechiului sat. 
Sprijinirea noii familii 
este cît se poate de con
cretă, ea începînd cu fi
xarea locului de casă, cu 
acordarea unui lot perso
nal, cu ajutorul, iarăși cît 
se poate de concret, de 
a-și zidi o casă. Dacă în
șirăm la acestea zilele-

muncă, dacă nu uităm 
„cinstea" tradițională pe 
care fiecare nuntaș o a- 
duce ca semn al partici
pării sale nemijlocite, din 
inimă, la fericirea dorită 
noii gospodării, vom în
țelege ușor că acest as
pect material îmbracă și 
el un conținut esențial 
deosebit, în sfera noțiu
nii de „zestre".

Cum să nu fie deci ex
plicabilă reacția întregu
lui sat, vestejind o stri
dență, o manifestare cra
să de egoism, cu totul 
străină mentalității satu
lui românesc contempo
ran î Drumurile m-au 
purtat, în ultimii ani, 
prin multe sate din țară, 
fie pe meleaguri bănățe

. -Ji

Ceea ce ne impresionează 
cu deosebire atunci cînd pri
vim evoluția liricii lui Ale
xandru Philippide de-a lun
gul celor patru decenii și 
jumătate cite au trecut de la 
apariția celui dinții volum al 
său de versuri este o exem
plară consecvență cu sine. 
Dar în fiecare nouă carte de 
poezie ce s-a adăugat cu 
destulă avariție celei de în
ceput cititorii nu au văzut 
numai confirmarea deplină a 
acelor excepționale calități 
care au făcut ca încă din 
perioada debutului numele 
său să fie recunoscut drept 
unul de primă însemnătate în 
lirica românească ci și o 
nouă treaptă urcată spre zo
nele marii și desăvîrșitei 
poezii. Al. Philippide a apă
rut în lirica românească în 
anii imediat următori primu
lui război mondial și unii din 
contemporanii uimiți de neo
bișnuitele imagini, de expre
sia vulcanică a versului său 
l-au trecut în categoria mo
derniștilor. Expresie nepo
trivită pentru că poetul era 
în fond un romantic neliniș
tit (el considera de fapt ro
mantismul nu un curent lite
rar ci o stare de spirit), un 
suflet care recepta frenetic 
seismele vremii, o inimă în 
care totul pulsa la intensi
tăți neobișnuite. Integrat în- 
tr-o nobilă tradiție româneas
că, nutrit de tot ceea 
ce poezia universală înălțase 
mai durabil, Alexandru Phi
lippide s-a impus tuturor ca 
un înnoitor care nu distru
gea logica versului, nu a- 
tenta la sensul cuvîntului, nu 
disloca temeliile liricii. Acum, 
după- aproape cinci decenii 
de cînd glasul său poetic a 
răsunat atît de clar și de 
distinct în poezia româ
nească, Alexandru Philippide 
înfățișează cititorilor un nou 
volum de versuri. Ce este 
modern în aceste pagini a- 
flăm încă din poezia „Cău
tătorul” care deschide volu
mul. In versurile ei aflăm 
răsfrîntă marea și neconteni
ta neliniște a omului de azi 
avid să afle adevărul, me
reu și mereu solicitat de alte 
întrebări, mereu și mereu 
parcurgînd alte trepte ale 
cunoașterii, niciodată mulțu
mit cu ceea ce a dezlegat, 
niciodată cuprins de stări eu
forice : „Doar știi că timpul 
n-are moarte. / Un calcul 
scurt, de două sau trei linii / 
Și-ai întrecut viteza banală a 
luminii. / Ca-n mii și mii de 
repezi răsfrîngeri de o- 
glinzi / Ți-e mintea străbă
tută de căutări rebele. / Ai 
spune că și mîna în sus cînd 
o întinzi / Ți se lungește bra
țul pîn’la stele”. Dar acest 
proces nu are niciodată sfîr- 
șit : „Și cînd din lungi pere
grinări / Te întorci pe căi de 
raze și de unde / în lumea 
dinăuntru, a' inimii profunde, / 
Tot mai găsești acolo între
bări”. Acesta este de fapt 
sensul întregului volum in 
poeziile căruia se cristalizea
ză permanentele căutări ale 
omului, neîncetata aspirație 
către forme pure, superioa
re și armonioase de viață. 
Poetul se imaginează în pos
tura unui călător ce străba
te spații nemărginite, ce es
caladează munții și culmile 
și se avîntă temerar pe tă- 
rîmuri necunoscute. Ipostaza 
sa obișnuită este aceea a o- 
mului care n-are odihnă, a 
celui pentru care viața este 
un necontenit zbucium crea
tor. Călătoria sa perpetuă nu 
are însă sensul absurd al u- 
nei munci de Sisif. Cele mai 
încîlcife întruchipări nu-l 
descurajează, nu-i ridică în 
cale stăvili de natură să-l 
abată din drum : „Era un văl

mășag Imens de scări, / A- 
semeni unei uriașe schele. / 
Care-astupase cele patru 
zări. / Și eu urcam și cobo
ram pe ele”, dar nu aban
donează, nu se rătăcește în 
acest hățiș deoarece „nădej
dea unui țel de mult pro
mis / Stîrnise căutarea 
mea-ncordată”. Și, dornic 
să-l ajungă, poetul va în
frunta acest amalgam pînă 
cînd : „Văzui deodat-un cer 
înalt de vară. / Ostenitoa
rea mea călătorie / Se pre
schimbasem tihnă și splen
doare / Și-am chiuit atunci 
de bucurie, / Slăvind acest 
azur de sărbătoare". Dar în 
același timp alte obstacole i 
se ridică în cale : imaginea 
dantescă a acelei păduri de 
capete strigînd „din toate 
gurile Eu 1 Eu I Eu I" nu re
prezintă altceva decît simbo-

are în conștiința poetului O 
unitate dialectică neîntrerup
tă, el reprezintă o perma
nentă curgere și împlinire : 
„Gropar al vremii care-n- 
tr-una piere / Și, fenix, din 
ea însăși se naște iar, me
reu". Lumea reală și cea din 
vis se împletesc necontenit 
în ființa sa poetică nu ca 
un aspect dizolvant ci ca un 
element dinamic. De aceea 
sensul poeziei sale nu este 
nicidecum unul de natură 
contemplativă. Zbuciumul său, 
ca al oricărui adevărat crea
tor, fiind străbătut de necon
tenita dorință a realizării nă
zuințelor poetice : „O, cite 
lucruri au rămas nespuse, / 
Vechi juvaeruri risipite-n 
drum I / De unde să le mai 
adun acum, / In drum pier
dute, pe vecie duse ?". Și 
gîndui acesta îl aflăm ne-

cronica literară
Iul celor ce-și hipertrofiază 
personalitatea pînă la o tota
lă desfigurare. De aici și 
dezamăgirea poetului care 
înfîlnește un asemenea spec
tacol : „De asta am bătut a- 
fîta cale / Și-am străbătut a- 
tîf noian de scări, / S-aud 
cum capetele infernale / 
Și-aruncă unul altuia ocări / 
Și pîngăresc aceste clare 
zări 1" De fapt poetul a a- 
vut dintofdeauna o repulsie 
pentru acele întruchipări ale 
unei lumi maculate, ale unei 
lumi asupra căreia își pusese 
amprenta monotonia, murdă
ria și tristețea, cum este pri
veliștea orașului provincial de 
altă dată : „Prin măhălăli cu 
străzi bolovănoase, / Case- 
le-aveau acoperișuri trase / 
Pe ochi și se uitau la tine 
strîmb"...

Dar toate acestea îl co
pleșesc, îi anihilează elanu
rile, îi întunecă orizontul sau 
îl fac să trăiască stări de an
xietate 1 Nicidecum. Pentru 
că noul său volum este stră
bătut de o permanentă cău
tare a drumului luminat, a 
seninului : „Intr-un avînt de 
viață vagabondă, / Tu aler
gai spre soare și verdeață, / 
Să prinzi în brațe dimineața 
blondă". Natura nu repre
zintă în poezia lui Alexan
dru Philippide un cadru de
corativ ci întruchipează lima
nul în care viața se regă
sește în formele ei plenare, 
desăvîrșite. Natura nu este 
un simplu mediu reconfor
tant, unde se plîng iluzii sfă- 
rîmate, ea simbolizează forța 
de necuprins a omului faber 
— care depășește sublim 
orice obstacol și nu se pră
bușește în zborul lui spre 
înălțimi. Am spune că poe
zia lui Alexandru Philippide 
este tutelată deopotrivă de 
lear și Prometeu, aceste 
două superbe întruchipări ale 
forței și ale avîntului uman, 
ale îndrăznelii sale. Ceea ce 
îi stîrnește oroare poetului 
este încremenirea în timp, 
starea de lîncezeală. Am ci
tat mai sus cîteva versuri din 
poezia „Drumeți" în care re- 
trăiau imaginile tîrgului de 
provincie vegheat de „cîini 
slabi și triști” ce „visau pe 
maidane". Amintirea acestor 
peisaje îl face să exclame : 
„Stagnante vremuri I / Ce 
nămeți de vis / S-au așter
nut peste-amintire”. Timpul

contenit în culegerea de 
versuri pe care o avem în 
față : „Ce minereu de amin
tiri I Cînd oare / Voi izbuti 
s-aleg metalul pur / Și să 
înalț din clopote de soare / 
Ca un prinos augustului a» 
zur / Cînfecul meu suprem 
de sărbătoare".

