
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

Gorgan ai comitetului central al p.c.r

In ziarul de azi
PAG. A V-a

Anul XXXV Hr. 6730 Sîmbătă 4 septembrie 1965 6 PAGINI —30 BANI

■ Pe urmele articolelor „Scînteii"
(pag. a 11-a)

■ Paralelisme pe paralela școlii
(pag. a 11-a)

H Tîrgul de toamnă de la Leipzig
(pag. a 111-a)

Ancheta „Scinteii“

1001 răspunsuri 
la o întrebare

PAG A IV-o
■

STUNT À Șl TEHNICĂ

„Cuptoarele" Turdei Foto : R. Costin

Pregătiri 
pentru campania 
agricolă de toamnă

Gospodăriile agricole de stat 
din trusturile Slobozia, Brașov și 

' Sibiu au terminat revizuirea și re
pararea mașinilor și tractoarelor 
pe care le vor folosi la executa
rea lucrărilor agricole de toam
nă. Din datele transmise joi sea
ra Trustului central Gostat, re
zultă că în gospodăriile de stat 
din întreaga țară sînt pregătite 
pentru începerea însămînțărilor 
de toamnă 80 la sută din tractoa
re și 77 la sută din semănători și 
grape. Gospodăriile de stat au 
primit în acest an l 500 combine 
pentru recoltatul porumbului. în 
momentul de față în toate unită
țile se apropie de sfîrșit instruirea 
mecanizatorilor pentru folosirea 
acestor mașini cu un randament 
sporit. Se continuă totodată ce
lelalte pregătiri pentru însămîn- 
țările de toamnă — arături, fer
tilizarea terenului și condiționa
rea semințelor — lucrări care au 
luat sfîrșit în multe unități.

(Agerpres)
i________ ____________ ________

Plecarea în U. R. S. S. a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste România

Combinatul chimic

Borzești

Lucrări 
de dezvoltare 
a capacității 
de producție

în cadrul lucrărilor de mărire a 
capacității de producție, la Combi
natul chimic din Borzești se lucrea
ză în prezent la montarea celui 
de-al ll-lea gazometru pentru depo
zitarea gazelor cracate, care va 
avea o capacitate de 50 000 mc. 
Colectivul de pe șantierul întreprin
derii de montaje București s-a an
gajat să execute montajul acestui 
agregat cu șapte luni înainte de 
termenul prevăzut. Zilele acestea, 
ei au înregistrat un deosebit succes, 
terminînd montajul celei de-a 600-a 
tone de utilaje din cele 1 000 pla
nificate. In prezent, se lucrează la 
finisarea ghidajului exterior și ia 
montarea telescoapelor și a altor 
utilaje. Pentru reducerea termenu
lui de execuție constructorii folo
sesc metode moderne de lucru. De 
exemplu, la asamblarea telescoape
lor este folosită metoda rulării, cu 
ajutorul căreia timpul de montaj se 
reduce cu aproape 45 la sută, iar 
pentru asamblarea gazometrului a 
fost aplicată pe scară largă sudura 
automată sub strat de flux.

CALITATE SUPERIOARA 
EFICIENȚĂ ECONOMICA

RIDICATĂ
Ing. loan BORDAȘ

secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R.

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. Din delega
ție fac parte tovarășii : Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol și Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
și secretar al C.C. al P.Ç.R., Ma
nea Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Chivu Stoica, Emil Bod- 
naraș, Alexandru Drăghici, Gogu 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., de membri supleanți ai Co
mitetului Executiv și secretari ai 
C.C. al P.C.R., de membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organizațiilor

La placare, pe aeroportul Băneasa

obștești, generali, ziariști, români și 
corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România, mem
brii ambasadei Uniunii Sovietice

și alți membri • ai corpului diplo
matic.

Cu același avion a plecat la 
Moscova și ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Republica Socialistă 
România, I. K. Jegalin.

La plecare membrii delegației 
au fost salutați călduros de nume
roși cetățeni ai Capitalei. Pionieri 
le-au oferit flori.

. A (Agerpres)

în Raportul C.C. al P.C.R. pre
zentat la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului se sublinia
ză necesitatea intensificării ac
țiunii de îmbunătățire a cali
tății produselor, de ridicare a 
caracteristicilor lor tehnice și eco
nomice. înfăptuirea acestui impor
tant obiectiv preocupă îndeaproa
pe cadrele de conducere din eco
nomie, colectivele întreprinderilor, 
organele și organizațiile de partid, 
fiind o condiție de bază pentru sa
tisfacerea necesităților sporite de 
producție și consum, pentru creș
terea competitivității pe piața ex
ternă a produselor realizate de in
dustria noastră- în plină dezvoltare.

Comitetul regional de partid 
Brașov, comitetele raionale și oră
șenești îndrumă și sprijină înde
aproape întreprinderile în îndepli
nirea sarcinilor ce le. revin în a- 
cest domeniu. în ședințe plenare și 
de birou, cu prilejul instruirii a- 
paratului și a activului de partid 
au fost analizate, în acest an o-se
rie de probleme legate insepara

Spirit dinamic, 
inovator

Verile au privile
giul și șansa de a se 
înscrie, la cîțiva ani 
o data, în calendare
le sacre ale agricul
turii, ca veri neobiș
nuite prin roadele 
bune ale muncii și îți 
aduci astiel aminte, 
uneori cu nostalgică 
plăcere, că în anul 
cutare, în tara X, a 
fost o vară ale că
rei rezultate se folo
sesc și răsfolosesc 
în cărți, în tratate de 
specialitate, în re
viste, in tabele de a- 
gronomie comparată 
etc.

Vorbind despre va
ra aceasta, la noi, în 
România, nu ne-am 
putea opri doar la 
semnificația agricolă; 
ea a fost o vară ex
cepțional de bogată 
în roade social-uma- 
ne, care s-a impus 
conștiinței întregii 
națiuni, a devenit sub 
ochii noștri vară is
torică, în cel mai clar 
înțeles al cuvîntului, 
a cărei însemnătate 
și multivalență ne 
vor entuziasma lungă 
vreme, deoarece vara

Pop SIMION

aceasta fierbinte, fe
cundă, nu este numai 
a prezentului, ci în 
egală măsură, ori 
poate mai ales, a vii
torului comunist.

Să enumerăm date
le acestei veri căreia 
i-am acordat toată 
dragostea inimilor 
noastre. 1965 era ulti
mul an al șesenalului 
și era firesc să se 
pună întrebarea : ca
re este drumul pe 
care va evolua, în 
noua etapă, construc
ția economică a Ro
mâniei ? întrebării a- 
cesteia partidul i-a 
dat un răspuns ma
gistral, de înaltă com
petență științifică : în 
iunie apar proiec
tele de directive cu 
privire la dezvoltarea 
economiei în următo
rii cinci ani și, res
pectiv, a energeticii 
în următorii zece ani. 
Vastul program de 
construcție economi
că este pus la înde- 
mîna tuturor și reali
zează o largă con
fruntare de opinii a- 
supra temeiniciei și 
realismului acestei o-

pere de excepțională 
însemnătate științifi
că și practică. Deci 
drumul era trasat și 
el se bucura de entu
ziasta aprobare a 
poporului întreg.

Dar sarcinile erau 
mari, grandioase ; și 
iarăși se punea în 
chip firesc întreba
rea : ce virtuți mo- 
ral-poiitice va trebui 
să aibă cel ce va 
participa nemijlocit 
la o asemenea operă 
constructivă ? Să fie 
un. comunist de ținu
tă exemplară, răs
punde partidul, și 
este elaborat și pu
blicat proiectul nou
lui statut al Partidu
lui Comunist Român, 
un adevărat cod de 
conștiință al comu
nistului zilelor noas
tre, purtător demn 
al glorioaselor noas
tre tradiții revoluțio
nare, omul cel mai 
înaintat al societății 
românești.

( Continuare 
in pag. a Il-a)

bil de ridicarea calității produse
lor, au fost scoase în evidență me
todele bune folosite în întreprin
derile fruntașe și s-au indicat mă
suri politice și organizatorice pen
tru extinderea aplicării acestora.

O primă măsură a constat în 
organizarea și desfășurarea unei 
susținute munci politice de masă, 
menită să explice muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor adînca 
semnificație a acestei sarcini tra
sate de partid, să-i mobilizeze ac
tiv ia îmbunătățirea calității pro
duselor. Au fost editate broșuri, 
afișe sugestive, s-au organizat 
schimburi de experiență, consfă
tuiri și expuneri avînd ca temă 
realizarea acestui important obiec
tiv al planului. O mare eficiență 
au avut consfătuirile organizate 
împreună cu unele ministere la 
Brașov, Făgăraș, Orașul Victoria 
și Sibiu, la care și-au spus în mod 
competent părerile asupra calității 
produselor și au făcut numeroase 
propuneri valoroase specialiști din 
construcția de mașini, industriile 
chimică și ușoară, principalii be
neficiari din țară, cadre din in
stitute de cercetări științifice și din 
învățămîntul superior. Comisia 
economică a comitetului regional 
a organizat, antrenînd cadre de 
specialiști și activiști de partid, o 
serie de analize și studii care au 
îndreptat atenția colectivelor și or
ganizațiilor de partid respective 
spre sarcinile și problemele majo
re. De asemenea, în fiecare în
treprindere organizațiile de partid 
au inițiat largi dezbateri în 
jurul calității produselor, stabi- 
lindu-se în mod diferențiat un 
cuprinzător program de măsuri. 
Pentru a se obține progrese mai 
rapide și substanțiale în acest 
domeniu, comitetul regional de 
partid a îndrumat conducerile 
întreprinderilor și birourile orga
nizațiilor de partid să aplice încă 
din primele luni ale anului ma
joritatea măsurilor stabilite. Pro
dusele unor întreprinderi cum 
sînt Combinatul chimic Făgă
raș, Uzinele chimico-metalurgi- 
ce Copșa Mică, ,.Colorom“-Cod- 
lea, Uzina mecanică și „Elastic“- 
Sibiu se bucură, datorită însuși
rilor lor calitativ ridicate, de a- 
precierea beneficiarilor.

O condiție esențială pentru con
tinua îmbunătățire a calității pro
duselor o constituie ridicarea ni
velului activității de concepție și 
de cercetare din întreprinderi. 
Conducerile întreprinderilor au 
fost îndrumate să repartizeze în 
sectoarele de concepție cadre in
ginerești cu o înaltă pregătire pro
fesională, să orienteze activitatea 
acestora spre soluționarea proble
melor tehnice esențiale. La uzine
le ..Tractorul“ au fost aduse în a- 
cest an peste 100 de perfecționări 
constructive la tractoarele de 65 
CP, care au îmbunătățit substan
țial parametrii tehnici și funcțio
nali ai acestora. De exemplu, prin 
schimbarea formei geometrice și 
îmbunătățirea tehnologiei de fa
bricare a segmenților pentru mo
toarele tractoarelor de 65 CP, pe 
lîngă faptul că s-au eliminat pier
derile de ulei, durata rodajului u-

(Continuare în pag. a III-a)

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 3. — Grupul de tri

miși speciali transmite : Clă
direa din sticlă și beton a porții 
aeriene oficiale a capitalei sovie
tice are o înfățișare sărbătorească. 
Sînt arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice. Pe o pancartă 
de un roșu aprins este înscrisă, în 
limbile rusă și română, urarea 
„Bine-ați venit, dragi prieteni ro
mâni“.

Deasupra aeroportului își face a- 
pariția avionul „IL-18“, pe bordul 
căruia sosește în capitala sovietică 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. Nava aeriană este înso
țită de o escortă de onoare for
mată din avioane de vînătoare.

în întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România au ve
nit : L. • I. Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S.,. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., K. T. Ma
zurov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, N. V. Pod- 
gornîi, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Șelepin, membru al Prezidiului și 
secretar al C,C. al P.C.U.S., P. N. 
Demicev, membru supleant al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., P. F. Lomako, 
V. N. Novikov, membri ai C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., mareșalul R. I. Malinov- 
ski, ministrul apărării al U.R.S.S., 
P. S’. Neporojnîi, președintele Co
mitetului de stat pentru energe
tică și electrificare, N. S. Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., V. S. Semiceastnîi, 
președintele Comitetului securității 
de stat, S. K. Romanovski, preșe
dintele’ Comitetului de stat pentru 
legături culturale cu țările străine, 
I. V. Arhipov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru re
lațiile economice externe, L. F. 
Ilicev, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, N. G. Egorîcev, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S., nu
meroși activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai vieții cultu
rale și obștești din capitala sovie
tică, numeroși moscoviți, oameni 
ai muncii din întreprinderi și in
stituții.

(Continuare in pag. a in-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
L. I. BREJNEV

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români,

Din însărcinarea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în numele întregului popor so
vietic salut din inimă pe dragii noștri oaspeți — 
delegația de partid și guvernamentală din Româ
nia socialistă frățească.

Ne bucurăm sincer să primim pe pămîntul Mos
covei pe bunii noștri prieteni — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri al! Republicii Socialiste România, și pe toți 
conducătorii de partid și de stat din România care 
fac parte din delegație.

Oamenii sovietici văd în această vizită un eve
niment important în dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre. Sintern convinși că 
ea va duce la adîncirea și întărirea în continuare 
a prieteniei frățești sovieto-române, bazată pe prin
cipiile mărețe ale marxism-leninismului și ale in
ternaționalismului socialist.

Nu există bază mai trainică decît cea pe care 
se întemeiază relațiile dintre statele socialiste. A 
acorda reciproc sprijin în construirea socialismului 
și comunismului, a ajuta prin eforturi comune po
poarele iubitoare de libertate în lupta lor pentru 
independență și progres social, a sta împreună de 
strajă intereselor socialismului mondial — iată da
toria sfîntă a comuniștilor din țările socialiste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Brejnev,
Dragă tovarășe Kosîghin.
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați locuitori ai Moscovei,

în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al guvernului țării noastre, al 
delegației de partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, mulțumim Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și gu
vernului sovietic pentru invitația prietenească de -a 
vizita marea și frumoasa dumneavoastră patrie. Vă 
mulțumim dumneavoastră, tuturor, pentru căldura 
tovărășească cu care ne-ați întîmpinat pe pămîntul 
sovietic ; noi vedem în aceasta o manifestare a pre
țuirii față de poporul și patria noastră, a prieteniei 

! și colaborării frățești care leagă popoarele noastre.
Exprimînd sentimentele prietenești pe care poporul 

român le poartă glorioaselor popoare ale U.R.S.S., 
transmitem tuturor oamenilor muncii sovietici un 
salut călduros și urări de fericire și prosperitate.

Oamenii muncii din România se bucură din toată 
inima de succesele pe care poporul sovietic le obține 
sub conducerea Partidului Comunist în dezvoltarea 
economică a țării, în înflorirea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai. Creșterea potențialului 
economic și științific al Uniunii Sovietice reprezintă 
o contribuție de mare importanță la sporirea forțelor 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

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

, Mii de moscoviți intimpină cu căldură pe solii poporului român
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sus,

După publicarea 
„Scinteia“ nr, 6621 a 
chetei cu titlul de mai 
conducerea uzinei „Steagul 
roșii"-Brașov a trimis o 
scrisoare In care se arată :

„S-au luat măsuri pentru 
realizarea integrală a pla
nului pieselor de schimb, 
lichidîndu-se rămînerile în 
urmă la cantitățile contrac
tate cu beneficiarii. Mai 
mult chiar, s-a mers în în- 
tîmpinarea solicitărilor Mi
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, ac- 
cepttndu-se majorarea co
menzilor la piesele de 
schimb. Considerăm justă 
sesizarea referitoare la ca
litatea necorespunzătoare 
a unor piese de schimb. 
Cazurile în care se livrea
ză ca piese de schimb re
pere cu defecte demontate 
de pe autocamioane con
stituie o abatere și vom ’ 
măsuri pentru evitarea 
cestora și sanctionarea 
lot vinovati. Pieselor 
schimb li se va aplica 
celași regim de producție 
și control ca și la reperele 
noi"

Din capul locului, răs
punsul conducerii uzinei 
din Brașov nu satisface. Se 
arată că s-au luat măsuri, 
că această problemă con
stituie o preocupare cen
trală. fără a se indica in 

măsuri

lua 
a- 

ce- 
de 
a-

mod concret ce

ș-au întreprins pentru a sa
tisface cererile întemeiate 
ale beneficiarilor. Din răs
punsul uzinei brașovene se 
desprinde, In Ultimă ins
tanță, nu o poziție hotărllă 
de lichidare a neajunsuri
lor în privința pieselor de 
schimb, ci, mai 'degrabă, o 
încercare de a asigura be
neficiarii — cum s-a in- 
timplat și mai Înainte — că 
le vor primi la timp. Pro
misiunile nu mai satisfac 
Insă pe beneficiari. De alt
fel. acest lucru reiese și 
din scrisoarea primită de 
la Direcția generală de a- 
provizionare din Ministerul 
Economiei Forestiere :

„Ne-a surprins afirmația 
ing. Mircea Bîlă, directorul 
genera! al uzinei „Steagul 
roșu" din Brasov, care a 
declarat în cadrul anche
tei : „Anul trecut era în- 
tr-adevăr o situație nu prea 
bună Acum nu poate fi 
vorba decît de cazuri izo
late". în realitate, livrările 
continuă să se facă nerit
mic. Sentimentul de auto- 
multumire manifestat de 
directorul general al uzinei 
din Brașov ne neliniștește. 
Se pare că tocmai aceasta 
constituie una dintre cau
zele pentru care nu se iau 
măsuri operative în privin
ța aprovizionării beneficia
rilor cu piese de schimb 
de bună calitate".

La același articol am pri
mit răspuns și din partea 
Direcției generale a indus
triei electrotehnice din Mi
nisterul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, în care 
se spune, intre altele, că 
s-au creat condiții ca pînă 
la 30 iulie a.c. uzina „Elec- 
troprecizia"-Säcele să re
cupereze toate întârzierile 
la contractele cu benefi
ciarii, cu excepția poziției 
„delco 8", care se va lichi
da In august a.c.“ Direcția 
generală automobile, trac
toare și rulmenți din ace
lași minister comunică re
dacției că articolul a cons
tituit un nou prilej de a- 
naliză foarte atentă a pro
blemei pieselor de schimb 
auto. Totuși, în scrisoare 
se afirmă : „Este greu de 
presupus că uzinele noas
tre vor putea satisface ne
voile de piese de schimb 
la nivelul cererilor consu
matorilor numai prin mă
suri tehnico-organizatori- 
ce" Se arată, de ase
menea, că lucrările de 
Investita la linia de fabri
cație a arborilor de la 
„Aufomatica“-Sibiu nu au 
început la termenul stabi
lit initial, deoarece „docu
mentația de investiții a fost 
terminată cu întîrziere" 
tntrebăm conducerea di
recției generale : de ce nu 
a luat măsuri pentru a se

termina la timp documen
tația, de ce afirmă că e 
greu de presupus că uzi
nele noastre vor putea sa
tisface nevoile de piese de 
schimb ?

Cit privește calitatea
pieselor de schimb, condu
cerea Direcției generale 
automobile, tractoare și 
rulmenți ne 
nu este 
dilerită 
pentru 
„Există 
ale ministerului. Din cerce
tările de pînă acum nu am 
constatat că uzina „Steagul 
roșu "-Brașov ar livra pie
se de schimb necorespun
zătoare" Se vede că nu se 
cunoaște prea'bine realita
tea I Citeva paragrafe mai 
sus, conducerea uzinei din 
Brașov arăta clar : „Cazu
rile în care se livrează — 
deci se livrează, 
din minister — ca | 
schimb repere cu 
demontate de pe 
mioane. constituie 
tere și vom lua 
pentru evitarea acestora și 
sanctionarea celor vino- 
vati".

