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Crește capacitatea 
de producție în filaturi

In urma unor studii întreprinse de către Direcția generală a 
industriei bumbacului din Ministerul Industriei Ușoare pentru 
organizarea științifică a producției, s-a elaborat un plan de mo
dernizare a filaturilor. Se înlocuiesc unele mașini și utilaje înve
chite, se adaptează diferite dispozitive la mașinile existente, se 
face o nouă amplasare a mașinilor.

Asemenea lucrări se execută în prezent la întreprinderile „Firul 
roșu“-Tîlmaciu și „Oltul“-Sf. Gheorghe, urmînd ca în curînd ele 
să înceapă și la întreprinderea „Bumbăcăria românească“-Jilava, 
„Filatura românească de bumbac"- București și „30 Decembrie"- 
Arad.

Aceste modernizări vor crea posibilitatea sporirii actualei capa
cități de producție a filaturilor cu circa 6 000 tone fire cardate 
și pieptănate, cantitate din care se vor putea obține 25 milioane 
mp de țesături, 10 000 000 bucăți tricotaje și 910 tone ață. Acțiu
nea de modernizare va avea ca urmare și îmbunătățirea calității 
— la aproape o treime din întreaga producție de fire de bumbac, 
asigurîndu-se pe această bază o mai bună uniformitate. (Agerpres)

FENOMENELE DEMOGRAFICE
ALE ANULUI 1966

și semnificația lor
Analiza evoluției populației ță

rii, a structurii pe vîrste și sexe, 
pe medii de viață socială, are o 
importanță deosebită pentru sta
bilirea proporțiilor și a corelațiilor 
în dezvoltarea armonioasă, echili
brată a întregii vieți social-eco- 
nomice.

Datele cu privire la evoluția 
populației în 1966, a căror sinteti-

conf. dr. Mircea BULGARU, 
director general adjunct 

al Direcjiei Centrale de Statistică

să încetinească, urmînd 
tendință de scădere înce- 
anul 1957, an în care s-a 
decretul cu privire la în-

ÎN ZIARUL DE AZI

In secfia de mecanicd grea a Uzinei constructoare de
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Complexul minier Leșul Ursului : va- 
gonete încărcate cu minereu în drum 
spre stafia de preparare de la Tar- 

nifa (Foto : Agerpres)

De ce se. 
menține ridicat 
consumul 
de metal 
în construcții?

1

/$/ SPUN CUVlNTUL SPECIALIȘTI, PROIECTANȚI, 
INGINERI CONSTRUCTORI, CADRE CU FUNCȚII 

DE RĂSPUNDERE DE PE ȘANTIERE

ancheta economică

Problema folosirii cu maximă eficiență a metalului, abordată In 
mod deosebit la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 și la re
centa consfătuire consacrată proiectării, se înscrie ca o sarcină 
majoră în toate domeniile de activitate, inclusiv în sectorul con
strucțiilor. Ancheta întreprinsă în rîndul unor specialiști din con
strucții și proiectare pe această temă a scos în evidență drept 
o cauză principală a consumului mare de metal insuficienta adin- 
cire a soluțiilor tehnologice și constructive în faza de concepție 
a noilor obiective.

— In calculele ce se fac și care 
se impun constructorilor — a arătat 
EMIL HULUBEI, inginer șef al 
T.C.H.-Constanța — se prevede 
mult oțel, motivîndu-se terenurile 
de fundare de natură macropori- 
că, sensibile la înmuiere, precum ș; 
gradul de seismicitate ridicat. Dai 
aceasta nu justifică consumul mare 
de metal — anul trecut, de pildă, 
cantitatea de metal folosită la un 
bloc cu 5 nivele a crescut de două 
ori față de 1963.

— Pe ce vă bizuiți tind infirmați 
argumentele proiectanților ?

