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Transportul și depozi
tarea produselor agrico
le în bune condiții, pre
ocupă îndeaproape în 
aceste zile pe oamenii 
muncii din agricultură. 
Majoritatea bazelor de 
recepție din regiunea 
București s-au pregătii 
temeinic pentru depozi
tarea cerealelor și cul
turilor tehnice. Au fost 
reparate din vreme ma
gaziile și utilajele, s-au 
făcut dezinfecțiile nece
sare, iar pe măsura re
coltării s-a trecut la pre
luarea produselor. în 
cele mai multe baze de 
recepție produsele sînt 
bine depozitate. Sînt 
însă șl unele situații de 
care trebuie să se țină 
seama pentru preveni
rea pierderilor.

Baza de recepție din 
Călărași a depozitat 
cu 23 000 tone grîu, 
220 tone orz și 180 
tone mazăre mai mult 
față de prevederi. Și la 
culturile de floarea-soa- 
relui, porumb și altele, 
planul inițial de depozi
tare va fi depășit. Cu 
toate acestea măsurile 
luate pînă acum sînt 
insuficiente, nu asigură 
depozitarea în bune 
condiții a întregii recol
te. în prezent sînt depo

Transportul și depozitarea cerealelor 
în raioanele Calărasi si Lehliu 
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zitate afară, sub cerul 
liber, sute de tone de 
tloarea-soarelui.

Pentru remedierea a- 
cestei situații, au fost 
dirijate zilnic circa 300 
tone de floarea-soarelui 
către fabricile de prelu
crare. în unele zile însă, 
vagoanele necesare 
transportului nu sînt asi
gurate. Din această cau
ză, în ziua de 14 oc
tombrie nu s-a expediat 
nici un kilogram de 
floarea-soarelui. Oare 
nu ar fi cazul ca a- 
cum și nu mai tîrziu să 
se analizeze și să se fo
losească toate posibili
tățile pentru transportul 
mai rapid și depozitarea 
recoltei ?

O mai mare atenție 
trebuie acordată trans
portului și depozitării 
porumbului. în ultimul 
timp, în majoritatea ba
zelor din regiune care 
nu au suficient spațiu de 
depozitare s-au luat mă
suri de construire a 
unor șoproane demon- 
tabile. Dar și în a-

ceastă privință se ma
nifestă o seamă de ano
malii. Tot la baza de 
recepție din Călărași, 
din cele 88 de șoproane 
prevăzute, 54 nici măcar 
n-au fost începute. Deși 
materialele au fost a- 
duse în totalitate, o ma
re parte din ele nu sînl 
utilizabile. Peste 30 la 
sută din materialul 
lemnos este de proastă 
calitate, de dimensiuni 
necorespunzătoare. li
nele panouri s-au de
gradat în timpul trans
portului.

Urgentarea lucrărilor 
de amenajare a spații
lor de depozitare se im
pune și la alte baze de 
recepție din regiune. 
Totodată, se simte ne
voia ca în scopul unei 
mai bune păstrări a pro
duselor și îndeosebi a 
porumbului să fie luate 
o serie, de măsuri tehni- 
co-organizatorice. în a- 
ceastă privință este con
cludent exemplul bazei 
de recepție din Lehliu. 
Și aici spațiul pentru de

pozitarea produselor 
este insuficient. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît 
o mare parte din coope
rativele agricole trimit 
porumbul la bază sub 
formă de boabe, în loc 
de știuleți, așa cum s-a 
procedat în anii anteri
ori. Pentru ca boabele 
de porumb să poată fi 
păstrate fără riscuri, ar 
trebui să fie eliberate o 
parte din magaziile exis
tente. Or, nu au fost pre
văzute vagoane pentru 
expedierea acestora în 
alte locuri. Tovarășul 
Stan Iorgu, șeful bazei 
de recepție raionale din 
Lehliu, a precizat că ar 
avea nevoie zilnic de 
20—30 vagoane. în lipsa 
acestora mai sînt încă 
depozitate afară impor
tante cantități de cereale 
și de floarea-soarelui. 
Dar în timp ce se simte 
lipsa de spațiu în maga
zii, o mare parte din pă- 
tule rămîn nefolosite. 
Așa cum am arătat, tot 
mai multe cooperative 
agricole preferă să va

lorifice porumbul sub 
formă de boabe, pe mo
tivul că au nevoie de 
ciocălăi. Această prac
tică este determinată 
de faptul că dacă po
rumbul e predat sub for
mă de știuleți coopera
tivele agricole nu mai 
primesc nici o cantitate 
de ciocălăi. Se cere 
conducerilor bazelor de 
recepție și consiliilor a- 
gricole să găsească re
zolvarea acestei situații.

O problemă care tre
buie să stea mai mult în 
atenția organelor de 
partid, consiliilor agrico
le și conducerii bazelor 
de recepție, este înlătu
rarea oricărei risipe de 
recoltă. Faptele arată că 
la unele baze de recep
ție risipa de produse 
agricole este departe 
de a fi înlăturată. Ast
fel, în jurul magazii
lor de la baza de recep
ție din Slobozia se gă
sesc cantități mari de 
boabe risipite. Proble
mele privind depozitarea 
produselor agricole cer 
o rezolvare operativă 
pentru a nu se ajunge la 
pierderi o dată cu înce
perea ploilor.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

A fost montată prima celulă a batardoulul ce va devia apele Dunării la Porțile de Fier
Foto î Gh. Vlnțilă
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Ne aflăm în plină desfășu
rare a adunărilor de dări de 
seamă și alegeri în organiza
țiile de bază din întreaga 
țară. Pretutindeni comuniștii 
discută cu competență și pa
siune problemele cele mai ac
tuale ale organizațiilor de 
partid, străduindu-se să gă
sească, în acest larg for de 
gîndire colectivă, cele mai 
potrivite căi și mijloace pen
tru înfăptuirea sarcinilor și o- 
biectivelor stabilite de al IX- 
lea Congres al P.C.R.

Este bine știut că dinamis
mul și eficiența adunărilor de
pind în măsură hotărîtoare de 
calitatea sau, mai bine zis, de 
calitățile dării de seamă. Cu 
cît darea de seamă este mai 
substanțială, mai bine orien
tată, mai interesantă, mai 
combativă, cu atit climatul 
adunării se dovedește mai 
prielnic unei confruntări vii 
de opinii, unor discuții și pro
puneri concrete și, totodată, 
cu simț al perspectivei, stră
bătute de spirit critic și auto
critic.

în legătură cu dările de 
seamă — element esențial al 
adunărilor de alegeri, ferment 
de dezbateri vii, creatoare — 
redacția noastră a întreprins 
un reportaj-anchetă în cîteva 
organizații de partid din Capi
tală și din regiunile Galați și 
Iași.

★

Ajutorul pe care îl dăm noi 
birourilor în pregătirea ale
gerilor — ne spunea tovară
șul ILIE MARINACHE, se
cretarul Comitetului raional 
de partid Brăila — s-a con
centrat pe selecționarea din., 
noianul de probleme a ace
lora mai importante, a sarci
nilor nerezolvate, a obiecti
velor esențiale spre care se 
cer îndreptate toate efortu
rile comuniștilor. Acestea di
feră, firește, de la o între
prindere la alta, de la un a- 
telier la altul — și tocmai pe 
asemenea diferențiere, în 
funcție de specificul locului 
de muncă, de nivelul și for
țele organizației, ne-am stră
duit să punem accentul în 
pregătirea dărilor de seamă.

— V-am ruga să ne arătați 
în ce s-a concretizat acest a- 
jutor...

— De data aceasta am fo
losit o metodă pe care n-am 
mai practicat-o în trecut și 
care dă, se pare, rezultate 
bune. In cadrul obișnuitului 
instructaj nu ne-am mai li
mitat la indicații, care, oricît 
de bogate și amănunțite ar fi, 
au un efect, prin forța lucru
rilor, restrîns ; am venit în 
sprijinul birourilor și cu cî
teva exemple de dări de sea
mă, a căror valoare consta 
tocmai în caracterul selectiv, 
în abordarea frontală a anu
mitor probleme care necesită 
maximum de atenție...

Victor BTRLADEANU 
Constantin SOCI 
Dumitru TÎRCOB

(Continuare în pag. a Y-a)
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La Uzinele „Vulcan" se trasează interiorul 
chimic de la Turnu

reactor pentru Combinatul

Evoluția rapidă a științei 
moderne, pătrunderea ei în 
tot mai multe domenii de 
activitate, pe care le revo
luționează și le ridică la un 
nivel mai înalt, fac ca ea să 
se afirme astăzi ca un fac
tor activ de accelerare a 
progresului general. Con
gresul al IX-lea al partidu
lui a subliniat cu putere ro
lul crescînd al științei în 
dezvoltarea societății noas
tre socialiste. Ducîndu-și 
investigațiile pînă la fron
tul înaintat al cunoașterii, 
deslușind tot mai adînc le
gile naturii, cercetării știin
țifice 1 se cere totodată să 
fie strîns legată de nece
sitățile mai apropiate, ac
tuale, ale omului, ale so
cietății. Numai astfel poate

de Paul ANGHEL

O blestemată curiozitate, 
proprie reporterului și care 
nu se poate numi indiscre
ție, mă face adesea să des
chid, cu imaginația, feres
trele apartamentului de la 
etaj, în dorința de a vedea 
cum și-a orînduit interiorul 
colocatarul meu. Mă refer 
la colocatarul meu imagi
nar, din acest oraș, din 
lași. Galați sau Craiova, la 
familia care a primit recent 
o cheie și o dată cu ea un 
spațiu alb, igienic, confor
tabil, în care-și poate im
prima liber gustul, prefe
rințele, personalitatea. Mă 
refer deci la omul pentru 
care locuința a încetat să 
mai fie un simplu adăpost, 
un spațiu cu o funcție strict 
utilitară, ci a devenit cu 
mult mai mult, adevăratul 
cadru al vieții intime, fami
liale, locul de reculegere, 
reconfort, bucurie, ceea ce 
înseamnă nu un spațiu lo
cativ, ci un spațiu estetic.

Preocupîndu-ne, în con
tinuare, cu toată răspun
derea de chestiunea loca- 
tivă, urmărind deci cu exi

La Muzeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis expozi
ția retrospectivă Francise Șlrato

Foto I Agerpres

Corespondența din Rio de Janeiro

Sub

eJagogia 
obiectelor

contribui ea Ia progresul 
societății, la întărirea con
siderabilă a forțelor ei eco
nomice.

Anii din urmă au arătat 
că cercetarea științifică cîș- 
tigă în eficacitate, dacă 
reușim să asigurăm condi
ții optime de organizare, să 
realizăm colaborarea și co
ordonarea colectivelor care 
abordează aceeași proble
mă sau probleme asemănă
toare din unghiuri diferite 
sau la nivele diferite. Dacă 
pînă în prezent coordonarea 
între cele patru verigi — 
institutele de cercetări ale 
Academiei, laboratoarele 
catedrelor din învățămîntul 
superior, institute de cerce
tări departamentale, labo
ratoarele uzinale — se 
făcea doar sporadic, este 
de așteptat ca în vi
itor, prin înființarea Con
siliului național al cer
cetării științifice, ea va de
veni mai frecventă, mai 
multilaterală, va reuși să 
fie mai strict corelată cu ne
voile economiei naționale. 
Ca un prim pas în această 
direcție, s-a inițiat la filiala 
din Cluj a Academiei Re
publicii Socialiste România 
o cunoaștere aprofundată a 
potențialului unităților de 
cercetare, începînd cu cele 
ale Academiei și pînă la

cele uzinale, atît din regiu
nea Cluj, cît și din regiuni
le învecinate. Scopul urmă
rit este utilizarea cu maxi
mă eficiență a bazei mate
riale și cadrelor științifice. 
Ca urmare s-ar putea realiza 
și o coordonare a temelor 
de cercetare, sprijinindu-se 
eforturile depuse de unele 
unități cu aparatajul și spe
cialiștii disponibili în altele.

Dezvoltarea cercetării 
presupune și realizarea a 
încă unui deziderat. Școlile 
superioare pregătesc spe
cialiști care, după absol
vire, se încadrează într-un 
număr anumit, în marea 
masă a cercetătorilor știin
țifici.

După părerea mea, cer
cetarea științifică ar a- 
vea numai de ciștigat 
dacă practica în produc
ție a studenților ailați în 
ultimii ani de studiu și 
care s-au dovedit a 
avea vocație pentru 
activitatea științifică, 
s-ar programa și în in
stitutele Academiei. în 
acest fel, studenții ar In
tra cu un ceas mai de
vreme în contact direct 
nu numai cu metodolo-

(Continuare în pag. a II-a)

tens iu ne

gență ritmul construc
țiilor și calitatea lor, va tre
bui totuși să ne întoarcem 
și spre ceea ce socotim 
drept rezolvat, spre spațiul 
încredințat noului locatar. 
Cum arată acest spațiu ? 
Ce-i punem la îndemînă 
noului locatar, familiei ti
nere, pentru a-și amenaja 
un interior care — peste 
variațiile gustului personal 
— să răspundă și unor exi
gențe estetice ? Cum să în
drumăm și să cultivăm acest 
gus< personal, care măsoa
ră într-un anume fel un ni
vel al educației sociale ?

Chestiunea are aspectele 
ei practice, legate de ele
mentele care compun infe
riorul, de la mobilă și sto
fele de mobilă — unde se 
reclamă cel mai larg sorti
ment, fantezie, bun gust — 
și pînă la amănuntele de 
decorație interioară, de la 
vasul de flori și scrumieră, 
pînă la tabloul, gravura sau 
carpeta de perete. Exigen
țele cumpărătorilor, suges
tiile lor, insistența cu care 
publicul cere lărgirea per

manentă a tipurilor de pro
duse destinate casei, cu- 
prinzînd întreaga sferă de 
amănunte a unui cămin, au 
încetat să fie numai o ches
tiune de necesitate, toate 
aceste cereri răspund azi și 
unor pretenții de estetică 
diurnă. Varietate și frumu
sețe, varietate și bun gust 1 
Produsul urît este, bineîn
țeles, un prost pedagog. 
Insinuîndu-se în casă, sub 
forma mesei, scaunului, 
scrumierei, lămpii de birou, 
el nu se mulțumește cu ro
lul de auxiliar pasiv, ci intră 
zilnic în ceartă cu tine, nu 
se lasă ignorat, strigă cu 
culoarea lui urîlă, cu forma 
lui ciudată, isprăvind pînă 
la urmă prin a-ți jigni reti
na și sensibilitatea. El is
prăvește desigur prin a, te 
obosi. Consimți să-l tole
rezi, dar înglobîndu-l în 
fine, fiindcă fără voia ta el 
îți devine infim ca și că
mașa, ca și aerul.

(Continuare în pag. a V-a)

La aproape două săpfă- 
mîni după alegerile de 
guvernatori care au avut 
loc în unsprezece din ce
le douăzeci și două de 
state ale Braziliei, climatul 
politic generat de succe
sele candidaților opoziției 
și îndeosebi ai partidului 
social-democrat (al lui 
Juscelino Kubitschek) con
tinuă să rămînă încărcat.

Pe de o parte, președin
tele Castelo Branco și mi
nistrul său de război, ge
neralul Costa da Silva, ofe
ră asigurări că cei aleși la 
3 octombrie vor fi insta
lați în posturile lor con
form legii. Pe de altă par
te, grupurile militare și ci
vile identificate cu așa- 
numita „linie dură" arun
că guvernului acuzații de 
trădare a obiectivelor miș
cării de la 31 martie 1964 
(cînd a fost înlocuit fos
tul președinte Joao Gou- 
lart cu actualul președin
te Castelo Branco). în cî
teva rînduri, actualul gu
vernator de Guanabara, 
Carlos Lacerda, a atacat 
violent pe șeful stalului în 
termeni care, potrivit a-

Școala tehnică agricolă specială nr. 19 București pregătește tehnicieni horticoli, veterinari și contabili

precierilor de aici, contl" 
neau un apel deschis la 
acțiune adresat militarilor 
extremiști. In primele zile 
după alegeri, agitația spo
rise într-atit încît garni
zoanele au fost puse in 
stare de alertă.

Tensiunea nu dă semne 
de slăbire nici acum. Ieri, 
în fața clubului mili
tar din Rio de Janeiro, un 
grup numeros de persoa
ne a desfășurat o mani
festație lansînd un ^„ma
nifest al căpitanilor’, în 
care se cere direct răs
turnarea guvernului. In 
scurt timp manifestanții 
extremiști s-au îndreptat 
spre Piața Cinelandia, 
unde, sirigînd nLacerda» 
Lacerda" au răsturnat bus
tul ex-președinfelui Jusce- 
lino Kubitschek (întors re
cent în țară), încercînd a- 
poi să procedeze la fel 
cu bustul lui Getulio Var
gas, pe care însă l-au lă
sat „pentru altă zi • între 
manifestanți se aflau colo
neii Osnelli Martinelli și 
Gerson de Pina (foști pî
nă de curînd șefi ai unor 
comisii militare de investi
gații în statul Guanabara 
și destitui)! cu mult zgo
mot). Pe la orele unspre
zece noaptea, un grup 
de partizani ai lui Ku
bitschek și ai lui Ne- 
grao de Lima (ales guver
nator de Guanabara la 3 
octombrie) a încercat o 
încăierare cu extremiștii, 
dar a fost împiedicat de 
poliție. Ziarele informea
ză că o serie de militari 
participant la tulburările 
din fața clubului militar au 
fost arestați. Pe diverse e- 
dificii și monumente isto
rice din centru au apărut 
inscripții cu numele ami
ralului Silvio Heck, cunos
cut rival al președintelui 
Branco. In acest timp, la 
televiziune se perindă gu
vernatori de state și alți 
lideri politici apelînd la 
liniște și la sprijin pentru 
guvern.

Vasile OROS

(Continuare în 
pag. a Vl-a)
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U „ceasul rău“ e de vină
a

Cîteva recente înfîmplări pe dru
murile țării. Pe șoseaua Lugoj — Ti
mișoara, un turism condus cu viteză 
excesivă a 
ce staționa 
șoselei, cu 
Proprietarul turismului, Rafailă S., ru
dele și prietenii care călătoreau cu 
el, au ajuns ia spital, mașina s-a a- 
variat grav. în aceeași zi, în alt colț 
de țară, Gheorghe G., șoferul unei 
autobasculante, încălcînd regulile 
circulației, a intrat în curbă pe par
tea sfîngă a șoselei și a lovit o aufo- 
camionetă care venea din sens con
trar, rănind grav pe șoferul ei. Pe 
drumurile raionului Făget, Sofrohié 
B., cbnducînd în stare de ebrietate 
un autocamion, nu a mai fost în stare 
să mențină direcția și, la trecerea 
peste uh pod, a răsturnat camionul în 
pîrîul ce curgea dedesubt. S-a pro
dus un scurt circuit, autocamionul a 
luat loc, șoferul s-a rănit grav.

Trei accidente provocate de trei 
cauze care, după cUm se știe, inter
vin cel mai frecvent îh materie de 
circulație — excesul de viteză, con
ducerea mașinii sub influența alco
olului, abateri de la regulament. A- 
ceste cauze nu constituie un secret 
pentru nimehi. Fără îndoială că nici 
pentru cei care au provocat acciden
tele menționate mai sus. Dar există 
oameni care, așezîndu-se la volan, 
tratează eventualitatea unor aseme
nea pericole cum ar trata, de pildă, 
fumatul. Deși Știu că e dăunător, fu
mează mai departe. Totuși, e ö mare 
deosebire între cel care se otrăvește 
lent, cu țigara timp de decenii, și cel 
care nu înțelege răspunderea pe care 
și-o asumă față de alții Și față de pro
pria lui persoană cînd se află la volan.

Fiecare zi confirmă în diferite va
riante primejdia pe care o reprezintă 
mania vitezei, beția și nerespectarea 
diferitelor dispoziții legale. Ceea ce 
am vrea să subliniem în mod deose
bit în cadrul acestui articol este că, 
în domeniul circulației, nu există a- 
bateri mărunte, neimportante. Orice 
încălcare a regulamentului poate a- 
vea urmări grave. Să ne gîndim, bu
năoară, la circulația pe șosele în 
timpul nopții. Unor șoferi li se pare 
că fac o favoare dacă sting faza 
mare și nu orbesc pe cel cè vine din 
direcție opusă. Săptămîna trecută, șo
ferul Ion Si, aflat la volanul unui tu
rism pe șoseaua Brăila — Galați, fi
ind orbit de luminile unei mașini cu 
care s-a încrucișat, în loc să opreas
că, șl-a continua! drumul în viteză, 
disfrugînd o șaretă și omorînd pe cel 
ce călătorea în ea. E adevărat că 
Ion S. mergea cu viteză excesivă și 
că șareta nu avea felinar, dar fot atît 
de adevărat este că mașina Care a 
venit din față fără să reducă intensi-. 
tafea farurilor, a favorizat accidentul.