Problema livrării ritmi
ce și in sortimentele ce
rute a pieselor de schimb 
pentru mijloacele de trans
port auto este deosebit de 
importantă si se cu-'ne să 

i se acorde întreaga atenție.

tractoare 
relatează că 

permis ca ea să tie 
de cea a pieselor 
montaj pe produs. 
dispoziții precise

tovarăși 
piese de 
defecte 
autoca- 
o aba- 

I măsuri

Valea Jiului : Pasul Surduc

Spirit dinamic,

* PROPAGANDA TEHNICA
la nivelul cerințelor 
industriei anului 1965 >;■
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varietatea 
stat în pri-
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îndreptat a- 
înlâturarea

Sub acest titlu, în nu
mărul 6614 al ziarului 
nostru s-a publicat o pa
gină, urmată de ecouri, 
care punea în discuție 
o problemă de larg in
teres : modul în care este 
organizată în întreprin
deri propaganda tehnică 
și eficiența ei. în artico
le erau criticate comite
tele sindicatelor și con
ducerile tehnico-admi- 
nistrative de la Combina
tul chimic Craiova, schela 
Băicoi ș.a. pentru preocu
pare nesatisfăcătoare în 
ce privește desfășurarea 
unei propagande tehnice 
vii și interesante.

în scrisoarea de răs
puns, primită din partea 
comitetului sindicatului 
din Schela petrolieră 
Băicoi, se spune: „în sche
la noastră, activitatea de 
propagandă tehnică s-a 
îmbunătățit. Este drept că 
mai sînt lipsuri In ce pri
vește desfășurarea unor 
acțiuni, dar comitetul sin
dicatului și-a 
tenția spre 
lor”.

în legătură cu aceste 
probleme, redactorul zia
rului nostru Ioan Erhan 
a solicitat părerea mai 
multor petroliști din sche
lă.

— în ultima vreme. 
ne-a spus ing. ȘTEFAN 
ALEXANDRU, am orien
tat în tot mai mare mă
sură acțiunile de propa
gandă tehnică spre pro
bleme de stringentă ac
tualitate ale producției. 
Cînd viiturile de nisip 
ne-au creat greutăți la 
extracția țițeiului am or
ganizat, în colaborare cu 
Institutul de cercetări fo- 
raj-extracție din Cîmpi- 
na, un simpozion pe tema 
„Noutăți în combaterea 
pitrur'lnr de nisip” Acum, 
ț,regattm un simpozion 
despre însemnătatea și 
posibilitățile de reducere 
a conținutului de sare din 
țiței. Conferințele despre 
metode noi de extracție, 
despre intervenții rapide 
la sonde au captat mult 
interesul muncitorilor.

Totuși, conținutul unor 
conferințe tehnice nu iz
vorăște din cerințele cu
rente ale producției, pro
blemele sînt abordate ab
stract. nu se au în vede
re posibilitățile de înțele
gere ale muncitorilor. Un 
exemplu. Numeroși șoferi 
și mecanici au ascultat 
expunerea „Considerații 
asupra parcursului eco
nomic de exploatare a 
autovehiculelor" O veri
tabilă prelegere de teh
nică a evidenței conta
bile, completată cu o lun
gă incursiune în calcule 
de matematici superioare. 
Cu ce s-au ales șoferii și 
mecanicii de la această 
conferință, nimeni 
poate spune precis.

Nu mai puțin dăună
toare este și tratarea sim
plistă a unor probleme 
importante. Recent, la o 
conferință s-a vorbit des-

nu

pre coroziune. Tema, prin 
natura ei, suscita interesul 
multora. S-a arătat ce este 
coroziunea, unde se întâl
nește ea, ce metale sînt 
supuse acțiunii ei, meca
nismul de producere a fe
nomenului — și cam atât. 
Dacă s-ar fi abordat însă 
problema posibilităților 
de combatere a coroziunii 
la instalațiile de adînci- 
me sau de suprafață, con
ferința ar fi fost de un 
real folos. Oare tratarea 
problemelor tehnice în
tr-un limbaj simplu (nu 
simplist) și accesibil tre
buie să însemne și vulga
rizarea lor, secătuirea de 
conținut ?

Este meritorie preocu
parea comitetului sindi
catului și conducerii sche
lei pentru răspîndirea ex
perienței înaintate. Anul 
acesta, s-au organizat cî
teva schimburi de experi
ență între brigăzi și sec
toare : la secția a III-a, 
pentru extinderea metode
lor bune aplicate la ope
rațiile de deparafinare a 
sondelor, la secția I, des
pre reducerea pierderilor 
de țiței și gaze etc.

— Bine ar fi dacă ase
menea schimburi de ex
periență ar depăși peri
metrul schelei noastre. 
ne-a spus maistrul’ DAN 
CIOCIOC Să tot fie vreo 
doi-trei 
ne-am 
sondorii 
cine.

într-adevăr, nici unul 
dintre planurile de acti
vitate ale comitetului sin
dicatului nu prevede o a- 
semenea acțiune. întrebat 
fiind, tov. loan știr, pre
ședintele comitetului sin
dicatului. a motivat că. de 
fapt... consiliul local al 
sindicatelor ar trebui să 
fie cel care să le organi
zeze. Pînă la urmă, din 
discuție a reieșit că ni
mic din ceea ce poate a- 
duce noul în circuitul ex
perienței înaintate nu lip
sește. în afară de inițiati
va comitetului sindicatu
lui.

în articolele publicate 
pe marginea paginii a- 
mintite, un corespondent 
voluntar semnala, între 
altele, că la Combinatul 
chimic Craiova, propagan
da tehnică se desfășoară 
la întimplare. în răspun
sul conducerii Combina
tului se spune : „Cele a- 
rătate sînt fuste — șl tn 
urma publicării articolului 
s-a revăzut planul de pro
pagandă tehnică, prevă- 
zîndu-se prezentarea do 
conferințe pe specialități 
cu operatorii din secții*  
etc

Se pune întrebarea : a 
devenit propaganda teh
nică un mijloc eficient de 
perfecționare a produc
ției. de ridicare a nivelu
lui cunoștințelor profe
sionale ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
din combinat ? Dintr-o 
primă examinare a planu
lui se desprinde că nu

ani de cînd 
mai întâlnit 
din schelele

nu 
cu 

ve

conținutul și 
acțiunilor au 
mul rînd în atenția comi
tetului sindicatului și con
ducerii tehnico-adminis- 
trative, ci întocmirea pla
nului în sine ca document 
justificativ.

— Cred că în momentul 
de față întreaga activita
te de propagandă tehnică 
ar trebui să fie orientată 
spre un important obiec
tiv al activității noastre : 
atingerea parametrilor 
proiectați, remarca mais
trul Alexandru Lazăr. So- 
cot că o conferință tehni
că, de pildă, privind 
manipularea cabinelor de 
spălare cu azot f ‘ ‘ ‘ 
ne-ar ajuta mult să 
zolvăm o seamă de 
bleme dificile care 
acum în practică.

— Pentru ingineri și

lichid 
l re- 
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apar

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

I
I
I
I
I
I

iburi de experiență B
zine avînd instalații S

zî rts> nlz. *—
tor sim- |
sä fie B

I
I
I
I
I
J

(Urmare din pag. I-a)

inovator

tehnicieni nu s-a organi
zat nimic — a intervenit 
în discuție ing. MIRCEA 
TURTUREANU. Ar fi u- 
tile, sînt sigur, cîteva 
schimburi de experiență 
cu uzi 
asemănătoare cu ale noas
tre. Organizarea unor sim 
pozioane, la care i 
invitate și cadre univer
sitare, specialiști din in
stitute de cercetări, ne-ar 
ajuta să găsim mai ușor 
soluțiile diferitelor pro
bleme puse de intrarea în 
funcție a noilor instalații.

Sînt propuneri și ob
servații îndreptățite. Ele 
merită să fie analizate a- 
tent și să fie circumscri
se cît mai curînd posibil 
în ansamblul preocupări
lor comitetului sindicatu
lui din Combinatul chi
mic Cfaiova.

Căutînd o expresie mal plastică, 
mulți aseamănă școala cu un furni
car. Mie mi se pare că e o com
parație superficială ; mai de grabă 
școala ar putea fi asemuită cu un 
mecanism de perfecțiunea ceasor
nicului. „Mecanism de perfecțiu
nea ceasornicului“ exprimă, fi
rește, un deziderat ideal. în ulti
mul timp, numeroși învățători și 
pipfesori, diriginți, directori de 
școală și secretari ai organiza
țiilor de partid din orașul Bucu
rești și regiunile Brașov, Argeș, 
Maramureș, Bacău mi-au vorbit 
despre modul în care concură „an
grenajul“ — dezbateri pentru ana
liza muncii, răspîndirea experien
ței înaintate — la realizarea dezi
deratului amintit.

N-am găsit printre interlocutori 
pe nimeni care să afirme cate
goric că în școală se țin prea mul
te ședințe. în schimb, mulți s-au 
referit Ia lipsa de eficacitate a 
unora dintre acestea.

— Rezultatele dezbaterilor din 
multe școli — a spus profesorul 
emerit NICOLAE H. MUSCA, șef 
adjunct al secției de învățămînt a 
Sfatului popular al Capitalei —• 
sînt diminuate de existența u- 
nor paralelisme. Fără îndoială că 
pe tovarășii din conducerile de 
școli, din birourile organizațiilor 
de partid și ale U.T.C. îi preocupă in 
fond același țel : însușirea cît mai 
temeinică a cunoștințelor de către 
elevi. Dar, firește, preocupare co
mună nu înseamnă lipsă de divi
ziune a muncii. Problemele majo
re, de conținut ale procesului in
structiv-educativ, după cum arată 
experiența, pot fi studiate și ana
lizate din diferite unghiuri de ve
dere.

în realitate însă, de multe ori 
lucrurile nu se petrec așa. Bună
oară. analiza activității la sfîrșit de 
etapă formează. în fiecare unitate 
de învățămînt. obiectul unei ședin
țe cu toți învățătorii și profesorii 
din școală. în multe locuri. însă, 
atît organizațiile de bază P.C.R. cît 
și cele de sindicat convoacă adu
nări cu aceeași ordine de 
Fără îndoială că ar fi 
să catalogăm din capul
lui ca neinspirată o asemenea 
practică Dar. așa cum observă și 
profesoara emerită STET .T AN A
MANOT.ESCU din București — 
multe adunări generale care ana
lizează activitatea dintr-o perioa
dă a anului de învățămînt nu se 
desfășoară conform cu specificul 
muncii de partid, ci au o pronun-

zi. 
eronat 

locu-

Și iată o nouă și a treia între
bare : ce lei de structură trebuie 
să aibă această societate a noas
tră în care socialismul a învins 
pe deplin și ne propunem să-l de- 
săvîrșim și să ne apropiem, trep
tat, de construirea comunismului? 
Structura de Republică Socialis
tă ; și apare proiectul noii noas
tre Constituții, amplu dezbătut și 
adoptat mai apoi într-un cli
mat de fierbinte entuziasm, de 
înaltă răspundere și îndreptățită 
mîndrie cetătenesc-patriotică. Și 

. este firesc șă fie așa ; prin adop
tarea noii Constituții, poporul ro
mân și-a àdootat Carta libertății 
și suveranității sale naționale, a 
afirmării multilaterale, a demnită
ții și personalității constructorilor 
României noi.

Dar nucleu.l vital al acestor 
trei evenimente care sintetizează . 
recentele prefaceri românești este 
Congresul al IX-lea al Partidului . 
Comunist Român, înaltă operă 
revoluționară a partidului nos
tru, a tuturor comuniștilor din Ro
mânia, în care se întruchipează 
în chip armonios tradițiile noastre 
revoluționare și viitorul comunist.

Mă gîndesc că multi străini, ob
servatori atenți ai evoluției Ro

țată coloratură de consiliu peda
gogic.

— Deci să nu se convoace ase
menea ședințe ?

— Cum să nu ? Dar să nu repete 
dezbaterile din consiliul pedagogic, 
în mod firesc, după concluziile de 
acolo mai rămîn deschise o multi
tudine de probleme. Poate fi aleasă 
una dintre ele, desigur de impor
tanță majoră pentru viața școlii.

Cam așa se întîmplă în unele 
școli și cu dezbaterile privind 
recapitularea finală. Comisiile me
todice repun în discuție sarcinile 
referitoare la încheierea trimestru
lui fără să se străduiască să aducă 
în atenție elemente asupra cărora 
ședința consiliului pedagogic n-a 
putut să se oprească concret : gru-

■

mâniei, au fost, se pare, pînă în 
vara aceasta incapabili de o a- 
rializă mai substanțială a prefa
cerilor din țara noastră, mulțu- 
mind.u-se cu formularea „miraco
lul românesc", fără să-și poată 
explica totdeauna și pe deplin 
natura forței și vitalității care sînt 
aeneratoarele acestui miracol. 
Congresul al IX-lea al partidului 
și toate evenimentele care se lea
gă nemijlocit și convergent de 
acest eveniment istoric au con
stituit laolaltă o excepțională 
demonstrație a spiritului dinamic 
și inovator al partidului nostru, 
creierul și inima izbînzilor noas
tre oe toate fronturile.

Este un titlu de înalt prestigiu 
că și acum, ca de altfel în întrea
ga sa istorie, Pqrtidul Comu
nist Român s-a dovedit iniția
torul și conducătorul sigur, com
petent și clarvăzător al unor atari 
prefaceri, care exprimă plenar 
realitățile de la noi și fixează 
dezvoltarea socialistă a societății 
românești pe coordonate sigure, 
realiste, ceea ce inspiră mîndrie 
națională și constituie un inepui
zabil rezervor de energie, comu
nistă. Cît de bine se completează 
unul pe altul aceste două adjecti-

ve gemene — dinamic și inovator 
— prin care denumim climatul 
moral, politic pe care l-a stator
nicit cel de-al IX-lea Congres al 
P.C R Vorbim de spirit DINAMIC 
și ne gîndim la excepționala for
ță vitală și de acțiune a politicii 
interne și externe a partidului 
nostru, la bogăția sa de mișcare, 
de stimulare și afirmare a valori
lor umane, la capacitatea ei de 
a-1 mobiliza pe om, de a-1 face 
energic și întreprinzător — cali
tăți atît de puternic afirmate de 
către partidul nostm . în acțiuni 
care stîrnesc admirația poporului 
întreg și a străinătății.

Zicem spirit INOVATOR și ne 
gîndim la inepuizabila putere 
creatoare a politicii pe care o 
promovează partidul nostru, ne 
gîndim la forța sa de interpretare 
a fenomenelor, în concordantă cu 
telurile și interesele noastre na
ționale, ne gîndim la suplețea și 
tinerețea acțiunilor pe care le în
treprinde și le conduce partidul 
comuniștilor. ■

Sînt gînduri cu care ne îndrep
tăm spre noile construcții econo
mice și de conștiință spre care ne 
cheamă azi slăvitul nostru Partid 
Comunist, în glorioasa vară a lui 
1965.

bandonarea acestor căi de cu
noaștere a muncii,' ci pentru în
tronarea unei ordini mai severe în 
această privință, pentru coordona
rea cît mai riguroasă a sarcinilor 
și evitarea activităților ce se re
petă de prisos. După părerea mea, 
face loc larg pentru repetări inu
tile și faptul că planurile de mun
că — de obicei, încărcate — ale 
unor școli sînt alcătuite aproape 
fără nici un efort creator. Ba chiar 
pe alocuri se copiază mecanic o- 
biectivele prevăzute pentru tri
mestrul anterior sau anul trecut, 
ceea ce înseamnă o suma de reve
niri în timp, care de care mai obo
sitoare pentru cei ce trebuie să le 
„guste“.

• .
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PARALELISME 

PE PARALELA SCOLII

parea materiei de revăzut după 
criteriile cele mai eficiente, elabo
rarea lecțiilor de repetare la ca
pitolele mai dificile, înserarea 
punctelor de vedere noi care s-au 
exprimat între timp în domeniul 
specialității.

Paralelismele ies și mai izbitor 
în evidență cînd pe toate „frontu
rile“ se recurge la aceleași formule 
de lucru. Bunăoară, pentru son
darea realităților din școală — 
poate chiar din aceleași puncte de 
vedere — se folosesc de către di
ferite colective create concomitent 
mijloace identice : asistentele la 
lecție, lucrările de control, discu-, 
țiile cu elevii, cu cadrele didactice 
și cu părinții. Așa că nu e de mi
rare dacă se întîmplă ca aceeași 
clasă să fie vizitată într-un scurt 
interval și de directorii școlii, și de 
colectivele formate de biroul or
ganizației de bază sau de organi
zatorii grupei sindicale, și de res
ponsabilul comisiei metodice sau 
secretarul organizației U.T.C. 
Desigur, nu opinez pentru a-

Alăturînd planurile de muncă 
ale școlii, ale diriginților și ale or
ganizațiilor de tineret, dai și aici 
peste o seamă de activități care se 
repetă ca într-o oglindă cu mai 
multe fețe. Este o cerință pedago
gică elementară ca elevii să nu 
fie puși să urmărească lucruri 
știute. Și totuși...

— Orele de dirigenție, în forma 
în care sînt concepute uneori, con
stituie un mediu prielnic pentru 
apariția paralelismului, releva, pe 
bună dreptate, profesorul IOAN 
CIUREA. directorul Școlii gene
rale de 8 ani nr. 16 din Brașov. Din 
cauză că profilul și conținutul lor 
nu sînt îndeajuns de bine preci
zate. diriginții lucrează mai ales 
după propria inspirație sau ima
ginație. Unii au predilecție pentru 
discutarea' vieții și activității unor 
personalități de seamă' ca Mihail 
Eminescu, Ton Creangă. Liviu Re-' 
bréanu ș.a. Ei omit faptul ’că pro
fesorul de specialitate are în 
timpul lecțiilor posibilități mult 
mai largi de a-i edifica pe ti-

neri în domeniul Istoriei literare. 
Din păcate, nici chiar noul îndru
mar al activității educative difuzat 
de minister, nedeosebîndu-se prea 
mult în bine de cel anterior, 
nu se ridică împotriva acestor 
practici, deși ar fi fost foarte ne
cesar.

într-o discuție cu învățătorul 
emerit DUMITRU VISINESCU din 
Găești, ne-am oprit și asupra al
tei manifestări a paralelismului 
din activitatea școlară. „în multe 
părți, spunea colegul nostru, nu se 
face încă deosebire între temele 
care se abordează la lectoratele cu 
părinții pe scoală și cele care pri
vesc familiile elevilor din aceeași 
clasă. De aceea, teme ca „Regimul 
zilnic de activitate și odihnă al 
elevilor". „Preadolescenta". „Edu
carea voinței la. școlarul, mic" etc. 
formează deopotrivă subiectul unor 
adunări pe scoală și pe clase. 
Există părinți care răspund la 
toate solicitările noastre. în cazu
rile amintite îi „răsplătim" cu a- 
ceea că ascultă de două ori. același 
referat sau chiar și de mai multe 
ori. dacă au doi sau trei copii După 
cum. se vede, repetiția poate fi nu 
numai „mama învățăturii", ci șl 
a., plictiselii. Este normal ca în 
adunările pe școală să se dezbată 
probleme de interes general, avîn- 
du-se în vedere firul comun care 
ti leagă pe toți părinții, indiferent 
dacă au copii în primele clase sau 
în pragul examenului de maturi
tate. Dar. cînd auditoriul este for
mat din oameni care au copii în a- 
ceeași clasă, este util să ne refe
rim la lucruri dictate de specifi
cul vîrstei elevilor”.

