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O dată cu venirea sezonului rece, cercetarea pe 
teren a luat sfîrșlt. Geologii prelucrează acum 
datele obținute, descifrează compoziția rocilor 
în vederea determinării vîrstel straturilor. Aceste 
date servesc apoi la întocmirea hărților geolo

gice, hidrologice șl geofizice ale țârii
Foto s A. Cartojan
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BMI ECONOMIE-FINANȚE-STATISTICĂ’

• Studierea și conducerea științifică a proceselor economice 9 Din. nou despre 
perfecționarea sistemului de amortizare a fondurilor fixe o Produse pentru be

neficiari... eventuali

Pag. IV-a
Viața de partid — INTR-UN RAION ÎNDEPĂRTAT

PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ

Telegrame și scrisori adresate C.C. al P.C.RDe pe întreg cuprinsul țării continuă să sosească, pe adresa Comitetului Central al partidului, numeroase telegrame și scrisori. In aceste mesaje, plenarele comitetelor regionale, raionale și orășenești de partid, comuniștii, întruniți în adunări generale ale organizațiilor de partid, conducători ai unităților agricole sau simpli cooperatori își exprimă profundul lor atașament față de partid, hotărîrea de a da viață măsurilor cuprinse în documentele plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie a.c. cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii. Spicuim din cuvintele care se înșiruie pe benzile telegrafice sau din conținutul scrisorilor.„Plenara lărgită a Comitetului regional de partid Maramureș, dezbătînd documentele Plenarei C.C. al P.C.R., își exprimă deplina sa adeziune față de măsurile stabilite în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în Rezoluția plenarei, hotărîrea unanimă de a munci neabătut pentru îndeplinirea lor. Prevederile acestor documente de mare importanță pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, a întregii economii naționale au găsit un profund ecou în rîndurile țăranilor muncitori, tehnicienilor și inginerilor din unitățile socialiste ale a- griculturii, în rîndurile tuturor oamenilor muncii din regiunea noastră. Comitetul regional de partid, întregul său activ asigură Comitetul Central al partidului că va lua toate măsurile de antrenare a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul regiunii Maramureș pentru a-și înzeci eforturile în vederea traducerii în viață a hotărîrilor plenarei, adueîndu-și contribuția la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin regiunii Maramureș din Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.“.Din regiunea București rețin a- tenția telegramele trimise , de ple-, narele comitetelor raionale de partid cu activul din agricultură. în cea a Comitetului raional de partid Videle se ara-

tă, printre altele : „Participanții la plenară își manifestă recunoștința față de Partidul Comunist Român și de conducerea sa încercată pentru înțelepciunea cu care rezolvă problemele dezvoltării continue a agriculturii, probleme de o deosebită însemnătate pentru mersul înainte al societății noastre pe calea socialismului și comunismului, încredințăm conducerea partidului că vom munci cu abnegație pentru înfăptuirea programului complex de dezvoltare a agriculturii, stabilit de Congresul al IX-lea al partidului. Pentru traducerea în viață a măsurilor elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie, cooperativele agricole de producție din raionul nostru au luat hotărîrea de a întreprinde importante acțiuni pentru extinderea culturilor irigate, care urmează să ocupe în a- nul 1970 o suprafață de 4 150 ha, folosind apa din viituri, zăpezi și ploi pe care o vom păstra în bazine de retenție, precum și apa din rîu- rile ce brăzdează raionul nostru, în vederea folosirii fondului funciar cu un randament sporit, va continua acțiunea de extindere a mecanizării, vor fi mărite suprafețele fertilizate cu îngrășăminte chimice, iar pe terenurile slab productive se vor amenaja în terase vii și livezi pe 2 400 ha. Comitetul raional de partid va ajuta gospodăriile de stat și stațiunile de mașini

și tractoare pentru a-și îmbunătăți activitatea".în telegrama plenarei Comitetului raional de partid Luduș, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, se arată : „Participanții la plenară și-au manifestat recunoștința unanimă față de Partidul Comunist Român și de conducerea sa încercată, pentru clarviziunea cu care conduce poporul român pe drumul Gata pentru a fi expediata beneficiarilor 1 (In depozitul de leducțoare pentru unități de pompare a petrolului de la uzinele „Vulcan din Capitală)
(Continuare în pag. a V-a)

Matematica

Foto : Agerpres

Interviu cu acad. Tiberiu POPOVICI

INDUSTRIALE

Moderna Uzina de detergențl din Ploiești

CENTRUL COMERCIAL“

La Uzinele „Republica" din Capitală au început lucrările pregătitoare pentru construcția unui laminor de șase țoii și a unei secții de tras țevi la rece, care vor produce prăjini și burlane pentru forajul la mare adîncime, țevi pentru extracție, precum și diferite sortimente de laminate utilizate în construcții. Noile capacități de producție, concepute de specialiștii Institutului de v proiectări laminoare (I.P.L.), vor fi dotate cu utilaje perfecționate în rîndul cărora se impun presa de probat țevi la presiune înaltă, cuptoarele pentru tratament termic, instalația de sudat racorduri șl altele. După intrarea în funcțiune a noilor agregate producția Uzinelor „Republica“ va crește de aproape două ori, asigurîndu-se din producția internă necesarul de țevi de oțel inoxidabil și alte cîteva sortimente de țevi. • Cu degetul pe harta © În Giulești 2*3

vrei... • Retușuri
într-o gara mică

în Colentina cîte
în rețeaua comerciala • Un restaurant mare

® Forurile de resort Invitate pe terenIn orașul Bacău s-a terminat construcția unei noi fabrici de pîine cu o capacitate de 14 tone în 24 de ore. Fabrica este dotată cu utilaje moderne produse de uzinele „Tehnofrig'-Cluj și „Indepen- dența'-Sibiu. De asemenea, se află în curs de construcție o fabrică de pîine în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ea va produce 7 000 kg pîine în 24 de ore.
La Adjud a intrat în funcțiune o moară cu o capacitate de 25 tone de grîu în 24 de ore. Noua unitate a industriei alimentare este dotată cu utilaje modeme. întregul proces tehnologic este automatizat, ceea ce asigură obținerea unei productivități ridicate și a unor produse d calitate.

Avem în față harta Capitalei într-o „ediție“ puțin obișnuită. Străzile orașului sînt marcate de mii de cercuri, puncte, linii, stegulețe, triunghiuri — de toate culorile și de toate mărimile. Semnele a- cestea ba se grupează cu sutele, ba se răsfiră ; pe unele străzi ele devin tangente, pe altele sînt suprapuse. Hotărît lucru: fără indicatorul-legendă ar fi imposibil să te descurci în acest uriaș labirint. Dar despre ce hartă e vorba ? Iată-i titulatura : „Amplasarearețelei comerciale pe teritoriul Capitalei“. Nu e nevoie să-i descifrăm legenda. Tovarășul REMUS MURZEA, șeful serviciului tehnica și organizarea comerțului, se oferă să ne fie călăuză. îi dăm cu- vîntul :

magazinele— Despre
Bucureștiului s-a mai scris 
în presă. Cu ce să încep ? 
Să compar numărul ac
tual al unităților comer
ciale cu cel existent în a- 
nii 1938, 1940, 1950 etc.? 
Nu sufgră comparație. 
Acum spațiul comer
cial este infinit mai 
mare. Să arăt înfăți
șarea noilor 
Ar fi inutil. 
cunosc bine, 
tează zilnic.
se pare faptul că magazi
nele sînt bine aprovizio
nate, că s-a terminat cu 
comerțul de dugheană...Așa este. îi propunem atunci tovarășului Mur- zea să ne vorbească despre ceea ce scrie deasupra hărții — adică despre amplasare. Privită din a- cest punct de vedere, rețeaua comercială a Capitalei răspunde ori nu ce-

infinit
arăt

magazine ?
Cetățenii le 

doar le vizi-
Esențial mi

rințelor ? Mulțumește ori nu pe toți cumpărătorii ?
Comentariul... 
disproporțiilor

„Iată mătăsurile, începe interlocutorul nostru, iată 
tehnometalul, pîinea, în
călțămintea"... Și pe măsură ce vorbește, degetul i se plimbă pe străzile unde sînt magazinele de pîine, încălțăminte. Urmărim arătătorul tovarășului Murzea. Și ce observăm ? Pe unele artere, degetul aproape fuge. Nu dă de rezistența nici unui steguleț — lipsesc magazinele. în schimb pe alte artere, stegulețele, cercu- lețele sînt atît de dese în- cît formează un fel de gheme. Și... arătătorul se împotmolește. Iar șeful de serviciu ne explică: „Aici,

zice, sînt multe magazine, 
de tot felul".— De ce într-o parte a orașului sînt multe magazine și de tot felul, iar în altă parte sînt puține sau aproape deloc ?

— Fiecare oraș — ne relatează tovarășul Murzea — are un centru co
mercial. Un perimetru 
unde cumpărătorul tre
buie să găsească de toate. 
E o concepție urbanistică 
aproape universală. Po
trivit acestei concepții și 
raioanele ori cartierele 
trebuie să aibă un centru 
comercial — ceva mai 
mic . — numărul magazi
nelor de aici fiind stabilit 
în funcție de numărul lo
cuitorilor.

Gheorghe GRAURE

(Continuare 
în pag. a II-a)

La Cluj se desfășoară în aceste 
zile colocviul „Aplicații ale matematicii în agricultură“, organi
zat de Societatea de științe mate
matice, Consiliul Superior al 
Agriculturii, Centrul de statistică 
matematică din București, Insti
tutul de calcul din Cluj și Insti
tutul de matematică București ale 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Referitor la această 
'manifestare științifică, acad. Ti
beriu Popovici a declarat urmă
toarele corespondentului nostru 
Alexandru Mureșan :Colocviul amintit este una din cele mai prestigioase reuniuni de lucru inițiate de Societatea de științe matematice care cuprinde, după cum se știe, numeroase cadre didactice. La lucrările colocviului, alături de matematicieni din întreaga țară, sînt prezenți reprezentanți ai Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice, ai stațiunilor experimentale, cadre didactice de la Institutul agronomic din localitate, Institutul de științe economice, specialiști din Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Finanțelor — în total aproape 200 de participanți.Agenda colocviului consemnează 70 de comunicări și referate, al căror conținut reflectă preocupările matematicienilor din țara noastră de a intensifica atît studiile în domeniul cercetărilor fundamentale cît și al celor aplicative. Cu acest prilej, autorii comunicărilor relevă 

căile care conduc pe matematician 
la studiul unor probleme pe care le 
ridică organizarea agriculturii sub 
diferitele ei aspecte : zonarea pro
ducției agricole, organizarea terito
riului și a unităților, stabilirea 
structurii culturilor, speciilor și ra
selor de animale, determinarea pro
ductivității muncii etc. Intre altele, 
se expun metode ale stabilirii In
fluenței diferlților factori care con-

dlțlonează producția, prețul el de 
cost.Pentru a facilita cuprinderea problemelor, dezbaterile se desfășoară în ședințe plenare și pe secții Și subsecții, cum sînt secția „Aplicațiile teoriei probabilităților și statisticii matematice în agricultură“ ; „Programare matematică și aplicații în agricultură“ ; subsecția „Utilizări ale calculatoarelor electronice și ale altor mașini de calculat“ și altele.Alături de specialiștii din toată țara, colegii noștri din Cluj se preocupă de mai mult timp de cercetarea unor probleme matematice ca- re-și găsesc aplicație în alte discipline științifice și în diferite sectoare ale activității practice. Pentru a concretiza, amintesc aici rezolvarea problemei matematice care interpretează modelul de organizare optimă a campaniei de recoltare a sfeclei de zahăr, rezolvarea unor probleme de programare liniară propusă de Trustul Gostat din Cluj, rezolvarea unor sisteme de ecuații liniare care se întîlnesc la proiectarea fundațiilor la unele silozuri speciale etc. Calculele realizate au fost efectuate cu mașina „DACICC-1“ construită la Institutul de calcul din Cluj. în cadrul lucrărilor colocviului, cercetătorii institutului clujeancomunicări asupra problemelor a- mintite și a altora similare.

Matematica poate sluji din ce în 
ce mai eficace organizarea produc
ției agricole prin aplicarea teoriei 
aproximării funcțiilor, de interpola
re și analiză numerică în gene
ral. Vom fi foarte mulțumiți dacă legăturile noastre de colaborare cu specialiștii din agricultură se vor lărgi și dacă va crește numărul de probleme din acest domeniu rezolvate cu ajutorul mașinilor electronice de calcul.

I
I
I

fac mai multe

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu 
a ambasadorului R. S. CehoslovaceJoi, 2 decembrie 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.. a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Socialiste Cehoslovace la București. Jaroslav Sykora, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.
INSTANTANEE

Se pare că iarna își face au
tocritica : am venit prea de
vreme, m-am pripit, scuzați, 
vă rog. Și mercurul termome- 
trului a suit cîteva trepte, iar 
ninsoarea s-a transformat în 
ploaie. Să scuzăm, deci, iarna ? 
in definitiv, intempestivă sau 
molcomă, geroasă ori călduță, 
iarna rămîne un anotimp al 
capriciilor și surprizelor me
teorologice. Ca locatari ai pa
ralelei 45 trebuie s-o acceptăm.

Un scriitor își intitula car
tea : „Iarna bărbaților". Din
colo de simboluri, iarna e in
tr-adevăr un anotimp aspru.

MĂSLINUL
PLATON“LUI

Șl
DE
DE
A

CEI 37
MILIOANE
frați
SĂI...Tulpini răsucite șl noduroase. Ramuri întortocheate, ce se împletesc în chip ciudat croind cele mai fantastice și bizare forme, motive și profiluri Coroane rotunde cu frunze argintii și buline negre, la umbra cărora stau oameni îngenuncheați sau încovoiați pină la pămînt, culegînd tăcuți cu o iuțeală de neînchipuit boabele mici și lunecoase. Intre dinți scrîșnește praful ridicat de vîntul sudului, de pe pămîntul crăpat și însetat de apă Un bătrîn cu fața brăzdată de cute adinei îsi îndreaptă spatele oftînd adînc. Femeile bat cu prăjini lungi fructele de pe crengile subțiri, în timp ce tinerii, că- țărați în copaci, le culeg în coșuri sau traiste. Așa se culeg și astăzi cum 5 000 de dit-o o vizită rintului, maremăsline, aflată în plină campanie de recoltare.

măslinele ca a- ani. Mi-a dove- in regiunea Co- producătoare de
La Elefsis și MegaraSatul grec cunoaște în această perioadă agitația obișnuită sfîrșitului de toamnă, cînd recoltele, în afară de măsline și citrice, au fost culese Se organizează mitinguri și demonstrații, întîlniri și conferințe ale agricultorilor, în cadrul cărora participanții își prezintă revendicările Pe stadionul din orașul Seres s-au adunat deunăzi 30 000 de agricultori. în orașele Agrinion si Cavala au avut loc congrese ale producătorilor Guvernul a răspuns

C. ALEXANDROAIE

(Continuare în pag. a V-a)

Scuzați, va rog, iarna

muncitorii forestieri 
pădurile, indiferent că 
sau viscol, ploaie sau 

crapă pietrele. Pe e-

urmă cu o
tabela, intîrzierilor 
de Nord. Dinspre 

lași, personale sau 
erau anunțate 

mai mici sau
cu mai

dur, dificil. înfofoliți ca niște 
eschimoși, mecanizatorii Deltei 
seceră stuful, constructorii de 
la Porțile de Fier înfruntă Du
nărea, 
străbat 
e soare 
ger de
cranul ei imens si imaculat iar
na proiectează mai distinct, 
mai puternic decît alte ano
timpuri, eforturile pline de 
bărbăție și dirzenie ale unor 
meserii, pune in lumină acea 
abnegație anonimă și cotidiană 
a mii și mii de oameni. Și to-

tuși, se pare că aceeași iarnă 
oferă altora pretexte.

Am urmărit în 
săptămână 
din Gara 
Cluj sau 
accelerate 
întârzieri
mari, ajungînd chiar pină la o 
oră. In unele situații ceața sau 
ninsoarea abundentă au con
stituit cauze obiective. Dar în 
alte situații ? Sîmbătă di-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA

CU MUZICA...

cu cită suferință a 
culmile ariei sale, 
încă de mic co- 

studiul la pian cu

al C.C.S. : PE 
— 20.

lui de a trece 
impuse de o 

a se desăvîrși 
lui pentru mu- 
din urmă, dar 

cu sufe-

experiențe. Le atenției Mi- Învățămîntu- popu-

ANCHETA MAREA PASIUNE
MICILOR CERCETĂTORI

® Un punct foarte atrăgător din program: ora

strație - nu improvizație ® „Ucenic vrăjitor“

® Din nou despre difuzarea Filmelor didactice

Despre orele de laborator — profesorii, dar și elevii, vorbesc cu foarte multă căldură, fiecare a- preciindu-le bineînțeles d intr-un punct de vedere propriu. în general, profesorii consideră lecția de laborator ca pe u- nul dintre mijloacele moderne, eficiente, atrăgătoare de legare a teoriei cu practica, de consolidare a cunoștințelor, de cultivare a deprinderilor de muncă independentă și, totodată, de stimulare a interesului și dorinței de cunoaștere specifice vîrstei tinere. Nu e de mirare, deci, că la întrebarea adresată profesorilor „ce propuneți 
pentru îmbogățirea conți
nutului și mai buna desfă
șurare a orelor de labora
tor I" am primit răspunsuri numeroase, ample, conținînd observații și sugestii interesante.Majoritatea interlocutorilor noștri apreciază favorabil măsura preconizată de Ministerul în- vățămîntului de a Introduce un număr sporit de ore de laborator în programul ultimelor clase de liceu (X, XI, XII). „Mări
rea numărului orelor de 
laborator prevăzute în 
programă — ne spunea prof. ELVIRA ZOE LAZĂR, de la liceul „Al. Papiu Ilarian“ din Tg. Mureș — concură la 
ridicarea calității. înpăță- 
mîntului și la obținerea 
unor rezultate mai bune 
în predarea fizicii, chi
miei, științelor naturale. 
Participînd"'direct la" e- 
fectuarea “unor lucrări 
practice șț experiențe,, e- 
levii se ' ‘ deprind să 
observe măi' ' atent ’ feno
menele, să le studieze cu 
mai mult interes". Dincolo însă de asemenea aprecieri, mulți profesori 
au sugerat forurilor de re
sort din minister să reflec
teze în continuare asupra 
conținutului și tematicii a- 
cesfor ore, a modalității de 
organizare și desfășurare a 
lor, care sînt susceptibile 
încă de îmbunătățiri.