— Proiectanții, cu toate interven 
țiile noastre, nu au fost de acord 
cu metodele înaintate de stabiliza
re a solului, cum ar fi cea a silica- 
tizării, a piloților vibranți, deși fo
losirea acestora, înainte de începe
rea construcțiilor, ar fi permis e- 
conomisirea a sute de tone de oțel- 
beton.

Chestiunea seismicității se ridică 
și în alte regiuni. Pentru clarifica
rea ei sînt necesare studii compe
tente, atît din partea proiectanților 
cît și a cercetătorilor. Se impune 
depășirea unghiului de vedere ruti

nier asupra pericolului seismic, 
utilizîndu-se pe scară largă proce
deele moderne de stabilizare a so
lului, bineînțeles, fără a ignora cu 
nimic condițiile cele mai optime de 
rezistență și durabilitate ale cons
trucțiilor.

Abordînd aceeași problemă, lng. 
MIHAI CONSTANTINESCU, șeful 
filialei din Cluj a IPRAN, a opinat 
pentru o programare din timp și 
judicioasă a elaborării proiectelor :

— Necunoașterea decît „în mare" 
a programului de proiectare pe o 
perioadă mai îndelungată, suprapu
nerea documentației de tehnologie 
cu cea de construcție (sau chiar 
elaborarea celei de construcție îna
intea documentației tehnologice) au 
drept consecință întocmirea unei 
singure variante, nu întotdeauna 
cea mai bine aleasă. Aceasta gene
rează practica aproximațiilor, deci 
supradimensionarea elementelor. I)e 
aceea, este necesară o programare 
concretă a proiectării, semestrială 
sau anualâ, care sâ precizeze ter
mene ferme, într-o eșalonare logică.

(Continuare în pag. * III-a)

mașini din Reșița

zare șl prelucrare s-au încheiat 
zilele acestea, pun și mai mult în 
lumină semnificația profundă pe 
plan economic și social a măsu
rilor recente luate de partid și 
guvern 
talității 
liniază 
întregii 
partidului de dezvoltare continuă 
a națiunii române socialiste.

In anul 1966 s-a accentuat 
continuare tendința de scădere 
natalității, demonstrînd astfel

contenit 
aceeași 
pută în 
aplicat 
treruperea nelimitată a sarcinilor. 
La sfîrșitul anului 1966 populația 
țarii noastre a fost de circa 19,2 
milioane locuitori, deci în creștere

■ Organizația de 
partid și „ordinea 
interioară" ■ Ren
tabilizări scriptice 
și pierderi auten
tice ■ Am depășit 
etapa „condițiilor 
obiective" H Cum 
poate fi ridicat ni
velul interpretării 
actoricești în film

(Continuare in pag. a Il-a)

cu privire la creșterea na
și întărirea familiei, sub- 

și mai puternic importanța 
politici demografice a

în 
a 
Și 

mai convingător consecințele ne
gative pe care ar fi putut să le 
aibă vechea reglementare a între
ruperilor de sarcină în dezvolta
rea viitoare a societății noastre.

1. NIVELUL NATALITĂȚII
IN 1966

Anul trecut s-au născut 273 000 
copii, cu circa 5 000 copii mai pu
țin decît în anul 1965, natalitatea 
ajungînd astfel Ia cel mai scăzut 
nivel (circa 14,3 copii născuți vii 
la 1 000 locuitori). Pentru a ne da 
seama de proporțiile acestei scă
deri, se cuvine menționat faptul 
că în 1966 în țara noastră s-au 
născut cu 237 000 copii mai puțin 
decît în anul 1932 și cu 169 000 
copii.mai puțin decît în anul 1955, 
anul premergător tendinței de 
scădere a natalității. Au continuat 
să se facă simțite importante va
riații în ceea ce privește nivelul 
natalității de la o regiune la alta. 
Astfel, s-a înregistrat cea mai ri
dicată natalitate în regiunile Ba
cău (19,O%o), Iași (18,3%o), Maramu
reș (18,3%o) și Suceava (17,6%o). Ni 
se pare interesant de consemnat 
faptul că In aceste 4 regiuni s-a 
născut o treime din numărul total 
«1 copiilor în anul 1966. în aceeași 
perioadă cea mai scăzută natali
tate a fost înregistrată în regiu
nile : Banat (9,8%o), Crișana 
(13,0%.), Hunedoara (13,3%o), Plo
iești (13,6%o), Oltenia și Brașov 
(13,7%e). Merită subliniat faptul 
îngrijorător că în anul 1966 sporul 
natural a fost negativ în regiunea 
Banat, adică numărul celor năs- 
cuți a fost mai mic decît al celor 
decedați. Examinînd nivelul nata
lității înregistrat la noi în ultimul 
an, în comparație cu alte țări, re
zultă că România s-a situat din 
acest punct de vedere pe penulti
mul loc din Europa (după R. P. 
Ungară).