E cazul să menționăm aici că exis
tă posibilitatea de a regla farurile în 
așa fel încît lumina lor să nu se aș
tearnă orbitoare pe toată lățimea șo
selei, cl numai pe partea dreaptă. Or, 
deocamdată un număr încă redus, de 
mașini circulă cu faruri astfel reglata. 
Dat fiind că o asemenea prevedere 
de ordin tehnic asigură un grad mai 
înalt de securitate a circulației în 
timpul nopții, n-ar fi oare cazul ca ea 
să fie extinsă la toate mașinile 1

intrai îrtfr-un autocamion 
reglementar pe marginea 
lumina stopului aprinsă.

• ORICE ACCIDENT DE CIRCULAȚIE POATE FI

EVITAT ® TREI CAUZE MAI FRECVENTE Șl ALTE

CÎTEVA • VERIFICĂ ZILNIC STAREA MAȘINII!

* ...Șl UNELE ASPECTE DE SEZON

cat, joc pronunțat la capetele de 
bară, amorfizoare rupte, iluminat și 
semnalizare optică defectă etc. Mili
ția a sancționat pe bună dreptate 
cîfiva șoferi, a amendat pe șeful de 
garaj principal și pe cei patru revi
zori tehnici. Au mai căzut la un ast
fel de examen și autobaza clin Buzău 
(din 58 mașini controlate, 34 au fost 
găsite cu defecțiuni tehnice), auto
baza din Rm. Vîlcea (din 30 de ma
șini controlate, 14 aveau o stare teh
nică necorespunzăfoare). La unitatea 
din Curtea de Argeș, unde s-a făcut 
o analiză mai complexă, s-a consta
tat că nu puțini șoferi aveau între 
două și șapte sancționări pentru în
călcarea regulilor de circulație. Se 
pune întrebarea : dacă înfr-o auto
bază există asemenea colecționari de 
sancțiuni, ce face conducerea auto
bazei î Cum își educă șoferii î Ce ati- 
fudirie ia față de recidivișfi I

Există și un alt aspect. Dintr-o au
tobază, toate autovehiculele ies cam 
în jurul aceleiași ore. Poate oare șeful 
de garaj să controleze efectiv starea 
tehnică a fiecărei mașini ? Nu cumva 
pune doar o semnătură formală 1 Se 
pare că da. După cum ni s-a sugerat

de către oameni de specialitate cu 
care am stat de vorbă, poate că ar fi 
mai indicat ca verificarea tehnică a 
mașinii să se facă de către revizorii 
tehnici încă de la intrarea în garaj. 
Cît privește pe șeful de garaj, el să 
controleze la plecarea îh cursă nu
mai acele mașini care n-au mai ajuns 
sub controlul revizorilor. Supunem a- 
ceastă propunere unităților economi
ce care dețin un mare parc auto și 
care au posibilitatea să organizeze 
munca în autobaze în așa fel încîi 
neajunsurile semnalate să fie înlătu
rate.

Examinînd statisticile accidentelor 
poți observa aiiurriite legități. 
Dacă în accidentele petrecute pe șo
sele cad victimă îndeosebi cei care 
călătoresc cu diferite vehicule, îh o- 
rașe sau la sate un mai mare număr 
de victime îl dau pietonii. Cîteodată 
e de vină chiar victima. Predomină 
încă părerea, în parte greșită, mai 
ales în mediul rural, că numai șofe
rul răspunde de viața pietonilor, că

Pe urmele
anchetelor „SCÎNTEII"

șoferul dispune de frînă și deci n-are 
decîf să-i ferească pe trecători. Dar 
uneori distanța față de pieton fiind 
prea mică, nici frîneie nu mai pot a- 
vea eficacitate, șoferul nu mai este 
în stare să evite accidentul și nici 
răspunderea nu-i mai revine.

în legătură cu aceasta trebuie să 
ne referim și la o problemă gospo
dărească. în comunele traversate de 
șosele pe distanțele Hîrșova—Con
stanța, Brașov—Rîșnov, Bacău—Piatra 
Neamț etc., sfaturile populare au a- 
menajaf trotuare pietruite sau asfal
tate. Mai puțin bine stau lucrurile 
în regiunile lași, Galați, București, Ol
tenia ș. a., unde este încă mare nu
mărul. satelor și comunelor străbătute 
de șosele de-a lungul cărora nu s-au 
amenajat trotuare corespunzătoare și, 
ca atare, pietonii merg adesea pe 
parlea carosabilă, împiedicînd circu
lația și favorizînd accidentele.

înainte de a încheia, să amintim 
și de cîteva aspecte de sezon. Spe
cificul meteorologic al toamnei are 
o influență nemijlocită asupra circu
lației. O îngreunează ceața în timpul 
zilei și noaptea, deci vizibilitatea re
dusă, șoselele acoperite cu mîzgă, 
poleiuri etc. Cu alte cuvinte, un în
demn în plus la atenție sporită — 
îndemn adresat atît șoferilor cît și 
pietonilor.

★

Cronica întîmplărilor pe șosele e 
foarte variată și consemnează nu ra
reori victime omenești și pagube ma
teriale. Dar ea oferă concluzii de 
nedezmințit : nici un accident nu e 
rezultatul hazardului, nu e provocat 
de „ceasul rău” ; fiecare accident e 
urmarea unei încălcări a normelor de 
circulație ; fiecare accident putea fi 
evitat !

Al. PLĂIEȘU

: &

'X

K

■■■

■■

J'!®

>

ra» ‘ g

w,■■H
$ 1

I ■
' r .. ■

«
w -

«

Jk*Zl ■ ; M M ■
-,

s «
fln

w «
■ fy

»3

1

»WHS

y

i
b ■

»

MB

■■i

■f«

» / 5

• Teatrul de Operă șl Balet : 
BAL MASCAT — 19,30.
• Teatrul de Stat de Operetă : 
ȚARA SURISULUI — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala 
Studio) : INTILNIRE CU ÎNGE
RUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' (sala 
Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30, (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (tn 
sala Teatrului Mic) : MUȘCATA 
DIN FEREASTRA — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 
9,00, AMNARUL — 16, (sala Vic
toria) : DOCTORUL AUMADOA- 
RE — 16.
0 Teatrul satiric muzical „C.. Tă- 
nase" (sala Victoria) : CU MUZI
CA ...E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de stat : O SEARA LA 
CIRC — 20.
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în secția ceramică a cooperativei „Arta aplicată" din Capitală

IM COMERȚUL SOCIALISTO)

sus, 
și

dii de arte plastice, de 
unde se recrutează viito
rii vitrinieri, discipline 
legate de decorarea vitri
nelor. Din păcate, însă, în 
răspuns nu se precizează 
cui s-au făcut diferitele pro
puneri, dacă există garan
ția că ele vor fi aplicate și 
cînd. Regretabil este și

■ faptul că materialul am
plu ce ne-a fost adre
sat nu cuprinde nici e 
referire privind eventualele 
măsuri luate pentru însuși
rea în mai mare măsură de

an

în obiectiv :

cerințele cetățenilor

Statistica arată că accidentele sînt 
provocate cîfeodată și de deficiențe
le în starea tehnică a autovehicule
lor. Din păcate, muiți conducători 
auto manifestă o încredere exagera
tă în mașină, nu acordă atenția cu
venită controlului zilnic, nu verifică, 
înainte de a pleca în cursă, dacă sis
temul de direcție, frîneie, iluminarea 
și semnalizarea funcționează perfect. 
O asemenea obligație ar trebui să 
acționeze ca un reflex pentru omul 
de la volan.

Cu privire la starea tehnică a ma
șinii care pornește la drum, ar mai 
fi ceva de spus. Normele de siguran
ță a circulației prevăd că în unită
țile socialiste cu parcuri auto orga
nizate, în afară de șoferi, și șefii de 
garaj au datoria să verifice mașinile 
și, pe propria lor răspundere, să sem
neze foaia de parcurs. Dar iată ce 
s-a constatat la un recent control ino
pinat prin cîteva autobaze. La auto
baza Găești, din 24 de autovehicule 
controlate la plecarea în cursă, 18 au 
fost găsite cu defecțiuni tehnice gra
ve, de natură a pune în pericol secu
ritatea circulației. A fost cumva mili
ția prea severă Ia control ? Nicide
cum. Fiecare din aceste mașini pre
zenta nu una, ci cîteva defecțiuni — 
frînă ineficace, stopul de frînă sfri-

Sub titlul de 
„Scînteia“ (nr. 
6727) a publicat 
ticole, care se ocupau de 
pregătirea profesională a 
lucrătorilor din comerț, 
de deservirea în magazi
ne și de atitudinea fată 
de public.

A răspuns redacției 
DIRECȚIA PERSONAL 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNT DIN 
MINISTERUL COMER
ȚULUI INTERIOR. Ni 
se aduce la cunoștință că 
la elaborarea planurilor 
și programelor de învătă- 
mînt sînt antrenate cele 
mai bune cadre didactice 
și cei mai buni lucrători 
din comerț. Pe linia edu
cării gustului, în cadrul 
serviciului de învătămînt 
al ministerului se studia
ză introducerea în planu
rile de școlarizare a unor 
noțiuni de psihologie și 
estetică, discipline care 
contribuie la buna pre
gătire a viitorilor lucră
tori. Răspunsul mențio
nează totodată că metoda 
instructajelor de produc
ție la locul de muncă, ți
nute de cei mai compe- 
tenți lucrători din maga
zine — 
cu bune 
gazinul 
Capitală
de extindere.

în ce privește proble
mele ridicate în articol în

mai :
6726 

două ar-

metodă aplicată 
rezultate la ma- 
„Victoria“ din 
— este în curs

legătură cu modificarea 
și completarea nomencla
torului de profesiuni co
respunzător schimbărilor 
intervenite în sortimen
tul de mărfuri și specia
lizarea unităților, sîntem 
informați că s-au făcut o 
serie de propuneri pri
vind comasarea formelor 
de pregătire a unor lucră
tori, această formă de ca
lificare fiind socotită mai 
utilă din punct de vedere 
economic.

în răspuns se arată că 
s-au mai făcut și alte 
propuneri. Unele se re
feră la îmbunătățirea sis
temului de recrutare a e- 
levilor în școlile profesio
nale, altele — la sporirea 
duratei practicii în pro
ducție. De asemenea, se 
preconizează ca prin în- 
vătămîntul comercial să 
nu se mai formeze cadre 
pentru toate profilele, ur- 
mînd a se repartiza co
merțului un număr de 
absolvenți ai școlilor co
ordonate de alte organe 
centrale, ca de pildă teh
nicieni decoratori de in
terioare și vitrine de la 
școlile Comitetului de 
Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistemati
zare. Pentru îmbunătăți
rea muncii de reclamă, 
s-a solicitat ca Ministe
rul Invătămîntului să in
cludă în planurile de în- 
vătămînt ale școlilor me-

* A ., A . « Z.O.V , V, V._.
.tt , 'S «A'.V - V

stabilindu-se

In „Scînteia“ nr. 6 734 
s-a publicat sub titlul de 
mai sus un articol care 
semnala abateri grave și 
practici necinstite în de
servirea cetățenilor la u- 
nitațea nr. 77 a coopera
tivei „Metalo-Casnica“ 
din Capitală.

DIRECȚIA MILIȚIEI E- 
CONOMICE ne răspun
de : „Cele consemnate în 
articol au fost verificate 
și cercetate de organele 
de resort
temeinicia faptelor sem
nalate. Pe 
tora, cît și a materia
lelor existente, s-au ad
ministrat probe de tri
mitere în judecată a lui 
Georgescu Ion, responsa
bilul unității nr. 77 a coo
perativei „Metalo-Casni
ca", pornindu-se procesul 
penal pentru infracțiunea 
de luare de mită. Din cer
cetările efectuate s-a sta
bilit, de asemenea, că în 
cadrul unității exista 
practica repartizării pre
ferențiale a mașinilor su-

baza aces-

către lucrătorii din comerț 
a normelor deservirii civili
zate, deși în arfico! se In
sistă în mod deosebit asu
pra acestei probleme fun
damentale.

La același articol ne-a 
răspuns și DIRECȚIA 
COMERCIALĂ A RE
GIUNII BANAT, irifor- 
mîndu-ne că articolul à 
fost dézbattit în grupele 
sindicale cu toți lucrăto
rii comerțului de stat din 
regiune.

K:._ 
;Z'- --aș-;

■

reviziilor în perioa-puse 
da de garanție ; Georges
cu Ion pretindea și pri
mea diferite sume de la 
echipele pe care le favo
riza la repartizarea mași
nilor. Apreciem că starea 
de corupție din cadrul uni
tății nr. 77 a fost favoriza
tă și de atitudinea pasivă 
a conducerii cooperativei 
care, în general, nu 
luat suficiente măsuri 
control și de educare 
cooperatorilor".

A răspuns ziarului 
conducerea UNIUNII CO
OPERATIVELOR MEȘ
TEȘUGĂREȘTI — 
REȘTI. După 
tem informați 
nitatea nr. 77
Casnica“ a fost numit un 
alt responsabil, răspun
sul arată că s-au luat 
măsuri ca în fiecare uni
tate să fie montate cutii 
de scrisori, unde cetățenii 
nemulțumiți de diferite 
servicii să poată 
pune reclamatiile ; 
asemenea, s-au pus

a 
de
a

și

BUCU- 
ce sîn- 

că la u- 
„Metalo-

de- 
de 
a-

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ?
CUNOAȘTEM POTENȚIALUL

(Urmare din pag. I)

Cei mal tineri cititori ai bibliotecii (comuna Țigănești, raionul Alexandria)

gia, ci șl cu întreaga at
mosferă a cercetării, ai 
avea posibilitatea să cu
noască mai amănunțit și 
mai repede rezultate noi 
ale lucrărilor științifice 
și posibilitățile de apli
care practică a acestora.

In cadrul acestei pregă
tiri s-ar putea iniția și în- 
tîlniri periodice cu cercetă
tori din producție, din alte 
Institute, fie ale Academiei, 
fie ale departamentelor. A- 
cest contact al tinerelor ca
dre cu realitatea vie ar în
semna o completare utilă a 
cunoștințelor cîștigate la 
cursuri și în laboratoare,

fișe care invită pe cli- 
enți să consulte tarifele 
pentru lucrările executa
te. Dacă acestea sînt „mă
surile" luate, Se poate a- 
precia că, de fapt« nu s-a 
făcut mai nimic. Este în
deobște cunoscut că de 
multă vreme și în toate 
unitățile de deservire é- 
xistă sau trebuie să exis
te cutii de scrisori și con
dici de reclamatil. Cît 
privește afișele care invi
tă pé cetățeni să consulte 
tâfifelé, é cazul să . spu
nem că, în locul unei a- 
semeneă „agitații vizuale“

ar trebui afișate vizibil 
tarifele înseși, ceea ce 
constituie, de altfel, o o- 
bligatie elementară.

întrebarea este : condu
cerea cooperativei „Mefa- 
lo-Casnica", de care aparține 
unitatea nr. 77, nu poartă 
nici o răspundere pentru 
faptele petrecute, de vre
me cé oameni în subordo
narea sa, controlați sau 
necontrolati, și-au făcut 
de cap atîta vreme ? Nu 
este nimeni tras la răs
pundere pentru faptul că 
acolo se cuibăriseră afa
cerismul și necinstea ?

mm MĂRFAR U l ’ 
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Sub acest titlu a apărut 
în „Scînteia“ nr. 6722 un 
articol în care erau des
crise peripețiile unor 
mărfuri în drumul lor de 
la fabrică spre magazin, 
arătîndu-se totodată și 
consecințele : degradarea 
mărfii, întîrziërea în li
vrări etc.

în răspunsul trimis de 
DIRECȚIA GENERALĂ 
A CĂILOR FERATE DIN 
MINISTERUL TRANS
PORTURILOR ȘI TELE
COMUNICAȚIILOR se 
arată că constatările fă
cute sînt juste. în munca 
salariatilor din stafiile Si
ghișoara, Brașov, 16 Fe
bruarie și București Obor 
s-au manifestat deficien
țe. Ele s-au datorat fap
tului că nu sînt respec
tate dispozițiunile și in
strucțiunile conducerii că
ilor ferate iar controlul 
și îndrumarea din partea 
șefilor de unități și a or
ganelor direcțiilor regio-

contribuind la stimularea 
spiritului înnoitor, deschi- 
zînd noi căi aplicării prac
tice a rezultatelor cercetării. 
In felul acesta viitorii spe
cialiști s-ar pătrunde nemij
locit de legătura organică 
ce trebuie să existe între 
problemele de măre com
plexitate ale cercetării fun
damentale și posibilitățile 
aplicării industriale.

Dezvoltarea impetuoasă 
a economiei noastre are 
drept consecință apariția 
unor noi ramuri de produc
ție, diversificarea ei. Aceas
ta stimulează, la 
său,
abordarea de noi 
de cercetare. Consider că

rindul 
dezvoltarea științei, 

domenii

$
<Â/.-

slabe și ine-
de

nale au fost
ficiente. Fiind vorba 
deficiențe cu caracter mai 
general, direcția generală 
a considerat util ca pro
blemele ridicate în arti
col să fie prelucrate per
sonal de către directorul 
general al căilor 
la o teleanaliză cu 
ducerile direcțiilor 
nale C.F.R. și cu 
personalul lor de lucru și 
de control. S-au precizat 
mai clar, cu această oca
zie, sarcinile ce le revin 
în urmărirea transportu
lui de mărfuri pe calea 
ferată, s-au dat noi dis
poziții care să ducă la 
îmbunătățirea circulației 
transporturilor de coletă- 
rie și containere. De cer
cetarea și soluționarea 
cazurilor concrete sem
nalate în articol se va 
ocupa Inspectoratul cen
tral de control al căilor 

ferate.

cercetare, o 
preocuparea

din timp a noilor 
de

cu
asigurarea lor cu 

de specialitate

aceasta implică determi
narea 
direcții 
dată 
pentru 
cadrele
necesare. Sub aspectul ne
cesităților crescînde, ar tre
bui examinată și organizată 
completarea cu aparatură 
modernă a unor centre de 
cercetare.

Experiența din ultimii ani 
ne-a arătat cît de impor
tantă, utilă pentru ambele 
părți, este colaborarea di
rectă, pe bază de contract, 
a institutelor de cercetări 
științifice cu întreprinderile 
industriale. In strîns contact 
cu specialiștii unuia din 
trusturile miniere, un colec
tiv de cercetători de la In
stitutul de chimie din Cluj, 
a reușit să facă mai eficient 
procesul de extragere a u- 
nor minereuri. Colaborarea 
unor cercetători de la ace
lași institut cu fabrica „Te
rapia" a dus la introduce
rea în fabricație a unor

ferate 
con- 

regio- 
întreg

medicamente noi șl valo
roase. Dau roade asemenea 
convenții de colaborare în
cheiate cu Institutul de cer
cetări chimico-farmaceutice 
din Cluj, cu Trustul minier 
Cluj și cu alte instituții și 
întreprinderi din țară, pe 
teme de valorificare superi
oară a minereurilor, de uti
lizare a izotopilor radioac
tivi în rezolvarea unor pro
bleme teoretice ale structu
rii combinațiilor chimice, 
sinteza de medicamente, 
coloranți etc, scopul final 
fiind stabilirea unor meto
de noi, superioare, de pro
ducție. O condiție a ridică
rii nivelului cercetării știin
țifice este deci abordarea 
atît de către știință, cît și 
de producție, a unor pro- 
bleme-cheie ce apar pe 
parcursul dezvoltării econo
miei socialiste, 
rea între știință 
ție contribuie la 
general ; de ele
ză, în ultimă analiză, țara 
Întreagă.