Pentru că o poezie în care 
intensa meditație asupra ros
turilor lumii, o poezie de a- 
devărată ținută intelectuală, 
străbătută de firul perma
nentei frămîntărî creatoare, a- 
flîndu-și limanul în mijlocul 
naturii se încununează cu a- 
ceastă viziune sărbătorească. 
Niciodată idilică, niciodată 
bucolică, toldeauna rezultată 

"dintr-p -permanentă luptă a 
elementelor contrastante. A- 
flăm aici replica modernă a 
mitului .lui leaf și Prometeu 
la care mă refeream mai sus. 
Nici unul, nici altul nu mai 
sînt învinși : „Apusul își stin
sese de mult acum tăciunii. / 
Mijeau, prin negre coifuri ds 
cer lumini astrale / Și vînfu- 
rile tulburi care-mi dădeau 
tîrcoale / Se risipir-o dată 
cu răsăritul lunii". Dorința de 
a sparge spațiul și timpul, de 
a ieși triumfător din orice în
cercare, de a nu abandona 
lupta, de a nu așeza limita, 
unui ideal, de a privi cufe« ■ 
zător spre culmile cele mai 
înalte reprezintă o perma
nență a liricii lui Alexandru 
Philippide : „Din mine în
sumi, nou, să mă ridic / Și 
să mă urc în voie pe cui? 
mea cea mai-naltă”. De a- 
ceea gîndui poetului, chiar a- 
tunci cînd aspiră spre eter
nitate, țintește nu la monu
mente somptuoase ci la de
plina realizare a elanurilor 
poetice : „Dorind durata fără 
de contur, / Nu vreau sono
re cripte să mă-ncurce / 
Vreau gîndui meu aerian să 
urce / Nesfingherit în vese
lul azur / Pe coarde vechi 
un sunet nou să-ncerc...".

Sunetul acesta nou, atît de 
original în expresia lui den
să, atît de greu de înțele
suri omenești în care ne re
cunoaștem cu tot ce avem 
mai ales și mai nobil și ne 
face să retrăim cu intensita
te năzuințele noastre, își pre
lungește neistovit ecoul în 
suflete. Nu aflăm, oare, aici 
pecetea adevăratei poezii ?

Valeriu RÂPEANU

ne, fie prin Oltenia, prin 
părțile Bîrladului și Do- 
brogei, pe Mureș și So
meș. Am avut astfel pri
lejul să-nchin în cinstea 
mirilor în Dăbulenii de 
lîngă Dunăre, în satul lui 
Coșbuc, pe Tîrnave și-n 
alte locuri, bucurîndu-mă, 
în rînd cu ceilalți, că se 
desăvîrșește, potrivit tra
diției, după legile firești 
ale lumii, o legătură pe 
toată viața a doi tineri, 
că se naște o nouă fami
lie, pe temelii trainice, în 
omenie și cinste. Nimic 
nu le umbrea bucuria de 
a trăi, perspectiva unui 
viitor senin, fără poveri și 
amărăciuni.

Știm că în numeroase 
sate au fost deschise uli
țe noi, mărginite de case 
noi, locuite, nu puține din 
ele, de familii a căror is
torie numără ani cu o sin
gură cifră ; știm că o pa

siune adîncă, înfiripată 
între doi tineri nu mai în- 
tîmpină obstacolul de ne
trecut al „tranzacțiilor", 
a căror rațiune de-a exis
ta a fost literalmente 
spulberată de transfor
mările petrecute în viața 
satului.

Iată de ce m-a nedu
merit acea invitație la 
nuntă căreia nu i' s-a mai 
dat apoi curs. O ultimă 
scrisoare m-a încunoștin- 
țat că tatăl fetei, după ce 
i-a trecut necazul, s-a li
niștit : mai bine așa, și-a 
spus el, noroc că l-am 
ghicit la timp ce „zestre" 
mi-aduce ; mi-aș fi neno
rocit, poate, fata. Părinții 
ca părinții, observa el, 
hai, se dezbracă mai greu 
de straiele vechi, dar bă
iatul, la băiat nu se gîn- 
desc, pe ce lume cred că 
trăim ? Oamenii ăștia, se 
vede, trăiesc cu ochii în
chiși, ca sobolii...

teatre
de operă și balet : LACUL LEBEDELOR — 19 30 
19 30tat dS °Perelă : SECRET^L LUI MARCO

L- CaraKiale“ fsala Comedia): OA- 
u?'10RECI ~ 19’30)’ (sala studi°): dinu pătu- 
de Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 

: UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —

0 Teatrul
0 Teatrul 
POLO —
o Teatrul 
MENI ȘI
RICA —
0 Teatrul 
© Teatrul 
Măgureanu nr. 1) :
EIFFEL1-di?9 3o’' A1’ SaWa A) ; ^‘slNT^TURNUL

CIUDAT—’’’n A.9iEST ANIMAL
CEL — 
0 Teatrul 
zentat de 
o Teatrul 
15,30.
0 Teatrul 
tacol de 
o Teatrul 
RUL PETRE

Șatiric-muzical „C. Tănase" (sala Savov) ■ HORTA 
ȘI RADU ÎȘI ASUMA RISCUL - 20, (sala Victor a CO LIBRI MUSIC-HALL - 19,30. victoria) . CO-
© Ansamblul artistic al Uniunii C 
AȘA SE JOACĂ PE I,A NOI — 18.
© Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI

— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLON- 

1 MITICĂ BLAJINU (spectacol pre-
Teatrul „Valea Jiului" din Petroșani) — 19 30
„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE -

evreiesc de stat : UN ȘIRAG DE PERLE (spec- 
folclor evreiesc) — 20.
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : TIGRIȘO- RE — 17.

Generale a sindicatelor :

19,30.

sistemului.de
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în cursul zilei de marți, tovară
șul Aii Yata, secretar general al 
C.C. al P.C. Marocan, s-a depla
sat în regiunea Dobrogea.

Cu acest prilej, oaspetele maro
can a avut o întîlnire la Comite
tul regional Dobrogea al P.C.R., 
în cadrul căreia tov. Constantin 
Mîndreânu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional al P.C.R., și 
Petre Nicolae, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
popular orășenesc Constanța, au 
înfățișat preocupările actuale ale

Sovietice la Bucu-

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, a 
primit marți dimineața pe B. F. 
Bratcenko, ministrul industriei căr
bunelui al U.R.S.S., cu care a a- 
vut o convorbire. Au fost de față 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
precum și A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii 
re.ști.

în aceeași 
împreună cu 
care l-a 
tala, plecînd spre patrie.

'['imp de nouă zile, cît a stat în 
țara noastră, ministrul industriei 
cărbunelui ai U.R.S.S. a vizitat u- 
nități miniere din bazinul Motru, 
cariera de lignit de la Rovinari,

zi, B. F. Bratcenko, 
grupul de specialiști 

însoțit, a părăsit Capi-

Telegrame
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului Gyula Kallai o 
telegramă prin care îi adresează fe
licitări și cele mai bune urări cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare.

v

Vizitele
.«I 1 . '»!•!

..delegației 
Comsomolului

în cursul zilei de luni, delegația 
Comsomolului a făcut o vizită la 
Institutul de 'cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea

Marți dimineața, oaspeții au fă
cut vizite la Palatul pionierilor din 
Capitală, la Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și la Con
siliul Național al Cercetării Știin
țifice.

-După-amiază, tovarășul Petru 
friache, prim-secretar al C.C. al 

U.T.C.,' a primit la C.C. al U.T.C. 
delegația Comsomolului, condusă 
de tovarășul Serghei Pavlov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L.

La discuțiile care au avut loc 
au participat secretari și membri 
ai Biroului C.C. al U.T.C. Discu
țiile s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

(Agerpres)'

(Urmare din pag. I) 

bat celpr neglijenti sau care încalcă 
disciplina.

Am aflat că în această secție, ca și 
în altele, s-au organizat cursuri de ri
dicare a calificării și de specializare 
pentru muncitori. Mai mult de jumă
tate din numărul muncitorilor participă 
la cursuri. Lecțiile sînt predate de 
cele mai bune cadre de ingineri, teh
nicieni și maiștri. „Perseverența în do
meniul formării de cadre cu înaltă ca
lificare se impune și pe mai departe 

■— arată inginerul șef adjunct Ștefan 
Lungu. La Buzău, oraș pînă mai ieri 
fără industrie, muncitorii au fost recru
tați din sectorul agricol. Deci ei s-au 
calificat în mare parte la locul de 
muncă. încă se mai observă „goluri" 
în cunoștințele lor privind procesele 
tehnologice de fabricație".

Ni s-a spus că în uzină a fost ne
voie să se ducă o acțiune susținută 
pentru educarea unor muncitori prove- 
niți de la sate care, uneori, se învoiau 
sau lipseau de la lucru. Munca nu e 
încheiată nici acum, deși în trimestrul 
I al acestui an numărul de învoiri a 
scăzut mult față de aceeași perioadă 
a anului trecut, iar cel al absențelor 
nemotivate este în descreștere. Pentru 
a nu se mai da învoiri nejustificate de 
la lucru, conducerea uzinei a luat mă
sura ca bonurile-permis semnate de 
maiștri (sînt unii „largi la suflet") să 
fie contrasemnate de șeful de secție. 
Concomitent, în adunările sindicale, 
oamenii înaintați din uzină au dovedit 
o atitudine combativă față de acele 
cadre care, într-un fel sau altul, au 
încurajat învoirile și absențele nemo
tivate. Aceste acțiuni din partea co
lectivului, împletite cu o susținută 
muncă politico-edueativă, au avut e- 
fecle pozitive asupra folosirii fondului 
de timp de lucru, asupra nivelului 
productivității muncii în diferite secții.