„Lucrările practice pro
puse spre rezolvare cu 
elevii la fizică și chimie 
trebuie să fie puse, în 
mai mare măsură, de a- 
cord cu progresul, cu ac
tualitatea — ne-a spus prof. NICOLAE MANO- LE, de la liceu] „Mihail Eminescu“ din Buzău. 
Propun ca printre lucră
rile de laborator să fie 
prevăzute șl teme care se 
referă la capitole moderne 
ale fizicii șl chimiei, cum 
fi radiofehnica, structura 
tomului ș. a.Un răspuns colectiv anchetă am primit partea comisiei 
a profesorilor de fizică de 
la liceul „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Bîrlad. „Lecțiile 
de laborator prin conținu
tul lor au un profund ca
racter instructiv și edu
cativ. Apar însă și dificul
tăți în realizarea, acestor 
lecții executate cu întrea
ga clasă, sau concomitent 
pe grupe de elevi. Princi
palul inconvenient: timpul 
unei ore de clasă (50 de 
minute) este insuficient și are drept consecințe gra
ba profesorului, lipsa de 
perseverență a elevului, 
admiterea (uneori conști
entă) a erorilor în măsu
rători și, în final, chiar 
ratarea lucrării respecti
ve" Pentru evitarea a- cestor inconveniente corespondenții noștri propun 
organizarea unor ședințe 
de laborator de cîte 3 ore 
consecutiv pe lună, în a- 
fara orelor de curs normal. Alți interlocutori, bazați pe aceleași argumente, 
opinează tot pentru siste
mul orelor consecutive, dar 
în număr de două, în pro
gramul unei zile obișnuite 
de că de nu renunțarea la demonstrațiile curente de la lecții și îngrămădirea tuturor aplicațiilor practice mai în aceste ore ciale.

„Organizarea unei 
de laborator

școală.existența laborator înseamnă

cu

de laborator ® Demon

mijloacele secolului XX

ar 
a-

■ la din 
metodice

S-a arătat unor ore în program nicidecum
nu-spe-
ore afirmă

pe bună dreptate prof. LIDIA PANAIOT, de la liceul „N. Bălcescu" din București — presupune 
din partea profesorului o 
pregătire minuțioasă, o 
verificare atentă a apa
ratelor și substanțelor, 
iar din partea elevilor în
sușirea noțiunilor teoreti
ce necesare înțelegerii 
reacțiilor și combinațiilor 
care se desfășoară în 
prezența lor, Improvizația 
este cu atît mai reproba
bilă cu cit poate avea e- 
fecte educative de ne
dorit“.Interesantă ni s-a părut și sugestia profesorilor AUREL PITU din Buzău, IOAN DUMITRU din Iași, ZINA DUMITRESCU din Galați, 
de a se studia posibilita
tea organizării unor 
crărl de laborator 
nafe (de 
chimle-științeMai multe tice, printre fesoarele ______BOGDĂNESCU și RIA BUCEA, de la liceul „Mihail Eminescu“ din Buzău, s-au referit și la alte aspecte ale îmbogățirii conținutului acestor lucrări : completarea lor cu filme științifice, cu tematica cercurilor de e- levi pe materii, cu conferințe științifice etc. în legătură cu filmele însă, 
școlile întîmpină încă difi
cultăți din partea Arhivei 
Naționale de Filme și a or
ganelor locale ale difuzării 
filmului : peliculele solici
tate pentru o anumită pe
rioadă a anului școlar (co
respunzătoare predării te-, 
mei respective în clasă] vin 
cu mare întîrziere sau mult 
înaintea datei propuse ; al
teori se trimit mai 
filme deodată, dar 
pentru o perioadă 
scurtă. Concluzia : rațională fondului dactice șl științifice xistente și, bineînțeles, îmbogățirea lui permanentă cu teme noi, a- decvate procesului de în- vătămînt. Cît privește ac
tivitatea din cercurile de 
fizică șl chimie ale elevilor, 
interlocutoarele noasfre au 
remarcat paralelismul ce e- 
xistă în prezent între te
matica șl conținutul lor șl 
al celor organizate cu ace
lași elevi de filialele loca
le ale societăților științifice 
ale cadrelor

Este unanimă 
predarea unor cunoștințe 
moderne trebuie să se facă 
în condiții și cu mijloa
ce din cele mai moderne. Desigur, existenta unui număr mai mare de clase paralele presupune o chibzuită alcătuire a programului laboratoarelor. Nu e greu de presupus că lucrările scrise, orele de probleme sau exerciții nu necesită neapărat prezenta elevilor în laboratoare. Sînt însă cazuri fiind în aceste săli, rind lecțiile, elevii în fată decît prea din aparatele Celelalte, din comoditate sau spirit greșit de economie, sînt păstrate sub cheie, în dulapuri, ca să nu se strice.Numeroși profesori din Capitală ne-au vorbit despre modul interesant și inventiv în care profesorii Gabriela de la Liceul nr. car Roșeanu, de „Spiru Haret“ și organizat laboratoarele școlilor respective, îmbogățind conținutul lecțiilor și aplicațiilor practice. S-au făcut oare acolo instalații deosebite ? Nicidecum, ci amenajări care pot fi la îndemîna multor școli. Cu condiția să existe pasiune și interes pentru ridicarea calității lecțiilor, pentru însușirea temeinică de către elevi a noțiunilor predate. Din păcate, pe a- locuri se constată nu nu
mai slab interes pentru îm
bogățirea laboratoarelor, cl 
chiar lipsă de grijă pentru 
folosirea și întreținerea în 
bune condiții a materialului 
didactic și a spațiului exis
tent. „Pînă nu de mult,

ne-a spus prof. VIORICA PUNGOCI, de la liceul „Al. I. Cuza" din Galați — încăperea în care era depozitat mate
rialul didactic arăta ca o 
magazie. Abia după mul
te insistențe, conducerea 
școlii a acceptat să o a- 
menajeze ca pe un adevă
rat laborator. Dar nici a- 
cum nu-l putem folosi de
oarece abia se face inven
tarul aparaturii existen
te“ în laboratorul de fizică al liceului „N. Băl- cescu“ din Capitală nu e inventar, dar de ce nu e- xistă oare nici un fel de material vizual în temă?

în pregătirea demonstrațiilor de la lecțiile curente cît și a lucrărilor practice, profesorii sînt ajutați de laboranți. Este demnă de reținut propunerea făcută de profesorii din mai multe școli, 
de a se organiza, tn timpul 
vacanțelor, cursuri de pre
gătire a laboranților, după 
modelul celor destinate bi
bliotecarilor, activiștilor cul
turali etc. Pe lîngă probleme de conținut, de metodică, aceștia ar putea instruiți și în direcția treținerii și reparării paratajului didactic.în cadrul anchetei

mai fost făcute și propuneri : lucrările 
laborator programate să 
fie descrise în manuale ; 
în funcție de conținutul 
lor, să se stabilească șco
lilor șl un barem de ma
terial didactic ; 
derile de 
tic sä 
sfrîns cu 
ții pentru 
colecții de roci, 
diferite produse ;
getul școlilor să existe 
un fond minim

întreprin- 
material didac- 

colaboreze mal 
diferite institu- 
Întocmirea unor 

minerale, 
în bu-

pentru 
procurarea curentă din co
merț a substanțelor nece
sare la supunem nisterului lui, a sfaturilor lare, socotind că ele pot contribui la mai buna organizare și desfășurare a acestei laturi a activității instructiv-educative din școli, la dezvoltarea marii pasiuni a micilor cercetători.

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, Radu 
APOSTOL, Manolo 
CORCACI, Lorand DEAKI.

lu- 
combi- 

fizică-chimie, 
naturale].cadre didac- care și pro- LAMBRINA MA-

multe 
numai 
foarte o mai planificare de filme

didactice, 
opinia că

cînd, tirmă- nu au puținenecesare.

Marcoci, 31, Osia liceul alții au

Răsfoind 
albumul dedicat 
lui Dinu Lipatti
S-au împlinit 15 ani de cînd unul 

dintre cei mai iluștri muzicieni pe 
care i-a dat poporul nostru, Dinu 
Lipatti, s-a stins din viață răpus de o 
boală necruțătoare. Moartea curma o 
prodigioasă activitate. Suferința o 
diminuase încă cu mulți ani înainte. 
Avea atunci, în decembrie 1950, 
abia 33 de ani, dar activitatea sa 
strălucită de muzician, compozitor și 
virtuos de înaltă clasă ridicase pe o 
nouă culme arfa noastră muzicală, îl 
dusese faima pînă departe peste ho
tarele țării.

Răsfoiesc cu emoție albumul pe 
care i l-a dedicat recent Editura 
.Meridiane’ : înfr-o succesiune judi

cioasă de imagini emoționante, este 
evocată complexa, polivalenta per
sonalitate a artistului. După George 
Enescu, Dinu Lipatfi a fost, fără în
doială, una din personalitățile mu
zicale cele mai multilaterale. La 
vîrsta cînd alții abia își încep cari
era, faima și valoarea sa pianistică îi 
asigurau un loc printre marii maeștri 
consacrafi ; compozițiile sale vădeau 
un stil profund personal ; pedagogul 
lăsa însemnări care vădeau cît de 
mult gîndea el procesul actului 
muzical, iar criticul nu era mai pre
jos ca subtilitate și spirit înnoitor.

Tn paginile albumului este recon
stituit, în imagini vii, mediul în care 
artistul a trăit și s-a format, lată foto
grafiile profesorilor de seamă care 
i-au luminat calea artistică — George 
Enescu, Mihail Jora, Florica Muzi- 
cescu, Alfred Cortot și mulți alții...

O Teatrul de «tat de eperetfi : ȚARA 
SURISULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : REGELE MOARE —
19.30, (sala Studio) : INTILNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
© Teatrul de Comedie : RINOCERII — 
20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 7« A) : FII 
CUMINTE, CRISTOFOR ! - 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA
— 19,30, (sala Studio) : OPT FEMEI — 
20.
© Teatrul „Barbu Delavranoea* ! 
RĂDĂCINI — 20.
© Teatrul Mic : JOCUL IELELOR —
19.30.
<5 Teatrul evreiesc de stat : IDEI... 
PENTRU O REVISTA — 20. i„.
© Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
glale* : RĂDĂCINI — 20.
© Teatrul „Țăndărică* (sala din str. 
Academiei) : BĂIATUL ȘI VINTUL — 
15; 17.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) : 
E DE GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic 
TREPTE DE LUMINA
0 Circul de stat : PARADA CIRCU
LUI — (Spectacol prezentat de Cir
cul Mare din Budapesta) — 20.

O galerie de mari muzicieni al vre
mii noasfre i-au acordai prețuirea și 
prietenia lor. Nume de autoritate 
din viața muzicală au semnat cronici 
șl studii omagiale superlative care 
salutau în persoana, în arta lui, ge
niul poporului român.

Cînd l-am cunoscut, am putut afla 
cu cîte sacrificii, 
reușit să atingă 
Era nevoit ca, 
pil, să alterneze 
momente de răgaz chinuitor, întins 
pe spate pe o planșetă dreaptă. Am 
fost uluit de voința 
peste aceste torturi, 
sănătate precară, de 
necontenit. Dragostea 
zică a învins în cele 
ce dramatică a fost lupta 
rinfa...

îmi amintesc acum, urmărind filele 
albumului pe care l-a îngrijit cu aten
ție și cu pios respect pentru memoria 
artistului muzicologul Dragoș Tănă- 
sescu, momente de neuitat din ca
riera strălucită a maestrului român. 
Succese de prestigiu în marile săli de 
concerte, imprimări memorabile pe 
discuri, înfîlniri cu marii compozitori 
ai vremii, primele audiții ale ferme
cătoarelor, profundelor sale compo
ziții. Arta lui era desăvîrșită. Cine-I 
asculta, nu-l putea uita. Sonoritatea 
pe care o obținea Dinu Lipatti con
stituie un criteriu de recunoaștere al 
imprimărilor sale, ca o marcă depusă 
(și trebuie să ne gîndim că tehnica 
înregistrării și captării sonore nu 
atingea în 1950 nivelul de astăzi). 
Nu se putea găsi confirmare mai 
justă a postulatului după care sonori
tatea este oglinda personalității ar
tistului. Tn adevăr, nici o asprime nu 
răzbatea în fonul său cristalin, în can
tilena caldă și nici la cele mai gran
dioase forfissime. Firea lui deschisă, 
plină de farmec și naturalețe, de 
umor și blîndefe se vădea și în trăsă
turile frumoase 
siv, luminat de 
calzi.

Noi, cel din 
numai aceștia, 
a-l simți mereu aproape pe Dinu Li- 
pafti, aproape de fof ceea ce înfăp
tuim în artă. Poporul nostru îi cul
tivă memoria cu dragostea pufernică 
cu care sînf înconjurați astăzi marii 
făuritori ai plăsmuirilor nepieritoare. 
Admirabilele sale interpretări au pă
truns, prin intermediul discului și al 
radioului, în mase largi de melomani. 
Lucrările sale sînt executate în con
certele publice. Ideile sale artistice 
rodesc în strădania noastră de a-i 
urma opera plătită de el cu o viață 
de om.

îl simțim printre noi. Ne insuflă în 
continuare, ca o prezență vie și pu
fernică, încredere în activitatea noa
stră artistică, prin exemplul unei 
vieți dedicate în întregime celor mai 
nobile țeluri ale artei.

Corneliu GHEORGHIU

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,15 — Emisiune pentru cel mid. 
Știți să desenați, copil î șl filmul Ca
lul Fury ; „Procesul* © 20,00 — 
Săptămîna o 21,00 — Avanpremieră 
© 21,15 — Montajul folcloric Cînt și 
joc pe-ntregul plai © 22,00 — Mari 
poeți al lumii : HORAȚIU O 22,30 — 
Jurnalul televiziunii (II), buletinul 
meteorologic.

16,30;

Scuzați, vă rog

(completare

CINEMATOGRAFE

generația Iul, dar nu 
avem sentimentul de

ale unui cap expre- 
doi ochi Inteligenfi și

cinemascop :
Măsurile

(completare Vizita 
partid șl de stat în 
16; 18,15; 20,30.
DUMNEATA DOM-

AMAZOANE: 
Anul nașterii 
21, Ferentari

CUM VAFI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 decembrie a. c. In țară : Vreme schimbă

toare, cu cerul temporar acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare și la- 
poviță în nordul țării. In rest precipitații Izolate. Vînt slab, pînă la potrivit, din sec
torul vestic și nord-vestic. Temperaturile minime vor fl cuprinse între minus 8 grade 
și plus 2 grade, iar maximele între minus 3 șl plus 7 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

Centrul comercialu

(Urmare din pag. I)

iarna
(Urmare din pag. I)

enunțată de tovarășul Mur-

g

rețeaua comercială să se 
bine amplasată, numărul

rînd, repar- alimentație desfac pro- gospodărie :
poată 

maga- 
fie în

exemple tutunge-

cel Ca- mai fost

aibă un cumpără-

Instantaneu pe peronul garll 
Predeal

Foto : M. Andreescu

atît de
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în serale G.A.S. Popești — regiunea București. Se recoltează garoafe pentru a fl expediate pe piață

și cerințele 
cartierului
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Că orașul trebuie să centru comercial, unde torul poate găsi de toate și la orice oră, nici nu încape vorbă. Așa îi stă bine unui oraș.Ne uităm pe hartă. Are Bucu- reștiul centru comercial ? Are ! De la Piața 1848 și pînă la Romană — în lungime — de la Cișmigiu și pînă dincolo de Calea Moșilor — în lățime, cît' vezi cu ochii numai magazine, de tot felul.Dar să urmărim pe aceeași hartă și amplasarea magazinelor în diferite raioane și cartiere ale Capitalei. Și, în primul tizarea unităților de publică, a celor care duse folosite zilnic în pîine, legume, carne, lapte. Cu alte cuvinte să trecem la problema a doua zea :Ca 
numi 
zinelor din raioane trebuie sä 
funcție de numărul locuitorilor. Să luăm două raioane mai puțin centrale și cu un număr de locuitori aproximativ egal: Grivița Roșie și 30 Decembrie. Iată aici, de pildă, situația rețelei de alimentație publică, Ne uităm pe hartă. în Grivița Roșie sînt 36 de stegule- țe, iar în 30 Decembrie... 68. La magazinele „Tehnometal“ disproporția e și mai mare : în raionul Grivița Roșie sînt 11 asemenea unități, iar în 30 Decembrie.,, 30.Am luat cumva, din întîmplare, două raioane cu o situație mai deosebită ? Să ne uităm pe hartă, în raionul 16 Februarie este un 
singur magazin de confecții, iar în celelalte raioane, — știe toată lumea — sînt cu zecile.Numărul magazinelor diferă mult și de la un cartier la altul : în Giu- lești sînt 2—3 „Aprozare“, 2—3 centre de pîine, iar în Colentina sînt și de unele și de altele cîte vrei.— De ce există o disproporție atît de mare între numărul magazinelor de același fel amplasate în raioane diferite ?— întrebarea este justificată, a declarat interlocutorul nostru. Dar 
să știți, noi nu am pretins și încă 
nu pretindem că rețeaua comercială, 
a Bucureștiului e amplasată fără cu
sur. Altfel n-am mai umbla la ea...