Colabora
și produc- 
progresul 
beneficid-

0 JUDEX : Sala Palatului — se
ria de bilete 1494 — orele 19,30, 
Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45; 16; • 
18,15; 20,30, Capitol — 9,30; 11,45; '
14; 10,30; 18,45; 21, Floreasca —
9.30 ; 11,45 ; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Flamura — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.
0 CARTIERUL VESELIEI : pa
tria — 10,30; 13; 16,30; 19; 21,15, -
București — 9; 11,30; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republica
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, Festival — 9; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior —' 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, Grlvlța —
10.30 ; 12,45; 15,15; 17,45; 20.
® LA ORA 5 DUPA-AMIAZA :
Victoria — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; ■
20,45, Buzești — 11; 15,15; 17,45;
20.15.
0 CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Central — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, înfrățirea între po
poare — 10; 15,30; 18; 20,30, BuCegi
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la 
toate completare Știați că...).
0 OMUL mafiei : Lumina (com
pletare Simetrie) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15: 18,30; 20,45, Unirea (comple
tare Sport nr. 4/1965) — 11; 16; 
18,15; 20,30.
0 AII, EVA ! ; Union — 11; 16; 
10,15; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : .
Doina — 10.
0 UNORA LE PLACE JAZUL : 
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,151 20,30, 
Progresul — 15,30; 18; 20,15.
© AMERICA) AMERICA (ambele 
serii) : Timpuri Noi (completare 
Soclul) — io—20 în continuare.
0 Hatari (ambele serii) : Glu- 
leștt (completare Totul pentru 
viață) — 10; 14,30; 17,30; 20,30.
0 VIATĂ DIFICILA ; Cultural — 
15,30; 18; 20,30.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop • Feroviar — 9,30:
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. I
0 OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 •
DE ZILE — cinemascop (ambele ! 
serii) : Dacia (completare Gura ■ 
lumii) — 9—20,30 în Continuare. ;
0 TOLBA CU AMINTIRI : Crîn- 
gași (completare Acolo unde a J 
trăit Hemingway) — 16; 18,15; 20,30.
0 ONORABILUL STANISLAS, A- ! 
GENT SECRET : Tomis - 9,15: ■
11,30; 13.45; 10; 18,15; 20,30, Melo- 1 
dla — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; ■
21, Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30: ;
18,45; 11 (la toate completare
Prima zi).
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI : •
Flacăra — 14; 16; 18,15; 20,30, Mun
ca — 16; 18,15; 20,30. 1
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : I
Vitan (completare Lecție în infi
nit) — 15; 17; 19; 21.
0 CAMERA IN FORMA DE „L" :
Miorița — 10; 12,30; 16; 18,30; 21. j
0 HOȚUL DE PIERSICI : Popular ;
(completare Fata de pe Someș) — 
16; 18,15; 20,30. •
0 VESELIE LA ACAPULCO : •
Arta (completare Artiști amatori) î
— 10; 12,30: 15; 17,30; 20.
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : «
Moșilor (completare La cel mai J
înalt nivel) — 11; 15,30; 18; 20,30. ;
0 CULORILE LUPTEI — cinema- ;
scop ; Cosmos (completare Muzeul I
Cornel Medrea) — 16; 18,15; 20,30. !
0 CARAMBOL : Viitorul (comple- ;
tare Casa cetate) — 16; 18,15; 20,30. «
0 LALEAUA NEAGRĂ — cinema- *
scop : Colentina (completare Vizi- [
ta delegației de partid și guver- «
namentale a Republicii Socialiste 1
România în U.R.S.S.) — 10; 15; ;
17,30; 2,0, Drumul Sării (completare 
Vizita delegației de partid și gu- ' 
vernamentalc a Republicii Socia- > 
liste România în R. P. Bulgaria) !
— 11; 15; 17,30; 20.
0 RUNDA 6 : Volga (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia- ‘ 
liste România în U.R.S.S.) — 10: 
12,15; 16; 18,15; 20,30, Pacea (corn- ; 
pletare Vizita delegației de partid «
și guvernamentale a Republicii 1
Socialiste România în R. P. Bul
garia) — 16; ’8; 20.
0 PINĂ LA ORAȘ NU E DE- ! 
PARTE — cinemascop : Rahova 
(completare Călătorie spre inima 
Reșițel — cinemascop) — 16; 18,15: ’
20,30.
0 A TRECUT O FEMEIE — cine- • 
mascop : Lira (completare Elevul 
de serviciu) — 15; 17; 19; 21.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA i Fe- I
rentari — 15,30; 18; 20,30. j
© CORBII : Cotrocenl — 16; •
18,15; 20,30. 1

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut frumoasă, dar s-a răcit ușor 
în jumătatea de sud a țării. Cerul 
a fost mal mult senin, exceptînd 
Moldova unde în cursul dimineții 
a prezentat înnourări trecătoare. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la orele 14 
oscila între 11 grade la Topllța, 
Joseni șl Cîmpulung Muscel și 19 
grade la Berzeasca. In București: 
Vremea s-a menținut frumoasă, 
cu cerul senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maxi
mă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 20, 21 șl 22 octombrie a.c. In 
țară : Vremea va fi în generai 
frumoasă, cu cer variabil. Vin' 
slab pînă la potrivit din sectoru’ 
nord-vestic. Temperatura în scă 
dere ușoară, niai ales în nordu' 
țării. Minimele vor fi cuprinse în 
tre minus 5 șl plus 5 grade. la> 
maximele între 8 șl 18 grade, ma 
ridicate în sud-estul țării. Ceaț? 
șl brumă locală. In București 
Vremea în general frumoasă. Ce 
rul variabil. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în scădere ușoară. Dimi
neața ceață slabă.

I
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LIMBILE
y Nu este încă definitiv lă

murit dacă limba a apărut 
într-un singur punct al glo
bului sau în mai multe 
locuri deodată. în general 
se înclină către prima ipo
teză : crearea graiului a fost 
un lucru atîț de complicat 
încît nu e de crezut că s-a 
produs în mod independent 
în mai multe locuri.

Dacă se admite a doua 
ipoteză, răspunsul la între
barea pusă în titlu vine de 
la sine : în diverse puncte 
ale globului s-a pornit de 
la situații deosebite și s-a 
ajuns la moduri deosebite 
de a vorbi.

Dar chiar dacă respingem 
această idee șl ne raliem la 

, poziția majorității savanți- 
/lor, care socotesc că un sin
gur grup de viitori oameni 
a ajuns să se înțeleagă prin 
cuvinte sonore, totuși ajun
gem lesne la explicația di
ferențelor pe care le consta
tăm la o dată istorică între 
felurile de a vorbi. De la 
primele cazuri cînd două 
ființe au izbutit să se înțe
leagă prin pronunțarea u- 
nor sunete și pînă cînd s-a 
ajuns la o vorbire închega
tă, cu fraze formate din cu
vinte, au trebuit să treacă 
zeci de mii de ani, iar în 
acest timp grupul primitiv 
nu a putut rămîne unit.

Dispunînd de un avantaj, 
măcar relativ asupra altor 
grupuri din aceeași speță 
și asupra tuturor celorlalte 
ființe, avantajul de a putea 
colabora pe bază de înțele
gere prin sunete, colectivi
tatea la care ne referim a 
prosperat și s-a înmulțit, 
ceea ce a dus în scurtă vre
me la necesitatea de a se 
întinde pe un teritoriu mai 
vast. Hrana provenea din 
vînat și din culegerea de 
fructe pe care natura le o- 
ferea de la sine. Dar posibi
litatea de aprovizionare, și 
într-un caz și în celălalt, 
era redusă și adesea sursele 
erau complet epuizate. Ur
marea era necesitatea de e- 
migrare, în general prin 
părțirea triburilor în 
multe fracțiuni care se 
părtau unele de altele.

Trebuie să credem 
foarte repede, adică în 
curs de sute sau mii de
diferitele ramuri desprinse 
din trunchiul comun au a- 
juns să trăiască în condiții 
cu totul deosebite, ceea ce 
nu putea să nu influențeze 
asupra felului cum se orga
niza modul lor de exprima
re. Deci chiar în ipoteza u- 
nui punct de pornire comun, 
era normal să se ajungă la 
structuri lingvistice diferite.

Se poate merge și mai de
parte. Chiar dacă am admi
te că tribul primitiv a ră
mas unitar pînă cînd s-a în
chegat limba într-o formă 
deplină, destrămarea mai 
tîrziu a acestui trib n-a pu
tut să nu ducă la diferenție
rea graiului. Este un lucru 
bine știut că limba nu poa
te rămîne neschimbată : a- 
vînd să răspundă la nevoile 
de comunicare ale societă
ții, nevoi care variază după 
cum variază și modul de 
viață al oamenilor, felul de 
a vorbi al unui grup este 
destul de deosebit de la o 
epocă la alta, adesea nu
mai la o distantă de o sută 
sau două de ani, mai ales 
atunci cînd e vorba și de 
viața pe noi teritorii unde 
oamenii sînt întîmpinați de 
alte realități.

Dispunem de date asupra 
felului cum s-a schimbat

îm- 
mai 
de-

că 
de- 
ani.

DIN LUMEA LARGĂ
- •_______ .... - . ' .

i

cuvin-

călătoare,

două 
ani, de 

sau

Pisica zăpezilor" se numește acest vehicul care 
ușurează sportivilor traversarea pantelor mun
toase dificile. El a fost prezentat la recenta Ex
poziție tehnică internațională de la Torino (Italia)

pămînturile...

MICĂ ENCICLOPEDIE

In casa lui Bach din 
Elsenbach (R. D. Ger

mană) există un muzeu al 
Instrumentelor 
Printre sutele 
mente muzicale din 
țările lumii se află expus 
și un fluier românesc.

muzicale, 
de instru- 

toate

de acad.
Alexandru GRAUR

msB.într-o monedă de alumi- 
L® niu de mărimea unul leu 
se găsesc mal mulți atomi 
decît totalul boabelor de 
grîu recoltate de cînd omul 
a început să 
cultura.

practice agri-

limbă în decurs de 
sau trei mii de 
exemplu limba greacă 
limba latină, din antichitate 
și pînă azi. Să ținem seama 
de faptul că în acest caz 
oamenii au avut la dispozi
ție scrieri ale strămoșilor, 
studiate în școli, care în
demnau la păstrarea limbii 
cît mai aproape de cea din 
trecut. Cu toate acestea un 
grec de astăzi sau un italian 
nu pot înțelege textele 
vechi grecești sau latine de- 
cît dacă învață, ca și cum 
ar fi vorba de limbi străine. 
Cu atît mai mult trebuiau 
să se schimbe limbile pri
mitive, în condiții cînd nu 
era nici un chip de a păs.tra 
contactul cu felul de a vor
bi al celor din secolele tre
cute.

în decursul timpurilor, 
limbile primitive s-au scin
dat mereu, producîndu-se 
noi dialecte, care mai tîrziu 
deveneau limbi deosebite. 
Au existat și cazuri de uni
ficare : în anumite Împre
jurări speciale s-au format 
reuniuni de triburi, ale că
ror dialecte, înrudite între 
ele, s-au putut recontopi în- 
tr-o singură formație ling
vistică. Greaca primitivă s-a 
scindat în dialecte în epoca 
preistorică, apoi, după cu
ceririle lui Alexandru Ma
cedon, s-a unificat din nou, 
formîndu-se așa numita 
greacă comună. în Evul Me
diu s-a destrămat din nou, 
formîndu-se dialecte destul 
de deosebite, care astăzi 
sînt din nou pe cale de a se 
unifica în greaca modernă 
literară

Marile imperii sclavagis
te au dus în general la ex
tinderea unei singure limbi, 
cel puțin ca formă oficială 
de înțelegere, pe teritorii 
foarte vaste. Latina, porni
tă din orașul Roma și comu
nele învecinate, s-a extins 
întîl în toată Italia, desfiin- 
țînd o serie de limbi vorbite 
acolo mai înainte, apoi a o- 
aupat tot bazinul Mării Me- 
diterané (cu excepția ținutu
rilor unde se statornicise de 
mai înainte greaca) și s-a 
impus definitiv într-o serie 
de țări unde pînă astăzi se 
vorbesc limbi romanice 
(printre ele, după cum se 
știe, este și țara noastră).

Numărul limbilor s-a mai 
redus uneori și pe altă cale. 
Catastrofe naturale au nimi
cit în întregime o populație i 
vulcanii, scufundările unor 
Insule, pustiirea unor terito
rii au putut avea acest re
zultat. Nu mai vorbesc de 
faptul că, în vremea primi
tivă, învingătorii în războa
ie, neputînd folosi în nici un 
fel pe învinși, îi omorau pur 
și simplu. Abia o dată cu a- 
pariția sclavagismului se 
poate pune problema cruță
rii prizonierilor și a înglo
bării lor în societatea în
vingătorilor, care să le ex
ploateze munca.

Evul Mediu este o perioa
dă de extremă destrămare, 
căci fiecare senior își în
grădește domeniul cu gra
nițe și taxe vamale, iar ță
ranii, devenind „lipiți pă- 
mîntului“, nu mai au voie 
să circule, nu se mai întîl- 
nesc cu semenii lor din alte 
ținuturi șl astfel felul lor de 
a vorbi se diferențiază atît, 
încît devine de neînțeles 
pentru cei din alte locali
tăți. încă în vremea noas
tră, în Franța, în Anglia, în 
Germania, în Italia, un ță
ran care vorbește dialectul

lui local nu se poate înțe
lege cu alt țăran domiciliat 
la 100 de kilometri, dacă și 
acela vorbește ca acasă la 
el.

Și limba română s-a di
ferențiat în dialecte, totuși 
nu ș-a ajuns niciodată ca 
doi români să nu se poată 
înțelege în vorbă. Primul 
motiv este că una din prin
cipalele ocupații ale româ
nilor a fost păstoritul, ceea 
ce implica lungi și regulate 
migrațiuni cu oile, iar rezul
tatul a fost o oarecare legă
tură mai strînsă a populației 
pe spații întinse. Alt motiv 
trebuie căutat în faptul că 
s-au produs colonizări, de 
exemplu Bărăganul a primit 
încă în secolul trecut locui
tori din Transilvania și din 
Moldova. Adunîndu-se la 
un loc oameni cu diferite 
graiuri, era normal ca lim
ba să se unifice, adoptîn- 
du-se și generalizîndu-se e- 
lemente cînd dintr-un grai, 
cînd dintr-altul.

Ascensiunea burgheziei 
în diversele țări a avut un 
rol pozitiv în privința 
limbii : călătorind cu marfă 
atît de departe cît li se per
mitea, negustorii au devenit 
un factor de unificare. Pe 
de altă parte, noua clasă în 
dezvoltare a luptat pentru 
unificarea națională și, im
plicit, pentru folosirea în 
școală și în administrație a 
limbii naționale, sub forma 
unui dialect precumpănitor, 
în locul latinei, slavonei sau 
arabei, pe care masele nu 
le înțelegeau.

De aici înainte dialectele 
nu se mai diferențiază, nu se 
mai. formează limbi noi prin 
scindare, decît în mod cu 
totul excepțional. Dimpotri
vă, diferentele dialectale se 
șterg treptat, fiecare națiu
ne recunoaște ca superioa
ră o anumită varietate a 
limbii, pe care o generali
zează. Se poate constata și 
la noi că în diferitele re
giuni, oamenii care au tre
cut prin școală vorbesc cam 
la fel, pe cînd acum 30—40 
de ani era ușor să spui din 
ce regiune este cineva, dacă 
rostea numai cîteva 
te.

Pe de altă parte, 
cele de comunicare 
ționate, dezvoltarea
fac ca din ce în ce mai mult 
vocabularul unei limbi să 
semene cu al alteia. Toate 
invențiile, perfecționările, 
creațiile culturale sînt ime
diat cunoscute pe tot globul 
și ele poartă adesea peste tot 
același nume, provenit din 
țara unde a apărut noțiu
nea. De cele mai multe ori 
noii termeni științifici, po
litici, artistici sînt de ori
gine latină sau greacă. O- 
biectele și noțiunile învechi
te sînt cu timpul uitate și 
o dată cu aceasta și cuvin
tele care le denumeau și 
care erau diferite de la o 
limbă la alta. Astfel, cu mare 
iuțeală, se ajunge ca toți oa
menii 
mativ 
tru a

Ce
nu este suficient pentru a 
forma o limbă, ci mai e ne
voie și de gramatică, iar a- 
ceasta se împrumută 
mult mai greu. Sînt 
și în acest domeniu 
semne de apropiere
limbi și se poate presupune 
că pe măsură ce mijloacele 
de comunicare se perfecțio
nează, se reduc și diferențele 
între modurile de exprimare.

Cafea 
sau mai 
obținut

R. P. Polonă. Ei au pus la 
punct o metodă de obținere 
a cafeinei din deșeurile 
provenite de la prelucrarea 
industrială a peștelui (din 
clorhidrat de hexamină).

din... pește, 
precis cafeină, 
chlmiștil din

La o școală de Judo din Tokio

RSâlnfarctul cardiac nu con- 
larS'ștituie „apapajul“ omu
lui modern : și faraonii 
sufereau de această boală, 
ne asigură savanțli britanici, 
care au supus cîteva mumii 
unor examinări cu raze X.

EBg După o oboseală înde- 
Ril. lungată, omul poate 
dormi cel mult 24 de ore. 
Dar, cît dorm animalele ? 
Multe insecte, ca de pildă 
gîndacul cartofilor, pot 
dormi 12 luni. Printre roză
toare. hîrciogul doarme 7 
luni pe an. Șerpii, Îndeosebi 
viperele, formează adeseori 
„comunități de dormit“ în 
care se adună 30—40 de 
indivizi pentru o „partidă" 
de somn de 2—3 luni.

-

La Expoziția de arta organizata anual la Oslo, sculptorul norvegian 
Stefanny Hilgard a prezentat lucrarea „Suferințele omenirii". Dintre 

acestea sînt înfățișate războiul, lagărele de concentrare și moartea

cpț Primul tratat de anato- 
mie, apărut în 1543 și 

redactat de marele anato
mist Andreas Vesalius con
ținea planșe executate la 
un înalt nivel artistic. Mul
te dintre acestea aparțineau 
unui elev al lui Tițian, Jan 
Van Calcar, și unele proba
bil chiar lui Tițian.

mijloa- 
perfec- 
culturii

să folosească aproxi- 
aceleași cuvinte pen- 
exprlma aceleași idei, 
e drept, vocabularul

cu 
totuși 
unele 
între

Dintre păsări
Ce străbat

zbor prin oceanul aerian 
oceanul de apă @ Cinepeste

orientează ruta stolurilor? ® Cinci 
drumuri de migrație străbat Delta 
Dunării © Inelul de metal și radarul 
dezleagă misterele

Cine n-a fost tulburat 
de misterul migrației pă
sărilor ? în fiecare primă
vară și toamnă 
pe cer șirurile 
sau pleacă 
mersul implacabil al 
notimpurilor.

Unde pleacă păsările ? 
Dacă deschidem cartea 
lui Ch. Morton, apărută 
în Anglia în anul 1703, a- 
flăm lucruri cît se poate 
de ciudate. Toamna, sus
ține autorul de acum 
două veacuri și jumătate, 
păsările părăsesc pămîn- 
tul îndreptîndu-se spre 
Lună. Ele parcurg distan
ța în 60 de zile. Apoi ră- 
mîn pe Lună să se odih
nească, pentru ca în pri
măvară să străbată în 
alte 60 de zile drumul 
spre Pămînt. Firește, noi 
știm azi că ceea ce a su
praviețuit din părerile lui 
Morton e numai învelișul 
lor fantezist. Datorită cer
cetărilor unor oameni pa
sionați să dezlege tainele 
naturii, au devenit cunos
cute adevăratele rute ale 
păsărilor, așa cum au 
devenit cunoscute și mul
te din tainele migrației 
lor. Pe baza datelor adu
nate, savanții consideră 
azi migrațiile ca 
tare biologică a

urmărim 
oare vin 
anunțînd 

a-

o adap- 
păsări-

lor, pentru a putea su
praviețui în condiții de e- 
xistență care se înrăută
țesc periodic. Ele au în
ceput de multă vreme, în 
orice caz în epoca pregla- 
ciară. Așa se și explică 
faptul că încă învățații 
cei mai vechi au încercat 
să explice, cu mijloacele 
de care dispuneau, a- 
ceastă taină a naturii : 
păsările care dispar o 
dată cu toamna și se în
torc o dată cu primăvara. 
Aristotel — admițînd că u- 
nele păsări pleacă spre 
țările mai calde — cre
dea totuși că altele 
bernează" în peșteri sau 
scorburi de copaci, unde 
stau înțepenite în lunile 
reci. Mai tîrziu Pliniu a 
susținut că toamna, pă
sările se retrag pe ver
santele muntoase expuse 
la soare, unde „hibernea
ză, pierzîndu-și penajul, 
pînă cînd primăvara 
trezește din amorțire.

In realitate păsările 
amorțesc. Dimpotrivă, 
dau dovadă de o extra
ordinară vitalitate și mo
bilitate în călătoriile lor 
din locurile în care, din- 
tr-o pricină sau alta, 
mai găsesc hrana, 
acele locuri în care 
ceasta se găsește din

„hi-

le

nu 
ele

nu 
spre 

a-

■ * w>z w
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RJ® Betonul roman folosit la 
podul lui Traian do la 

Turnu Severin nu este cu 
nimic mai prejos decît cel 
modern. Probe de beton din 
fundațiile acestui pod anali
zate azi arată rezistența de 
300 kg/cms, comparabilă cu 
a unora dintre cele mai bune 
betoane actuale.

belșug. Se cunosc păsări 
a căror migrație începe 
din preajma cercului po
lar de nord spre a se în
cheia în părțile de sud 
ale Americii, Asiei, Afri
cii și Australiei și chiar 
mai departe. Astfel, chiri- 
ghița polară pleacă din 
zona polară (unde cuibă
rește) spre a atinge coas
tele Antarcticii. Deoarece 
drumul stolurilor este si
nuos, păsările parcurg a- 
desea într-un singur sens 
al migrației distanțe 
10 000 și chiar 15 000 
Privindu-le, nici n-ai 
nui că foarte multe 
sări reușesc — în ciuda 
înfățișării lor fragile — 
adevărate performanțe 
de distanță și de viteză. 
Astfel e cunoscut cazul 
unor nagîți, care au zbu
rat din Anglia spre conti
nentul american, par- 
curgînd fără întrerupere 
3 600 de km, deasupra o- 
ceanului, în numai 24 de 
ore 1 Ei au știut să fo
losească un vînt prielnic 
care i-a ajutat să ajun
gă la o medie orară de 
zbor de 145 km 1

Observațiile îndelungi 
au arătat că toamna zbo
rurile de migrație au o 
durată mult mai lungă 
decît cele de primăvară. 
Zburînd spre sud stoluri
le fac numeroase popa
suri, spre a-șl reface for
țele cheltuite în zbor. în 
afară de aceasta, toamna 
păsările sînt mai 
datorită acumulării 
substanțe de rezervă 
perioada de hrănire 
tensă care precede 
grațiile, hrănire care con
tinuă și în perioada po
pasurilor amintite. Astfel 
parcurgînd toamna dis
tanța pînă în Africa de 
sud, barza înregistrează 
o medie zilnică (24 
ore) de 150—200 km. 
măvara la înapoiere 
dia zilnică crește la 
de km.