Concentrîndu-și atenția în această

în 
Și

organelor de partid și de stat 
vederea dezvoltării economice 
sociale a regiunii Dobrogea.

De asemenea, tovarășul Aii Yata 
a vizitat întreprinderea de panifi
cație și morărit „Dobrogea", C.A.P. 
Cumpăna, stațiunile climaterice 
Mamaia, Eforje-Sud, Eforie-Nord, 
precum și orașul Constanța.

în timpul vizitei în regiunea Do
brogea, tovarășul Aii Yata a fost 
însoțit de tovarășii Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

I

mine din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, stația de cercetări pen
tru securitate minieră, Institutul 
de mine din Petroșeni și instala
ția de preparare a minereurilor ne
feroase de Ia Deva. Cu acest pri
lej, între specialiștii români și so
vietici a avut loc un util schimb 
de experiență. Ministrul sovietic a 
mai vizitat șantierul Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, unele locuri isto
rice din regiunea Hunedoara, sta
țiuni turistice de pe Valea Praho
vei, precum și litoralul în cinstea 
oaspetelui, ministrul minelor, Bu
jor Almășan, a oferit o masă, iar 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, un dejun.

(Agerpres)

Tovarâșul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului Jănos Peter o telegramă 
prin care-i transmite felicitări cor
diale cu prilejul realegerii sale în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Populare Un
gare.

Marți cjimineața 
Capitală „Zilele 
austriece", manifestare organizată 
de Camera federală de comerț a 
Austriei și Institutul pentru pro
movarea comerțului din această 
țară, în colaborare cu Agenția ro
mână de publicitate internațională 
„Publicom".

Timp de opt zile, în Pavilionul 
central al complexului de expoziții 
din Piața Scînteii, peste 50 de re
prezentanți ai unor întreprinderi 
austriece vor informa pe specia
liști români din diferite domenii 
de activi late 
cente aspecte 
ceasta țară.

au început. in 
tehnico-științifice

despre cele mai re
ale tehnicii din a-

★

Marți a plecat la Paris acad. Andrei 
Oțetea, președintele Comisiei națio
nale române pentru UNESCO, re
prezentantul țării noastre în Con
siliul Executiv al UNESCO, pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a .76-a sesiuni a consiliului.

(Agerpres)

direcție, conducerea uzinei și comite
tul de partid n-au neglijat însă un alt 
factor de creștere a productivității 
muncii : funcționarea mașinilor con
form programelor de lucru. Dintr-un 
studiu făcut a reieșit că anul trecut 
anumite mașini au fost folosite cu un 
randament scăzut. Cauza : desele 
opriri neplanificate datorită reparații
lor de slabă calitate. Problema a fost 
luată în dezbatere și s-a trecut la re
organizarea serviciului mecanic. „A- 
cum — spune ing. Crișan Stănescu, 
șeful acestui serviciu — reparațiile 
curente și mijlocii se execută planifi
cat, pe bază de grafice. Pași înainte 
s-au făcut și în ceea ce privește cali
tatea reparațiilor și scurtarea timpului 
lor de execuție. Am specializat echipe 
de muncitori pe grupe de mașini și 
realizăm 60 la sută din piesele de re
zervă în uzină. Am introdus lucrul în 
două schimburi și ne gîndim serios și 
la al treilea schimb. Pentru întărirea 
simțului de răspundeie în muncă, am 
introdus norme de control al calității ; 
a luat ființă și o echipă (inginer me
canic, tehnician constatator, tehnician 
proiectant) pentru depistarea corectă 
a defecțiunilor la diverse utilaje".

Inginerul sef ne pune la dispoziție 
o serie de fișe din care reiese crește
rea simțitoare a numărului de ore 
lucrate pe mașini. Dăm un 
exemplu : presa hidraulică de 100 
tone — 4 382, în luna februarie 1966 
a lucrat 336 ore ; în aceeași lună a 
anului acesta s-au înregistrat 556 
ore. Lichidarea întreruperilor nepla
nificate la mașini — preciza inginerul 
șef — ne-a adus un spor de productivi
tate de 10—15 la sută.

în șirul măsurilor luate pentru 
creșterea productivității muncii se 
înscrie și reorganizarea serviciului e- 
nergetic. Acum există în toate cele trei 
schimburi tehnicieni energetici care 
coordonează activitatea electricienilor

singur

Raportul prezentat de tovarășul Walter Ulbricht

BERLIN (Agerpres). — în ra
portul cu privire la „Dezvoltarea 
socială în R. D. Germană în pe
rioada pînă la desăvîrșirea constru
irii socialismului", prezentat în șe
dința din 17 aprilie a Congresului 
P.S.U.G. de tovarășul W. Ulbricht, 
se arată, între altele : „Caracteris
tică pentru cel de-al VII-lea Con
gres al P.S.U.G. este valorificarea 
temeinică a experienței bogate a 
oamenilor muncii în aplicarea pro
gramului socialist. Bazîndu-ne pe 
această experiență și pe perspec
tivele oferite de dezvoltarea teh- 
nico-științifică, precum și pe sta
diul atins în realizarea programu
lui socialismului, elaborăm împreu
nă calea pe care trebuie să o ur
meze mai departe societatea noas
tră, creăm împreună sistemul so
cial dezvoltat al socialismului".

Referindu-se la activitatea din 
trecut a partidului, raportorul a 
arătat că în perioada hitleristă 
partidul a suferit înfrîngeri grele 
și pierderi dureroase. „Dar, în lupta 
împotriva fascismului am salvat o- 
noarea clasei muncitoare germane 
și am dovedit lumii că există o 
Germanie nouă. Noi, P.S.U.G. și 
Frontul Național, am croit drum 
umanismului în Germania noastră 
socialistă, în patria noastră socia
listă. Poporul german nu poate 
cîștiga stima, aprecierea și priete
nia popoarelor lumii și, totodată, 
pacea și securitatea pentru el în
suși pe calea expansiunii imperia
liste, ci numai prin realizările oa
menilor muncii, prin munca de ca
litate a muncitorilor, prin operele 
culturii sale umaniste. Numai ca 
factor al păcii, ca stat al progre
sului și socialismului este posibilă 
o Germanie reunificată în Europa".

în raport se face în continuare o 
apreciere a activității depuse cu 
prilejul pregătirii celui de-al 
VII-iea Congres al P.S.U.G. de că
tre Frontul Național al Germaniei 
democrate și partidele care fac par
te din acest front.

Subliniind rezultatele dobîndite 
în realizarea programului socialis
mului. Walter Ulbricht a declarat : 
„în perioada de la Congresul al 
VI-lea pînă la Congresul al VII-lea, 
partidul nostru a înfăptuit într-o 
măsură deosebită, atît în teorie cît 
și în. practică.-o activitate creatoare 
care, indică drumul spre viitor. A- 
ceastă rodnică activitate creatoare 
este nu numai expresia calității noi 
a sarcinilor care stau în fața noas
tră. Ea constituie. înainte de toate, 
și expresia maturității sporite a 
partidului nostru Ea constituie o 
dovadă că partidul nostru este la 
înălțimea sarcinilor sale, că este pe 
deplin conștient' de misiunea de a 
fi avangarda clasei muncitoare și 
conducătorul națiunii"

Raportorul a arătat apoi că în a- 
plica'rea programului construirii so
cialismului au fost obținute pro
grese importante Sporul absolut al 
venitului national în 1966 a fost de 
3,5 ori mai mare decît în
După cel de-al VI-lea Congres al 
partidului au fost efectuate Investi
ții de peste 67 miliarde mărci, vo
lumul investițiilor în 1966 fiind cu 
31 la sută mai mare decît în 1962.

Teoria marxist-leninistă a spus 
Waller Ulbricht, a demonstrat ro
lul revoluționar al forțelor de pro
ducție în dezvoltarea formațiunii 
sociale Acolo unde a cucerit pute
rea politică și construiește țări in
dustriale socialiste moderne, clasa 
muncitoate trebuie să demonstreze 
că în cadrul relațiilor de producție 
înaintate. create de ea. se 
înfăptuiește cu succes deplin 
revoluția tehnico-științifică Socia
lismul este legat, din momentul a- 
pariției sale și prin însăși ființa sa, 
de știință și folosirea practică a a-

1962.

din ateliere. Urmarea ? Avarii .și între- (| 
ruperi la mașini din cauza deranja- g 
mentelor electrice nu s-au mai înre- _ 
gistrat în ultimul timp.

în uzină, pe baza unor studii s-au | 
adus modificări tehnologiei de fabri- 
cație, s-au modernizat diferite mașini. I 
La multe prese s-au introdus matrițe | 
cu cuiburi multiple (de la 20 la 50), „ 
s-a reorganizat atelierul de finisaj ba- u 
chelită, s-a reamplasat pe flux secto- g 
rul de asamblat filtre. în studiu se 
află linia de fabricație a măștilor de | 
autosalvare pentru mineri. O nouă g 
amplasare a mașinilor va aduce încă _ 
un plus de productivitate de mini- I 
uium 15 la sută. u

Acțiunea de organizare științifică a a 
producției și a muncii este sprijinită S 
prin numeroase propuneri făcute de B 
muncitori și tehnicieni. „Colectivul ■ 
creat în acest scop în uzina noastră | 
primește zilnic o serie de propuneri I 
și sugestii cu privire la mai buna fo- a 
losire a timpului de muncă, a capaci- I 
tății de producție a mașinilor etc. —- a 
remarcă ing. Ștefan Lungu. Dacă » 
vreți să descifrăm secretul rezultate- ■ 
lor noastre în realizarea exemplară a B 
sarcinilor de plan, el constă, după pă- g 
rerea mea, în participarea unei mase | 
largi de muncitori, tehnicieni, ingi- Jj 
neri specialiști la eforturile de gîn- - 
dire colectivă în perfecționarea con- | 
ducerii și organizării producției și i 
muncii în uzină. Această participare ■ 
masivă îți asigură coeficientul de si- | 
guranță al activității curente și per- fi 
spectiva acțiunilor". ji

Ne-am convins de acest lucru po- fi 
posind mai mult în cunoscuta uzină “ 
buzoiană. Aici, munca politică efi- B 
cientă a organizațiilor de bază, îndru- | 
marea și controlul operativ au contri- ” 
buit și contribuie mult la realizarea 0 
unui climat de muncă tenace, la or- | 
ganizarea și conducerea fermă și pri
cepută a producției. ■ 

*

cesteia pentru societatea ome
nească.

