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Soluționări care ar contribui 
la extinderea și eficiența 

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Se știe că principala sarcină a cadrelor din învățămîntul superior este, în primul rînd, îndeplinirea în condiții optime a planului de în- vățămînt: cursuri, lucrări practice cu studenții, seminare, proiecte de an, de diplomă. Acestor obligații strict didactice li se adaugă conducerea cercurilor științifice studențești, a lucrărilor doctoranzilor, precum și cercetarea științifică propriu-zisă. Munca științifică constituie o latură imperios necesară în viața cadrelor universitare. Lipsa acesteia duce în mod inevitabil la anchilozare, la pierderea perspectivei ; prezența ei favorizează dimpotrivă formarea unei atmosfere de emulație în care se nasc idei noi, iar profesorul poate aduce contribuții proprii la elaborarea cursului, la îmbogățirea disciplinei respective.Pînă nu de mult mai era dezbătută întrebarea dacă în învățămîntul superior trebuie acordată prioritate dezvoltării cercetării fundamentale sau celei aplicative. Partidul nostru a îndrumat investigațiile oamenilor de știință spre îmbinarea armonioasă a acestor două aspecte, arătînd că, indiferent de caracterul fundamental sau aplicativ, scopul suprem al cercetării științifice este servirea societății, contribuția adusă mersului ei înainte. în cele ce urmează mă voi
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ducției. O importantă latură a studiului economic se referă la analiza prețului de cost ; aceasta urmărește localizarea și ■ evaluarea contribuției cercetării aplicative la scăderea prețului de cost al produselor. în acest scop, cercetătorul poate acționa în direcția reducerii consumurilor specifice sau a celorlalte cheltuieli. în ce privește ameliorarea calității unor produse existente, o asemenea analiză este fără îndoială mai simplă, dar ea trebuie efectuată și în cazul asimilării de noi produse — rezultate ale cercetării aplicative — prin calcule comparative cu prețurile de pe piața mondială.O analiză de asemenea natură permite cercetătorului să aprecieze dacă efortul financiar necesar investigațiilor propuse poate fi amor

tizat în condiții avantajoase. Prin consultări prealabile și în această privință s-ar evita situațiile cînd întreprinderi sau ministere refuză cercetătorului sprijinul solicitat pe motiv că investigația propusă spre efectuare ar fi ineficientă din punct de vedere economic.Nu mai este nevoie să insist prea mult asupra importanței factorului timp în cercetarea aplicativă. Procesele tehnologice sînt într-o continuă și rapidă schimbare. în domeniul industriei chimice, de pildă, jumătate din producția mondială se fabrică astăzi prin procedee necunoscute cu numai 10—15 ani în urmă. Omul de știință trebuie să fie permanent conștient de faptul că dintre cei aproape două milioane de cercetători care investighează astăzi necunoscutul în întreaga lume, există cu siguranță unul, sau chiar mai multe colective, care studiază concomitent a- ceeași problemă. .

SECȚIA DIN CLUJ 
A INSTITUTULUI 
DE FIZICĂ ATOMICĂ

IA 10 ANI
DE ACTIVITATE

La Casa de cultură a stu
denților a avut loc joi, în pre
zența reprezentanților Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, a unor distinși oa
meni de știință din țară și de 
peste hotare, un simpozion or
ganizat cu ocazia aniversării a 
10 ani de existență a secției 
din Cluj a Institutului de fi
zică atomică. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de acad, 
prof. Horia. Hulubei, au fost 
prezentate mai multe comu
nicări. S-a relevat, printre al
tele, faptul că secția din Cluj 
a Institutului de fizică atomi
că, unde lucrează peste 70 de 
cercetători, în majoritate ti
neri, dispune de laboratoare 
bine utilate, hale de experi
mentare dotate cu cele mai 
moderne instalații, ateliere de 
prototipuri unde se pot exe
cuta lucrări mecanice, electro
tehnice sau electronice. S-a 
creat astfel la Cluj o școală 
solid organizată de cercetări 
nucleare cu un specific deo
sebit : izotopii stabili. Lucră
rile științifice elaborate aici 
au fost publicate în reviste de 
circulație mondială.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

SOFIA 17. — Trimișii speciali Constantin Bordeianu și Constantin Prisăcaru transmit: în cursul zilei de joi, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, a vizitat complexul hidroenergetic Dospat-Vîcea, cooperativa agricolă Kricim și fabrica de acumulatori din Pazardjik. Delegația a fost însoțită de Ivan Mihailov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.La sosirea pe primul șantier al marelui sistem energetic Dospat- Vîcea, delegația română a fost în- tîmpinată de tov. Marin Kinev, prim-locțiitor al ministrului energeticii și combustibilului al R. P. Bulgaria, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de numeroși constructori.Delegației i-au fost prezentate realizările dobîndite de muncitori, perspectivele pe care le o- feră construirea hidrocentralelor pentru dezvoltarea economică a a- cestei zone.în continuare, oaspeții poposesc pe șantierul viitoarei hidrocentrale „Anton Ivanovți", care se construiește pe locurile unde în martie 1944 un grup de partizani au luptat eroic pentru libertatea Bulgariei. Aici a și intrat în funcțiune o fabrică de betoane cu o capacitate de 2 000 metri cubi pe zi, care va servi la construirea barajului.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apreciere realizărilor dobîndite de constructorii sistemului hidroenergetic și le-a urat succese tot mai mari în activitatea lor.După vizitarea sistemului hidroenergetic, solii poporului român au făcut un scurt popas la cooperativa agricolă de muncă din satul Kricim. Numeroși cooperatori, tineri și vîrstnici, au făcut o entuziastă primire oaspeților români, în cursul convorbirii, tov. Ste

rili Kalinov, președintele cooperativei agricole de muncă, a prezentat realizările obținute de cooperatori prin extinderea irigațiilor pe întreaga suprafață arabilă, lucrări care permit practicarea unei a- griculturi intensive. El a arătat că de pe unele suprafețe se obțin a- nual două recolte de legume și una de furaje, realizîndu-se producții și venituri mari.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe cooperatori pentru succesele lor rin' producție, a apreciat eforturile depuse pentru înfrumusețarea satului.în continuare, delegația s-a îndreptat spre Pazardjik, unde este vizitată fabrica de acumulatori. Vizita la această mare întreprindere a constituit o puternică manifestare a prieteniei dintre popoarele român și bulgar. La intrarea în uzină cu litere mari era scris în limbile română și bulgară „Bine ați venit, scumpi oaspeți !“ Pe frontispiciul unei clădiri se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. Steaguri românești și bulgare întregeau cadrul sărbătoresc al acestei vizite.Solii poporului român au fost întîmpinați cu aplauze și urale de sute de muncitori, tehnicieni și ingineri ai uzinei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației sînt salutați de tov. Di- mitîr Stoilov, secretar al Comitetului regional Pazardjik al P.C.B., de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Cuvîntul de bun sosit a fost rostit de tov. St.oian Kolceakov, secretarul comitetului de partid al uzinei. în numele comuniștilor și al tuturor muncitorilor uzinei — a spus vorbitorul — vă adresăm un călduros salut. Sîntem deosebit de bucuroși că delegația dv. a acordat această cinste partidului nostru, participînd la lucrările celui de-al IX-lea Congres al său. Din cuvîn- tarea de salut pe care ați rostit-o la congres, ne dăm seama că

poporul român se bucură de suc- I cesele obținute de țara noastră în construirea socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. Noi urmărim, de asemenea, cu satisfacție și bucurie realizările obținute de poporul dv. sub conducerea Partidului Comunist Român. După ce a subliniat rezultatele rodnice ale colaborării româno-bul- gare în toate domeniile, vorbitorul a relevat că vizita delegației române contribuie la întărirea continuă a prieteniei dintre popoarele român și bulgar.întîmpinat cu vii și îndelungi a- plauze de către întreaga asistență a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a spus : „Doresc să vă transmit, în primul rînd, un salut din partea muncitorilor din România. Noi cunoaștem activitatea întreprinderii dv., care a început să producă cu cîțiva ani în urmă. Unele din produsele ei le folosim și noi. Aceste produse sînt bine apreciate de cei care le folosesc.Participarea delegației partidului nostru la Congresul Partidului Comunist Bulgar — a spus vorbitorul — este o manifestare a prieteniei frățești dintre popoarele român și bulgar. Am ascultat programul de dezvoltare în următorii ani a Bulgariei socialiste, înfățișat la congres de către tovarășul Jivkov, și am văzut că întregul popor bulgar — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea — își propune sarcini mărețe. Cunoaștem rezultatele pe care le-ați obținut pînă acum în construcția socialismului. . Ele sînt rezultate foarte mari, care au contribuit la ridicarea nivelului de trai al poporului bulgar, la înflorirea Bulgariei socialiste. Știm că poporul bulgar este un popor talentat, harnic și de aceea sîntem încredințați că hotărîrile adoptate de congres, privind dezvoltarea e- conomică a Bulgariei, se vor îndeplini cu succes.
(Continuare în pag. a V-a)ocupa doar de unele probleme ale cercetării aplicative din învățămîntul superior.Primul pas în cercetare este legat — după cum se știe — de o serioasă documentare științifică, de cunoașterea aprofundată a rezultatelor obținute în domeniul respectiv pe plan național cît și a tendințelor principale vădite în cercetările cele mai înaintate pe plan mondial. în același timp, pentru a se evita irosirea forțelor și a se do- bîndi o eficiență maximă, cadrele universitare ar fi de dorit să organizeze periodic consultări cu unitățile de producție în vederea depistării acelor probleme care prezintă cel mai mare interes pentru economia națională. Activitatea laboratorului de tehnologie organică din cadrul Institutului politehnic „Gh. Gheor- ghiu-Dej“ este ilustrativă în acest sens. Laboratorul conlucrează astăzi cu mai multe întreprinderi prin contracte de colaborare în privința detergenților biodegradabili și a inhibitorilor de coroziune. Cercetările întreprinse de noi în faza de laborator în domeniul detergenților au dus la rezolvarea problemei printr-o metodă originală, caracterizată recent ca invenție de Oficiul de standarde și invenții.Prin contractele de colaborare atît învățămîntul superior cît și unitățile de producție obțin multiple avantaje reciproce. întreprinderile primesc, în acest mod, un a- jutor substanțial în soluționarea problemelor de producție. Fapt semnificativ în sensul acesta este prelungirea pînă în 1970 â contractelor de colaborare încheiate a- cum ttei ani de laboratorul nostru cu Combinatul petrochimic-Ploiești și cu Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului din aceeași localitate. De asemenea, cele mai multe dintre aparatele laboratorului nostru, modern utilat — au fost procurate datorită acestor contracte de colaborare.Cercetările aplicative fiind justificate prin efectul lor economic, cred că alegerea temei ar trebui precedată în general de un sțueSu economic competent. Din .păcate însă o parte din cercetători au cunoștințe economice destul de modeste. De aceea, mi se pare necesară și cooptarea unui economist în colectivele mixte, formate din universitari și reprezentanți ai pro-

STÎLP ÎNALT 

ClT 50 DE ETAJE

Vedere panoramică a Combinatului de la Caracal de creștere și îngrâșare a porcilor (Foto FI. ROȘOGA)
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lărgirea gamei de produse
alimentare 
industriale?

NE INFORMEAZĂ FLORIN 

PAVELESCU, DIRECTOR GE
NERAL IN MINISTERUL IN

DUSTRIEI ALIMENTARE

Prima consfătuire

IN ZIARUL 
t DE AZI

Constructorii întreprinderii „Elec- 
tromontaj” din Sibiu au începui 
montarea celui mai înalt stîlp din 
fără. Acesta va fi plantat pe malul 
stîng al Dunării, constituind unul din 
pilonii ce vor susfine traversarea 
peste Dunăre a liniei electrice ae
riene de 220 kV, prin care fara noas
tră livrează energie electrică Bulga
riei în cadrul acordurilor de colabo
rare economică. Sfîlpul va avea o 
înălfime echivalentă cu aceea a 
unui bloc cu peste 50 de etaje.

(Agerpres)
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Diversificarea produselor alimentare constituie un fenomen de natură e- conomico-socială, cu multiple implicații, aflate în- tr-un proces de interacțiune multilaterală și se exprimă prin crearea de sortimente noi, prin valorificarea tradiției noastre specifice, care se reînnoiește și devine viabilă în raport cu cuceririle științei, cu progresul tehnologic și cu noul cadru social înlăuntrul căruia se dezvoltă.Fabricarea produselor alimentare comportă un studiu amănunțit al efectelor sale asupra omului; pe de altă parte, societatea modernă solicită condiții specifice și superioare de producere a alimentelor, de conservare, prezentare și desfacere.Pentru a ilustra drumul parcurs în domeniul industriei alimentare, arătăm doar că în perioada 1959—1965, în industria

.laptelui, de exemplu, prin construirea unor unități noi și dotarea lor cu instalații moderne, se colectează astăzi, pentru distribuire și prelucrare, 12 500 000 hl lapte, dublîn- du-se cantitatea dinainte de șesenal, ceea ce a permis sporirea producției de brînzeturi cu circa 9 000 'tone anual ;• în industria morăritului s-a mărit capacitatea de producție cu 300 tone la 24 ore, iar noile instalații de panificație, în afara industriei locale, au adăugat fondului existent o producție zilnică de 420 tone pîine și 20 tone biscuiți; industria cărnii a beneficiat în șesenal de un spor în materie de conservare pentru 8 000 tone de carne, iar producția de conserve s-a mărit cu 20 000 tone anual. Investițiile totale în construcții și instalații moderne s-au ridicat la peste 5 miliarde lei, prevăzîndu-se în ac

tualul cincinal fonduri ce depășesc 8 miliarde lei, de fapt, o dublare a alocațiilor.în aceste condiții și cu aceste perspective, răspîn- dind în toate colțurile țării unități ale industriei alimentare, diversificarea sortimentelor devine o problemă din cele mai actuale și de mare importanță. Realizarea ei — indicată de partid și guvern — este astăzi posibilă din punct de vedere al bazei tehnico-materiale. Esențial este, așadar, ca ea să fie orientată în funcție de exigențele consumatorilor.Se poate spune, pe scurt, că strădaniile industriei alimentare în a- cest domeniu s-au concretizat pînă acum în cele 3 800 de sortimente puse la dispoziția cumpărătorilor. Acest număr de produse alimentare nu satisface însă toate cerințele. Presa, cumpărătorii au criticat, pe bună dreptate,

numărul restrîns al preparatelor de carne, de brînzeturi, sortimentul necorespunzător al preparatelor pentru copii. Diversificarea producției este condiționată, în multe cazuri, de posibilitățile concrete de producție, de lipsa unor ambalaje moderne, indispensabile nu numai prezentării, dar și conservării produselor; ea mai este condiționată și de atitudinea de receptivitate sau rutină a producătorilor și a reprezentanților unor organizații comerciale, unii dintre ei învingînd încă cu greu anchiloza, obișnuința, ca și de unele dificultăți legate de stabilirea prețurilor. La acestea se adaugă și lipsa de publicitate făcută produselor noi, uitate uneori într-un colț de magazin sau vitrină fără să se explice publicului calitățile lor nutritive și modul de folosire în a- limentație. Astfel, mărfuri

apreciate la vremea lor chiar de unii reprezentanți ai organizațiilor comerciale s-au fabricat în cantități din ce în ce mai reduse, iar unele au dispărut. Cît privește distribuirea noilor produse pe teritoriul țării, mai ales în mediul rural, prin rețeaua cooperației de consum, aceasta a fost deficitară.Recunoaștem rolul pozitiv al standardelor în a- sigurarea unei calități superioare constante a produselor — fapt valabil și în industria alimentară. Cu toate acestea, trebuie arătat că stasul împiedică uneori o diversificare mai largă. Ne referim în special la acele sortimente a- limentare care răspund gustului și tradiției locale și care nu suportă uniformizarea : produse de me- zelărie, franzelărie, cofetărie, brînzeturi — specifice unor regiuni sau localități, unor sărbători tradiționale, al căror obicei și „secret" de fabricație se mențin în momentul de față doar în gospodăria casnică, deși nu există nici o piedică o- biectivă pentru fabricarea lor în industrie. Aplicarea mecanică a standardelor

La unele cooperative 
agricole de producție

La contul „Cheltuieli 
generale" se inscrie 
frustrarea avutului 
obstesc?9t

H Ieri la fotbal
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Analiza rezultatelor obținute în dezvoltarea pomiculturii și stabilirea, pe această bază, a celor mai potrivite măsuri în vederea realizării sarcinilor de creștere a producției de fructe și îmbunătățirea calității acestora constituie scopul primei consfătuiri pe țară a pomi- cultorilor, organizată de Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea națională a cooperativelor agricole de producție. Lucrările au început joi, la Pitești.La consfătuire participă tovarășii Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, cadre de conducere din ministere și organizații economice centrale, oameni de știință și cercetători din instituții de specialitate și din învățămîntul superior, specialiști de la consiliile agricple și lucrători ai uniunilor cooperatiste, pomicultori.în referatul prezentat de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, se subliniază, printre altele, că, în prezent, livezile ocupă o suprafață de 340 000 ha — peste 75 la sută reprezentînd terenuri în pantă, improprii culturilor cerealiere. Ritmul susținut de plantări a determinat, schimbarea structurii livezilor în favoarea speciilor și soiurilor valoroase. Vorbitorul a înfățișat,; < în continuare, pe baza analizei realizărilor obținute, cît și a neajunsurilor, principalele direcții de dezvoltare a pomiculturii în următorii ani, precum și măsurile; în vederea punerii în valoare a posibilităților de creștere a producției de fructe și îmbunătățirea calității lor.în continuare, acad. prof. Th. Bordeianu a prezentat un referat despre aportul cercetărilor științifice în dezvoltarea pomiculturii.Au început apoi dezbaterile. Lucrările consfătuirii continuă.(Agerpres)