Una din cele mai 
sionante probleme 
care le pune migrația 
este cea legată de simțul 
de orientare al păsărilor, 

inelării *)ajutorul

de 
km. 
bă- 
pă-

grase 
de 
în 

ln- 
mi-

de 
Pri- 
me- 
400

pa
pe

unui Inel de 
piciorul unor 

locul

') Prinderea 
metal ușor de 
păsări avînd Indicate 
de baștină și data prinderii 
inelului. In felul acesta ele 
pot fi Identificate oriunde 
slnt prinse sau vlnate.

s-au acumulat multe date 
privind trasee de migra- 
ție, durate, distanțe par
curse, viteze etc.

Dar cu cît se adună 
mai multe date, cu atît 
mecanismul orientării pă
sărilor se arată a fi mai 
complex. Ce ajută stolu
rile să-și urmeze neabă
tut drumurile ziua ca și 
noaptea, pe vreme bună 
ca și pe ceață ? Datele 
arată că la baza simțului 
de 
de 
al 
la 
lor 
trecut. Dar văzul nu poa
te explica orientarea în 
zborurile de noapte sau 
prin ceață ; așa cum nu 
poate explica zborul ge
nerațiilor tinere aflate la 
prima lor migrație. Unii 
savanți au încercat să 
explice orientarea după 
soare, lună sau stele, al
ții după vînturi... 
nici una din aceste ex
plicații nu poate 
derată întru totul 
toare.

O mare însemnătate în 
încercarea de a explica 
simțul de orientare al pă
sărilor a avut-o introdu
cerea în arsenalul de cer
cetare a radarului. în 
adevăr, cu ajutorul rada
rului, zborurile și datele 
legate de desfășurarea 
acestora pot fi mult mai 
bine cercetate decît cu 
ajutorul inelării. Datele 
furnizate de radar (care, 
printre altele, are avanta
jul că poate urmări zbo
rul păsărilor la distanțe 
mari pe orice timp — 
noapte, ceață, vînt puter
nic) duc la concluzia că 
un rol însemnat în simțul 
orientării în timpul migra- 
țiilor îl au liniile de influ
ență magnetică ale Pă- 
mîntului, care au diverse 
intensități între cei doi 
poli magnetici. Concluzia 
e bazată pe experiențe în 
cursul cărora unora din
tre păsări 11 s-au fixat la 
cap și pe aripi piese u- 
șoare metalice, care 
să periurbeze influența 
cîmpului magnetic al Pă- 
mîntului. Tocmai aceste 
păsări prevăzute cu „blin
dajul' experimental au 
prezentat tulburări ale 
simțului de orientare. Nu 
s-a putut încă stabili pre
cis care 
sensibil

orientare stă înainte 
toate văzul dezvoltat 

păsărilor. Văzul ajută 
„memorarea' teritorii- 
peste care ele au mai

Desigur

fi consi- 
mulțumi-

este organul 
la influențele 

curenților magnetici.
că acesta 

internă

Se 
ar 
a

presupune 
fi urechea 
păsării. Mai sînt necesa
re desigur multe cercetări 
pînă la completa eluci
dare a problemei. Infor
mațiile dobîndite pînă a- 
cum arată că simțul de o- 
rientare este un fenomen 
complex la care contribu
ie o serie întreagă de 
factori externi (curenții 
de aer, clima, poziția soa-

Migrația păsărilor toamna 
peste Delta Dunării, bălțile 

Dunării și litoral.
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relui șl, așa cum am vă
zut, curenții magnetici te
reștri) care sînt percepuți 
de ochii, urechile și de 
alte organe de simț ale 
păsării.

Ornitologii — oamenii 
care se ocupă cu studiul 
vieții și migrării păsărilor 
— sînt neobosiți în munca 
lor menită să adune cit 
mai multe date despre 
comportarea acestora. în 
marele cerc al ornitologi
lor care împînzesc lumea, 
specialiștii noștri își fac 
cu cinste datoria. Cu atît 
mai mult, cu cît țara noa
stră este așezată într-o 
regiune extrem de favo
rabilă pentru studiul mi- 
grației păsărilor. Peste

partea de apus și cea 
răsărit a României, și 
special peste Delta Dună
rii trec căile de migrație 
ale păsărilor ce vin din 
nord. Specialiștii noștri au 
stabilit că peste Deltă — 
teritoriu extrem de prielnic 
popasurilor și hranei, trec 
nu mai puțin de cinci dru
muri de migrație 
tic, pontic, est-elbic, 
matic și al Mării 
gre. Pe 
noastre se vînează 
se capturează 
păsări inelate 
niunea Sovietică, 
slovacia, Polonia 
chiar Finlanda. Delta, a- 
cest „paradis al păsări
lor" cum a fost denumită, 
joacă — datorită măsuri
lor de protecție luate de 
statul nostru — un rol tot 
mai însemnat ca labora
tor viu pentru ornitologi 
din care unii vin aici de 
peste hotare. Fără îndo
ială că, unindu-și efortu
rile, specialiștii vor eluci
da pînă la urmă toate tai
nele legate de migrația 
păsărilor.

carpa- 
sar- 
Ne- 

teritoriul țării 
sau 

adesea 
din U- 

Ceho- 
sau

Aurel PAPADOPOL
sef de secție
ia Muzeul 
de istorie naturală 
„Gr. Antipa"

i 
I
i
I 
i
I

ras In mina de cărbuni din 
’’’3 localitatea Mogyoros 
(R. P. Ungară) a fost des
coperit trunchiul carbonizat 
al unui chiparos din oligo- 
cen. Vîrsta lui: 18-20 mili
oane de ani. Este vorba de o 
fosilă unică în felul 
trunchiul fiind păstrat 
de bine, încît se vede 
fect scoarța copacului.

ei, 
atît 

per

EJÏÏ Există o specie de omizi 
““ — omida sălciilor — 
care posedă 4 061 de mușchi. 
Omul nu are decît 529 I

E3Ș5 Cactusul-butoi din Ari- 
“*“zona este „cămila lumii 
vegetale". După o ploaie el 
înmagazinează atît de multă 
apă încît rezervele îi ajung 
la nevoie chiar timp de cîfl- 
va ani.

hsjj Cel mal mare „fluviu" 
de pe glob se află în... 

Oceanul Atlantic. Este un 
fluviu cu apă caldă, a cărui 
albie o formează apa rece a 
oceanului, cu un debit de 
2 000 de ori mal mare decît 
al fluviului Mississippi. 
Numele lui : Golfstream.

nrsnaCînd sînt închise în co- 
KfHIivii pe bordul unui vas, 
unele păsări de mare, ca 
pescărușii, de pildă, capă
tă... rău de mare.

împreună cu planetele 
ce-1 înconjoară Soarele 

rotește în jurul centru
lui Galaxiei cu o viteză de 
270 km pe secundă. Soarele 
parcurge totuși întreaga or
bită abia în... 200 de mili
oane de ani.

n» Pentru a obține un gram 
de purpură romanii tre

buiau să pescuiască 8 000 
de scoici din apele Mării 
Mediterane. In Roma antică 
îmbrăcămintea de purpură 
era purtată numai de împă
rați și de marii demnitari, 
celorlalți cetățeni 11 se 
terzicea aceasta sub 
nințarea cu moartea.

in- 
ame-

nra Experiențele au 
"■că țtnțarul anofel 
șează de patru ori mal des 
pe haine de culori închise 
decît pe cele deschise.

arStat 
se a-

rțg „Strămoșul" clădirilor 
trat Înclinate din lume — 
cea mai faimoasă este Tur
nul din Pisa — se află în 
apropierea orașului Șanhai, 
în China. Această construc
ție este Pagoda Tigrului, 
ridicată în anul 601 și 
reconstruită în urma 
incendiu in 1438.

apoi 
unui

dinColegiul medical
Bavaria Ia apariția pri

melor trenuri a decla
rat că introducerea drumu
lui de fier era „o crimă 
împotriva sănătății publice, 
mișcarea atît de rapidă pu
țind provoca călătorilor
congestii cerebrale, iar pri
vitorilor accese de amețea
lă". Nu este singurul pro
nostic medica] dezmințit de 
tehnică !

njg Recordul la săritura în 
înălțime este deținut 

de glbon, o specie de mai
muțe care pot 
5 metri.

sări ușor

ros Unele celule ale corpu- 
lui nostru se reînnoiesc 

total în 7 ani. Aceasta 
seamnă că în decursul unei 
vieți de 70 de ani, regiunile 
respective ale corpului se 
schimbă complet de... 10
ori.

în-

H Animalele posedă uimi
toare „rezerve interne". 

Astfel, o broască 
țuiește nemîncată 
viperele — 20 de 
timp ce crocodilul 
porta un „post 
timp de doi ani.

supravie- 
12 luni, 
luni, în 
poate su- 
absolut"
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ImplicațiCÎND, CUM Șl ÎN CE SCOP ?
A

Analiza activității întreprinderilor

este

ale

• o»

fi util.

mo-

spe- 
ana-

sortimentelor 
întreprinderile

con- 
con-

cit mal 
criterii

indicatorul 
ocupe un 

în analiza

și fel 
asupra 

Dar, 
soluție

reducerea 
producție 

calitate tot 
produselor.

im- 
iar

CLINCIU, 
serviciului planifică- 
Uzinei mecanice Si- 
Nu de puține ori în 
unei secții, sau chiar

doar prin fabri- 
sortimente renta- 
fură singure că- 
ce ? Pe de o par-

esențialul ?

livrate, 
de 
o 
a

„Cînd, cum și în ce scop se face o analiză econo- 
întrebare ne răspund economiști, cadre de conducere din în-

Analiza activității eco
nomice constituie un in
strument indispensabil în 
munca fiecărui conducă
tor de întreprindere. Ea 

face parte inseparabilă din metodele de conducere a întreprinderilor, fiind de un 
real folos în perfecționarea planificării operative, în dirijarea cu competență și în 
cunoștință de cauză a producției, în aprecierea eficienței măsurilor luate într-o 
perioadă sau alta pentru realizarea planului la toți indicatorii. Efectuată în mod 
sistematic — decadal, lunar, trimestrial — ea trebuie să orienteze și să sprijine 
eforturile colectivelor de întreprinderi în ridicarea permanentă a nivelului activi
tății economice și financiare, 
mică ?“ La această 
treprinderi.

Adine,
în „anatomia" 
unităților

DUMITRU MĂRGULES- 
CU, candidat în științe eco
nomice : O analiză econo
mică temeinică, bazată pe 
stabilirea a cît mai multe 
corelații, pe determinarea 
cu precizie a mărimii fac
torilor care influențează 
favorabil îndeplinirea indi
catorilor de plan, preocupă 
tot mai mult conducerile 
întreprinderilor industriale. 
Ea nu constituie deci un 
scop în sine. Rolul ei creș
te continuu, pe măsura 
perfecționării conducerii și 
organizării întreprinderilor. 
Tocmai de aceea, metodele 
de analiză econpmică sus
cită mereu îmbunătățiri.

După părerea mea, 
persistă un dezechilibru 

r Intre metodologia Indica
tă de specialiști șl cea uti
lizată In practica de ana
liză.

Nu de puține ori, rapoar
tele explicative ale unor în
treprinderi sînt întocmite

simplist, avînd un pronun
țat caracter formal. O sea
mă de indicatori principali 
ai activității economice — 
productivitatea muncii, pre
țul de cost, rentabilitatea, 
viteza de rotație a mijloa
celor circulante — se pre
zintă numai sub raport 
constatativ. Or, imaginea 
economică este mult mai 
reală atunci cînd, de exem
plu, rentabilitatea se ex
plică cel puțin prin prisma 
influenței volumului pro- 
ducției-marfă realizate, 
structurii acesteia, costuri
lor pe unitatea de produs, 
nivelului calitativ reflectat 
de prețuri diferențiate. în 
ce privește corelația dintre 
ritmul de creștere a pro
ductivității muncii și a 
salariului mediu — a- 
tunci cînd analiza nu 
se rezumă la simpla com
parație a celor două dina
mici, ci se au în vedere 
factorii care influențează 
nivelul producției medii — 
schimbarea sortimentelor, 
felul și costul materiei pri
me — cît și al salariului 
mediu, concluziile vor fi 
mult mai edificatoare ; 
conducerile tehnico-admi- 
nistrative, fiind în posesia 
unor date reale, pot să o-

IMPROVIZAȚII
MECANIZATE

întreprinderea noastră, împreună cu alte 
trei întreprinderi ale comerțului cu ridicata 

. textile-încălțăminte din țară, experimentează 
din acest an mecanizarea unor lucrări statis
tice comerciale : evidența livrărilor către be
neficiari, a desfacerilor și stocurilor fondului 
pieței pe nomenclatorul de repartiții și a des
facerii la fondul pieței pe grupe de repartiții 
și articole. Cum era firesc, trebuia să scadă 
volumul calculelor cu creionul, să se simpli
fice considerabil lucrările de evidență a livră
rilor de textile și încălțăminte. Dar nu s-a 
întîmplat așa. în prezent s-au complicat ne
justificat evidențele manuale, se înregistrea
ză cheltuieli sporite și pierdere de timp. 
De ce ?

Părerea mea este că nu s-a pregătit din 
vreme un personal competent. La introducerea 
evidenței mecanizate a necesarului de mărfuri 
și a realizării fondului de marfă nu a fost 
consultat nici un economist de specialitate din 
cadrul serviciilor comercial și de planificare 
— compartimente care întocmesc frecvent și 
folosesc aceste lucrări. Consecința : din cau
za unor deficiențe de organizare, evidențele 
lucrate mecanizat nu pot ti utilizate șl nu co
respund scopului pentru care au fost create. 
Iată un exemplu. Direcția generală textile- 
încălțăminte din Ministerul Comerțului Inte
rior a elaborat, de curînd, o situație statistică 
privind desfacerile și stocurile de produse pe 
grupe de repartiții. Ea folosește la urmărirea 
realizării fondului de marfă contractat, la e- 
miterea repartițiilor pentru o nouă perioadă, 
de obicei un trimestru. însă întocmirea aces
tei lucrări necesită un volum mare de muncă 
determinată 
diversitatea 
Se impunea 
statistică să . .
munca aparatului comercial și a serviciului 
plan, economiștii acestor sectoare putîndu-se 
concentra mai mult asupra unor probleme de 
orqanizare, de reducere a cheltuielilor de cir
culație. Nu s-au respectat indicațiile primite, 
elaborîndu-se o evidență mecanizată cu totul 
improvizată, care nu reflectă mersul livrări
lor, mărimea stocurilor. Ca urmare, s-a de
pășit nejustificat volumul cheltuielilor de cir
culație planificate.

Nomenclatorul după care se întocmesc a- 
ceste evidențe mecanizate nu corespunde cu 
nomenclatorul utilizat la stabilirea cererilor 
prealabile de produse și a celorlalte situații 
statistice comerciale. Astfel, la încălțăminte, 
în evidentele lucrate mecanizat nu se specifi
că separat încălțămintea din piele cu talpă de 
cauciuc; în nomenclatorul uniformelor școlare 
nu sînt evidențiate mărimile. Unele neajun
suri de acest gen se întîlnesc și la celelalte 
familii de produse.

După părerea mea, o serie de situații ope
rative comerciale nu trebuie calculate meca
nizat, deoarece ele se urmăresc zilnic, deca
dal, și nu lunar cum se procedează acum. 
Este cazul urmăririi respectării contractelor 
față de beneficiari. Este nevoie de o evidență 
operativă, ale cărei date trebuie cunoscute în 
fiecare zi, pentru a se lua măsuri eficiente în 
vederea practicării unor livrări ritmice. Pro
pun, deci, ca Ministerul Comerțului Interior 
să verifice activitatea celor patru întreprin
deri, să organizeze un schimb de experiență 
pentru a se clarifica unele incertitudini care 
au apărut o dată cu mecanizarea lucrărilor 
de evidentă.

loan VINTILA
șeful serviciului planificare 
I.C.R.T.I. — Galați

de numărul imens de grupe, de 
articolelor în cadrul unei grupe, 
deci ca o asemenea evidență 
se facă mecanizat. S-ar fi ușurat

iwanior
®

neritmice

rienteze mai bine eforturile 
colectivelor spre proble
mele esențiale ale activi
tății productive.

Cred că esențialul constă 
tn sporirea eficacității ana
lizei economice. De aceea 
consider oportun ca

tn cadrul actualei structuri 
funcționale a întreprinde
rilor să se creeze un com
partiment specializat de 
analiză a activității econo
mice,

coordonat de directorul în
treprinderii. Fără a știrbi 
prestigiul și atribuțiile ser
viciilor funcționale exis
tente

compartimentul specializat 
ar reuși să îmbine mai 
judicios analiza posibilită
ților de îndeplinire a pla
nului curent cu privirea de 
perspectivă,

ar contura o concepție eco
nomică mai eficace prin 
luarea în considerare în 
mod operativ a rezervelor 
și posibilităților reale 
producției. Totodată,

acest compartiment 
cializat ar întocmi și 
lize economice compara
tive,

ținînd seama de realizările 
întreprinderilor similare 
din țară. Analiza compara
tivă ar oferi directorilor 
de întreprinderi noi posi
bilități de perfecționare a 
metodelor de conducere a 
activității economice.

Creșterea eficienței ana
lizei economice e legată și 
de

perfecționarea sistemului 
de informare asupra date
lor activității întreprinde
rilor. Actualul sistem este 
încă greoi, încărcat cu de
talii și nu îndeajuns de a- 
dapfat cerințelor unei a- 
nalize economice 
derne.

De aceea, consider că se 
pune simplificarea lui. 
indicatorii principali de vo
lum și calitativi — produc
ția, nomenclatura și nivelul 
ei calitativ, productivitatea 
muncii, gradul utilizării 
fondurilor fixe, prețul de 
cost, rentabilitatea, viteza 
de rotație a mijloacelor 
circulante — să-și găsească 
reflectarea nu numai ca 
mărime, ci și în legătură cu 
condițiile, cu factorii care 
i-au influențat. în felul a- 
cesta, analiza economică nu 
s-ar mai rezuma la a con
stata o situație sau alta, ci 
ar pătrunde adînc în „ana
tomia“ întreprinderilor, ar 
ajuta la „diagnosticarea“ 
precisă a fiecărui fenomen 
și rezultat economic.

proporție de 101,7 la sută, 
iar cel al producției-marfă 
în proporție de 105,6 la su
tă. Economiile.suplimentare 
la prețul de cost depășesc 
300 000 lei și beneficiu] pes
te plan se ridică la 850 000 
lei.

Părerea mea este că
rolul major al analizei nu 
constă în a găsi soluții 
improvizate pentru a în
drepta o situație. Totul 
constă In a o preveni.

Totodată,
analiza trebuie să pătrun
dă în „secretul" corelații
lor economice șl finan
ciare,

fiindcă nu e cu putință ca 
într-o întreprindere latura 
economică să fie separată 
de cea productivă. Tn aceas
tă privință,

consider că sistemul dă
rilor de seamă poate fi 
îmbunătățit.

Decît atîtea cifre seci, mai 
bine numai cîteva, dar să 
fie corelate, să fie puse în 
lumină influențele și con
secințele. Poate fi îmbu
nătățit și raportul ex
plicativ, în care, de multe 
ori, se face rezumatul ci
frelor, reindieîndu-se fac
torii care au determinat ni
velul rezultatelor.

Să fie înlăturat formalis
mul la întocmirea dărilor 
de seamă, a analizelor 
economice.

Nu colecționari 
de cifre!

di-AUREL BOGHICI, 
rectorul Uzinei mecanice 
Sinaia : Lunar, între 15-20, 
analizăm bilanțul contabil. 
O asemenea analiză se re
feră mai ales la realizarea 
indicatorilor de plan în an
samblul lor. Noi am ajuns 
la concluzia, că nu ne pu
tem rezuma la aceasta. De 
aceea,

acordăm o deosebită a- 
tenție îndeplinirii grafice
lor de încasări și plăți.