2. RITMUL DE CREȘTERE 
A POPULAȚIEI IN 
ANUL 1966

Din datele statistice de care dis
punem, rezultă că în anul 1966 rit
mul de creștere a populației n-a

n ultimele zile tensiunea 
din Aden a crescut brusc. 
Sîmbătă, la chemarea Fron
tului de eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului, in

Aden au avut loc o grevă generală 
și puternice manifestații de protest 
împotriva hotăririi guvernului Fe
derației Arabiei de Sud de a săr
bători, la 11 februarie, a 8-a ani
versare a acestui stat, creație arti
ficială a cercurilor colonialiste. în
tre manifestanți și poliție au avut 
loc ciocniri singeroase soldate cu 
12 morți și numeroși răniți. Potri
vit ultimelor știri — arată agenția 
France Presse — manifestații au 
continuat in cursul zilei de luni, 
iar tensiunea persistă.

Ca șl Bahreinul In Golful Persic, 
Adenul în Arabia de Sud constituie 
o zonă de o mare importanță stra
tegică și. In același timp, o sursă 
de neliniște și de tulburări constan
te. Teritoriul Arabiei de Sud — al
cătuit dintr-o serie de emirate și din 
orașul Aden — a fost ocupat 
de către Anglia în 1839 in scopul 
de a supraveghea drumul spre 
India, care trecea prin Egipt 
si Marea Roșie. Fiind de o 
importanță capitală pentru apă
rarea acestui drum, portul Aden 
a fost declarat colonie a Coroanei

...Așa poate muri 
o idee ingenioasă

Probabil că mulți 
dintre cititorii acestei 
însemnări n-au aflat 
încă despre un produs 
al industriei noastre 
chimice, pe nume ure- 
lit. Alții, de specialita
te, s-ar putea să-l fi 
cunoscut mai de mult, 
din numeroasa familie 
a produselor < 
dar fără a ști 
toate utilizările 
Pentru prima 
i-am auzit numele în 
urmă cu un an. Citind 
și recitind un paragraf 
dintr-un studiu tehnic, 
am avut chiar senti
mentul că mă aflu în 
fața unei mari descope
riri. Se aprecia că prin 
extinderea utilizării în 
turnătorii a urelitului 
(el se poate obține în 
cantitățile necesare la 
Combinatul chimic din 
Victoria) ca înlocuitor 
al uleiului vegetal — 
și numai pentru 10 la 
sută din piesele pre
conizate a fi turnate în 
anii cincinalului — 
s-ar putea obține efec
te economice deosebi
te. tn primul rînd, s-ar 
cîștiga producția de pe

chimiei, 
i chiar 

lui. 
dată

20 000 de ha cultiva
te cu floarea-soarelui. 
Apoi, calitatea pieselor 
turnate s-ar îmbună
tăți simțitor și în plus 
ar fi posibile și alte 
însemnate economii 
(kilogramul de urelit 
costă cu 4,60 lei mai 
puțin decît uleiul ve
getal).