Pentru dezvoltarea comunității 
socialiste și pentru bunăstarea tu- . 
turor cetățenilor Republicii noastre 
Democrate Germane este hotărîtoa
re, în ultimă instanță, baza tehnico- 
științifică. Ce sarcină trebuie să 
rezolvăm rapid pentru a dezvolta 
mai repede baza tehnico-.șțiințifică 
care să corespundă celui mai înalt 
nivel mondial în permanentă creș
tere ? Esențialul este dezvoltarea 
științei ca forță de producție. îri a- 
cest sens trebuie să fie orientate 
gîndirea, acțiunile și inițiativele 
tuturor. Pentru aceasta este nevoie 
de progrese științifice, de condu
cere și organizare științifică a în
tregului sistem social și economic 
al socialismului, întrucît numai 
astfel pot fi utilizate din plin toa
te forțele motrice interne și toate 
avantajele pe care le conferă orîn- 
duirea noastră. Pentru aceasta este 
nevoie de cercetări îndreptate spre 
un scop precis, de organizarea 
științifică a muncii și de stăpînirea 
proceselor tehnologice.

Raportorul s-a ocupat în conti
nuare pe larg de problema dezvol
tării în anii următori a sistemului 
economic al socialismului în Repu
blica Democrată Germană. „Pro
blema principală a trecerii la siste
mul dezvoltat al socialismului în 
Republica Democrată Germană este 
elaborarea și aplicarea sistemului 
economic socialist. Semnificația 
principală a acestei sarcini constă 
în asigurarea unei eficiențe nelimi
tate în republica noastră, a capa
cităților de producție ale socialis
mului, care stau la baza superiori
tății sale istorice ca cea mai pro
gresistă dintre orînduirile sociale".

Conform hotărîrilor celui de-al 
VI-lea Congres al partidului, am 
trecut la aplicarea noului sistem 
economic de planificare și condu
cere în cadrul construcției desfă
șurate a socialismului în prezent, 
trebuie să se abordeze în mod 
coordonat toate problemele parțiale 
și corelațiile dintre ele și să se 
aplice sistemul economic ca un sis
tem de ansamblu Prin aceasta. în 
cadrul procesului de construcție 
desfășurată a socialismului. por
nind de la schimbări cantitative 
trecem la schimbarea calitativă 
hotărîtoare, prin care se realizează 
sistemul economic general al socia
lismului ca nucleu al societății so
cialiste dezvoltate din R.D.G

Raportorul a subliniat apoi că 
aplicarea consecventă a sistemului 
economic socialist în ansamblu 
este hotărîtoare pentru folosirea 
rezultatelor revoluției tehnico-ști- 
irițifice și, în consecință, pentru 
creșterea forței și capacității de 
producție a economiei Republicii 
Democrate Germane. „Este vorba, 
în ultimă instanță, de contribuția 
clasei muncitoare din R.D.G. la 
consolidarea socialismului mondial. 
Este vorba despre consolidarea ba
zelor economice, despre prestigiul 
republicii noastre și, prin urmare, 
despre capacitatea politică, mili
tară și culturală a statului nostru, 
al muncitorilor și țăranilor, în lup
ta pentru securitatea europeană și 
pentru menținerea păcii".

în continuare, raportorul a sub
liniat că sistemul economic al so
cialismului se bazează în toate 
laturile sale pe o idee fundamen
tală hotărîtoare. Planificarea cen
tralizată de către stat și conduce
rea problemelor fundamentale ale 
întregului proces social trebuie le
gate organic, pe de o parte, de acti
vitatea de planificare și de condu
cere a producătorilor socialiști de 
mărfuri pe baza răspunderii pro
prii, iar pe de altă parte de regle
mentarea pe baza răspunderii pro
prii a vieții sociale în regiuni de 
către organele locale ale puterii 
de stat.

Calificarea și eficiența superi
oară a planificării și organizării 
procesului de construire a socialis
mului în ansamblu și, în special, 
organizarea științifică a muncii, 
precum și întărirea statului, a ară
tat raportorul, sînt indisolubil le
gate de dezvoltarea largă a demo
crației socialiste și de aplicarea 
multilaterală în practică a co
interesării materiale și morale.

„Esențial pentru funcționarea 
justă a întregului sistem — a subli
niat Walter Ulbricht — este, în 
primul rînd, ca planul de perspec
tivă științific și pe această bază 
stabil, care este concentrat asupra 
problemelor fundamentale și care 
stabilește sarcinile de stat ca obiec
tive ale dezvoltării, să devină in
strumentul hotărîtor pentru con
ducerea centrală planică din partea 
statului a întregului proces de re
producție și de dezvoltare a eco
nomiei naționale".

Din punctul de vedere al dez
voltării sistemului 
cialismului, noul 
constă în faptul că în procesul ge
neral al planificării au loc elabo
rarea cu precădere' și prevederea 
obligatorie a indicilor de bază ai 
---------—i.-—legătură 

întărirea 
diferitele 
în condi- 
a condu-

economic al so- 
în planificare

m 
Și 
în
Și

economiei naționale, 
directă cu ridicarea 
răspunderii personale 
domenii de conducere 
țiile dezvoltării depline 
cerii economice independente de 
către producătorii socialiști de 
mărfuri. în ce privește întreprin
derile în cadrul sistemului econo
mic al socialismului, se pune pro
blema de a le transfera întreaga 
răspundere pentru ceea ce în mod 
obiectiv ele realizează — și anume 
perfecționarea și lărgirea repro
ducției.

Abordînd problema gospodăririi 
chibzuite in sistemul economic al 
socialismului, Walter Ulbricht a 
ară lat că ea este astfel concepută 
încît să stimuleze pe producătorii 
socialiști de mărfuri, în concor
danță cu obiectivele de dezvoltare 
stabilite prin plan, de a cheltui cît 
mai puțin posibil și de a încasa cît 
mai mult. Orientarea spre crește
rea venitul ilor determinată prin

relațiile de coope-

la probleme legate 
agriculturii, rapor- 

între altele că

gospodărirea chibzuită nu în
seamnă altceva în economia socia
listă decît sporirea prin plus-pro- 
dusul socialist a venitului național 
ca bază a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii, precum și 
a puterii economice a statului mun
citorilor și țăranilor.

Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
legea economiei timpului și de fo
losirea deplină a acestuia. Econo
misirea timpului ca linie directoare 
a activității economice este în ul
timă instanță funcțiunea principală 
a sistemului economic al socialis
mului, a declarat el. Se tinde spre 
o calitate superioară care să fie 
caracterizată prin faptul că fiecare 
este pe deplin conștient de răspun
derea sa pe plan social, că dă tot 
ce poate, că nu trăiește pe seama 
altora, că se simte copărtaș și că 
acționează în așa fel încît munca 
lui să fie valorificată ca parte a 
muncii sociale și contribuie în cea 
mai mare măsură la dezvoltarea 
eficienței economiei naționale.

Refer indu-se la problemele legate 
de „sistemul economic al socialis
mului". raportorul a vorbit despre 
sarcinile de viitor în legătură cu 
introducerea automatizării și rațio
nalizării în economie, în special în 
industrie. Printre altele, el a subli
niat : „Sarcina de căpetenie a in
dustriei este de a fabrica produse 
de cea mai înaltă calitate din punc
tul de vedere al consumului, la 
costul cel mai scăzut, în timpul cel 
mai scurt, produse competitive pe 
piața mondială și care să corespun
dă cerințelor revoluției tehnico- 
științifice și dezvoltării structurale 
a economiei noastre. Calea esen
țială spre aceasta o constituie apli
carea consecventă a raționalizării 
socialiste, complexe, inclusiv 
treapta sa cea mai înaltă, automa
tizarea unor procese întregi". în 
legătură cu aceasta W. Ulbricht a 
acordat o mare atenție unor pro
bleme privind 
rare

Referindu-se 
de dezvoltarea 
tul subliniază 
dezvoltarea forțelor de producție 
în acest domeniu este determina
tă de mijloacele de producție mo
derne. Vorbitorul a acordat, de a- 
semenea. multă atenție probleme
lor îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale cetățenilor din R.D.G., propu- 
nînd, totodată’, introducerea Săptă- 
mînii de muncă de cinCi zile' și în 
legătură cu aceasta, reorganizarea 
timpului în săptămînile în care 
există sărbători, sporirea pensiilor 
minime, a salariilor minime și a 
ajutorului pentru copii (cu înce
pere de la al patrulea copil). El s-a 
referit apoi la problemele comer
țului exterior.