Deși indicațiile spun că a- 
ceste grafice trebuie 
mite decadal, noi le 
rim zilnic. Tot zilnic 
rim disponibilul în 
situația creditelor restante, 
valoarea facturilor emise, 
nivelul producției-marfă 
vîndute și încasate, al be
neficiului realizat.

S-ar putea crede că ne 
folosim timpul numai cu 
analize, ignorînd măsurile, 
problemele curente ale pro
ducției. Este inexact, 
sîntem colecționari 
fre ! La începutul 
an,

ne-am propus ca 
ția-marfă să crească In
tr-un ritm mal ranid 
producția globală.

Ce importantă are 
fapt ? Ne obligă ca 
produsele livrate să fie de 
cea mai bună calitate, dar 
ne creează și posibilitatea 
reală de a încasa ritmic, 
sau mai devreme, benefi
ciul planificat. Rezultatele 
pe trei trimestre sînt evi
dente : planul producției 
globale a fost îndeplinit în

întoc- 
urmă- 
urmă- 

cont,

Nu 
de ci- 
acestui

produc-

decîl

acest 
toate

GHEORGHE 
șeful 
rii al 
naia : 
viața
a întreprinderii, apar situa
ții mai dificile, determinate 
de cauze care nu pot fi 
identificate la prima vede
re. Iată un exemplu. Nu de 
mult, la noi în uzină s-a 
semnalat creșterea stocu
rilor de producție neter
minată. Un colectiv restrîns 
de tehnicieni și economiști 
au analizat operativ pro
blema. Cauza : secția auto
mate nu respecta graficul 
de producție, iar imobili
zarea unor piese în diferite 
faze de fabricație era pro
vocată de aprovizionarea 
neritmică, cu unele repere 
din cauciuc, de la Combi
natul Jilava din București. 
Firesc, s-au luat imediat 
măsuri și neajunsul a fost 
înlăturat. Fiindcă vorbim 
de producția neterminată, 
vreau să ridic o problemă. 
De mult timp, specialiștii 
scriu despre metodele de 
măsură a producției neter
minate. S-au elaborat chiar 
și dizertații cu fel 
de considerente 
acestei probleme, 
nu s-a ajuns la o 
rațională. Se propun, une
ori, fel de fel de improvi
zații. întreprinderile sînt 
astfel lipsite de o metodo
logie realistă de calculare 
a nivelului producției ne
terminate. Consecințele : 
cînd nu se poate îndeplini 
planul producției globale 
pe o lună sau trimestru, se 
recurge la .producția neter
minată, introdueîndu-se pe 
fluxul tehnologic mari can
tități de materie primă, de 
materiale, dar care vor fi 
prelucrate abia după înche
ierea perioadei de plan.

Sînt și eu de părere că, 
în vederea creșterii rolului 
analizei activității economi
ce sînt necesari indicatori 
care să reflecte clar efor
turile proprii ale între
prinderii, să elimine influ
ențele prețurilor, ale altor 
factori din afară.

Organele economice cen
trale au îndatorirea, după 
părerea mea, să simplifice 
la maximum metodologia 
de analiză, să pună ac
centul pe corelațiile din
tre diferiți Indicatori, să 
dezvolte la întreprinderi 
concepția economică, cel 
puțin la nivelul celei teh
nice.

Nu e lipsită de importanță 
nici evitarea paralelismelor 
în întocmirea dărilor de 
seamă. Potrivit dispozițiilor 
date de Ministerul Finanțe
lor, situația principalilor 
indicatori anexă la darea 
de seamă contabilă trebuie 
prezentată ’ într-un anumit 
fel. Banca Națională o cere 
însă altfel. A face din eco
nomiști oameni care copia
ză cifre dintr-o situație în 
alta nu este rațional. Do
rim să utilizăm timpul nos
tru în mai mare măsură 
pentru a gîndi, pentru a 
concepe, pentru a analiza 
rezultatele economice și a 
trage concluzii utile îmbu
nătățirii activității între
prinderii.

încasată, fond total de sa
larii, beneficii, rentabili
tate, fond de rulment. 
După părerea mea,

beneficiile și rentabilita
tea constituie cei mai sin
tetici indicatori care expri
mă ansamblul de rezul
tate economice obținute 
de o întreprindere.

Nivelul înalt al rentabilită
ții reflectă îndeplinirea rit
mică a planului producției- 
marfă 
cheltuielilor. 
și generale, 
mai ridicată 
Iată de ce

consider că analiza tre
buie îndreptată de la în
ceput spre corelarea cali
tății cu rentabilitatea.

Desigur atingerea rentabi
lității planificate nu tre
buie să aibă loc numai prin 
realizarea 
rentabile.
care socotesc că pot să-șl 
îmbunătățească situația fi
nanciară 
carea de 
bile își 
ciula. De
te, nu au cui să vîndă aces
te sortimente și, deci, pro
duc fără a avea desfacerea 
asigurată — ceea ce duce 
la crearea de stocuri de 
produse nevandabile. Pe de 
altă parte, nerespectarea 
sortimentelor planificate 
lipsește economia naționa
lă de anumite produse de 
care are nevoie. Produce
rea cu orice preț numai de 
sortimente rentabile se în
toarce în final ca un bume
rang asupra întreprinderii, 
căci îi blochează fondurile 
creîndu-i dificultăți finan
ciare.

în practică s-a confirmat 
necesitatea ca 
rentabilității să 
loc primordial 
economică a întreprinderi
lor. Nu puțini economiști 
și conducători de întreprin
deri sînt adesea înclinați 
să.facă,.în .primul rînd, a- 
naliza prețului de cost. Or, 
în întreprinderi apar și a- 
semenea situații : sarcina 
de reducere a prețului de 
cost este realizată, în timp 
ce beneficiile și rentabili
tatea sînt sub prevederile 
planului. O situație simi
lară se creează și în cazul 
cînd întreprinderile au 
stocuri supranormative de 
materii prime și produse 
finite. Iată de ce cred, 
după părerea mea, că

luarea In considerare 
drept criteriu de premiere 
a nivelului de realizare 
a rentabilității planificate 
ar constitui un factor mai 
stimulativ pentru cointere
sarea întreprinderilor In 
realizarea cantităților șl 
sortimentelor de produse 
planificate.

A

In ce constă

Irig. TÄNASE ZAHA- 
RESCU, directorul general 
al Combinatului chimic din 
Făgăraș : Analiza economi
că oricît de judicios ar fi 
elaborată, nu răspunde
scopului dacă nu
întregită de măsuri teh- 
nico-organizatorice 
crete. Numai astfel 
cluziile, rezervele puse în 
lumină cu prilejul ana
lizei pot fi fructificate, 
îmi stăruie în minte un 
exemplu. în trimestrul III, 
un beneficiar a renunțat la 
o anumită cantitate de de- 
butox. Din această cauză, 
se crease situația de a nu 
se realiza cu peste 3 mili
oane lei planul producției 
globale și marfă pe trimes
trul III și cu aproape 7,5 
milioane lei pe trimestrul 
IV. Nu am stat cu mîinile 
în sîn, așteptînd... o modi
ficare de plan de la minis
ter.

Analizînd posibilitățile ce
lorlalte secții, s-a întoc
mit operativ un plan de 
măsuri, prin aplicarea că
ruia am recuperat minusul 
de producție, tabriclnd 
alte produse cu desfacere 
asigurată.

Prin reducerea perioadei de 
revizii periodice și repara
ții capitale — ele execu- 
tîndu-se eșalonat, din mers 
— s-a obținut o producție 
suplimentară de peste 5 
milioane lei.

Exemple se mai pot da. 
Esențial este, după pă
rerea mea, ca analiza să 
fie urmată de măsuri bine 
cîntărite, corelate judicios 
între ele, să nu se chel
tuiască nici un leu fără a 
se cunoaște care este 
scopul, eficiența aplicării 
lor.

Se ridică însă o problemă. 
La unele măsuri — cele re
feritoare laviiimbunătățirea 
calității produselor, moder
nizarea instalațiilor — nu 
se poate-calcula cu precizie 
eficiența economică, întrucît 
ne lipsesc criterii judicioa
se de apreciere. Ar 
deci,

să se elaboreze 
curînd asemenea 
realiste. Ele ne-ar fl de 
mare folos pentru măsu
rarea eforturilor, pentru 
compararea rezultatelor 
obținute de întreprinderi 
cu un specific de produc
ție asemănător.

într-adevăr, în acest fel, 
s-ar putea adînci analiza 
activității economice, s-ar 
lărgi posibilitățile de apli
care a experienței înainta
te. Fiindcă, prin excelență,

analiza este și un Instru
ment de extindere rapidă 
a practicilor valoroase ale 
acelor unități care au ob
ținut realizări deosebite 
în îndeplinirea planului 
de stat la toți Indicatorii.

Fabricarea și livrarea ritmică de către 
fiecare întreprindere a producției în sor
timentele planificate constituie o cerință 
esențială a realizării exemplare a planului 
de stat. Privită în sens mai larg, livrarea 
produselor la termen și în condițiile res
pectării nivelului calitativ reflectă eficien
ta cu care sînt utilizate fondurile mate
riale și bănești ale sfatului. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă parte, întreprin
derea își creează posibilitatea reîntregirii 
mijloacelor cheltuite într-o lună sau tri
mestru și realizării acumulărilor bănești 
stabilite prin plan.

Nici unei întreprinderi nu-i poate fi in
diferent dacă acumulările planificate se 
obțin sau nu în întregime și la termen. 
Corespunzător corelării veniturilor statului 
cu eșalonarea cheltuielilor, economia na
țională trebuie să primească ritmic acumu
lările necesare asigurării continuității pro
ducției materiale, dezvoltării el mereu as-

cendenfe. Dar pentru aceasta nu e sufi
cient doar ca întreprinderile să realizeze 
producția planificată, ci și să livreze la 
timp produsele către unitățile beneficiare, 
în acest fel, ele au posibilitatea reală de 
a încasa neîntîrziat contravaloarea produc
ției vîndufe, de a realiza beneficiile pla
nificate, de a-și îndeplini prompt obliga
țiile față de bugetul statului.

Firește, nu spun o noutate. Dar ridic 
această problemă, întrucît mai sînt încă 
întreprinderi unde eforturile pentru înde
plinirea planului producției globale Tși 
marfă nu au finalitate, nu se oglindesc 
în îmbunătățirea rezultatelor financiare. 
Exemplul a două unități care aparțin Di
recției generale a produselor finite din 
lemn din Ministerul Economiei Forestiere 
este edificator. Ce se desprinde din re
zultatele pe 8 luni din anul acesta ? Ne 
putem da seama din tabelul de mai jos :

întreprinderea Producția 
globală

Producția 
marfă

Producția-marfă 
vîndută 

șl încasată
Acumulări totale

C.I.L.-Brăila 101,3 101,8 101,5 103,3

IPROFIL-lași 100,6 100,7 93,4 96,7

Chiar înainte de a face o analiză, se 
pune întrebarea : cum esfe posibil ca 
două unități ale aceleiași direcții gene
rale să aibă rezultate așa de diferite ? Ca 
în poveste, drumurile celor două între
prinderi „surori” au coincis pînă la o 
răscruce ; după aceea, s-au despărțit. 
IPROFIL-lași nu și-a îndeplinit indicato
rul producție-marfă vîndută și încasată. 
Direcția generală din minister nu a fras 
semnalul de alarmă, a așteptat probabil 
să vadă ce măsuri 
va întreprinde fa
brica din lași. A 
așteptat cu răb
dare, timp de opt 
luni. Consecința : 
întreprinderea ie
șeană nu a reali
zat în întregime 
acumulările bă
nești planificate.

Rezultatele pozifive ale combinatului din 
Brăila nu sînt întîmplătoare, ci rodul rea
lizării ritmice a producției, livrării ei la 
termenele prevăzute în contractele econo
mice. Această întreprindere și-a îndepli
nit și depășif planul la producția globală 
și marfă, la indicatorul producție-marfă 
vîndufă și încasată. Merită reținut un fapt. 
La începutul anului, combinatul a avut u- ’ 
nele restanțe în realizarea beneficiilor pla
nificate. Cauza ? Direcția generală tutelară 
împreună cu Direcția generală de apro
vizionare și desfacere din minister au tă
răgănat emiterea de repartiții pentru livra
rea întregii cantități de plăci aglomerare 
din lemn. Conducerea combinatului nu s-a 
lăsat impresionată de „tenacitatea" celor 
două direcții generale, solicitîndu-le în 
nenumărate rînduri repartiții. Pînă la urmă, 
după un trimestru, le-a primit — și restan
țele la beneficii au fost recuperate. In
discutabil, nu din vina combinatului nu 
s-au vărsat la timp acumulările planificate. 
Situația s-a datorat neglijenței forului tu
telar în privința asigurării desfacerii pro
ducției.

Este paradoxal, poate, dar aceasta e 
realitatea ! Dacă IPROFIL-lași nu și-a rea
lizat producția-marfă vîndufă și încasată, 
aceasta s-a daforaf, în parte, și lipsei... 
plăcilor aglomerate din lemn. Deci, în timp 
ce C.I.L.-Brăila nu avea cui să vîndă o par
te din produse, IPROFIL-lași nu avea de 
unde să le cumpere. Ce fel de evidență 
a producției pe sortimente se fine, în a- 
cesf caz, la minister ? Consider absolut 
necesar să se pună capăt unor asemenea

s-a 
din 

se

practici din partea ministerului, să se res
pecte cu strictețe prevederile hotărlrilor 
în vigoare referitoare la asigurarea desfa
cerii ritmice a producției. După părerea 
mea, forurile tutelare au obligația de a 
nu admite nici un fel de restanțe la be
neficii, chiar dacă ele sînt recuperate ul
terior.

Să ne întoarcem la IPROFIL-lași. Io nict 
o lună, pînă la 31 august, această unitate 
economică nu și-a realizat producția-marfă 

vîndută și încasa
tă. Cum justifică 
conducerea între
prinderii ? Aproa
pe lună de luna, 
în raportul expli
cativ la darea de 
seamă se preci
zează: „Planul de 
beneficii nu 

realizat datorită livrărilor masive 
ultimele zile ale lunii’. După cum
vede, conducerea întreprinderii a sesizat 
că nerifmicitatea este cauza principală care 
a îngreunat timp de șapte luni situația 
financiară, dar s-a mulțumit doar să con
state de fiecare dată acest lucru, fără să 
ta măsurile cuvenite. Fabrica din lași este 
înzestrată cu utilaje moderne și are posi
bilitatea să realizeze șt să desfacă în mod 
ritmic producția. Nu-i suficient să se con
state un neajuns, ci sînt necesare măsuri 
hofărîfe care să-i pună capăt. După pă
rerea mea, accentul trebuie pus și pe ca
litate, întrucît în acest an IPROFIL-lași a 
avut și refuzuri de produse. Implicațiile 
au fost similare : întreprinderea n-a putut 
să-și încaseze contravaloarea tuturor pro
duselor fabricate.

In concluzie, aș avea o propunere : so
cotesc că se impune o mai mare atenție 
indicatorului producție-marfă livrată și 
încasată • cu ocazia analizelor ce se fac 
lunar sau trimestrial de conducerile între
prinderilor. Pentru a se lega șl mai strîns 
producția fiecărei întreprinderi de livrări 
— și, implicit, de realizarea beneficiilor și 
acumulărilor planificate — consider ca in
dicatorul producție-marfă vîndută și în
casată să constituie un criteriu de premie
re. Stimulentele materiale ar reflecta rea
list activitatea întreprinderilor îndreptată 
spre realizarea tuturor indicatorilor eco
nomici și financiari planificați.

Decebal URDEA
șef de serviciu 
în Ministerul Finanfelor

însemnări pe marginea unei cârfi

REEVALUAREA
FONDURILOR

I.
E.

Craiu, I.
Nișulescu. 

in mare

Mihai 
Folo- 

măsură 
metodolo-

in perioa-

mai însem- 
In lucrare ?
fenomenul

Corelarea calității
cu rentabilitatea

CORNELIU BADEA, in
spector în Banca Naționa
lă : Cred că ar putea creș
te eficienta analizei econo
mice dacă s-ar reduce nu
mărul de indicatori la : 
producția-marfă vîndută și

In Editura științifică a a- 
părut o lucrare despre re
evaluarea fondurilor fixe, 
de 
Și 
sind
documentația 
gică și organizatorică e- 
xistentă și experiența do- 
bîndită în acest domeniu 
de specialiștii unităților e- 
conomice și bugetare, au
torii prezintă în linii gene
rale unele aspecte teoreti
ce și practice privind in
ventarierea și reevaluarea 
fondurilor fixe 
da 1963—1965.

Ce probleme 
nate se dezbat

Interpreted
obiectiv al scăderii valorii 
mijloacelor de muncă drept 
o consecință a creșterii ne
întrerupte a productivității 
muncii sociale, autorii ar
gumentează necesitatea 
reevaluării periodice a fon
durilor fixe. întrucît dis
crepanța dintre valoarea 
inițială și valoarea de re
producție a mijloacelor de 
muncă se repercutează ne
gativ, prin intermediul a- 
mortizării, asupra nivelului 
prețului de cost și al be
neficiului, ei arată că 
este necesar să se asigure 
periodic o concordanță în
tre valoarea de reproduc
ție a fondurilor fixe și mă
rimea ei în lucrările cu
rente de evidentă. Se con
sideră că reașezarea pre
turilor constituie o premi-

să economică a reevaluă
rii fondurilor fixe.

Deși nu rezolvă în în
tregime problema delimi
tării raționale a obiectului 
de inventar — ca unitate 
de evidentă sau de înre
gistrare — autorii core
lează această noțiune cu 
obiectul de investiție. Ceea 
ce este de remarcat, se 
consideră că diferentele de 
conținut dintre cele două 
noțiuni nu pot constitui un 
impediment In vederea a- 
doptării unui criteriu unic 
de delimitare încă din faza 
de proiectare a obiective
lor industriale.

Cu lux de amănunte 
se descrie clasificarea fon
durilor fixe din economia 
națională a Republicii So
cialiste România — clasifi
care elaborată de Comisia 
centrală pentru inventarie
rea și reevaluarea fondu
rilor fixe, 
era nimerit
crare să-și găsească 
loc mai larg problema 
elaborării cataloagelor de 
reevaluare.

Ca o trăsătură pozitivă 
se remarcă îmbinarea judi
cioasă a aspectelor teoreti
ce cu cele practice, prezen
tarea de exemplificări care 
facilitează înțelegerea pro
cedeelor de reevaluare a 
fondurilor fixe.

Nu găsim justificată gru
parea lucrărilor pregăti
toare ale .reevaluării — In 
probleme organizatorice și 
altele de natură metodolo-

Consider 
ca in

că
lu-
un
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FIXE

valori mai

în care se

Iucră-al 
neinclude-

gică. Sînt, de asemenea, o 
serie de incertitudini care 
puteau fi șvitate. La pagi
na 16, de èxemplu, alături 
de categoriile economice 
fonduri fixe și fonduri cir
culante, se interpune și 
noțiunea de obiect de in
ventar de mică valoare și 
scurtă durată. Nu sînt 
de acord cu ideea că 
în metodologia inventa
rierii și reevaluării s-a 
stabilit ca. mijloacele de 
muncă cu
mici de 500 lei să nu mai 
fie incluse în categoria 
economică a fondurilor fixe. 
Era mai folositor să fi fost 
tratată mai pe larg meto
da corelării, bazele ei ști
ințifice, limitele 
poate aplica.

Un minus 
rif constă în
rea într-un capitol final 
a principalelor probleme 
legate de centralizarea și 
prelucrarea datelor sinteti
ce și analitice privind ree
valuarea fondurilor fixe. 
Concomitent, se impuneau 
unele concluzii asupra păr
ților pozitive ale acțiunii 
de Inventariere și reeva
luare a fondurilor fixe. 
Prin aceasta ar fi crescut 
aportul original al autori
lor, contribuția lor — 
care uneori se rezumă 
la prelucrarea unor date 
cunoscute.

Nicolae IONESCU 
director în Direcția 
centrală de statistică

Tot despre 
factorul timp

Articolele publicate în pa
ginile economice ale ziaru
lui „Scînteia’ sînt de un 
real folos cadrelor din în
treprinderi și organe eco
nomice centrale, lată de ce 

este necesar ca în mod 
sistematic să fie publicate 
în paginile economice 
punctele de vedere ale 
conducerilor de ministe
re, ale C.S.P.-ulul, ale ce
lorlalte organe economice 

la problemele ridicate de 
cei care scriu ziarului.