Paralelismele de pe naralela 
școlii pot fi ușor evitate. Este ne
voie pentru aceasta doar de gîn- 
dire creatoare, de exigență, care 
îndeamnă fără încetare 
cioasă cînt.ărire a celor 
întreprins în școală, la 
cu cea . mai mare griiă 
acțiuni, la strădanii 
pentru coordonarea 
Condiția unei activități unitare și 
bine închegate o asigură conlucra
rea strînsă. dintre conducerea sco
lii și biroul organizației de bază, 
legătura continuă cu organizațiile 
de masă, cu diriginții si responsa
bilii comisiilor metodice, cu între
gul corp profesoral.

Prof. Stela PREDESCU

la o lueti
ce sînt de 
pregătirea 
a fiecărei 
neostenite 

eforturilor.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : O femeie cu bani — 
ora 20. Teatrul de vară N. Băl- 
cescu) : Intilnire cu îngerul — 
ora 20 Teatrul satlrlc-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema): Carna
val la Tănase — ora 20. Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" — sala 
Studio) : Pălăria florentină----ora
20. Teatrul Evreiesc (grădina din 
gtr. Mlrcea Vodă nr. 5) : Idei... 
pentru o revistă — ora 3p., Circul 
de stat : Circus variété -b/ora 20.

TELEVIZIUNE
16,00 — Fotbal : U.R.S.S. — Iu

goslavia (Transmisie dé la Mos
cova). 19,00 — Jurnalul téleviîiunii. 
(I). 19,20 — Pentru tineretul șco
lar : O pagină de literatură clasi
că : Vasile Alecsandri. 20,00 —
Tele-enciclopedie. 21,00 — Retros
pectivă umoristică — emisiunea a 
XllI-a cu... Putu Căllnescu și Ion 
Antonescu Cărăbuș. 21,25 — Film: 
„Urmele duc la al 7-lea cer" 22,40 
— Jurnalul televiziunii (II). Sport 
și Buletin meteorologic.

CINEMATOCR^FE
SAMBA î Sala Palatului (seria 

de bilete 1 490) — ora 20, Patria 
(completare A cui e vina?) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, București 
(completare A cui e vina ?) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Excelsior 
(completare A cui e vina?) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. Stadionul 
Dinamo (completare A cui e 
vina ?) — ora 20, Expoziția —
..Piața Scînteii" — (completare 
A cui e vina ?) — ora 20. PROCE
SUL PROFESORULUI WEIR: Re
publica (completare Mîine începe 
azi) — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21,
Grivița (completare Prietenul 
meu Max) — 9,30; 12; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (completare Lu
crările Marii Adunări Naționale)
— Ora 20. Victoria (completare
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) - 9.45: 12,30; 15,15; 18; 20.45. 
VIATA DIFICILA : Luceafărul — 
9: 11.15; 13.30: 15,45: 13.15: 20.30.
Festival - 8,45: 11,15: 13,45; 16.15; 
18,45; 21.15, rulează și la grădină
— ora 20. Melodia (completare
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) — 9.30; 12.15: 15; 17,45: 20,30, 
Grădina Progresul — ora 19,45. 
BANDA : Carpați (completare 
Unde nu-1 cap) — 10: 12; 14; 16: 
18.15; 20.30. Capitol (completare 
Casa cetate) — 9.30: 11.45; 14;
16,30; 18.45: 21, rulează și la gră
dină — ora 20, Floreasea (comple
tare Muzeul ^ambaccian) — 10;
13.30: 16*.  18.15; 20.30. CUM SE
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE: Cen
tral (completare Fotbaliști, nu ui
tat.! copilăria) — 9.45: 12; 14.15;
16.30: 18.45: 21. Cultural (comple
tare Fotbaliști, nu uit.atj copilăria)
— 16; 18.J5: 20,30. TÎNĂR1JL OS
TAȘ : Lumina - 10: 12.15: 16;
18,15: 20 30. CASA RICORDI :
Union (completare Muzeul Zam- 
hacclan) — 14.45; 17.30: 20.30. PRO
GRAM PF.NTRTT COPII: Doina — 
ora 10. NEVASTA NR. 13 : Doina
— 11.15; 13.30: 16: 18.30: 21. SĂL
BĂTICII DE PE RÏUL MORTH — 
cinemascop : Timpuri Noi (com
pléta re. Unde. nu-i cap) — Gravuri 
revolutionäre, — Spre cer — cine
mascop), — '..10—21 în continuare. 
ROMULUS ȘI RÉMUS — eincma- 
scop : Ciulești (completare Melo
diile străzii — cinemascop) — 
15.30; 18- 20.30. Buceși, (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, rulează și la 
grădină — ora 20. APORT. MUH
TAR ! — cinemascop : Feroviar 
(completare Acolo unde Carpatii 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 9.45; 11.45; 13.45: 16: 18.15: 20.30,
Flamura (completare Acolo unde 
Carpații întîlnesc Dunărea — ci
nemascop) — 10; 12; 16;,18; 20.
LALEAUA NEAGRA — cinema
scop : înfrățirea între ponoare 
(completare Lucrările Mării A*  
dunări Nationale) — 10; 12.3a:
15.30; 18; 20.30. CRONICA UNUI
BUFON: Dacia (completare PiO- 
nieria nr. 4/1965) — 9—13 în eontl«- 
nuare, 15; 17: 19: 21. DATI-Mî
CONDICA DE RECLAMATU: 
Cosmos (completare Oltenii din 
Oltenia) — 16: 18: 20. EVADATUL
— cinemascop : Buzești; (coțnnle-
tare Drumul) — 15,30: 17.45. Mo
șilor (completare Primul carnaval 
socialist) — 15.30; 18. PENSIUNEA 
BOULANKA • Unirea (completare 
Arta chineză de decupare) — 18; 
18,15, rulează si la grădină — ora 
20. UN ȘOARECE PRINTRE BAÉ- 
BATI : Tnmis (completare Lami
norul de țevi) — 9,15: 11.30; 13.45; 
16: 18,15: 20.30. rulează si la gră
dină — ora 19.30. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Flacăra (completare 
Lucrările Marii Adunări Natio
nale) — 9.30: 12.15; 15,15: 18; 20.45, 
Grădina Vitan (completare Lu
crările Marii Adunări Nationale) 
ora 19.45. JUNGLA TRAGICA : 
Vitan — ț6: 18: 20 UNORA LE
PLACE .TAZUT, • Miorița - 8.45: 
11.15: 13.45; 16.15: 18.45; 21.15. Gră
dina Moșilor — ora 20. FIUL CĂ
PITANULUI BLOOD - cinema
scop : Munca (completare Pionfe- 
ria nr. 4/1965) - 9.30: 11.30: 14: 18: 
18.15; 20,30. TANOSTK — cinema
scop (ambele serii) ■ popular. ~r 
16: 19,30. CĂPITANUL DIN TF.N- 
KES (ambele serii) :■ Arta -*  ‘15; 
18.45. rulează și la grădină— ora 
19.30, Drumul Sării / — . 15.-30: 19. . 
UN LUCRU FĂCUT tA TIMP : 
Crîngasi (completare La cel mai 
înalt nivel) — 16; 18.15: 20.30, Pro- ’ 
greșul (completare. La cel mal 
înalt nivel) - 15.30: 18: 20.30 DE
CORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE": Viitorul (completare Mu
zeul Cornel Mpdrea) — 16: 18.15; 
20 30 AMERICA. AMERICA (am
bele serii) : Colentina — 15.30: 19, 
rulează si la grădină — ora'19.30. 
PRELUDIO 11 — cinemascop :
Volga (completare Dincolo de co
dri și păduri — cinemascop) — 
9.45: 12: 14,15: 16.30: 18,45; 21. WIN
NETOU — cinemascop : Rahova 
(complețare Pionieria nr. 471965)
— 15.30: 18. rulează și 1a grădi'riff
— ora 20 MARȘUL ASUPRA RO
MEI : Modern (completare Mîine 
începe azi) - 9.30: 11.45: 14: 16.15: 
18,45: 21. RABY MATYAS : Lira
— 15 30: 17.30. 19.30 JOE LIMO
NADA — cinemascop • Ferentari 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P C.R.) — 15.30; 
18: 20.30. CTNTTND IN PLOAIE î 
Grădina Lira — ora 20.15 CIN- 
TIND DESPRE ARIZONA: Cotro-, 
ceni (completare Amintiri con
temporane) — 16: 18.15: 20.30 ZI
DUL ÎNALT ? Pacea (completare 
Zîmbetu’) — 18: 18: 20 LOGOD
NICELE VĂDUVE : Grădina Bu- 
zest.1 - ora 20. BUFONUL REGE
LUI 1 Grădina Progresul-Parc 
(completare Sport nr. 3/1965) —
ora 20.

'uni va ii vtexnea

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 septembrie. Tn tară r: 
Vreme relativ călduroasă, --cu ce
rul variabil Tn no rări trecătoare 
se vor produce . în vest și „nord-, 
vestul țării unde vor cădea ploi 
izolate Vînt slab, pînă la potrivii,’ 
cu intensificări de scurtă durată 
din sectoru’l sud-vestic. Tempera-• 
tura în general staționară. Mini
mele vor fi Cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele- între 23 și- 
33 grade In București și pe lito
ral ; Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil Vînt slab, pînă la potri
vit. din sud-vest. Temperatura în 
creștere.



•a6*i V
SCÂNTEIA PAGINA 3

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România in U. R. S. S.

Sosirea la
(Urmare din pag. I-a)

Era de față Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, membru al delegației de 
partid și guvernamentale române.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
și membri ai misiunilor diploma
tice acreditați în Uniunea Sovie
tică, personalul diplomatic al Am
basadei Române, ziariști sovietici 
și corespondenți ai presei străine.

La ora 15,30 (ora Moscovei) nava 
aeriană aterizează și înaintează în
cet spre platoul de oprire.

Din avion coboară tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
duct oral delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol și Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Măneșcu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România.

Cu același avion a sosit la Mos
cova I. K. Jegalin, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Tovarășii Leonid Brejnev, Ale
xei Kosighin îi salută cu căldură 
pe oaspeți.

Garda de onoare aliniată pe pla
toul aerogării prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Leonid Brejnev, 
trece în revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
români și sovietici se îndreaptă 
spre salonul de primiri oficiale al 
aeroportului. Un grup de pionieri 
oferă membrilor delegației buchete 
de flori.

Oaspeților români le sînt prezen
tate persoanele oficiale sovietice

CALITATE SUPERIOARA
EFICIENTĂ
(Urmare din pag. I-a) 

nui motor a scăzut de la 35 ore 
la 4 ore, la fiecare tractor eco- 
nomisindu-se astfel combustibil în 
valoare de peste 230 lei. La uzina 
„Rulmentul“, prin introducerea u- 
nei noi tehnologii de forjare a ine
lelor de rulmenți și a încălzirii a- 
cestora prin curenți de inducție, 
concomitent cu îmbunătățirea sub
stanțială a calității, a sporit de 5—6 
ori productivitatea muncii, iar con
sumul de metal s-a redus cu 151a 
sută. La Uzina de prototipuri și re
parații de utilaje chimice din Fă
găraș, prin modernizarea tehnolo
giei de ambutisare a capacelor de 
recipienți s-au obținut, o dată cu 
îmbunătățirea calității utilajului 
chimic, triplarea productivității 
muncii și economii la prețul de 
cost de 1400 000 lei anual.

Rezultate pozitive au fost dobân
dite în întreprinderile în care no
țiunii de calitate a produselor 1 
s-a imprimat un pronunțat carac
ter dinamic, iar performanțele 
atinse au fost confruntate perma
nent cu însușirile celor mai reu
șite produse similare realizate în 
țară și peste hotare. Fără o ase
menea muncă stăruitoare este pu
țin probabil că tractorul cu pneuri 
de 65 CP ar fi atins caracteristici
le tehnico-economice de astăzi. 
Comparativ cu tipurile anterioare, 
consumul de carburanți pe cal pu
tere și oră al acestuia a fost redus 
cu 25 grame față de tractorul de 
45 CP, greutatea specifică pe cal 
putere a scăzut cu 16 kg, mărin- 
du-se în același timp viteza orară 
de la 22,84 km la 27 km. După 
aprecierile specialiștilor din agri
cultură, randamentul lui în ex
ploatare este cu 38 la sută mai 
mare decît al tractorului precedent, 
iar tractorul de 65 CP cu patru 
roți motrice realizează un randa
ment superior în medie cu 54 
la sută. Performanțe calitative 
care se traduc în economia națio
nală în mii de tone de combusti
bil și metal economisite.

Preocuparea activă a multor co
lective de întreprinderi din regiu
nea noastră pentru stabilirea și fo
losirea unor criterii mai corespun
zătoare de apreciere a calității 
producției, pentru îmbunătățirea 
unor standarde, norme interne și 
caiete de sarcini, ar trebui să se 
bucure de un sprijin mai susți
nut din partea forurilor de resort 
respective. La fenolul extra, dife
rența de preț față de calitatea I 
este de numai 50 de lei pe tonă, 
deși condițiile tehnice pentru ob
ținerea calității extra sînt mult 
mai dificile. Un alt exemplu în 
acest sens ni-1 oferă produc
ția de bachelltă și azotit de 
sodiu, pentru care standardele în 
vigoare prevăd două calități (I și 
a II-a), dar care nu se diferen
țiază cu nimic prin preț. La unele 
produse, de pildă nitroceluloza, ca
litatea nu este definită precis în 
actualele standarde. Există o altă 
categorie de produse chimice —

Moscova
venite în întîmpinare, precum și 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Moscova.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev se apropie de mi
crofoane pentru a rosti cuvîntări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Leonid Brejnev 
și Alexei Kosîghin iau loc într-o 
mașină deschisă și se îndreaptă 
spre Kremlin, la reședința delega
ției Republicii Socialiste România.

Cortegiul oficial este deschis de 
o escortă de motocicliști.

Pe prospectul Lenin și pe străzile 
care duc spre Kremlin sînt arbo- I 
rate drapele românești și sovietice, 
pancarte pe care se află înscrise in 
limbile română și rusă cuvinte de 
salut: „Salut fierbinte solilor
poporului frate român“, „Trăias
că Partidul Comunist Român“, 
„Trăiască prietenia româno-sovie- 
tică“.

în ciuda ploii, mii și mii de lo
cuitori ai capitalei sovietice, pur- 
tînd stegulețe și buchete de flori, 
au făcut solilor români o caldă pri
mire.

★
„Pravda“, „Komsomolskaia Prav

da“, „Trud“ și celelalte ziare sovie
tice din 3 septembrie și „Izvestia“ 
din seara aceleiași zile au publi
cat pe primele pagini biografia în
soțită de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sub titlul 
„Salut fierbinte prietenilor ro
mâni“, „Izvestia“ a publicat și un 
reportaj despre sosirea la Moscova 
a delegației Republicii Socialiste 
România.

Sub titlul „O vastă panoramă“, 
„Pravda“ publică note de dram 
din România de ziarista sovietică 
Olga Ceciotkina, „Vecernaia Mos
kva“ consacră un articol dezvoltă
rii orașelor românești“, iar „Trud“ 
publică un articol despre dezvol
tarea industriei chimice din țara 
noastră.

Postul central de televiziune so
vietică a transmis direct sosirea 
la Moscova a delegației de partid 
și guvernamentale române, iar 
seara, în cadrul unei ediții spe
ciale, a prezentat un reportaj des
pre sosire.

ECONOMICA
formol, acid sulfuric, sodă calcinată
— ale căror caracteristici prevăzute 
în standarde nu mai corespund ce
rințelor beneficiarilor.

Menținerea unor criterii de cali
tate învechite, care nu mai țin 
pasul cu progresele realizate în in
dustria confecțiilor, cu însușirile 
noilor materii prime utilizate în in
dustria textilă, pune unele fabrici 
în situații dificile. De exemplu, în
treprinderea „Partizanul roșu“ — 
deși realizează lună de lună can
tități sporite de țesături de calitate 
extra și întîi, îndeplinindu-și in
tegral sarcina de plan la acest in
dicator, înregistrează sistematic re
fuzuri de mărfuri. Cauza ? Benefi
ciarii au alte criterii de apre
ciere a calității, după nevoile pro
ducției proprii. Iată de ce ar fi util 
ca atît furnizorii cît și beneficiarii 
să folosească criterii comune, care 
să oglindească în mod obiectiv ni
velul calitativ al produselor, să mo
bilizeze pe baze concrete colectivele 
fabricilor la perfecționarea necon
tenită a producției.

Din aceste exemple se desprinde 
necesitatea ca ministerele res
pective să-și îndrepte consec
vent atenția spre munca de 
elaborare cît mai precisă a criterii
lor de apreciere a calității produ
selor și, pe această bază, să ajute 
în mod diferențiat întreprinderile 
în ridicarea continuă a nivelului a- 
cesteia. Binevenită ar fi și practi
carea pe scară mai largă a prețu
rilor diferențiate pe calități.

Din analizele inițiate de comite
tele regional, raionale și orășenești 
de partid, se desprind și alte as
pecte. De multe ori, rezultatele 
pozitive dobîndite în unele între
prinderi în domeniul calității ^pro
duselor sînt diminuate datorită fo
losirii de ambalaje sau suban- 
samble necorespunzătoare, livra
te de întreprinderi colabora
toare. De exemplu, caroseriile 
de lemn executate la IPROFIL 
Măgura Codlei sînt sub nivelul ca
litativ și estetic al celorlalte părți 
componente ale produsului final. 
Această problemă a fost sesizată 
încă de acum cîțiva ani Ministeru
lui Economiei Forestiere, dar pînă 
acum nu s-a luat nici o mă
sură. La Combinatul chimic Făgă
raș s-a obținut un produs — fenol
— foarte bun, apreciat de benefi
ciari. Din cauză că mijloacele de 
transport nu asigură suficient con
servarea produsului pînă la desti
nație, calitatea lui este adesea com
promisă. Exemple privind depre
cierea produselor și aspectului 
comercial din cauza ambalaje
lor pot fi date și din întreprinderi 
aparținînd Ministerului Industriei 
Ușoare și Ministerului Industriei 
Alimentare.

Nu-i mai puțin adevărat că une
ori, din lipsă de preocupare din 
partea organelor locale de partid și 
a conducerilor unor întreprinderi, 
problema calității produselor este 
privită în mod formal. Se fac ana
lize, se stabilesc măsuri, dar rezul
tatele continuă să fie nesatisfăcă-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
L I. BREJNEV

(Urmare din pag. I-a)

Considerăm cu toții că este o 
chestiune de cinste să îndeplinim 
cu strictețe această datorie in- 
ternaționalistă.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi prieteni români,

în timpul vizitei dv. îh U.R.S.S. 
veți vedea cît de apropiată este ini-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI*

NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I-a)

Vizita în U.R.S.S., întîlnirile pé 
care le vom avea cu oamenii so
vietici, care desfășoară o vastă și 
bogată activitate creatoare în toa
te domeniile construcției comunis
mului, ne vor permite să cunoaș
tem mai bine experiența dumnea
voastră și, totodată, să împărtă
șim din munca și preocupările po
porului român.

în cadrul vizitei noastre în 
U.R.S.S., un loc important vor avea 
întîlnirile și discuțiile cu conducă
torii partidului șl guvernului so
vietic. Noi considerăm că aseme
nea întîlniri și discuții între con
ducerile de partid și de Stat sînt 
deosebit de utile, ele contribuie la 
cunoașterea și înțelegerea recipro
că, la dezvoltarea colaborării din
tre partidele și popoarele noastre, 
la întărirea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Coeziunea 
de nezdruncinat a popoarelor care 
alcătuiesc sistemul socialist mon
dial, a tuturor partidelor comu
niste, este o necesitate obiectivă a 
progresului social contemporan, 
condiția esențială a creșterii con
tinue a forțelor mondiale ale so-

RIDICATĂ
toare. De exemplu, calitatea cleiu
lui sintetic, produs la Combinatul 
chimic Victoria, înregistrează cel 
mai mare număr de reclamații, 
ceea ce reliefează că măsurile 
luate de conducerea combinatului 
sînt ineficiente. De multă vreme 
Ministerul Industriei Chimice a- 
mînă procurarea unor aparate de 
măsură și control absolut necesare 
pentru fabricarea în bune condiții 
a acestui produs.