în continuarea raportului său, 
primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
s-a ocupat pe larg de problemele 
politicii externe și relațiile inter
naționale. Caracteristică pentru ten
dința principală în evoluția situa
ției internaționale este și de acum 
înainte creșterea forțelor păcii, de
mocrației, independenței naționale 
și socialismului, a subliniat el. Nu 
trebuie însă să trecem cu vederea 
că, în aceiași timp, prin adîncirea 
crizei generale a capitalismului sint 
exacerbate toate contradicțiile din 
sfera de dominație a imperialis
mului. Aceasta duce la o creștere 
a agresivității imperialiștilor, la ac
centuarea încordării internaționale 
și la sporirea pericolului de război.

Hotărîtoare pentru dezvoltarea 
forțelor progresului sînt întărirea 
economică, politică și militară a 
majorității țărilor socialiste, faptul 
că ele satisfac într-o măsură tot 
mai mare cerințele impuse de dez
voltarea orînduirii sociale socia
liste și de revoluția tehnico-știin- 
țifică.

Referindu-se la drumul impună
tor străbătut de mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală în cei 50 de ani care au tre
cut de la Revoluția din Octombrie, 
raportorul a salutat de la tribuna 
Congresului popoarele Uniunii So
vietice, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic pen
tru realizările obținute în toate 
domeniile. El a subliniat satisfac
ția deosebită pe care o resimt oa
menii muncii din Republica De
mocrată Germană de a face parte 
din marea familie socialistă a po
poarelor, de a aduce prin succe
sele lor în construcția socialistă o 
contribuție la rezultatele de însem
nătate mondială ale Marelui Oc
tombrie.

în continuare, referindu-se la 
progresul continuu al procesului 
de schimbare a raportului de for
țe pe plan internațional în favoa
rea socialismului, raportorul a sub
liniat că acest proces are loc în 
pofida unor obstacole și unor fac
tori de frînare.

„Războiul criminal al imperia
liștilor S.U.A. împotriva vitea
zului popor vietnamez, care luptă 
eroic pentru libertatea și drep
turile sale, stîrnește indignare și 
este, condamnat de întreaga lume, 
a declarat în continuare Walter 
Ulbricht. Noi, Partidul Socialist 
Unit din Germania, ne înnoim și la 
acest al VII-lea Congres al nos
tru protestul vehement împotriva 
rușinoasei și sălbaticei agresiuni 
a imperialiștilor S.U.A.". Referin
du-se la ajutorul acordat de ță
rile socialiste poporului frate viet
namez, raportorul a arătat că și 
în R.D. Germană ș-a dezvoltat o 
puternică mișcare de solidaritate 
cu lupta de eliberare a poporului 
vietnamez

Abordînd pe larg problemele po
litice ale continentului european, 
primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
s-a referit la dezvoltarea ecf io- 
mică și politică a țărilor socialiste, 
precum și Ia succesele înregistrate 
de politica de coexistență între 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
arătind că ele au determinat o 
stabilizare pe scară largă a situa
ției din Europa. Sub presiunea 

tuturor forțelor păcii se dezvoltă 
tendințe mai puternice în direc
ția destinderii și înțelegerii. Vor
bitorul ■ a declarat că, avînd în 
vedere condițiile create în Europa, 
se pot coace premise pentru rezol
varea deplină sau parțială a unor 
probleme prin acorduri și tratate 
între statele socialiste și nesocia- 
liste.

Referindu-se la sarcinile princi
pale ale politicii externe a Repu
blicii Democrate Germane, Walter 
Ulbricht a subliniat importanța 
colaborării strîrise, prietenești cu 
statele socialiste și hotărîrea de a 
dezvolta colaborarea multiplă bi
laterală și multilaterală cu aces
tea. Raportul a exprimat hotărî
rea R. D. Germane de a dezvolta 
relațiile sale cu Republica Socia
listă România.

în raport se arată în continuare 
că o sarcină principală a politicii 
externe a R. D. Germane în ur
mătorii ani este normalizarea re
lațiilor cu toate statele europene, 
„în faza de pregătire a normaliză
rii depline, relațiile interstatale, în
deosebi în domeniile comerțului, 
economiei, științei, culturii, spor
tului etc., vor avea un rol cres- 
cînd". „Sîntem gata, a subliniat 
Walter Ulbricht, să stabilim rela
ții diplomatice normale cu toate 
statele capitaliste din Europa și 
să colaborăm cu ele pe baza avan
tajului reciproc. Sîntem convinși 
că această normalizare treptată a 
relațiilor dintre toate statele euro
pene este indispensabilă securității 
din Europa. înfăptuirea unei de
pline egalități în drepturi a R. D. 
Germane pe plan internațional, 
înlăturarea oricăror discriminări și 
a rămășițelor celui 
război mondial sînt, 
instanță, în interesul 
rității europene".

Raportorul a apreciat importanța 
colaborării în cadrul C.A.E.R. și a 
Tratatului de la Varșovia. „Pentru 
R. D. Germană, a spus el, are o 
importanță primordială colabora
rea deosebit de strînsă și bazată pe 
încredere cu Uniunea Sovietică și, 
totodată, cu statele socialiste direct 
învecinate — R. P. Polonă și R. S. 
Cehoslovacă".

Apreciind situația din Europa, 
vorbitorul a constatat că în rîndul 
popoarelor și guvernelor statelor 
europene se manifestă o aspirație 
spre un sistem de securitate euro
peană. El a condamnat pretențiile 
revanșarde și de a reprezenta în 
exclusivitate întreaga Germanie 
care sînt formulate în Republica 
Federală a Germaniei și care con
stituie o piedică în calea securită
ții europene.

în continuare, W. Ulbricht a a- 
dresat un apel popoarelor din țările 
Europei occidentale și oamenilor de 
stat din conducerea lor — președin
telui de Gaulle, premierului Wilson, 
președintelui Saragat, președintelui 
Kekkonen, regelui Gustav Adolf al 
VI-lea al Suediei și șefilor de gu
verne ai celorlalte țări — să spri
jine eforturile pentru garantarea

de-al doilea 
nu în ultimă 
păcii și secu-

A doua zi
BERLIN 19. — Trimisul special 

Agerpres Constantin Varvara 
transmite : Marți au continuat lu
crările celui de-al VII-lea Congres 
al P.S.U.G. în cadrul dezbaterilor 
pe marginea Dării de seamă asu
pra activității C.C. al P.S.U.G. — 
prezentată în scris delegaților — 
și a raportului „Dezvoltaiea socia
lă în Republica Democrată Ger
mană în perioada pînă la desăvîr
șirea construirii socialismului", 
prezentat de Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al PSU.G., 
au luat cuvîntul numeroși dele
gați, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid din marile întreprinderi, 
din agricultură, instituții de știință 
și cultură, ministere etc.

Margot Honecker, ministrul în- 
vățămîntului public din R. D. Ger
mană. a scos în evidentă succesele 
obținute în îmbunătățirea calității 
învățămîntului, criticînd totodată 
unele rămîneri în urmă în acest 
domeniu. în cuvîntul său, Otto 
Winzer, ministrul afacerilor exter
ne, s-a referit îndeosebi la unele 
probleme privind politica externă 
a R. D. Germane, normalizarea re
lațiilor dintre cele două state ger
mane, înfăptuirea securității euro
pene.

în această ordine de idei, vorbi
torul a subliniat importanța deo-

Delegația P. C. R. în vizită 
la o întreprindere

industrială
BERLIN 18. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
care participă la lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al P.S.U.G., 
a vizitat în cursul zilei de marți 
întreprinderea „Veb Kuhlautomat" 
din Berlin. Delegația a fost însoți
tă de Giinter Wyschofsky, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul in
dustriei chimice, Ewald Moldt, am
basadorul R.D.G. în Republica So
cialistă România, și alte persona
lități.

Delegația Partidului Comunist 
Român a fost întîmpinată de di
rectorul întreprinderii, Heinz Al
brecht, de reprezentanți ai organe
lor de partid, care au dat explica
ții cu privire la structura și produc
ția întreprinderii. Au fost vizitate 
secțiile uzinei și școala profesiona
lă care funcționează în cadrul a- 
cestei întreprinderi. 

securității europene cu participarea 
tuturor țărilor Europei, inclusiv a 
celor două state germane.

Raportorul a subliniat că re
cunoașterea oficială a R. D. Ger
mane de cît mai multe state 
este de o importanță hotărî
toare pentru securitatea europeană. 
El a subliniat apoi că R.D.G. mili
tează pentru o destindere în pro
blema Berlinului occidental, pen
tru relații normale cu senatul vest- 
berlinez, pentru o soluție în ceea ce 
privește celelalte rămășițe ale ce
lui de-al doilea război mondial.

Referindu-se la relațiile dintre 
cele două state germane, W. Ul
bricht a spus că „unificarea statelor 
germane este și rămîne obiectivul 
nostru. Sîntem însă pe deplin con- 
știenți că această unificare presu
pune o prefacere democratică a 
Germaniei occidentale și că pen
tru Germania occidentală calea 
spre acest obiectiv poate fi îndelun
gată și anevoioasă" și că eforturile 
pentru asigurarea securității euro
pene s-ar putea limita, deocamdată, 
și probabil încă pentru o perioadă 
mai îndelungată, doar la statornici
rea unei conviețuiri pașnice a ce
lor două state germane și a enti
tății politice speciale Berlinul occi
dental, la destinderea între statele? 
germane și la normalizarea rela
țiilor dintre ele.