Am citit cu atenție arti
colul „Implicațiile factoru
lui timp" referitor la execu
tarea lucrărilor de investiții. 
Care sînt ele ? Țesătoria de 
in și cînepă Păulești, de 
exemplu, a intrat în funcți
une, la întreaga capacitate, 
cu 24 de luni mai fîrziu față 
de termenul planificat. Ne- 
respeefarea termenului de 
atingere a volumului de 
producție proiectat a avut 
drept consecință imobiliza
rea unor mijloace materiale 
și bănești în sectorul de in
vestiții, a lipsit comerțul de 
o cantitate apreciabilă de 
țesături. S-au înregistrat res
tanțe de 
la planul 
de ce

sînt șl
propunerea din 
cita! ca o Investiție să fie 
considerată complet reali
zată numai cînd se ating 
Integral indicatorii tehnici 
șl economici proiectați.

milioane de lei șl 
de acumulări, lată

eu de acord cu 
articolul

cînd se fabrică produse 
de calitate superioară șl 
la nivelul cheltuielilor 
nlficafe.
Scurtarea timpului de 

lizaie a investițiilor și 
asimilare a producției influ
ențează pozitiv costul 
construcțiilor, permite ob
ținerea de economii la fon
durile materiale și bănești. 
Tntrucît reducerea terme
nului de execuție a lucră
rilor de investifii este le
gată și de stimularea iniția
tivei și spiritului creator ale 
colectivelor din întreprin
derile de construcții și ale 
furnizorilor de utilaje,

propun ca o parte 
volumul economiilor 
lizate suplimentar să 
destinată pentru cointere
sarea materială a munci
torilor, maiștrilor, ingine
rilor care au contribuit di
rect la punerea mai de
vreme în funcțiune, la un 
înalt nivel calitativ, a In
vestiției respective.

Totodată, este necesar, 
după părerea mea, ca

In cel mal scurt timp să 
se elaboreze o metodolo
gie unitară de calculare 
a eficienței economice a 
factorului timp 

corespunzătoare cerințelor 
sporite puse de Congresul 
al IX-lea al partidului în 
domeniul realizării investi
țiilor viitorului cincinal.

pla-

rea
ds

din 
tea- 

fie

Ing. Traian MUNTEANU
Banca de Investiții
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Cronica Z

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 18 octombrie, George Maco
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în audien
ță pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Tuni
sia la București, Mahmoud Maa- 
mouri, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
creditare.

a-

VIZITELE DELEGAȚIEI 
UNIUNII FEMEILOR 

DEMOCRATE
DIN R.P.D. COREEANĂ

La invitația Consiliului național 
al femeilor din Republica Socialis
tă România ne vizitează țara o de
legație a Uniunii feipeilor demo- 
crète din R.P.D. Coreeană, condu
să de Țoi Gîm Za, vicepreședinta 
uniunii. După sosire, delegația a 
făcut o vizită la Consiliul național 
al femeilor unde a fost primită de 
Suzana Gîdea, președinta consiliu
lui. La primire a asistat Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. Membrele delegației 
au vizitat Muzeul de artă și car
tiere de locuințe din Capitală, 
după care au plecat într-o călătorie 
prin țară.

Luni seara a sosit în Capitală un 
grup de oameni de știință și spe
cialiști din domeniul cercetării și 
industriei nucleare franceze.

Oaspeții vor ține unele confe
rințe privind aplicații ale energiei 
atomice în industriile chimică, a- 
limentară și agricultură și despre 
tratarea deșeurilor radioactive. Ei 
vor vizita, de asemenea, unele 
institute de cercetări și localități 
din țara noastră și vor purta dis
cuții cu oameni de știință și spe
cialiști români interesați în dome
niile aplicațiilor izotopilor radio
activi.

★

Luni dimineața a plecat la Hel
sinki o delegație de ziariști români 
care, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al Finlandei și ca 
răspuns la vizita făcută recent în 
Republica Socialistă România de o 
delegație de ziariști finlandezi, va 
face o vizită de documentare în 
Finlanda. Delegația este condusă de 
Gheorghe Dolgu, redactor șef ad
junct la revista „Viața economică".

(Agerpres)

Aniversarea „Gazetei matematice“
Duminică dimineață, la Bibliote

ca Centrală Universitară din Bucu
rești a avut loc adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 70 de ani de 
i? ariție neîntreruptă a publicației 
„Gazeta matematică“. Au partici
pat matematicieni și alți oameni de 
știință, cadre didactice universita
re și studenți, redactori șefi ai al
tor publicații, lucrători din presă, 
în cadrul adunării, acad. Nicolae 
Teodorescu, vicepreședinte al So
cietății de științe matematice din 
Republica Socialistă România, a 
vorbit despre aportul adus de „Ga
zeta matematică“ la dezvoltarea

științelor matematice în cele șapte 
decenii de apariție.

Au fost aduse saluturi din partea 
Ministerului Tnvățămîntului, a uni
versităților și institutelor politehni
ce din București și din alte centre 
universitare, precum și din partea 
vechilor colaboratori ai „Gazetei 
matematice“. A fost susținut apoi 
un referat cu privire la „Tradiții și 
inovații în activitatea societății de 
științe matematice“. în încheiere. 
Societatea de științe matematice 
din Republica Socialistă România a 
oferit insigne jubiliare unor cola
boratori ai „Gazetei matematice".

Colocviul ideilor
creatoare

(Urmare din pag. D

— Oare n-ar putea fi înțeleasă 
aceasta ca un imbold spre șablon ?

— Nu, deoarece nu ne-am con
siderat misiunea încheiată și n-am 
așteptat desfășurarea adunărilor cu 
brațele încrucișate. După instruc
taj secretarii comitetului raional 
s-au dus în organizațiile de bază 
din raion, îndeosebi în cele mai 
tinere, formate anul acesta. Acolo 
au dat ajutor concret birourilor să 
facă o analiză aprofundată a pro
blemelor și să le scoată la iveală 
pe cele ce aveau să reprezinte ve
rigile principale, punctele de reper 
ale discuțiilor. La I. F. Brăila, la 
I.R.I.L., la școala medie din Mă- 
xineni, birourile au fost ajutate să 
refacă dările de seamă, care mai 
aveau încă aspectul unor rapoarte 
administrative, acestea ajungînd 
să reflecte direcțiile principale spre 
care trebuie îndreptate forțele or
ganizațiilor de partid respective.

Un asemenea mod de a gîndi, o 
asemenea orientare sînt vizibile în 
multe dintre dările de seamă pe 
care le-am consultat în aceste zile.

Răsfoim darea de seamă a or
ganizației de bază de la SECȚIA 
TURNĂTORIE A UZINELOR 
„TIMPURI NOI" DIN CAPITALA, 
într-adevăr, tovarășii de aici nu 
s-au pierdut în multitudinea pro
blemelor ridicate de viață. Au știut 
s-o descifreze și s-o scoată la lumi
nă pe cea principală : îmbunătățirea 
calității pieselor turnate. E drept, 
în această privință s-au realizat 
unele progrese, pe primele trei tri
mestre ale anului în curs indicii de 
calitate au fost îndepliniți și de
pășiți, procentul de rebuturi a fost 
redus sub limita admisă. Motiv de 
autoliniștire ? Nicidecum. Tn lumina 
sarcinilor anului viitor, darea de 
seamă subliniază posibilitățile de 
îmbunătățire continuă a calității 
produselor, indică mijloacele prin 
care organizația de bază trebuie să 
intervină în continuare pentru a 
mobiliza întregul colectiv în înde
plinirea acestui obiectiv.

Iată și darea de seamă a organi
zației de bază din secția sculărîe a 
aceleiași uzine. Citim o lungă înși
ruire a „obiectivelor principale" : 
îndeplinirea și depășirea planului 
de producție. întroducerea tehnicii 
noi. sporirea continuă a producti
vității muncii, realizarea unei cali
tăți superioare a sculelor, dispozi
tivelor și verificatoarelor, sporirea 
aportului secției la realizările co
lectivului uzinei, întărirea continuă 
a vieții de partid, aplicarea cu mai 
multă consecvență a principiului 
muncii colective, activizarea tutu
ror membrilor de partid... Nu le 
mai menționăm și pe celelalte. înși
rate ca pe bandă rulantă !

— Cui folosește un asemenea a- 
malgam de probleme și de sarcini ? 
Ajută la mai buna desfășurare a 
adunării ?

— E vorba de altceva : voiam ca 
darea de seamă să fie cit mai mul
tilaterală — recunoaște secretarul 
organizației de bază, tovarășul 
Dumitru Anton.

Asemenea dări de seamă, care 
par mai curînd niște inventare de 
probleme, bilanțuri tehnico-admi- 
nistrative, din care nu se poate 
distinge ce e important și ce nu. 
ce e principal și ce e secundar, am 
găsit și la organizațiile de bază de 
la țesătoria și filatura întreprin
derii ieșene „Țesătura", de la TUR

a tovarășului
Corneliu Mănescu

ȘTIRI CULTURALE

«tï-Â-Nv.'

întoarcerea de la 0. N. U.

Blocuri noi pe calea Severin din Craiova

aa Gală de boxteatrului românesc.
*
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DE PESTE HOTARE

Comunicat comun

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, conducătorul 
delegației țării noastre la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
s-a înapoiat luni după-amiază în 
Capitală. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezent! Iile Verdeț, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Mihail 
Florescu, Gheorghe Cioară șl A- 
drian Dimitriu — miniștri, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai con- 
dueerii Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

Foto ! Gh. Vințilă

Comitetul de cultură și artă al 
orașului București, Casa memoria
ls „C. I. Nottara" și Teatrul 
„C. I. Nottara" au organizat luni 
seara o festivitate consacrată îm
plinirii a 30 de ani de la moartea 
marelui actor C. I. Nottara una din 
cele m.ai proeminente figuri din is
toria

în 
local 
a avut loc luni după-amiază verni
sajul Expoziției artiștilor amatori 
bucureșteni din cadrul celei de-a 
IV-a bienale de artă plastică. Ex
poziția cuprinde aproape 500 de lu
crări de diferite genuri, selecționa
te din peste 3 500 prezentate în 
fața juriului.

sala de cultură a Consiliului 
al sindicatelor din Capitală

NATORIA ATELIERELOR C.F.R.- 
NICOLINA IAȘI. Secretarul aces
tei organizații de bază, tovarășul 
GHEORGHE MODORANU. argu
mentează :

— Nu e bine să scăpăm nici o 
problemă, nici o sarcină, pentru că 
altfel participanții la adunare ne-ar 
putea întreba : de ce ați ultat-o pe 
asta sau pe cealaltă ? Șl apoi, la 
drept vorbind, în direcția aceasta 
ne-au îndrumat și indicațiile pri
mite de la comitetul orășenesc de 
partid...

Fără îndoială că temerea tova
rășului Modoranu este total neîn
temeiată : experiența arată că a- 
dunările de alegeri prilejuiesc dez
bateri cu atît mai interesante cu 
cit darea de seamă nu pune pe 
același plan problemele principale 
și secundare, nu urmărește să cu
prindă cite ceva din toate, ci re
prezintă o solidă bază de discuții, 
care, fără a avea pretenția de a 
epuiza totul, trasează liniile direc
toare, pune în discuția comuniști
lor problemele esențiale ale lo
cului de muncă. Ar fi fost de aș
teptat ca tocmai în această pri
vință să fi fost îndrumate birou
rile organizațiilor de bază de că
tre Comitetul orășenesc de partid 
Iași.

Perspectivă și spirit 
critic

Se știe că în adunarea de dare 
de seamă și alegeri, comuniștii fac 
analiza activității desfășurate în- 
tr-un an nu ca pe un scop în sine, 
ci pentru a degaja cu precizie di
recțiile în care să-și concentreze 
eforturile în perioada următoare. 
Or, pentru a atinge acest țel, sim
țul perspectivei se cere însoțit de 
luciditate critică și autocritică.

La Șantierul naval-Galați. în
treprinderea Zagna-Vădeni dările 
de seamă 
fața spre 
condițiilor 
exemplară 
naiului. Tn raport cu 
fost scoase la iveală 
fără menajamente,

cu 
pregătirea 

îndeplinirea 
an al cinci- 
aceasta au 
și analizate, 
lipsurile și 

slăbiciunile din diferite domenii 
ale activității organizațiilor de 
partid, din munca unor comuniști, 

în darea de seamă a organizației 
de bază de la secția mecanic-șef a 
Atelierelor C.F.R.-Nicolina, viito
rul este prezent nu numai prin în
fățișarea obiectivelor anului ce 
vine, dar și prin criticarea lipsu
rilor de a căror lichidare depinde 
în mod hotărîtor realizarea aces
tor obiective.

— Ne-am. oprit la cîteva, și a- 
nurne la acele aspecte ale muncii 
de partid care, cum s-ar spune, 
„ne ard degetele" — arăta tovară
șul VASILE SIMIONESCU. secre
tarul organizației de bază. Ne-am 
concentrat, asupra sarcinilor care 
revin organizației, tuturor comu
niștilor în lupta pentru înlăturarea 
depășirilor de termene la lucrări, 
pentru ridicarea „ștachetei calita
tive" a reparațiilor și, în conse
cință. pentru îmbunătățirea cali
ficării întregului colectiv.

Critica principială din darea de 
seamă n-a „ocolit“ nici un factor 
răspunzător, începînd cu conduce
rea secției, și acestui fapt i 
torește spiritul combativ al 
țiilor.

Oare s-ar putea afirma 
lucru și despre darea de seamă a 
organizației de bază de la secția 
de croit a întreprinderii „Flacăra 
Roșie" din Capitală ? Ce învăță
minte se pot reliefa dintr-o „ana
liză“ care arată, de pildă, că în a- 
ceastă perioadă de activitate con
trolul tehnic de calitate și-a dus 
munca „mulțumitor“ sau că ben
zile de producție 6. 7, 8 și 9 lu
crează tot „mulțumitor" ? Nu e 
oare limpede că asemenea califi
cative, lipsite de o analiză se
rioasă, nu pot duce decît Ia auto-

au fost îndreptate 
viitor, spre 

pentru 
a primului

se da- 
discu-

același

a luat sfîrșit în sala Floreasca

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — O dată cu desfășurarea 
în nocturnă a ultimelor probe de 
natație și a reuniunii finale de 
box, la Ciudad de Mexico au luat 
sfîrșit întrecerile din cadrul „Săp- 
tămînii preolimpice internaționale". 
Aceste două importante eveni
mente ale „micii olimpiade* au

cu lipsu-mulțumire, la împăcare 
rile?

E firesc că dările de 
acest „gen" nu au darul 
cita dezbateri vii, combative, 
care spiritul critic și autocritic să 
funcționeze din plin, ca un dinami
zator al mersului înainte.

I-am întrebat pe doi dintre par- 
ticipanții la adunările de alegeri 
de la „Tesătura"-Iași de ce nu au 
luat cuvîntul în adunare. Iată răs
punsurile lor.

_ AUREL MOISEI, maistru : „Ini
țial aș fi vrut să iau cuvîntul și 
să vorbesc despre slaba preocu
pare a organizației de bază pen
tru îmbunătățirea propagandei 
tehnice. Darea de seamă însă n-a 
suflat o vorbă. 5>i atunci... am tă
cut și eu"...

LUDOVIC SWATER. maistru 
principal : „De atîtea ori se discu
tă despre cazurile de indisciplină

seamă de 
de a sus- 

în
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în producție, dar nu se ia nici o 
măsură. Acum darea de seamă 
nici măcar n-a mai amintit de ase
menea abateri, deși în schimbul 
nostru m.ai sînt, șl încă nu puține 
M-am. gîndit că, dacă darea de 
seamă nu pune degetul pe rană, 
nu e cazul s-o fac eu"...

Nu putem fi de acord, firește, cu 
asemenea „justificări" ale lipsei de 
combativitate. Comunistul are 
dreDtul și îndatorirea de conști
ință —. drept și îndatorire con
semnate și în legea fundamentală 
a partidului, statutul — să. folo
sească în mod principial arma cri
ticii și a autocriticii, fără a aș
tepta „semnale“ speciale în aceas
tă direcție. Dar faptul rămîne 
fapt : darea de seamă este menită 
„să dea tonul" spiritului combativ 
— și dacă n-o face, aceasta se re
flectă nemijlocit în întreaga des
fășurare a dezbaterilor.

fost urmărite de un mare număr 
de spectatori. în proba de 1 500 
m liber victoria a fost repurtată 
de mexicanul Echevarria, care a 
realizat timpul de 17’58”6/10. Foar
te spectaculoasă a fost proba de 
200 m bras (masculin) cîștigată de 
japonezul Matsumoto în 2'35’’9/10.

Cel mai spectaculos meci al re
uniunii finale de box a fost furni
zat de „cocoșii' Nicolae Gîju (Ro
mânia) și Fermin Espinosa (Cuba). 
Meciul a fost purtat într-un ritm 
rapid, cu atacuri variate ale am
bilor pugiliști. Gîju s-a deplasat 
foarte bine și deseori șl-a „con
trat* adversarul. La sfîrșitul celor 
9 minute, Nicolae Gîju a fost de
clarat învingător la puncte. Dar, 
spre surprinderea spectatorilor — 
transmit agențiile internaționale 
de presă — juriul a revenit asupra 
deciziei și l-a proclamat învingă
tor pe Espinosa.

La categoria semiușoară, Ste- 
paskin (U.R.S.S.) a dispus prin ko 
în rundul doi de Urbano Davilla 
(Mexic). Medalia de aur la cate
goria muscă a fost cîștigată de 
mexicanul Ricardo Delhado, învin
gător la puncte în fața compatrio
tului său Guttierez.

Joi seara, de la orele 19,30, sala 
sporturilor Floreasca va găzdui în- 
tîlnirea internațională de box din
tre echipa Metalul București și 
selecționata orașului Lodz (R. P. 
Polonă). Antrenorul echipei bucu- 
reștene, Ion Stoianovici, a comuni
cat următoarea formație (în ordi
nea categoriilor): St. Constantin, I. 
Grăjdeanu, Gh. Stan, Gh. Stăncuț, 
I. Crăciun, Gh. Vasile, V. Badea, P. 
Cîmpeanu, H. Loew și T. Basarab.

sovieto-danez
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 

încheierea vizitei în U.R.S.S. a pri
mului ministru al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, a fost dat publi
cității comunicatul comun sovi- 
eto-danez în care se arată că în 
cursul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej între premierul 
danez și oamenii de stat sovietici, 
s-a constatat că această vizită va 
„contribui la dezvoltarea și întă
rirea continuă a relațiilor de pri
etenie și a colaborării dintre cele 
două țări“. Părțile și-au exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea re
lațiilor dintre U.R.S.S. și Dane
marca în domeniile științific și 
cultural și au căzut de acord să 
examineze multilateral problemele 
relațiilor comerciale. S-a hotărît 
să se organizeze întîlniri regulate 
între reprezentanți ai părților, 
pentru a se găsi posibilități de 
sporire reciprocă continuă a volu
mului schimburilor comerciale.

Cu prilejul examinării situației 
internaționale „cele două părți 
și-au exprimat îngrijorarea pro
fundă în legătură cu conflictele 
periculoase din Asia și cu influ
ența lor serioasă asupra situației 
internaționale în ansamblu" și au 
relevat „necesitatea de a se re
zolva de urgență problema vietna
meză pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1954“.

Părțile au menționat „necesita
tea de a se renunța la folosirea 
forței în relațiile internaționale, 
de a se rezolva problemele li
tigioase prin mijloace pașnice, res- 
pectîndu-se principiile neames
tecului în treburile interne ale 
altor state". în comunicat se sub
liniază necesitatea continuării e- 
forturilor îndreptate spre reali
zarea unor înțelegeri cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
Partea sovietică, a constatat cu sa
tisfacție că guvernul Danemarcei 
nu intenționează să amplaseze 
arma nucleară pe teritoriul țării 
sale.

Reportaful-anchetă întreprins de redacția noastră a scos în 
evidență, o dată mai mult, importanța determinantă a dări
lor de seamă în buna desfășurare a adunărilor de alegeri. 
Se impun și un șir de concluzii care pot fi de folos acelor 
organizații unde se pregătesc 
geri.

Astăzi 19 octombrie, cu în
cepere de Ia ora 16,15, pos- 

■ turile noastre de radio vor 
transmite de la Brașov ultima 
parte a meciului de 
dintre lotul reprezentativ 
țării noastre și echipa 
mo Dresda. Transmisia 
face pe programul I.

în prezent adunările de ale-

dări de seamă rezidă, înainte 
esențiale, în evitarea risipirii

o Calitatea principală a unei 
de orice, în sesizarea veriqilor 
pe detalii nesemnificative și aspecte lăturalnice.

® Problemele se cer analizate nu tehnicist, administrativ, ci 
prin prizma muncii de partid, a contribuției comuniștilor la re
zolvarea sarcinilor, la mobilizarea colectivului în atingerea 
obiectivelor propuse.

o Spiritul critic și autocritic trebuie să meargă mînă-n mînă 
cu simțul perspectivei, ca două linii înfrățite pe graficul mereu 
ascendent al autodepășirii.

o Toate acestea cer din partea organelor de partid un spri
jin continuu și perseverent, nu „la general“, ci cît se poate de 
concret, în raport cu specificul fiecărei organizații, al fiecărui 
loc de muncă.