Un rol hotărîtor în acțiunea de 
realizare a unor produse de calitate 
superioară îl are folosirea tehnicii 
moderne. După cum e știut, înce- 
pînd din 1963, pe lîngă sursele de 
finanțare existente s-a Creat un 
fond pentru introducerea tehnicii 
noi, care poate fi folosit cu aproba
rea ministerului pentru asimilarea 
produselor noi și modernizarea ce
lor din producția curentă, introdu
cerea procedeelor tehnologice a- 
vansate etc, pe baza studiilor teh
nico-economice prezentate de în
treprinderi. Considerăm că o la
cună a actualelor instrucțiuni care 
precizează condițiile de folosire a 
fondului de introducere a tehnicii 
noi, și în special a procedeelor teh
nologice avansate și a rezultatelor 
cercetărilor, este faptul că nu se 
poate deconta din el decît costul 
materiilor prime. în același timp, 
acest fond, care însumează anual 
în regiunea noastră peste 125 mi
lioane de lei, nu e folosit decît în 
mică proporție de către unele în
treprinderi, din cauză că nu își 
prevăd în planul tehnic sarcini mo
bilizatoare. Conducerile unor între
prinderi, ca „Independență“-Sibiu, 
„Tractorul“, „Steagul roșu“, Com
binatul chimic Făgăraș și Combi
natul chimic Victoria, în loc să se 
ocupe îndeaproape de întocmirea 
studiilor tehnico-economice nece
sare finanțării, aleg calea comodă 
de a executa lucrările respective 
din fondul producției. Totodată, 
conducerile tehnice-administrative 
și organizațiile de partid din unele 
întreprinderi — Filatura de lină 
din Ghimbav, fabrica de încălță
minte „8 Mai“ din Mediaș, C.I.L.- 
Blaj — nu intervin prompt, cu 
măsuri eficace care să' asigure 
realizarea produselor la un înalt 
nivel calitativ. Dezbaterea sarcini
lor de plan pe 1966 va trebui să 
prilejuiască în aceste întreprin
deri o analiză serioasă a modului 
de folosire a pîrghiilor de promo
vare a tehnicii moderne, de folo
sire a posibilităților pentru îmbu
nătățirea calității produselor.

Consolidînd experiența pozitivă 
dobîndită și intensificînd munca 
politică în rîndurile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din in
dustria regiunii, comitetul regional, 
organele și organizațiile de partid 
din regiunea Brașov vor reuși să 
stimuleze și mai puternic pricepe
rea, forțele și pasiunea acestora de 
a ridica nivelul tehnic-calitativ al 
produselor pe o treaptă superioară, 
de a face din „marca“ fabricii un 
titlu de cinste al colectivului fie
cărei întreprinderi. 
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mii oamenilor sovietici cauza în
tăririi prieteniei și unității .țărilor 
socialismului, cauza întăririi și dez
voltării relațiilor frățești dintre 
Uniunea Sovietică și Republica So
cialistă România.

Așteptăm cu plăcere apropiatele 
întîlniri și convorbiri cu dv., sti- 
mații noștri oaspeți, și dorim din 
suflet ca șederea dv. în Țara So
vietică să fie plăcută și rodnică.

Bine ați venit, dragi prieteni!

A
cialismului, a sporirii influenței 
sale in lume.

în cadrul politicii de pace, pen
tru preîntâmpinarea unui nou 
război, țările noastre dezvoltă co
laborarea Cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială.

Ne exprimăm convingerea că 
vizita delegației noastre în Uniu
nea Sovietică va contribui la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
frățești multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste, dintre cele două partide, pe 
baza principiilor internaționalis
mului socialist, spre binele ambe
lor popoare. întărirea colaborării 
dintre popoarele noastre este în 
același timp o contribuție la întă
rirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului, al luptei 
pentru zădărnicirea planurilor a- 
gresive ale cercurilor imperialiste, 
pentru salvgardarea păcii mon
diale.

Vă mulțumim încă o dată pentru 
frumoasa primire pe care ați fă
cut-o delegației române, pentru 
cuvintele prietenești rostite aici la 
adresa poporului nostru, a Repu
blicii Socialiste România.

26 septembrie, la Galați

Campionatul mondial 
de pescuit sportiv
A Xll-a ediție a campionatului 

mondial de pescuit sportiv, pro
gramată în ziua de 26 septembrie | 
la Galați, va reuni maeștri ai pes
cuitului cu undița din 14 țâri : An
glia, Austria, Belgia, R. D. Germa
nă, R. F. Germana, Franța, Italia, 
Luxemburg, Polonia, Elveția, San 
Marino, Cehoslovacia, Iugoslavia 
și România. în vederea acestei 
competiții, pe malul sting al Du
nării, la punctul Țiglina, a fost 
amenajată o porțiune de mal lun
gă de aproape 500 m, împărțită în 
14 compartimente. Zilele trecute 
„stadionul” piscicol a fost omolo
gat de o comisie a Confederației 
internaționale de pescuit sportiv, 
atrăgîndu-și aprecieri favorabile.

Conform regulamentului, concu- 
renții au dreptul să folosească o 
singură trestie cu un ac, putînd 
utiliza, la alegere, momeală natu
rală sau artificială. Clasamentul 
se întocmește acordindu-se çîte 1 
punct pentru fiecare gram din gre
utatea peștelui și cîte 5 puncte 
pentru fiecare exemplar prins.

Ca și Tîrgul jubiliar din primă
vară, Tîrgul de mostre din toam
na acestui an, care va avea loc 
între 5—12 septembrie 1965, se va 
ține sub lozinca „800 de ani Tîrg 
de la Leipzig — pentru comerț în
tre popoare și progres tehnic". El 
va deveni din nou, pentru o săp- 
tămînă, un centru și un mijlocitor 
al comerțului internațional.

De 800 de ani, la Leipzig se în- 
tîlneșc comercianți din lumea în
treagă. Tîrgul de primăvară s-a 
desfășurat sub semnul mărețului 
jubileu, cînd Leipzigul a fost săr
bătorit ca „Mama Tîrgurilor”. A- 
cest titlu i-a fost conferit de „U- 
niunea Tîrgurilor Internaționale”.

Prin ospitalitatea sa față de în
treaga lume, prin promovarea pro
gresului tehnico-științific în cadrul 
competiției internaționale și printr-o 
atmosferă cu adevărat comercială, 
Leipzigul — orașul Tîrgurilor — a 
rămas tînăr de-a lungul veacurilor. 
Tîrgurile de aici cîștigă, an de an, 
în însemnătate. Acest lucru se ex
primă în interesul crescînd față de 
ele manifestat de cercurile inter
naționale ale oamenilor de afaceri, 
ca și în numărul tot mai mare de 
expozanți și vizitatori.

La Tîrgul de toamnă de la Leip
zig 1965 vor participa aproxima
tiv 6 500 de expozanți din circa 60 
de țări, ocupînd o suprafață de 
130 000 mp. Ca și în alți ani, 
în afară de bunurile de con
sum ce vor fi prezentate vizita
torilor în 30 de grupe, pe ramuri, 
la Tîrgul de toamnă din anul ju
biliar 1965 se vor înfățișa și grupe 
interesante ale tehnicii. Ofertele 
produselor tehnice vor cuprinde, 
mai ales, mașini de calculat și 
mașini de birou, mașini de cusut 
pentru uzul casnic și pentru in
dustrie, precum și aparate de fil
mat și de proiecție.

TELEGRAMĂ
DE CONDOLEANȚE

Cu ocazia încetării din viață a 
președintelui Camerei Comunelor 
din Marea Britanie, Sir Harry 
Hylton-Foster, Ștefan Voitec, pre
ședintele Mprii Adunări Naționale, 
a adresat o telegramă de condo
leanțe locțiitorului acestuia, dr. 
Horace King.

Ansamblul 

„Ciocîrlia" in turneu
Ansamblul de cîntece și dansuri 

„Ciocîrlia“ al Ministerului Aface
rilor Interne se află în aceste zile 
într-un turneu prin țară, care va 
dura pînă la 27 septembrie, cu un 
nou program de jocuri și cîntece 
populare românești. Ansamblul va 
da spectacole în regiunile Mara
mureș, Cluj, Crișana, Hunedoara, 
Oltenia.

De la I. T. B.
Pentru asigurarea unei legături di

recte între cartierul Chitila și centrul 
orașului, începînd din ziua de 5 sep
tembrie tramvaiele liniei 3 își prelun
gesc traseul de la spitalul C.F.R. nr. 2 
pînă la strada Mezeș (cartierul Chitila), 
preluind traseul liniei de tramvai nr. 9 
care se desființează.

De Ia aceeași dată, tramvaiele liniei 
4 își modifică traseul de la strada Ga
lați prin șoseaua Ștefan cel Mare, șos. 
Colentina pînă la cartierul Colentîna 
(actualul capăt al liniei 1). Restul tra
seului spre Piața Scînteii rămine ne
schimbat. Sub această formă, traseul 4 
asigură legătura între cartierele Co
lentina, Ștefan cel Mare, bd. 1 Mai. și 
Piața Scînteii.

Drepturile angajaților la ajutoare materiale 

in cadrul asigurărilor sociale de stat
Dreptul angajaților la ajutoare 

materiale în cadrul asigurărilor 
sociale de stat constituie unul din 
drepturile fundamentale ale oa
menilor muncii, garantat prin 
Constituție. Acest drept se reali
zează din fonduri de stat, angaja- 
ții fiind scutiți de plata oricărei 
contribuții. Creșterea venitului 
național, ca urmare a dezvoltării 
continue a economiei naționale, a 
creat condiții pentru îmbunătăți
rea continuă a acordării ajutoare
lor materiale în cadrul asigurări
lor sociale de stat. Recent, Consi
liul de Miniștri și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor au emis o ho- 
tărîre prin care se aduc noi îm
bunătățiri în acest domeniu.

Una din prevederile de bază ale 
acestei hotărîri este aceea că toți 
angajați!, indiferent de natura 
muncii, locul de muncă, modul de 
remunerare, sex, vîrstă, naționali
tate etc beneficiază de ajutoare.

O altă prevedere importantă este 
aceea că ajutoarele materiale se 
acordă în cazurile de pierdere a 
capacității de muncă din cauză de 
boală și accidente, din prima zi de 
îmbolnăvire a angajatului și pînă 
la însănătoșirea lui sau la pensio
nare, fără nici o contribuție bă
nească din partea acestuia, fondu
rile fiind suportate din bugetul 
statului. în caz de incapacitate 
temporară de muncă — ca urmare 
a unui accident de muncă sau ac
cident în legătură cu munca — de 
boală profesională sau tuberculo
ză, de incapacitate datorită bolilor 
transmisibile, unor urgențe medico- 
chirurgicale sau maternități, anga- 
jații beneficiază de cuantumul in
tegral al ajutorului ce li se cu
vine din prima zi de incapaci
tate. Pensionarii care au și

Exponatele țărilor socialiste — 
care vor influența în mod esențial 
desfășurarea tîrgului — vor fi tot 
atît de cuprinzătoare și de multi
laterale în ramurile bunurilor de 
consum, ca și la Tîrgul de primă
vară. Țările socialiste vor fi pre
zente Ia tîrg, aproape în toate ra
murile, cu cele mai noi produse 
de export. La standurile a peste

Tîrgul de toamnă 

de la Leipzig

100 de întreprinderi de comerț ex
terior — ale Uniunii Sovietice, Ce
hoslovaciei, Poloniei, Ungariei, Bul
gariei, Iugoslaviei și Cubei — vor 
fi înfățișate exponate din aproxi
mativ 1 000 de întreprinderi indus
triale. Tîrgurile de la Leipzig au 
constituit întotdeauna un punct de 
întîlnire foarte important în ceea 
ce privește marjle posibilități de 
lărgire a relațiilor comerciale din
tre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România, 
în mod special tîrgurile de la 
Leipzig arată cu claritate, prin 
compararea realizărilor interna
ționale, ritmul în care țările socia
liste, printre care și Republica So
cialistă România, înaintează pe 
drumul construirii socialismului.

Țari neaparținînd sistemului so

Cronica
zilei

PLECAREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMANE 
LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 

DE LA LEIPZIG
Vineri după-amiază, a părăsit 

Capitala delegația guvernamentală 
a Republicii Socialiste România 
condusă de Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare, care va 
participa la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Leipzig. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice, Camerei 
de comerț, funcționari superiori din 
M.A.E. Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R.D Germane 
la București, și membri ai ambasa
dei.

★

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a Zilei victoriei războiului 
de rezistență împotriva cotropito
rilor japonezi, vineri seara amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Liu Fan, a oferit un cocteil. 
Cu același prilej, în sala Teatrului 
C.C.S. a fost prezentat filmul „De
tașamentul de partizani de la șes“. 
Au participat Pompiliu Maeovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Au luat parte 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★

La adunarea consacrată aniver
sării a 20 de ani de la proclama
rea R. D. Vietnam, care s-a des

calitatea de angajați primesc, în 
perioada incapacității temporare 
de muncă, pensia integrală în loc 
de ajutoare. Pensionarii de invali
ditate de gradul III și pensionarii 
urmași care sînt și angajați pri
mesc ajutoare ca și ceilalți anga
jați.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
acordarea de ajutoare pentru pre
venirea îmbolnăvirilor, refacerea 
și întărirea sănătății. Astfel, se a- 
cordă ajutoare în cazul trecerii 
temporare în altă muncă sau re
ducerii programului de lucru din 
cauza bolii sau accidentelor ; în 
cazul în care zilele de tratament 
balnear depășesc durata concediu
lui de odihnă la care se adaugă 
2—3 zile pentru transport și pen
tru readaptarea la condițiile de la 
domiciliu după venirea din stațiu
ne ; pentru carantină și pentru 
procurarea de proteze (chirurgicale, 
dentare, oculare etc).

în ce privește ajutoarele în caz 
de maternitate, noua hotărîre pre
vede acordarea unui concediu plă
tit de 112 zile pentru sarcină și le- 
huzie. indiferent de vechimea în 
muncă a mamelor. Se acordă pa
uze pentru alăptare, fără nici o 
reducere de salariu, iar mamele 
care au copii în vîrstă pînă la 2 
ani au drept la ajutor pentru în
grijirea acestora în caz de îmbol
năvire.

Hotărîrea stabilește majorarea 
cuantumului minim de ajutoare și 
a plafonului salariilor în funcție 
de care acesta se acordă. De ase
menea, se majorează ajutoarele 
pentru procurarea de proteze, aju
toarele în caz de deces, iar plafo
nul ajutorului maxim se desfiin
țează.

(Agerpres)

cialist, ca, de pildă, Franța, Elve
ția și Austria, alături de Marea 
Britanie, Belgia, Țările scandinave, 
Olanda, Spania, Portugalia, Irlan
da, Luxemburg și Turcia expun 
la Tîrgul de toamnă, pe o supra
față considerabil mai mare decît 
anul trecut, prezentînd multe nou
tăți.

Și în acest an sînt reprezentate 

la Leipzig numeroase țări de pe 
alte continente, ca India, Brazilia, 
S.U.A., Canada, R.A.U. — pentru a 
enumera numai cîteva dintre ele. 
Și țări ca Japonia, Indonezia, Co
lumbia, Ceylon, Australia, Noua 
Zeelandă se numără printre expo
zanți. Ținînd seama de importanța 
crescîndă a Leipzigului ca loc de 
întîlnire pe tărîm comercial între 
Est și Vest și de remarcabilele 
succese obținute în ultimii ani la 
tîrgurile de aici de numeroase țări 
occidentale, guvernul Statelor Unite 
ale Americii a considerat necesar 
să anunțe în luna iunie a aces
tui an că în viitor nu va mai ridica 
nici un fel de obiecții împotriva 
participării firmelor americane la 
tîrgurile de la Leipzig.

Ca și la Tîrgul jubiliar din pri

fășurat vineri seara la Casa de 
cultură a studenților din Capitală, 
au participat numeroși studenți 
români și străini, aflați la studii 
în țara noastră. A luat cuvîntul 
Nicolae Irimie, membru al Comi
tetului executiv al U.A-S.R. Apoi, 
au vorbit studentul vietnamez Fan 
Thu Co și alți tineri străini care 
studiază în institutele de învăță- 
mînt superior din țara noaștră.

în încheiere, participanții la a- 
dunare au adoptat o moțiune în 
care exprimă profunda simpatie și 
solidaritate deplină cu lupta dreap
tă a poporului, tineretului și stu
denților vietnamezi împotriva a- 
gresiunii americane.

★

La Ambasada Republicii Popu
lare Democrate Coreene a avut 
loc, vineri la amiază, o conferință 
de presă cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării poporului 
coreean și a celei de-a 17-a aniver
sări a zilei de 9 septembrie — Ziua 
întemeierii și proclamării R.P.D. 
Coreene. Despre semnificația aces
tor sărbători a vorbit Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

★

Vineri dimineața a părăsit defi
nitiv țara noastră Emile Bisang, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Elveției la București. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
Emile Bisang a fost salutat de 
reprezentanți ai Direcției protoco
lului din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față membrii 
ambasadei Elveției la București, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic. .

★

Creația artistică populară din 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
constituie tema expoziției deschi
se vineri Ta amiază în Sala de 
marmoră a Casei Scînteii, sub 
auspiciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, în cadrul pla
nului de colaborare culturală din
tre cele două țări. Au participat 
Pompiliu Maeovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, numeroși oameni de cul
tură. Au fost prezenți reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură „și Ar.tă, și Jaroslaw Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

★

A sosit la București, pentru a ne 
vizita țara, Rosa Jasovici Panta
leon, secretară generală a Federa
ției Democrate Internaționale a Fe
meilor, împreună cu soțul său, la 
invitația Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

LOTO

La tragerea Loto din 3 septem
brie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 50 ; 57 ; 55 ; 
23 ; 54 ; 68 ; 60 ; 63 ; 20 ; 17. Premii 
suplimentare : 13 ; 29 ; 57.

Fond de premii: 786 594 lei, din 
care 59 153. lei report supliment I.

măvară, expozanții din Germania 
occidentală și din Berlinul occiden
tal vor fi prezenți în număr mai 
mare decît în 1964.

întreprinderile din R. D. Germană 
vor participa cu multe produse noi 
și perfecționate, în special cu ma
șini de birou și mașini de calcul, 
aparate de filmat, utilaj fotografic 
și alte produse ale opticii de pre
cizie, precum și cu mașini de cu
sut pentru uzul casnic, producția 
meșteșugărească și uzul industrial. 
In parte, e vorba de produse care 
au fost prezentate în cadrul expo
ziției „Bürotehnica” (de mașini de 
calcul și de birou), privind rațio
nalizarea completă a muncii în bi
rouri.

Expozanții și vizitatorii Tîrgului 
de toamna din 1965 se vor putea 
convinge că Republica Democrată 
Germană desfășoară un comerț 
pașnic cu toate țările, aducînd prin 
aceasta o contribuție la coexistența 
pașnica. Respectarea prevederilor 
Acordului de Ia Potsdam, a cărui 
aniversare de două decenii a avut 
loc cu scurtă vreme în urmă, a 
creat nu numai baza pentru dez
voltarea pașnică a R. D. Germane, 
ci și o temelie pentru schimburile 
comerciale libere și în condiții de 
egalitate în drepturi, ale R.D.G. cu 
toate țările.