Raportorul a propus în continu
are o serie de măsuri posibile de 
realizat în condițiile actuale în re
lațiile dintre două state germane t 
guvernele celor două state ger
mane să încheie un acord pentru 
stabilirea de relații normale; sâ 
semneze un tratat prin care să re
nunțe la folosirea forței în rela
țiile dintre ele ; să recunoască prin 
declarații identice frontierele ac
tuale din Europa ; să cadă de a- 
cord, în cadrul unui tratat, asupra 
reducerii cheltuielilor lor de înar
mare, eventual la jumătate ; să de
clare că renunță la posesiunea, la 
dreptul de a dispune sau de a par
ticipa la hotărțri privind folosirea 
armei nucleare, indiferent sub ce 
formă. Totodată, să stabilească de 
comun acord și să dea asigurări 
în cadrul unor declarații identice 
și concomitente, în legătură cu do
rința lor de a participa la o zonă 
denuclearizată în Europa ; să se 
pronunțe pentru stabilirea de re
lații normale ale celor două stale 
germane cu toate celelalte state 
europene și pentru stabilirea de 
relații diplomatice între loaie sta
tele europene și cele două slate 
germane.

Primul 
P.S.U.G. a 
Consiliului
blicii Democrate Germane și can
celarul federal al Republicii Fede
rale a Germaniei. însoțiți de dele
gații și dispunînd de împuterniciri 
depline corespunzătoare șă se în- 
tîlneascâ. într-un loc care urmează 
a fi fixat, pentru a discuta despre 
primele demersuri pe calea spre o 
înțelegere între cele două state 
germane și pentru încheierea tra
tatelor respective.

în încheiere, raportorul s-a re
ferit la importanța unității clasei 
muncitoare din cele două state ger
mane.

seere.tar al C.C. al 
propus ca președintele 
de Miniștri al Repu-

a /ucrărf'/or
sebită pe care o are Declarația cu 
privire la asigurarea securității 
europene, adoptată de Consfătuirea 
de la București a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. 
Ministru) finanțelor, S. Boehm, s-a 
referit la necesitatea perfecționă
rii sistemului financiar și s-a pro
nunțat pentru o folosire mai bună 
a mijloacelor financiare destinate 
realizării sarcinilor economiei na
ționale a R. D Germane Gerhard 
Schiîrer, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, a scos în evi
dență succesele obținute și străda
niile depuse de muncitorii și spe
cialiștii din R. D. Germană pentru 
continua perfecționare a planifi
cării economiei naționale. Au mai 
luat cuvîntul Ernst Gallerach. di
rectorul uzinelor „Karl Zeiss" din 
Jena scriitorul Bernhard Seeger, 
Harry Tisch, secretarul organiza
ției regionale Rostock a P.S.U.G., 
Otto Funke, secretarul organizației 
regionale Suhl a P.S.U.G., și alții.

în cursul zilei de marți a luat 
cuvîntul Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., care în 
numele P.C.U.S. și al întregului po
por sovietic a salutat pe participan- 
ții la cel de-al VII-lea Congres al 
P.S.U.G.

Lucrările congresului continuă.

din Berlin
„Veb Kuhlautomat", specializată 

pentru producția de agregate fri
gorifice pentru riave de pescuit, sa
tisface necesitățile de utilare a na
velor care se construiesc în R.D.G. 
82 la sută din volumul producției 
fiind destinat navelor care sînt ex
portate Cei peste 1 500 salariați, 
dintre care 300 ingineri și tehnici
eni ai acestei întreprinderi repro
filate și modernizate în ultimii ani, 
au depus mari eforturi în vede
rea îmbunătățirii calității și mă
ririi producției. Productivitatea 
muncii a crescut între 1958 — anul 
înființării întreprinderii — și anul 
curent la 200 la sută. Valoarea pro
ducției anuale a „Veb Kuhlauto
mat" este de 60 milioane mărci.

în cadrul convorbirilor rare au 
avut loc cu prilejul vizitei, între 
oaspeții români și conducătorii în
treprinderii, au fost abordate pro
bleme privind producția de agregate 
frigorifice în ambele țări.



„O VIZITĂ A PRIETENIEI"
Presa din Sofia despre vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bulgaria in România

SOFIA 18. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Toate ziarele 
din Sofia acordă atenția principală 
vizitei în România a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulgaria. Ziarul 
„Rabotnicesko Delo", sub titlul „Vi
zita prieteniei", redă pe larg acti
vitățile desfășurate în prima zi de 
delegația bulgară în țara noastră. 
Corespondentul special al ziarului 
subliniază călduroasa primire fă
cută oaspeților. „Mii de bucureșteni 
au venit la aeroport, alte zeci de 
mii de locuitori ai Capitalei ro
mâne, aflați de-a lungul traseului 
de trei kilometri spre oraș, au sa
lutat călduros pe scumpii oaspeți 
bulgari. Micile stegulețe din mîi-

nile celor ieșlțl în întîmpinarea 
oaspeților creează o atmosferă săr
bătorească". Ziarul publică, de a- 
semenea, cuvîntările rostite la so
sirea delegației în București, cu
vîntările la dejunul oficial, știri în 
legătură cu începerea convorbiri
lor și relatări despre celelalte ac
tivității. Textul reportajului este în
soțit de fotografii.

Numeroase materiale consacră 
vizitei delegației de partid și gu
vernamentale bulgare și ziarul 
„Otecestven Front". „Trud" are în 
prima sa pagină titlul : „Bulgaria 
— România. Prietenie și colabo
rare". „Zemedelsko Zname" publică 
știrile referitoare la vizită sub titlul

„Pentru o prietenie și colaborare 
sănătoase". Trimisul special al zia
rului arată că „delegația bulgară 
a fost întîmpinată în capitala Ro
mâniei cu căldură, cordial și so
lemn".

Toate ziarele informează, de a- 
semenea, despre intrarea în func
țiune a liniei de înaltă tensiune 
Craiova — Boicinovți, denumită de 
presa bulgară „Linia prieteniei bul- 
garo-române".

Pe lingă transmisia directă a so
sirii la București,, posturile de ra
dio și de televiziune, bulgare au 
prezentat în mai multe rinduri pro
grame consacrate vizitei delegației 
bulgare în România.

Poziția guvernului japorrei 
față de proiectul de tratat pesrtra 
nerâspmdirea armelor nucleare

TOKIO 18 (Agerptes). — La To
kio, Ministerul de Externe al Ja
poniei a dat. publicității o declara
ție în care se exprimă, în mod 
oficial, poziția guvernului japonez 
față de proiectul de tratat pentru 
nerăspîndirea armelor nucleare, 
în declarație se arată că Japonia 
sprijină tratatul de nerăspîndire a 
armelor nucleare, pfecizîndu-se, în 
același timp, că țările nucleare și 
nenucleare trebuie să suporte deo
potrivă „răspunderile și îndatoriri
le", punînd capăt răspîndirii ar
melor nucleare.

Guvernul japonez sugerează o 
serie de modificări la proiect. Ast
fel se propune ca acesta să includă

un angajament limpede din partea 
puterilor nucleare de a depune 
„toate eforturile" pentru dezarma
rea totală și, îndeosebi pentru 
dezarmarea nucleară, ,„cît mai cu- 
rînd posibil". Se sugerează, totoda
tă să se acorde toată atenția secu
rității țărilor nenucleare, îndeosebi, 
securității țărilor neangajate, să 
nu se stînjenească folosirea * ener
giei nucleare în scopuri pașnice de 
către țările nenucleare, să se pre
vadă o revizuire periodică a trata
tului, pentru a face față situației 
internaționale în schimbare, pro
gresului tehnic și dezvoltării trata
tivelor de dezarmare.

SESIUNEA
COMISIEI 
ECONOMICE 
O. N. U.
PENTRU 
EUROPA

SINGURA CALE SPRE PACE ÎN VIETNAM:
S.U.A. să înceteze
agresiunea
INTERVIUL LUI NGUYEN DUY TRINH

De cîtva timp, nu
mele lui Aclam Clayton 
Powell atrage atenția 
observatorilor scenei po
litice americane. De 
ce ? Datorită faptului 
că Congresul S.U.A. a 
retras, cu câteva săptă- 
mîni în urmă, acestui 
pastor ele culoare drep
tul de a reprezenta cir
cumscripția electorală 
Harlem din New York, 
acuzîndu-l de unele ne
reguli. Powell a încer
cat să obțină anularea 
acestei hotărîri prlnlr-o 
plîngere înaintată Tri
bunalului federal din 
Washington care i-a 
fost însă respinsă. Și 
astfel se părea că ulti
mul cuvânt îl are totuși 
Congresul. Dar, de cu-

rînd, și-au spus cuvân
tul... alegătorii.

Devenind vacant, lo
cul deputatului de Har
lem — cartierul ne
grilor din New York 
— a făcut obiectul u- 
nor noi alegeri. In com
petiție rămăseseră trei 
candidați: mulatra Lu
ciile P. Williams din 
partea partidului repu
blican, pastorul negru 
Ervin Yearling din par
tea partidului conserva
tor și... Adam Powell. 
Scrutinul a. adus o vic
torie strălucită lui Po
well. Dacă la alegerile 
precedente el obținuse 
70 la sută din totalul 
voturilor, de data aceas
ta el a întrunit peste SO 
la sută.

Nu este nici o surpri
ză că Powell a trecut 
astfel examenul — scrie 
ziarul „Neue Ziircher 
Zeitung“ intr-o cores
pondență din Washing
ton — „alegătorii și-au 
exprimat în acest fel 
protestul împotriva ho
tărî rii Co ngresul iii..." 
Realegerea lui Powell 
nu înseamnă însă că el 
își va putea ocupa locul 
în Congres. înainte de 
aceasta trebuie anulată 
decizia excluderii sale. 
In caz contrar — con
chide ziarul citat — 
„vor trebui să se țină 
în Harlem alte alegeri, 
care, fără îndoială, vor 
fi din nou cîștigatc de 
Powell“.