(Continuare 
în pag. a H-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii ItaliaAm aflat cu profundă părere de rău despre catastrofa provocată de inundațiile care au avut loc în țara dv.în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, vă exprim, Excelență, dv. și poporului italian prieten sentimentele noastre de compasiune pentru pierderile umane și materiale survenite în regiunile sinistrate.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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al dezbaterilor:
ACCELERAREA

DE CONSTRUCȚIE
sis

<•

Conferința de alegeri a Comitetului 
de partid de pe șantierele Termo
centralei Craiova

• • S»'La unaaflă, șantierul celei mai puternice termocentrale din țară. în anii planului cincinal ea va ajunge la- o ..putere instalată de 1 030 MW.-' Cotele proiectelor văzute astăzi la sc,ajă naturală dau o dimensiune impresionantă nu numai construcției propriu-zise, ci și activității ce.lpr peste 6 000 de constructori și . montori. în plin proces de desfăr șurare — etapa a Il-a de extindere are, un scop îndrăzneț și de o răspundere foarte. mare : execuția u- nui volum de lucrări dublu față de rprima etapă, cu un număr a- proximativ egal de muncitori, ur- mînd ca termenele lucrărilor să fie scurtate cu un an și jumătate.Zilele acestea a avut loc conferința de alegeri a comitetului de partid de pe șantiere ; 183 de delegați i-au reprezentat la conferință pe' comuniștii din cele 15 organizații de bază. Dacă la sfîrșitul conferinței l-am fi înțrebat pe oricare diptre delegați care a fost ideea fundamentală, obiectivul principal urmărit, sigur, fiecare ar fi răspuns : „ritmul înalt, accelerarea ritmului de construcție și montaj". A fost deosebit de important că, începînd cu darea de seamă, proiectul de hotărîri, cu intervențiile delegațiilor, atenția conferinței a fost îndreptată spre cea mai arzătoare sarcină.Două cuvinte despre starea reală de pe șantier pentru a înțelege mâi bine de la ce necesități s-a pdrnit. Spunea inginerul Cornel Jivan: „Termenul fixat pentru darea în exploatare este lege. Documentațiile tehnice, proiectele ne-au venit însă cu țîrîita, uneori cu întîrzieri de la o lună la patru luni. Recuperarea acestor întîrzieri se poate face numai prin comprimarea la maximum a timpului de execuție, aceasta fiind acum sarcina noastră de căpetenie". _Au luat cuvîntul la conferință - 15 tovarăși. Fiecare s-a referit la mijloacele prin care organizațiile de partid, toți comuniștii de pe șantier pot determina accelerarea ritmului de execuție. Timpul afectat lucrărilor a fost examinat cu meticulozitate, s-ar putea spune cm zgîrcenie. Iată un fapt caracte- rișțic pentru înalta răspundere partinică cu care a fost abordată problema problemelor colectivului — timpul execuției. S-a apreciat că termenul fixat pentru punerea în funcțiune a primului turbogenerator de , 315 MW (trimestrul III al anului 1967) este prea larg ; el începe la 1 iulie și se încheie la 30 septembrie. Economiei naționale nu-i poate fi i.ndiferent dacă acest grup va fi conectat la sistemul energetic național la începutul sau la sfîrșitul trimestrului. Evaluînd rezefvele interne, resursele proprii, energia și priceperea constructorilor, conferința a cerut conducerii șantierelor să reactualizeze graficul coordonator al lucrărilor de construcții-montaj, stabilind ca termen pentru legarea în paralel a grupului ziua de 17 iulie 19d*7. La fel s-a procedat și pentru al doilea turbogenerator de 315 MW, cu termen în trimestrul I al anului 1968.Hotărîrea adoptată — stabilind termene ferme, zile precise, responsabilități — este sinteza unui program de activitate pentru o perioadă de un an și în care organizațiilor de partid, comuniștilor le revin sarcini deosebite. Dar cum, prin ce mijloace, ce trebuie făcut pentru ca hotărîrea luată să fie respectată întocmai ? Conferința comitetului de partid a reușit în mare măsură să răspundă acestor întrebări. Comuniștii 
ia

din porțile Craiovei se Dumitru Ciugulea, șef de echipă, Virgil Ceaușescu, sudor electric, Florea Cocoș, maistru, Alexandru ■> Idnescu, tehnician, și alții s-au re- ■ ferit Ia necesitatea ca organizația de partid de pe șantier să se bizuie în măsură mai mare pe a- portul specialiștilor, să-și întărească rolul său de conducător, controlul, îndrumarea asupra conducerii tehnico-administrative, mili- tînd în continuare pentru intensificarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, asigurarea condițiilor tehnico- materiăle, întărirea unor locuri hotărîtoare de muncă cu membri de partid din cei mai experimentați, buni organizatori ai producției ; legarea strînsă a activității politice de masă de sarcinile concrete ale colectivului ; ridicarea schimburilor II și III la nivelul schimbului I. Au fost criticate manifestările de indisciplină în producție și care s-au repercutat în slaba calitate a unor lucrări, irosirea timpului de lucru, utilizarea necorespunzătoare a unor utilaje. Absentele nejustificate, după cum s-a arătat în conferință, s-au ridicat în 10 luni din acest an la 1,7 la sută din totalul timpului a- fectat pentru lucru.Conferința a acordat o atenție deosebită măsurilor pentru accelerarea mecanizării lucrărilor și pentru extinderea metodelor înaintate de muncă. în conferință a fost formulat, prin cuvîntul ing. Adrian Ștefănescu, șeful șantierului de montaj, un angajament de mare însemnătate și mobilizator centru întregul colectiv.. Este vorba de a executa în întregime lucrările de construcții si montaj la turbogeneratorul nr. 6, cu o putere de 50 MW, destinat termofi- cării orașului Craiova, numai din economiile realizate în etapa a Il-a de extindere. S-a apreciat că una din condițiile’principale pentru îndeplinirea unui asemenea angajament este fructificarea și îmbogățirea pe mai departe — prin toate mijloacele care stau la îndemîna organizației de partid, sindicale și U.T.C. — a bogatei experiențe cîș- tigate pînă acum de cadrele de ingineri și muncitori pe atîtea șantiere ale electrificării țării. Exemple bune de urmat sînt destule pe șantier. La fabrica automată de preparare a betoanelor, cu o producție medie zilnică de 1 000 metri cubi, conducerea întregului proces, complet automatizat, de preparare a betonului este asigurată de 6 oameni. Sau un alt fapt. Comunistul Victor Galea, șeful serviciului tehnic, a făcut în conferință cîteva calcule. Aproape 500 de muncitori dulgheri nu mai lucrează cu uneltele lor tradiționale. în locul teslei ei folosesc cheile. La montaj, în ultimii doi ani, consumul de cherestea a fost redus cu 80 la sută în construcții, același consum a s zut în acest an cu 60 la sută, ceea ce înseamnă șase garnituri de cherestea, fiecare din ele compusă din 50 de vagoane.Conferința s-a încheiat. La un schimb de păreri cu tovarășii Ila- rion Coteanu, secretarul comitetului de partid, și Achim Dicu, membru al comitetului de partid, aceștia au remarcat că s-a dovedit deosebit de utilă orientarea lucrărilor conferinței spre dezbaterea cu o înaltă exigență a problemelor a căror rezolvare depinde în primul rînd de colectivul șantierului, au subliniat hotărîrea comuniștilor de a porni cu întreaga energie la aplicarea în viață a măsurilor stabilite în adunarea de dare de seamă și alegeri.
Constantin MORARU

Măsuri pentru îmbunătățirea
N
4 calității lactatelor
în întreprinderile de 

industrializare a lap
telui s-au întreprins 
în ultimul timp mă- 
siiri pentru îmbunătă
țirea calității brînzei 
telemea de vacă. S-a 
rădus cu circa o tre
ime față de prevede
rile normelor conți
nutul de sare, sara
mura de apă a fost 
înlocuită cu saramură 
de zer, care e un con- 
servant mai bun, iar 
ambalarea se face în 
vase căptușite cu po
lietilenă.

Ca urmare, au cres
cut simțitor desface
rile la sortimentul 
respectiv. în ultimele 
40‘ de zile, în întreaga

țară s-a vîndut o can
titate de brînză tele
mea de vacă aproape 
egală cu cea din pri
mul trimestru al anu
lui. In regiunea cu 
cea mai mare pondere 
în producție — Bucu
rești — cantitatea de 
brînză desfăcută popu
lației în 10 zile din 
noiembrie a depășit 
pe cea din primele 
90 de zile ale anului, 
iar cea din ultimele 
40 de zile a întrecut 
desfacerile din prima 
jumătate a anului.

După cum ne infor
mează conducerea Di
recției generale a in
dustriei laptelui din

Gata pentru start. Foto : A. Cartojan

(Urmare din pag. I)

Ministerul Industriei . 
Alimentare, asemenea 
măsuri vor fi între- I 
prinse și în conținu- i 
are. Se preconizează 
să se desfacă produ- I 
sele în ambalaje mici, i 
ceea ce va contribui 
ca ele să ajungă la | 
cumpărători în condi- . 
țiile de calitate asigu
rate de industrie. De I 
asemenea, a început i 
experimentarea livră
rii produselor de la. I 
fabrică direct în ma- i 
gazine, înlăturîndu-se 
astfel manipulările in- ’ 
termediare, care au .i 
urmări negative asu- I 
pra calității. 1

(Agerpres) I

/ n multe între- tt prinderi din re- giunea Iași se a- x-cordă atenție deosebită organizării științifice a producției. Firește, această preocupare se reflectă în mod pozitiv asupra rezultatelor obținute de colectivele de muncă respective. Fabrica de rulmenți din Bîrlad, Fabrica de antibiotice Iași oferă bune exemple în această privință.Conducerile altor întreprinderi însă, negiijînd obligațiile ce le revin în legătură cu asigurarea desfășurării în bune condiții a proceselor de producție, nu respectă programul legal de lucru, își permit să încalce normele care reglementează folosirea orelor suplimentare.După cum se știe, conform prevederilor legislației muncii, orele suplimentare trebuie să fie admise și aprobate de către forurile tutelare ale întreprinderilor numai în cazuri cu totul excepționale și plătite, bineînțeles, cu sporuri între 50— 100 la sută. Ce se constată însă în practică ? Cine nu este în stare să organizeze bine munca găsește imediat soluția salvatoare : ore de lucru în afara programului legal. în primele 7 luni ale acestui an, la D.R.E.F., întreprinderea regională de industrializarea cărnii, Fabrica de mobilă din Iași, întreprinderea de reparații auto nr. 4 Iași, Vinalcool, fabrica „Țesătura"

Să des
„FATALITATEA

ORELOR

După apariția anchetei cu titlul de mai sus, 
la redacție ne-au sosit mai multe scrisori care, 
referindu-se la aceeași problemă, relevă și. alte 
aspecte ale ei. Publicăm azi una din 
sori.

aceste seri-

Iași, Trustul regional de panificație au fost e- fectuate zeci de mii de ore suplimentare. Numai în trimestrul III a.c., în 9 întreprinderi din orașul Iași, s-au înregistrat a-
transporturi19 000 ore ! acestegională de auto — circa în aproape toate cazuri, conducerile întreprinderilor respective — cu sau fără aprobare — recurg la orele supli-

proape 100 000 ore suplimentare;țin Direcția drumuri și 28 582 ore,18 122 ore și
.recordul" îl de- regională poduri, I.R.I.C.Direcția

decure- în
osu-

Ce preocupări există pentru 
lărgirea gamei de produse
alimentare

a dus nu numai la lipsirea populației de unele preparate căutate, ci a constituit chiar o stavilă în 'calea dezvoltării unui gust mai rafinat, în promovarea unei alimentații raționale. Rezolvarea situației este posibilă prin fabricarea acestor sortimente în unitățile locale, pe baza unor norme interne, stabilite de comun a- cord între organele sfaturilor populare, industriei alimentare și comerțului. .Un pas înainte în lichidarea unor asemenea neajunsuri s-a făcut în ultima perioadă, cînd s-a dispus omologarea pe plan local a unor produse specifice. Un pas, dar nu complet, întrucît la multe din ele a rămas centralizată — în mod nejustificat — aprobarea prețului. Este timpul ca și această dificultate să fie depășită,
ută ; ggj LAȘITATEA
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Spre marea mea satisfacție; presa ia atitudine împotriva — de ce să ne ascundem după cuvinte — golăniei.Aș vrea să completez cu cîteva exemple cele semnalate de artico- ■ Iul „Stridențe".Aș recomanda, de pildă, autorităților competente să întreprindă raiduri la intrările și în holurile cinematografelor. în multe asemenea locuri, o sumedenie de pierde- vară, în cele mai extravagante costume, arborînd o claie de în dezordine, te întîmpină poze; priviri și uneori și vinte obraznice. Nu e vorba cunoscutul „bilet în plus", ci niște neisprăviți care caută cu minarea motive de gîlceavă. Asemenea spectacole se pot „viziona", de pildă, la cinematografele de pe șos. Ștefan cel Mare — Melodia, 23 August, Munca — și la altele.Milițianul se ține de cele mai multe ori departe de aceste locuri și, dacă apelezi la ajutorul lui, îți spune că nu are ce face în fața a 25—30 de asemenea „eroi".Dacă vii cu soția, cu o prietenă, cu logodnica la film, „stîlpii cinematografului" sînt și mai agresivi. Am fost nu de mult la cinematograful „Melodia" cu soția și cu copilul meu, elev în clasa a șasea. La intrare, unul dintre obisnuiții locului i-a pus piedică băiatului și, imediat, i-a și dat o palmă, pre- textînd că... dăduse peste el ! Fulgerător s-au strîns 6—7 indivizi în jur — toti cu mîinile în buzunare și cu gulerele ridicate — așa fel îneît, izolîndu-mă de restul lumii care intra în cinematograf, să am curajul de a interveni.Ce plăcere îți mai poate oferi spectacol care începe în astfel condiții ?Iată o altă „stridență". La Piața, Iancului se găsește restaurantul' „Mediaș", situat la etajul complexului alimentar. Condițiile de deservire sînt ultramoderne. Ei bine,

în așa fel îneît în cel mai scurt timp să avem în toate regiunile țării acea bogăție de sortimente tradiționale.Orientarea pe care conducerea de partid și de stat a dat-o industriei alimentare în legătură cu îmbunătățirea continuă a ralel cu producției, primul rînd nor măsuri organizatoric lorificarea la cantităților tot mai mari, mai variate, de materii prime pe care agricultura le pune la dispoziție. în acest sens, conducerea M.I.A. a dat sarcini atît direcțiilor generale industriale, cît și institutelor proprii de cercetări, în colaborare cu comerțul s-a trecut la studierea preferințelor și gusturilor consumatorilor, pe baza unor cercetări psiho-so- ciale. în scurtă vreme va

calității, pa- diversificarea impune în luarea u- cu caracter pentru va- maximum a

trebui să recuperăm ră- mînerea în urmă manifestată îndeosebi în sectorul produselor dietetice și al celor destinate copiilor de diferite vîrste. S-a elaborat chiar un program de lucru comun cu comerțul, a cărui concretizare se va vedea în curînd în magazine. Sînt în curs de omologare, ur- mînd să intre în producție curentă în trimestrul I 1967, peste 20 de sortimente de asemenea preparate, între care : conserve de carne pentru hepatici, noi sorturi de compoturi pentru diabetici, lapte deșodat (fără sare), piureuri de legume și paste de fructe, precum și unele sortimente de panificație.O condiție esențială a pătrunderii pe scară largă a întregii game mente în toate nele este, după tim, extinderea
de sorti- magazi- cît soco- sistemu-

lui de aprovizionare directă, ceea ce înseamnă, pe de o parte, scurtarea drumului producător tor, iar pe asigurarea produselorValoarea procedeului este recunoscută atît de industrie cît și de comerț, dar generalizarea lui depinde de asigurarea mijloacelor de transport necesare. Sîntem. de asemenea, de părere că pentru o mai bună aprovizionare dustria dapteze nevoiletr-un moment sau altul, ceea ce ar deveni realizabil pe calea creării unor stocuri mai elastice de materii prime și materiale și, totodată, prin reconsiderarea modului de finanțare și de creditare a unor asemenea stocuri în industrie.

mărfii de la la consuma- de altă parte prospețimii alimentare.

a populației, in- trebuie să se a- mai operativ la de consum din-

mentare pentru a-și ascunde propriile lor deficiențe interne în organizarea producției.Mai grav este că unele întreprinderi, bună parte din oreleplimentare sînt considerate ore normale de lucru, cu scopul vădit de a nu a- fecta fondurile de salarii. Așa, de pildă, la I.R.I.C., s-au pontat la un moment dat 50 627 ore peste program, dar s-au plătit numai 8 000, cîte erau aprobate de Ministerul Industriei Alimentare. Tot fel se procedează și Vinalcool, la prelucrare plastice Iași, de industrie șantierele de din oraș și subliniat că forurile tutelare ale acestor unități nu sînt străine de asemenea aspecte. La fabrica de tricotaje va“-Iași, muncitorii chemați la lucru și Iele de repaos, dar se achită sporurile respunzătoare. Aici ca în asalt la : tul lunii și trimestrului a devenit regulă ; prin intermediul orelor suplimentare efectuate după programul normal de lucru și neînregistrate se denaturează indicele de creștere a productivității muncii, precum și cel de îndeplinire a normelor. Ministerul Industriei U- șoare trebuie să analizeze gravele deficiențe din această fabrică și să ia măsuri corespunzătoare pentru ca reintre pe mal și în prindere.O situație tot atît de gravă s-a creat la auto-

la la Fabrica de a maselor la unitățile locală, pe construcții regiune. De
.Moldo- sînt în zi- nu li co- mun- sfîrși-

activitatea să un făgaș nor- această între-

bazele D.R.T.A. nr. 1 și 2 din Iași. Conducerea de aici susține că orele suplimentare — aproape 70 000 numai în primele 
5 luni ale anului — s-ar datora lipsei de conducători auto. Or, adevărul e cu totul altul : defectuoasa planificare a activității și folosirea irațională atît a forței de muncă existente, cît și a parcului de autovehicule.De asemenea, < ducerea Grupului construcții și cea întreprinderii „Drumul Socialismului" din Bîrlad au căutat să justifice în fel și chip de ce a fost nevoie să se lucreze în zilele de repaos. țeles, nu pot însă de ce nu sporurile legale muncitorilor și acordat zilele libere care aveau dreptul). Dar proasta organizare a muncii, defecțiunile în a- provizionarea șantierelor, în folosirea rațională a u- tilajelor nu pot fi în nici un fel ascunse. De aceea, pentru a scăpa de balastul orelor suplimentare este necesar să fie înlăturate, în primul rînd, cauzele deficientelor.Trebuie spus că nici organele sindicale nu au intervenit cu hotărîre pentru stăvilirea lucrului peste program în întreprinderile menționate. Tn centrul muncii de îndrumare și control pe care o desfășoară consiliul regional, consiliile locale ale sindicatelor, precum și organele Inspectoratului de stat pentru protecția muncii, trebuie să stea folosirea rațională a timpului de muncă în întreprinderi și respectarea cu strictețe a prevederilor legale existente în această privință. Pentru că orele suplimentare — așa cum se arată și în articolul amintit — nu sînt o „fatalitate". Forurile tutelare ale întreprinderilor nu trebuie să manifeste îngăduință față de asemenea atitudini, care generează daune materiale și bănești și irosesc forța de muncă.