— Cum adică „umblați la ea" ?
— Adică înființăm noi magazi

ne și desființăm altele ; facem 
reprofilări. E un întreg proces. A- 
daptăm rețeaua la noile cerințe.Despre înființări de noi magazine, desființări și reprofilări vom vorbi in capitolul viitor. Deocamdată o întrebare pe care o adresăm deopotrivă Direcției comerciale a orașului București și Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei : „Procesul de adaptare“ durează mult ori puțin’ întrebarea o punem în scopul de a cunoaște, măcar cu aproximație, anul cînd în Balta Albă, conform adaptării, se va înființa un număr suficient de centre de pîine, de carne, cînd în Giulești va fi deschis încă un „Aprozar“ etc.
Se înființează, se desfi
ințează, se reprofileazăDezvoltarea rețelei comerciale este o problemă pe cît de complexă pe atît de serioasă. Dezvoltare înseamnă construcții noi și implicit bani cheltuiți.Un detaliu : pentru o singură u- nitate de alimentație publică e necesar uneori să se investească sute de mii de lei. De aici și necesitatea ca, înainte de a se hotărî construirea unității respective, specialiștii să studieze oportunitatea ei. Cu alte cuvinte —' este ori nu este ea folositoare străzii, cartierului, raionului ? Se pare că această cerință elementară e ignorată uneori de către gospodarii și edilii Bucureștiului. Să exemplificăm.Cu vreo doi ani în urmă, în apropierea Gării de Est (gară cu mai mic trafic de călători din pitală) a fost construit cel mare restaurant din oraș. A ales bine locul ? N-a fost. Restaurantul n-a rezistat decît un an și a fost închis. Nu era rentabil. S-a construit, s-a deschis, s-a închis... Plătește cineva daunele ?Un alt exemplu. în Piața Tancului se deschisese astă-vară — într-o construcție separată — o u- nitate „Gospodina“, unica în tot cartierul. Tocmai cînd începuse să „prindă“, spre surprinderea generală a fost închisă. De ce ? S-a văzut curînd : în locul fostei firme a apărut alta — bodega „Mediaș“. Era necesară ? Cititorii să judece singuri. Deasupra bodegii se află restaurantul „Mediaș“, peste stradă e un bufet, la 150 de metri spre Vatra Luminoasă alte două bufete, pe str. Iancului — cam la aceeași distantă — încă două. Șapte localuri de alimentație publică înființate într-un perimetru mic !Capitala ne oferă însă și mai curioase. Știți cîte rii avem ? Peste 800 (în număr •sînt incluse și raioanele de tutun din restaurante, baruri etc). Nu e

?>rea mare numărul ? Poate că nu. n definitiv tutunul e un produs de uz curent. Dar și pîinea e un produs de uz zilnic, zarzavatul de asemenea. Cîte magazine „Pîinea" are Capitala? Peste 500. Dar „Aprozare" ? Aproximativ două sute. Așadar, numărul tutungeriilor depășește cu mult pe cel al unităților „Pîinea" și e de patru ori mai mare decît al „Aprozarelor". Judecind aceste cifre, ne putem face o idee mai precisă despre eficacitatea 
cu care Direcția comercială „umblă la 
rețea", despre temeinicia cu care 
studiază înființarea, desființarea și re
profilarea respectivei rețele, în sco
pul adaptării ei la cerințele cumpără
torilor.

mineața acceleratul
Galați a sosit cu aproape 40 de mi
nute întârziere față de orar.

— A fost ceață, a nins ? am în
trebat cîțiva pasageri.

— Nici una, nici alta, dar chiar 
numai pînă la Brăila depășise ora
rul cu 18 minute.

Un corespondent ne scrie că în 
ultima vreme trenul 5052 e reținut 
adeseori în gara Mărășești cîte o 
jumătate de ceas peste ora de ple
care ; din acest motiv se pierd le
găturile cu alte trenuri, iar cei ce 
fac naveta întârzie de la serviciu.

Transporturile urbane s-au re
simțit și ele în aceste cîteva zile de 
iarnă. Cauza ? Unii din controlorii 
de parcurs se încălzeau cam prea 
mult în cabinele de la capetele de 
linie. Mai mult decît atât, unele 
calorifere n-au mers din cauza... 
iernii, unele robinete de apă caldă 
n-au curs din cauza gerului...

Ciudățenia pretextelor pe care 
iarna le oferă unora și mai de
parte. Intr-un sat din raionul Tîr- 
goviște am auzit o explicație para
doxală și incredibilă :

— De ce căminul cultural n-are 
program de activitate ?

— Păi, nu vedeți ce iarnă s-a 
pus ?

Cu alte cuvinte : tocmai iarna 
doriți activitate, cînd e ger și bate 
crivățul ?Ei da, tocmai iarna dorim să gă
sim la căminul cultural și căldură și programe interesante, atrăgătoa
re ; tocmai iarna dorim să ajungem 
mai repede acolo unde ne mină 
treburile.

Dacă scuzăm capriciile iernii 
(pentru că altceva n-avem de fă
cut), nu putem scuza însă pretex
tele ei.

© OLD SATTERHAND — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9 ; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30.
« DINCOLO DE BARIERA : Repu
blica — 9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21. 
© PAT Șl PATACHON : Cinemateca
— 10; 12; 14.
© ÎNDRĂZNEȚUL pardaillan — 
cinemascop : Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 10,15; 20,30, Festival —
9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21, Feroviar — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Excelsior
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, Tomis
— 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,15, Melodia — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, Flamura 10; 12; 14; 16; 10,15; 
20,30.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Bucu
rești — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Flo-
reasca — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completare La carnaval), Mo
dern (completare Sport nr. 5/1965) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
© SAȘA ; Capitol (completare Univer
suri picturale) — 9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21.
© A FOST ODATĂ UN MOȘ 
BABA ; Victoria — 9,45; 12;
16,30; 18,45; 21.
0 CAMERA ÎN FORMA DE 
Central — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
© PRIMII ANI : Lumina (completare 
Calitate în cantitate industrială) — 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O RUNDA 6 : Union (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) — 15,30; 18; 20,30,
Cosmos (completare Sultă bănățeană)
— 16; 18; 20.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
& VESELIE LA ACAPULCO : Doina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 O CĂLĂTORIE EXPERIMENTALA 
IN MAREA ROȘIE — cinemascop : 
CÎNTECUL YMEI SUMAK — VREAU 
SĂ ȘTIU TOT nr. 40; UN CROS NEO
BIȘNUIT : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
o CARTIERUL VESELIEI : Giulești 
15,30; 18; 20,30, Dacia — 9—13,30 în con
tinuare ; 15,45; 18,15; 20,45.
® FEMEIA NECUNOSCUTA : Cultu
ral (completare Călătorie în paradisul 
păsărilor) — 10,30; 15; 17,45 î^O,30.
O ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești — 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,30.
© ULTIMA VACANȚA : Grivița - 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,15.
© LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Bucegi (completare Vezi rîndu- 
nelele se duc) — 10; 12,30; 15; 17,45;
20,30.
G MISTERELE PARISULUI — cine
mascop : Unirea — 11; 16; 18,15; 20,30. 
© BOCCELUȚA : Flacăra (completare 
Poveste despre ceasuri) — 10; 15,30; 
17,45; 20.
© LA ORA 5 DUPA-AMIAZĂ : Vitan 
16; 18,15; 20,30.
O MARILYN — cinemascop : Miorița 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Mara- J' 
mureș) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;-
21, Volga (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat tn regiunea 
Cluj) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
© PINA LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop ; Munca (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 16; 18; 20. 
© 800 DE LEGHE PE 
Popular (completare 
1805) — 10,30; 16; 18,30;
(completare Plonieria nr. 5/1965) — 10; 
16; 18,15; 20,30.
© WINNETOU — cinemascop : 
COMOARA DIN LACUL DE ARGINT
— cinemascop : Arta — 9,15; 12,45;
16,30; 20,15.
© UNCHIUL MEU : Moșilor (comple
tare Plonieria nr. 5/19G5) — 15,30; 18; 
20,15.
O CARTOUCHE — cinemascop : Crîn- 
gași — 10; 16; 18,15; 20,30.
9 PRIMA ZI DE LIBERTATE — cine
mascop : Viitorul 
conducătorilor de 
regiunea Cluj) —
• CINE EȘTI
NULE SORGE ? — cinemascop : Co
lentina — 15,30; 18; 20,30.
© JUDEX : Rahova 
Călătorie în paradisul păsărilor) — 
10; 16; 18,15; 20,30.
© JOE LIMONADA — 
Progresul (completare 
timpului) — 15,30; 18; 20,15.
O CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Lira (completare Sport nr. 
5/1965) — 15,30; 18; 20,30.
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STUDIEREA

Șl CONDUCEREA

ȘTIINȚIFICA

A PROCESELOR
ECONOMICE

Cu mult interes urmăresc articolele apărute în paginile economice din „Scînțeia“. Mi-au atras în mod deosebit atenția 
i articolele referitoare la 
i aprovizionarea tehnico- 
I materială, la implicațiile 
I stocurilor supranormati- , ve, la stilul și metodele 
I de conducere a întreprinderilor. Participantii la discuția privind îmbunătățirea aprovizionării teh- 
1 nico-materiale a între- ■' prinderilor, de exemplu, 
I au ridicat anumite pro- i bleme practice interesan- ; te. Ele merită întreaga atenție deoarece, în ulfi- 
i mul deceniu, tocmai ase

menea probleme de apro- 
I vizionare au determinat 

dezvoltarea uneia dintre 
; cele mal interesante laturi 

ale cercetării matematice și 
anume teoria stocurilor, 
care este larg dezbătută în

■ literatura științifică de spe- 
, cialitafe. Utilizînd un a- , parat matematic modern, I multe dintre rezultatele j obținute de teoria stocu- 
j rilor au un puternic ca- • racter aplicativ. Majori- ; tatea lor se referă la op- 
i timizarea într-un anumit 
i sens și în diferite situa- ' ții concrete a politicii 
I de stocare, inclusiv în ca- 
I zul formării stocurilor la 
t mai multe verigi — la 
I întreprinderi și baze de ! aprovizionare — cum s-a ' preconizat și în discuția ) din „Scînțeia“. Alte■ cercetări matematice pri- ' vesc elucidarea legităților care apar într-un sistem de stocare. Modelele matematice elaborate au o remarcabilă flexibilitate, putîndu-se adapta u- nor situații foarte diverse. Ele se pot utiliza la aprovizionarea tehnico- materială a întreprinderilor, a magazinelor deI desfacere, la producția și stocarea pieselor de ' schimb și subansamble- [ lor, la gospodărirea apei [ dintr-un sistem hidro- ! energetic, la stabilirea ! rațională a fondului de 
i rulment.' Desigur, aprovizionarea

• i nu reprezintă decît un 
j domeniu de aplicare a ' metodelor matematice.Asemenea metode se pot folosi și în privința gestiunii moderne a între- ' prinderilor, planificării interne și organizării producției. Ele trebuie să capete un cîmp mai larg de aplicare în activitatea economică a unităților productive. Progre

sul tehnic promovat în dez
voltarea mereu ascendentă 
a. economiei nationale îți 
dă mai complet roadele 

. cînd se utilizează cele mai 
avansate metode de condu
cere a activității în diferite 
domenii ale vieții economi
ce. Aceste metode consti
tuie o parte integrantă a 
revoluției țtiințifieo-tehnice 
contemporane și, așa cum 
s-a arătat la Congresul al 
IX-lea al partidului, ele nu 
pot fi ignorate în studierea 
și conducerea oricărui pro
ces economic. Iată de ce este regretabil faptul că literatura noastră e- conomică nu reflectă a- ceste metode și se pare că și specialiștii din Comitetul de Stat al Planificării, din ministere, conducerile întreprinderilor se ocupă .irea puțin de problemele conducerii moderne, științifice a activității productive. Nu se cunoaște oare că o linie automată, oricît de modernă ar fi, nu poate asigura o eficiență economică înaltă dacă producția ei se realizează neritmic, cu întreruperi frecvente, datorită slabei organizări a aprovizionării tehnico- materiale, dacă dirijarea unor laturi ale activitățij de producție se face încă în mod empiric ?Din păcate, nici în linele analize economice, în raporturile lor explicative pe teme de planificare internă și organizare a producției, de aprovizionare nu se utilizează un anarat matematic adecvat, nu se pun în evi-

Lector univ.
B. BEREANU

dentă cu exactitate factorii de influență și, deseori, lipsesc concluziile, ce anume trebuie șă fie îndreptat și de cine. Răsfoind asemenea analize întocmite pînă nu de mult de uzina „6 Martie“ Zăr- nești, de fabrica „Elec- troprecizie“-Săcele, ca să dau numai două exemple, rămîi cu imaginea unui amalgam de cifre, dispuse fără discernămînt, nesistematizate. Totodată — și aceasta este valabil nu numai în cazul unor analize, ci și pentru o serie de articole din presă ale unor conducători de întreprinderi — se jonglează uneori cu noțiunile de optim, maxim, minim, fără a se indica criteriile luate în considerare. Optim, maxim, minim, dar în raport cu ce criterii ?In cele ce urmează, aș dori să mă opresc la u- nele aspecte ale îmbunătățirii sistemului de apro-

i riante sau alta de aprovizionare vor fi diferite. Astfel, pentru livrarea în tranșe semestriale, cheltuielile neeconomicoase datorate imobilizării fondurilor în stocuri vor fi mai ridicate decît în cazul livrării lunare, iar cele referitoare la livrarea zilnică, dacă se transportă cantități nevagona- bile, pot fi și mai mari. Am insistat asupra acestor consecințe, pentru a scoate în evidență însemnătatea stabilirii, încă de la început, a unui program optim de aprovizionare. Se înțelege, intre- prinderile vor dori ca el să fie realizat cu cheltuieli cumulate minime.De fapt, pentru ca pro
gramul de aprovizionare să 
fie realist trebuie să se țină 
seama și de efectul fac
torilor întîmplători. De ce ? Este posibil ca, la un moment dat, stocul disponibil să fie mai mic decît necesarul pentru producție ; de aici, riscul întreruperii temporare a producției. Deci, se impune să se aibă în vedere și pierderile cauzate de

® De ce nu este folosita 
teoria stocurilor S Modele 
matematice flexibile, cu o 
larga aplicabilitate ® Im
perfecțiunile din analizele 
activității productive pot fi 
înlăturate © Optim, maxim, 
minim, dar fața de ce? ® Cum 
Întocmim programul de apro

vizionare.

vizionare tehnico-mate- rială. Sînt de acord că aprovizionarea trebuie să fie oportună, operativă și elastică. Fiecare din aceste condiții are o mare însemnătate. Matematic, se pot obține soluții optime diferite, după cum se utilizează un criteriu sau altul. Alegerea soluției optime presupune însă luarea în considerare a unor factori suplimentari. Problema constă în 
elaborarea unui sisfem ști
ințific, prin care întreaga 
activitate de aprovizionare 
să fie subordonată necesi
tății ca fiecare întreprinde
re Industrială să-și realizeze 
în condiții de econo
micitate prevederile planu
lui. Evident, elementul e- sențial îl reprezintă întocmirea programului de 
aprovizionare, pe baza cunoașterii precise și la momentul oportun a sarcinilor de producție. Excludem pentru început influența unor factori, cum ar fi întîrzieri în transportul produselor, imposibilitatea temporară a furnizorului de a livra un material la termen. în acest caz, programul de 
aprovizionare va trebui să 
îndeplinească următoarele 
condiții : stocul să fie în 
fiecare moment cel puțin 
egal cu consumul pe care 
urmează să-l satisfacă, li
vrările să poată fi efectuate 
de furnizor la timp ți 
în cantitățile prevăzute. Presupunem, de exemplu, că în contract se prevede ca livrarea de către furnizor să se facă într-una din următoarele variante: în două tranșe semestriale, în tranșe egale lunare sau zilnice. Cheltuielile corespunzătoare unei va-

întreruperile în producție, care pot fi destul de importante, datorită reacției „în lanț“ a legăturilor contractuale dintre întreprinderi. Luarea în calcul 
a factorilor înfîmplăfori o- 
bligă modificarea criteriului 
de optimizare : minimizarea 
valorii medii a pierderilor 
ți cheltuielilor cumulate 
pentru realizarea programu
lui de aprovizionare. Menționăm însă că calcularea acestor pierderi necesită o analiză economică amănunțită, pe baza utilizării metodelor statisticii matematice.Ce concluzii se reliefează ? în anumite cazuri, 
politica optimă de formare 
a stocurilor de siguranță 
constă în a aproviziona în
treprinderea numai atunci 
cînd stocul a scăzut sub ni
velul critic, determinat prin 
calcule, iar cantitatea a- chiziționată trebuie să a- sigure refacerea rapidă a stocului. Nivelul critic depinde de volumul pierderilor prilejuite de imposibilitatea de a mai satisface la un moment dat necesitățile producției. De exemplu, dacă epuizarea stocului ar produce întreruperea producției unei întregi linii tehnologice, este rational ca stocul de siguranță să fie menținut la un nivel mai ridicat decît în cazul cînd aceasta ar afecta munca unui singur muncitor. în realitate însă, actuala metodologie prevede ca stocul de siguranță să fie identic în ambele cazuri, consumul zilnic rămînînd același. Ea ține seama numai de unele pierderi — și anume de cele provocate de imobilizarea fondurilor sub formă da
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UE AMORTIZARE

dar nu generate produc

Imensa macara de 40 tone, produsă de colectivul Uzinei de construcții metalice șl mașini agricole din 
Bocșa, înainte de a intra în probe Foto : A. Cartoțan

supranormative, și de pierderile de întreruperea ției. De ali^gl, întreagă această metodologie de calcul a stocului de siguranță n-are, după părerea mea, nici un fundament științific. Mai mult, ea duce la concluzii arbitrare. Este un exemplu de rezolvare necorespunzătoare a unei probleme greșit puse chiar din capul locului.Modelele matematice arată, totodată, că politi
ca optimă de stocare tre
buie să fie elastică — în 
sensul că decizia de a co
manda o cantitate de ma
terii ți materiale depinde 
de informația disponibilă în 
acel moment asupra stocu
lui ți a consumului cert ți 
nu de cea existentă la în
ceputul perioadei de plan. Dar, așa cum au arătat și participanții la discuția din „Scînțeia“, metodologia în vigoare nu prevede necesitatea confruntării permanente a stocului cu producția. în practică, nu se ține o evidență, sistematică a stocului de siguranță, iar cu metode rudimentare este imposibil de a urmări rapid e- voluția nivelului stocurilor.Organele consideră, în că un sistem aprovizionare materială ar fi acela care ar permite neapărat reducerea în general a volumului fondurilor circulante. în fond, ele sînt o- bligate să socotească așa, întrucît prevederile finan
ciare de determinare a su- 
pranormativelor 
terale. Fără stocurile prea mari produc pierderi, imobilizării unor importante fonduri ; deci, ele trebuie reduse continuu, potrivit unei metodologii fundamentate științific. Dar aceasta este numai o latură a problemei, a- dică latura ei vizibilă. 
De ce nu se calculează însă 
ți alte pierderi, cum ar fi 
cele generate de stocurile 
insuficiente, de opririle în 
producție, de nerespeefarea 
prescripțiilor de calitate, de 
trimiterea unui mare număr 
de delegați ți autocamioa
ne pentru a procura In pri
pă materiale, piese, suban
sambluri i Asemenea pierderi au un efect economic ce nu poate fi neglijat. Spun aceasta, întrucît ele pot fi mai mari decît economiile realizate prin reducerea normativelor de mijloace circulante. Am avut prilejul să urmăresc cîtva timp modul în care se face a- provizionarea, potrivit metodologiei actuale, la uzina „Steagul roșu“ Brașov. Cred că aici, pierderile mai puțin vizibile sînt destul de mari și ele grevează nejustificat prețul de cost al producției.Am schițat acest model matematic, frecvent întîl- nit în practică. Nu susțin că el este singurul. Accentuez însă, încă o dată, că un sistem perfecționat de aprovizionare tehnico- materială necesită cercetări matematico-ștatistice, elaborarea unor modele optime de stocare cît mai corespunzătoare. Cred că 
ar trebui să fie luate în 
considerare în mai mare 
măsură posibilitățile de 
optimizare a planurilor de 
aprovizionare fehnico-ma- 
terială, precum ți a altor 
probleme strîns legate de 
asigurarea întreprinderilor 
cu produsele necesare, cum 
ar fi : stabilirea lotului e- 
conomic optim, norma
rea producției neterminate, 
stocarea producției finite. Socotesc că asemenea probleme trebuie să fie în atenția organelor însărcinate cu îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnlco-materială a întreprinderilor.