Pe lingi eficiența a- 
mintită, chimiștii a- 
veau temei și pentru o 
altă satisfacție în plus: 
încă pe atunci, adică 
în urmă cu un an, e- 
rau apreciate ca mai 
mult decît satisfăcă
toare rezultatele expe
rimentărilor făcute la 
uzinele „Tractorul". 
Urelitul se instalase si
gur și definitiv într-o 
turnătorie. S-a făcut 
un pas, cel de început, 
socotit adesea cel mai 
greu. Evaluînd valoa
rea acestei măsuri, îmi 
închipuiam atunci că 
se va găsi cineva care 
să scoată paragraful a- 
mintit dintre coperțile 
studiului și să-I tipă
rească în sute și mii 
de exemplare, difuzîn- 
du-1 în toate turnăto-

riile din țară, la toți 
factorii care ar putea 
înlesni pătrunderea a- 
cestui produs chimic 
pe ușa principală a 
turnătoriilor, inclusiv 
la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini.

A trecut 
iată prima 
zătoarea 
urelitul a 
departe un 
I-am întîlnit deu
năzi pe inginerii Teo
dor Șuteu, director 
general al Combinatu
lui chimic din Făgăraș, 
și loan Cristea, direc
tor al Uzinei chimice 
din Rîșnov, entuziaști 
susținători ai promo
vării urelitului în tur
nătorii. Ne-au spus cu 
regret că s-au mai fă
cut în timpul din urmă 
unele experimentări 
(pentru confirmarea re
zultatelor de la „Trac
torul") la uzinele 
„Steagul roșu" și „Rul-

un an. Și 
și surprin- 
constatare : 

rămas mai 
anonim.

întîlnit

Constantin MORARU

(Continuare 
în pag. a V-a)

In regiunea bacău

LARGĂ ACȚIUNE DE RENTABILIZARE
A UNOR ÎNTREPRINDERI

In întreprinderile din regiunea Bacău și-au început activitatea 62 de comisii 
pentru analizarea și lichidarea pierderilor provenite din nerentabilitatea unor unități 
economice sau a unor produse. Cei peste 600 de specialiști, cadre de conducere, 
economiști din instituțiile bancare și financiare, cuprinși în aceste comisii, anali
zează amănunțit posibilitățile de reducere a cheltuielilor de materiale și pentru ma
noperă, de eliminare a celor neeconomice, precum și de organizare științifică a 
producției. Pe baza recomandărilor comisiei se urmărește ca 286 produse realizate 
în condiții nerentabile de întreprinderile regiunii să devină în cursul anului adu
cătoare de beneficii.

Prin rentabilizarea tuturor unităților economice și produselor lor, economia regiu
nii Bacău va înregistra un spor anual al beneficiilor de peste 200 milioane lei.

O „NOUĂ STRATEGIE" 
ÎN PENINSULA ARABICĂ

Articol scris pentru „Scînteia" de ALI HUM AIDAN,
publicist din Bahrein

în 1937, restul teritoriului fiind su
pus sistemului de protectorat. Co
lonia a primit apoi un echipament 
militar considerabil, în așa fel in
cit Adenul a devenit o bază „for
tăreață', la fel ca Gibraltarul sau 
Singapurul. In 1958, el este ridicat 
chiar la rangul de „înalt Coman
dament britanic in Peninsula Ara
bică'. însemnătatea acestei baze 
pentru Londra constă in aceea că 
ea se găsește la o distanță egală 
de Kuweit ca și de regiunile Afri
cii in care capitalul englez deține 
poziții chele. De aici, englezii ar

putea trimite corpuri expedițlonare 
acolo unde interesele lor ar fi a- 
menințate. Rolul bazei s-a dovedii 
a fi hotăritor in salvarea intereseloi 
petroliere ale marilor carteluri in
ternaționale, cind a avut loc criza 
din Kuweit tn 1961, cea din Kenya 
în 1964, din Tanganyka, din 
Uganda.