Pedagogia
obiectelor

(Urmare din pag. I)

El te formează șl te modifică, fiindcă 
el este — vrînd nevrînd — un peda
gog. Observajia se referă însă și la 
tabloul de gang, luat nu se știe de 
unde șl afîrnat în perete, și la ramele 
din scoici, din vremea lui Conu Leo
nida, Inestetice alături de radio și te
levizor.

Intervine deci o exigenfă pe care 
noul locatar și-o adresează sieși. Fo
losind elementele pe care I le pune 
la îndemînă comerjul, cum să-și aran
jeze interiorul ?

Magazinul „Căminul", ca șl alte 
magazine specializate, nu răspund la 
această întrebare — formulată 
nu - 
un 
unul 
tip de mobilă, 
privind asorfarea diverselor elemente 
care trebuie să compună esteticul in
ferior. Lipsesc, de asemenea, reco
mandările utile privind cea mai po
trivită solufie de distribuire a pieselor 
înfr-un anume spajiu, precum și su
gestii privind acordarea mobilei cu 
elementele auxiliare (lămpi, perdele, 
covoare, bibelouri etc.). Intervenția 
vînzătoruluî, bunăvoința lui nu ajung. 
Se cere aici prezența șl autoritatea 
decoratorului profesionist, singurul 
care ar putea da sugestii utile, singu
rul care ar putea prelua, prin inter
mediul unei publicații destinate ma
relui public — 
Dar pînă atunci, 
revistă, nu s-ar 
cîteva pliante 
utile î

■ nimic sau mai 
prospect pentru 

apartament cu 
nici

sau 
nimic. Nici 
amenajarea 
un anume 
o sugestie

rolul de pedagog, 
pînă la o eventuală 
putea totuși edita 
atractive, practice,

î n
TIR. —

cî teva

fotbal 
al 

Dlna- 
se va

Fază din meciul C.S.O. Brăila—Me
talul București, contînd pentru cam
pionatul republican pe echipe. Pe 
ring, „cocoșii" A. Tomescu 
(C.S.O.)—I. Dinu (Metalul). Primul 
a cîștigat Ia puncte. Meciul a avut 
loc în sala Floreasca din Capitală

SANTIAGO DE CHILE 18 (A- 
gerpres). — La Santiago de Chile 
au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
XIII-Iea Congres al Partidului Co
munist din Chile.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Suceava al 
P.C.R.

Congresul a adoptat în unanimi
tate schimbările în statutul parti
dului privitoare la întărirea struc
turii organizatorice, pe linia dez
voltării principiilor marxist-leni- 
niste ale democrației interne de 
partid. Participanții la Congres au 
ales noul Comitet Central al parti
dului și Comisia Politică a Comite
tului Central. Ca secretar general 
al Partidului Comunist Chilian a 
fost reales Luis Corvalan Lopez.

i î n d u r i
în- 

din- 
Bul- 

gariei. Țintașii români au terminat 
învingători în ambele probe. în cla
samentul individual la talere arun
cate din șanț primul loc a fost ocu
pat de Gh. Enache cu 190 puncte. La 
skeet (talere aruncate din turn) a 
terminat învingător tînărul nostru 
reprezentant Sencovici cu 191 punc
te, care l-a învins la baraj pe cole 
gul său Danciu.

La Sofia a luat sfîrșit 
tîlnirea internațională de talere 
tre selecționatele României și 
gariei. Țintașii români

ATLETISM. — Cu prilejul unul 
concurs de atletism desfășurat la 
Putien (R. P. Chineză), Ni Kih-cin — 
un tînăr de 23 de ani, înalt de 1,84 
m — a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială a anului la săritura 
în înălțime, cu 2,24 m.

★
Un alt valoros record al R. P. Chi

neze a fost înregistrat în proba de 
100 m plat, cîștigată de Cen Cia- 
ciuan cronometrat în 10”l/10, la o 
zecime de secundă de recordul mon
dial al probei.

Plenara C C.
alP.C. din Finlanda

HELSINKI 18 (Agerpres). — La 
16 octombrie, la Helsinki a avut 
loc o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Finlanda, care a discutat 
mentul Comitetului Central, pre
gătit de o comisie specială, „Te
oria marxistă a statului și căile 
Finlandei spre socialism".

Viile Pessi, secretar general al 
P.C. din Finlanda, a rostit o amplă 
cuvîntare la plenară.

din 
docu-
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O plăcuță Indicatoare la 
Ieșirea nord-vestică a ora
șului Praga ne face cunos
cut că pînă la Kladno nu 
sînt nici 40 de kilometri. 
Străbatem autostrada de 
beton care trece pe lîngă 
aeroportul Ruzin.

Ne oprim în parcul de 
cultură și odihnă din Klad
no. în parc, un bo
lovan mare de cărbune, 
peste care-și dau mîna 
doi mineri. Vizitatorii se 
adună în fața lui și în
cep discuții : „Trebuie să fi 
fost un sculptor extrem de 
priceput cel care a dat for
ma acestei pietre", zic unii. 
„Nici vorbă — spun alții. Nu 
vedeți că acest colos nu a 
cunoscut nicicînd o daltă 
sau o mînă de sculptor?".

Răspunsul ni-1 dau locui
torii orașului care cunosc 
destul de bine legenda a- 
cestei pietre. Ea repre
zintă „Cărbunele lui Vana* 
și simbolizează una din 
principalele bogății ale o- 
rașului : cărbunele.

Se spune că pe la Jumă
tatea secolului al 18-lea un 
grup de tăietori de lemne, 
care lucra în pădurile din 
apropierea orașului Kladno 
de astăzi, a observat un 
fenomen neobișnuit. Dînd 
foc la coaja pe care o cu- 
rățaseră de pe copaci au 
constatat la un moment da’ 
că în Jurul focului pămîn 
tul a început să ardă. To’ 
pămîntul ardea. E posibil ? 
— s-au întrebat ei. Și-au 
dat seama că nu ardea pă 
mîntul, ci cărbunii aflați a- 
proape de suprafață.

O altă legendă spune că 
cel ce-ar fi dat la iveală 
cărbunii a fost o cîrtiță. To’ 
săpînd pe sub pămînt, a- 
ceasta a scos la suprafață

cărbune. Cîțiva slujitori al 
domnitorului Jesef Maximi
lian au observat fenomenul 
și au început cercetări.

Legendele rămîn legende 
Realitatea este că la Klad
no cărbunii se cunosc din 
vremuri de demult. Astfel, 
dintr-un document purtînd 
data de 6 mai 1463 reiese 
că un maistru și trei mineri 
au primit aprobare să ur
mărească „vîna de cărbu
ne' care ajungea pînă în 
locul în care este situat azi 
orașul Kladno. O altă măr
turie este puțul de aerisire 
datînd din anul 1822 care

de Kladno trăiește Josef 
Zizka, unul dintre cei mai 
bătrîni mineri din Kladno. 
El are trei copii : unul de 
70 de ani, altul de 68 de 
ani și cel mai mic de 64 de 
ani. Bătrînul are 92 de ani. 
Timp de 42 de ani a cobo- 
rît zilnic în subteran.

Bătrînul Zizka 
bește cu 
pre ce 
Kladno 
populare. Minele au fost 
înzestrate cu utilaje mo
derne care permit extrac
ția a două milioane de 
tone de cărbune pe an.

ns vor- 
vioiciune des- 

s-a realizat la 
în anii puterii

trei localități din Ceho
slovacia — Plzen, Vitkovice 
(Ostrava) șl 
neau bazele 
rurgice La 
din Kladno 
tea lui Karel Wittgenstein, 
director general al Socie
tății siderurgice praghe
ze. Apoi a devenit o socie
tate pe acțiuni, 
struit căi ferate 
un laborator de 
încercări a noi 
oțeluri. Materia primă 
losită o constituiau 
reurlle din Suedia.

în preajma celui de-al

Kladno se pu 
industriei side- 
început uzina 
era proprieta-

S-au con- 
interioare, 
analize și 
tipuri' de 

fo
rain e-
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se mai păstrează și astăzi 
la mina Zapotocky, cea mai 
veche exploatare minieră 
din localitate. Cu acestea 
însă Istoria „cărbunelui lui 
Vana' n-a fost lămurită. Lo
calnicii povestesc că blo
cul de cărbune datează din 
anul 
unui 
mai 
tății
a cumpărat pentru patronul 
său din Praga, în schimbul 
unei sticle de rachiu, o 
groapă părăsită la margi
nea actualului oraș Klad
no. Era groapa din care 
mai tîrziu s-au extras acest 
colos existent și astăzi.

La Vinarice, în apropiere

1846 cînd Jan Vana, fiul 
proprietar de mină ș! 
apoi directorul socie 
metalurgice pragheze

Pentru mineri au fost con
struite locuințe noi, confor
tabile, școli, spitale, li se 
asigură ajutoare de boală 
și pensii de bătrînețe.

Dovadă a acestor fapte 
este și viața pe care o duce 
bătrînul miner Josef Zizka. 
O căsuță bine îngrijită, 
în fața casei — flori, multe 
flori, verdeață și pomi fruc
tiferi, iar la umbra unui măr 
Josef Zizka, care are asi
gurată o bătrînețe 
își deapănă liniștit 
rile celor 92 de 
viață.

tihnită, 
aminti- 
ani de

•Ar

Era în deceniul 
al secolului trecut

al 8-lea 
cînd în

experimentări 
cu Academia 
de științe în

schim- 
muncă

Con-

doilea război mondial, 
combinatului 1 se adau
gă și alte cuptoare e- 
lectrice și Martin, fapt care 
a necesitat construirea 
unei hidrocentrale pe Vlta
va la Podmoran, în apro
piere de Kladno. După eli
berare, uzinele 
au devenit un 
binat.

Începînd cu anul 
el este 
zat, se 
te și utilaje 
productivitate. în anul 1963
a fost terminată noua 
uzină de apă a cărei 
capacitate întrece de trei 
ori capacitatea celei vechi. 
Laboratorul chimic și labo-

din Kladno 
mare com-

1948 
mereu moderni- 

introduc agreaa- 
de î--llă

ralorul de 
colaborează 
cehoslovacă 
activitatea lor de fiecare zi.

Astăzi oțelarii din Kladno 
realizează 300 de mărci de 
oțeluri speciale folosite în 
producția de scule, la uti
lajele pentru Industria chi
mică și energetică, în in
dustria electro-magnetică 
și în alte domenii.

în mod firesc s-au 
bat și condițiile de 
ale metalurgiștilor.
strucția de locuințe în Klad
no a cunoscut o rapidă 
dezvoltare. Nu de mult s-a 
terminat un cartier nou 
unde în blocurile cu cîte 
13 etaje locuiesc 10 000 de 
persoane

Combinatul are o casă de 
cultură modernă. Aici am 
făcut cunoștință cu oțela- 
rul V Poncar, responsabilul 
cercului de cineaști ama
tori. Era în Dlină fierbere. 5 
dintre filmele realizate de 
membrii cercului pe care-1 
conduce susțineau „exame
nul' pe raion în vederea 
promovării lor la concursul 
pe regiune. „Munca cu a- 
paratul de filmat a fost în
drăgită de mulți muncitori, 
tehnicieni și ingineri din 
Kladno' — ne spune dînsul 
Apoi vizionăm împreună 
cîteva producții ale cine- 
amatorilor oțelari, printre 
care și filmul „Kladno — 20 
de ani după eliberare"

Cînd am părăsit sala de 
cinematograf se lăsase 
noaptea. Peste oraș dom
nea liniștea. Numai coșu
rile înalte ale combinatu
lui continuau să fumege. 
Aici munca nu se întrerupe 
niciodată.

AI. LIȚĂ
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IN PROBLEMELE N. A. T. O sesiunii O.N.U
LONDRA 18 (Agerpres). — Luni 

au început la Londra convorbiri an- 
glo-americane la nivel ministerial 
în problemele N.A.T.O. Ele vor con
tinua în cursul zilei de marți cînd 
reprezentantul permanent al State
lor Unite la N.A.T.O., Cleveland, 
urmează să se întîlnească cu pri
mul ministru englez, Harold Wil
son, și cu ministrul de stat, George 
Thomson.

întrevederile de la Londra, scrie 
agenția France Presse, au o im
portanță deosebită, deoarece ele 
au loc după declarațiile ministru
lui de externe 
Stewart, care a

englez, Michael 
afirmat recent că

intenționează să înceapă prin in
termediul N.A.T.O. „o reexamina
re a proiectului“ său privind forța 
nucleară atlantică. Surse britanice 
autorizate, menționează aceeași a- 
genție, arată că miniștrii apărării 
ai țărilor membre ale N.A.T.O. ur
mează să se întrunească pentru a 
discuta crearea unui comitet care 
să se ocupe de problemele nuclea
re ale alianței.

La Ministerul de Externe brita
nic s-a arătat că pînă în prezent 
nu a fost făcut nici un demers ofi
cial în ce privește planul francez 
de creare a două sisteme de 
rare în locul N.A.T.O.

apă-

ACCRA

Rezoluția Consiliului ministerial

al O.U.A. în problema rhodesiană
ACCRA 18 (Agerpres). — în șe

dința de duminică a Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane a fost adoptată o rezolu
ție în problema Rhodesiei, care 
urmează să fie luată în discuție de 
conferința șefilor de state și gu
verne africane ce se deschide săp- 
tămîna aceasta în capitala Gha- 
nei. Rezoluția ia în considerare 
„consecințele politice, diplomatice 
și militare ale unei eventuale de
clarații unilaterale de indepen
dență din partea guvernului rho- 
desian. Miniștrii de externe ai 
statelor africane subliniază că a- 
ceastă eventualitate trebuie împie
dicată și că trebuie respinsă orice 
încercare de a soluționa criza rho
desiană, lăsînd un număr de peste

4 milioane de africani sub contro
lul minorității albe din această 
țară“. Agenția Reuter subliniază că 
în cadrul ședinței „unii dintre 
membrii africani ai Commonweal- 
thului au sugerat, în cadrul măsu
rilor pentru preîntîmpinarea inde
pendenței unilaterale a Rhodesiei, 
retragerea țărilor lor din comuni
tatea britanică de națiuni dacă 
Anglia nu va lua măsuri energice 
pentru a împiedica manevrele gu
vernului rhodesian“.

NEW YORK 18 Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : In această săptămînă lucră
rile sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. se- vor desfășura numai pe 
comitete.

Luni dimineața, în comitetul po
litic, care a definitivat abia la sfir- 
șitul săptămînii trecute ordinea dis
cutării problemelor înscrise pe a- 
genda sa și și-a inaugurat lucrările 
propriu-zise, au început dezbate
rile asupra problemei dezarmării. A 
luat cuvîntul secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care a subliniat 
că „dezarmarea este problema cea 
mai importantă a timpului nos
tru“. „Consider, a adăugat el, că 
dezarmarea generală și totală este 
și trebuie să rămînă obiectivul nos
tru constant“. în continuare, secre
tarul general a vorbit 
jinul unanim de care 
propunerea convocării 
rințe mondiale pentru 
cu participarea tuturor statelor, 
subliniind că ea va contribui nu nu
mai la realizarea unui pas înainte 
în această problemă, dar și la îm
bunătățirea climatului internațio
nal. In dezbaterile din comitet pe 
marginea problemei menționate au 
luat cuvîntul, de asemenea, repre
zentanții U.R.S.S. și S.U.A.

Comitetul pentru problemele 
ciale, umanitare și culturale, 
cărui lucrări sînt consacrate 
cîteva zile proiectului unei conven
ții internaționale privind elimina
rea tuturor formelor de discrimi
nare rasială, a trecut luni la adop
tarea primelor trei puncte ale do
cumentului menționat.

Demonstrații» 
peroniste și iritare 
in rîndul armatei
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O știre falsă

și o dezmințire

Dezvăluirea unui plan 
de acțiune al rasiștilor

ACCRA 18 (Agerpres). — Uniu
nea poporului african Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), partid african interzis 
de autoritățile rasiste din Rhodesia, 
a prezentat sesiunii Consiliului Mi
nisterial al O.U.A. un plan secret al 
guvernului Smith privind intențiile 
acestuia de a proclama unilateral 
independența țării. Planul, care cu
prinde zece puncte, ar urma să fie 
pus în aplicare în noaptea din a- 
junul proclamării independenței. El 
preconizează arestarea tuturor zia
riștilor, cu excepția celor care spri
jină guvernul, a tuturor oamenilor 
politici de seamă care nu sînt 
membri ai partidului de guvernă- 
mînt Frontul rhodesian, precum și 
a unor persoane care nu se bucură 
de încredere în rîndurile armatei 
și poliției.

Ian Smith respinge planul 
britanic

Primul ministru al Rhodesiei, Ian 
Smith, a respins luni, într-o scri
soare, propunerea premierului bri
tanic, Harold Wilson, de a trimite 
la Salisbury o misiune a Common- 
wealthului, care să încerce să re
zolve problema rhodesiană.

• L'v'

Situația din
DJAKARTA 18 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile de 
presă străine, referindu-se la o e- 
misiune de luni dimineața a pos
tului de radio Djakarta, generalul- 
maior Hadikasumo, șeful înaltului 
comandament militar din Djakar
ta, a interzis temporar organizația 
din această regiune a Partidului 
Comunist din Indonezia, precum și 
alte organizații progresiste. în le
gătură cu aceasta, se menționează 
că „președintele Sukarno a cerut 
armatei să pună capăt campaniei 
sale de demonstrații, incendieri și 
distrugeri îndreptată împotriva 
partidului comunist și a sediilor 
sale“. Cu toate gcestea, după cum 
anunță agenția Antara, comanda
mentul suprem operațional al ar
matei indoneziene a ordonat ad
ministrațiilor regionale să interzi
că orice activități politice ale par
tidului comunist, precum și ale 
unor organizații de masă. Demon
strații ale elementelor de dreap
ta au avut loc la Surabaja, pre
cum și în alte localități din țară.

în același timp se relatează că 
armata a preluat controlul rețelei 
de căi ferate.

★
PEKIN 18 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Ha Nien-lun, 
locțiitor al ministrului afacerilor

despre spri- 
s-a bucurat 
unei confe- 

dezarmare

so
aie 
de

BUENOS AIRES 18 (Agerpres).
— Ciocniri violente între demon
stranți peroniști și poliție au avut 
loc duminică la Buenos Aires, după 
ce, în ciuda unui ordin al Ministe
rului de Interne, prin care se inter
zicea organizarea mitingului convo
cat pentru aniversarea a 20 de ani 
de la instalarea la putere a fostu
lui președinte Jüan Peron, mii de 
manifestanți s-au îndreptat spre 
piața „Patricios“ unde urma să 
aibă loc mitingul. Poliția a folosit 
grenade cu gaze lacrimogene pen
tru a împrăștia pe demonstranții 
care s-au regrupat și, răsturnînd 
autobuze și automobile, au ridicat 
baricade pe principalele străzi ale 
capitalei. Soția lui Peron, Isabela 
Peron, care a sosit în urmă cu cîte- 
va zile la Buenos Aires, și-a anun
țat intenția de a lua cuvîntul la 
acest miting, dar nu și-a făcut a- 
pariția. Potrivit datelor poliției, 
peste 650 de demonstranți au fost 
arestați.

Corespondentul din Buenos Aires 
al agenției France Presse relatează 
că în urma incidentelor din ultimele 
zile la Ministerul de Război dom
nește „o atmosferă de neliniște“. 
Numeroși ofițeri — arată agenția
— urmăresc cu îngrijorare evoluția 
tulburărilor provocate de prezența 
la Buenos Aires a Isabelei Peron. 
Ofițerii superiori nu-și ascund iri
tarea lor în fața intenției guvernu
lui Illia de a negocia cu peroniștii.

II

promptă

Indonezia
externe al R. P. Chineze, a convo
cat în dimineața zilei de 18 octom
brie pe Djawoto, ambasadorul In
doneziei la Pekin, căruia i-a înmî- 
nat o notă a Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze. In 
notă se protestează energic împo
triva atacării și percheziționării bi
roului consilierului comercial al 
Ambasadei chineze din Indonezia 
în după-amiaza zilei de 16 octom
brie de către forțele armate indo
neziene.

Impasul de la Bonn

PAUL

GRAV

ROBESON

RĂNIT
Organele polițieneștiNEW YORK.

din New York anunță că celebrul cîn- 
tăret de culoare american, Paul Ro
beson, a fost găsit sîmbătă seara 
grav rănit, pe un teren viran. Poli
tia adaugă că Paul Robeson a sufe
rit contuzii și nu-și poate aminti ceea 
ce s-a petrecut cu el.