SISTEMULUI

financiare dese cazuri, rational de tehnico-

sînt unila- îndoială,datorită

PERFECȚIONAREA

In ziarul nostru au fost publicate mai multe articole în legătură cu 
căile și posibilitățile de perfecționare a sistemului actual de amortizare 
a fondurilor fixe. Am primit și alte articole pe această temă. Două din
tre ele le publicăm în pagina de față, solicitînd totodată cadrele din eco
nomie, specialiștii, să comunice în continuare ziarului punctele lor 
vedere în acest domeniu.

de
’A

Normative depășite
După aprecierile econo

miștilor, în structura pre
țului de cost al țițeiului 

: extras, cheltuielile legate de 
amortizarea fondurilor fixe 
ocupă o pondere de peste 
50 la sută. Este o apreciere 
valabilă și pentru întreprin
derile frustului nostru de 
extracție, înfrucît ele sînt 
dotate cu utilaje și instala
ții de un înalt nivel tehnic, 
pentru care s-au cheltuit 
însemnate fonduri de inves
tiții din bugetul sfatului. 
Este deci foarte important 
să se întocmească un plan 
realist de amortizare, care 
să asigure recuperarea rit
mică a mijloacelor econo
mice investite. în practică 
însă, nu dispunem de ele
mente suficiente în vederea 
elaborării de programe de 
amortizare cît mai rațio
nale. Despre ce este 
vorba ?

După normativele actuale, 
la întocmirea planului de 
amortizare trebuie să se ia 
în calcul, printre altele, sol
dul real al fondurilor fixe 
la începutul anului, noile 
investiții care vor fi date

în funcțiune, instalațiile pri
mite prin transfer sau care 
vor intra în reparații capi
tale, sondele de peste 10 
ani în exploatare. De ase
menea, se indică să se fo
losească și graficele de 
montare a unor instalații 
necesare exploatării sonde
lor în pompaj, a conduc
telor de țiței, gaze și abur. 
Normativele și 
despre care am amintit nu 
ne sînt însă de nici un a- 
jufor, fiind, după părerea 
mea, depășite de viață. 
Sectorul extracției țițeiului 
are anumite particularități. 
Nu toate sondele forate in
tră imediat în producție ; 
de asemenea, nu se poate 
stabili cu precizie, anticipat, 
cînd se vor executa diferi
tele lucrări de montaj. Or, 
prevederile în vigoare nu 
țin seama de aceste parti
cularități.

Există, după cîte știu, o 
propunere a Direcției ge
nerale foraj-extracție țiței, 
a cărei aplicare ar înlătura 
în parte inexactitățile la 
elaborarea planului de a- 
mortizare. Ea precizează că

graficele

de viață

ea, 
de
se

sondele cu cea mai mare 
pondere în volumul fondu
rilor fixe să fie luate în cal
cul cu mișcările din cursul 
anului de bază, indiferent 
de durata de producție. Cu 
alte cuvinte, ar însemna 
la întocmirea planului 
amortizare pe 1966, să
ia în considerare valoarea 
sondelor în producție, din 
care să se scadă valoarea 
sondelor care împlinesc 10 
ani în exploatare. Propune
rea mi se pare întemeiată. 
S-ar simplifica astfel mult 
calculele și s-ar asigura o 
planificare mai exactă a 
recuperării cheltuielilor le
gate de amortizare. Pro
punerea însă nu a tre
zit interes la organele 
de resort din Ministerul 
Finanțelor. Consider că ea 
merită să fie studiată cu 
toată atenția și, eventual, 
îmbunătățită, pentru a fi 
aplicată la calculul amorti
zării fondurilor fixe în sec
torul extracției țițeiului.

Vasilo CALOTA
contabil șef al Trustului 
de extracție Tg. Jiu

Metoda cotelor regresive
și avantajele ei

structura

amortiza-

Este firesc ca, în între
prinderile unde 
cheltuielilor de producție 
individualizează 
rea ca un element cu pon
dere ridicată, cheltuielile 
de întreținere, reparații 
curente și capitale să aibă 
o greutate specifică mare. 
Deosebirea între curbele 
acestor ponderi este apre
ciabilă. în timp ca amorti
zarea are un nivel relativ 
constant în structura prețu
lui de cost, cheltuielile de 
întreținere, reparații curente 
și capitale sînt în continuă 
creștere, corespunzătoare 
gradului de uzură fizică și 
morală a mașinilor și utila
jelor.

Examinarea evoluției pon
derii celor două grupe de 
cheltuieli are deci o impor
tanță deosebită. Fără stu
dierea lor nu este posibilă 
elaborarea unui program de 
amortizare realist. Aplati
zarea vîrfului cheltuielilor 
de întreținere și reparații, 
care tind să crească de la 
an la an, precum și atenua
rea efectului uzurii morale, 
presupun însă analize com
parative complexe. După 
părerea mea, organele de 
specialitate trebuie să cer
ceteze schimbările în prețul 
de cost generate de efec
tele menționate, să preîn- 
fîmpine scăderea randa
mentului fondurilor fixe, 
cauzată de creșterea gra
dului de uzură.

problema 
complexă, 

necesită

de amor- 
se poate 
variante :

Se înțelege, 
este destul de 
Soluționarea ei 
confruntarea de metode di
ferite, pentru a o alege pe 
cea mai bună. La una din
tre ele aș vrea să mă refer 
pe scurt — și anume la 
metoda cofelor de amorti
zare cu caracter regresiv, 
care, după părerea mea, ar 
putea asigura recuperarea 
mai rapidă a fondurilor 
investite de stat pentru do
tarea întreprinderilor cu 
tehnică modernă.

Metoda cotelor 
fizare regresive 
folosi în două
soldul descrescînd ori suma 
numerelor de ordine ale 
anilor de amortizare. Cu a- 
jutorul lor, am calculat 
amortizarea unei turbine 
cu aburi de 12 MW, în va
loare de inventar de 16 mi
lioane de lei. Corespunză
tor normelor în vigoare, 
durata de funcționare este 
de 30 de ani, iar norma 
proporțională de amortizare 
anuală se ridică la 3,3 !a 
sută. Pentru a accelera însă 
recuperarea investiției, am 
urmărit ca în fiecare an sol
dul valorii rămase să fie 
corelat cu mărimea dublă a 
normei proporționale. Ce 
se observă ? în ambele va
riante, în primul an se re
cuperează peste 1 milion 
de lei. Valorile descresc 
proporțional, dar după 10

ani de funcționare a tur
binei s-au și recuperat a- 
proape 10 milioane de lei. 
Ce importanță are acest lu
cru ? Economia națională 
poate dispune mai repede 
de sumele cheltuite cu achi
ziționarea și instalarea tur
binei, ceea ce creează noi 
posibilități pentru extinde
rea progresului tehnic în 
domeniul energetic. Colec
tivele centralelor hidro și 
termoelectrice sînt stimula
te astfel să utilizeze întrea
ga capacitate a agregatelor, 
să acorde în permanență 
atenție bunei funcționări a 
acestora. Totodată, ambele 
variante permit diminuarea 
vîrfului cheltuielilor de în
treținere și reparații, ele re- 
partizîndu-se uniform în 
structura prețului de cost. 
Desigur, această propunere 
nu epuizează soluționarea 
problemei perfecționării 
metodologiei de amorti
zare. Mai pot fi și alte punc
te de vedere. Luarea lor în 
considerare de către orga
nele de specialitate ar elu
cida și alte metode de îm
bunătățire a sistemului de 
amortizare a fondurilor fixe, 
acțiune importantă pentru 
economia noastră națio
nală.

Aurel MLADINOVICI 
contabil șef 
al întreprinderii 
de distribuție a energiei 
electrice București
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TRIBU N A 

ECONOMISTULUI

Produse 
pentru 
beneficiari... 
eventuali

Ion BELOIU
director în Banca NaționalăEste un fapt cunoscut că activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri de consum se desfășoară în cadrul prevederilor planului de stat. Fiecare produs are un loc bine determinat în circuitul economiei noastre planificate. Punerea lui în fabricație este judicios cîntărită din punct de vedere tehnic și economic, al destinației și scopului pentru care trebuie produs. In practică s-a confirmat că de fabricarea în 

întregime a cantităților și 
sortimentelor planificate, 
de livrarea lor la termen 
depinde acoperirea în 
permanență a cerințelor 
populației, realizarea u- 
nor importante sarcini de 
export.S-ar părea că aceste adevăruri sînt elementare pentru activitatea oricărei întreprinderi. Cu toate acestea, unele unități industriale nu respectă sortimentele prevăzute în plan, fabrică produse necontractate. Iată un exemplu din multe altele. Fabrica „Proletarul" din Bacău a produs, spre sfîrși- tul anului trecut, diferite țesături din tire cardate în valoare de aproape 700 000 de lei, fără ca ele să fi fost contractate cu organele comerciale sau cu întreprinderile de confecții. Aproape întreaga această cantitate de țesături se află și acum în depozitul de produse finite al fabricii, în stoc nevandabil. Dacă erau de calitate superioară, în modele inspirate, poate că organele comerciale le-ar fi solicitat. Dar nici măcar nu poate fi vorba de așa ceva. La fabricarea lor s-au utilizat însă mari cantități de fire, s-au consumat inutil manoperă, e- nergie electrică, diferite materiale. Fondurile stau astfel înghețate, întrucît fabrica nu a putut să recupereze cel puțin cheltuielile de fabricație. Din această cauză, întreprinderea nu și-a realizat, pe măsura fondurilor materiale și bănești cheltuite, producția marfă livrată și încasată, beneficiul și a- cumulările. In schimb, în zece luni din acest an, ea a avut împrumuturi restante, pentru care a plătit dobînzi penalizatoare. Iată cum, prin fa
bricarea unor cantități 
de produse textile fără 
desfacere asigurată, în
treprinderea din Bacău 
și-a diminuat singură 
realizările economico-fl- 
nanciare. De aproape un an, economiștii serviciului de desfacere întreabă pe unul și pe altul dacă nu au nevoie de aceste țesături. După cît se pare, conducerea fabricii ar fi dispusă să reducă din preț, numai să scape de ele. Este, firește, un e- 
xemplu de spirit gospo
dăresc scăzut în utiliza
rea fondurilor materiale 
și băneșli încredințate 
întreprinderii de către 
stat.Există și situații cînd bunurile de consum sînt produse în cadrul contractelor — sub aspectul denumirii — dar în alte modele și poziții coloristi- ce. Pe bună dreptate,în acest caz organele comerciale refuză să le recepționeze și săle plătească. Fabrica„Flacăra roșie" din București, de exemplu, a confecționat în acest an încălțăminte în valoare de aproape 400 000 de lei, în modele și culori diferite de cele omologate. Se poate socoti aceasta drept o inițiativă, cum susține conducerea fabricii ? Indiscutabil, nu. Practica întreprinderii bucureștene este tot atît de necorespunzătoare ca șl a unității din Bacău. Poate chiar mai gravă. Și de ce ? Inițial, ea s-a angajat că va fabrica nu

mai sortimentul respectiv. Comerțul a contat pe cu- vîntul întreprinderii, a întocmit programarea desfacerii încălțămintei care, în final, nu a putut ii respectată. Un astfel de pro
cedeu pune Ia îndoială 
seriozitatea cu care con
ducerea întreprinderii pri
vește relațiile cu comerțul, 
activitatea de omologare 
și de contractare. Conducerea fabricii a cedat cu ușurință în fața dificultăților pe care le ridica a- similarea în fabricație a anumitor modele noi, considered că planul poate fi îndeplinit oricum, fără a realiza toate sortimentele stabilite.Lipsa de preocupare a unor conduceri de întreprinderi pentru fabricarea sortimentelor planificate și solicitate de cumpărători. generează unele fapte paradoxale. întreprinderea textilă din Galați a realizat pe 10 luni din acest an sarcinile de plan privind volumul producției globale, creșterea productivității muncii, sarcina de reducere a prețului de cost și beneficii. In dările de seamă ale direcției generale, ea apare ca o fabrică unde lucrurile merg bine. O singură mică neplăcere : unele 
dintre mărfurile întreprin
derii nu sînt cerute de 
cumpărători și stau în 
stocuri novandabiie în re
țeaua comercială. Și a- ceasta din cauză că aici se produc, cu rare excepții. numai sortimente „tradiționale", nu se fac eforturile cuvenite pentru diversificarea mărfurilor o- ferite comerțului.Acest fapt, ca și altele asemănătoare, naște următoarele întrebări : poa
te ii privită producția unei 
întreprinderi numai in 
sine, fără a lua în consi
derație destinația ei ? O întreprindere produce, pur și simplu, numai pentru a produce ? Nicidecum. Producția oricărei întreprinderi din industria bunurilor de consum trebuie să țină seama de cerințele dezvoltării întregii economii, de exigențele cumpărătorilor. In acest caz, aprecierea asupra activității unei întreprinderi trebuie să fie și ea mai complexă, să țină seama de mai multe coordonate. Totul constă in a 
realiza indicatorii eco
nomici și financiari, dar 
la produse cu valoa
re de întrebuințare ri
dicată și cerute de cum
părători. Tocmai aseme
nea produse sînt solicita
ta cu prioritate, ele nu 
stau mult timp în rețeaua 
comercială — ceea ce 
contribuie la reducerea 
stocurilor nevandabile și 
la accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor cir
culante de care dispune 
economia. Eficiența economică a fondurilor cheltuite își găsește astfel o deplină finalitate.Ar fi inexact să afirmăm că direcțiile generale din Ministerul Industriei U- șoare nu au cunoscut practica întreprinderilor care produc pentru beneficiari... eventuali. Dar se vede că organele tutelare nu au tras cum se cuvine la răspundere conducerile unităților amintite. Ele s-au mulțumit că planul de producție a fost îndeplinit și nu au mai urmărit în permanență în ce condiții, cu ce finalitate și eficiență, dacă s-au asimilat sau nu produsele omologate. Iată de ce socotim binevenită măsura luată recent, potrivit căreia orice decizie de a fabrica mărfuri, în afara sortimentelor planificate sau contractate, să fie luată numai cu cunoștința și aprobarea ministerului respectiv, de comun a- cord cu beneficiarul, cu Comitetul de Stat al Planificării și cu Banca Națională.
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VIAȚA DE PARTID

NTR-UN RAION ÎNDEPĂRTAT
4 Zeci și zeci de raioane, cu multe ase

mănări, dar și cu particularitățile lor — 
pedoclimatice, economice, sociale. Ca 
urmare a politicii partidului de dezvol
tare armonioasă a regiunilor țării, de 
repartizare teritorială judicioasă a for
țelor de producție în cadrul ■ vastului 
program de industrializare socialistă, 
raioanelor cu o economie puternic dez
voltată li se alătură mereu altele, pe 
care socialismul le atrage în ofensiva 
generală spre progres.

în acest proces de creștere, de ridicare 
într-un ritm rapid, în fața organizațiilor 
de partid apar probleme noi, com
plexe ; rezolvarea lor cere o mare con
centrare de forțe, continua perfecționare 
a stilului și metodelor muncii de partid 
la nivelul sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Lucru firesc, căci ne
numărate ,,probleme curente” pentru 
raioane ca veche tradiție industrială, ca 
Brad, Cîmpina sau Turda, se pun pentru 
prima oară la Vatra Dornei, Moldova 
Nouă sau Călărași, raioane unde parti
dul, socialismul au determinat o struc
tură economică nouă.

Am umblat în ultimele săptămîni prin 
Vatra Dornei. Pe harta raionului se văd 
însemnele unei industrii dinamice. Anul 
acesta au început sä fie extrase primele 
tone de minereu din exploatarea de la 
Leșul Ursului, obiectiv industrial de prim 
rang care determină schimbări calitati
ve în viața raionului. Majoritatea covîr- 
șitoare a colectivului exploatării o for
mează oamenii din împrejurimi veniți 
să-și însușească o meserie nouă, mărind 
detașamentul clasei muncitoare. Din 
populația activă a raionului (24 534), 
12 647 sînt muncitori.

Munca de partid nu numai că trebuie 
să se adapteze la asemenea condiții și 
sarcini noi ,,din mers”, dar să meargă cu 
un pas înainte, să le deschidă cale li
beră. Iar Leșul Ursului reprezintă doar 
un singur reper — ce-i drept foarte im
portant — în cîmpul de acțiune al orga
nizației raionale de partid. Pe agenda 
ei se află un vast ansamblu de sarcini și 
obiective. De priceperea organizației 
raionale de partid în a cuprinde, a stă- 
pîni, a influența această diversitate de 
preocupări depinde ritmul înaintării.

ILeșurâ Ursului, un nou 
și principal traseu

—• A fost un an încăr
cat, spunea tovarășul MIHAI OLENCIUC, prim-se- cretar al Comitetului raional de partid Vatra Dornei. Spre deosebire de alți 
ani, ’65 ne-a pus probleme 
deosebite in care nu aveam 
prea multă experiență. Dar 
învățăm.— Aceasta este, de fapt, și tema discuției noastre. Aminteați de probleme, pentru dumneavoastră deosebite. Era vorba, desigur, și de exploatarea minieră Leșul Ursului. La alt capăt de tară, în raionul Moldova Nouă, exploatarea Leșul Ursului are o soră geamănă; sînt deci două întreprinderi de același profil, de aceeași vîrstă, care probabil au ridicat în fata organizațiilor raionale de partid probleme asemănătoare. Cum ați reușit să adaptați munca la aceste condiții noi? Să contribuim prin discuția noastră la un schimb de experiență.— La Leșul Ursului s-a 
pregătit darea în exploata
re a complexului minier 
pentru ca apoi, într-un 
timp scurt, să se treacă la 
intensificarea extracției de 
minereu. Au fost și mai 
sînt greutăți. Se datoresc 
fie lipsei de experiență a 
colectivului, fie pregătirii 
insuficiente a minei pentru 
trecerea la o producție spo
rită. Biroul comitetului ra
ional a înțeles că aci e o 
poziție înaintată, hotărî- 
toare într-un anumit fel 
pentru dezvoltarea raionu
lui și ne-am îndreptat în 
această direcție forțele 
principale.