Din punct de vedere al gradului 
lor de dezvoltare, intre colonia 
Aden șl restul Federației există o 
mare deosebire. In timp ce in emi
rate, aflate tntr-o adincă înapo
iere, persistă orînduielile feudale.

Adenul — important nod de legă
tură intre Europa și Asia de sud, 
prin care trec anual peste 6 000 de 
nave sub toate pavilioanele — 
dispune de o serie de importante 
obiective industriale (rafinării, fa
brici), are o clasă muncitoare 
combativă care joacă un rol ac
tiv tn organizarea și desfășurarea 
luptef anticolonialiste. „Uniunea 
sindicatelor din Aden’ este consi
derată ca una din cele mai puter
nice din Orientul Mijlociu. Existen
ța partidelor politice in colonie a 
contribuit fără Îndoială la accele
rarea dezvoltării conștiinței mase
lor. In protectorat, dimpotrivă, li
bertatea asocierii nu este recunos
cută, iar formațiile politice sînt in
terzise.

Simpozioanele, discu
țiile, conferințele, mesele 
rotunde, oongresele orga
nizate de grupuri, aso
ciații, academii științifice, 
pe de o parte, de univer
sități șl alte instituții de 
învățămînt superior, pe de 
altă parte, au intrat in 
viața științifică a fiecărei 
țâri ca și in cea interna
țională oa activități firești 
și indispensabile. Fără 
riscul de a exagera, pu
tem spune câ dezbaterile 
științifice au devenit ații 
de frecvente pretutindeni 
pe glob și la cele mai 
diverse nivele de cuprin
dere, incit un om de ști
ință care ar voi să par
ticipe la toate cele legate 
de specialitatea sa nu 
ar putea face față decît 
cu sacrificarea oricărei 
alte forme de activitate.

Această eilorescență a 
confruntării opiniilor este 
o consecință esențială a 
revoluției tehnico-științi- 
iice care se desfășoară 
impetuos in epoca pre
zentă și este, implicit, o 
premisă de bază pentru 
ca progresul științific sâ 
atingă noi culmi. Fiind in
tegrată structural Întregu
lui proces de dezvoltare 
contemporană, confrunta
rea opiniilor nu poate să 
lipsească din sfera învă- 
țămîntului universitar, 
care joacă și trebuie să 
joace un dublu rol esen
țial : de producător al 
cadrelor de cercetare și 
de specialiști în aplicarea 
cercetării, pe de o parte, 
și de pionier al cercetării 
fundamentale, pe de altă 
parte. In această dublă 
ipostază mai ales, învă- 
țămintul superior trebuie 
să lie — ca de altfel con
form tradițiilor sale multi- 
centenare — unul dintre 
cele mai prestigioase or
gane ale confruntării ști
ințifice.