Dumitru LEONTE 
președintele Consiliului 
regional lași al Uniunii 
Generale a Sindicatelor

con-
2 

i a

(Bineîn- justifica au plătit cuvenite nu le-au 
la

aproape nu este seară ca aici să nu aibă loc un scandal. Provocatorii, deși bine cunoscuți, nu sînt puși la punct.Aș ruga autoritățile școlare și altele, direct interesate, să întreprindă un raid în jurul orelor 13—14 la barul „Cireșica", situat la întretăierea bd. Gh. Gheorghiu- Dej cu str. Schitu Măgureanu. Vor fi găsiți acolo elevi și’eleve, în uniformă, la bar, fumînd în fața unor pahare de coniac.în afară de faptul că prezența unor elevi la bar (vin acolo direct de la școală) este incalificabilă, trebuie reprobată atitudinea și ținuta acestei clientele „precoce". Fetele au fustele jenant de scurte — și, notați bine, sînt fuste de uniformă ! Ca prin farmec apare ri- melul la ochi. Cînd au avut timp să-și pîngărească ochii de copil cu

de ocazie, cum s-ar spune, și să-și etaleze nestînjenit grosolănia, a- gresivitatea.Concesia față de aceste manifestări, lașitatea în fața lor înseamnă, după părerea mea, complicitate cu cei ce le săvîrșesc.
Mircea BADULESCU 
profesor fruntaș, București

își arată puterea
„Stridențele" de care era vorba în articolul publicat în „Scînteia" sînt mult mai ușor de înlăturat

xDupă o discuție mai aprinsă cu uteciștii la ieșirea din sală Bițoi l-a lovit pe Ion Ilie, care a îndrăznit, cum afirma el, să-i știrbească „prestigiul". Au urmat noi discuții. Se dusese vestea. Bițoi răspunde la critică cu pumnul. Pe tine te bate maistrul ? Permite cineva în uzină acest mijloc barbar de „educație", este aceasta o modalitate de a-ți exprima părerea ? După un timp lui Bițoi i s-a scîrbit de teribilism. Nu l-am mai văzut cu barbă... A devenit mai simplu. A început să-și vadă de treabă. Colectivul i-a încredințat o sarcină de răspundere — l-a mutat la noile cubilouri...Mai era frezorul Ion Cristea de la sculărie generală. Impulsiv, irascibil, certat cu disciplina de producție, devenise și el un „caz". Lipsa de armonie în familia sa își

Tinerețea

și artificiile

STRIDENTE
CUVÎNTUL CITITORILOR

nuun de

farduri cînd pe degete mai au urme de cretă ? De ce se permite aceasta într-un local de stat, de ce sînt serviți asemenea „clienți" ?Huliganii trăiesc alături de noi ! încă există ! își bat joc de tineri sau vîrstnici, pe stradă sau în vehiculele transportului în comun, vociferează, vorbesc urît. Și nu arareori sînt încurajați de faptul că bărbații din jurul lor, în loc să-i ia de guler și să-i ducă la miliție, tac, se fac că nu observă. în asemenea cazuri, consider că este necesară îmbinarea acțiunii opiniei publice cu intervenția celor însăr- , cinați să asigure liniștea publică.Cred că o anumită „libertate" prost înțeleasă de unii părinți și pedagogi face loc lipsei de educație, permite huliganilor să profite

atunci cînd colectivul în mijlocul căruia trăiesc sau muncesc cei în dezacord cu uzanțele intervine la timp.în secțiile uzinei noastre, stridențele constituie cazuri rare, dar atunci cînd apar, totuși, ele devin imediate obiective ale muncii educative. Iată, de exemplu, un caz de la secția turnătorie de fontă. Printre numeroși tineri lucra aici și Ilie Bițoi. Căutînd ceva prin care să iasă în evidență, s-a îmbrăcat fistichiu, completîndu-și ținuta cu o bărbuță. Tovarășii de muncă au încercat să-i arate cît este de ridicol personajul artificial pe care Bițoi voia să-1 confecționeze. O bună bucată de timp nu s-a sinchisit nici de sfaturi, nici de critici.

lăsase urme șl asupra educației sale. într-o zi, și-a lovit mama... Tineri buni și muncitori cu experiență nu l-au lăsat să alunece mai jos. Cînd a plecat să-și satisfacă stagiul militar era alt om. Educația ostășească a duș mai departe opera noastră. A revenit în uzină maturizat, cu o comportare demnă. Acum este elev în clasa a X-a la liceul seral. De curînd a fost primit în rîndurile membrilor de partid.Iată cum un colectiv puternic, sănătos, reușește să înlăture stridențele, să modeleze oamenii.
Constantin FÎCIU
Uzinele „23 August"*
București

La noi, unele studente, adepte ale „machiajului", și-au dat seama de dezavantajele pe care le prezintă pentru ten folosirea în cantități... industriale a unor produse cosmetice. Colegele mele Matei Elena, Răuță Maria, de pildă, acum un an purtau o adevărată mască pe față. Acum, din pricina consecințelor nefaste, au renunțat la artificiile care nu numai că nu „subțiau", dar chiar stricau obrazul.în aceeași ordine de idei, de ce n-am include și fumatul fetelor printre stridente ? Cînd eram în anul I, majoritatea fetelor se supărau pe băieții care fumau. Erau, numai cîțiva. Acum, spre sfirșîtîi.1 facultății, s-a ajuns ca din cau^ă 
fumătoarelor, căci fumători n-avem decît vreo doi în anul nostru, să nu mai putem respira aer curat în sălile de curs.Colege ca Oancea Alina, Serb Rjixandra, State Floarea nu numai că pufăie încontinuu în pauză,’ dar cînd sînt apostrofate că fumează în sală se simt jignite si se răstesc: „Dacă nu-ți place, ieși'afară". Sau îți aruncă pur și simplu _o privire sfidătoare, _L'. _ te învrednici măcar cu replica „politicoasă" de mai sus._ Cu multă nerăbdare am așteptat citirea instrucțiunilor Ministerului învățămîntului cu privire la comportarea studenților, în speranța . că se va interzice fumatul în sălile de curs și la seminare. Dar ele au rămas aceleași ca în anii prece- denți. Așa că — vrei, nu vrei, la cursuri îti intoxici în continuare plăm’înii. Oare n-ar fi mai bine ca fumătorii — cărora, de altfel, în genere le place societatea — să învețe să respecte și normele de conviețuire civilizată ?

fără a

Mihaela NESTOR 
studentă — București
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Comparativ cu anul 1965, la sfîrșitul cincinalului, în 1970, producția uzinei noastre va fi cu 92 la sută mai mare. Necesitatea de a atinge a- cest nivel de producție — ritmul mediu a- 
nual de creștere este de 
14 la sută — ne-a determinat să folosim cu o productivitate sporită mașinile și utilajele, forța de muncă în toate schimburile. Concret, peste 70 la sută din sporul producției uzinei se va obține pe seama creșterii productivității muncii.Utilizarea mai judicioasă a mijloacelor tehnice și a forței de muncă în toate schimburile presupune un ansamblu de măsuri care să vizeze menținerea unui ritm constant de lucru, bazat pe folosirea intensivă a utilajelor, precum și îmbunătățirea continuă a normării muncii. Pentru aceasta am renunțat la aprecierile medii, aproximative. Locul lor a fost luat de 
cronometrări pe operații, 
pe mașini și utilaje, ceea ce a scos în evidență faptul că volumul manoperei la unele lucrări, cum sînt prelucrările mecanice, crește mai repede decît la altele, ca cele de lăcătușerie din secțiile a- justaj-montaj. Or, la prelucrări mecanice, față de volumul ridicat de operații, numărul muncitorilor era insuficient, pe cînd la lăcătușerie se constata un surplus. Problema acestui decalaj necorespunzător trebuia rezolvată rapid, din mers, cum se spune. Așa s-a născut ideea însușirii ope
rative a celei de-a doua 
meserii. La această importantă acțiune, sub îndrumarea comitetului de partid, conducerea uzinei a atras mulți muncitori. Obținerea necesarului de forță de muncă pentru prelucrări s-a asigurat din secțiile de lăcătușerie, prin recrutarea judicioasă a muncitorilor care și-au manifestat dorința și au avut aptitudini reale în vederea însușirii celei de-a doua meserii. Azi, un număr de 23 muncitori — în urma calificării lor superioare în a doua meserie — lucrează ca strungari, frezori și rectificatori. Majoritatea lor obțin o productivitate sporită și execută operații de calitate înaltă.Preocupările pentru ridicarea nivelului de ca-

lificare a muncitorilor nu s-au limitat la atît. în scopul creării unor condiții optime valorificării capacității potențiale a utilajelor existente, precum și a celor care se vor achiziționa prin planul de investiții, s-au mai organizat, cu aprobarea forului tutelar, două cursuri de calificare, de scurtă;

de încadrare, dînd rezultate mult mai bune decît în anii trecuți, dat fiind pronunțatul lor caracter practic.Deci, acțiunea de perfecționare a pregătirii tehnice profesionale . a muncitorilor s-a desfășurat în strînsă corelație cu 
dimensionarea optimă a 
necesarului de forță de

— să funcționeze în cadență vie în toate cele trei schimburi. De aceea, ne-am îndreptat atenția spre organizarea rațională a activității de producție și de conducere a ei. Munca în trei schimburi devenind permanentă, 
s-au stabilit și asigurat, în fiecare dintre cele 8 ore de lucru, cadre teh-
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LA UNELE COOPERATIVE

AGRICOLE DE PRODUCJIE

se înscrie
frustrarea

tată din „fondul social- cultural". Tot la acest capitol se înregistrează .. plățile pentru reparații - curente la unele mașini; $1’^ unelte agricole, care re*, vin de obicei capitolului „cheltuieli comune", pe ramură de producție. în afară de aceasta, din-’ documente nu rezultă anume bunuri au fpst t- reparate și consumul jde J materiale pentru fiecare"” în parte.La cheltuielile generale se includ uneori sume ce nu au nimic acțiunea încălcîndu-se financiară. Din le făcute uniunii cooperatiste rezultă că la cooperativă agricolă Vița, raionul Dej* s-a cheltuit suma de 1 419"r lei pentru băuturi alcooli- ’ ce, consumate cu ocazia ■ diferitelor ședințe. în aceleași scopuri, conducerea cooperativei agricole Tur-- da Nouă a aprobat îri-'r registrarea la cheltuieli a consumului de 96 litri' de vin la prețul de 1 ldti' litrul. Și nu este singura unitate unde lipsa din;' gestiune a unor cantități ’ de băuturi sau cumpărarea acestora se justifică cu ținerea unor ședințe,”’ schimburi de experiență. Pot fi întîlnite cazuri asemănătoare și la cooperativele agricole Chiraleș, raionul Bistrița, Buziaș, raionul Dej, și în alte părți. Din păcate, peste asemenea abateri de la disciplina financiară trec cu ușurință și unele comisii de revizie.Problema întăririi disciplinei economico-finan- ciare a cooperativelor a- gricole, buna gospodărire și apărare a averii obștești stau în atenția uniunii regionale a cooperativelor agricole și a celor raionale. Nu de mult pe aceste teme s-ă organizat o dezbatere în*, tr-o ședință plenară a uniunii regionale. S-a stabilit ca o sarcină importantă a uniunilor raionale ca, în cel mai scurt timp, să dezbată și ele problemele economico-fi- nanciare ale cooperative-’ lor agricole de producții; Se impune însă ca respectarea disciplinei eco- nomico-financiare și de plan, organizarea și ținerea evidenței contabile să constituie pentru cadrele de conducere din cooperative, pentru întreg aparatul uniunilor una 'din problemele de bază ale activității lor.

Contul „cheltuieli generale" face parte din. planul de venituri și cheltuieli al cooperativelor a- gricole. Ele reprezintă, în medie, 5 la sută din totalul cheltuielilor de producție. La acest capitol, așa după cum le arată numele, intră cheltuieli de administrație, de conducere și cele gospodărești. Volumul lor se stabilește la începutul fiecărui an, în funcție de nevoi și posibilități.Majoritatea cooperativelor agricole se încadrează în cheltuielile planificate sau fac economii. La cooperativele . a- gricole Aiud, Unirea, raionul Aiud, Jeica și Heri- na, raionul Bistrița, Uriu, Recea-Cristur din raionul Dej, Gădălin, Bonțida, raionul Gherla, Mănăsti- reni-Huedin,' Plăiești și Luncani-Turda veniturile sînt utilizate cu chibzuință. Nici o cheltuială nu este efectuată fără o consultare a întregului consiliu de conducere, a inginerului agronom și contabilului șef. Periodic se fac analize asupra situației economice financiare și, în funcție de fenomenele existente, se stabilesc măsuri corespunzătoare. Comisiile de revizie, prin controalele și verificările ce le efectuează, previn unele abateri.Cu ocazia reviziilor și controalelor făcute de inspectorii uniunilor cooperatiste și ai Băncii Naționale s-a constatat însă că sînt cooperative agricole în care capitolul cheltuieli generale nu este bine gospodărit, se depășesc prevederile, se fac cheltuieli neeconomicoase și chiar abuzuri. Ca urmare, pe regiune, prevederile pentru prima parte a anului la acest capitol au fost depășite cu 34 la sută. în unele raioane valoarea acestor depășiri se ridică la sume importante: în raionul Zalău la, 1,6 milioane lei, Bistrița — 1,5 milioane lei, Dej — 1,3 milioane lei. Care sînt cauzele acestor depășiri ?Din contul „cheltuieli generale" s-au plătit, printre altele, o serie de
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Nu s-a neglijat și o altă problemă de ma
re interes: organizarea 
riguros planificată a lu
crărilor de reparații și în
treținere a utilajelor, în vederea reducerii la minim a strangulărilor și întreruperilor în funcționarea acestora. Pentru mașinile care lucrează în trei schimburi și, în special, cele . principale : bohr-werkuri, strunguri, freze, mașini de rectificat, s-au întocmit planuri de sine stătătoare de întreținere preventivă, de pregătire minuțioasă- de executare rapidă a parațiilor curente și pitale. Concomitent, întărit și disciplina în
treținerea și exploatarea 
mașinilor și instalațiilor, fiind curmate cazurile de nesocotire a regulilor stricte de folosire cu. grijă a. „zestrei" tehnice a uzinei.Cum e și firesc, roadele nu s-au lăsat așteptate, în cele 10 luni din acest an, coeficientul de schim
buri, indicator sintetic care exprimă gradul de folosire în timp a1 mașinilor și utilajelor, precum și a forței de muncă, se 
situează la un nivel ri
dicat. Astfel, de la 2,12, cît a fost în 1965, el a crescut la 2,20 în trimes-, trul I 1966, la 2,38 în trimestrul II, ca în trimestrul III să se ridice la 2,46. în ce privește indicele strict de utilizare a mijloacelor tehnice, în comparație cu anul trecut, el a crescut cu a- proape 4 la sută.Peste puțin timp vom intra în al doilea an al actualului cincinal. în uzină se vor face importante investiții în mașini și utilaje noi. Asigurarea forței de muncă, capabilă să mînuiască cu pricepere aceste mașini, în vederea creșterii randamentului lor, stă, în continuare; în centrul atenției conducerii uzinei. Totodată, vom organiza mai bine producția și procesul tehnologic, cre- înd condiții propice pentru ca întregul parc de mașini, agregate și instalații să lucreze în trei schimburi, iar coeficientul de schimburi să evolueze spre valoarea sa maximă.

GENERALE"

avutului

comun cu de producție, disciplina verificări- de organele

penalizări C.F.R.,

ÎN ORGANIZAREA

tehnice , supor-

locuri se fac suplimentare
sa des-a

în evidențele conta- gospodărite cu grijă, cooperativa agricolă Mintiu, raionul

Alexandru POCOL 
directorul uzinei „Balanfa" 
din Sibiu

de e- cauni-

Mihai SANTHA 
inspector contabil șef 
al Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole 
de producjie Cluj

MUNCIT

de 900 tone

Dunării, la Brăila.

UN MODERN

a utilajelor agricole

înde un re-

Al doilea complex fluvial de 900 
tone, construit pentru condițiile de 
navigafie pe apele Nilului, a primit 
„botezul"

Muncitorii șantierului aplică cu a- 
ceasfă serie de nave tehnologia lu
crului pe bandă.