Ne-am amintit de cele spuse. în glumă, de unul dintre șoferii raionului : „Dacă am porni una dintre mașinile noastre și am lăsa-o fără șofer, ar apuca singură spre Leșul Ursului sau spre întreprinderea forestieră Broșteni“. Gluma șoferului are tîlcul ei.
— Are tîlc, dar nu știu 

cum le vine să mai glumea
scă. Nu prea au răgaz. Tra
gem de ei !... Este ceea ce 
spuneam mai înainte. De 
la bun început au fost dis
cutate măsurile pe care 
trebuia să le ia comitetul 
raional. Se punea chestiu
nea întăririi organizațiilor 
de partid, a creșterii com
petenței lor. Trebuia să 
creăm organizații noi în 
sectoarele miniere, să le 
îndrumăm în activitatea

lor de început. Toate aces
tea le puteam face numai 
pe baza cunoașterii temei
nice a situației reale, la 
fața locului. De aceea am 
trimis la Leșul Ursului ac
tiviști cu experiență.— Vorbeați despre întărirea organizațiilor de partid. Din acest punct de vedere, pare de neînțeles de ce în ultimele trei luni au fost primiți acolo în partid foarte putini tovarăși.

— Adevărat. Colectivul 
e încă tînăr, trebuie să cu
noaștem bine oamenii. Ce 
cale am ales ? Calea creării 
unui larg activ fără de par
tid. In procesul muncii, al 
îndeplinirii sarcinilor, cu
noaștem omul. In decursul 
a trei luni activul fără de 
partid a crescut de la 30 de 
tovarăși — la 04. Iată un 
sprijin de nădejde și o re
zervă nesecată. Aș mai a- 
dăuga ceva. Exploatarea 
are încă un puternic ca
racter de șantier. Unii vin, 
alții pleacă. Sînt condiții 
grele, de început, și nu 
toți pricep aceasta. Cum 
să-i facem să înțeleagă im
portanța minei, rostul lor 
acolo ? Printr-o muncă po
litică intensă, perseveren
tă, care să ajungă la inima și conștiința fiecăruia. De 
aceea am și stabilit în bi
roul comitetului raional ca 
tovarășul Samoilă Gheață, 
secretar cu problemele de 
propagandă, să urce cît mai 
des la Leșul Ursului. Avem 
acolo și Un instructor de 
partid — tovarășul Petre 
Țăranu, activist al comite
tului raional. Acolo este cel 
mai tînăr, dar și cel mai 
mare colectiv muncitoresc.— Are deci o explicație faptul că minerii îi cunosc bine pe tovarășii Gheată și Țăranu. Dar tot ei spun că nici înainte, nici după alegerile din organizațiile de partid, tovarășii Iovu Roman și Emil Cioroianu, secretarii comitetului raional cu probleme economice și organizatorice n-au venit în mijlocul lor de cîte ori ar fi fost necesar.A intervenit tovarășul LAZĂR POPIC, instructor al Comitetului regional de partid pentru raionul Vatra Dornei :

— Aici este o deficiență. E drept, tovarășul Gheață, 
ca secretar al comitetului 
raional, nu se limitează la 
munca de propagandă, în
drumă toate aspectele ac-

Spații albe in agenda 
comitetului raional

nemijlocita

distantă care.

poate

realizare sînt diferite * Suceava-Vatra Dornei, o

descoperit ® Obiectivele sini comune,acfhdhife

scurtata

In exclusivitate ® Permanenta investigare a realității, legătură

terenul * O „sedorizare^ un teren de

♦ Repere într-un timp nelimitat de acțiune® Activistul, mereu in mijlo 

cui oamenilor ® Preocuparea pentru sarcinile curente nu poate fi des

părțită de aceea pentru perspectiva * în primul rînd nu înseamnă

tivității organizației de par
tid de acolo. Totuși, este 
oare firesc ca un secretar 
al comitetului raional să 
fie atît de prins de o sin
gură întreprindere, fie

*

Si>

chiar Leșul Ursului, încît 
să neglijeze îndatoririle Ce-i 
revin pe ansamblul raio
nului 1 Cred că în această 
privință ar trebui să re
flectăm mai mult.

producției de pe o zi pe alta, a te lăsa „furat“ de toate problemele ce apar — și alta să acționezi avînd mereu în față perspectiva, direcția înaintării.Desigur, multe din aceste neajunsuri puteau curmateMinelor n-ar fi lăsat goluri în pregătirea minei pentru o producție sporită, iar în organizarea aparatului tehnic n-ar fi domnit
fidacă Ministerul

zilei de

„Leșul Ursului, obiectiv industrial de prim rang de
termină schimbări calitative în viața raionului, măreș
te detașamentul clasei muncitoare". în fotografie : La 

gura tunelului care străpunge masivul Aluniș.
Foto : M. Andreescu

Vatra Dornei, dar lung dintre toate e spre geologii din Căliman. 301 oa-

pfovizoratul. La conducerea secțiilor s-au perindat în ultimele trei luni trei șefi de secții, fiind detașați (I) de la alte unități, pentru o lună, două. Nu apuca o- mul să-și cunoască tovarășii de muncă, lucrările și își făcea bagajul. Iar membrii comitetului, activiștii de partid ajung în situația de a îndeplini el măsurile ce țin de competența tehnicienilor.
Intr-o localitate
fără nume

|||i||l|li
' * ' '

Lungi sînt drumurile raionului cel mai drumul Munții meni semnează aici, „la capătul pămîntului“ — unde factorul poștal nu ajunge decît o dată pe săptămînă — actul de prezență pe embrionul Unui viitor șantier al socialismului. Inginerul DAN ȘERBĂNES- CU, șeful complexului, ne vorbește despre certitudinile și incertitudinile muncii geologilor, despre strădania lor de a răspunde sarcinilor stabilite prin Directivele Congresului al IX-lëa al partidului pu- nînd în evidență noi rezerve de substanțe minerale utile nemetalifere : ne vorbește despre media lunară de 60 m a vitezelor de avansare în galerii și de „vîrfurile“ care au trecut peste 130 metri.Aici, la cota 1 700 metri, unde se termină bradul și muntele îmbracă cojoc de jnepeni și ienuperi, în localitatea fără nume a geologilor l-am întîlnit într-o duminică după-amiază, în mijlocul oamenilor, pe tovarășul ARDELEANU, instructor al comitetului raional de partid.— Sîntem la Călimani și iată, ne amintim de Leșul Ursului. Sînt multe asemănări : galerii acolo, galerii și aici. Mineri acolo, mineri și dincoace. Pînă și vi-

tezele de înaintare preocupă, poate, în egală măsură, ambele colective. Să deducem că munca de partid are aici aceleași direcții, aceleași obiective ?
-- Obiective, 

doar căile de a 
ele Sînt diferite, 
organizațiile de 
mod diferențiat, 
nu numai de 
muncii, dar și de condițiile 
în care se lucrează, de ni
velul și cerințele oamenilor.

A intervenit tovarășul PETRU MIHĂILĂ, secretarul organizației de bază :
— Oamenii de aici 

Coboară des la oraș, 
mațiile artistice nu Urcă 
pînă la Călimani. Nici 
ferențiarii sau caravana ci
nematografică. Cu ce lu
crăm ? Ni s-au trimis 12 a- 
parate de radio, un aparat 
de proiecție, avem o biblio
tecă. Desfășurăm o intensă 
muncă politică și educativă 
pentru sudarea colectivu
lui, dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor, lăr
girea orizontului lor cultu
ral. Cultivăm în rîndurile 
oamenilor sentimentul de 
răspundere, mândria pentru 
munca lor....Un lucru este evident. Au urcat în Călimani 5 membri de partid, repre- zentînd 2 la sută din colectiv. Acum sînt 32 de comuniști și vor fi, fără îndoială — după ce-și vor îndeplini misiunea — mult mai mulți.

producției globale a întreprinderilor de industrie locală crește rapid de la un an la altul.Munca de perspectivă cere o continuă investigare a realităților. Comitetul raional de partid a inițiat în aceste zile constituirea unui cerc geologic care Va contribui la descoperirea de noi resurse naturale. Merită relevat că în toate acțiunile amintite au fost a- trași să participe, alături de comuniști, sute de tovarăși din activul fără de partid.O orientare judicioasă se constată și în agricultură. L-am întrebat pe tovarășul VIRGIL PODANI, președintele consiliului agricol raional, ce probleme de perspectivă. din domeniul agriculturii au fost analizate recent în biroul mitetului raional ?
— în primul rînd,

privind creșterea volumu
lui de achiziții și contrac
tări — carne 
apoi, legat 
mijloacele de 
prafețelor de
recuperarea unor 
nefolosite de pe 
Căliman. Altă problemă 
care vizează viitorul este 
extinderea ■ unor culturi 
propice raionului, mai ales 
sfecla furajeră. Bineînțe
les, sarcina principală ră
mâne aceea de a sprijini co
operativele agricole de pro
ducție din regiunea noas
tră, chiar și din alte re
giuni, prin livrarea unui ■ 
număr sporit de vaci de 
mare productivitate.Am relatat aceste aprecieri primului secretar al comitetului raional.—- Economie, economie. 
Oamenii s-an referit la sec
torul unde avem o expe
riență mai bogată. Dar și aici mai sînt destule de fă
cut. Dacă vorbim însă de 
Leșul 
spune 
zațiile 
grija
sarcinilor curente cu mun
ca în perspectivă. în aceas
tă direcție vom acționa: să 
răspîndim experiența bună 
în toate sectoarele de acti
vitate, nu numai în eco
nomie.— Aveți forțele necesare?

— Forțe avem. Organiza
ția noastră raională numără 
peste 3 600 comuniști. A- 
Vem un numeros activ 
de partid, mulți activiști 
obștești. Principalul este 
să mobilizăm toate forțe
le, să le valorificăm din 
plin

co-

cele

scriem

da. Poate 
ajunge la 

îndrumăm 
bază în 

în funcție 
specificul

nu
For-

con-

azi prefața 
miine

și lapte — 
de aceasta, 

mărire a su- 
pășune prin 

terenuri 
muntele

Este normal ca problemele economice — și în primul rînd locurile de muncă cele mai grele — să se bucure de o atenție specială. în zadar cauți însă pe agenda de ședințe și analize a comitetului raional alte domenii — învă- țămînt, cultură, educație, sănătate. în toate cele 11 ședințe ale sale din acest an, biroul comitetului raional a analizat numai chestiuni economice. Face analize. întreprinde investigații pe teren, pătrunde de cele mai multe ori în miezul lucrurilor, determină măsuri operative, eficiente, dar exclusiv în domeniul economic. L-am întrebat pe tovarășul SA- MOILÄ GHEAȚĂ, secretar al comitetului raional cu problemele de propagandă.— De ce ml folosiți ceastă experiență meniul muncii educative ?
— în 

strucții 
comisie 
liști...Dar muncii există partid, diști, agitatori. Sau să ne referim la brigăzile științifice. Zeci de specialiști, profesori, medici, juriști. în raionul vecin, la Cîmpu- lung Moldovenesc, comitetul raional folosește sistematic brigăzile științifice pentru a influența asupra preocupărilor oamenilor de la sate.Vorbim de necesitatea cunoașterii terenului înainte de a întreprinde o acțiune importantă, înainte de a stabili conținutul și adresa manifestărilor cultural-e-

a- și în do- cultural-
industrie
e altceva.
economică, specia-

și con- 
Avem o

și în domeniul cultural-educative un larg activ de Lectori, propagan-

ducative. Leșul Ursului nu-i o întreprindere oarecare. Cum explică sindicatele, comitetele de cultură și artă, regional și raional, întreprinderea cinematografică regională, că la Leșul Ursului au fost prezentate în Ultihla vreme numai filme pentru copii ? Cîți copii sînt la Leșul Ursului? După un sumar recensă- mînt aflăm că sînt 15 copii între 1 și 12 ani. Și cîți sa- Jariați ? Peste 2 100. Cînd au aflat despre aceasta, tovarășii din biroul comitetului raional au exclamat : „Este o absurditate“. Firește, dar nu-i totodată și dovada unei slabe cunoașteri și îndrumări din partea comitetului raional de partid ?într-una din comunele raionului, la Cirlibaba. directorul școlii, vorbind despre un anume obicei, ne informa că într-o singură duminică se vindeau băuturi cît în alte Comune într-o lună. Dar, tot în această comună, din ce în ce mai mulți Sînt aceia café, atunci cînd se organizează un spectacol artistic, o conferință, vin la căminul cultural, în comuna vecină, la Ciocănești, sute de locuitori de toate vîrstele participă la viața cultural-artistică Pasiunea pentru folclor, pentru arta populară, a făcut să fie premiațl concursuri.Așadar, două opuse : unul ține altul de tendințe toase ' setea de te. Intensificarea culturale de masă poate înlesni tocmai ridicarea nivelului de conștiință, schimbarea unei mentalități învechite, a unor obiceiuri și deprinderi dăunătoare.

la multeelemente de obicei, noi, sănă- a curioaș- muncii

(îndrumare
sau dispedispecerat ?

Are dreptate tovarășul Popic. Vom reveni mai tîr- ziu la efectele acestei practici.Este vorba, totuși, de experiență, despre ceea ce ne spunea mai înainte tovarășul Olenciuc, anume că omul învață mereu. La mitetul de partid de Leșul Ursului întîlnești meni gata să îmbrace orice oră salopeta și sătre în mină pentru a face tot ce le stă în putință ca sarcinile de plan să se realizeze. Desigur, activistul pune umărul unde e mai greu ; ăsta-i rostul, dato-

cola oala in-

ria lui. Dar aici membri ai comitetului de partid, din preocuparea îndreptățită pentru ridicarea producției, au ajuns să facă dispeceratul transportului subteran, aprovizionării locurilor de muncă etc., în dauna activității politice, a îndrumării și controlului îndeplinirii sarcinilor.Firește, este necesară urmărirea situației zilnice a producției, a dinamicii ei, ca și intervenția promptă a organizației de partid în locurile unde producția a fost stînjenită. Dar una este a trage ceasornicul

'Am solicitat mai multor activiști de partid părerea despre felul cum reușește organizâția raională de partid să îmbine grija pentru îndeplinirea sarcinilor curente cU munca în perspectivă. Aceasta cu a- tît mai mult cu cît, într-o discuție anterioară, tovarăși din biroul Comitetului regional de partid Suceava au apreciat că la Vatra Dornei din acest punct de vedere lucrurile n-ar sta tocmai bine.Mulți dintre cei solicitați au fost de părere că munca de perspectivă a organizațiilor de partid se face mai bine simțită în economie, mai ales în unele sectoare ale acesteia. Comisia economică aduce în fața

fe- ani. in- va- na-

biroului raional de partid studii, analize temeinic argumentate, care creează premisele deschiderii restrelor spre viitorii Este cazul dezvoltării dustriei locale pe baza lorificării unor resurseturale. Cu simț de buni gospodari au fost puse a- ceste probleme în fața comitetului executiv al sfatului popular raional. în ultimii ani au luat ființă centre de îmbuteliere a a- pelor minerale la Negrii, Coșna și ța, secții noi la ca de șvaițer, ocă de mozaic. Pe baza unui studiu recent s-a trecut la organizarea exploatării turbei din Tinovul de la Poiana Stampei. Valoarea

Poiana Coșni- fabri- fabri-

Ursului, n-am putea 
că am ajutat organl- 
de bază să îmbine 

pentru îndeplinirea

capacitated, inițiativa.

Sugestii dintru»
A - -

început de sondaj...Am făcut un sondaj în rîndurile cîtorva intelectuali punîndu-le întrebarea : „Ce problemă cultu- ral-educativă mai importantă considerați că se pune la ora actuală, pe plan local ?
Dumitru Cojocaru, activist cultural : „închegarea 

unui colectiv de oameni 
pricepuți și pasionați, care 
să contribuie la valorifica
rea folclorului bogat din 
vetrele folclorice ale raio
nului, Ciocănești și Poiana 
Stampei".

Mihai Mariiuc, director de școală : „Formarea în 
școala populară de artă a 
unor cadre de instructori 
artistici pentru echipele de 
amatori".

Viorica Bindea, muzeograf ; „Un program co
mun, o colaborare strînsă 
între diferitele instituții 
culturale. Mă gîndesc, bu
năoară, la legătura dintre 
școală, muzeu, casă de cul
tură, filiala O.N.T. „Car- 
pați", privind instruirea 
elevilor pentru cunoaște
rea florei și faunei, a fru
museților regiunii, a fol
clorului local“.

Teodor Firică, procuror- șef : „Sîntem încă puțin 
solicitați de organizații
le U.T.C., de comitetele sin
dicale să vorbim, ca ju
riști, în întreprinderi, 
în instituții despre atîtea 
aspecte ale educației ce
tățenești pe care, prin na-

tura activității noastre, le 
cunoaștem și le influen
țăm".în raion sînt un șir de instituții culturale — casa raională de cultură, muzeul, biblioteca raională, clubul stațiunii balneare. în colaborare cu sfaturile populare, cu sindicatele și organizațiile U.T.C., coordonin- du-și eforturile, înlăturînd fărîmițarea și spiritul departamental, ele au posibilitatea de a îmbunătăți simțitor munca cultural- educativă.Cele relatate sînt cunoscute secretarului comitetului raional CU probleme de propagandă. Acest teren întins al muncii cultural- educative a rămas, după cît se vede, descoperit în unele locuri, Revenim acum la observația instructorului comitetului regional, tovarășul Lazăr Popic, care, a- mintind că tovarășul Samoilă Gheață este legat mai tot timpul de Leșul Ursului, punea pe drept cuvînt întrebarea : este oare rațională o asemenea „sectöri- zare“ pentru un secretar al comitetului raional de partid ?Se pare că răspunsul vine de la sine. Bine face că se ocupă de probleme economice și organizatorice ; dar ceilalți secretari se ocupă de problemele muncii cultural-educative ?

De ce surîdeți tovarășe 
Popic ? i

. Smt doar citeva dintre aspectele muncii de partid intr-un 
raion care își accelerează, cu fiecare zi, ritmul de dezvoltare. Dar 
și acestea sînt de ajuns pentru a da imaginea cîmpului nelimitat 
rfd7ră/mAîa//°5firianiZaf,ei raJr°"a/e de Partid- Problemele ce se 

?înt dfJ^c ^oare- Mfn cu seamă că unele dintre ele apar 
pentru prima data. Dar experiența se dobîndește, se îmbogățește 
î?. PT°ces continuu de ridicare economică și socială. Am în-
tilnit, la Vatra Dornei, activiști de partid care au această experien
ța ; sînt comitete de partid și birouri ale organizațiilor de bază 
care dovedesc capacitate și pricepere în mobilizarea colectivelor 
la îndeplinirea hotarîrilor partidului; comuniști care, prin forța 
exemplului personal, lărgesc mereu aria de influență a organizații
lor de partid. M *

Este normal ca, în condițiile nou ivite, mai dificile, comitetul 
regional de partid sa scurteze distanțele și timpul, să fie cît mai 
aproape cu sprijinul, îndrumarea și controlul său, de acest raion 
îndepărtat, de problemele sale specifice. Din cele relatate reiese 
că acest sprijin este deosebit de necesar. Există toate premisele 
pentru ca munca de partid să îmbrățișeze toate domeniile vieții, 
sa-și sporească continuu competența și eficacitatea în rezolvarea 
problemelor economice, sociale și culturale ale raionului, forța 
de înrîurire în rîndurile celor patruzeci și șase de mii de locuitori 
din bazinul Domelor.