GENEVA 18. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
cadrul celei de-a 22-a sesiuni a Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Europa continuă dezbaterile pe 
marginea rapoartelor de activitate 
ale comitetelor. Referindu-se la ra
portul Comitetului pentru energie 
electrică, delegatul român C. Geor
gescu a declarat că țara , noastră 
sprijină dezvoltarea cooperării eco
nomice în diferite forme,; care se 
dovedesc reciproc avantajoase. El 
a făcut cunoscut că România își 
propune să organizeze. în 1968 un 
simpozion, urmat de o călătorie de 
studii, avînd ca temă aproviziona
rea cu energie electrică și căldură 
a marilor complexe industriale.

La dezbaterile asupra raportului 
Comitetului pentru locuințe, con
strucții și planificare, delegatul ro
mân, Ovidiu lonescu, a făcut o serie 
de sugestii, între care acordarea 
priorității studiului amenajării me
diului rural, abordarea unor noi 
teme privind construcțiile indus
triale și agricole, ca industrializarea 
construcțiilor și altele.

Delegatul român, Pavel Grecu, 
care a luat cuvîntul la discuțiile 
privind raportul Comitetului cărbu
nelui, a cerut să se acorde o aten
ție mai mare problemelor actuale 
din industria cărbunelui, ca auto
matizarea și telecomanda, valorifi
carea superioară a cărbunilor și de
șeurilor, epurării apelor din insta
lațiile de preparare, etc.

HANOI 18 (Agerpres). — Nguyen 
Duy Trinh, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a acordat un interviu reclac- 
torului-șef al săptămânalului indian 
„Blitz", care a făcut recent o vizită 
în această țară. Răspunzînd între
bărilor puse de acesta, vicepreședin
tele Nguyen' Duy Trinh a arătat că 
puternica doi'ință de independență 
care animă ’poporul vietnamez’ a 
dus la consolidarea unității națio
nale sub conducerea Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam.

Referindu-se la așa-zisele oferte 
de pace prin „tratative necondi
ționate" sau prin „deescaladare re
ciprocă", vicepremierul nord-viet- 
riămeZ a declarat că acestea nu 
sînt altceva decît o încercare de a 
pune pe picior de egalitate pe a- 
gresorii'americani cu victima agre
siunii lor ■— poporul vietnamez — 
încercări al căror caracter propa
gandistic este cu atît. mai evident, 
cu cît ele au fost permanent înso
țite de intensificarea războiului de 
Către .S.'U.A; Foarte regretabil, a a- 
rifițat-Nguyen Duy Trinh, este faptul 
ca planul secretarului general al. 
O.N.U., U Thant, prevedea, la fel, 
un armistițiu și tratative necondi
ționate, intr-un moment în care ac- 
'țiunilb’’agresive ale S.U.A. în am
bele zone cunosc o escaladare fre
netică.. Toate- forțele iubitoare de 
pace și' dreptate din lume își. dau 
seama că asemenea propuneri nu 
corespund realităților din Vietnam 
și servesc numai la încurajarea .a- 
gresorilor, care doresc să-și impună 
propriile lor condiții poporului viet
namez, a adăugat el.'

Statele . Unite, a /subliniat vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D'.V,, au dezlănțuit războiul 
de agresiune în Vietnam. Ele. tre
buie să'înceteze agresiunea. Aceas
ta estq singura cale spre pace. A- •

ceasta este esența poziției în pa
tru puncte a guvernului R. D. Viet
nam, care conține principiile și 
prevederile esențiale ale Acorduri
lor de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam și este în concor
danță cu Declarația în cinci puncte 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

în orașul australian Sydney a 
avut loc un mare miting și o de
monstrație de protest a oame
nilor muncii împotriva acțiuni
lor militare agresive din Viet
namul de sud. Participanții au 
condamnat agresiunea împotri
va poporului vietnamez, au ce
rut retragerea trupelor austra
liene din Vietnamul de sud și 
au hotărît să trimită la Saigon 
o delegație a locuitorilor ora
șului Sydney. Membrii delega
ției vor face cunoscut ponorului 
sud-yiețnarrțpz, că oamenii mun
cii australieni se opun războiu
lui din Vietnam. Demonstrații 
împotriva acțiunilor agresive în 
Vietnam au avut loc și in alte 

. localități din Australia.

Trei studenți de la Colegiul 
de Stat din San Diego (Califor
nia) au declarat o grevă a foa
mei in semn de protest' împo
triva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Este vorba de 
James Taylor. Donald Sherman 
și Jerry Davis, care în ciuda 
presiunilor exercitate asupra lor 
au declarat că vor continua 
greva foamei împotriva acestui ' 
război ..nejtist și inuman". Con
ducerea Colegiului este neliniș
tită deoafece și alți 'student! 
intenționează să urmeze Acest 
exemplu.•• 4 - - - ' •♦ Ir»-Lie—»„ • - • ' A

?.....'

Militari ai forjelor armate ale R. D. Vietnam, paznici vigilenji ai frontierelor 
țării, în timpul unui exercifiu de luptă

Noul președinte ul Consiliului 

Prezidenției ul R. P. Ungere
DATE BIOGRAFICE

După cum am anunțat, recenta 
sesiurte a Adunării de Stat a R.P. 
Ungare a ales ca președinte al 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, pe Pâl Losonczi. El s-a năs
cut .în anul .1919, în comuna Bolho 
(județul Somogy), dintr-o familie

de țărani săraci, și pînă la elibe
rare a lucrat ca muncitor agricol. 
Este membru de partid din anul 
1945.

După eliberare a muncit pe păj 
mîntul primit, la reforma agrară\ 
Din inițiativa lui, în 1948 a luat , 
ființă cooperativa agricolă de. pro- \ 
ducție ,',Voros Csillag" (Steaua Ro
șie) din comuna Bares, care a de
venit. apoi renumită în întreaga 
țară. Ca președinte al acestei coo
perative, Pâl Losonczi și-a cîștigat 
merite deosebite în înflorirea co
operativei și a comunei Bares și în 
dezvoltarea mișcării cooperatiste 
în general. Sub conducerea sa, 
cooperativa agricolă de producție 
„Voros Csillag" din Bares a obținut 
de patru ori steagul de fruntașă pe 
țară, acordat de Consiliul de Mi
niștri.

In 1954, Pâl Losonczi a fost ales 
membru supleant al Comitetului 
Central al partidului, iar din 1957 
este membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. De la 15 ianuarie 
1960 a fost ministrul agriculturii, 
președintele Consiliului cooperati
velor agricole de producție și de
putat în Adunarea de Stat a R.P. 
Ungare.

Chemările CC al P.C.U.S.
cu prilejul Zilei de 1 Mai
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

C.C. al P.C.U.S. a dat publicității 
tradiționalele chemări cu prilejul 
Zilei de 1 Mai, Ziua Solidarității 
internaționale a oamenilor muncii. 
Chemările cuprind cuvinte de salut 
în cinstea unității și coeziunii miș
cării,’comuniste internaționale pe 
baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar. în che
mări se arată că popoarele țărilor 
socialiste, popoarele care luptă pen
tru eliberare națională, oamenii 
muncii din întreaga lume își unesc 
.eforturile in lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, pen
tru eliberare națională, pace, demo
crație și socialism. Un salut fierbin
te este adresat partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, avangardă 
de luptă a clasei muncitoare și a 
oamenilor muncii din întreaga 
lume. Chemările adresează po
poarelor lumii îndemnul de a lupta 
pentru încetarea războiului de 
agresiune dus de S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez, de a cere în
cetarea necondiționată a bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam 
și retragerea imediată a trupelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud. Este 
lansată chemarea la întărirea și 
lărgirea solidarității internaționale 
cu eroicul popor vietnamez.

în chemări, se face un apel la

demasca uneltirile imperialiștilor 
ațîțători la război, de a intensifica 
lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea 
armei nucleare, pentru dezar- 
inare generală și totală, pentru 
pace în întreaga lume.

Un salut este adresat sistemului 
socialist mondial, principala cuce
rire a clasei muncitoare intern* 
ționale și a tuturor oamenilo,? 
muncii.

C.C. al P.C.U.S. adresează cu
vinte de salut frățesc oamenilor 
muncii din toate țările socialiste, 
Se adresează un salut frățesc oa
menilor muncii din Republica So
cialistă România — care con
struiesc socialismul — și urarea 
„Să trăiască prietenia veșnică, de 
nezdruncinat și colaborarea dintre 
popoarele sovietic și român !“.

Saluturi sînt adresate popoare
lor țărilor europene, țărilor Asiei, 
Americii Latine, statelor africane.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii să lupte pentru în
deplinirea cu succes a angajamen
telor socialiste în cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a puterii so
vietice, pentru avîntul industriei 
și agriculturii, pentru triumful co
munismului în U.R.S.S.

ANGLIA

AUSTERITATE 
PENTRU ÎNCĂ 
ȘASE LUNI

Criticif vehemente, atît din partea 
conservatorilor, cit și din partea 
stîngii laburiste, au intîmpinat în 
Camera Comunelor anunțul făcut 
luni de ministrul economiei, Michael 
Stewart, potrivit căruia guvernul a 
hotărît să prelungească pentru încă 
șase luni politica sa de austeritate 
economică. Această politică impli
că, după cum a reamintit ministru!, 
continuarea blocării majorării pre
țurilor și salariilor, în care scop va fi 
prezentat parlamentului' un proiect 
de lege special.