Tehnicienii șantierului apreciază 
că aplicarea acestei metode are ca 
rezultat creșterea cu 2 la sută a pro
ductivității muncii și scurtează ciclul 
de fabricate a unei nave cu 20—30 
de zile. (Agerpres)

obstesc ?
9durată, cu un număr de 35 de strungari și 30 de frezori. Au fost recrutați tineri muncitori, selecționarea lor făcîndu-se cu mult discernămînt de către o comisie instituită în uzină. La cursurile de pregătire teoretică au fost numiți cei mai buni ingineri din uzină. Caracteristica principală a a- cestor cursuri constă în 

strînsa împletire dintre 
predarea cunoștințelor te
oretice cu aplicarea lor în 
practică. în ce privește creșterea nivelului de calificare a muncitorilor din secțiile de prelucrări prin așchiere, cursurile au fost organizate pe schim
buri, meserii și categorii

muncă pe secții și atelie
re, pe schimburi. Ceea ce consider la fel de important și cred că merită să fie subliniat este efectul obținut. Mai întîi, noi nu 
am depășit numărul me
diu scriptic de muncitori. Din această cauză, s-a accentuat fructificarea rezervelor interne și, în prezent, peste 80 la sută 
din sporul producției se 
obține exclusiv pe sea
ma creșterii productivită
ții muncii.Evident, elementele care am amintit nu rau suficiente pentru mijloacele tehniceversale și de mare productivitate — mai ales cele din locurile înguste

nice de conducere și per
sonal tehnico-ingineresc din serviciile de dispecer- șef, tehnolog-șef și meca- nic-șef, care să acorde a- sistența tehnică necesară desfășurării procesului tehnologic de fabricație, fără întrerupere. S-au luat și alte măsuri, în scopul aprovizionării locurilor de muncă ca S.D.V.- uri și semifabricate, pentru ca timpul de muncă și mijloacele tehnice fie folosite cît mai plin. De asemenea, întocmit un program pentru controlul de noap
te inopinat, din partea conducerii uzinei și a personalului tehnico-admi- nistrativ cu munci de răspundere.

materiale și combustibil. O dată cumpărate ele trebuie trecute în inventar, bile, La' dinGherla, la cheltuieli generale s-a înregistrat, în acest an, suma de 45 000 lei, reprezentînd lipsa de obiecte de inventar mărunt. La cooperativa agricolă din Gheorghieni- Cluj s-au cumpărat benzină și ulei pentru autocamioane care s-au înregistrat la. cheltuieli fără, a se urmări, în continuare, justificarea consumului în funcție de folosirea autovehiculului. Carburanții și lubrifianții nu sînt păstrați- în magazia
Matematica
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cooperativei agricole, ci acasă la șofer. Asemenea situații s-au întîlnit și la cooperativele agricole din Florești, Oșorhei, raionul Dej, și în alte părți, unde nici nu se poate efectua un control asupra consumului acestor bunuri.în alte cheltuieli datorită neglijenței conducerii unităților. Bunăoară, cooperativa agricolă Petrești, raionul Turda, a plătit suma de 2 169 lei drept care au fost trecute la cheltuieli generale. Ele puteau fi evitate dacă vagoanele erau descărcate în timp util. Prevederile de cheltuieli cu deplasările, convorbirile telefonice și altele sînt mult depășite la cooperativele agricole din Măhăceni, raionul Turda, Braniștea și Chiuești, raionul Dej, și altele.în unele cooperative -se înregistrează la cheltuieli generale sume ce nu trebuie incluse aici. Conducerea cooperativei Deuș- Cluj a plătit, fără a se fi prevăzut în planul financiar, 2 600 lei pentru școlarizarea elevilor trimiși la școlile t sumă care trebuiaJoi au luat sfîrșit lucrările seminarului „Metode matematice în organizarea științifică a producției", care s-au desfășurat timp de patru zile la București, sub auspiciile Consiliului național al inginerilor și ’tehnicienilor, în colaborare cu Societatea de științe matematice. Participanții la seminar au luat cunoștință de metodele matematice moderne ce pot fi folosite în organizarea științifică a producției, în ridicarea activității economice g întreprinderilor pe o treaptă superioară de utilizare a calculatoarelor electronice la aflarea unor variante optime.Expunerile făcute de acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității București, ing. Ștefan Bir-

lea, vicepreședinte al Consiliului științific al Centrului de calcul e- conomic și cibernetică economică, prof. dr. docent A. Haimovici, de la Universitatea „Al I. Cuza" din Iași, prof. dr. G. Ciucu, de la Universitatea București, prof. Edmond Nicolau, director adjunct științific al Centrului de calcul economic și cibernetică economică, prof. P. Mirescu, de la Institutul de științe economice „V. I. Leniri" București, ș.a. au adus o contribuție deosebită la reușita seminarului. în încheierea lucrărilor seminarului, prof. univ. Manea Mănescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, președintele Centrului de calcul economic și cibernetică economică, a prezentat comunicarea : „Preocupări și orientări ale aplicațiilor matematicii în producție".

■

Țesătoria de mătase „Borangicul". Se efectuează verificarea calității .imprimeurilor (Foto Agerpres)
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leri s-a deschis Decada cărții teh- 
nico-știi nțificeFoto : M. Cioc

SISTEM DE IRIGAȚII

Al 2-lea 
complex 
fluvial Jt " Jtf " jr B **științifica

în apropierea Stațiunii experimentale agricole Podul Iloaiei s-a amenajat, în urmă cu cîțiva ani, de către Direcția apelor Siret-Prut, un mare lac de acumulare menit să regularizeze debitul rîului Ba- hlui și să apere de inundații o însemnată suprafață de teren. Acest lac, pe lîngă faptul că este folosit pentru piscicultură, poate constitui și o importantă sursă de irigare.La cererea stațiunii experimentale agricole, specialiști de la D.R.I.F.O.T.-Iași și I.P.I.F.-București (Institutul de proiectări de îmbunătățiri funciare) au studiat posibilitățile existente în vederea folosirii lacului ca sursă de irigare. Ei au ajuns la concluzia că aici irigarea se poate realiza cu cele mai bune rezultate prin asper-

siune, folosind conducte îngropate, în care apa să circule sub presiune. I.P.I.F.-București a proiectat stația de pompare și conducta de aducțiune îngropată și încă în a- cest an lucrarea a fost prinsă în planul de investiții al D.R.I.F.O.T.- Iași. Lucrările au fost contractate cu Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare, Grupul I de șantiere Galați și întreprinderea „Electromonta j “-Bacău. Sprijiniți direct și de către specialiștii D.R.I.F.O.T.-Iași, harnicii amelio- ratori au trecut la realizarea operativă a noului sistem de irigații (unic în regiunea Iași).Sistemul este format dintr-o rețea de conducte principale, secundare și ramuri de distribuție, toate îngropate, în care apa va circula sub presiune. Conductele sînt

din oțel și, în parte, de azbociment, dar care suportă o presiune pînă la 6 atm. Ele se îngroapă la adîn- cime, astfel încît deasupra se pot executa, în bune condiții, lucrările agricole și măsoară aproape 20 km. Rețeaua de distribuție se ramifică în toate direcțiile pe o suprafață de 522 ha, care va putea fi irigată. Cum va funcționa sistemul?De la lac, o stație puternică de pompare, de 1 600 kWA, complet automatizată, va împinge apa tr-un bazin de refulare, iar aici 7 pompe de tip „Jiul" și hidrofor vor trimite apa înțeaua de conducte. Pe traseul a- cestora se mai găsesc o serie de construcții și instalații, care vor a- sigura buna funcționare a ansam-

blului. La suprafață, acesta este prevăzut cu 54 de aripi simple de ploaie, cu cîte 12 aspersoare de tip „Cluj-1“. Aripile au o lungime de 300 metri fiecare și se compun din mai multe țevi de aluminiu.în momentul de față, cu tot timpul friguros, se muncește la pozarea ultimilor doi km de conducte și sînt pe sfîrșite lucrările la stațiile de pompare și repompare. Se va termina în curînd și racordul la linia energetică existentă în apropiere. Hidroamelioratorii sînt. hotărîți ca încă în acest an să facă probele de presiune în conducte.După cum ne informează ing. Ion 
Costache, directorul Stațiunii experimentale agricole Podul Iloaiei, noul sistem de irigare asigură o udare uniformă a plantelor, exact ca o ploaie, pe toată suprafața de o dată. Experiențele au dovedit că folosindu-se acest sistem de irigare se pot obține producții medii la hectar în jur de 7 000 kg porumb boabe, 60 000 kg sfeclă de zahăr, 80 000 kg lucernă, 2 800 kg floarea soarelui. Numai valoarea producției realizate în plus pe cele 522 ha se va ridica la aproximativ 2 milioane și jumătate lei anual.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

împlinirea a 10 ani de la înfiiri- țarea Institutului de cercetări ten-— nologice pentru industria construcțiilor de mașini este marcată de o” sesiune tehnico-științifică festivă, ale cărei lucrări au început jor<- dimineața în Capitală. Tematica a- cesteia, „Cercetarea științifică, fac->-- tor de bază al dezvoltării construe-- țiilor de mașini", va prilejui, timp de trei zile, cît țin lucrările, trece- >. rea în revistă a realizărilor obțimiae' te de institut pe linia promovării; ', progresului tehnic în întreprinde- rile constructoare de mașini.(Agerpres)

0 uzină de reparații

La Balș, în regiunea Olte
nia. au început lucrările pe 
șantierul Uzinei de reparații a 
utilajelor agricole — nou o- 
biectiv industrial prevăzut a 
se construi în al doilea an al 
cincinalului. Amplasat într-un 
perimetru destinat unei noi 
zone industriale, de-a lungul 
drumului național Craiova— 
Slatina, uzina formează un an
samblu unitar obținut prin 
comasarea clădirilor și depozi
telor anexe cu hala principa
lă de producție. Activitatea de 
bază a uzinei se va desfășura

în secția de reparații a trao 
toarelor și motoarelor și sec
ția de piese de schimb și uti
laje. Organizarea procesului 
de producție se va. face după 
tipul uzinei de tractoare din 
Brașov. Regiunea aleasă pen
tru construcția acestei uzine 
corespunde unei mari densi
tăți a cooperativelor agricole 
de producție, deci și a stațiu
nilor de mașini și tractoare 
care le deservesc. Ea va de
servi, de altfel, toate unitățile 
socialiste ale agriculturii din 
regiune.

1
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n vremea din urmă pare a 
se manifesta la unii publi
ciști șî cercetători literari o 
accentuată și manifestă re
zervă față de monografii

Faptul ar putea fi mai mult sau mai 
puțin trecut cu vederea dacă el n-ar 
însemna, pe de o parte, în fond, o 
reacție împotriva documentării și a 
obiectivitătii, pîrghii și temelie a ori
cărei cercetări științifice din indiferent 
ce domeniu, iar pe de alta, o reacție 
Împotriva istoriei literare însăși și a 
metodelor sale științifice.

Nu contest nici o clipă nici absoluta 
necesitate a înnoirilor în metodele de 
cercetare ca atare, nici dreptul de a 
se discuta metode poate anchilozate 
de vreme, de a se propune căi noi 
de investigație. Dar exclusivismul cu 
care se manifestă în vremea din urmă 
tendințele de negare a principiului 
documentării și obiectivități! — cum 
se observă în „Posibilitatea criticii 
și a istoriei literare’ (Postfață la volu
mul „Lecturi infidele", București, 
1966) și „Prejudecata monografiei cri
tice’ (Asfra nr. 4/1966) de Nicolae 
Manolescu, ca să cităm doar două 
exemple mai concludente—nu are ni
mic comun cu discuțiile creatoare din
tre specialiști, me
nite să asigure o

a 
metodelor, a for-

a 
unei 
Ten- 

acestea

împrospătare

melor, chiar 
conținutului 
discipline, 
dințele 
sînt de aceea pri
mejdioase și cer 
să fie lămurite de 
o parte și de alta 
cu toată nuanțarea 
și cu toată buna 
credință.

Cum se expli
că apariția unor 

1 asemenea ten
dințe, a unor a- 
semenea adevă
rate prejudecăți ? 
Cauza lor se află 
în primul rînd în 
o serie de neîn
țelegeri, unele în
deajuns de grave. 
Pledoaria pentru 
subiectivism și 
impresionism, con
tra 
Și 
reia 
de vechi chiar în 
critica literară ro
mânească, cum ar 
fi teza perimată 
că nici nu ar fi cu 
putință o istorie a 
literaturii.

Alte cauze își au 
obîrșia într-o se
rie de prejude
căți care, 
provocate

documentării 
obiectivitătii, 
idei suficient

la 
de

G. C. NICOLESCU

îui Caragiale. Dar nu e mai puțin a- 
devăraf că greu se poate imagina un 
botanist sau un zoolog care ar stu
dia flora sau fauna unei regiuni nu
mai de la o anumită dimensiune a 
plantelor sau animalelor în sus, sau 
un geograf care, ocupîndu-se de re
lieful României sau chiar numai de 
munții ei, n-ar vorbi — oricît de bine 
și de frumos — decît despre vîrfurile 
ce depășesc două mii de metri. Crean
gă în totalitatea lui e un scriitor mai 
desăvîrșit, mai mare ca Macedonski. 
Dar nimeni nu va contesta că o mo
nografie consacrată acestuia din urmă, 
din pricina afîfor contradicții, afîfor 
frămîntări, a bogăției și diversității 
operei, cu toată inegalitatea ei, ar 
putea fi mai voluminoasă decît cea 
asupra celui dinfîi. Firește, ne este 
mai utilă, și cît mai urgent utilă, o cer
cetare multilaterală asupra lui Emi- 
nescu decîf una asupra lui Bolinti- 
neanu. Dar nu e mai puțin adevărat 
că întregul profil, întreaga substanță 
și întreaga proporție a autorului Lu
ceafărului astăzi abia încă le întreză
rim. Ele nu vor putea fi realizate de
cît atunci cînd în mod real, pe baza 
unor exegeze serioase, vom putea 
proiecta din toate punctele de vedere 

pe Eminescu pe 
fundalul întregii 
mișcări literare de 
pînă la el și con
temporane cu el, 
din mijlocul căreia 
s-a înălțat. Și a- 
ceasfa este valabil 
pentru nenumăra
te alte cazuri.

Literatura noas
tră din trecut tre
buie cunoscută în 
întregul ei. Noile 
idei, noile teme, 
noile personaje, 
noile modalități li
terare n-au apărut 
în forme desăvîr- 
șite dintr-o dată 
la marii creatori, 
ci de mai înainte, 
într-un fel sau al
tul, la „scriitorii 
mărunți’. Tocmai 
pentru a valorifica 
exact aceste trăsă
turi esențiale, de
finitorii ale unui 
talent, contribuția 
sa la dezvoltarea 
literaturii, la în
noirea ei, plusul 
calitativ ce l-a a- 
dus — este ne
voie de compara
ții, de confruntări, 
care duc la jude
căți cît mai obiec
tive.

Tendințele acestea de subapreciere 
a investigației riguroase, științifice, în 
cercetarea literară se datoresc în bună 
parte și unui anumit teribilism, (mai cu 
seamă unui spirit de imitație a unor 
mode neconsacrafe din alte țări) ; se 
datoresc, de asemenea, foarte ade
seori unei lipse de maturitate, de ex
periență pe acest teren, lipsă ca^e 
duce la imposibilitatea de a sesiza im
portanța unei viziuni istorice asupra 
oricărui fenomen. Este absolut legitim 
să fim împotriva monografiilor proas
te, fie că se referă la un scriitor mare 
sau mărunt, după cum este absolut le
gitim să pledăm cu pasiune împotriva 
șabloanelor, împotriva încremenirii în 
vechi metode, pentru înnoiri, chiar 
pentru experimentarea unor direcții 
îndrăznețe în cercelarea literaturii. 
Dar este absurd să teoretizăm inutili
tatea monografiilor literare, ba chiar 
și imposibilitatea istoriei literare.

Din fericire, succese însemnate re
purtate la noi în anii din urmă de 
numeroase monografii consacrate unor 
scriitori sau unor probleme, teme sau 
curente, pun în lumină limpede că is
toria literară, folosită cu talentul 
și spiritul modern, înnoitor, oferă 
mijloace suficiente pentru a îmbogăți 
cunoștințele noastre despre scriitori și 
despre procesul literar, constituind 
contribuții hofărîfoare, de neînlocuit, 
la o înțelegere deplină a artei, a per
sonalităților și a curentelor de dezvol
tare din literatura noastră, la valorifi
carea acelui minunat tezaur care este 
literatura generațiilor trecute.