Reportaj-anchetă realizat de Șt. ZIDAR1ȚA, C. MORARU
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VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE MONGOLEDelegația parlamentară a R. P. Mongole condusă de acad. B. Și- rendîb, care se află în țara noastră, a făcut joi o vizită în regiunea Ploiești. Oaspeții s-au oprit la rafinăria Teleajen, unde tov- Nicolae lonescu, adjunct al ministrului petrolului, și Vasile Juncu, directorul general al rafinăriei, au dat explicații în legătură cu procesele de producție. Tov. Gheorghe Stan a oferit în cinstea oaspeților un dejun. După-amiază, ireîntorși în Capitală, oaspeții mongoli au făcut o vizită la Academia Republicii Socialiste România.

5 PLECAREA DELEGAȚIEI 
ACADEMIEI CHINEZE

DE ȘTIINȚEDelegația Academiei Chineze de Științe, condusă de acad. Ien Tzi-țî, șeful secției tehnico-științifice a a- cestei academii, care a semnat noul plan de colaborare științifică cu Academia Republicii Socialiste România, a plecat joi la amiază din țară. Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de acad. Ștefan Nădășan, vicepreședinte al Academiei, și Liu Fan, ambasadorul R.P. Chineze la București.
★

Sub egida Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, joi în holul Teatru
lui Național din Cluj s-a deschis, 
în prezența unor oameni de cul
tură și artă din localitate, expozi
ția „Scenografia în Finlanda". 
Sînt expuse fotografii și schițe de 
decor ale unor piese de teatru 
puse in scenă în această țară.(Agerpres)

Telegrame
și scrisori 
adresate
C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I) luminos al desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră. în lumina documentelor plenarei P.C.R., cooperatorii, lucrătorii din agricultura raionului Luduș vor lua. cele mai corespunzătoare măsuri pentru folosirea mai rațională a îngrășămintelor naturale și chimice, a fondului funciar și a tuturor rezervelor de care dispun unitățile agricole. Suprafața irigată va spori în anul viitor la 800 ha, se vor executa lucrări de îmbunătățiri funciare pe 170 ha și a- menajări pentru plantări de vii și pomi o suprafață de 200 ha. Activul comitetului raional de partid apreciază că măsurile stabilite de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii sînt juste, impuse de viață. Crearea uniunilor intercooperatiste va duce la coordonarea mai eficientă a eforturilor cooperativelor agricole, la sporirea producției vegetale și animale“.O telegramă din alt colț de țară, cea a comuniștilor întruniți în plenara lărgită a Comitetului raional de partid Botoșani : „Participanții la plenară și-au exprimat ferma convingere că înfăptuirea măsurilor stabilite la plenara C.C. al P.C.R. va ridica agricultura noastră socialistă pe o treaptă superioară, va duce la continua înflorire a unităților agricole și a satelor, la ridicarea nivelului de trai material și cultural al întregului popor. Asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central, că oamenii muncii din agricultura raionului nostru, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți eforturile pentru a da viață mărețelor sarcini ce le stau în față“.Din numeroasele telegrame și scrisori trimise de adunările generale ale cooperativelor agricole sau individual de către țărani cooperatori, spicuim cîteva. în cea a cooperatorilor din comuna Măceșu de Jos, regiunea Oltenia, se spune: „Animați de grija și atenția pe care o acordă Partidul Comunist Român țărănimii cooperatiste și dezvoltării agriculturii, comuniștii și toți membrii cooperatori din comuna Măceșu de Jos au primit și dezbătut cu deosebit interes documentele Plenarei din 11—12 noiembrie. Ei și-au manifestat dragostea față de partidul nostru și se angajează că vor depune toate eforturile pentru traducerea în viață a măsurilor prevăzute în documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R.“O mulțime de scrisori și telegrame au trimis personal numeroși cooperatori din regiunea Galați. Redăm un extras din scrisoarea brigadierului Sandu Țînță- reanu, din cooperativa agricolă Mircea Vodă. „îmi exprim bucuria față de măsurile luate de partid privind îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii. Noi, cooperatorii din brigadă, cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T., am reușit să obținem la hectar 3 267 kg de grîu, 4 596 kg de porumb și 2 840 kg de floarea-soa- relui. Ne angajăm să muncim cu însuflețire pentru aplicarea în viață a măsurilor stabilite de partid pentru a obține rezultate tot mai bune“. Un angajament asemănător cuprinde scrisoarea brigadierului zootehnic Ion N. Mocanu, din cooperativa agricolă Roșiori. Inginerul agronom F. Berianu, din aceeași cooperativă, își exprimă satisfacția pentru măsurile luate de con-

Campionatul republican de șah

După nouă runde același liderDupă consumarea a 9 runde, turneul final al campionatului repu- : blican masculin de șah continuă' să aibă lider pe Florin Gheorghiu, care totalizează acum 8,5 puncte. El este urmat în clasament de Nacu — 6,5 puncte, Ciocîltea și Pavlov cu cîte 6 puncte etc. în partidele desfășurate joi au fost înregistrate următoarele rezultate:ÎN CÎTEVA RÎNDURI
e Particlpînd alături de cele mai 

bune formalii vest-germane la un tur
neu organizat în localitatea Lintfort, 
handbaliștii de la Știința București au 
ocupat locul întîi. Ei au învins în or
dine formațiile T.U.S. Dortmund We- 
linghofen cu 11—7 (4—3), Phoenix
Essen cu 14—5 (7—0) și T.U.S. Lintfort 
cu 10—5 (7—2).

O Echipele Chelsea (2—0 cu Wiener 
Sport Klub), F.C. Barcelona (2—0 cu 
Antwerp-Belgia), și Leeds United (0—0 
cu S.C. Leipzig) s-au calificat pentru 
turul trei al competiției continentale 
„Cupa orașelor tlrguri" la fotbal. în 
„Cupa campionilor europeni" dispuntnd 
în meciul retur cu 5—1 (3—1) de Kil
marnock, formația spaniolă Real Madrid 
s-a calificat pentru sferturile de finală. 
(Primul joc se încheiase la egalitate : 
(2—2). în „Cupa cupelor", Liverpool a 
întrecut pe Standard Liège cu 3—1.

O La Istanbul a început turneul in
ternațional de baschet masculin „Cupa

ducerea partidului pentru rezolvarea unei serii de probleme ale vieții interne a cooperativelor agricole de producție. Dobre Stanciu, cooperator din comuna Robească, mulțumește Comitetului Central pentru grija pe care partidul și statul nostru o poartă bătrînilor. „Nu am visat să trăiesc timpuri ca acestea, fără grija existenței la bătrînețe, ca urmare a măsurilor ce le indicați pentru pensionarea noastră. Pentru vîrsta mea înaintată eu am primit ajutor în produse pentru care sînt mulțumit. Avînd și o pensie lunară, voi trăi mai bine. Pentru aceasta vă mulțumesc“.Multe alte asemenea telegrame și scrisori continuă să sosească pe adresa Comitetului Central al partidului, exprimînd recunoștința și hotărîrea țărănimii și a mecanizatorilor de a munci mai bine pentru înflorirea agriculturii noastre și bunăstarea întregului popor.
„Măslinul
lui Platon“ și cei 37 
de milioane de frați 
ai săi

(Urmare din pag. I) unora din revendicări prin publicarea listei prețurilor la care statul va cumpăra anumite produse pentru a menține într-o oarecare măsură nivelul prețurilor pieței.înainte de cel de-al doilea război mondial, Grecia atingea o producție anuală de 100 000 tone de ulei de măsline, concurînd cu succes pe piața mondială uleiul Franței, Italiei și Spaniei. In timpul războiului cîmpii de măslini din Peloponez, Tesalia și Grecia centrală au fost incendiate sau secerate de bombe.— Puțin le-a mai păsat hitleriști- lor de munca noastră, îmi spunea un țăran din Lamia. Aproape 10 ani muncim pe lîngă puii de măslin și-i îngrijim ca pe copiii noștri. pînă dau primele roade. De a- ceea și acum, după două decenii de la sfîrșitul războiului, oamenii încă mai revin asupra acelor timpuri.Am întrerupt firul amintirilor celor cîtorva țărani din Elef- sis, pe care i-am întîlnit la culesul măslinelor, întrebîndu-i de recoltă.— Slabă de tot, mi-a răspuns u- nul. Nu a mai plouat de luni de zile. Insecticide am avut puține, iar unii deloc. Avem și datorii la Banca agricolă, unele de acum 20 de ani, pe care nu le-am putut plăti încă. Dobînzile cresc, iar prețurile insecticidelor sînt destul de mari.Din Elefsis pînă la Megara sînl doar 14 km. Anticul oraș Megara a- pare printre dealuri ca un amfiteatru imens, alb.Auzind de scopul vizitei mele, primarul orașului l-a rugat pe ofițerul stării civile, A. Papanusis, să mă însoțească la o veche fabrică de ulei de măsline. Întreaga fabrică avea vreo 60 de metri pătrați. Un muncitor turna cu găleata măslinele într-un tocător mecanic, iar de aci curgeau în cazanul unui malaxor cu două pietre de moară, învîrtite de un dinam.Proprietarul fabricii îmi spune că în Grecia sînt acum circa 3 500 de prese de ulei moderne, dar că în multe regiuni, precum și in insulele mai îndepărtate funcționează încă destule prese rudimentare cu traa- țiune animală.Cei care au pînă la 20 de măslini, adică marea majoritate a agricultorilor greci, nu-și pot permite să-și prepare singuri uleiul. Culeg măslinele) le pun la murat în saramură, și, după 10—20 de zile, u- nii pleacă cu ele la piață, iar cei mai mulți sînt nevoiți să le vîndă
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Rădulescu-Gheorghiu 0—1 ; Geor- gescu-Bondoc 1—0 ; Voiculescu— Naou 0—1 ; Szabo-Reicher 1—0 ; Moisini-Pavlov 0—1. S-au încheiat la egalitate partidele : Droszd-Ghi- țescu ; Nacht-Soos ; Ciocîltea- Neamțu ; Ungureanu-Mititelu și Botez-Șuta, iar cea dintre Veis- man și Partoș a fost întreruptă.
Bosforului". Rezultatele înregistrate în 
prima zi : Austria—Bulgaria 95—85 ; 
Cehoslovacia—România (tineret) 80—63; 
Turcia—Iran 114—75.

O Continuîndu-șl turneul în țara 
noastră, echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață Slezan Opava a jucat ieri 
pe patinoarul artificial „23 August" in 
compania echipei orașului București. 
Hocheiștii cehoslovaci au învins cu 
scorul de 4—1 (0—0 ; 0—1 i 4—0). Re
vanșa va avea loc astăzi de la ora 
18,30, pe același patinoar.

• Continuîndu-și turneul în America 
de sud, selecționata de fotbal a U.R.S.S. 
a întîlnit la Buenos Aires reprezentati
va Argentinei. Meciul s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0).

• în primul meci al finalei „Cupei 
Braziliei“ la fotbal, F.C. Santos a învins 
cu 5—1 formația Vasco de Gama.

unor comercianțl Intermediari, la prețul la care aceștia vor să lo cumpere...
Problemele recoltelor 
proaste ...și ale recoltelor 
buneFlecare regiune producătoare de măsline are problemele ei, indiferent dacă recolta a fost bună sau nu. In insula Lesbos producția a scăzut anul acesta la jumătate față de cea de anul trecut, țăranii neavînd bani să-și poată procura cele necesare îngrijirii pomilor din cauza datoriilor. In a- celași timp insula Creta înregistrează anul acesta o producție record. Exodul brațelor'de muncă în străinătate creează însă mari întîrzieri în strîngerea recoltei și deci mari pagube. Municipalitatea insulei a cerut ajutor agricultorilor spanioli calificați: Răspunsul se lasă însă așteptat. In Corfu se resimte aceeași acută lipsă a brațelor de muncă. Anul acesta recolta a întrecut cele mai optimiste previziuni, atingînd nivelul record stabilit acum 40 de ani, adică 15 000 tone de ulei de măsline. Dar și aici soarta recoltei depinde de rezolvarea urgentă a problemei brațelor de muncă. Și, întrucî* măslinele formează 70 la sută din veniturile locuitorilor insulei, situația lor este considerată ca a- larmantăProducătorii de măsline și ulei de măsline din întreaga țară revendică anularea datoriilor lor de acum 20 de ani, creșterea exporturilor acestor produse spre toate piețele, micșorarea importurilor de ulei de semințe, îngrădirea speculei intermediarilor și carnețel, majorarea prețurilor de achiziție de către stat și micșorarea prețurilor insecticidelor,în întreaga țară, producția uleiului de măsline și a măslinelor de masă va atinge și în acest an nivelul — înalt pentru Grecia — de respectiv 200 000 și 50 000 de tone. Principalul consumator al acestei producții este țăranul grec pentru care măslinele sînt un aliment de bază. Totuși, măslinele și mai ales uleiul de măsline se numără totodată printre tradiționalele produse de export ale Greciei. In anul 1963 valoarea acestor produse vîndute peste graniță a fost de 268 milioane drahme (față de 278 milioane la portocale și lămîi și 561 milioane la stafide). Principalii cumpărători au fost S.U.A., Brazilia, Italia, R.A.U., iar dintre țările socialiste România, Bulgaria, U.R.S.S.Pe piața occidentală uleiul și măslinele Greciei sînt puternic concurate de produsele similare ale Spaniei, Portugaliei, Italiei, precum și ale unor țări africane. Ziarul „Kathimerini* scrie că, „în timp ce spre țările socialiste se așteaptă a fi exportate circa 2 000 tone ulei de măsline. în Occident se depun eforturi pentru a se exporta 1 000 sau 2 000 de tone. Fapt este că în ultimii ani exportul de ulei de măsline al Greciei către Occident a scăzut simțitor chiar pe piața celor șase", (deși în 1962 Grecia a semnat un tratat de asociere cu această piață). O puternică concurență o' face și uleiul de semințe, care, în ciuda calităților sale reduse față de cele ale uleiului de măsline, tinde să-l înlocuiască aproape complet pe acesta din urmă, care nu ocupă în prezent decît 4—5 la sută din producția mondială de uleiLăsăm în urmă satele Eladei cu bucuriile și suferințele lor, străbatem aceleași drumuri asfaltate care trec prin întinse cîmpii de măslini unde munca este în toi, pentru a ne reîntoarce în mijlocul agitației vieții capitalei. Aci, departe de cei aproape 37 milioane de frați ai săi, își trăiește ultimii săi ani cel mal bătrîn măslin al Greciei, „Măslinul lui Platon*, care se spune că a împlinit de curînd respectabila vîrstă de 2 500 de ani. Bătrînețea, fumul și gazele ce ies din țevile de eșapament ale mașinilor i-au uscat ramurile, dezgolin- du-i coroana. Ochii trecătorilor privesc cu milă și regret la milenarul arbore.
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COMUNICAT POLONO-ETIOPIAN Poeți români la MoscovaADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — La încheierea vizitei în Etiopia a lui Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat ăl R. P. Polone, la Addis Abeba a fost dat publicității un comunicat în care se arată că acesta a avut convorbiri cu împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, rèferitoare la perspectivele dezvoltării continue a relațiilor dintre cele două țări și la o serie de probleme importante ale situației internaționale. Convorbirile au relevat coincidența punctelor de vedere ale guvernelor celor două țări în problema necesității întemeierii relațiilor internaționale pe principiul coexistenței pașnice, indiferent de orînduirea politică, economică și socială, precum și al respectării suveranității tuturor statelor. Părțile au subliniat necesitatea de a se depune toate eforturile în vederea lichidării focarelor de încordare existente în relațiile internaționale.In comunicat se arată că R. P. Polonă și Etiopia, ca țări participante la Conferința de la Geneva pentru dezarmare, vor acționa și pe viitor în direcția realizării unor progrese pe linia dezarmării generale și totale. Ele s-au pronunțat, de asemenea, pentru sporirea ro
Acord comercial ungaro-italian

4BUDAPESTA 2 (Agerpres). — La Ministerul Comerțului Exterior al R. P. Ungare a fost semnat primul acord comercial pe termen de 4 ani și un acord cu privire la colaborarea industrială, economică și tehnică între Ungaria și Italia.După cum anunță M.T.I., acordul pe anul 1966 prevede sporirea schimburilor comerciale între cele
OBIECTIVE ECONOMICE 
ÎN CEHOSLOVACIAPRAGA 2 (Agerpres). — La 1 decembrie, în Cehoslovacia au fost date în exploatare noi obiective^e- conomice. La Turnov a intrat în funcțiune o nouă uzină pentru producția de mașini necesare industriei sticlei. Pentru construcția uzinei au fost alocate peste 40 milioane coroane.La Siroke a început producția de feromang.an la primul cuptor electric cu" arc. Pînă la’sfii-șitur anului)’ la acest cuptor se vor produce a-