Criticile la adresa guvernului au 
fqst reluate în ședința grupului par
lamentar laburist, convocată după 
încheierea dezbaterilor din Camera 
Comunelor. Prinșii ministru, Harold 
Wilson, care a asistat la această șe
dință, reunită tocmai în urma , ne
mulțumirilor exprimate de. stînga la
buristă în parlament, nu a luat cu- 
vintul. Numai Michael Stewart a 
căutat să convingă și aci. pp audi
tori despre ,,necesitatea" politicii de 
austeritate și despre caracterul ei 
„temporar și limitat". Dar exponen
ts stîngii laburiste au arătat, că, în 
fapt, austeritatea impune sacrificii 
numai oamenilor muncii, întrucît 
„îngheață" salariile, dar nu reușește 
să oprească pe loc și prețurile. Ei 
au imputat acestei politici înfțînge- 
rea suferită de partidul laburist în 
recentele alegeri municipale și re
gionale.

★
Rezultatele definitive ale alegeri

lor anunțate ieri arată că, din 
59 de consilii ale comitatelor, labu
riștii controlează în prezent numai 
trei. în felul acesta, laburiștii au 
obținut cel mai mic număr de 
locuri de consilieri municipali de 
Ia. încheierea celui de-al doilea 
război mondial.

popoarele tuturor țărilor de a

agențiile de presă transmit:
<4 ’ t ...... .

■ ȘEDINȚA CONSILIULUI N.A.T.O. AMlNATĂ CU 24 DE ORE B Președintele Franței va vizita 

Polonia, iar primul ei ministru—U.R.S.S. Si Un nou partid politic în Congo (Kinshasa)

CALDA RECUNOȘTINȚA ȘI MULȚUMIRI PROFUNDE AU 
EXPRIMAT C.C. AL P.C.U.S., PREZIDIUL SOVIETULUI SU
PREM AL U.R.S.S. ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S., 
tuturor colectivelor, din întreprinderi-, instituții și organizații, diferițiloh 
cetățeni din Uniunea Sovietică, precum și Comitetelor Centrale ale par
tidelor marxist-leniniste frățești, guvernelor țărilor socialiste și celor
lalte țări prietene, oamenilor de stat și conducătorilor militari, repre
zentanților diplomatici, organizațiilor obștești și diferiților cetățeni din 
străinătate care au trimis condoleanțe în legătură cu încetarea din viață 
a ministrului apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice, Rodion 
Malinovski. (TASS).

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICA 
UNIONALĂ „MARELE OC
TOMBRIE — TRIUMFUL TEO
RIEI LENINISTE A REVOLU
ȚIEI SOCIALISTE" s-a deschis în 
palatul Smolnîi din Leningrad: La 
conferință participă veterani ai' re
voluției, oameni de știință, activiști 
de partid. Iau parte, de aseme
nea, oameni de știință din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
Polonia și Ungaria. Din România 
participă Augustin Deac, director 
adjunct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R.

VIITOARE REUNIUNI INTER- 
BALCANICE. A noua săptămînă 
medicală balcanică și prima reu
niune a farmaciștilor din Balcani 
vor avea loc la Istanbul și Ankara 
în 1968. Consiliul general al Uni
unii medicale Balcanice a fost con
vocat la București în octombrie 
a. c. cînd se va sărbători a 35-a 
aniversare de la înființarea acestei 
uniuni. Aceste hotărîri au fost 
luate în cadrul sesiunii dc lucru 
avute la Atena de delegația Se
cretariatului general al Uniunii 
medicale Balcanice compusă din 
dr. docent Popescu-Buzău și conf. 
dr. Victor Prodescu, trezorier al 
uniunii, împreună cu secțiile na
ționale ale acestei uniuni din Tur
cia și Grecia. • ■■ ■ :

Pakistanul trebuie să 
se retragă din pacte
le militare C.E.N.T.O. si 
S.E.A.T.O. și să boicoteze 
sesiunile ministeriale ale a- 
cestor blocuri, a declarat la o 
conferință de presă liderul 
Partidului național popular 
din Pakistan, Usmani. El a 
menționat că Pakistanul tre
buie să sprijine deschis miș
cările de eliberare națională 
din țările Asiei, Africii, și A- 
mericii Latine și să lărgească 
colaborarea pe toate planurile 
cu țările sociâliste. .

Noul partid politic care va fi creat în curînd în Congo (Kinshasa) se 
va numi „Mișcarea populară a revoluției", după cum anunță ziarul guverna
mental congolez „Le Progres", Potrivit ziarului, partidul va fi prezidat de 
președintele Joseph Mobutu.

ÎNTÎLNIRE MIRON NICOLES- 
,CU — MSTISLAV KELDIȘ1 Miron 
Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, s-a 
înțîlnit la 18 aprilie cu Mstislav 
Keldîș, președintele Academiei de 
științe a U.R.S.S. în cursul unei 
convorbiri prietenești au fost dis
cutate problemele dezvoltării ști
inței în cele două țări și extinde
rea în continuare a contactelor 
prietenești între cele două aca
demii.

SITUAȚIA DIN GHANA. La o 
conferință de presă organizată la o ta- 

■ bără militară din apropiere de Accra, 
generalul Joseph Ankrah, președintele 
Consiliului guvernamental din Gha? 
na, a declarat ziariștilor că locotenen
tul Arthur, comandantul unui esca- 
dron de recunoaștere, a fost orga
nizatorul complotului. Consiliul gu
vernamental, a spus Ankrah, ține să 
asigure că condițiile economice pen
tru investiții în Ghana n-au fost a- 
fectate de evenimentele petiecute 
luni dimineața. O știre transmisă 
marți dimineața de Agenția de pre
să ghaneză informează că generalul 
Kotoka, comandantul .șef al forțelor 
armate ghaneze, membru al Consi
liului Național de Eliberare, a murit 
în urma rănilor căpătate în timpul' 
ciocnirilor la cartierul general al ar
matei. '

PARTICIPAREA ROMÂNIEI 
LA TIRGUL DE LA MILANO. 
Ministrul de externe al . Italiei,. 
Amintore Fanfani, a vizitai luni 
Centrul internațional de schim
buri din cadrul Tîrgului de la Mi
lano. El s-a oprit la Biroul comer
cial al Republicii Socialiste Româ
nia, interesîndu-se de participarea 
țării noastre la acest tîrg.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
N.A.T.O. stabilită pentru astăzi 19 
aprilie, a fost amînată cu 24 de ore. 
Amînarea a fost cerută de S.U.A. 
pentru unele consultări suplimen
tare bilaterale cu aliații lor din 
N.A.T.O. (France Presse).

LA PARIS S-A ANUNTAT 
MARȚI că geheralul de Gaulle, 
președintele Republicii Franceze, 
împreună cu soția, va. face o vizită 
oficială în Polonia,, la’. invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, E. Ochab. Vizita va 
avea loc în prima jumătate a lunii 
■iunie.. Totodată s-a anunțat că 
Georges Pompidou, primul minis
tru al Franței, va face o vizită 
oficială în U.R.S.S. în'prima/ju
mătate a lunii iulie.

O NAVĂ-MILITARĂ A S.U.A. A VIO
LAT. la 18 ’aprilie apele teritoriale ale 
R. P. Chineze într-o zonă situată la' est 
de insula Pinglan, din provincia 
Futzian. ■. In aceeași zi, un avion militar 
american a pătruns în spafiul aerian 
al R..P. Chineze în zona insulei Ciașu 
din provincia Guandun, Un purtător de 
cuvini al Ministerului Afacerilor Ex
terne a fost autorizat să prezinte un 
avertisment în legătură cu aceste pro
vocări militare (China Nouă).

Ședința comună 
a Prezidiului 
și Comitetului 
Executiv 
al C.C. al U.C.I.

BELGRAD 18 (Agerpres). —■ 
Prezidiul și Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia s-au 
întrunit la 18 aprilie într-o ședință 
comună sub președinția lui Iosip 
Broz Tito pentru a discuta despre 
unele probleme ale mișcării mun
citorești internaționale.

La ședință au fost prezentate și 
aprobate rapoarte ale delegațiilor 
U.C.I. care au avut recent convor
biri cu reprezentanți ai altor par
tide comuniste și muncitorești,

★

Luni a început cea de-a X-a Con- 
ferinjă a organizajiei din Belgrad a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul președintele 
U.C.I., I. B. Tito. Vorbitorul s-a referit 
la cele mai importante etape din ul
timii 30 de ani ai istoriei și luptei 
Partidului Comunist din Iugoslavia. El 
a acordat o atenjie deosebită activității 
și sarcinilor actuale ale Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

„NICI 0 AUTORITATE CIVILA SAU MILITARĂ STRĂI
NA NU SE EXERCITĂ DE LA 1 APRILIE IN INTERIORUL 
FRONTIERELOR NOASTRE", a spus primul ministru Georges 
Pompidou, în cadrul declarației de politică generală prezentată ieri 
în Adunarea Națională Franceză. El a adăugat, totodată, că „Franța 
rămîne membră, a Alianței atlantice, rămîne prietena S.U.A., chiar 
dacă ea este adusă în situația de a dezaproba acțiunea lor într-o anu
mită parte a lumii". După ce a vorbit despre problemele Europei 
occidentale, primul ministru a declarat: „Paralel cu acțiunea sa în 
Europa occidentală, Franța va depune noi eforturi pentru o apropiere 
cu țările din Est. apropiere conformă nu numai propriilor noastre 
interese și unor vechi tradiții, dar și dezvoltării unei politici de destin
dere reală necesară soluționării pașnice a problemelor europene. Un 
anumit număr de pași înainte au fost făcuți, alții vor urma".
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