Este un fapt îndeobște 
cunoscut că, în organiza
rea actuală a școlii noas
tre superioare, catedrele 
sînt unitățile de bază atît 
pentru structura înyăță- 
mîntului superior, cît și 
pentru cercetarea științi
fică din cadrul său. A- 
ceasta implică, după pă
rerea mea, necesitatea ca 
dezbaterea problemelor 
învățămîntului și cerce
tării să înceapă, mai frec- 
vent decît pînă acum, de 
la nivelul colectivului de 
catedră, propagîndu-se a- 
poi în mod organizat în 
facultăți, sub diferite 
forme potrivite cu natura 
problemelor, pînă în con
siliul științific de facultate. 
Din ce cauză ? Pentru că 
aici, în . aceste celule di- 
dactico-ștlințifice, se cris
talizează adesea cele mai 
bune metode de instruire 
și educare a tinerilor, se 
pun bazele unor curente 
de gîndire și acțiune care, 
favorizate de întregul ca
dru științific și organiza
toric, pot dobîndi valoa
rea unor adevărate școli 
naționale de cercetare. In 
acest cuprins de intense 
căutări, de valorificare a 
experienței generale și de 
experiment propriu, con
fruntarea punctelor de ve
dere acționează ca un 
factor de emulație. In 
sprijinul acestei opinii — 
din păcate, încă insufi
cient fructificată în viața 
noastră universitară — ar 
putea fi aduse numeroase 
exemple desprinse din e- 
fortul general de perfec
ționare a predării disci
plinelor de studiu, de a- 
daptare mai strînsă a 
pregătirii teoretice la pro
blemele producției, de îm
bunătățire a educației 
studenților etc. Mă limi
tez la a cita elaborarea și 
lansarea programului de 
cercetare pe anul 1967 al 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. A- 
cesta este, după cum se 
știe, o parte din marele 
program al cercetării ști
ințifice pe perioada cin
cinalului 1966—1970 și al
cătuirea sa a pus în miș
care, pentru prima oară, 
toate unitățile cercetării 
de pe întinsul tării. Dez
baterile purtate în sînul 
catedrelor, propunerile și 
angajarea în realizarea 
temelor specifice, începînd 
cu planul de stat și ter- 
minînd cu planul propriu, 
au determinat un aflux de 
inițiative valoroase, abor
darea cu îndrăzneală și 
discernămînt a unor as
pecte esențiale în cerce
tare, lărgirea sferei de in
vestigație și de preocu
pări. Colaborările cu în
treprinderile și ministe
rele, care pînă acum a- 
veau un caracter sporadic 
și materializau doar ini
țiative spontane, au în
ceput să constituie o pre
ocupare organizată.

Climatul confruntării 
științifice, schimbul intens 
și reliefarea celor mai 
valoroase opinii condițio
nează nu numai actul 
creației științifice — in
dispensabil oricărui ca
dru didactic universitar 
— dar și etapa premer
gătoare sau însoțitoare 
lui, a informării științifice 
curente. Asimilarea crea
toare a adevărurilor știin
țifice implică înțelegerea 
lor în profunzime, legarea 
lor organică de fondul 
inalienabil al cunoștințe
lor verificate, difuzarea 
lor în rîndurile specia
liștilor. Trecerea la inves
tigația creatoare presu
pune această asimilare,

(Continuare tn pag. a V-a) (Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL 
DIVERS 
E așteptat 
acasă

La 13 decembrie a dispărut 
de-acasă Mircea Vaida, elev in 
clasa a VIII-a la o școală din 
Bistrița, în vîrstă de 16 ani. 
De-atunci n-a mai dat nici 
un semn de viață. încercările 
părinților de a-1 regăsi au ră
mas fără rezultate Dacă-1 în- 
tîlniți, scrieți-le (pe adresa : 
Ion Vaida. Piața Centrală nr. 
19, orașul Bistrița, regiunea 
Cluj) unde-J pot afla. Fami
lia (tată, mamă, frate) așteap
tă să fie din nou împreună. 
Acordați-le sprijinul.

Custodie
Mare lucru și custodia! Tre

buie să dai înapoi ce-ai primit. 
G. Cusco, L. Crăciun, C. Galo- 
man, V. Mureșan și N. Pop din 
comuna Șurdești — Maramureș 
n-au ocedat așa. Ei au vîndut 
caii primiți pe timpul iernii, în 
custodie, de la cooperativa agri
colă. Banii și i-au însușit. Acum 
au fost luați ei In custodie. Pe 
diferite termene. Era de aștep
tat : săriseră, evident, peste cal.

Două 
intervenții

La Tribunalul raional Balș 
s-a judecat recent dosarul nr. 
100/1967. Constantina Truscă 
și Antoaneta Drăghici din 
comuna Osica de Sus au fost 
condamnate la un an și șase 
luni și respectiv un an închi
soare corecțională. S-au „so
lidarizat" pentru comiterea 
unui act nedemn. Prima a 
provocat celeilalte un avort, 
cu metode empirice. Pentru 
salvarea femeii, a fost nece
sară intervenția medicilor. Iar 
acum, a justiției. Se înțelege, 
fiecare cu „instrumentele" 
sale.