A putut constata 
„la fața locului“

Sub titlul „tn timp ce McNamara se afla la 
Saigon. Vietcongul a pri
cinuit pierderi grave tor
telor guvernamentale“, 
ziarul „LE MONDE" din 
30 noiembrie a publicat 
următoarele relatări :„Șederea lui McNamara la Saigon a coincis cu cea mai importantă înfringere suferită, de la începutul verii, de forțele guvernamentale saigoneze. De altfel, secretarul american al apărării s-a arătat «surprins» de forța de atac a Vietcongului. El a anunțat crearea u- nel noi divizii aeromo- bile asemănătoare cu a- ceea angajată în luptele de la Plei-Me.Bătălia care a început sîmbătă și a continuat duminică cu o intensitate ceva mai mică s-a desfășurat în marea plantație Michelin, la 70 km nord-sud de Saigon. Două batalioane și compania de comanda-- ment a celui de-al 7-lea regiment al armatei sud- vietnameze au fost, practic, nimicite.' Un consilier american rănit în lupte a făcut cartierului general următorul raport : «V iet- 
congul, care dispunea de 
o formidabilă putere de 
foc, a atacat din direc
ția est-vest și sud. El 
s-a năpustit tn valuri a- 
supra trupelor noastre. 
Mitralierele țăcăneau, 
apoi difuzoarele au lan
sat apeluri tn limba viet
nameză adresate infan
teriștilor, invitîndu-i sd se predea. Am văzut 
vreo doisprezece soldați 
cu munițiile pe termina
te, care s-au predat, ca 
prizonieri*. Luni, forțele guvernamentale au revenit asupra locurilor, nu pentru a urmări adversarul, care plecase, 

ci pentru a aduna cadavrele. Plantațiile ofereau un tablou dezolant : sute de arbori de cauciuc și-au pierdut frunzișul, iar sub latexul care curgea și sub crengile rupte se aflau cadavrele. Se pare că în această bătălie, Vietcongul s-a bucurat de sprijinul satelor situate în zona luptelor și pe care le controlează, din punct de vedere politic, de mult timp Partizanii și-au luat cu dînșii mor- ții și armamentul. După anumite aprecieri, publicate la Saigon; ar fi pierit 300 de partizani, dar trimisul special al agenției Associated Press, care s-a dus la fața locului, afirma duminică că nu s-a găsit nici un cadavru de partizan. în ce privește pierderile suferite de forțele guvernamentale, ele sînt calificate ca «foarte grele» (efectivele angajate depășeau 800 de oameni). De altfel, moartea lor nu se datorește numai Vietcongului, deoarece aviația a bombardat o unitate proprie. Vreo doisprezece consilieri americani ar fi pierit sîmbătă.Luni dimineața, un batalion al Vietcongului a încercuit lagărul forțelor speciale, situat la 150 km la vest de Saigon Apărătorii postului au suferit pierderi calificate drept «ușoare».Aceasta este situația militară pe care McNamara a putut s-o studieze în Vietnam. Secretarul apărării, sosit duminică, urma să plece luni seara la Washington El a ținut o ședință de lucru cu generalul Westmoreland, comandantul trupelor americane din

lului O.N.U., ca factor important în transpunerea în viață a principiilor coexistenței pașnice și în consolidarea independenței țărilor recent eliberate.In cursul convorbirilor a fost exprimată convingerea profundă că este necesar să se depună toate eforturile pentru lichidarea deplină a rămășițelor colonialismului și pentru dezvoltarea multilaterală și consolidarea statelor recent eliberate.în actuala situație, în care există o amenințare serioasă pentru pace în întreaga lume, se spune în comunicat, părțile și-au exprimat adînca îngrijorare în legătură cu escaladarea războiului în Vietnam și au constatat că rezolvarea a- cestei probleme trebuie să se bazeze pe prevederile acordurilor de la Geneva, în conformitate cu interesele poporului vietnamez.Părțile au subliniat, de asemenea, că convorbirile au relevat perspectivele favorabile ale dezvoltării continue a relațiilor reciproce dintre Polonia și Etiopia. Au fost discutate planurile lărgirii schimburilor economice și a colaborării tehnico-științifice și culturale între cele două țări.
două țări cu 13 la sută față de anul în curs. Valoarea acestor schimburi este de 55 de milioane dolari. Exportul ungar în Italia se va concretiza în produse agricole, produse alimentare, produse ale industriei metalurgice și mărfuri de larg consum. Ungaria va importa utilaj industrial, strunguri, materiale chimice și mărfuri textile, citrice.

DATE ÎN FUNCȚIUNE

proximativ 1 000 tone de feroman- gan cu conținut de carbon.în Slovacia răsăriteană a fost terminată construcția unui lac de acumulare cu suprafața de 33 km pătrați. Construcția a durat 3 ani și jumătate; au fost investite peste 155 milioane coroane. Cu ajutorul noii construcții se va împiedica revărsarea rîurilor Laborța și Cerna și vor fi ferite de inundații 8 900 ha de teren agricol.

RB. ' ' W
Vietnam, amiralul Sharp, comandantul forțelor din Pacific, generalul Wheder și Cabot-Lodge, ambasadorul Statelor U- nite la Saigon. «Trupele americane s-au triplat de la ultima mea vizită, în iulie, la Saigon» —- a declarat McNamara. Foarte surprins de a- vîntul în luptă al Vietcongului, secretarul de stat al apărării n-a vrut să precizeze măsurile ce

CLOCOTE

Ziarul englez „THE GUARDIAN" publică o 
corespondentă din hagos 
tn legătură cu recentele 
evenimente din Nigeria :„Viața politică nigeria- nă, care a clocotit înăbușit după alegerile controversate ce au avut loc luna trecută în regiunea de vest, dă din nou semne de înfierbîntare, după ce președintele comisiei electorale a recunoscut că alegerile au fost falsificate.Alhaji Adegbenro, liderul partidului de opoziție Marea alianță unită progresistă, afirmind că a fost adevăratul învingător în alegeri, a citat a- ceste dezvăluiri în sprijinul unei noi cereri pentru constituirea unei „comisii publice cu puteri întinse care să ancheteze alegerile".Repercusiunile dezvăluirilor făcute de președintele comisiei nu se reduc doar la regiunea de vest.Președintele comisiei e- lectorale, Esna, într-o scrisoare deschisă adresată guvernatorului regiunii de vest, a afirmat că comisia a fost „cu totul neajutorată" în fața „abuzurilor care au ieșit la lumină". El a admis că „este cu

MOSCOVA. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Delegația de poeți români, care participă împreună cu celelalte delegații din țările socialiste la manifestările din cadrul „Zilelor poeziei“ de la Moscova, a luat parte la o masă rotundă organizată de revista „Innostranaia Literatura". Cu acest prilej, între literații prezenți a avut loc un schimb de păreri despre căutările de căi noi în poezie, despre relațiile dintre poeții din diferite țări și despre felul cum văd ei poezia viitorului.Poeții Violeta Zamfirescu șl George Lesnea au avut o întîlnire
Dezvoltarea industriei locale 
in R. D. VietnamHANOI 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., recent, la Hanoi, a avut loc conferința pentru problemele dezvoltării industriei locale în 1966—1967, convocată de C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și de guvernul R. D. Vietnam.Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a expus planul de dezvoltare a industriei locale în anii viitori, în conformitate cu linia industrializării socialiste a R. D. Vietnam,

Adunarea Generală 
a O. I. R. T.VARȘOVIA 2 — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : în Palatul Științei și Culturii din Varșovia s-a deschis la 2 decembrie a XX-a sesiune a Adunării Generale O.I.R.T. (Organizația Internațională de Radio și Televiziune). La sesiune participă reprezentanți ai radiodifuziunii și televiziunii din Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, R. D. Germană, Finlanda, Mongolia, Polonia, Republica Socialistă România, Ungaria, Republica Arabă Unită, U.R.S.S. Vor fi examinate probleme legate de activitatea O.I.R.T. în ultimii 2 ani, schimburi de programe, probleme de tehnică radio și televiziune etc.

se vor lua. Se pare însă că militarii au un cuvînt mai greu de spus decît diplomații.Pe marginea luptelor ce au avut loc, ziarul armatei nord-vietname- ze a scris : «Acum partizanii sînt capabili să ducă nu numai un război de uzură ; ei pot duce un război de nimicire și aceasta pe o scară largă, chiar în bazele americane puternic păzite»".

THE GUARDIAN
noscut faptul că unii funcționari electorali au refuzat să accepte actele de numire a unor candidați, sau să facă o dare de seamă despre situație".Esna a arătat cum, deși toate buletinele de vot erau plasate pentru „păstrare sigură" în mîinile poliției, unele din buletine au fost descoperite la „persoane neautorizate". Referindu-se la unele ne- regularități în modul în care au fost anunțate rezultatele alegerilor, el a recunoscut că „funcționarii care au refuzat să anunțe rezultatele alegerilor la birourile de votare au acționat, in mod evident, încâlcind... regulamentele". El a adăugat că aceste neregularități au furnizat „un motiv serios pentru neîncredere în ce privește autenticitatea rezultatelor". Ce se va întreprinde după aceasta ?Alhaji Adegbenro a declarat că violenta nu s-a calmat în regiune și că. deși poliția nu mai publică cifra victimelor, acestea au ajuns de ordinul .sutelor" și continuă să aibă loc zilnic. El a cerut instaurarea stării de urgentă în vest, altfel guvernul federal nu va putea să organizeze o anchetă". 

cu publicul iubitor de poezie la una din librăriile din Moscova, unde au recitat din poeziile lor, iar scriitorul sovietic Iuri Kojevnikov a recitat aceleași poezii, traduse de el în limba rusă.In cadrul acelorași manifestări, la Casa scriitorilor din Moscova a avut loc o seară de poezie la care au luat parte invitați la „Zilele poeziei“ din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria, precum și numeroși poeți sovietici printre care Surkov, Martinov, Lukonin, Kazakova etc.

trasată de Congresul al 3-lea al partidului din 1960. Vorbind despre importanța dezvoltării industriei locale în condițiile războiului împotriva agresiunilor S.U.A., el a subliniat necesitatea construirii de întreprinderi industriale mijlocii și în special mici în toate provinciile, astfel încît fiecare dintre acestea să devină o puternică unitate economică, care să poată satisface nevoile populației și să asigure mijloacele de producție și mașinile necesare agriculturii din provincia respectivă.
PREGĂTIREA DE CADRE
In cubaHAVANA 2 (Agerpres). — Timp de două zile la Havana a avut loc cea de-a 13-a conferință națională a lucrătorilor din școlile de partid din Cuba. In prezent, în Cuba există 236 asemenea școli. In cei cinci ani care au trecut de la înființarea lor ele au fost absolvite de aproximativ 127 000 de persoane, în majoritate muncitori și țărani. A luat cuvîntul Armando Hart, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Cuban, care a subliniat importanta educației politice a maselor în construcția socialismului și comunismului.

DE PRETUTIMI
DIN PERU 

IN TUAMOTU CU PLUTA18 ani după cei șase scandinavi de pe „Kon-Tiki", trei marinari peruvieni au traversat pe e plută Oceanul Pacific în partea sa sudică. Ajunși pe atolul Fakarava, în arhipelagul Tuamotu, cei trei oameni, care sînt sănătoși, au trebuit să meargă pe jos timp de două zile înainte de a ajunge în satul cel mai apropiat. Traversarea au efectuat-o în ceva mai puțin de patru luni pe ambarcația „Tangeroa".
EXISTA VIATA

Șl IN EXTREMITATEA NORDICĂ 
A OCEANULUI PACIFIC

Tn urma unor îndelungate cerce
tări întreprinse în nordul Oceanu
lui Pacific, oceanografii sovietici au 
afirmat că în Marea Bering, Golful 
Alaska și de-a lungul fărmurilor 
insulelor Aleufine exislă o faună 
foarte bogată. Pe o suprafață de 
4 503 000 km2, cercetătorii au efec
tuat 90 de croaziere procedînd la 
13 000 de experiențe pentru a stu
dia viața submarină la diferite adîn- 
cimi. Cercetările au dovedit exis
tența a numeroase bancuri de 
scrumbii, bibani și calcani comesti
bili, aflafi la mari adîncimi.

PARADOXUL LEGILOR ENGLEZETribunalul englez de la Old Bailey a dat recent o sentință care a mirat nu numai pe auditori, dar și pe împricinat : Kempton Bunton a fost achitat pentru furtul unui tablou de Goya, repre- zentînd portretul ducelui de Wellington, în valoare de 140 000 lire sterline, dar a fost condamnat pentru a fi furat... rama tabloului. Explicația o oferă legea cu privire la furturi, în vigoare din 1916. Aceasta prevede că pentru ca un hoț să fie condamnat, trebuie să existe și intenția, din partea lui, de a-1 lipsi pentru totdeauna pe proprietar de bunul respectiv. De aceea, Bunton nu este vinovat, deoarece intenționa să îl restituie... cîndva. Dar este vinovat că a furat rama, pentru că a aruncat-o imediat.
PERGAMENTUL 

LUI MARTIN LUTHER_ In grădina unei mînăstiri franciscane, în apropiere de Avellino, a fost descoperit un pergament datat din anul 1520, și care purta semnăturile lui Martin Luther și a unuia dintre principii Orsini. Pergamentul era închis într-o amforă din ceramică. Amfora, care a fost găsit’ă la clțiva centimetri a- dîncime, este conservată în perfectă stare. Pergamentul a fost trimis la Napoli pentru a putea fi cercetat’ de specialiști.



SITUAȚIA
DIN RHODESIA
pe ordinea de zi
a Conferinței
de la Addis Abeba

SAIGON 2 (Agerpres). —>Agenția de presă „Eliberarea" 
a dat publicității textul unei conferințe de presă a șefului direcției operative a armatei de eliberare sud-vietnameze, referitoare la o- perațiunile desfășurate în lunile octombrie și noiembrie. Armata de 
eliberare a distrus în această pe
rioadă 19 batalioane dușmane, 
printre care 4 batalioane de in
fanterie și 4 batalioane motoriza-

te americane. Numai în luna oc
tombrie an fost scoși din luptă 
peste 3 000 de soldați americani, 
în luna noiembrie, ale cărei cifre 
exacte nu sînt încă cunoscute, nu
mai în luptele de la Piei Me, pa- 
trioții au scos din luptă peste 1700 
de soldați americani. După cum 
s-a mai anunțat, între 15 octom
brie și 15 noiembrie, aproape 
de avioane americane au fost 
borîte.

300 
do-

Lucrările sesiunii O. N. U.
© A fost adoptată rezoluția privind 
denuclearizarea Africii ® Un comitet de 
experți va studia situația financiară 
a organizației ® Intervenția reprezentan
tului român în Comitetul juridic

Întîlnire la Departamentul

Comerțului al S. U. A.
Interesul stîrnit de călătoria misiunii 
comerciale in România și Polonia

'ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
In capitala Etiopiei au început să 
sosească reprezentanți din diferite 
țări ale continentului african, care 
vor participa la conferința mi
nisterială extraordinară a O.U.Ä. 
în legătură cu situația din Rhode
sia, ce urmează să se deschidă vi
neri la Addis Abeba. în cursul zi
lei au sosit delegațiile din Tuni
sia, Mali, Tanzania, Kenya și Zam
bia. Potrivit observatorilor, faptul 
că în rîndul membrilor delegațiilor 
se anunță și miniștri al apărării 
și experți militari dovedește că 
una din principalele probleme ce 
vor fi abordate va fi o eventuală 
acțiune militară din partea statelor 
africane față de Rhodesia.Comitetul militar al Organizației Unității Africane pentru problema rhodesiană s-a întrunit joi dimineața. El are sarcina de a definitiva recomandările pregătite încă la reuniunea de luna trecută, în legătură cu Rhodesia. Ele vor servi ca bază pentru discuțiile consiliului ministerial.
O Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei a dat publicității un comunicat care anunță ru
perea tuturor relațiilor comerciale 
ale Danemarcei cu regimul rasist 
al Rhodesiel.

CONVORBIRILE
SOVIETO-ENGLEZE cuMOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 decembrie, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la Kremlin pe M. Stewart, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, care se află în Uniunea Sovietică într-o vizită oficială. Agenția TASS menționează că „în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme privind situația internațională și relațiile sovieto-engleze“.La 2 decembrie A. A. Gromîko și Michael Stewart au semnat o convenție consulară.Seara, la postul de televiziune din Moscova, M. Stewart a menționat că Anglia, împreună cu U- niunea Sovietică și cu alte țări, pot aduce un aport însemnat la cauza înfloririi omenirii. „Noi putem colabora, și de aceea am venit la dului consular între Anglia și Moscova pentru a avea convorbiri U.R.S.S.

cu colegul meu Gromîko și membri ai guvernului sovietic".Referindu-se la aceste convorbiri, Stewart a arătat că nu în toate problemele cele două părți sînt de acord. Referindu-se la războiul din Vietnam, pe care l-a numit „tragic“, el a expus punctul de Vedere al guvernului său, subliniind că Anglia și U.R.S.S. au datoria de a contribui la rezolvarea conflictului. El și-a exprimat speranța că în viitorul apropiat va deveni posibilă realizarea unei înțelegeri în această direcție. Stewart a relevat, de asemenea, progresul constatat în timpul convorbirilor sale cu conducătorii sovietici, dînd ca e- xemplu năzuința reciprocă de a dezvolta relațiile economice și culturale, precum și semnarea acor-

NEW YORK 2. — (Agerpres). — In Comitetul politic al Adunării Generale a fost supus la vot miercuri după-amiază proiectul de rezoluție privind denuclearizarea Africii. Rezoluția a fost adoptată cu 105 voturi pentru, printre care și cel al delegației Republicii Socialiste România.în Comitetul administrativ și bugetar s-au încheiat miercuri seara dezbaterile asupra proiectului de rezoluție, prezentat de delegația franceză, care prevede crearea u- nui comitet de experți pentru a studia situația financiară a O.N.U. și a prezenta recomandări. Reprezentantul țării noastre, Dragoș Serbănescu, a sprijinit proiectul de rezoluție, apreciind că „inițiativa franceză este inspirată din-dorința sporirii eficacității și reducerii cheltuielilor O.N.U. și instituțiilor sale specializate și a întăririi disciplinei bugetare și financiare“. Supus la vot, proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi pentru, nici unul contra și o abținere.
•ArIn Comitetul juridic al Adunării Generale continuă discuțiile asupra unuia din principalele puncte aflate pe ordinea de zi : „Principiile de drept internațional privind relațiile între state“. Delegatul român, Constantin Flitan, vicepreședinte al comitetului, a subliniat că egalitatea suverană a statelor . reprezintă piatra de încercare în relațiile internaționale, cerință sine

qua non a dreptului internațional contemporan și condiția pentru ca relațiile internaționale să se desfășoare în spiritul prieteniei și colaborării între state. în concepția guvernului român, dezvoltarea multilaterală a colaborării internaționale are însă ca premisă asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și afirma ființa și personalitatea, de a se bucura nestingherit de toate condițiile necesare progresului său material și spiritual. Pe planul dreptului internațional, aceasta își găsește expresia în principiul egalității suverane a statelor, conform căruia toate statele trebuie să aibă, în raporturile lor reciproce, o poziție juridică egală. Nici un stat nu poate pretinde altuia asumarea u- nor obligații incompatibile cu suveranitatea acestuia din urmă, la fel cum nu îi poate cere asumarea unor obligații la care el însuși nu ar fi dispus să se angajeze.Vorbitorul a arătat, de asemenea, că țara noastră consideră că relațiile de egalitate dintre state implică recunoașterea reciprocă a dreptului fiecărui popor de a dispune de bogățiile și resursele lui naturale în interesul dezvoltării e- conomice și bunăstării țării sale.Referindu-se la principiul care interzice folosirea forței în relațiile dintre state, delegatul român a condamnat intervenția S.U.A. în Vietnam, arătînd că „în timp ce Națiunile Unite își propun să definească acest principiu, într-o parte a globului asistăm la unul din cele mai tipice acte de agresiune din partea S.U.A., punîndu-se în mod grav în pericol pacea și securitatea mondială“. în legătură cu conținutul noțiunii de „forță“, vorbitorul a subliniat că sînt ilicite nu numai intervențiile armate, dar și „presiunile de ordin economic“.în încheiere, vorbitorul a declarat : „Conștientă că fiecare stat, mare sau mic, poate aduce o contribuție la asigurarea păcii și securității internaționale, România este profund atașată coexistenței pașnice, sustinînd dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările, fără deosebire de sistemul lor social-politic".