VĂ FI GĂSITĂ 0 SOLUȚIE DE COMPROMIS ?
BONN 18 (Agerpres). — Cance

larul federal Ludwig Erhard a a- 
vut luni noi întrevederi cu princi
palii lideri ai Uniunii creștin-de- 
mocrate (U.C.D.) într-o încercare 
de a găsi o soluție care să scoată 
din impas tratativele cu liber-de- 
mocrații în vederea formării nou
lui guvern vest-german. Acest im
pas a intervenit în urma insisten
țelor liber-democraților de a li se 
repartiza în noul guvern un por
tofoliu care să le asigure „o influ
ență adecvată“ în domeniul politi
cii externe și în afacerile inter- 
germane. împotriva pretențiilor 
lor, s-au ridicat însă actualul pre
ședinte al U.C.D., Adenauer, și li
derul aripii bavareze a
U.C.S., Franz Josef Strauss, 
l-au determinat 
accepte cererile 
lor.

Din Bonn se 
cursul întrevederilor, s-au propus 
mai multe soluții de compromis 
care să determine pe liber-demo- 
crați să rămînă în coaliția guver
namentală vest-germană. Unul din 
compromisuri, atribuit cancelaru
lui Erhard, preconizează crearea 
unui nou minister — acela al de
zarmării — care să fie atribuit li
derului liber-democraților, Erich 
Mende, portofoliu care ar răspun
de cerințelor cuprinse în rezoluția 
recentei sesiuni a conducerii 
cestui partid. Unii observatori își 
exprimă părerea că pentru Mende

ar putea fi creat un alt minister 
care să se ocupe de problemele a- 
lianțelor R.F.G. cu celelalte țări 
occidentale.

Observatorii din Bonn sublinia
ză că dacă o soluție de compromis 
nu va fi găsită în timp util, acest 
lucru ar periclita actuala coaliție 
guvernamentală asupra căreia e- 
xistă deja un acord de principiu.

g»

PARIS. Manifestație de protest a contribuabililor care cer micșorarea 
Impozitelor

împotriva războiului

dus de S.U.A. în Vietnam
NOI RELATĂRI DESPRE MITINGURILE SI DEMONSTRAȚIILE CARE AU 

AVUT LOC IN STATELE UN(TE Șl IN ALTE ȚARI

Din diferite capitale sosesc noi relatări cu privire la mitingurile și 
demonstrațiile care au avut loc la sfîrșitul săptămînii trecute cu prile
jul „Zilei internaționale a Vietnamului“ împotriva războiului dus de 
S.U.A. în această țară.

NEW YORK 18 (Agerpres). — In 
cadrul unui miting împotriva răz
boiului dus de S.U.A. în Vietnam, 
care a avut loc duminică seara la 
Chicago, organizația „Comitetul 
național de coordonare a acțiunilor 
în vederea încetării războiului din 
Vietnam“ a difuzat manifeste în 
care a chemat la „mobilizarea con
științei Americii“ printr-un marș 
spre Washington. Marșul va avea 
loc la 27 noiembrie după încheie
rea congresului acestei organizații.

Referindu-se la acțiunile de pro
test de la sfîrșitul săptămînii tre
cute din Statele Unite, Frank 
Emspak, președintele Comitetului 
a declarat : „Cred că guvernul a 
înțeles semnificația acestei acțiuni. 
Mesajul ei este că un mare număr 
de persoane dezaprobă politica a- 
mericană în Vietnam“. Potrivit re
latărilor agențiilor de presă, la a- 
ceste manifestații au participat 
peste 100 000 de persoane.

Observatorii subliniază că este 
pentru prima oară cînd americanii 
protestează atît de deschis împotri
va politicii guvernului lor în Viet
nam.

La Londra mii de demonstranți 
au participat sîmbătă și duminică 
la mitinguri și marșuri în piețele 
și pe străzile principale ale orașu
lui. Demonstranții purtau pancarte 
pe care era scris „încetați masa
crul din Vietnam“. Poliția a ope-

rat 70 de arestări în rîndul de
monstranților.

Numeroase demonstrații au avut 
Ioc la Roma, Milano, Napoli, Flo
rența, Ferrara, Torino. In capitala

WASHINGTON 18 (Ager
pres). Luni a fost arestat stu
dentul David Miller în vîrstă 
de 22 ani, care vinerea trecută 
și-a ars ordinul de chemare în 
fața unui birou de recrutare 
din New York, în timpul unei 
manifestații de protest împotri
va războiului pe care S.U.A. îl 
duc în Vietnam.

Ne aflăm pe o terasă la margi
nea oceanului, în golf sute de am
barcațiuni pitice și mai departe 
cîteva vase mari mărfare. Aici, pe 
terasa clubului, sînt zeci de becuri 
multicolore pregătite pentru o re
uniune care va avea loc seara. 
Deocamdată soarele bate., din 
plin. In fața noastră se af,'& un 
ziar în care scrie : „Bruxelles, 
vineri — o știre din Cairo afirmă 
că liderul rebel congolez, Gaston 
Soumialot, care a fost la Dar-Es- 
Salaam pentru recenta conferință 
a liderilor congolezi, ar fi murit 
într-o ambuscadă. Din Cairo, o 
sursă africană de încredere spu
ne că Soumialot s-ar fi aflat în- 
tr-o bătălie la Fizi (Congoul ră
săritean), unde un grup de insur
genți ar fi fost atras într-o cursă 
săptămînă trecută".

Pe terasă, apare un om mai cu- 
rînd slab, cu o frunte bombată, 
a cărei piele neagră strălucește 
sub soare. Dinți mari, un zîmbet 
larg. Gaston Soumialot în persoa
nă. „Azi dimineață, spune el, tre- 
zindu-mă din somn am aflat că 
sînt mort. Cît despre ambuscadă, 
ea nu e decît o nouă minciuriă a 
imperialiștilor menită să denț^.a- 
lizeze pe oamenii noștri din 
Congo".

Aici, pe terasa clubului Dar-Es- 
Salaam, se ține o adevărată con
ferință de presă. Soumialot spune 
că după părerea lui schimbarea 
guvernului de la Léopoldville nu 
e de ajuns ; asta nu înseamnă 
decît că a fost pusă o nouă fir
mă pe fațada regimului, dar re
gimul rămîne același ca înainte. 
Nu acesta e lucrul pe care îl vrea 
poporul congolez".

Augustin BUMBAC
Dar—Es—Salaam, 18.

italiană, mii de persoane au par
curs străzile principale, după ce au 
luat parte la adunări de protest 
împotriva agresiunii din Vietnam. NOUL GUVERN

11 avioane agresoare 
doborite într-o singură zi

HANOI 18 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că, potrivit unui 
raport dat publicității luni seara, 
în cursul zilei de duminică unită
țile Armatei Populare Vietnameze 
au doborît 11 avioane americane, 
au avariat numeroase altele și au 
capturat mai mulți aviatori ameri
cani.

CONGOLEZ
Cinci membri ai partidului
Conaco au sfidat 
dispozițiile lui Chombe

Congresul sindical mondial
VARȘOVIA 18. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : La Congresul sindical mon
dial au fost reluate dezbaterile 
generale, după ce timp 
zile activitatea 
comisii. Ședința

de 2
s-a desfășurat în 
a fost condusă de

RIO DE JANEI-
RO. Nouă repu

blici 
tului 
(Argentina, 
Brazilia, 
lumbia, Mexic, Peru, 
Uruguay, 
la) care 
cum se concurau 
ciproc în competiția 
lor cu marile trusturi 
internaționale ale pe
trolului, au 
să-și unească efortu
rile și să coordoneze 
activitatea întreprin
derilor lor petroliere 
de stat într-o asocia
ție de asistență reci
procă, al cărei centru 
va fi la Lima.

ale continen- 
latino-american 

l, Bolivia, 
Chile, Co-

Venezue- 
pînă a- 

re-

hotărît

BRUXELLES. Boi- 
cotarea Piejei co

mune de către Franfa 
ar putea avea ca re
zultat creșterea bariere
lor vamale din jurul ta
rilor acestui grup, se 
spune într-o relatare 
din Bruxelles a agen
ției U.P.I. Comisia exe
cutivă a Piejei co
mune studiază mijloace
le de preîntîmpinare a 
creșterii acestor bariere, 
dar acfiunea ei 
împiedicată de 
lizia Consiliului 
nisterial al C.E.E., 
nu poate acționa 
cauza boicotului 
cez. Experfii de la 
xelles consideră că 
ferea tarifelor vamale ar 
fi de 1—1,5 la sută, dar 
unele tarife vamale ar 
putea crește chiar cu 4 
la sută. Această crește
re s-ar datora faptului 
că țările Piefei comune 
au anticipat reducerile 
tarifare care formează 
obiectul negocierilor 
„rundei Kennedy" de 
la Geneva.

este 
para- 

mi- 
care 
din 

fran- 
Bru- 

creș-

fice și politice din re
giunea Pacificului“ — 
scrie ziarul francez 
„Combat". Ziarul se re
feră la unele acorduri 
recente japono-canadiene, 
ca urmare a vizitei între
prinse în Canada de că
tre unul din principalii 
industriași japonezi, pre
ședintele companiei ote- 
lăriilor 
această 
rile de 
triale 
Japonia 
pășească 
rea de 300 milioane do
lari. „Datorită evoluției 
sale, scrie ziarul, indus
tria japoneză devine un 
adevărat magnet 
tic. Din 
Japonia, privată de 
țeaua sa de 
conomice, in 
Manciuria, 
Taivanul, se 
să-și procure 
sații pe planul 
prime. Astfel, a 
intă ideea unei 
tăți economice 
nea Oceanului

Ziarul 
gâturile 
principalele trusturi 
poneze, ca Mitsubishi sau 
Suminoto, și firme ca
nadiene cu privire la li
vrări de cupru șt nichel 
pentru industria grea ja
poneză, precum și tran
zacțiile încheiate de Ja
ponia în unele țări latino- 
americane.

membră a Pieței co
mune.

Eg DAMASC. A fost 
“ semnat un acord 
cu privire la colabo
rarea economică și 
tehnică între R. D. 
Germană și Siria.

U.C.D.- 
care 

pe Erhard să nu 
liber-democrați-

„Un nou imperiu eco
nomic este pe cale de a 
se constitui, transfor
med structurile geogra-

„Yawata“. 
vizită < 
produse 

canadiene 
au ajuns 

anual

După 
exportu- 

indus- 
> către 
î să de- 

valoa-

gigan-
1946 încoace, 

re- 
fortărețe e- 
care intrau 

Coreea șl 
străduiește 

compen- 
materiilor 
luat fi- 
comuni- 

în regiu- 
Pacific“. 

subliniază 
stabilite

le-
Intre 

ja-

Iffl LONDRA. Autori- 
*“* tătile grecești au 
luat măsuri severe pen
tru a stăvili scurgerea 
Ilegală de devize care 
ar putea afecta econo
mia națională și primej
dui stabilitatea drah
mei, relatează cores
pondentul din Atena al 
ziarului „Times". Agen
țiile de voiaj, hotelu
rile, magazinele și ma
rele public au fost a- 
vertizate în legătură cu 
sancțiunile severe ca
re vor fi aplicate în ca
zul cînd nu vor preda 
Băncii Greciei toate de
vizele străine obținute 
de la turiști. Știrile re
cente 
banda pe scară 
efectuată cu devize 
fost confirmate prin 
restarea membrilor 
nor bande în timp ce 
încercau să exporte 
geamantane pline cu 
bancnote străine.

despre contra
mare 

au 
a- 
u-

Kgj HAGA. Ministrul 
““ de externe al Da
nemarcei, Per Haek- 
kerup, a avut sîmbă
tă la Haga o întreve
dere de cîteva ore cu 
ministrul de externe 
olandez, Joseph Luns, 
în timpul căreia au 
fost abordate o serie 
de probleme vizînd 
posibilitatea unei co
operări mai strînse în
tre Asociația europea
nă a liberului schimb 
(A.E.L.S.) și Piața co
mună. După cum se 
știe, Danemarca face 
parte din A.E.L.S., în 
timp ce Olanda este

•>

ga BUENOS AIRES. 
“1 Săptămînalul eco
nomic „Analisis" scrie 
că noul proiect de lege 
aprobat de Camera Re
prezentanților a S.U.A. 
privind reducerea cotei 
de zahăr arqenfinean im
portat de S.U.A., pune 
sub semnul întrebării e- 
xistenfa a peste 10 fa
brici de 
genfina. 
puse de 
zahărului

accentua 
criza 

care trece Argen- 
în momentul de

vor 
mult

fa(ă.

zahăr din Ar- 
Obsfacolele 

S.U.A. în fa|a 
Argentinean 

și mai 
economică

relatează că, în

a-

A apărut și un reprezentant al centrului
PARIS 18. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Consiliul național al Partidului So
cialist Unificat (P.S.U.), care s-a în
trunit la Paris timp de două zile, 
a adoptat cu 300 de voturi, contra 
107 și 11 abțineri (alți 166 delegați 
refuzînd să participe la vot), o re
zoluție de sprijinire a candidaturii 
lui François Mitterrand pentru ale
gerile prezidențiale, deși formulea
ză o serie de rezerve cu privire la 
programul acestuia.

în felul acesta, în mod practic, 
toate organizațiile stîngii franceze, 
cu excepția (pentru moment) a

partidului radical — care se va 
pronunța cu prilejul congresului 
său, convocat pentru 22—24 octom
brie — au hotărît sprijinirea can
didaturii lui François Mitterrand.

In sfîrșit, după refuzul defini
tiv al lui Pierre Sudreau, fost 
ministru al construcțiilor, de a can
dida în alegerile prezidențiale ca 
reprezentant al centrului, Jean 
Lecanuet, președintele național al 
partidului Mișcarea republicană 
populară (M.R.P.) a făcut cunoscut 
în mod oficial că își prezintă can
didatura ca reprezentant al cen
trului.

Kan Iun-ho, membru al Secreta
riatului Federației sindicatelor din 
întreaga Chină.

Au luat cuvîntul George Palmer, 
reprezentant al oamenilor muncii 
din Sierra Leone, Benoit Frachon, 
secretar general al C.G.T. din 
Franța, B. V. Elliott, secretar ge
neral al sindicatelor marinarilor și 
docherilor din Australia, H. Scott 
Power, președintele Centralei uni
tare a muncitorilor din Venezuela, 
Mukbil Aii Saif, secretar general 
al Federației sindicatelor din Ye
men, Benan El Hakem, membru al 
Biroului național al Uniunii maro
cane a muncii, Roberto Morena, 
secretar al Congresului permanent 
al Uniunii sindicale din 
Latină.

Au fost ascultate, de 
informarea prezentată 
Chleboun, secretar al F.S.M., 
privire la folosirea fondului de so
lidaritate al F.S.M., precum și ra
portul Comisiei de mandate.

In ședința de după-amiază a 
luat cuvîntul, printre alții, Nguyen 
Minh, secretar al Federației mun
citorilor din R. D. Vietnam, și He
lene Dozy, secretar general al 
Uniunii internaționale a lucrători
lor din învățămînt (F.I.S.E.), pre
cum și Joe Nordmann, secretar ge
neral al Asociației internaționale 
a juriștilor democrați.

America

asemenea, 
de Edvin 

cu

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).
— Evariste Kimba, desemnat săp- 
tămîna trecută de președintele Ka- 
savubu pentru formarea noului 
cabinet al Congoului, a prezentat 
luni lista noului guvern. Pe lîngă 
postul de prim-ministru, Kimba 
deține și portofoliul planului și 
dezvoltării industriale. In noua e- 
chipă guvernamentală, alcătuită 
din 16 miniștri și trei secretari de 
stat, este de remarcat prezența lui 
Victor Nendaka, care își menține 
departamentul internelor. Cleop- 
has Kamitatu este numit ministru 
de externe și al comerțului exte
rior, iar lui Jean Litho i s-a în
credințat conducerea Ministerului 
de Finanțe. Din noul cabinet fac 
parte — în ciuda rezoluției adop
tate de partidul Conaco de a nu 
participa la formarea guvernului
— și cinci membri ai acestui par
tid. Potrivit observatorilor din ca
pitala congoleză, această sfidare a 
hotărîrilor partidului reprezintă un 
puternic afront la adresa lui Chom- 
be (conducătorul Conaco) și un a- 
vertisment în legătură cu intențiile 
lui de a candida în viitoarele ale- ' 
geri prezidențiale reducîndu-i cu 
mult șansele.

Sub tensiune
(Urmare din pag. I)

SCWTE^TIRI
ADEN. Din ordinul Înaltului comi

sar britanic, 8 lideri sindicali din 
Aden au fost arestați sub acuzația de 
a fi „colaborat“ cu Frontul de elibe
rare națională din Aden. Consiliul 
executiv ai congresului sindicatelor 
din Aden a lansat chemarea la o 
grevă generală în semn de protest 
împotriva acțiunilor represive și ares
tărilor operate de către poliția șl for
țele coloniale britanice.

NEW YORK. La hotelul „Hilton 
din New York a avut loa tradi
ționala reuniune anuală a ziarului 
muncitoreso „Worker". La reu
niune au luat parte reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, activiști 
sindicali, muncitori tipografi.

ISTANBUL. Duminică noaptea, în 
urma grevei declarate de 1 300 de 
muncitori portuari au fost între
rupte lucrările de încărcare și des
cărcare pe vasele ancorate în por
tul Istanbul. Greviștii revendică 
majorarea salariilor și îmbunătăți-

rea condițiilor de muncă. Potrivit’ 
ziarului „Milliyett", în același timp 
au declarat grevă și muncitorii 
portuari din Trabzon, pe coastele 
turcești ale Mării Negre.

din Coreea, la 18 octombrie a -so
sit In R. P. D. Coreeană o delega
ție a Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de Jenö 
Föck, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare.

DAMASC. După două zile 
dezbateri, 
Arabe Siria, 
sef Zouayen, 
încredere în 
revoluției.

de 
guvernul Republicii 
format de dr. Yous- 

a obținut vot de 
Consiliul național al

o conferință de pre-

PHENIAN. La invitația Comite
tului Central al Partidului Muncii

LONDRA. La 2 noiembrie se va 
deschide la Londra Conferința pen
tru discutarea problemei indepen
denței Guyanei britanice.

Mis»

TOKIO. Ea 
să organizată.în erașul Kyoto pre
ședintele. Partidului socialist din 
Japonia, Sasaki, a chemat toate par
tidele de opoziție să-și unească e- 
forturile pentru a zădărnici încer
cările guvernului de a ratifica tra
tatul încheiat cu Coreea de sud.

BERLINUL OCCIDENTAL. După 
cum transmite, agenția À.D.N., a 
avut loo o plenară a organizației 
P.S.U.G. din Berlinul, occidental. 
Plenara a, hotărît să convoace 
pentru zilele de 12—13 februarie 
1966 primul Congres al P.S.U.G. 
din Berlinul occidental.

ATENA. Cargoul grec „Akti", 
care se îndrepta spre Olanda, a 
eșuat duminică după-amiază in

fața portului Hoek van Holland. 
Vasul transporta huilă, porumb și 
făină de pește.

CIUDAD DE PANAMA. Numeroase 
organizații politice din Panama și-au 
manifestat dezacordul față de trata
tivele cu S.U.A. în privința statutului 
Canalului Panama cerînd retragerea 
trupelor nord-americane din zona ca
nalului urmind ca aceasta să fie con
siderată o regiune suverană a Repu
blicii Panama.

Latura care neliniștește cel mal mult, 
se spune 
perspectiva unei 
controlabile.
pentru a o evita (și pentru a evita și 
alte surprize imprevizibile) puterea 
executivă a elaborat un șir de amen
damente la consfifujie referitoare la 
împuternicirile guvernatorilor de sta
te, la statutul politicienilor proscriși 
în virtutea actului institutional etc. 
toate menite să fortifice poziția gu
vernului și, în același timp, să dea o 
doză de satisfacție sectoarelor nemul
țumite de rezultatele alegerilor. Mo
dificările respective așteaptă să fie 
trecute prin filtrul congresului, însă 
de pe acum majoritatea pronosticu
rilor sînt favorabile, mai ales că parti
dele politice reprezentate în forul 
legislativ nu par dispuse să ignoreze 
limitele riscului.

Referitor la alegerile recente, ve
ritabilă trambulină pentru cele prezi
dențiale din 1966, se poate spune că 
ele au confirmat în general pro
nosticurile, relevînd pe de o parte 
ostilitatea corpului electoral fafă de 
sectoarele extremiste de dreapta și 
totodată nemulțumirea fajă de măsu
rile guvernamentale în domeniul eco
nomic și politic, măsuri recunoscute 
ca „impopulare" chiar de președin
tele Castelo Branco. De pe urma a- 
cestor alegeri diversele sectoare po
litice frag și vor mai frage încă con
cluzii corespunzător obiectivelor ur
mărite de fiecare în parte. Rămîne 
de văzut încotro sînt ele canalizate. 
Deocamdată lipsesc indicii suficiente. 
Starea de tensiune e certă, iar for
țele dornice să o alimenteze nu stau 
cu mîinile în sîn, așa cum o dovedesc 
cu prisosinfă evenimentele curente.

în unele 
crize 

Probabil

cercuri, este 
militare ne- 
că tocmai
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