îh încheiere, îmi permit să ex
prim oamenilor de știință români, 
precum și cadrelor din economie și 
din comerțul exterior, care vor vi
zita Tîrgul de la Leipzig, urarea de 
succes în activitatea lor și o ședere 
plăcută în R.D.G.

ERICH DANZ
consilier comercial al Ambasadei 

Republicii Democrate Germane
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Poate forța musculară a omului să dea randament mai mare ? Se experimentează în prezent o serie de me
canisme care urmează fidel mișcările membrelor omului, ampllfic!ndu-le însă cu energia lor proprié. Liniile de 
pe fotografie indică — semnalată de becuri luminoase — desfășurarea mișcărilor omului, in vederea stu

dierii lor

UNDELE IOELECTRICE
• Lampa se aprinde prin concen

trare mintală
• Captarea undelor electrice ale 

creierului
9 Perspective noi 

psihologiei
pentru studiul ■

LA LUCRU
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De la sute de mii de at
mosfere, pînă la infi
me fracțiuni de miliar- 
dimi de atmosferă — 

o întreagă gamă de presiuni 
a fost pusă de tehnica mo
dernă la dispoziția cercetăto
rilor științifici și a indus
triei...

Cu cît ne depărtăm de su
prafața Pămînfului, presiunea 
atmosferică scade. La înălți
mea de 200 km — fapt con
statat cu ajutorul sateliților 
artificiali ai Pămînfului — 
presiunea se reduce la a mi
liarda parte, iar la înălțimea 
de 1 000 de km la mai puțin 
de o miime de miliardime. 
In spațiile interstelare, presiu
nea este și mai r..Lll........
mii ani, presiuni de zeci 
milioane de miliarde de 
mai mici decîf presiunea 
mosferică, asemănătoare 
cea din spațiul 
fost realizate șl 
tor. S-a observat 
aceste presiuni 
scăzute mai continuă să exis
te, în flecare centimetru cub, 
cîteva mii de molecule !

Pentru a reduce într-un re
cipient presiunea pînă la O 
miliardime de atmosferă (vi
dul mediu) este necesar să 
se evacueze, cu ajutorul 
pompelor și al altor dispozi
tive, moleculele de gaz care 
în interiorul lui se află ’n- 
tr*o  continuă mișcare. Cînd 
presiunea scade Sub o suti
me de miliardime de 
(eră, se consideră că se pă
trunde în domeniul 
uitraînalt. în acest caz mo
leculele rămase se lipesc, se 
adsorb, pe suprafața pereți
lor recipientului. Dar, după 
ce staționează un timp pe a- 
cesfe suprafețe, ele se des
prind, apoi din nou se ad
sorb, ș.a.m.d. S-a calculat că 
într-un recipient cu volumul 
de 1 litru, la o presiune de 
o mlime de miliardime de at
mosferă, se mal află In recl-

plent In mișcare „numai" 35 
de miliarde de molecule, în 
timp ce pe suprafața pereților 
recipientului persistă în stare 
adsorbită 100 000 000 de mi
liarde de molecule. Dacă nu
mai a milioana parte din a- 
cesțe molecule adsorbite se

tă că problema principală a 
obținerii unor presiuni ex
trem de scăzute nu mai con
stă în eliminarea moleculelor 
rămase în interiorul recipien
tului, ci în înlăturarea a cît 
mai multe molecule din cele 
fixate pe pereții săi. Pen-

la mărirea eficacității vidării. 
Deși funcționarea pompelor 
ionice se bazează pe feno
mene deocamdată relativ pu
țin cunoscute, au putut 11 
realizate pompe de acest gen 
în stare să asigure presiuni 
de milionimi de millardimi de

Vidul
lelare, presiu 
mică. In ulfl- 

de 
ori 
at
eu 
aucosmic, 

în labora- 
însă că ți la 
extrem de

atmos-

vidului

ocupă spațiu!
• De la sute de mii la infime fracțiuni de atmosferă
• in spațiul „ultravidat" persistă mii de molecule
• Pompe cu totul neobișnuite • La granița dintre două 

domenii ale f fl ® ••
Tizieii

desprinde de pe pereți și se 
avîniă din nou în inferiorul 
recipientului, presiunea creș
te de clfeva ori !

Prin urmare, 
ce se petrec în 
dului uitraînalt 
minate de ceea 
plă pe pereții 
și nu în interiorul Iul. lată, 
deci, că sub ochii noștri, 
în condițiile unor presiuni 
foarte scăzute se produce un 
fenomen 
proplerll 
nii, pînă 
fizicii — 
înalt și fizica fenomenelor de 
suprafață — care aparent nu 
prezentau trăsături funda
mentale comune.

Din cele de mai sus rezul-

fenomenele 
domeniul vi- 

sînf deter- 
ce se întîm- 
recipientului

interesant, cel al a- 
dlnfre două dome- 
acum distincte, ale 
fizica vidului ultra-

fru obținerea vidului ulfra- 
înalt au fost create dispozi
tive speciale : pompele ioni
ce. Functionarea lor se ba
zează pe o descărcare elec
trică produsă în gazul rare
fiat existent în interiorul 
pompei. în descărcare, o 
parte dintre molecule capătă 
sarcini electrice pozitive, 
xîndu-se 
care se 
negativ, 
lele din 
ează în 
scade, 
îmbinată cu 
mică", adică cu crearea con
tinuă pe pereții pompai a 
unor pături metalice foarte 
curate cu care se combină 
chimic moleculele, contribuie

, h- 
pe pereții pompei 

află la un potențial 
Ca urmare, molecu- 
recipienf se evacu- 
pompă și presiunea 
„Pomparea ionică", 

„pomparea chi-

atmosferă șl viteze de pom
pare a gazelor de pînă la 
10 000 de litri pe secundă. 
La Institutul de fizică atomică 
din București a fost inventat 
un nou tip de pompă de Io
nizară care, datorită efica
cității sale, este folosită acum 
ți in străinătate (Anglia, R.P. 
Ungară etc.).

Evident că au apărut nu
meroase alte probleme pri
vind însăși construcția reci
pientelor, a robinetelor, a 
pompelor și în general a în
tregii aparaturi în care se 
realizează vidul 
Aceste probleme 
printre altele la 
unor pereți cu 
practic nulă și a unor îmbi- 

etanșe, rezistente la

uitraînalt. 
se referă 
realizarea 
porozilafe

Comanda de la distan
tă a unor instalații a in
trat de acum în sfera 
cotidianului. Dacă tra
iectoria unei rachete in
terplanetare trebuie co
rectată, un operator e- 
xecută manevra aici, pe 
Pămînt — și la zeci de 
mii de kilometri depăr
tare racheta se supune. 
Ceea ce nu de mult ar 
fi părut un basm, a de
venit azi un lucru de la 
sine înțeles.

Să ne închipuim însă 
că un operator dorește 
să execute o anumită 
manevră, însă nu își tra
duce dorința prin nici 
un gest. Se mulțumește 
să își concentreze aten
ția, voința. Și undeva, la 
distanță, instalația răs
punde dorinței sale.

Iată-ne întorși, s-ar 
spune, în țara povești
lor, la lampa fermecată 
a lui Aladin și la pana 
de aur a peștișorului că
ruia i s-a dăruit viața.

Așa să fie oare ?
Omul de știință fran

cez S. Dusailly a reali
zat o experiență ale că
rei date amintesc destul 
de bine de curioasele în- 
tîmplări din basme. Su
biectul :

un om așezat con
fortabil pe un 
scaun stă nemiș
cat șl își concen
trează atenția asu
pra unei lămpi si
tuate la oarecare 
distanță. Și din- 
tr-o dată lumina 
se aprinde 1

de tipul acționării unui 
mecanism. Era vorba 
prin urmare de a pune 
la lucru acele oscilații 
electrice de diferite
frecvențe și amplitudini 
care însoțesc activitatea 
creierului și se modifică 
o dată cu aceasta, osci
lații ce sînt înregistrate 
curent în electroencefa- 
lografie. Aceste unde e- 
lectrice ale creierului au 
fost clasificate după ca
racteristicile lor și sînt 
desemnate prin literele 
grecești alfa, beta, delta, 
teta, gama. Puterea lor 
este extrem de redusă 
și insuficientă pentru a 
produce o acțiune meca
nică la distanță. Apare 
deci necesitatea 
cării lor.

în experiența lui Du
sailly au fost 
undele alfa. Acestea au 
o amplitudine de 30—50 
milionimi de volt atunci 
cînd persoana respectivă 
se află în repaus total 
fizic și mintal, ea sca
de cînd subiectul 
concentrează, 
amplitudinii 
unde a fost utilizată ca 
semnal. Pentru a se pu
tea înregistra unde atît 
de slabe și variații ex
trem de mici de tensiu
ne, a fost necesar să se 
ia o serie de măsuri pen
tru amplificarea unde
lor și eliminarea unor 
tensiuni exterioare, care 
ar fi putut masca efec
tul cercetat. Undele re
cepționate au acționat 
un releu și acesta la 
rîndul lui închidea cir
cuitul unui bec electric.

amplifi-

utilizate

se
Variația 
acestor

Cel ce stă pe scaun nu 
e nici fachir, nici vră
jitor, ci un om obișnuit. 
Neobișnuită este doar 
casca pe care o poartă 
pe cap : o rețea de ca
uciuc care fixează trei 
electrozi și de la care 
pleacă un număr de fire 
către aparatul electronic 
ce se află pe masa de a- 
lături. Este un emițător. 
Dacă vom investiga mai 
departe, vom observa în 
circuitul lămpii un
dioreceptor. Aceste cu
noștințe vechi ne 
ving că aici nu 
vorba de magie, ci 
electronică.

Ideea lui Dusailly a 
fost aceea de a utiliza 
activitatea electrică a 
creierului nu numai pen
tru cercetări de fiziolo
gie, ci și pentru obține
rea unui efect exterior

Și... lampa se a- 
prindea ca efect al 
variației amplitu
dinii oscilațiilor 
alfa, variație dato
rită concentrării 
mintale a persoa
nei cercetate.

ra-

con- 
este 

de

Un fapt interesant 
descoperit de experi
mentatori a fost acela că 
această acțiune la dis
tanță era însoțită de o 
reacție de un tip deose
bit. Fenomenul, cunos
cut în radiotehnică. este 
caracterizat prin aceea 
că dispozitivul comandat 
exercită la rîndul 
anumită influență 
pra dispozitivului 
comandă. în 
riențele amintite, 
soana care lua parte la 
ele era de obicei cu-

lui o 
asu- 
care 

expe- 
per-

prinsă de îndoieli a- 
supra capacității 
țle a-și încorda 
ința în suficientă 
sură pentru ca 
pa să se aprindă. Eșecul 
primelor încercări con
ducea la scăderea capaci
tății de concentrare, la 
o stare de neliniște care 
compromitea și încercă
rile următoare. Lumina
rea becului fie și pentru 
o clipă era însă un fac
tor încurajator care fă
cea ca subiectul să poa
tă păstra în continuare 
lampa aprinsă prin acti
vitatea sa cerebrală. 
Psihoreacția se mani
festa în complexul ex 
perimental om-meca 
nism într-un mod ase 
mănător cu reacția in 
amplificatorii electro
nici.

Trebuie observat că 
experiențele efectuate 
au pus în evidență doar 
starea de concentrare — 
nu și direcția acestei 
concentrări. Potrivit 
principiului expus, nu 
ar fi fost cu putință, de 
pildă, ca utilizînd două 
lămpi subiectul să le 
poată aprinde separat, 
după dorință.

Fenomenele electrice 
care însoțesc activitatea 
cerebrală nu pot fi con
fundate cu gîndirea în
săși și din ele nu se poa
te deduce conținutul gîn- 
dirii. Tot așa, transmite
rea de la distanță nu 
este o transmitere a vo
inței sau a gîndirii, ci 
doar a curenților elec
trici din creier, și am 
greși dacă asemănările 
formale dintre experien
țele lui S. Dusailly șl 
fenomenele de hipnoză 
sau telepatie (intens stu
diate astăzi) ne-ar face să 
punem semnul egalității 
între factori cu totul di
feriți. Această împreju
rare ține în frîu fante
zia dispusă să se avînte 
prea departe în legătură 
cu consecințele experi
ențelor descrise. De alt
fel, nu economia de efort 
fizic este aici primordia
lă. Desigur, și în viito
rul previzibil vom pre
fera să învîrtim comu
tatorul pentru a aprin
de lumina în loc de a 
recurge la complicata in
stalație electronică de... 
amplificare a 
Psihologii au 
însă o prețioasă unealtă 
de studiu care îi va aju
ta să obțină noi conclu
zii, poate de mare în
semnătate.

Soarele reprezintă cea mai importantă sursă de energie pentru planeta noastră, 
în fiecare an, el ne furnizează energia echivalentă cu 1 600 000 000 de miliarde 
kilowați-ore. în U.R.S.S., centrale experimentale transformă energia calorică a 
soarelui direct în energie electrică. Instalate în regiunile sudice ale țării, ele 

ajută Ia pomparea apei din adîncimi de peste 20 metri

lam-

voinței. 
căpătat

Ing. Dan RAICU
candidat
în științe tehnice

Moleculele, orlclt de mari ar fi, nu pot fi zărite cu ochiul liber. Mfțloacele moderne 
de cercetare permit insă realizarea unor modeie — mult mărite — care oglindesc 

structura șl contribuie la înțelegerea proprietăților lor

mari variații de temperatul 
Pe această linie se înscrie șl 
realizarea unui nou procedeu 
de sudură a metalelor cu ma
terialele ceramice, elaborat 
de asemenea în Institutul de 
fizică atomică. Procedeul ro
mânesc și-a găsit apreciere 
în R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, Italia și a fost pa
tentat în Franța și Italia, fiind 
în curs de patentare și în 
alte țări.

Care este însemnătatea a- 
cesfor cercetări? Ele afli atît 
valoare fundamentală/ cît și 
aplicativă. De multă vreme 
tehnica vidului este folosită 
în industrie, de pildă, la fa
bricarea becurilor electrice 
și a tuburilor electronice 
pentru că se știe că numai în 
vid filamentele pot fi încăl
zite la incandescență. Tehni
ca vidului își găsește astăzi 
o aplicare fot mai largă In 
siderurgie și metalurgie ; prin 
turnarea oțelurilor In vid, se 
elimină parțial gazele conți
nute In metal șl astfel se ob
țin oțeluri cu proprietăți me
canice superioare, fără su
fluri și alte defecte. Elabora
rea aliajelor în vid duce, de 
asemenea, la obținere^ unor 
produse de calitate superioa
ră. Utilizarea tehnicii jiului 
la sudarea și prelucrarea me
talelor se bucură fot mal 
mult de atenția specialiștilor, 
fiind considerată ca o corn- 

> ponentă esențială a metalur
giei viitorului.

Reacțiile termonucleare di
rijate, de la care omenirea 
așteaptă cantități Imense de 
energie utilizabilă, sînt strict 
legate de realizarea vidului 
uitraînalt. în camera de re
acție, impurități gazoase infi
me pot face imposibilă obți
nerea iemperalurilor înalte 
necesare pornirii reacției. 
Cercetarea spațială ridică și 
ea pretenții în această direc
ție. Vehiculele cosmice stră
bat spații in care domnește 
vidul înalt șl chiar uitra
înalt. Comportarea materiale
lor care intră în alcătuirea 
navelor cosmice șl funcționa
rea diferitelor aparate trebuie 
examinată Inițial, firește, in 
vid uitraînalt, creat artificial 
pe Pămînt, în așa-numlicle 
instalații de simulare spațială.

Cercetările privind vidul 
uitraînalt au o deosebită în
semnătate științifică, deoarece 
duc la cunoașterea „fenome
nelor de suprafață”, adică a 
fenomenelor ce se desfășoară 
la limita dintre corpurile so
lide și spațiile vidate, feno
mene încă foarte puțin cu
noscute. Acest domeniu, re
lativ nou al științei, atacat ac
tualmente cu mijloacele mo
derne ale tehnicii vidului ul- 
traînalf este un domeniu de 
graniță între științe, larg des
chis unor metode și idei noi. 
Rezultatele obținute prin stu
diul fenomenelor de supra
față vor permite progrese 
practice importante în do
meniul catalizatorilor, 
miconducforilor și 
altele.

George 
Candidat 
fizico-matematice

al se
in multe

COMȘA 
în științe

La reactorul nuclear „Bepo" de Ia Harwell (Marea 
Britanie), pe care II vedem in fotografie, o șuviță 
din pârul împăratului Napoleon a fost cercetată cu 
ajutorul unei noi metode de analiză )— activarea 
neutronică. Au fost descoperite importante urme de 
arsenic. In organismul omenesc, această otravă 
tinde să se localizeze in unghii și în pâr. De aici, 
bănuiala că împăratul ar fi fost asasinat. Totuși, 
după părerea unor oameni de știință, prezența ar
senicului s-ar putea explica și prin utilizarea unor 

produse cosmetice

V i a t a
nouă
a sticlei
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In scrierile sale, Pliniu, 
vestitul gînditor roman, re
lata aventura unor co- 
răbieri fenicieni. Poposind 
pe un țărm străin, ni
sipos, ei și-au clădit din 
bucăți de salpetru, luate 
din încărcătura vasului lor, 
o vatră de foc. Spre uimi
rea lor, au observat cum, 
în contact cu mineralul azo- 
tos, nisipul încins se topea, 
devenind un lichid transpa
rent. După răcire, țineau în 
mînă... sticla. Totuși, fresce
le de la Tell-el-Amara do
vedesc că meșteșugul fa
bricării și prelucrării sticlei 
era cunoscut vechilor egip
teni cu mult înainte. Arheo
logii au scos la iveală, în 
Egipt, în India și în cîteva 
alte locuri, numeroase o- 
biecte de sticlă : amulete, 
mărgele, vîrfuri de săgeți și 
lănci, cuțite, vechi de 5—7 
milenii.

Cînd și cum a fost inven
tată sticla î Nu se știe. De 
altfel, o produce însăși na
tura și poate fi găsită — 
cenuși», roșie, brună sau 
verzuie — printre rocile re
zultate din erupții vulcani
ce, în vremuri cînd nu exis
ta încă om pe pămînt.

Au trecut aproape 35 de 
secole de cînd au fost rea
lizate frescele care rela
tează despre măiestria ve
chilor sticlari egipteni. De 
atunci, metodele de fabri
care a sticlei nu s-au 
schimbat prea mult. Abia 
la începutul secolului nos
tru, prelucrarea sticlei din 
manuală a devenit mecani-

că, pentru ca în zilele noa
stre să fie automatizată. Cu 
dezvoltarea generală a ști
inței a devenit obiect de 
cercetare și sticla. Chimiș- 
tii au studiat rețetele vechi, 
empirice, pe baza cărora 
se obținea sticlă, au lămu
rit rolul diferiților compo
nent, au realizat alte re
țete reușind să producă 
sticle cu proprietăți noi, va
riate, multe dintre acestea 
stabilite dinainte. Se știe că 
sticla se qbține prin topi
rea de nisip cuarțos în a- 
mestec cu carbonat de so
diu, de calciu, feldspat, ca 
materii prime principale, a- 
dăugîndu-se diferiți oxizi. 
Fiecare din aceștia contri
buie la apariția unor anu
mite proprietăți ale sticlei. 
Astfel, bioxidul de siliciu îi 
conferă rezistență mecani
că, oxidul de bor rezisten
ță la șocuri termice, oxidul 
de plumb o strălucire deo
sebită etc. Cunoașterea mai 
temeinică a acestor pro
prietăți, realizare a epocii 
noastre, a permis ca dome
niul de utilizare a sticlei 
să depășească pe cel tra
dițional, mărginit la butelii, 
oglinzi, pahare, geamuri 
etc. Găsindu-și întrebuințări 
noi, cu totul neobișnuite, 
sticla a început să trăiască 
o viață nouă, să pătrundă 
în domenii închise altă dată 
acestui material fragil și 
casabll.