2. — Trimisul spe- Nicolae Ionescu, 1 decembrie a avut întîlnire, or-NEW YORK cial Agerpres, transmite : La loc la New York o ganizată de Departamentul Comerțului al S.U.A., între reprezentanți ai oamenilor de afaceri din Statele Unite și membrii misiunii comerciale care a întreprins recent o călătorie în România și Polonia. Interesul stîrnit de a- ceastă manifestare este atestat de faptul că la ea au participat peste 700 de industriași și oameni de afaceri americani, precum meroși ziariști.într-o scurtă cuvîntare, în deschiderea discuțiilor, sadorul James Roosevelt (fiul fostului președinte), reprezentantul S.U.A. în Consiliul Economic și Social al O.N.U., a subliniat, printre altele, că misiunea a urmărit realizarea de noi legături cu țările din Europa răsăriteană, pentru înțelegerea reciprocă. Făcînd aceasta, a spus el, considerăm că comerțul de produse fără destinație strategică cu țările i din Europa este pe de-a compatibil cu interesele naționale".In continuare, cei șapte

și nu-rostită amba-

socialiste întregul noastre

va aduce la aceasta combinatul de la Galați. Membrii misiunii au afirmat că în numeroase domenjl România poate să se prezinte p» piața mondială cu produse com^ petitive și au amintit de ritmul de dezvoltare ridicat al țării.
O mare parte din relatările membrilor misiunii comerciale a fost consacrată expunerii amănunțite și analizei multilaterale a economiei României-Cadrele de specialiști din România au produs o impresie foarte bună și vorbitorii au subliniat că, deși au întîlnit mulțl specialiști tineri, aceștia s-au dovedit extrem de bine pregătiți. Au fost relevate, de asemenea, frumusețile și posibilitățile de dezvoltare a turismului, pe care le are România.Concluziile la care au ajuns toți membrii delegației sînt că există mari posibilități de dezvoltare a relațiilor economice cu România, că trebuie sădită în rîndul oamenilor de afaceri americani ideea lărgirii comerțului cu această țară, că guvernul trebuie să sprijine această orientare prin acordarea mai multor licențe de export.Toți vorbitorii au arătat în repetate rînduri că o condiție pentru _ dezvoltarea comerțului cu acordarea clauzei mai favorizate a-

membri ai misiunii comerciale, care au întreprins amintita călătorie, au împărtășit din impresiile și concluziile lor. Ei au declarat că au avut convorbiri cu miniștri, cu conducători ai întreprinderilor de comerț exterior și ai unor fabrici și uzine, și că au avut posibilitatea să viziteze numeroase uzine calități.Referindu-se la România, brii misiunii au declarat constatat existența posibilităților pe care le au firmele americane de a face parteneriiAu fost economice niei, s-au nivelul atins de industria chimică, subliniindu-se dotarea acesteia cu mașini din cele mai moderne. A fost, de asemenea, apreciată pozitiv industria siderurgică, amin- tindu-se de contribuția pe care oCuvintarea

mem- că au
afaceri avantajoase cu români.subliniate posibilitățile însemnate ale Româ- făcut dese referiri la

și lo-

YEMENIJII APARĂ REPUBLICA

l|P Reprezentanța la Dar-Es-Sa- laam a Uniunii Poporului african Zimbabwe (Zapu), partid interzis în Rhodesia, a atras atenția asupra faptului că în imediata 
apropiere a frontierei rhodesiene 
cu Mozambicul, colonialiștii por
tughezi au masat trupe pentru a 
veni în ajutorul rasiștilor lui 
Smith.

lui Waldeck Rochet
7PARIS 2 (Agerpres). — Luînd ’ cuvîntul la Aubervillers (suburbie 1 a Parisului) în cadrul campaniei e- lectorale pentru alegerile prezidențiale, Waldeck Rochet, secretargeneral al P.C. Francez, a criticat- cuvîntarea rostită marți seara la televiziune de generalul de Gaulle. Din 1957 — a arătat Waldeck Rochet — producția industrială a sporit cu peste 45 la sută, iar productivitatea muncii cu 35 la sută, dar puterea de cumpărare a salariului a rămas simțitor aceeași. El a spus că pentru masele de oameni ai muncii francezi, situația este mai puțin strălucitoare decît a fost expusă în această cuvîntare. Referindu-se la politica externă a Franței, secretarul general al P.C. Francez a arătat că „aici, ca și în celelalte domenii, aspectele negative nu lipsesc". El a expus apoi cauzele pentru care comuniștii sprijină candidatura lui Mitterrand.
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Conferința de reconciliere națională în Yemen, care s-a deschis la 23 noiembrie în localitatea Harad, a intrat în impas. După cum transmite agenția France Presse, „ea a 
fost brusc întreruptă, delegația re
publicană refuzînd să accepte ori
ce formă de guvern provizoriu care 
nu ar fi republicană. Reprezentan
ții saudiți și egipteni iși continuă 
încercările pentru o reluare a con
tactelor între cele două delegații".Conferința de reconciliere națională, la care participă 50 de reprezentanți ai populației yemenite (25 republicani și 25 regaliști), este urmarea directă a unei intense activități diplomatice desfășurate în ultimele luni în capitalele arabe pentru restabilirea păcii în mica tară a Orientului Apropiat. După cum se știe, în cursul lunii august, președintele R.A.U., Nasser, și regele Arabiei Saudite, Feisal, au semnat, la Djeddah, un acord privitor la căile de reglementare a problemei yemenite, care prevedea

tru CRomânia este națiunii celei cestei țări. Altfel, au subliniat ei, România nu va putea să-și desfacă produsele la noi din cauza taxelor vamale ridicate ale S.U.A. Ei au amintit că Polonia se bucură de această clauză.
r
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SCURTE ȘTIRI
LEOPOLDVILLE. Agenția Associated Press, citind agenția oficială de știri congoleză, anunță că Louis Lumumba, fratele fostului premier Patrice Lumumba, a fost eliberat din închisoare.

La Paris s-a consumat actul despre care se consideră că ar putea marca o viitoare „reorganizare a alianței atlantice fără Franța" — astfel apreciază observatorii politici reuniunea miniștrilor apărării din zece țări membre ale N.A.T.O., care s-a ținut la 27 noiembrie. Pentru prima dată de la înjghebarea pactului nord-atlantic, scaunul reprezentantului francez a rămas gol la o sesiune la nivel ministerial. Absența a încă patru țări (Norvegia, Islanda, Luxemburg, Portugalia) a conferit întîlnirii de la Paris caracterul unei consultări restrînse.La întîlnire s-a adoptat hotărî- rea de a se crea trei grupuri de lucru care să se ocupe cu problema mijloacelor de comunicație, a schimburilor de informații și a planificării nucleare, sub autoritatea unui comitet special format din reprezentanții permanenți ai țărilor participante. Dacă primelor două grupuri le-ar reveni sarcini mai mult de ordin tehnic, cel de-al treilea ar avea unele prerogative cu caracter politic. Din acest grup fac parte S.U.A., Anglia, R. F. G„ Italia și Turcia. S.U.A. și Marea Britanie, ca puteri nucleare, fac parte din toate cele trej grupuri. După cum se subliniază în comunicatul dat publicității, crearea acestor grupuri are ca obiectiv „studierea posibilităților de îmbunătățire a consultărilor între țările membre ale alianței atlantice“. Ce se ascunde sub această formulare ?După cum este știut, blocul N.A.T.O. este măcinat de adînci divergente între aliați, divergente care se ascut tot mai mult pe. măsură ce se apropie anul 1969, cînd

expiră termenul de 20 de ani pentru care a fost încheiat inițial Tratatul nord-atlantic. în rîndul partenerilor există un larg consens că, în condițiile radical schimbate pe arena internațională fată de anul creării sale (1949), N.A.T.O. nu mai poate fi menținut în forma actuală.Criticile cele mal înverșunate exprimă nemulțumirea țărilor vest-europene față de rolul dominant pe care S.U.A. îl au în cadrul N.A.T.O. Este știut că S.U.A., bi- zuindu-se pe superioritatea economică și pe poziția de monopol nuclear față de ceilalți parteneri, au impus în cadrul N.A.T.O. relații de profundă inegalitate, care-și găsesc expresie în faptul că reprezentanții americani dețin posturile de comandă, că lor le revine controlul și mai ales dreptul de decizie în eventualitatea unui conflict — „degetul pe trăgaci" — că partenerii nu sînt consultați în probleme de cea mai mare însemnătate și prin aceasta pot fi atrași în acțiuni contrare intereselor lor. Față acestea, aliatii cer o zare a N.A.T.O., care leze cu o redistribuire corespunzător cu schimbările intervenite în raportul de forțe pe plan economic și militar între aliați. Este cunoscută îndeosebi poziția Franței, care a anunțat în mod deschis că, deși rămîne adeptă a alianțelor cu țări atlantice, va acționa astfel încît, cel mai tîrziu în 1969. să înceteze, în ce o privește, „subordonarea calificată drept integrare, prevăzută de N.A.T.O.“. Această poziție corespunde afirmațiilor făcute în repetate rînduri de ■ oficialitățile franceze, potrivit cărora — atît în problemele

de toate réorganisa echiva- a rolurilor

problemele nu vor sub- forme și or- care. sub
N.A.T.O., cît și în Pieței comune — ele scrie la nici un fel de ganizatii suprastatale firma „integrării“, tind să împiedice exercitarea suveranității, să pună destinele Franței în mîini străine, să perpetueze hegemonia Statelor Unite. Pe această bază, Parisul și-a manifestat într-o serie de forme răceala crescîndă față de N.A.T.O., între care neparticiparea la actuala consfătuire a miniștrilor apărării este cea mai recentă.în fața revendicărilor formulate de aliatii lor, Statele concentrat eforturile rarea unor planuri, a știrbi nimic din dominantă în N.A.T.O., menținînd atu-ul lor atomic ca factor de presiune. să dea impresia membrilor nemulțumiți că unele din revendicările lor sînt luate în considerație.Ideea „comitetului consultativ“ și rezultatele cărora ea le-a dat acum naștere reprezintă un fel de variantă minimală, inițiatorii lor propunîndu-și să demonstreze că se tine într-o oarecare măsură seama de obiecțiile formulate de unii membri ai N.A.T.O.. îndeosebi în ceea ce privește sistemul consultărilor.Distribuirea Angliei în toate cele trei grupuri create, — ceea ce relevă menținerea ei în rolul de partener secund al S.U.A., — și promovarea R.F.G. în ierarhia atlantică sînt rezultate ale conferinței de natură să ascută și mai mult divergentele interoccidentale. însăși crearea acestui comitet, în absenta reprezentantului francez, conturează căutarea de căi pentru menținerea N.A.T.O. în ipoteza că Franța va părăsi organizația.

Unite și-au spre elabo- care, fără poziția lor

„Ce va face Franța, care a practicat sîmbătă politica scaunului gol ? — se întreba „Le Figaro“. Absența ei a fost oare dictată de indiferență sau de ostilitate?“ Explicațiile cerute marți de reprezentantul permanent al Franței la N.A.T.O. asupra semnificației exacte a ho- tărîrilor adoptate de „comitetul special“ sînt apreciate în cercurile diplomatice ca semn al unei posibile obiecții oficiale sau chiar al opunerii unui veto hotărîrilor reuniunii.Ca și celelalte proiecte, planul „comitetului consultativ“ este primit cu suspiciune chiar în cadrul N.A.T.O. Miercuri, ministrul de externe olandez, Luns, referindu- se la hotărîrile reuniunii de la Paris. a exprimat unele rezerve în legătură cu participarea țării sale la un „directorat“ în sînul blocului nord-atlantic.Conferința extraordinară de la Paris oferă încă un indiciu că diferitele variante de reorganizare ale N.A.T.O., preconizate după formula „să se schimbe cîte ceva, dar să nu se modifice nimic“, nu rezolvă contradicțiile adînci care macină N.A.T.O. și care își au originea în esența agresivă a acestui bloc militar. Ceea ce impune însă viața internațională și ceea ce cer cu tot mai este nică rea normale, rodnice între state, fundamentate pe principiile egalității, suveranității și independentei, al neamestecului în treburile interne, pe colaborare internațională, în interesul păcii și prosperității.

multă energie popoarele, renunțarea la politica anacro- a blocurilor militare, asigura- unei securități reale, relații

Dumitru ȚINU

CONFERINȚA
DE LA CASA ALBĂ

WASHINGTON 2 (Agerpres). — La Washington s-au încheiat lucrările Conferinței de la Casa Albă în problemele colaborării internationale, la care au participat aproximativ 5 000 de politicieni, experti economici, savanfi și alti reprezentanți ai vieții publice americane. După cum relatează agenția Associated Press, reprezentanții guvernului au trebuit să audă numeroase apeluri pentru schimbări, îndeosebi în ce privește războiul din Vietnam. „în 
cursul celor trei zile ale conferinței — arată agenția U.P.I. — un 
număr de delegați s-au arătat ex
trem de critici față de politica 
dusă de S.U.A. în Vietnam".în ultima zi a conferinței a luat cuvîntul secretarul de stat, Dean Rusk, care, răspunzînd la diferite întrebări puse de delegați, a căutat să ia apărarea politicii administrației Johnson. Abordînd problema vietnameză. Rusk a reafirmat că „Statele Unite sînt hotărîte să-și respecte angajamentele lor în Vietnam". Cu toate acestea, secretarul de stat american a declarat că guvernul american „nu exclude o încetare a bombardamentelor asupra Vietnamului de nord ca un pas spre pace“. Potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, aceste cuvinte au fost primite cu aplauze de participanții la conferință.

încetarea focului și o serie de consultări în mai multe etape care să pregătească instaurarea liniștii și stabilității în țară.Prima dintre aceste etape o constituie tocmai actuala conferință de la Harad. Potrivit părerii inițiatorilor, ea ar avea drept obiective : să stabilească forma regimului în timpul perioadei de tranziție de un an, să desemneze un guvern provizoriu și să organizeze un referendum care la 23 noiembrie 1966 să permită yemeniților să hotărască asupra viitorului tării lor.Pjoblema : ce formă de stat să aibă Yemenul la sfîrșitul perioadei de tranziție ? a provocat puternice controverse în cele două tabere politice din Yemen. în perioada dintre conferința de la Djeddah și cea de la Harad. Adepții fostului imam El Badr se pronunță pentru restabilirea, monarhiei, în timp ce susținătorii republicii resping cu ho- tărîre revenirea la vechile stări de lucruri. După cum scrie ziarul libanez „L’Orient“, „liderii republicani afirmă că nici nu poate fi vorba de a determina viitorul regim printr-un referendum căci, pentru ei, republica yemenită nu poate fi pusă în cauză după ce au trecut trei ani de la recunoașterea ei de către un mare număr de țări și după ce a devenit membră a Ligii Arabe și a O.N.U.“. Masele largi ale poporului yemenit sprijină regimul republican. în aceste zile în piața „At Tahrir“ din Sanaa a avut loc o demonstrație populară cu prilejul căreia au răsunat puternic cuvintele : „Republică și nu monarhie, republică și nu reac- țiune“.întreruperea conferinței de la Harad survenită în urma gravelor divergente dintre cele două părți arată încă o dată că drumul spre reglementarea problemei yemenite este lung și anevoios.

KHANG-KHAY. Postul de radio Vocea Patet Lao a difuzat declarația C.C. al partidului Neo Lao Haksat în care se arată că imperialiștii americani și marionetele lor poartă întreaga răspundere pentru înrăutățirea situației din Laos. Declarația condamnă intensificarea bombardamentelor aviației americane asupra regiunilor eliberate din Laos. Declarația cere primului ministru, prințul Suvanna Fumma, să adopte măsuri pentru ca împreună cu partidul Neo Lao Haksat și cu alte partide politice să nu permită înrăutățirea situației din tară.
ROMA. Miercuri au declarat gre- 2" 222 ,L> muncitori construc-vă 60 000 de■ tori.
VARȘOVIA, de colaborare riștilor <" România și Republica Polonă, la Varșovia a sosit o delegație de ziariști români din domeniul economic, condusă de Constantin Amaritei, redactor-șef adjunct al ziarului „România liberă".

în cadrul planului dintre Uniunile zia- din Republica Socialistă i Populară

BAGDAD. împotriva fostului , prim-ministru irakian, generalul Aref Abdel Razzak, a fost' e-mis la Bagdad un arestare. mandat de

N. L.

Violarea apelor 
teritoriale ale
R. P. ChinezePEKIN 2 (Agerpres). — La 2 decembrie, o navă de război americană a pătruns de două ori în apele teritoriale ale R. P. Chineze, în largul coastei provinciei Fuțzien. In aceeași zi, un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al insulelor Iunsin și Dun, în largul coastei provinciei Guandun. Ün purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P, Chineze a fost autorizat să protesteze în legătură cu violarea spațiului aerian al Chinei.

SANTO DOMINGO.guvernului provizoriu _____cii Dominicane, Hector Garcia Godoy, a fixât data de 1 Iunie 1966 pentru alegerile generale, la care urmează să fie desemnați președintele și vicepreședintele republicii.
Președintele al Republi-

TOKIO. Greva marinarilor japonezi, declanșată la 27 noiembrie, este, — potrivit aprecierilor agențiilor de presă — cea mai mare din istoria Japoniei. Ea a paralizat activitatea în porturi, unde ieri staționau cîteva sute de nave.
DELHI. în Parlamentul Indian au Început miercuri dezbaterile referitoare la situația din alimentația și agricultura Indiei. C. Su- bramanian, ministrul indian al alimentației și al agriculturii, a menționat că India se află in fața gravului pericol al foametei, ca urmare a secetei fără precedent. Din lipsă de devize, India nu poate cumpăra produse alimentare, fapt pentru, care Subramanian a cerut deput’atilor să accepte un ajutor american In virtutea „legii publice 480", care prevede plata in monedă națională. Ministrul a preconizat, de asemenea, o serie de măsuri ca raționalizarea alimentelor în zonele urbane și controlul asupra distribuirii apei și furajelor. Mai multi membri ai opoziției au criticat politica economică dusă de guvern.
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