Fără să minimalizăm nici o clipă 
importanța personalității cercetătoru
lui, a talentului său, a aplicării unor 
modalități mereu noi și mai adecvate, 
constatăm că succesele în cercetarea 
literaturii sînt rezultatul documentării, 
seriozității, studiului temeinic.

circulației rutiere 
de personaje
(XI)

18,00 — Pentru cei mici: 
Ala-Bala 
Studioul pionierilor

18,50 — Publicitate
19,00
19,20
19,23
19,30

— Telejurnalul de seară
— Buletinul meteorologic
— Buletinul
— Dicționar 

Litera E
— Săptămîna
— Avanpremiera

20,00
21,00

21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii.
21,40 — Varietăți pe peliculă
22,05 — Interpreți celebri — Yehudi Menuhin
22,35 — Telejurnalul de noapte
22,55 — închiderea emisiunii

• IN NORD, SPRE ALASKA I : Dacia (completare Soarele rănit) — 8,30 — 13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21.
O ZORBA GRECUL : Buzești — 15 ; 17,45 ; 20,30, Cosmos — 15 ; 17,45 ; 20,30.
6 LAGUNA' DORINȚELOR!:’ Grivlța (completare Orizont științific nr. 6/1966) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.• CEI 7 MAGNIFICI : cinemascop : Bucegi — 9,30 ; 12,15. 
9 VERIFICAT, NU EXISTA MINE 1 : Bucegi (completare Vizita conducătoiilor de partid și de stat în regiunea Bacău) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Unirea (completare Deschiderea noului an universitar) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Cotroceni (completare Ziua recoltei) — 15,15 i 18 ; 20,45.
O MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Colentina — 15,30 ; 17,45 î 20.• LALEAUA NEAGRĂ : Arta — 8,45 ; 11 ; 13,15.
9 MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Arta — 15,30 ; 18 ; 20,45.
O CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Miorița — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,30.
e FIUL CĂPITANULUI BLOOD : Munca — 10 ; 12.
e CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Munca — 16 ; J9,15 ; Lira — 16 ; 19,30.
e CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Popular — 16 i 19,30.® VREMEA ZĂPEZILOR : Moșilor (completare In orașul Iul Pușkin) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 CĂLĂTORUL CU BAGAJ : Volga (completare Invizibilul vizibil) — 18 î 20,30.
9 FEMEIA NISIPURILOR : Floreasca18 j 20,45.• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Progresul (completare Soarele rănit) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 STEAUA FĂRĂ NUME : Drumul Sării (completare Soarele rănit) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 AVENTURILE LUI WERNER HOLT — (ambele serii) : Ferentari — 16 : 19,30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Crtngași (completare In orașul lui Pușkin) — 15,30 ; 18 ; 20,30;
9 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Vitan (completare O noapte de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Viitorul — 16 ; 19,30.
9 MAMĂ CIUDATĂ : Pacea (completare Timpul, legende, oameni de știință) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

9 i 12 i 15 i

PRIMA
DEZERTARE

SDCMO
In regiunea București nu s-au 
prezentat la catedră 600 de 
dascăli tineri

r, pot fi
superficialitate, in

suficientă cunoaștere și analiză a
realităților. O astfel de prejudecată
este confundarea automată a istoricu
lui literar cu un simplu biograf. Pre
judecata aceasta — sper profesată cu 
bună credință, deși fără temei — este 
cu atît mai dăunătoare cu cît încă de 
la Lanson, (una din marile obsesii ale 
noilor teoreticieni, care însă desigur 
nu s-au ostenit să-i citească nici în
drumările metodologice, atît de su
ple și respectuoase pentru ceea ce e 
specific artistic, nici paginile sale de 
exegeză sau sinteză), frecînd pe la 
atîfia istorici literari străluciți, fie 
Gundolf, fie Thibaudet, fie Curtius, fie 
Moreau, fie Călinescu, fie D. Popovici 
sau Cechiara, pînă la cele mai 
nume, temele monografiilor 
foarte diverse, nu îngăduie 
darea mecanică a istoriei 
rii cu biografia. Nici studiul 
preromanfism al lui Van Tieghem, nici 
cel despre Mallarme al lui Thibaudet, 
nici cel al lui Vosseler despre Leo
pardi, nici cel al lui Beguin despre ro
mantism, nici cele ale lui Vianu des
pre Ion Barbu sau Junimea, ale lui Po
povici despre literatura luministă sau 
Heliade și atîtea altele cu bună cre
dință nu pot fi confundate cu biogra
fia și nu îngăduie defăimarea cerce
tării temeinice, documentate, obiecti
ve, la care au năzuit toți marii cerce
tători literari, români și străini.

O altă prejudecată este disprețul 
pentru așa-numiții „scriitori mărunți’, 
a căror luare în considerare de către 
istoria literară îi coboară, chipurile, a- 
cesteia prestigiul. Nici unui istoric li
terar nu i-ar frece prin minte să așeze 
pe Nicoleanu deasupra lui Eminescu, 
pe Baronzi deasupra lui Rebreanu, pe 
nu știu ce autor de comedie deasupra

recente 
literare, 
confun- 
literafu- 
despre

(Urmare din pag. I)Iată de ce activitatea de cercetare aplicativă din învățămîntul superior ar trebui, după părerea mea, sprijinită pe toate căile pentru a obține realizări într-un timp cît mai scurt posibil. Cînd evaluăm valoarea timpului în cercetare, trebuie să avem în vedere atît asigurarea bazei materiale cît și continuitatea în muncă a cadrelor, accelerarea trecerii de la faza de laborator la finalizare, simplificarea sau eliminarea unor etape intermediare, ieșirea din labirintul birocratic al formalităților.Acest labirint împiedică mult buna desfășurare a activității noastre și iată cum : în cadrul cercetării aplicative este Qricînd posibilă ivirea unor nevoi neprevăzute — de exemplu, anumite produse chimice sau piese de rezervă necesare unui aparat defect, sticlărie de laborator, aliaje — dar ele nu se estimează pe o durată mai lungă, decît în linii mari. Planul de import pentru aprovizionarea în- vățămîntului superior se alcătuiește la începutul anului precedent. Potrivit acestui regim, comenzile pot fi livrate cel mai devreme după 14 luni, prelungind adesea cu același interval și rezolvarea temei de cercetare, întîrziind finalizarea acesteia. In epoca noastră de rapidă uzură morală a rezultatelor cercetării aplicative, astfel de întîr- zieri pun uneori sub semnul întrebării oportunitatea unor întregi lucrări. Sistemul de mai sus duce de fapt — prin aprovizionarea cu sor- . timente și cantități supradimensionate, care să garanteze oarecum ivirea unor necesități neprevăzute — lg creșterea fondurilor blocate prin stocuri supranormative^ în depozitele institutelor de învățămînt

In regiunea București func
ționează aproape 1 200 de 
școli generale, școli profesio
nale și licee, unde învață sute 
de mii de copii. Ca și in întrea
ga țară, an de an sosesc de pe 
băncile universităților și ale in
stitutelor pedagogice noi învă
țători și profesori dornici să se 
consacre nobilei lor 
Numai în toamna 
fost repartizate în școlile din re
giune încă 1 367 cadre didactice 
tinere. Dar, din păcate, din rîn- 
durile acestora s-au prezentat la 
posturi doar jumătate. Pentru ce 
s-au pregătit acești oameni în 
domeniul pedagogiei I Unde 
s-au dus I Cu ce se ocupă 1

COPII : Doina 9.
POVESTEASavoy) : RE-Sindicatelor :

și de stat în regiunea Galați) — (completare Invizibilul vizibil) —

regiunii ca școlar noii să fie festiv, pe

Vlad pri- soții„Barbu Delavrancea" : INELUL LUI... JUPITER

toate condițiile trăi și munci așa încă din anii fa- școala amintită pe Silvia Ghețu,

A intrat în tradiția la începutul anului învățători cadru înaltă

chemări, 
aceasta au

Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE

de operă și balet : TOSCA — 19,30.de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO 19,30.Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VE- PE POD — 19,30, (sala Studio) : DINU PĂTU- 19,30.de Comedie : RINOCERII — 20.„Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. Schitu
„C. I. Nottara* (sala Magheru) : SCAUNELE„ÎNGERILOR" — cinemascop : legende, oameni de știință) —

© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Palatului) : CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ — 20.
9 Teatrul
9 TeatrulPOLO —
9 TeatrulDERE DE RICĂ —
9 Teatrul
O TeatrulMăgureanu nr. 1) : D-ALE CARNAVALULUI — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : TACHE, IANKE ȘI CAD1R— 19,30.
9 Teatrul— 20.
9 Teatrul— 20.
9 Teatrul
9 Teatrul— 19,30.
9 Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Academiei) : PORCULUI — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (salaVISTA DRAGOSTEI — 20.
9 Ansamblul artistic al Uniunii generale a MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
9 Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIONAL

(ambele serii) : Lumina — 9 [

9 WARLOCK — cinemascop : Patria (completare Năică și barza) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ■, 21, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 13 ;15.30 ; 18 ; 20,30, Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Melodia (completare Orizont științific nr. 6/1966) — 9 ; 12 j 15 ; 18 ; 21, București (completare Invizibilul vizibil) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. ■
9 TUNELUL — cinemascop : Tomis (completare 6 000 de ani) 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 20,45, Victoria (completare Orizont științific nr. 6/1966) — 9; 11,15; 13,30;15.45 ; 18,15 ; 20,45, Flamura (completare Vox Maris) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
9 FATA MEXICANĂ : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
9 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : Sala Palatului (seria de bilete 1 832 — orele 19,30), Gloria (completare Orizont științific nr. 6/1966) — 9 , 11,30 ; 14,30 ;17.30 ; 20,30.
9 MĂRTURISIRILE UNUI DOMN CU CAMERĂ MOBILATĂ : Luceafărul (completare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Capitol (completaie Putna 500) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Aurora (completare Invizibilul vizibil) — 8,30 ;10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 MINUNATA ANÎGELICA — cinemascop : Republica (completare Putna 500) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Festival (completare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,30, Modern (completare Invizibilul vizibil) — 9; 11,30; 14; 16,30;•18,45; 21,15.
9 IANOȘIK — cinemascop12.30 ; 16 ; 19,30.
9 ANGELICA, MARCHIZACentral (completare Timpul,8.45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15, Volga — 9 ; 11,30 ; ’15,30.
9 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL 1 : Union (completare Vizita conducătorilor de partid15 ; 17,45 ; 20,30, Flacăra15.30 ; 18 ; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU
9 PARISUL VESEL : Doina (completare Călătorii imaginare) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 ANACONDA — NĂICĂ ȘI BARZA — 3X3 = ...?: Timpuri Noi — 9 — 21 în continuare.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : Giulești— 10 ; 12,30.
9 CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : Giulești (completare Dimensiuni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 DILIGENȚA : înfrățirea între popoare (completare Vizita conducătorilor de partid șf de stat în regiunea Galați) —13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Rahova (completare Soarele rănit)— 15,30 ; 18 ; 20,30.

profesori și primiți într-un demn de misiunea care o au de îndeplinit în educarea și pregătirea generației de mîine. Așa s-au petrecut lucrurile și în toamnă. O dată cu aceasta, sfaturile populare s-au îngrijit de asigurarea locuințelor. Toate cantinele au primit sarcina să asigure masă, la cerere, cadrelor didactice.Un scurt popas în comuna Țepeș, raionul Călărași, ne-a lejuit o plăcută întilnire cu Teodor și Nadejda Moldovan, repartizați anul acesta la școala generală din comună. „Am rămas plăcut impresionați de aceste locuri și mai ales de hărnicia oamenilor de aici — spuneau tinerii profesori. Avem asigurate spre a cum am sperat cultății". Tot la am întîlnit-o și profesoară de desen și caligrafie, ale cărei cuvinte merită să fie reținute de mulți foști colegi : „La început am ezitat să vin. Am cres-

Maestru! Ciolan la 
pupitru! Filarmonicii

Una dintre caracteristi
cile stagiunii Filarmonicii 
„George Enescu" este 
prezența la pupitrul său 
a unor prestigioase perso
nalități ale vieții muzicale 
românești și universale, 
în acest ansamblu este o 
mîndrie a noastră, a tu
turor, să recunoaștem la 
loc de frunte pe unul din- 
tfe ctitorii artei dirijorale 
de la noi — Antonin Cio
lan. Maestrul Ciolan este 
decanul, de vîrstă și ar
tistic, al baghetei româ
nești, muzicianul care 
timp de peste o jumătate

de secol a animat viața 
muzicală cu forța unui 
talent rar, cu perseveren
ța unei sincere pasiuni, 
cu modestia artistului au

tentic. Rezultatele muncii 
sale se înscriu în istoria 
recentă și sînt, deopotri
vă, ale zilei de azi. Multe 
dintre cadrele de nădejde 
ale generației mijlocii și 
tinere de dirijori sînt ele
vii maestrului Ciolan.

Antonin Ciolan impune 
prin experiența sa înde
lungată, evidentă în pre
zența la pupitru, în înțe
legerea și redarea muzicii

interpretate. Programul 
său din ultimul concert 
al Filarmonicii a cuprins 
lucrări de Beethoven și 
însăși alcătuirea lui este 
expresia unei concepții 
unitare, împlinite; nume
rele de opus ale celor trei 
compoziții (Simfonia a 
IV-a, Concertul pentru 
vioară, uvertura Coriolan) 
sînt 
62), 
nai 
dit.
caracterizat prin echi
libru interior, prin eli
minarea oricărei îngro- 
șări, prin prezentarea 
pură a universului beet
hovenian. Dintre cele trei 
lucrări, cea mai realizată 
mi se pare a fi fost în 
concertul de sîmbătă Simfonia a IV-a, a cărei 
rară programare la noi 
este de-a 
plicabilă.
dramatică (introducerea),

consecutive (60, 61, 
universul lor emoțio- 
este întrucîtva înru- 
Tălmăcirea dată s-a 

prin 
interior, 

oricărei 
prin

lirismul elevat (Adagio), 
vigoarea juvenilă (Alegro 
vivace) nu i-au lipsit. în Coriolan, o concepție dra
maturgies clară a eviden
țiat antiteza tematică, su
flul cu adevărat revolu
ționar al acestei muzici. 
Gestica maestrului Ciolan 
a ajuns, prin decantarea 
de orice element super
fluu, la economia maxi
mă, fără a pierde din ex
presivitate și precizie, 
chiar dacă uneori pare 
condusă cu greutate. In
dicația este sugerată șl 
orchestra răspunde prompt 
și cu frumos randament 
sonor (de remarcat în 
mod deosebit clarinetul,

fagotul și cornul in sim
fonie).

Solist în Concertul pentru vioară a fost Ștefan 
Ruha, concertist cu renu
me, a cărui activitate la 
Cluj îl apropie de Antonin 
Ciolan. Tonul lui străluci
tor și pur, tehnica pro
digioasă sînt calități rele
vate în repetate rînduri. 
De astă dată însă nu a 
strălucit — prin compara
ție cu alte apariții ale sale 
la Filarmonică — ci s-a 
menținut în limitele co
rectitudinii, ceea ce, pen
tru un artist ca el, 
puțin.

dreptul inex- 
Profunzimea

Soluționări care ar contribui
9

ia extinderea si eficienta
9 9
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superior, ale institutelor departamentale și ale laboratoarelor uzinale. Din această cauză, între serviciile de evidență contabilă și cercetători se desfășoară o adevărată luptă pentru lichidarea — respectiv păstrarea — acestor stocuri.Crearea unui oficiu central de a- provizionare, care să poată procura din țară și străinătate materialele urgent necesare la 1—3 săp- tămîni după înregistrarea comenzii, ar soluționa cred o situație dăunătoare întregii economii naționale, încredințați că oficiul respectiv execută comenzile cu rapiditate, cercetătorii ar comanda doar necesarul minim de materiale, stocurile supranormative s-ar lichida automat, iar fondurile rămase disponibile ar acoperi cu prisosință cheltuielile de funcționare ale acestui oficiu. Munca de cercetare , s-ar desfășura astfel mai rapid, ar'înregistra o eficientă sporită.O măsură convergentă aceluiași

scop ar fi, după părerea mea, și punerea unei sume la dispoziția responsabilului unei anumite teme de cercetare, înscrisă în planul facultății. Acesta ar putea avea împuternicirea de a utiliza suma atribuită în vederea acoperirii cheltuielilor necesitate de deplasări în întreprinderi (independent de fondul de deplasare alocat instituției), de cooptarea unor colaboratori deosebit de prețioși din afara instituției, de a comanda unele cărți imediat după apariție, de a procura reviste de specialitate, de a comanda fotocopii ale unor lucrări de specialitate din țară și străinătate.Nu mai este nevoie să reamintesc că valorificarea unei cercetări a- plicative se face în mod exclusiv prin asimilarea acesteia în producție. Mulți cercetători manifestă însă de multe ori o îngrijorătoare superficialitate în acest moment cheie al cercetării. Ei uită că după terminarea cercetărilor de labora-

tor, sînt obligati să depună uneori un important volum de muncă pentru ca efortul lor științific să devină o realitate industrială. Construirea de prototipuri, de instalații pilot, de pildă, care să furnizeze produsul respectiv pentru încercări pe scară mai largă, precum și parametri necesari proiectării instalațiilor industriale — sînt tot atîtea obstacole de trecut. Chiar și după terminarea încercărilor industriale, colectivul de cercetători nu ar trebui să-și abandoneze prea curînd propria sa creație, să o lase în voia soartei; sentimentul paternității acestei creații ar trebui să-1 determine să-și continue efortul pentru menținerea rezultatelor obținute la nivelul tehnicii mondiale care evoluează continuu.Deși stimulentul principal pentru oamenii de știință îl constituie, desigur, pasiunea descoperirii, elanul nobil al „pașilor în necunoscut", consider totuși că cercetătorii din învătămîntul superior ar trebui încurajați, eventual prin- tr-un sistem progresiv de salarizare și alte forme de cointeresare, pentru a rămîne timp îndelungat în același loc de muncă, în aceeași specialitate, în vederea urmăririi aplicării creației lor științifice.O altă condiție a stimulării cercetărilor aplicative în învătămîntul superior constă în e- valuarea lucrărilor de știință aplicativă, deopotrivă cu cele de știință teoretică, în ce privește acordarea gradelor didactice și titlurilor științifice.Sprijinită în acest mod, cercetarea aplicativă din învățămîntul superior ar putea fructifica pe deplin marile energii ale cadrelor noastre universitare, ar dobîndi o eficientă mult sporită în valorificarea superioară a resurselor țării.

la Radiotelevizime

Enescu,

nega
Sima- 

pri- 
cu

Grigore
CONSTANTINESCU

reî.ntîlnire
Maria Fotino, 

sensibilă inter- 
clasicului vie-

La pupitrul Orchestrei 
simfonice a Radiotelevi- 
ziunii a reapărut, săptă- 
mîna trecută, dirijorul 
clujean Emil Simon. Evo
luția artistică a acestui 
muzician, bazată pe cali
tăți interpretative incon
testabile, apăruse eviden
tă publicului nostru în 
concertul susținut anul 
trecut la București. Cu a- 
ceastă ocazie, Emil Simon 
dăduse o emoționantă tăl
măcire suitei Daphnis și Chloe de Ravel. Progra
mul prezentat în stagiu
nea actuală — ~
Mozart, Brahms — a con
stituit, credem, un nou 
prilej de a verifica nive
lul acestui artist, capaci
tatea sa de redare a sen
surilor majore ale parti
turii, a marelui reperto
riu simfonic.