In domeniul construcții
lor, sticla face astăzi con
curență, ce-i drept timidă

încă, vechilor materiale. 
S-au justificat cărămizile și 
planșeele din sticlă, gea
murile termoabsorbante 
care rețin razele de căldu
ră devenite stînjenitoare 
etc. Procedeul de „securiza
re" mărește enorm rezisten
ța mecanică a sticlei. Ast
fel, în unele mari orașe ale 
lumii, au fost realizate clă
diri de 30—40 etaje, avînd 
un schelet metalic, dar în
treaga fațadă, de jos pînă 
sus, din sticlă. Pe baza ace
luiași proces se pot obține

foi de geam de 10—12 mm 
grosime care să poată fi 
folosite ca uși și ferestre, 
fără să mai fie nevoie de 
rame și balamale, broaște
le flxîndu-se direct pe sti
clă, în locurile pregătite 
dinainte.

Ce reprezintă această 
„securizare" ? Foile de 
geam sînt încălzite pînă la 
600—700 grade Celsius, 
pentru ca apoi ambele su
prafețe să fie expuse unui 
curent de aer rece. Stratu
rile superficiale se răcesc 
brusc, închizînd o masă di
latată, ținută în loc de ten
siunile de la suprafață. 
Forțele înmagazinate în in
terior îi conferă geamului 
rezistență sporită la șocuri 
mecanice, care depășește 
de cel puțin 6 ori pe cea a 
unui geam normal. Dacă,

Ciocan, cui și... sticlă. Nici unul nu cedează 1 Fragila 
sticlă a dobîndit o rezistență neobișnuită

totuși, geamul se sparge, 
cioburile au muchiile rotun
jite și nu prezintă pericol 
de tăiere.

Alt tip de sticlă, aflat 
încă în studiu, are proprie
tatea de a se umbri cînd 
este expus la lumină, re- 
dobîndindu-și transparența 
cînd sursa de lumină dis
pare. Această proprietate 
se bazează pe însușirea 
unor compuși cristalizați ai 
argintului cu clor, fluor, 
brom sau iod, introduși în 
masa sticlei, de a se sepa
ra sub acțiunea luminii și 
de a se 
dispare.

Sticla 
tilitatea 
portului curenților de înaltă 
tensiune, intrînd în compe
tiție cu porțelanul și dove- 
dindu-și superioritatea la 
tensiuni de 1 000 000 de 
volți. Izolatorii de sticlă, 
treouți prinfr-un proces ase
mănător securizării, oferă 
avantajul că atunci cînd 
sînt străpunși sau crăpați, 
calota lor cade, fără ca 
lanțul de izolatori să se 
destrame. In felul acesta, 
poate fi detectat cu ușurin
ță locul defecțiunii.

Procesul tehnologic rela
tiv simplu de fabricate a 
sticlei, posibilitatea de a 
topi sticla, au tentat spe
cialiștii de a încerca să ob
țină sticle cu proprietățile 
unor mase ceramice crista
lizate. Asemenea „porțelan 
din sticlă", cu proprietăți 
mecanice și termice excep
ționale, a fost realizat și în 
țara noastră, fiind destinat 
fabricării de placaje, arti
cole de menaj, pavaje etc.

reuni ctnd aceasta

și-a demonstrat u- 
în domeniul trans-

Pe același principiu se 
bazează și masele cera
mice de tipul „pyroce- 
ram", folosite in diferite 
țări pentru fabricarea 
vlrfurilor de rachete. Re
alizarea unei sticle mal 
solide declt oțelul stă 
la baza experiențelor 
din ultima vreme in care 
se urmărește construirea 
unor motoare cu pistoa
ne nu din metal, ci din 
sticlă.

Acest străvechi material, 
cu nenumărate posibilități 
de adaptare, își găsește u- 
tilizarea și în tehnica nu
cleară ; însușirea lui de a 
absorbi neutronii ooate 
sluji atît la frînarea vitezei

neutronilor in reacții nu
cleare, cit și la apărarea 
personalului împotriva ra
diațiilor ionizante, permi- 
țînd, totodată, controlul vi
zual al operațiilor. Privind 
prin astfel de geamuri, în
călzite in procesul de pro
ducție pînă la temperaturi 
apropiate de temperatura 
de topire a metalului care 
se pulverizează pe ele, 
personalul navelor atomice 
supraveghează în securita
te deplină procesele din 
compartimentele radioacti
ve. Tot astfel,

prin hublouri, cu »field 
specială tormorezir.tentâ, 
cosmonauțil privesc Pă- 
mlntul șl scrutează de
părtările spațiului. Pe 
bordul capsulei spația
le „Gemîni-3", pînă șl 
calculatorul electronic 
era prevăzut cu elemen
te de memorie din sticlă.

Dar posibilitățile sticlei 
sînt departe de a se fi e- 
puizat. Ea se afirmă în încă 
un domeniu nou : fibrele de 
sticlă. Sub formă de fire 
trase, ele sînt folosite în țe
sături și fmpîslituri. In elec
trotehnică fibrele de sticlă 
servesc la izolarea motoa
relor, în industria de mașini 
la armarea maselor plasti
ce din care se confecțio
nează caroserii auto, am
barcațiuni etc. Impîsliturile 
sînt utilizate cu succes pen
tru apărarea conductelor 
îngropate împotriva coro
ziunii, ca izolanți termici și 
fonici. Utilizarea cea mai 
spectaculoasă a firelor de 
sticlă, înmănuncheate în 
fascicule subțiri cuprinzind 
multe mii de asemenea fire, 
este cea a ghidului de lu
mină, care permite luminii 
să se propage nu numai în 
linie dreaptă, ci și în linie 
frîntă. Asemenea ghiduri 
de lumină își găsesc astăzi 
aplicarea în aparatele en- 
doscopice cu ajutorul că
rora medicii explorează vi
zual diferite organe interne 
ale corpului uman.

Am prezentat doar cîteva 
aspecte din istoria sticlei, 
începută în vremurile înde
părtate ale antichității, dar 
care este departe de a se 
fi încheiat și in care se în
scriu mereu pagini noi și 
captivante.

Conf. ing. Al. PATRAȘCU
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Din Raportul Comitetului Central prezentat «<* * tovar«Șv’ :Ni£OL.AF. C£AUȘg$OU>? 
I» Congresul al IX dea al P. C. R.

La comitetul de partid al 
uzinelor „ELECTROPUTERE" 
din Craiova au luat loc, în 
jurul unei „mese rotunde" : 
IOAN SCRIEC1U, secretarul 
organizației de partid de 
la aparataj, CONSTANTIN 
DBAGU, membru in biroul 
organizației de bază, MA
RIN MIHAILESCU, locțiitorul 
secretarului organizației de 
bază de la transformatori, 
ți NICOLAE IOEDACHE, se
cretarul organizației de 
frază de la forjă.

— Ce a analizat orga
nizația de partid în ulti
ma ei aiiunare generală?

De patru ori răspunsul 
la întrebare a rost același : 
„Activitatea desfășurată 
pentru îmbunătățirea cali
tății producției“.

Ne-am interesat dacă în 
august toate organizațiile 
de bază din uzină au anali
zat aceeași problemă.

MARIN MIHAII.ESCT: Fără 
excepțîp, toate organizațiile 
de bază din secțiile pro
ductive au avut la ordinea 
de zi a adunărilor genera
le același punct. A fost o 
indicație a comitetului de 
partid din uzină.

★
Desigur, e foarte bine că 

îmbunătățirea calității, ca 
sarcină economică esenția
lă, de permanentă actuali
tate, ocupă un Ioc principal 
în munca organizațiilor 
de partid de la uzinele ,,E- 
lectroputere", că ele au fost 
orientate să analizeze acest 
aspect al activității. Este 
firesc ca, pe baza unei cu
noașteri aprofundate a pro
blemelor producției și avind 
o privire de ansamblu, cu
prinzătoare — comitetul să 
ajute organizațiile de bază 
să-și concentreze eforturile 
spre ce este mai esențial în 
activitatea lor.

O asemenea indicație nu 
presupune însă o aplicare 
mecanică ; birourile organi
zațiilor de bază sînt che
mate să îmbine cu discer- 
nămînt indicațiile pe care 
le primesc cu orientarea 
proprie care pornește de la 
specificul, sarcinile, condi
țiile concrete ale locului de 
muncă. Și mai trebuie a- 
dă'igat : sînt binevenite a- 
semenea indicații, numai că 
ele nu trebuie să devină o 
regulă, altfel, stabilind „de 
sus“ tematica ședințelor or
ganizațiilor de bază, se a- 
junge la slăbirea inițiativei 
acestora.

Din discuțiile purtate a 
reieșit că fiecare organiza
ție de bază din cele repre
zentate la „masa rotundă“^ a 
analizat cel puțin o dată în

t

ANCHETA

„SCÎNTEIF
DE PARTID

început de septembrie. Filele din ca*  
Jendarul lui '965 s-au împuținat. Se 
apropie cu pași repezi primul an al nou
lui cincinal. De iapt, anii în întâmpina
rea idrora pășim au și început să aibă 
o rezonanță din ce în ce mai puternică. 
In zilele acestea, toate eforturile colec
tivelor întreprinderilor se concentrează 
intr-un singur mănunchi, au un țel co
mun: îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1965, dezvoltarea expe
rienței dobîndite pentru a asigura teme-

1001 răspunsuri 
la o întrebare

Iii solide noilor realizări din viitorul plan 
de cinci ani. înzecindu-și eforturile pen
tru încheierea anului cu rezultate cît 
mai valoroase, colectivele au cuprins în 
cîmpul lor vizual ziua de mîine a pro
ducției, anul următor.

Congresul al IX-lea al P.C.R. a stabilit 
cotele piscurilor ce urmează a ti atinse 
și escaladate, a declanșat energii noi, 
reîmprospătate. Organizațiile de partid, 
inima colectivelor de întreprinderi, le 
mobilizează torțele, le stimulează iniția
tiva si capacitatea creatoare. Ancheta. 
Ziarului nostru și-a propus să prezinte, 
din multitudinea lor, doar unele aspecte 
ale stilului de muncă al organizațiilor si 
organelor de partid din cîteva întreprin
deri ale regiunii Oltenia,

MUHCÀ VIE, DIFERENȚIATĂ, NU 
ADUCERE LA ACELAȘI NUMITOR

acest an problemele legate 
de îmbunătățirea continuă 
a calității. La organizația de 
bază de la aparataj, calita
tea producției a constituit 
obiectul a două adunări ge
nerale ; ea a mai fost ana
lizată în plus în acest an și 
în două-trei ședințe ale bi
roului organizației de bază.

Atenția ne-a fost reținu
tă de un fapt. Din cele re
latate a reieșit că organiza
ția de bază de Ia transfor
matori a analizat în adu
narea generală de trei ori 
în acest an problemele ca
lității producției (ultima în 
luna august), la aceasta a- 
dăugîndu-se și o ședință a 
biroului organizației de 
bază în luna iulie.

— Așadar, într-un an 
trei adunări generale și 
o ședință de birou pen
tru același lucru ?

MARIN MIHAII.ESCU: Poa
te că in august n-am mai 
fi ținut adunarea generală 
tot pe problemele calității, 
dar dacă așa a fost indica
ția comitetului de partid...

în această situație nu este 
exclusă una din următoa
rele ipoteze : ori că analize
le, nefiind temeinic pregăti
te, au pătruns doar la su
prafața lucrurilor, și în a- 
cest caz, firesc, ele erau lip
site de eficacitate, finalita
te ; ori avalanșa de șe
dințe n-a mai dat răgaz or
ganizației de partid să în
deplinească propriile mă
suri preconizate, hotărîrile 
adoptate într-una din șe
dințe pentru că a urmat a 
doua, apoi a treia adunare 
generală. în fond scopul ur
mărit nu sînt discuțiile, dis
cuțiile la nesfîrșit. Sînt de
sigur necesare ședințele, a- 
nalizele. dar nu cumva con
centrând atenția spre ele, 
s-a pierdut din cîmpul vi
zual tocmai esențialul, adi
că munca practică pentru 
urmărirea îndeplinirii, în 
fapt, a măsurilor preconi
zate în adunări, ședințe ?

Controlul și o îndruma
re diferențiată a organiza
țiilor de bază din uzină de 
către comitetul de partid, 
cunoașterea condițiilor și 
sarcinilor specifice fiecărei 
organizații, ar fi prevenit, 
desigur, excesul de ședințe 
și ar fi determinat măsuri 
din cele mal potrivite, re
zultate concludente.

Sînt evidente eforturile 
colectivului uzinelor „Elec- 
troputere“ pentru îmbună
tățirea calității, ridica
rea performanțelor tehni
ce, pentru un finisaj 
ireproșabil al produselor. 

în aceste rezultate se re
flectă în primul rînd acțiu
nea sistematică desfășurată 
de Organizațiile de partid 
pentru a descoperi și valo
rifica toate mijloacele ce 
pot determina îmbunătățiri 
calitative.

— în incinta uzinei pot 
fi văzute însă numeroase 
transformatoare, separatoa
re, materiale neproteja
te. După atîtea eforturi 
depuse în secțiile de fabri
cație, calitatea acestora e 
periclitată din cauza unei 
conservări necorespunză
toare. Cum vă explicați 
acest lucru ?

țINÎND SEAMA DE „LOCURI CHEIE" 
Șl GREUTATE SPECIFICĂ

— Cum reușiți să de
terminați din noianul de 
probleme și sarcini pe 
cele hotărîtoare Pentru 
bunul mers al produc
ției, să concentrați toate 
forțele organizației de 
partid, ale colectivului, 
spre îndeplinirea lor ?

NICOLAEIORDACHE: Nu 
cred că șpun o noutate și 
totuși metoda verificată de 
noi de mai multă vreme se 
dovedește bună. Pe lingă 
consultarea membrilor de 
partid și discuțiile din bi
roul organizației de bază, 
obișpuim să consultăm — 
cind se pune in birou pro
blema jalonării activității 
de perspectivă ■— și condu
cerea secției, pe unii ingi
neri, maiștri. Ce probleme 
și sarcini se pun pe primul 
plan, care dintre ele au 
greutatea specifică cea mai 
mare în activitatea noas
tră ? — ne întrebăm. Por
nind de la documentele 
partidului, de la indicațiile 
organelor superioare, ur
mărim să le aplicăm la par
ticularitățile, la condițiile 
noastre specifice. Se înțele
ge, are loc un schimb de 
păreri, dar de flecare dată 
ne ajută sâ stabilim cu 
precizie spre ce sä ne con 
centrăm atenția, ce pro
bleme sä punem în dis
cuția comuniștilor în adu
nări generale.

Pe biroul secretarului co
mitetului de partid de la 
COMBINATUL CHIMIC 
CRAIOVA poate fi văzută 
în fiecare dimineață „Si
tuația producției pe ziua 
precedentă“.

TRAIAN AVRAM, secreta
rul comitetului de partid de 
la Combinatul chimic Cra
iova : Fără o asemenea si
tuație operativă ne-am 
simți ca omul căruia i-ar 
lipsi mina dreaptă. De re
gulă, în fiecare dimineață, 
trei-patru membri ai comi
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IOAN SCRIECIU : Adevă
rat, — dar pe noi ne de
pășește o asemenea proble
mă. Ea se rezolvă la alt 
nivel... al conducerii uzinei.

E de mirare că, după toa
te discuțiile purtate în ca
drul organizațiilor de par
tid, analizele ce au avut 10c, 
totuși se mai poate primi 
un astfel de răspuns. (în
tregul colectiv este preocu
pat de îmbunătățirea cali
tății. Nu ar trebui oare ca 
cineva să-și pună la inimă 
și problemele legate de o 
mai bună gospodărire ?).

tetului nostru de partid dis
cută raportul zilnic. Nu fo
tografiem situația produc
ției, ci căutăm sä interpre
tăm, sä înțelegem semnifi
cația cifrelor. Cind ceva nu 
ne este clar consultăm spe
cialiștii. conducerea com
binatului. De ce numărul 
mediu scriptic de salariați 
e realizat 100 la sută, iar 
productivitatea muncii a 
rămas în urmă ? Contabilul 
șef ne informează asupra 
situației pe elemente ale 
prețului de cost pentru 
a ne putea da seama 
pe care pîrghie trebuie 
să apăsam mai tare. Toa
te acestea, ca și cunoaș
terea greutăților ce survin 
ne ajută să stabilim cu pre
cizie atît sarcinile concrete, 
operative, cît și pe cele de 
perspectivă.

— Un exemplu ?
— Să mă refer la un caz 

recent. Într-una din zile 
sarcina de plan a rămas 
neîndeplinită. Ne-am inte
resat: ce s-a întîmplat? Se 
punea vina pe seama sta
ției de compresoare. Am 
mers pe firul lucrurilor mai 
departe, la sursă, la stație. 
Ce s-a constatat ? Unul 
dintre maiștrii electricieni 
a executat o manevră gre
șită. S-a stabilit că nu ne
priceperea, ci neatenția, su
perficialitatea au fost cau
zele ei. La indicația comite
tului de partid, cazul a fost 
pus în discuția colectivu
lui. Din „prelucrarea“ res
pectivă au avut de învățat 
atît maistrul cît și tovară
șii lui de muncă. Se în- 
tîmplă adesea ca dintr-u- 
nul, două sau mai multe 
cazuri particulare să tra
gem și concluzii mai gene
rale.

Iată dar, cum cunoaște
rea concrétâ a problemelor 
producției poate duce là 
stabilirea măsurilor ceior 
mai potrivite, eficiente. Or
ganizația de partid își ma
nifestă din plin influența, 

înrîurirea asupra mersului 
producției ; ea își orientea
ză eforturile spre locurile

LA POLI OPUȘI: ACTIVITATEA

CONCRETĂ - ACTIVITATEA FĂRĂ

FINALITATE
Să confruntăm experien

ța a două comitete de 
partid din importantele u- 
nități industriale ale regiu
nii : COMBINATUL CHI
MIC și FABRICA DE 
CIMENT DIN BÎRSEȘTI. 
Ne vom referi la stilul de 
muncă privind folosirea ac
tivelor comitetelor respec
tive în controlul și îndru
marea organizațiilor de 
bază.

Urmărim felul în care ac
tivele celor două comitete 
de partid, sub conducerea 
membrilor comitetelor de 
partid respective, au fost 
îndrumate să-și aducă 
contribuția la studierea și 
soluționarea uneia și ace
leiași probleme : creșterea 
aportului organizației, mem
brilor de partid la mal buna 
desfășurare a producției.

TRAIAN AVRAM ! Combi
natul nostru e o. uni
tate tînără, la fel ca ex
periența și vechimea ce
lor mai mulți din membrii 
de partid. La constituirea 
comitetului nostru, dintr-o 
organizație de bază nume
roasă s-au format nu mai 
puțin de 17 organizații de 
bază. Evident, în birourile a- 
cestora au fost aleși în ma
rea lor majoritate oameni cu 
dragoste de muncă, dar cu 
mai puțină experiență po
litică. Trebuia să-i trecem 
prin școala activității poli
tice. Cum am procedat ? 
Membrii de partid cu ve-. 
chime și experiență din ac
tivul nostru, membri ai co
mitetului de partid i-au in
struit pe probleme ale mun
cii organizatorice, de pro
pagandă ș.a.m.d. Birourile 
organizațiilor de bază au 
fost ajutate astfel să se fa
miliarizeze cu diferite as
pecte ale vieții interne de 
partid : cum se țin adună
rile generale, ce probleme 
dezbat, cum trebuie să de
curgă învățămî.ntul de par
tid, primirea în partid, 
munca de educare a acti
vului fără partid, cum sînt 
repartizate sarcinile mem
brilor de partid, păstrarea 
documentelor organizațiilor 
de bază etc. Intenția noas
tră a fost ca, antrenînd ac
tivul de partid la controlul 
organizațiilor de bază, sa 
asigurăm și o îndrumare 
concretă a tiecărui sector 
de activitate, lucru pe care, 

„cheie“, hotărîtoare pentru 
buna desfășurare a activită
ții colectivului.

după părerea noastră, l-am 
atins în bună măsură.