în Uvertura de concert 
a lui George Enescu, di
rijorul a urmărit planu
rile mobile, suprafețele 
sonore care se înlănțuiesc, 
se combină sau se supra
pun, creînd o luxuriantă 
arhitectură, de mare bo
găție imagistică. Poate că 
pentru reușita deplină a 
lucrării ar fi trebuit să 
insiste asupra unei mai 
clare conturări a marilor 
arcuri expresive, pentru 
a reda cît mai clar forma 
ei. care îmbină aspectul 
concertant instrumental 
cu cel de uvertură-poem. Simfonia a IV-a de 
Johannes Brahms, în in
terpretarea dirijorului

Petre CODREANU

clujean, era punctul 
maxim interes al progra
mului. Publicul bucureș- 
tean poate, în privința 
simfoniilor de Brahms, 
compara numeroasele 
versiuni interpretative pe. 
care dirijori de mai mare 
sau mai mică anvergură 
le-au creat în fiecare sta
giune. Emil Simon a dat 
măsura unui temperament 
pe care nu i-l cunoșteam 
din aparițiile anterioare. 
Intempestiv, violent, el a 
accentuat tragismul sim
foniei, dincolo de limitele 
obișnuite, căutînd o tăl
măcire viguroasă, pateti
că, excesiv romantică. 
Aici, personalitatea artis
tului are cuvîntul, si dacă 
în anumite privințe nu 
sîntem cu totul de acord, 
totuși nu putem 
existența sincerității 
talentului.Concertul în Sol jor de Mozart ne-a 
lejuit o 
pianista 
această 
pretă a
nez. Puțin rezervată la 
începutul concertului, pia
nista a găsit, cu delica
tețea ce o caracterizează, 
nuanțele de lirism necesa
re părții lente, candoarea 
și spiritualitatea Allegro- 
ului final. Un acompania
ment orchestral de o cali
tate deosebită i-a creat 
climatul expresiv și stilis
tic adecvat

cut la oraș, dar m-am acomodat repede. Cînd îți iubești meseria nimic nu este greu de realizat".Dar unii din colegii lor de promoție se lasă așteptați la școlile unde au fost repartizați. Am făcut cunoștință cu cițiva dintre ei. Georgeta Aspra, profesoară de istorie, a plecat acum cîteva săptă- mîni spre Frăsinet. Pe drum a prins-o o ploaie și s-a înapoiat în Capitală. Cezar Turcoianu, profesor de matematică, a fost încadrat la școala nr. 1 din comuna Borcea, raionui Fetești. Nu s-a prezentat la post. Are unele promisiuni de a fi angajat la o instituție centrală din Capitală. Dar cum din promisiuni nu se cîștigă nici măcar de-o pîine. în loc să muncească onest la postul ce i-a fost asigurat, apelează la ajutorul prietenilor. Alexandru Leres- cu, profesor de educație fizică, nu s-a dus la școala din Făcăieni, raionul Fetești, ci s-a angajat la Studioul cinematografic Buftea, fără aprobarea forurilor competente. Magdalena Caceu, profesoară de limba franceză, a părăsit școala din Lehliu-sat după o lună.Șirul numelor celor care au dat bir cu fugiții la primele picături de ploaie și prima adiere de vînt ar putea fi continuat. E drept, nu peste tot s-au creat condiții optime de muncă și de viată dascălilor recent veniti la catedră. Bunăoară, la școala generală din satul Mihai Viteazu, profesoarele Teodora Antonescu și Golofira Neagu, în timpul vizitei noastre, tocmai aduceau la cunoștința directoarei că o duc greu cu locuința și cu aprovizionarea cu lemne. E de datoria organelor locale să rezolve cît mai urgent nosibil asemenea probleme. Dar nici chiar o asemenea lipsă de sprijin a unui președinte de sfat — chestiune remediabilă de altfel pe multiple căi oferite de societatea noastră — nu constituie un motiv serios ca să-ti părăsești profesia pentru care te-ai pregătit ani de zile. De altfel, multi din’cei la care ne-am referit mai sus nici nu au investigat condițiile în care aveau să lucreze.Acestea sînt faptele. Cei în cauză încearcă să le justifice în fel și chip. Comozii găsesc ușor argumente. Practic, cel care-și începe activitatea la sate are deschise aceleași perspective ca și colegul său de la oraș. Dacă ești capabil devii o personalitate a satului, poți să-ți susții cu egale șanse examene de grade didactice, doctorantura poți fi mităti nostru școală parabile cu cele din prezent. E- xemplul lor demonstrează că a- tunci cînd te realizezi .prin muncă intensă, capacitățile individuale se reliefează și mai puternic.Firește, pentru situația pe care o consemnăm poartă răspunderea și universitățile, institutele pedagogice pe care le-au absolvit cei 600 de tineri absenți de la catedră. Conducerile acestora, organizațiile U.T.C. din facultăți ar fi avut datoria ca mai ales în ultimul an de studii să se preocupe de clarificarea locului pe care trebuie să-1 o- cupe absolvenții respectivi în societate, să sădească convingeri profunde despre nobila misiune a profesorului, despre datoria de a rămîne la postul încredințat.Există însă și un alt aspect al problemei. La secția de învătămînt a sfatului popular regional am în- tîlniț nu o dată părinți, bunici, neamuri cu „copii" de mînă. Ce vor ? „Țl^vedeti? zice cîte un părinte, și se uită în sus spre „copilul" care este cu un cap mai înalt decît el. Este un copil, ce să facă el în sat? Nu știe să facă focul, să se gospodărească". „Un copil" în jur de... 25 de ani, dădăcit, ținut de mînă. Asemenea părinți au uitat, poate, că statul a cheltuit pentru pregătirea copiilor lor sume A • portante, asigurîndu-le școlama-1 re gratuită, biblioteci, cămine, cantine, iar unora chiar burse. Altminteri nu se poate explica faptul că acum, cînd copiii lor sînt pregătiți pentru a-și ocupa locul ce le-a fost rezervat în viată, încurajează dezertarea de la datorie în loc să se ocupe măcar în acest moment de educația lor în spiritul dragostei față de muncă, al respon- I sabilitătii față de îndatoririle ce le revin în societatea noastră.JDin păcate, iluzia așteptărilor pînă la ivirea unui post mai călduț este alimentată, vrînd nevrînd, și de unele foruri din Ministerul în- vățămînțului. De la comunicarea repartițiilor și pînă acum Ministerul învătămîntului a revenit a- supra numirilor a 31 de profesori, încuviințînd angajarea lor în diferite instituții. Pînă la proba contrarie nu contestă nimeni că nu este nevoie de aceste cadre acolo unde au fost re-repartizate. de ce nu s-a făcut judicioasă de la bun .Forurile de resort ar trebui să studieze mai atent si acest aspect.

ori autor de manuale. Cite so- din istoria învătămîntului n-au pornit la drum dintr-o sătească, în condiții incom-

Dar încadrarea început ?
Florea CEAUȘE5CU 
corespondentul „Scînfeii"
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Vizite ale delegației Plecarea delegației 0 delegație

Partidului Comunist Român
care participă

la Congresul P. C. Bulgar
(Urmare din pag. I), Intre popoarele român și bulgar — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — între partidele noastre sînt relații bune și ele se dezvoltă continuu. Colaborarea economică, politică, culturală, științifică dintre popoarele noastre contribuie nu numai la întărirea țărilor noastre, dar și la întărirea întregului sistem mondial socialist. Cu cît sînt mai mari rezultatele pe care le obține fiecare țară socialistă, cu cît se întărește fiecare țară socialistă, cu atît mai puternic devine întregul sistem socialist.Urăm întregului colectiv al întreprinderii dv. succese și mai mari în îndeplinirea programului pe care îl va trasa Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar, multă sănătate și fericire".Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze.

în continuare, oaspeții români au vizitat secțiile principale ale întreprinderii. Directorul uzinei, Slav- cio Soldev, a prezentat pe larg succesele muncitorilor și specialiștilor, a dat explicații asupra procesului tehnologic. El a arătat că față de anii trecuți, cînd se produceau 6 tipuri de acumulatori, în prezent pentru cerințele interne și pentru export se fabrică 20 de tipuri de acumulatori pentru turisme și 41 de tipuri pentru electrocare. După modernizarea uzinei — în curs de desfășurare — se vor produce 40 000 tone acumulatori pe an.Tovarășul Nicolăe Ceaușescu a felicitat călduros pe muncitorii și specialiștii întreprinderii pentru preocuparea lor privind progresul tehnic și le-a urat să obțină noi succese înDelegația Partidului reîntors la
muncă.Comitetului Central al Comunist Român s-a Sofia.

Partidului Comunist de activiști ai P. C. R.
din Suedia a plecat în R. D. Germană

părăsit Capita- spre patrie, de- Comunist dinJoi dimineață a la, îndreptîndu-se legația Partidului Suedia, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră pentru schimb de experiență. Delegația a fost compusă din tovarășii Fritjof Lager, membru al Comitetului Executiv al Conducerii Partidului Comunist din Suedia, și Ake Pettersson,

Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Petre Lupu a fost numit în funcția de președinte al Comitetului de stat pentru problemele de muncă și salarii.In ziua de 17 noiembrie a avut loc o ședință a cadrelor de conducere din Comitetul de stat pentru problemele de muncă și salarii în legătură cu instalarea noului președinte.

membru al Comitetului regional Bohuslăn al P.C. din Suedia.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Va- siliu, Constantin Herăscu și Co- riolan Atanasiu, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

La ședință au participat tovarășii Emil Bodnaraș, Petre Blajovici și Manea Mănescu.
★decret, al Consiliului de Republicii Socialiste Româ-PrinStat al nia, tov. Țaigăr Simion a fost revocat din funcția de președinte al Comitetului de stat pentru problemele de muncă și salarii, primind alte însărcinări. (Agerpres)

Expoziție - simpozion

SOFIA 17 (Agerpres). — Joi au continuat lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar. Numeroși vorbitori au luat cuvîntul în cadrul discuțiilor la rapoartele prezentate de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., și Todor Prahov, președintele Comisiei Centrale de Revizie. Ei au subliniat succesele importante realizate de poporul bulgar în construcția socialistă și au făcut propuneri cu privire la sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid in îndeplinirea noului plan cincinal.Cbngresul a fost salutat de șefii

delegațiilor unor partide comuniste și muncitorești frățești care participă la congres.în ședința de după-amiază, congresul a adoptat o declarație în legătură cu agresiunea S.U.A. în Vietnam. După ce condamnă agresiunea Statelor Unite, declarația reafirmă sprijinul moral și material pe care îl acordă și îl va acorda R. P. Bulgaria, alături de celelalte țări socialiste, poporului vietnamez în dezvoltarea economiei țării și întărirea capacității sale de apărare, pentru respingerea agresiunii americane.Lucrările congresului continuă

A vorbit apoi Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, care și-a exprimat satisfacția pentru sprijinul acordat de către Consiliul Superior al Agriculturii reușitei acestei reuniuni menite să contribuie la continua dezvoltare a cooperării italo-române. în numele președintelui Institutului italian pentru cooperarea științifică și tehnică internațională, dr. G. Pellegrini și-a exprimat convingerea că aceastăitalieni și români va prilejui un schimb reciproc de date și experiență într-un sector important ce interesează economiile ambelor țări.Participanții au vizitat expoziția de mostre din mase plastice ce se folosesc în agricultura Italiei, or-
încheierea seminarului internațional
#/ sindicatelor din industria lemnuluiJoi s-au încheiat lucrările Seminarului internațional al sindicatelor din industria lemnului, care a avut loc la București între 14 și 17 noiembrie din inițiativa Uniunii internaționale a sindicatelor muncitorilor din construcții, industria lemnului și materialelor de construcții.La lucrările seminarului au participat reprezentanți ai sindicatelor din Australia, Argentina, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Congo (Kinshasa), Cuba, Finlanda, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, Italia, Iugoslavia, Liban, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, reprezentanți ai F.S.M. și O.I.M.Participanții la seminar au purtat discuții pe marginea a trei rapoarte introductive în legătură cu progresul tehnico-științific în industria lemnului, influența lui a- supra condițiilor de viață și de muncă și activitatea sindicatelor pentru ridicarea nivelului al oamenilor muncii din ramură.

U.G.S.R., membri ai Biroului Executiv al Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile economiei forestiere. (Agerpres)

La Institutul central de cercetări agricole s-a deschis joi dimineața o expoziție-simpozion pe tema „Folosirea maselor plastice în agricultură", organizată de Consiliul Superior al Agriculturii și Institutul italian pentru cooperarea științifică și tehnică internațională, în cadrul acordului de colaborare tehnico-științifică între România și Italia.La această manifestare participă reprezentanți ai instituțiilor centrale interesate și ai unor institute de cercetări științifice, specialiștii italieni sosiți în țară cu acest prilej.în cele trei zile cît durează simpozionul, sînt prezentate referate privind rezultate obținute și preocupări actuale în Italia în domeniul maselor plastice, în aplicarea a- cestora în horticultură și zootehnie, tendințe și realizări în indus- ganizată pentru specialiști în aula tria mașinilor-unelte pentru prelucrarea maselor plastice destinate a- grjculturii etc.în cuvîntul de deschidere, prof.dr. David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, a subliniat preocupările existente în acest domeniu în țara noastră și importanța simpozionului pentru ambele țări.

întîlnire a specialiștilor

I.C.C.A.
★Reprezentanții Institutului italian pentru cooperare științifică și tehnică internațională au oferit un cocteil în saloanele restaurantului „Athenâe Palace" în cinstea parti- cipanților la expoziția-simpozion. (Agerpres)

Interviul acordat „Scîiiteii“ de Sufanuvong,

de trai această
17 no-Umari,zilei de VeikkoU.I.S. din con-

★In după-amiaza iembrie, Porkkala secretar general al strucții, industria lemnului și materialelor de construcții, a fost primit la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România de către tovarășii Ion Cotoț și Ion Preoteasa, secretari ai Consiliului Central.*Cu prilejul încheierii seminarului internațional al sindicatelor din r’d’fstria lemnului, Comitetul U- niuaii sindicatelor din întreprinderile economiei forestiere din Republica Socialistă România a oferit joi seara o masă tovărășească în cinstea oaspeților. Au luat parte Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central al

Recent, am vizitat zona eliberată a Laosului, administrată de Partidul Neo Lao Haksat, care grupează torțele patriotice lao- țiene și conduce lupta de eliberare națională. Zilele petrecute aici mi-au permis să cunosc multiple aspecte ale vieții noi care își croiește vad în regiunile eliberate, activitatea de construcție, plină de abnegație, lupta populației și a forțelor militare pentru eliberare națională și progres social. Cu acest prilej l-am cunoscut pe Sufanuvong, președintele Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat, vicepreședinte al Consiliului guvernamental de unitate națională tripartită din Laos, căruia i-am solicitat un interviu. Convorbirea a avut loc într-o grotă de munte, unde — ca majoritatea populației din această zonă, amenințată zi și noapte de atacurile avioanelor S.U.A. — prințul Sufanuvong își are în prezent locuința.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 noiembrie. în țară : vremea în răcire. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla potrivit, prezentînd unele intensificări din sectorul nord-estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 grade și plus 4 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. în București : vremea în răcire. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie la început, apoi și sub formă de ninsoare. Vintul va sufla potrivit din nord-est. Temperatura în scădere.

întrebare : vă rugăm să 
ne faceți cunoscut care sînt 
în prezent principalele trăsă
turi. ale programului Neo Lao 
Haksat.RĂSPUNS : însuflețit de interesele fundamentale ale națiunii și de aspirațiile profunde ale poporului lao, Partidul Neo Lao Haksat a desfășurat, dintotdeauna, o luptă hotărîtă pentru făurirea unui Laos pașnic, neutru, independent, democratic, unit și prosper. Acesta este obiectivul fundamental cel mai a- propiat al luptei duse de Neo Lao Haksat și de întregul nostru popor. Dar, disprețuind aceste aspirații legitime ale poporului nostru, imperialiștii americani au călcat în picioare Acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Indochina și cele din 1962 cu privire la Laos, au intensificat și lărgit „războiul lor special" de agresiune. Ei au nutrit iluzia că, prin puterea dolarilor și a armamentului modern, ar putea zdrobi și nimici forțele patriotice ale poporului lao. Dar, oricît de mari ar fi suferințele și sacrificiile, precum și durata luptei, cele trei milioane de lao sînt hotărîți să lupte pînă la capăt pentru apărarea patriei și libertății lor.Pentru realizarea acestor obiective, cel de-al II-lea Congres național al Neo Lao Haksat, din a- prilie 1964, a adoptat un program de acțiune în 10 puncte. Esența a- cestui program ar putea fi astfel

rezumată :A uni pe toți patrioții, întregul popor, pentru a respinge toate formele de amestec și de a- gresiune din partea imperialismului, pentru a redobîndi suveranitatea, independența și integritatea teritorială a patriei, a realiza înțelegerea și unitatea națională, a promova drepturile și libertățile democratice pentru întregul popor, a urmări crearea unei economii independente, a dezvolta o cultură națională progresistă, a face totul pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al păturilor populare și, în primul rînd, al maselor muncitoare, a promova o politică externă independentă de neutralitate activă, de sprijinire hotărîtă a luptei popoarelor lumii pentru independență națională, democrație și progres social. în momentul de față, în contextul intensificării și extinderii „războiului special" a- merican, sarcina cea mai urgentă a poporului nostru este aceea de a-și consacra toate eforturile și capacitatea luptei împotriva interven- ționiștilor.
ÎNTREBARE: 

ciați situația 
Laos ? Care sînt
cile luptei armate ce se desfă
șoară ?