DUMITRU MUSTOIU, se
cretarul comitetului de par
tid de la Fabrica de ciment 
Bîisești : Am hotărît să 
ținem o ședință plenară a 
comitetului de partid în 
care să analizăm felul cum 
sînt repartizate forțele or
ganizației noastre de partid. 
Spre a o pregăti cît mai 
bine, membri ai comitetu
lui, împreună cu tovarăși 
din activ, au studiat pro
blemele la fața locului, în 
organizațiile de bază.

— Cum a decurs ple
nara ? Ce hotărîri au 
fost adoptate ? Care a 
fost eficacitatea lor ?

Răspunsul la întrebare a 
plutit în aer. Am răsfoit 
referatul prezentat, măsuri
le preconizate, procesul ver
bal al plenarei.

Referatul, pe opt pagini, 
enunța doar sarcini gene
rale. Cu lupa trebuiau 
căutate nume de oa
meni, experiență în mun
că, material faptic care 
să provoace discuții vii în 
plenară. Referatul era lip
sit de spirit analitic, de exi
gență, de combativitate 
partinică. Este de mirare că 
în aceste condiții, discuțiile 
în plenară au fost pe ace
lași calapod ? Te întrebi : 
care au fost efectele con
trolului, constatărilor, în
drumărilor date de membrii 
comitetului de partid și de 
tovarășii din activ, dacă 
pînă și referatul prezentat 
în plenara comitetului de 
partid era abstract, gene
ral ?

Din asemenea manifestări 
de muncă formală se impu
ne concluzia : activul tre
buie să fie, așa cum 
îl arată și numele, AC
TIV. Criteriul de apreciere 
a activității Iui este unui 
singur: măsura în care con
tribuie efectiv la soluțio
narea principalelor proble
me din viața organizației, 
aportul Iui la obținerea u- 
nor rezultate bune în pro
ducție, într-un cuvînt, e- 
ficacitatea.

Precizînd faptul că orga
nele de partid se sprijină în 
munca lor pe un larg activ 
de comuniști competenți și 
experimentați, că el trebuie 

completat cu regularitate 
din rîndurile celor mai buni 
membri de partid — Ra
portul cu privire Ia proiec
tul de Statut al P.C.R., pre
zentat la Congresul al IX- 
lea, subliniază aportul pe 
care trebuie să-l aibă ac
tivul de partid Ia dezbate-

'Adresăm tovarășului DU
MITRU MUSTOIU întreba
rea :

— Care dintre secre
tarii comitetului orășe
nesc de partid a fost ul
tima dată în fabrică ? în 
ce se concretizează efec
tul controlului, îndru
mărilor primite ?

— Chiar ieri a fost la 
noi tovarășul loan Unga
riei. S-a interesat de aduc- 
țiunea de apă. pentru fabri
că, punerea în funcțiune a 
fabricii de var, felul cum 
sîntem satisfăcuți de 
I.R.T.A. cu transporturile, 
a intervenit la Craiova să 
ne fie repartizată o dragli- 
nă, ne-a dat indicații pen
tru eșalonarea lucrărilor 
din graficul de lucru atît al 
montorilor, cît și al con
structorilor. A vorbit tele
fonic cu directorul I.R.T.A., 
Gîtman, despre restanțele 
ce le au față de noi.

— Ce răspuns a primit ?
— I s-a promis solemn 

că de azi totul va fi pus 
„pe roate“. Numai că azi 
ne-au fost repartizate m.ai 
puține mașini decît ieri...

— De alte probleme s-a 
mai Interesat tovarășul Un- 
gurici ? Poate vă veți referi 
și la unele aspecte ale 
muncii de partid...

— ? !...
în seara aceleiași zile, 

am avut o discuție cu to
varășul IOAN UNGUR1CI, 
activist de partid pasionat, 
dornic să contribuie pretu
tindeni la îmbunătățirea 
muncii.

— Uneori nu-mi mai văd 
capul de treburi, ne măr
turisește. Stau și mă 
gîndesc mereu care proble
mă e mai urgentă, mai im
portantă, ce să fac mai în- 
tîi.

— Totuși, problemele de 
care v-ați ocupat ieri la 
Bîrsești sînt, să le spunem 
așa, pîinea directorului, in
ginerilor, șefilor de șantie
re. Nu credeți că ce ați fă
cut e mai degrabă o muncă 
de dispecerat ?

Clipe de meditație.
Desigur, e bine că secre

tarul comitetului orășenesc 
de partid se interesează de 
tot ce se petrece în jur, că 
nu trece cu indiferență pe 
lîngă nimic, intervine ope
rativ... Dar despre cu totul 
altceva este vorba aici.

IOAN UNGURICI : Mă 
gîndesc că neajunsul 
pornește chiar de la noi. 
Conducătorii de unități vin

Tovarășul VASILE STOI- 
CESCU, instructorul Comi
tetului regional de partid 
Oltenia pentru Çraiova, 
ne-a arătat un carnețel. Pe 

Se înțelege, cele relatate din experiența organelor șl organizațiilor de partid 
menționate nu reiiectă decît parțial stilul și metodele lor de muncă. în marea di
versitate și complexitate a preocupărilor lor, experiența este atît de vastă, meto
dele de muncă atît de felurite incit la întrebarea „care sînt principalele trăsături 
ale stilului de muncă al organizației de partid din întreprindere ?" — nici măcar 
1001 răspunsuri n-ar putea epuiza subiectul discuției.

Un lucru apare însă evident: în lumina sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., se cer continuate eforturile pentru perfecționarea continuă a sti
lului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, generalizarea experien
ței pozitive, astfel ca ele să-și sporească mereu rolul organizator și mobilizator.

Anchetă realizată de CONSTANTIN MORARU

rea problemelor economice 
și politico-educative, a 
principalelor hotărîri de 
partid și de stat, la stabili
rea de măsuri pentru apli
carea acestora în viață, la 
organizarea și controlul în
deplinirii lor.

AJUTĂ SUBSTITUIREA?
la comitetul orășenesc și 
solicită sprijin în rezol
varea unor probleme care 
depind de fapt de forurile 
lor tutelare, și pe care cu 
mai multă stăruință le-ar 
putea soluționa singuri. 
Dar aleg calea cea mai co
modă. „Pasează” sarcinile 
asupra noastră. Vin tov. 
Junghiata, directorul fabri
cii „Unirea", și ne roagă să 
le rezolvăm un litigiu cu 
filiala Băncii Naționale, Bi- 
cescu, directorul întreprin
derii de industrie locală, 
Blejan, directorul Trustului 
de construcții nr. 3, cu fel de 
fel de probleme care de 
fapt cad în competența lor. 
Cind îi tragem la răspun
dere pentru neajunsuri în 
muncă, ne răspund : „V-am 
informat și în scris și ver
bal". Cu asta consideră 
că s-au spălat pe mîini.

Iată dar cît de just sesi
zează lucrurile tovarășul 
Ungurici, rămîne doar ca a- 
ceasta să se reflecte în ac
tivitatea sa practică. Subor
donate aceluiași scop, una 
este menirea, răspunderea 
conducătorilor de unități, 
a factorilor tehnici și alta 
este menirea, răspunderea 
activiștilor de partid. Nici 
chiar Hercules dacă și-ar fi 
asumat să poarte pe umerii 
lui toate greutățile, sarcini
le, să le găsească rezolvare, 
n-ar fi reușit să le învingă 
singur.

în discuție au interve
nit tovarășii SEBASTIAN 
DELCEA și VICTOR TÄNA- 
SE, instructori ai Comitetu
lui regional de partid Ol
tenia. Spusele lor au pre
cizat :

Comitetul orășenesc de 
partid răspunde, desigur, 
pentru întreaga activitate 
din oraș, asta însă nu în
seamnă că el trebuie să 
facă totul singur, să preia 
sarcinile conducerilor teh- 
nico-administrative, să se 
substituie acestora. Activi
tatea de partid e cu atît 
mai rodnică cu cît se des
fășoară prin acțiunile aces
tor conducători, iar nu pes
te capul lor, cu cît se exer
cită mai efectiv controlul 
de partid. Altfel, așa cum 
s-a întîmplat, unii condu
cători de unități se deprind 
ca alții să le facă munca, 
să le rezolve greutățile. În 
esență, e vorba de creșterea 
continuă a rolului de con
ducător al organizației de 
partid, a competenței ei.

Observații întru totul 
juste. Trebuie numai ca ac
tiviștii comitetului regional 
de partid să pună și ei 
umărul la aplicarea lor.

„ABSENTE NEMOTIVATE"
mai multe file și pentru 
fiecare zi a lunii erau con
semnate datele cînd sînt 
programate adunările gene
rale ale organizațiilor de 

bază din Craiova, temati
ca lor. „Asemenea carnețe- 
le-ghid — ne-a relatat el r— 
au toți secretarii și mem
brii biroului comitetului 
orășenesc de partid, precum 
și instructorul regional“.

— Care a fost ultima 
adunare generală la ca
re a participat un secre
tar sau un membru al 
biroului comitetului o- 
rășenesc de partid ? — 
a fost întrebarea pe ca
re am pus-o mai mul
tor secretari de organizații 
de partid.

DUMITRU MUSTOIU s La 
ședințe plenare ale comite
tului de partid, secretarii 
participă. La adunări ge
nerale ale organizațiilor de 
bază însă, nu-mi amintesc...

ILARION COTEANU, secre
tarul comitetului de partid 
de la Centrala electrică de 
tormoîicare Craiova : Anul 
acesta nici un secretar sau 
membru al biroului orășe
nesc de partid n-a partici
pat la vreo adunare gene
rală a uneia dintre orga
nizațiile noastre de bază.

Tot astfel ne-au răspuns 
și alți secretari de organi
zații de bază de la „Elec- 
troputere".

La Craiova sînt sute de 
organizații de bază. Ar fi 
desigur imposibil ca un nu
măr restrîns de activiști să 
participe regulat la adună
rile generale ale tuturor or
ganizațiilor de bază. Con
tactul nemijlocit cu organi
zațiile de bază și mai cu 
seamă cu cele care își des
fășoară activitatea în o- 
biectivele importante in
dustriale și au de rezolvat 
sarcini deosebite, cunoaște
rea problemelor lor sînt 
însă necesare.

— în fața colectivului de 
montori de la C.E.T. stă 
sarcina de mare răspundere 
de a pune în funcțiune în 
acest an două grupuri elec
trogene puternice. Activiști 
ai comitetului orășenesc de 
partid au iuat legătura cu 
organizația de bază din a- 
cest sector important ?

— N-aș putea răspunde 
afirmativ — ne-a spus to
varășul Coteanu.

Ne-am amintit de carne
țelul ce ne-a fost arătat de 
tovarășul Stoicescu. Sînt 
bune, desigur, carnețelele, 
evidența precisă a adunări
lor generale ale organiza
țiilor de bază, cunoașterea 
problemelor mai importan
te ce se ridică, dar la ce fo
losesc acestea dacă filele 
rămîn albe ?

Din discuțiile purtate cu 
secretari ai comitetelor de 
partid și ai organizațiilor 
de bază din întreprinderile 
craiovene. a mai reieșit și 
o altă pată albă în mun
ca unora dintre activiștii 
organului orășenesc de 
partid. Au fost semnalate 
cazuri cînd activiști ai co
mitetului orășenesc de par
tid și chiar și ai celui regio
nal se deplasează in unită
țile industriale, iuînd con
tact doar cu directorii a- 
cestora, fără a se consulta 
cu birourile organizațiilor 
de bază, cu comuniștii.

Mai e cazul să reamin
tim cum este cel mai bine 
să se procedeze ?



PES> TE HOTARE
Organizația de solidaritate 
afro-asiatică din Malaya declară i

Acordul cu privire |
la statutul bazelor militare ■ 
străine trebuie revizuit

REPUBLICA DOMINICANĂ PENTRU DEZVOLTAREA SCHIMBURILOR ÎN U.R.S.S. AU FOST LANSAȚI

A fost instalat
un guvern 
provizoriu

ECONOMICE ÎNTRE TOATE TARILE
- Cuvintarea reprezentantului român în Consiliul

pentru comerț și dezvoltare de la Geneva -
KUALA LUMPUR 3 

(Agerpres). — Organi
zația de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice 
din Malaya, de tendință 
proguvernamentală, a 
luat o poziție net po
trivnică politicii brita
nice în Federația Mala
yezia. într-un comuni
cat dat publicității la 2 
septembrie la Kuala 
Lumpur, organizația a- 
firmă că „Malayezia se 
poate lipsi de ajutorul 
militar britanic“ și că 
„acordul cu privire Ia 
statutul bazelor milita
re străine de pe terito

riul ei trebuie revizuit“. ■ 
Comunicatul relevă, de I 
asemenea, că „activita- ■ 
tea unor diplomați oc- ■ 
cidentali în Malayezia I 
este contrară interese- ■ 
lor țării“. Agenția | 
France Presse sublinia I 
în informația privitoa- ■ 
re la comunicatul mai ■ 
sus amintit că el este I 
cu atît mai semnifica
tiv cu cît această or- I 
ganizație este condusă | 
de Mahathir Mohamed, 
unul din cei mai in- I 
fluenți membri ai parti- I 
dului de guvernămint. ■

ATENA :

CRIZA POLITICĂ SE PRELUNGEȘTE

'ATENA 3 (Agerpres). 
— Consiliul de coroană 
s-a prelungit joi noap
tea, terminîndu-și lu
crările la ora 1, după 
mai bine de 6 ore de 
dezbateri. Singurul re
zultat este de a fi per
mis principalelor per
sonalități interesate să-și 
expună poziția. Astfel,

criza politică se prelun
gește.

în timp ce aveau loc 
lucrările Consiliului de 
coroană, peste 10 000 de 
persoane au organizat 
la Atena o puternică 
demonstrație. (Fotogra
fia de mai sus). Mani- 
festanții scandau lozinci 
ca „Alegeri, democra
ție, referendum“.

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

A.F.P. Ieri la Santo Domingo a 
fost instalat un guvern provizoriu 
după patru luni de criză politică. 
Noul președinte, Hector Garcia 
Godoy, a declarat în cuvintarea 
inaugurală că intenționează să con
ducă „un guvern in întregime im
parțial“ care își va concentra efor
turile spre crearea bazelor păcii, 
progresului și ordinii constituțio
nale.

Cu cîteva ore înainte de instala
rea guvernului provizoriu condus 
de Garcia Godoy, colonelul Fran
cisco Caamano, șeful forțelor con- 
stituționaliste din Republica Domi
nicană, și-a prezentat demisia din 
postul de președinte al guvernului 
constitutionalist. El a anunțat de
misia sa în fața unei adunări la 
care au luat parte mii de per
soane.

GENEVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Consiliul pentru comerț și dezvol
tare a început examinarea punctu
lui 7 al ordinii de zi — problemele 
relațiilor comerciale djntre state cu 
sisteme economice și sociale dife
rite.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
României, Titus Cristureanu, a 
subliniat că România a întreprins 
numeroase acțiuni pentru a contri
bui la normalizarea și extinderea 
relațiilor economice cu țările in
dustrializate și cu cele în curs de 
dezvoltare. Vorbitorul a precizat că 
schimburile comerciale cu unele 
țări dezvoltate din punct de vedere 
economic sînt uneori frînate de ob
stacole de ordin administrativ sau 
de restricții impuse prin politica

0 noua expresie a slăbiciunii și neputinței

Regimul de la Saigon înființează
„Zone militare "-teritorii 
ale teroarei și silniciei

• in perimetrul zonei — rechiziții, arestări, evacuări • Pe 
o rază de 1 km vor putea ii distruse culturile

SAIGON 3 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agențiilor de presă, 
în cursul zilei de vineri au con
tinuat luptele între forțele patrio
tice sud-vietnameze și trupele a- 
mericano-saigoneze. Totodată se 
semnalează că aviația americană 
și-a intensificat bombardamentele 
asupra regiunilor controlate de pa- 
trioți.

Agenția Associated Press a a- 
nunțat că la baza militară ame
ricană Da Nang, din Vietnamul de 
sud, au fost debarcați alți 1 400 de 
pușcași marini americani.

La Saigon a fost dat publicității 
un decret privind înființarea unor 
„zone militare“ în sectoarele „cele 
mai importante“ ale țării. în in
teriorul acestor zone, potrivit de
cretului, forțele militare guverna

mentale vor avea putere absolută, 
răspunzînd de „menținerea ordinii 
și securității“. Ele vor putea, după 
bunul lor plac, să evacueze popu
lația. să rechiziționeze orice ma
teriale, să controleze distribuirea 
alimentelor, să aresteze și să inter
zică grevele și manifestațiile de ori
ce natură etc. Ele vor putea, de 
asemenea, distruge culturile pe o 
rază de 1 km de la limita „zonei“.

• NEW YORK. — La Madison 
(statul Wisconsin) a avut loc o I 
întrunire a studenților din locali- | 
täte, care s-au pronunțat împotri
va actualei politici a S.U.A. în 
Vietnam. Cei peste 400 de dele
gați, reprezentînd studenții din

comercială discriminatorie a acestor 
țări. Dimpotrivă, a spus reprezen
tantul României, volumul schimbu
rilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare din Asia, Africa și Ame
rica Latină crește continuu, înre
gistrând o evoluție favorabilă.

Referindu-se la prima Conferin
ță a Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Titus Cristu
reanu a amintit că ea a adoptat 
recomandarea inițiată de România 
și alte țări cu privire la acordurile 
comerciale pe termen lung. Vorbi
torul a insistat asupra avantajelor 
pe care le prezintă aceste acorduri 
comerciale, ca și acordurile multi
laterale, pentru lărgirea schimburi
lor. In spiritul coexistenței pașnice, 
a încheiat vorbitorul, România se 
pronunță pentru dezvoltarea rela
țiilor de cooperare cu toate țările, 
indiferent de sistem social și poli
tic, și va sprijini orice inițiativă 
sau acțiune care ar putea contribui 
la dezvoltarea schimburilor între 
toate țările.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
atras atenția asupra marelui poten
țial neutilizat în ce privește schim
burile comerciale Est-Vest. Rele- 
vînd activitatea utilă desfășurată 
în acest domeniu de comisiile eco
nomice regionale ale O.N.U., el a 
arătat că U.N.C.T.A.D. ar putea 
aduce o contribuție pozitivă la 
eforturile în vederea înlăturării ob
stacolelor care mai îngrădesc rela
țiile comerciale între țări cu siste
me social-economice diferite.

Delegatul Austriei a arătat nece
sitatea ca problemele schimburilor 
comerciale între țările în curs’ de 
dezvoltare și țările dezvoltate cu 
sisteme social-economice diferite 
să fie examinate de U.N.C.T.A.D. în 
același timp, el a subliniat marea 
importanță pe care o acordă Aus
tria intensificării schimburilor co
merciale cu țările socialiste, preci
zând că țara sa va continua să se 
pronunțe pentru dezvoltarea co
merțului între Est și Vest. Au mai 
luat cuvîntul delegații Marii Brita
nii, Statelor Unite, Belgiei și Unga
riei.

Cu ajutorul unei singure 
rachete purtătoare

5 sateliți 
artificiali

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 
septembrie, în Uniunea Sovietică au 
fost plasați pe o orbită în jurul 
Pămintului cu ajutorul unei singu
re rachete purtătoare cinci sate
liți artificiali.

La bordul sateliților „Cosmos-80“. 
„Cosmos-81“, „Cosmos-82“, „Cos- 
mos-83“, „Cosmos-84“ a fost insta
lat aparațaj științific destinat con
tinuării cercetării spațiului cosmic 
în conformitate cu programul a- 
nunțat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962. Drept sursă de alimentare 
cu energie a sistemului de bord pe 
unul din sateliți este folosită o 
centrală electrică ce funcționează 
pe baza energiei furnizate de izo
topi radioactivi. Au fost luate mă
suri care exclud complet posibili
tatea răspîndirii izotopilor radio
activi în atmosferă sau pe supra
fața Pămîntului.

Deplasarea tuturor celor cinci 
sateliți se face pe orbite apropiate 
de o orbită circulară, la o altitudine 
de aproximativ 1 500 km ; perioada 
de rotație este de 116,6 minute, în
clinația orbitei este de 56 grade. 
Aparatajul instalat la bordul sate
liților funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul efectuează 
prelucrarea informațiilor primite.

NIGERIA: Crearea unui 
comitet pentru 

revizuirea constituției 5
LAGOS 3 (Agerpres). — Primul 

ministru federal al Nigeriei, Abu
bakar Tafawa Balewa, a avut o 
întrevedere cu primii miniștri ai 
celor patru regiuni ce alcătuiesc 
Nigeria, în cadrul căreia a fost 
hotărîtă crearea unui comitet pen
tru revizuirea constituției. Această 
măsură a fost luată în scopul so
luționării crizei constituționale ce 
a izbucnit între președintele repu
blicii, Azikiwe, și primul ministru 
federal, Balewa.

NOTE

SCURTE ȘTIRI
■ OTTAWA. Canada, anunță surse oficiale, își re

trage 160 de militari din cadrul forțelor O.N.U. afla
te. în Cipru. Pe insulă mai rămîn încă 980 de m'^ari 
canadieni.

BELGRAD. Au . luat sfîrșit la Belgrad convorbirile 
oficiale dintre Iosip Broz Tito Și Gamal Abdel 
Nasser, care se află în Iugoslavia într-o vizita de 
4 zile.

KHARTUM. într-o regiune situată la frontiera 
Sudanului cu Congo (Leopoldville) s-au produs 
la 2 septembrie noi ciocniri între forțe de secu
ritate ale guvernului de la Khartum și elemen
te insurgente. în provincia Equatoria, în cursul 
unei lupte între cele două părți, trei sudiști au 
fost onjoțîți, iar.trei soldați guvernamentali ușor 
răniți.

MOSCOVA. Președintele Consiliului' de Miniștri 
aL U.R.S.S., A. Kosighin, a pr.imit.>la.Kremlin pe Ch
ios. Rafael Rodriguez, membru al conducerii nat a
le a Partidului Unit arRevoluției'Socialiste/din'Cu-oa, 
și persoanele care îl însoțesc............. .. .... ... . .,

In S.U.A. continuă 
demonstrațiile antira- 
siale. Cartierul ne
gru din Natchez (sta
tul Mississippi) avea 
joi seara aspectul u- 
nei tabere militare. 
Cei 600 de soldați 
din garda națională 
aduși de urgență în 
sprijinul poliției loca
le controlează stră
zile, nepermițtnd a- 
glomerațiile. Patrule 
înarmate și mașini 
ale poliției cu puști
le mitralieră în bă
taie asigură interdic
ția de circulație de
clarată intre orele 22 
și 5 dimineața.

în fotografie: poliția 
arestfndu-1 pe Benja
min Swan, vicepre
ședinte al organiza
ției negrilor din 
Springfield

In paginile presei internationale
Soldatul negru Winstel Belton, 

■care a declarat greva foamei timp 
de șapte zile, ca protest împotriva 
ordinului de a pleca in Vietnamul 
de sud, va fi judecat la 7 septem
brie de. o Curte Marțială. Potrivit 
agenției Associated Press, pedeapsa 
maximă care poate fi dată lui Belton 
este 12 ani muncă silnică și scoate
rea din cadrele armatei.

EPILOGUL PLANULUI

Rezultatele vizitei lui Fowler 
la Paris

I
 Ziarele occidentale comentează ca un eșec 

rezultatele discuțiilor purtate de ministrul de fi
nanțe al S.U.A. cu interlocutorii săi francezi în 
problemele revizuirii sistemului monetar interna
tional.

LE MONDE s S.V.A. fac 
un Joc dublu

„Pentru guvernul fran
cez călătoria lui Fowler la 
Paris permite sä se dea 
răspuns la o întrebare de
licată. dar capitală : oare 
Statele Unite fac un joc 
dublu în cadrul pregătiri
lor pentru o eventuală re
formă monetară interna
țională ? In timp ce repre
zentanții americani ai 
grupului celor zece au ac
ceptat să continue în sinul 
acestui grup discuțiile cu 
privire la problemele mo
netare, președintele John
son și ministrul său de fi
nanțe, Fowler, preconizează 
de o lună întrunirea unei 
conferințe internaționale 
speciale pentru discutarea 
aceluiași subiect.

Schimbul de păreri a 
dovedit că pozițiile nu s-au 
apropiat de loc, Franța ră- 
mînînd adepta rezervelor 
monetare adiționale bazate 
pe aur, iar S.U.A. neînțele- 
gînd să renunțe la rolul 
predominant al dolarului.

îh aceste condiții ne 
putem oare imagina bazele 
unui acord ? Desigur 
că nu".

DIE PRESSE : Diver
gentele de păreri rămin 

neschimbate

„Discuțiile dintre minis
trul de finanțe al S.U.A., 
Fowler, și colegul său 
francez, Giscard d'Estaing. 
au fost extrem de înverșu
nate, deși altfel au. decurs 
într-o atmosferă priete
nească. Motivul a fost, pe 
de o parte, atacul francez 
împotriva poziției domi
nante pe care o ocupă do
larul și lira în sistemul 
monetar internațional și. 
pe de alta, tendința S.U.A. 
de a revizui acest sistem 
bazat pe paritatea „dolar- 
aur“, dar nu de a-l schim
ba. Ministrul de finanțe al 
S.U.A. a remarcat însă că 
principalele divergențe de 
păreri dintre Franța și A- 
merica cu privire la poli
tica monetară continuă să 
existe, neschimbate“.

Implicațiile unui deces subit
Majoritatea ziarelor britanice de ieri își consa

cră editorialele situației politice create prin 
moartea subită a lui Sir Harry Hylton-Foster, 
speaker (președinte) al Camerei Comunelor. Po
trivit tradifiei, viitorul speaker urmează a fi ales 
din rîndurile deputafilor partidului de guvernă- 
mînf, deci va fi un laburist. Dar, cum speakerul 
nu participă de obicei la vot, alegerea unui la
burist în această funcfie ar reduce majoritatea la
buristă — în prezent de două voturi — la un 
singur vot.

DAILY TELEGRAPH : O 
majoritate redusă la 

un vot

„Moartea lui Hylton lasă 
un gol periculos, ținind 
cont de echilibrul precar al 
partidelor în parlament. 
Cu o majoritate redusă la 
un vot, guvernul va renun
ța cu siguranță la orice mă
sură legislativă care ar în-

tîmpina opoziția liberali
lor“.

DAILY EXPRESS t Se 
impun noi alegeri

„Nu există nici o îndoia
lă asupra ce ar trebui să 
facă primul ministru. El 
trebuie să-și -dea demisia și 
să se prezinte în fața țării 
pentru a obține un nou 
mandat“.

Franța și NATO
A.E.P. : Încep să se 
contureze problemele 
conferinței de presă a 
președintelui de Gaulle

„Cu o săptămînă înaintea 
conferinței de presă a ge
neralului de Gaulle, pro
blemele care vor fi abor
date încep să se contu
reze, fără ca totuși să se 
știe cu precizie ce idei vor 
fi dezvoltate. Unii observa
tori cted că el va vorbi cu 
siguranță de alegerile pre
zidențiale, de alianța a- 
tlanticăi, de problema Asiei 
de sud-est și a Europei. 
Se pare că generalul de 
Gaulle nu va face cunos
cute intențiile sale chiar 
dacă va aborda în cursul 
conferinței de presă pro
blema candidaturii sale în 
alegerile prezidențiale de 
la 5 decembrie. Astfel că 
expectativa continuă cu a- 
tît mai mult cu cit chiar 
în cercurile guvernamen
tale părerile miniștrilor 
privind prezentarea lui de 
Gaulle în alegeri sînt îm
părțite.

în ce privește problema 
N.A.T.O., la Paris se con
sideră că Franța fiind le
gată prin Tratatul atlantic 
pînă în 1969, reorganizarea 
N.A.T.O. se va pune în ca
zul ei numai de la această 
dală și această revizuire nu 
ar trebui să afecteze nici 
alianța, nici prietenia în
tre Franța și Statele Unite, 
în problema vietnameză, 
dacă S.U.A. consideră că 
trebuie să rămînă în Viet
namul de sud, ceea ce le 
atribuie rolul de jandarm 
internațional, Franța con
tinuă să creadă că nu poate 
să existe o rezolvare atîta 
timp cit poporul vietnamez 
nu va fi lăsat să se con
ducă singur ; aceasta ar 
trebui să ducă la o demili
tarizare completă, conform 
acordurilor din 1954, ceea 
ce Statele Unite nu par 
deloc a fi gata să accepte“.

toate facultățile din Madison, au 
adoptat la sfîrșitul întrunirii o re
zoluție care cere guvernului ame
rican să înceteze imediat bombar
damentele asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, inițierea de negocieri cu 
reprezentanții Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
sprijin pentru unificarea Vietna
mului. Mai mulți studenți care au\ 
luat cuvîntul la întrunire au ce
rut, potrivit agenției U.P.I., retra
gerea imediată a trupelor ameri
cane din Vietnam.

Dirze. neînfricate, ca și soții și frații 
lor. temeile lupta în unitățile F.E.N. 

pentru izgonirea invadatorului

Conflictul 
indo-pakistanez

SRINAGAR 3 (Agerpres). — 
Luptele. între forțe armate pakis
taneze și indiene au continuat în 
Cașmir. Potrivit agențiilor de pre
să, în urma ciocnirilor care au 
avut loc joi, au fost capturate sau 
distruse de o parte și de alta nu
meroase tancuri.

Președintele în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, Arhtur 
Goldberg, a cerut avizul tuturor 
membrilor Consiliului asupra „si
tuației grave care s-a creat în 
Cașmir“. Agențiile de presă nu 
exclud posibilitatea convocării 
Consiliului de Securitate, pentru a 
discuta conflictul indo-pakistanez.

Dezvăluirile făcute 
de ziarele chiliene in 
legătură cu așa-nu- 
mitul „plan Camelot“ i- 
nițiat de Pentagon au 
pus pe autorii lui in
tr-o situafie dificilă, 

preșe-
situație 

Drept urmare, 
dintele S.U.A. a consi
derat necesar 
done interzicerea apli
cării lui.

După cum s-a mai a- 
nunțat, planul prevedea 
descoperirea — potri
vit unor scheme întoc
mite de sociologi — a 
„parametrilor sociolo
gici necesari pentru o 
bună depistare a con
flictelor sociale“. A- 
ceasta însemna, după 
cum scrie „Die Presse“, 
„să se descopere facto
rii care pot duce 
răsturnări sociale 
politice in țările 
curs de dezvoltare“. De
sigur, pentru a 
veni și a para 
tuale izbucniri 
luționare. Ancheta 
început mai de 1 
in Chile. Ziarele 
reacționat cu violentă 
față de conținutul u- 
nor întrebări adresate 
persoanelor anchetate. 
S-au formulat Între
bări ca : „Doriți să 
răsturnați guvernul 
chilian și de ce ? fii 
dacă d-voastră perso
nal nu aveți asemenea 
planuri cine credeți că 
ar putea nutri această 
intenție Pe același 
ton se continua : „Con-

să or

ia 
și 
in

inler- 
even- 
revo- 
i a 
mult 

au

siderali. că nivelul 
d-voastră material este 
suficient sau ați dori 
să obțineți sume de 
bani din altă parte ?“. 
Opinia publică din Chi
le și-a manifestat stu
pefacția și oprobriul 
față de o asemenea 
manifestare de ames
tec in treburile interne 
ale stalului Chile. S-a 
ajuns la suspendarea 
anchetei. Dar inciden
tul a căpătat implicații 
diplomatice. întrebat 
asupra scopului anche
tei, ambasadorul ame
rican a susținut că el 
nu este la curent. 
Scurt timp însă după 
aceea, el a fost nevoit 
să recunoască că nu a 
fost bine informat și 
că personalul diplo
matic american nu a- 
vea cunoștință de ac
tivitatea inițiată de că
tre Pentagon. Declara
țiile ambasadorului a- 
merican au fost viu 
comentate de către 
ziarele nord-america- 
në, care, relevind ne- 
concordanfa dintre di
plomatie și Pentagon, 
au apreciat că Penta
gonul „abuzează de 
putere“, ceea ce pune 
diplomația americană 
de multe ori în în
curcătură.

Comentind inciden
tul, ziarul vienez „Die 
Presse“ arăta că 
chete ca cea din 
se efectuează de 
diverse agenții

ari- 
Chile 
către

ale

CAMELOT"
S.U.A. și in alte țări 
și că un protest simi
lar s-a produs din par
tea Pakistanului care 
a condamnat, la rîndul 
său, sondajul efectuat 
in rindul opiniei publi
ce de către o agenție 
specializată americană 
in strinse legături cu 
C.I.A. „Guvernul pa- 
chistanez — scrie „Die 
Presse“ — a învinuit 
agenția de informații 
a S.U.A. de amestec in 
treburile sale interne".

Oficialitățile de la 
Pentagon au încercat 
să explice că atit in ca
zul anchetei din Chile 
cit și în cazul anchetei 
din Pakistan era vorba 
doar de date cu carac
ter de informare, însă 
după ce întreaga afa
cere a căpătat propor
ții ele au recunoscut că 
ceea ce se urmărea era 
„controlarea" stabilită
ții guvernelor din țările 
anchetate. S-a dezvă
luit astfel că asemenea 
cercetări erau prevă
zute pentru Argentina, 
Columbia, Peru și Ve
nezuela.' După cum au 
pretins ziarele, ar fi 
vorba de unul din obiș
nuitele programe de 
„preîntimpihare a re
voluțiilor sociale" sau, 
în limbajul popoarelor 
din țările vizate, pro
grame de amestec inad
misibil in treburile in
terne ale unor state 
suverane.

A. B.

DJAKARTA. Sindicatul petroliștilor din Sumatra 
de sud a difuzat o declarație în care cere guvernului 
Indoneziei să confiște toate întreprinderile aparți- 
nind companiilor petroliere „Stanwac", „Caltex" și 
„Shell".

PEKIN. Cu prilejul celei '• de-a 20-a aniversări a 
victoriei în războiul de. rezistență împotriva Japo
niei, la 3 septembrie a avut loc la Pekin un miting 
la care a luat cuvîntul Lo Jui-țin, vicepremier al Con
siliului de Stat, șeful Marelui stat major al Armatei 
populare chineze de eliberare.

SOFIA. La invitația Consiliului Național al Fron
tului Patriei din R. P. Bulgaria, la Sofia a sosit, o 
delegație a- Frontului Național de Eliberare din Viet
namul de sud condusă de Dang Quang Minh, mêmbru 
al Comitetului Central.

BERLIN. La Neuebrandehburg a atut loc vineri 
o ședință festivă consacrată împlinirii a 20 de ani de 
la aplicarea reformei. agrare democratice în R. D. 
Germană. Luînd cuvîntul, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, a subliniat 
marea importantă a alianței, dintre .clasa muncitoare 
și țărănime în înfăptuirea cu succes a transformări
lor antifasciste-democratice și în construirea so
cialismului. în cuvintarea; rostită cu același prilej, 
Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a vorbit în special despre însemnă
tatea realizării unui tratat de pace între cele două 
state germane.

PARIS. Reprezentanți a
27 de țări în curs de dez
voltare din Africa, Asia. 
și America Latină s-au în-, 
trunit la 2 septembrie la 
Paris, sub auspiciile 
O.N.U., pentru a dezbate 
unele probleme privind 
căile de întrajutorare în 
vederea industrializării 
lor.'

SEUL. Parlamentul Coreei 
de sud a hotărît să-și sus
pende lucrările pînă la siir- 
șitul acestei luni pentru a 
se putea pune capăt boicotu
lui opoziției. De la 12 au
gust, de ctnd opoziția a pă
răsit sala in semn de protest 
împotriva semnării tratatu
lui japono — sud-coreean, 
parlamentul sud-coreean este 
„paralizat“ în lucrările sale.

NEW YORK. O rachqtă „Thor-Agena" a trebuit 
să fie distrusă la cîteva secunde după lansare deoa
rece a deviat de la traiectoria prevăzută. Resturile 
rachetei au căzut asupra, unei localități din apropie
rea bazei Vandenberg. Nu s-au înregistrat victime, 
dar 36 de persoane au fost transportate la spital pen
tru a fi examinate.

Capriciile vremii în Europa

CAIRO, lucrările sesiunii comitetului de pregătire a 
conferinței popoarelor din Asia, Africa și America Latină 
au luat sfîrșit. S-a aprobat ordinea de zi a viitoarei confe
rințe de Ia Havana, care cuprinde : lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină împotriva imperialismului, 
colonialismului și ncocolonialismului ; situația din punctele 
crltțce din cele trei continente, Îndeosebi din Vietnam, 
Republica Dominicană, Congo, coloniile portugheze, Rho
desia de sud, Arabia de sud și Palestina ; solidaritatea 
popoarelor de pe cele trei continente împotriva imperia
lismului în domeniile economic, social și cultural ; unirea 
eforturilor lor in vederea reconstrucției naționale.

SANAA. Președintele R. A. Yemen a convocat o 
ședință la care au participat o serie de personalități 
ale vieții politice din Yemen. A fost examinată situa
ția din Yemen în urma acordului egipteano-saudit de 
la Jeddah, privind reglementarea crizei yemenite.

Vremea cunoaște o evoluție ciudată în Europa occi
dentală și centrală. In munții Franței a căzut 
prima zăpadă, care în unele locuri trece de 10 
centimetri. Un frig neobișnuit pentru luna septem
brie domnește în Spania. In Pirinei, zăpada atin
ge 30 de cm. In Belgia, temperatura a scăzut 
pînă la 8 grade. Inundațiile provocate in Austria do 
ploile torențiale care au căzut în ultimele 24 de ore 
iau o alură catastrofală în Tirol și tn Carinthia. Zeci 
de poduri și drumuri au fost distruse de ape. Circu
lația rutieră între numeroase localități a fost întrerup
tă complet. In unele provincii, autoritățile au făcut 
apel la armată pentru a proteja lucrări de artă sau 
a împiedica ruperea digurilor și podurilor. Asupra în
tregii Italii s-au abătut ploi torențiale și furtuni care 
au provocat inundații, pierderi de vieți omenești și 
imense pagube materiale. Cel mai grav lovite au fost 
provinciile Latium, Umbria și Toscana. In unele cartiere 
periferice ale Romei, apa a atins o înălțime de 3 m. 
Numeroase șosele naționale stnt avariate. Un mare nu
măr de automobile surprinse pe șosele au fost distruse, 
la fel ca și o mulțime de case ale căror ziduri s-au 
prăbușit. Potrivit datelor provizorii, numărul victimelor 
se ridică la 50 de morți, zeci de răniți și dispăruți, 
precum și mii de sinistrați. Guvernul italian a deschis 
un credit de 100 milioane lire în favoarea familiilor 
sinistrate. In fotografia alăturată : inundații pe o stra
dă din suburbiile Romei.
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