Cum apre- 
actuală din 

caracteristi-

RĂSPUNS : Caracteristica principală a situației din Laos este a- ceea că imperialiștii americani și

adepții lor sînt pe cale să intensifice și să extindă războiul împotriva țării noastre. Ei au paralizat structura organizatorică și activitatea guvernului de unitate națională tripartită. Pe de altă parte, ei au introdus ilegal în Laos peste 5 000 de consilieri și personal militar a- merican, ca și zeci de mii de tone de armament. Ei au întreprins fără încetare atacuri, pătrunzînd pe scară largă în zona noastră eliberată. Din luna mai 1964, imperialiștii americani au trecut la folosirea avioanelor, care decolează de pe portavioanele Flotei a Vil-a și de la bazele americane aflate în Tailanda, pentru a veni, ziua și noaptea, să bombardeze și să mitralieze zona eliberată, de la nord la sud, masacrînd femei, copii și bătrîni, distrugînd recolte, pomi, vite, prefăcînd în cenușă școli, spitale, pagode, ca și frumoasele noastre sate. Prin aceasta, intervențio- niștii au sperat că vor putea clinti hotărîrea de nezdruncinat a poporului nostru de a-și continua lupta pentru libertate. Dar armata noastră de eliberare, împreună cu forțele armate neutraliste patriotice și cu întregul popor, s-au contopit într-o vastă mișcare populară pentru a zădărnici planurile imperialiștilor americani. Animate de un puternic patriotism, forțele noastre dau puternice lovituri dușmanului, scoțînd din luptă un mare număr de inamici, doborînd numeroase a- vioane americane.în prezent, paralel cu intensificarea raidurilor aeriene împotriva R. D. Vietnam, cu războiul din Vietnamul de sud și cu actele provocatoare împotriva Regatului Cambodgiei, S.U.A. pregătesc troducerea infanteriei lor noastră, cu scopul de a în mod direct Laosul ciu și inferior, în vederea derii a ceea ce ei numesc „al doilea front", destinat să lege bazele lor aflate în Tailanda cu teatrul de război din Vietnamul de sud.

in- în țara ocupa mijlo- deschi-

La invitația C.C. al P.S.U.G., o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Simion Bughici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., a plecat joi dimineața spre R. D. Germană, în schimb de experiență.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Aldea Mili- taru și Ene Țurcanu, membri ai C.C. al P.C.R;, Dumitru Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și alți membri ai ambasadei.

Debut victorios 
in „C.C.E.“ 
la baschetAseară, în sala Floreasca din 
Capitală, echipa de baschet Steaua, 
campioana țării noastre, a debutat 
în cea de-a X-a ediție a „Cupei 
campionilor europeni", întîlnind 
formația vieneză Kueuring Energie. 
Baschetbaliștii bucureșteni au în
vins cu 96—81 (44—44).

Doua victorii 
ale 
luptătorilor

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). Ieri 
s-au desfășurat la Brașov două întîl- 
niri internaționale amicale de lupte, 
soldate cu următoarele rezultate : 
„greco-romane" : România-R.S.S. Bie
lorusă 5—3 ; „libere" : România-R. P. —' 
Ungară 51/2—21/s. Sîmbătă, tot la Bra
șov, vor avea loc revanșele.

România-Polonia 4-3
DIN NOU „SLAB" ÎN REPRIZA A DOUA..."(Agerpres)

Cronica
zilei

O DELEGAȚIE A U.T.C.
A PLECAT LA ULAN-BATORJoi la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Ulan-Ba- tor, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, Vasile Nicolcioiu, al U.T.C., care va crările celui de-al al Uniunii Tineretului Revoluționar Mongol.

condusă de tov. secretar al C.C. participa la lu- XV-lea Congres
DOUĂ DECENII

DE ACTIVITATE A U.I.S.Joi după-amiază, la Casa de cultură a studenților din București a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a XX-a aniversări a Uniunii Internaționale a Studenților. Au participat numeroși studenți români, precum și stu- denți străini care învață în țara noastră. A luat cuvîntul, cu acest prilej, Alexandru Ignat, secretar al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din România, care a vorbit despre cele două decenii de activitate a U.I.S.
★După un turneu în țara noastră, încununat de succes, Ansamblul de balet al Teatrului academic de stat de operă și balet „Taras Sev- cenco" din Kiev a părăsit joi seara Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
★Capela de muzică veche din Bydgoszcz (Cappella Bydgostiensis pro musica antiqua), R. P. Polonă, care se află în turneu în țara noastră, a prezentat joi seara la Ploiești, sub bagheta dirijorului Stanislaw Ga- lonski, un concert care a cuprins piese de compozitori preclasici.(Agerpres)

Avînd o linie politică justă și o conducere militară clarvăzătoare, bucurîndu-se de simpatia, de sprijinul popoarelor iubitoare de pace din lume și, în primul rînd, de cel al țărilor socialiste, de solidaritatea strînsă a fraților noștri din Vietnam, poporul nostru este hotărît să-și continue lupta. Mai devreme sau mai tîrziu, imperialiștii americani vor fi nevoiți să renunțe la planurile lor agresive împotriva țării noastre.
esteÎNTREBARE: Care

forma administrației ce func
ționează în zonele eliberate ? 
Cum decurge viața economică, 
socială și culturală în aceste 
zone ?RĂSPUNS : în prezent, noi administrăm o mare zonă eliberată, care se întinde din nord pînă la sud, cuprinzînd două treimi din teritoriul național și jumătate din populația tării. Administrația din această zonă aparține poporului muncitor de toate naționalitățile și servește intereselor oamenilor muncii. O particularitate importantă a zonei eliberate este că poporul se bucură în mod real de drepturi și libertăți democratice, participă activ la administrarea treburilor obștești.Cu toate greutățile multiple, generate de războiul de agresiune al imperialiștilor americani, noi n-am întrerupt construirea și consolidarea zonei eliberate în domeniul politic, militar, economic, cultural etc. Producția agricolă a fost încurajată și sprijinită, suprafața cultivată a crescut. Dintotdeauna poporul nostru n-a obținut decît o singură recoltă anuală de pe ore- zării. în prezent, noi avem cinci provincii care adaugă la recolta anuală (recolta de la sfîrșitul toamnei) o „recoltă de primăvară". Pentru a spori producția agricolă, în ultimii doi ani noi am construit peste 20 de stațiuni hidraulice mici și medii, fiecare dintre acestea permițînd irigarea a 200 pînă la 2 000 ha de culturi de orez. A fost înființată o rețea de magazine pentru a stimula circulația mărfurilor, repartiția lor pînă la consumator. în același timp, s-a impulsionat exploatarea produselor solului și ale pădurii — sursă importantă de venit în relațiile noastre comerciale externe.în 1954, în întreaga țară a existat un singur așezămînt de învățămînt secundar, un număr mic de școli primare, avînd 500 de învățători și

în minutul 59 echipa noastră con
ducea cu 3—0, după un joc în care 
avusese inițiativa ; la aproximativ un 
sfert de oră însă, scorul devine egal, 
adversarii, porniți deciși la atac, știind 
să speculeze unele greșeli de apăra
re. In sfîrșit, cu puțin înainte de 
fluierul final, fotbaliștii noștri înscriu 
golul victoriei : 4—3.

Aceasta este, pe scurt, evoluția — 
e drept spectaculoasă, dar reflectînd 
și comportarea contradictorie a jucă
torilor noștri — a partidei dintre re
prezentativele României și Poloniei.

Meciul de la Ploiești a constituit 
pentru fotbaliștii noștri o utilă verifi
care înaintea celui de-al doilea joc 
pentru campionatul european inte1’- 
jări, joc ce urmează să-l dispute la 
sfîrșitul săptămînil viitoare la Napoli, 
în compania Italiei. 11-le românesc 
— într-o alcătuire care a cuprins trei 
nume noi față de formația care a în
vins Elveția (Barbu, Ghergheli și Do- 
brin) s-a lansat permanent în ofensi
vă. Spre surprinderea tuturor însă, pe 
parcursul partidei, echipa a jucat 
inegal. înaintarea a apărut ceva mai 
omogenă, deși componenții ei au 
avut, prin rotație parcă, perioade de 
cădere fizică. în privința mijlocașilor, 
antrenorii n-au găsit, se pare, formula 
cea mai potrivită.

I REV1 ELENA |

în ziua de 17 noiembrie a.c. a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, tovarășa Revi Elena. , Născută la 12 februarie 1912 în comuna Tîrlungeni, regiunea Brașov, tovarășa Revi Elena s-a încadrat de tînără în mișcarea muncitorească. Devenind membră a Partidului Comunist Român în 1932, Revi Elena a muncit cu devotament în aparatul Comitetului Central al partidului și în cadrul Apărării Patriotice, iar după 23 August 1944, pe linia organizațiilor de masă și în aparatul de stat. Pentru merite deosebite a fost decorată cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea ei luminoasă va ră- mîne neștearsă în inimile noastre.Incinerarea va avea loc vineri. 18 noiembrie, ora 14, la crematoriul „Cenușa".

La apărare, un debut excelent : pi- 
teșteanul Barbu. Ceilalți trei compo-5’"" 
nenți ai liniei de apărare (Popa, Dan, 
Mocanu) și portarul lonescu au rezol
vat bine o serie de situații foarte cri
tice, dar prin lipsă de hotărîre și pla
samentul lor defectuos au facilitat 
oaspeților finalizarea ocaziilor de gol.’

Formația Poloniei, cu jucători atle
tici, viguroși, buni tehnicieni a lăsat 
ieri o bună impresie, luptînd din răs
puteri chiar și atunci cînd era con-’ 
dusă cu 3—0.

„Cupa orașului București" < 
a revenit handbalistelor

Ieri după-amiază, a luat sfîrșit turneul internațional feminin de handbal dotat cu „Cupa orașului București". Meciurile din ultima zi s-au încheiat cu următoarele rezultate : București-Budapesta 15—6 (6—2) ; Belgrad-București (tineret) 14—7 (7—4). Clasament final: 1.București : 2. Belgrad ; 3. Moscova; 
4. Budapesta ; 5. București (tineret).

secetei 
din IndiaDELHI 17 (Agerpres). — Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, a rostit la postul național de radio o cuvîntare în care a subliniat că milioane de oameni din statele Bihar, Uttar Pradesh și din alte state sînt condamnați la foame din cauza secetei care a bîntuit în țară. Ea a chemat la mobilizarea tuturor eforturilor și resurselor tării pentru a acorda ajutor populației care suferă din cauza lipsei de alimente. Premierul indian s-a adresat lucrătorilor din rețeaua de transporturi feroviare, rutiere și navale, cerîndu-le să asigure transportul continuu de alimente și alte produse destinate populației din regiunile afectate de foamete.Asociația foștilor deținuți 

antifasciști

fiind frecventate de 11 400 de elevi. Astăzi, în zona eliberată, fiecare comună are școală primară, totalul elevilor este de 36 000, iar cel al învățătorilor de 1 500.înainte, în întreaga țară existau numai 224 de paturi de spital. Astăzi, în zona eliberată funcționează 15 spitale cu 750 de paturi. Noi am format peste 4 000 de infirmieri și infirmiere și aproape 200 de medici; am organizat echipe mobile de sănătate publică, am creat o vastă mișcare de igienă profilactică în rîndul populației, am depus eforturi pentru ca să preparăm noi înșine numeroase medicamente. Aceștia nu sînt decît primii pași, dar ei sînt importanți dacă se compară situația de azi cu cea din trecut. Noi sîntem pe cale să construim zona noastră eliberată în așa fel încît să devină o bază solidă și durabilă a luptei antiamericane, antiimperialiste, pentru eliberarea completă a țării noastre, pentru realizarea unei societăți noi, unde să domnească libertatea adevărată, abundența și fericirea.
ÎNTREBARE: Ce măsuri 

preconizați dv. pentru rezolva
rea problemei laoțiene ?RĂSPUNS : Fondul problemei laoțiene este amestecul și agresiunea imperialiștilor americani. Rezolvarea problemei laoțiene presupune suprimarea amestecului și a- gresiunii S.U.A., altă posibilitate nu există. Poziția noastră — cuprinsă și în manifestul conferinței politice naționale, pe baza înțelegerii între Neo Lao Haksat și forțele neutraliste patriotice — cuprinde, între altele, următoarele puncte :— Trebuie retrase din Laos toate trupele, personalul militar, armele și materialele de război ale imperialiștilor americani ; să fie lichidate toate bazele militare americane de pe teritoriul Laosului.— Să se garanteze poporului lao dreptul de a-și rezolva singur propriile sale treburi, fără amestec din afară.— Trebuie să înceteze complet orice act de agresiune al imperialiștilor americani împotriva Laosului, și, în primul rînd, să înceteze imediat trimiterea de forțe americane și de trupe proamericane, pentru atacarea zonei controlate de forțele patriotice laoțiene.— Să se pună capăt utilizării teritoriului tailandez și sud-vietna- mez ca trambuline ale amestecului în Laos.

— E necesar să se întreprindă negocieri tripartite serioase, într-un spirit de înțelegere și de concesii reciproce, pentru a rezolva toate problemele litigioase între părțile interesate. în vederea sta- ... bilizării, pas cu pas. a situației din țară.— Trebuie restaurate structura de organizare și principiul unani- ~~ mității tripartite a guvernului de unitate națională din Laos, stabilite ' pe baza acordurilor de la Zurich, " din 1961, și din Valea Ulcioarelor, 1 din 1962.— Să se depună eforturi perseverente pentru aplicarea progra- 1 mului politic al guvernului de u- „ niune națională tripartită vizînd crearea unui Laos pașnic, neutru, independent, democratic, unificat și prosper.Soluția preconizată de Neo Lao Haksat este singura justă pentru reglementarea problemei f laoțiene și ea răspunde în întregime drepturilor naționale esen-' țiale și celor mai profunde aspirații ale poporului nostru, ea este conformă cu acordurile de la Ge-/"r“ neva din 1962 asupra Laosului, cu", interesele păcii în Indochina și în" Asia de sud-est.
ÎNTREBARE: Vă rugăm să'J' 

ne spuneți care este părerea?"' 
dv. asupra relațiilor dintre po
porul lao și poporul român.

pf r rr»RĂSPUNS : Rezistența antiame- ricană a poporului laoțian este o parte integrantă a luptei popoare-' lor din lumea întreagă pentru eliberarea națională, pentru apărarea păcii, pentru democrație și progres social. în această luptă dreaptă, poporul lao este adînc mișcat de încurajarea, de sprijinul multilateral pe care partidul și guvernul poporului frate român n-au înce- ' tat să i-1 acorde, împreună cu celelalte popoare și țări socialiste su-"" rori. Poporul lao dă o înaltă prețuire și considerație prieteniei cu poporul român. Aș vrea să exprim aici, în numele poporului lao, mulțumirile noastre cele mai profunde, să adresez salutul nostru cel mai cordial și urările cele mai călduroase partidului, guvernului și poporului român frate, care lucrează cu însuflețire pentru construirea socialismului și își aduce contribuția sa activă la menținerea păcii în Europa și în lumea întreagă.
Interviu realizat de 
llie PURCARU ‘‘“M
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INSTITUTULUI

GALLUP9-
t Institutul american Gallup 
efectuat de curînd un sondaj
rândul populației din șase țări — 
Franța, Germania occidentală, An
glia, Canada, Australia și S.U.A. — 
pentru a afla care este opinia pre
dominantă în legătură cu politica 
Statelor Unite în Vietnam. Rezul
tatele au fost făcute cunoscute prin 
intermediul ziarului „New York. 
Herald Tribune", în care a apărut 
un articol semnat de directorul in
stitutului, George Gallup. Titlul 
articolului este semnificativ : „Po
poarele din țările aliate sînt în fa
voarea retragerii din Vietnam".„Chiar în țările aliate cu Statele Unite din punct de vedere militar, scrie George Gallup, opinia publică este în puternic contrast cu poziția S.U.A. Franța cu greu poate fi considerată un aliat în acest jnoment al istoriei ; de aceea nu .este surprinzător să aflăm că majoritatea covîrșitoare a opiniei publice din această țară (68 la sută) este în favoarea retragerii. Neașteptate sînt însă părerile vest-ger- ..manilor. Numărul cetățenilor din Germania occidentală care consideră că Statele Unite ar trebui să înceapă să-și retragă trupele din Vietnam (51 la sută) este mai mare decît al celor ce cred că ar trebui să fie continuată lupta la actualul nivel sau intensificată".în continuare, autorul arată că și în Anglia și Canada procentajul , ’ celor interogați care se pronunță în favoarea retragerii trupelor S.U.A. din Vietnam este foarte ridicat. Chiar și în Australia, majoritatea se opune unei sporiri a forței atacurilor americane contra Vietnamului de no.rd.

I

fl

bombardamentelor

Uit interviu al deputatului 
irancez Jacques DuhamelHANOI. — După cum transmite corespondentul din Hanoi al agenției France Presse, Jacques Duhamel, deputat a- parținînd grupării democratice, a declarat la încheierea vizitei pe care a făcut-o în R. D. Vietnam : „Pot spune că sînt și mai convins că bombardamentele împotriva Vietnamului de nord constituie, în afară de o greșeală morală, o eroare politică din partea Statelor Unite. Departe de a știrbi hotărîrea populației și a conducătorilor, bombardamentele o întăresc și o stimulează (în rezistența împotriva agresiunii — N.R.)... Desigur, bombardamentele creează dificultăți, dar ele nu compromit grav posibilitățile de producție și mijloacele de comunicații. Morala și rațiunea ar trebui să ducă Ia încetarea lor. Aceasta ar fi prima manifestare a bunei credințe a Statelor Unite, atunci cînd ele declară: că sînt pentru „căutarea păcii".

ÎN SPRIJINUL NĂZUINȚELOR
POPORULUI VIETNAMEZDELHI 17 (Agerpres). — în capitala Indiei s-au încheiat lucrările unei conferințe internaționale consacrate luptei împotriva primejdiei războiului, pentru desființarea pactelor și bazelor militare, interzicerea armelor nucleare și înlăturarea colonialismului.în rezoluția cu privire la Vietnam, participanții se pronunță pentru încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. îndeplinirea acordurilor de la Geneva din 1954, evacuarea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud și lichidarea bazelor militare a- mericane din această țară, pentru recunoașterea dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva singur

problemele fără nici un amestec din afară.Participanții la conferință au relevat necesitatea creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.într-o amplă rezoluție, consacrată luptei împotriva colonialismului și a tuturor formelor sale de manifestare, se arată că imperialismul, colonialismul și neocolonia- lismul sînt un pericol pentru pace. Rezoluția demască metodele folosite de colonialism și neocolonialism în țările în curs de dezvoltare și cheamă la luptă pentru îndeplinirea rezoluțiilor O.N.U. cu privire la lichidarea definitivă colonialismului.

asasinii lui Alberto Lovera ICARACAS 17 (Agerpres). — Comisia specială a Parlamentului ve- nezuelean, însărcinată cu anchetarea împrejurărilor în care a fost asasinat Âlberto Lovera, membru al C.C. al P.C. din Venezuela, a dat publicității un raport privind rezultatele cercetărilor. 'în urma unei analize amănunțite, a interogării martorilor și a cercetării probelor materiale, se precizează că Lovera a fost arestat de agenți ai poliției

secrete (Digepol), supus torturilor și apoi ucis. în document se subliniază apoi că întreaga răspundere pentru asasinarea lui Lovera revine foștilor conducători ai Digepo- lului, Jose Patinyo Gonzales și Carlos Vegas — destituiți la cîteva zile după descoperirea corpului lui Lovera. Comisia parlamentară recomandă predarea acestui caz organelor judiciare și pedepsirea persoanelor vinovate.
O. N. U.

Condamnarea aranjamentelor 
între regimul Smith și Anglia

• Aprobarea statutului organizației 
pentru dezvoltarea industrială17. — Trimisul Nicolae IonescuNEW YORK special Agerpres transmite : Cu 86 de voturi pentru, 2 împotrivă (Portugalia și Republica Sud-Africană) și 17 abțineri (în cea mai mare parte țări membre ale N.A.T.O.), Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, joi dimineața, rezoluția cu privire la situația din Rhodesia.Rezoluția condamnă toate aranjamentele între Marea Britanie și regimul lui Ian Smith, condamnă Portugalia și Republica Sud-Africană și toate cercurile monopoliste

ÎNTREVEDERE
V

ROMÂNO-SUEDEZĂNEW YORK 17. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : Șeful delegației române la sesiunea a 21-a a Adunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut joi dimineață o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Niels- son.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate diferite aspecte ale activității Organizației Națiunilor Unite, precum și probleme privind traducerea continuă în viață a rezoluției „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social-po- litice diferite", adoptată la sesiunea trecută a Adunării Generale.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
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Cazul a fost descoperit lasfîr- 

șiful săptămînii trecute. La bi
roul central al companiei finan
ciare internaționale „Investors 
Overseas Services" . (I.O.S.) din 
Rio de Janeiro și la filialele sale 
aflafe în marile orașe ale Brazi
liei au fost efectuate percheziții, 
în urma lor, autoritățile brazilie
ne au ordonat închiderea acestei 
societăți și arestarea conducăto
rilor ei.

Organizație internațională, I.O.S. 
se ocupă cu colectarea de ca
pital și plasarea lui în diverse 
investiții. Activitatea societății în 
Brazilia s-a soldat, conform in
formațiilor oficiale, cu fraude 
care se ridică la sute de mili
oane de dolari. Ancheta deschi
să de autorități a stabilit că toa
te operațiile efectuate de I.O.S. 
în Brazilia au fost „ilegale 
clandestine”. Ele urmăreau 
prin colectarea capitalurilor 
transformarea lor în dolari, să se 
obțină profituri fabuloase pe sea
ma economiei țării. Banii colec
tați au fost scoși în afara țării în 
mod fraudulos.

Zilele acestea, „cazul I.O.S.” a 
cunoscut un nou episod. Pe un 
teren viran din orașul $ao Paulo 
a fost găsit un pachet confinînd 
documente confidențiale ale fir
mei „Investors Overseas Servi
ces". Poliția, crezînd că este 
vorba de o glumă, a refuzat să 
primească documentele. Acestea 
au ajuns la redacția ziarului „Es- 
tado", care le-a dat publicității. 
Materialele au stîrnit surpriză în 
cercurile de afaceri braziliene, 
deoarece ele dezvăluiau siste
mul de organizare a filialei 
I.O.S. din Brazilia, numele con
ducătorilor ei, ale celor mai 
mari clienți, precum și sumele 
vărsate de aceștia pentru a fi 
plasate în străinătate.

într-un comunicat oficial pu
blicat la Rio de Janeiro s-a fă
cut cunoscut că au fost reținute, 
pînă în prezent, 14 persoane, 
implicate în această afacere. 
Printre ele se află cetățeni 
americani, elvețieni și francezi. 
De asemenea, s-a anunțat că 
banca Braziliei controlează re
gistrele societății.

„Afacerea I.O.S." 
dintre cele mai mari 
versive 
după 
anului, 
bandiști

DESCOPERIREA
UNUI COMPLOT 
ÎN NIGERIA

.<

Peste 2 000 de persoane au 
participat miercuri în orașul 
vest-german Darmstadt la un 
marș al tăcerii, pentru a atrage 
atenția asupra pericolului pe 
care îl reprezintă partidele po
litice de extremă dreapta din 

iR.F.G. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, în fruntea 
demonstranților se afla prima
rul orașului, Ludwig Engel. Prin
tre manifestanfi erau numeroși 
studenfi și membri ai organiza
țiilor de tineret. Demonstranții 
și-au exprimat protestul față de 
rezultatele obținute de neona
ziști la recentele alegeri parla
mentare din landul Hessen. Se 
știe că în urma alegerilor Par
tidul național-democrat (neo
nazist) a obținut 7,9 la sută din 
voturi și 8 locuri în dieta aces

tui land

/

a

pe ecran

Warren.
E. I.

Lane, judge- același a făcut
este una 

acjiuni sub- 
în Brazilia

„Rush to judgement

descoperite 
depistarea, la începutul 
a rețelei de confra- 
cu minereuri radioactive

numero- martori care concluziile Cea

Și
ca,

Și

DE VEST

pre diferite aspecte ale dezvoltării țării noastre.

și financiare care acordă sprijin regimului rasist din Rhodesia.Reprezentanții mai multor țări au ținut să sublinieze încă o dată — în intervențiile prilejuite de explicațiile de vot — pericolele pe care le implică situația din Rhodesia și cui revine răspunderea pentru perpetuarea acestei situații. 
„Ian Smith nu ar fi putut să sfideze 
opinia publică și nu ar fi putut 
să-și mențină regimul dacă nu s-ar 
fi bucurat de sprijinul clandestin 
al unor puteri occidentale" — a declarat, de exemplu, reprezentantul Guineei, Seydou Diallo.în aceeași ședință, Adunarea Generală a aprobat, la recomandarea Comitetului economic și financiar, statutul noii organizații a O.N.U. pentru dezvoltarea industrială. Acest statut a fost elaborat de un comitet special din care a făcut parte și România. Hotărîrea Adunării Generale a fost luată în unanimitate.

LAGOS 17 (Agerpres) — Colonelul Adeyinka Adebayo, guvernatorul provinciei de vest a Nigeriei, a anunțat că a fost descoperit un complot „pus la cale de foști politicieni, sprijiniți din afara provinciei", avînd drept scop răsturnarea actualului guvern al provinciei de vest.A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea vinovaților, precum și a provenienței sumelor cu care „se încerca cumpărarea armatei pentru a acționa împotriva guvernului". Colonelul Adebayo a decla- > rat că vinovății vor fi aspru pedepsiți, acțiunea lor urmărind, în afara răsturnării guvernului provinciei de vest, provocarea unor tulburări și incidente sîngeroase.

Ziarul englez „Financial Times" arată într-un număr recent că guvernul rhodesian al lui Ian Smith ar fi recrutat mercenari britanici pentru a întări armata rhodesiană constituită din albi. Multi dintre acești mercenari, se afirmă în știrea ziarului londonez, au luptat în Sarawak și Malaezia și au fost „activi" de-a lungul graniței cu Zambia. Ziarul menționează că nu se știe dacă a- cești mercenari au fost recrutați cu asentimentul autorităților britanice.

Dificultățile economiei engleze
și capitalulv O dată cu accentuarea efectelor produse de măsurile restrictive în economia britanică, analizele economiștilor se opresc asupra altor laturi ale problemei, nu mai puțin semnificative. S-a observat astfel apariția unui dublu flux financiar : pe de o parte, la firmele britanice se manifestă o tendință de a reduce investițiile în industrie și de a pontinua transferarea capitalului în alte țări ale zonei lirei sterline, pe de altă parte, în economia Angliei pătrunde treptat un volum crescînd de investiții americane.<• Pentru a opri scurgerea capitalului englez peste hotare, controlul asupra mișcărilor de capital — qare se aplica la țările din afara ^onei lirei sterline — a fost extins de către ultima lege bugetară din aprilie și la unele țări ale zonei, ca Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Irlanda. Sub o formă sau alta, această hemoragie descoperă fisuri în barierele existente, ceea ce prejudiciază într-o anumită măsură eforturile de a acoperi deficitul comercial. Procesul durează de mai mulți ani, fapt care provoacă laburiștilor aceleași îngrijorări top în perioada precedentelor guverne conservatoare. Mai ales că -datele statistice arată că din 1960 pînă astăzi numai capitalul pe termen lung scurs din Marea Britanie s-a ridicat la circa un miliard de lire sterline.Sumele respective, aproape în întregime, au luat drumul țărilor din zona lirei sterline, de unde nu mâi revin decît în procentaje cu .t'oful neînsemnate și din ce în ce mai puțin. Motivul ? Investitorii consideră că economia britanică, cu actualele ei dificultăți, nu le o- feră posibilitățile de profit care le găsesc în alte țări ale zonei lirei sterline.Din situația astfel creată face

parte și incertitudinea privind rezervele de valută pe care țările zonei lirei sterline le dețin la băncile londoneze. Potrivit unei vechi și nescrise convenții, țările zonei lirei sterline își păstrează aceste rezerve în lire sterline și nu în aur sau dolari, beneficiind în schimb de anumite avantaje pe care le oferă accesul lor la piața bancară și monetară din Londra. Dat fiind că stabilitatea lirei se află într-o permanentă nesiguranță și că perspectivele redresării nu sînt suficient de certe, posesorii rezervelor amintite ar putea cere la un moment dat convertirea

lirelor lor în aur și dolari. Această eventualitate ar profund impas : lor din zona lirei: 2 825 milioane> auri pot i lire.Alta de capital Concurenții mai puternici de dincolo de Atlantic găsesc aici o sferă de plasament rentabilă pentru ei, folosind în scopul întăririi pozițiilor proprii situația prin care trece economia britanică. Acești concu- renți au fost printre primii care au elogiat noile măsuri economice — nu mai puțin „înghețarea" salariilor — considerînd că ar fi vorba de o situație temporară și deci ușor de depășit. De altfel, directorul sucursalei din Londra a marii bănci americane „Chase Manhattan" a arătat recent : „Investițiile americane de aici nu sînt influențate de actuala

zâ de nu ne
putea stîrni un . rezervele țări- sterline totalizea- lire, iar rezervele ale Marii Britaniiși valuta acoperi decît 1 129 milioa-este evoluția investițiilor american în Anglia.

americanscenă economică. Cei mai mulți americani (investitori — n.r.) privesc lucrurile pe termen lung. Lor le place piața britanică și dacă ei iau hotărîrea de a obține o parte din ea, atunci ei merg înainte fără a ține seama de problemele economice de scurtă durată".Proiectele companiilor americane prevăd pentru anul viitor investiții de peste un miliard de dolari (350 milioane lire) în economia engleză. Totalul acestor investiții în Marea Britanie va atinge astfel e- norma cifră de circa 7 miliarde dolari (2 500 milioane lire), ceea ce va întrece totalul investițiilor americane din cele șase țări ale Pieței comune luate împreună. Potrivit intențiilor exprimate, se pare că principala direcție a expansiunii americane în Marea Britanie urmează a fi industria chimică și industria constructoare de mașini, fără a neglija desigur și alte ramuri industriale.în industria automobilelor —• pentru a lua un exemplu la ordinea zilei — capitalul american deține poziții pe care tinde a și le lărgi. „Vauxall Motors Ltd", ale cărei acțiuni au fost cumpărate încă din 1925, este astăzi una din cele 40 de filiale ale trustului american „General Motors", cel mai mare producător de automobile pe piața capitalistă. Anul trecut> Vauxall a realizat un profit net de 13 500 000 de lire, din care „General Motors" a luat peste Ocean 7 500 000 de lire, restul fiind utilizat la extinderea și dezvoltarea întreprinderii din Marea Britanie.în aceeași situație prosperă se află și o altă firmă dominată în întregime de capitalul american, și anume „Ford". Ultimul pachet de acțiuni britanice a fost cumpărat cu cîțiva ani în urmă, astfel că profiturile realizate din activitatea uzinelor „Ford" din Dagenham in-

tră în întregime în safeurile Henry Ford II.Un alt mare trust american, „Chrysler", și-a introdus capital în cadrul grupului britanic „Rootes", cumpărînd 46 din acțiunile cu drept de vot ale acestuia, în schimbul a 12 300 000 de lire, în vara anului 1964.în ultimul timp sînt semnalate încercările firmei americane „Litton Industries" de a se infiltra pe piața britanică a mașinilor de scris, operațiuni similare fiind inițiate și de alte companii americane.Considerată pe o perioadă de timp mai îndelungată, crearea unor astfel de „baze americane" în economia britanică a început să trezească o anumită neliniște. în a- fară de implicațiile pe care le-ar avea în problema aderării Marii Britanii la Piața comună, creșterea volumului de investiții americane mai are și o consecință directă : profiturile realizate aici și parțial transferate dincolo de Atlantic înseamnă o scurgere, deși lentă și treptată, a unei părți din rezervele britanice de aur și valută. Ținînd seama tocmai de acest aflux al capitalului american și de consecințele lui pe plan economic și politic, ziarul „Guardian" scrie : „Este și natural ca unii oameni să se întrebe din cînd în cînd dacă o asemenea influență puternică a S.U.A. este un lucru bun".
L RODESCU

La o bază a pa- 
triofilor angolezi

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris a fost prezentat miercuri într-o proiecție particulară un film despre asasinarea președintelui Kennedy, menit să dovedească netemeinicia concluziilor comisiei Warren. Filmul este realizat de cineastul american Emile de Antonio, după cartea avocatului Mark „Rush to ment". Este regizor careși un film despre senatorul reacționar McCarthy.

Primele imagini ale filmului arată interogatoriul luat lui Lee Oswald în localurile poliției din Dallas, apoi asasinarea sa de către Jack Ruby, în fața milioanelor de telespectatori. în continuare, avocatul Mark Lane prezintă succesiv toate elementele care l-au determinat să se ridice împotriva raportului Astfel, sînt înfățișate interviurile șilor contrazic comisiei. Cea mai mare parte dintre a-

ceștia nu au fost au- diați de comisie.
★DALLAS 17 (A-

gerpres). — Două 
mari plăci din bronz, 
comemorînd asasina
rea, în 1963, a fostu
lui președinte al 
S.U.A., John Ken
nedy, au fost dezve
lite miercuri, fără 
nici o ceremonie, în 
orașul Dallas. O pla
că indică locul unde 
el a fost împușcat. 
Cea de-a doua cu
prinde extrase din 
raportul comisiei 
Warren, care rela
tează cum s-a desfă
șurat evenimentul.

Succese ale patrioților 
din Mozambic și Angola
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RS ATENA. După patru zile de Ia deschi- ' derea oficială a sesiunii ordinare a parlamentului grec, guvernul a suspendat pentru o săptămînă lucrările forului legislativ. Suspendarea a fost motivată de ministrul justiției, care a arătat că lista problemelor ce urmează a fi dezbătute nu a fost corect întocmită.
ES1 ROMA. Peste un milion de muncitori de Ia întreprinderile particulare din industriile metalurgică și constructoare de mașini au organizat o grevă de 24 de ore în sprijinul revendicării privind încheierea unui nou contract de muncă colectiv.BERLIN. în cadrul expoziției „România— peisaje și chipuri", deschisă în Berlinul occidental sub auspiciile Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, au avut loc două conferințe despre țara noastră. Un public numeros a urmărit cu mult interes expunerea ziaristei lise Stein- hoff pe tema „România — azi" si conferința redactorului șef al ziarului vest-berlinez „Telegraph", Arno Scholz, „Popoarele de pe Dunăre", care a relatat, de asemenea, des-

B9I COPENHAGA. N.A.T.O. constituie o piedică în calea destinderii încordării in Europa, scrie într-un articol publicat în ziarul „Poliliken" K. Skvtte, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului radical-liberal din Danemarca. Ținîndu-se seama de dorința opiniei publice din Danemarca, subliniază Skytte, este necesar să se organizeze în țară pînă în anul 1969 un referendum care să dea răspuns Ia întrebarea dacă

ALGER 17. — Corespondentul A- gerpres C. Benga transmite : Potrivit ultimelor comunicate militare publicate de reprezentanta FRELIMO din Alger, patriotii din Mozambic au obținut în ultimele trei luni importante victorii în lupta împotriva forjelor colonialiste portugheze. Trupele lui Salazar au pierdut peste 200 de soldați.La rîndul său, „Mișcarea populară pentru eliberarea Angolei" (M.P.L.A.) obține de asemenea importante succese. Reprezentanța la Alger a acestei organizații a făcut cunoscut că în ultimele 3 luni pe frontul de est au fost uciși 168 de soldați portughezi și răniți 88, iar activitatea detașamentelor de patrioți angoleziAesto în continuă creștere. în vale?7. u- viului Moloji și într-o serie de districte armata portugheză a pierdut în ultimele lupte peste 320 de soldați și importante cantități de armament.
Danemarca va mai continua sau nil să ră- mînă membră a N.A.T.O.CAIRO. Potrivit unui acord între R.A.U.• și compania „Panamerican Oii Comp." privind exploatarea bogățiilor de petrol din zona golfului Suez, se va crea o companie mixtă — „Suez Gulf Petroleum Company". R.A.U. va dispune de 60 la sută din producția de petrol, iar compania americană de 40 la sută.PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, Mao Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, a primit joi pe membrii delegației economice a guvernului guineez condusă de Ismael Toure, ministrul dezvoltării economice, care se află în vizită în R.P. Chineză. La primire a fost prezent Cen I. vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.
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