Viscol 
la Văleni

Spre dimineață, viscolul s-a 
întețit, acoperind saivanul cu 
450 de mioare de la C.A.P. 
Văleni (Huși) aflat la cîțiva 
kilometri de sat. Creștea peri
colul de sufocare a ovinelor. 
Aproape tot satul a pornit a- 
saltul troienelor Cooperatorii 
au desfundat drumul apoi, 
tăind „galerii" prin nămeții 
care acoperiseră saivanul, au 
transportat mioarele. în bra
țe, la adăposturile din sat. 
Cum se vede, oile au fost 
„luate în brațe" dintr-un mo
tiv serios. Metoda, în cazul de 
față, e lăudabilă.

Fără 
expertiză

Serviciul medicol-legal al re
giunii Bacău nu funcționează... 
legal. Personalul se compune 
dintr-o secretară și o soră. Me
dici nu există. Au fost doi. dar 
au plecat. Unul în septembrie, 
iar celălalt în decembrie anul 
trecut. Pentru că n-are cine efec
tua expertizele medico-judiciare 
necesare, instanțele băcăoane nu 
pot judeca temeinic unele cauze. 
Organele în drept (sfatul popu
lar regional) cum judecă (si a- 
preciază) această situație ? Mai e 
nevoie de... expertiză ?

Asigu- 
rati-vă!

Deși unitățile A.D.A.S. au în
științat la vreme posesorii de 
„asigurări mixte de persoane' 
că unele polite au expirat (și 
în consecință banii le stau la 
dispoziție), mulți dintre aceș
tia nu se grăbesc să-și înca
seze sumele respective S-au 
adunat, în decursul cîtorva 
ani, peste o jumătate de mi
lion, bani care stau și azi la 
dispoziția posesorilor de poli
te expirate. Controlați dacă nu 
sînt polițele dv. E bine ca 
omul să fie... asigurat.

Cretană!
La Hunedoara lipsește creta 

școlară. Elevii celor 9 școli 
din oraș nu mai ies la tablă. 
Socotesc pe degete. Propunem 
C.L.D.C.-Deva (care răspunde 
de aprovizionarea localităților 
din regiune cu rechizite școla
re) o soluție : să vopsească ta
blele școlare în alb Creta va 
fi atunci eliminată justificat. 
Elevii vor scrie cu cărbune. 
Tot se spune că... „trebuie să 
scrii negru pe alb" (vezi e- 
.remplul de față !).

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDAR1ȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Fenomenele demografice ale! 
anului 1966 și semnificația lor;
(Urmare din pag. I)

față de 1965 numai cu 114 mii per
soane. Trebuie subliniat faptul că 
spotul natural al populației (dife 
rența dintre numărul născuților și 
al decedaților) a fost în anul 1366 
de 2,4 ori mai scăzut decit cel în
registrat în anul 1955.

Această scădere ar fi fost și mai 
marcată dacă n-ar fi test frînată 
de un alt fenomen demografic, de 
astă dată pozitiv . creșterea dura
tei medii a vieții ca urmare a îm
bunătățirii continue a condițiilor 
de trai material și cultural al 
populației.

că scăderea natalității a început 
în țara noastră mai tîrziu decît în 
alte țări și a avut loc într-o peri
oadă mai scurtă decît în țările

respective, fapt ce a făcut ca pon
derea tineretului în populația țării 
noastre să se mențină mai ridi
cată.

Comparativ cu unele țări 
astfel — în % față

Țări cu ponderea persoanelor 
in vîrstă de 60 do ani și peste 

MAI SCĂZUTĂ 
decit în România

România 1966

europene, situația se prezintă 
de totalul populației —

Țări cu ponderea persoanelor 
in virstâ de 60 de ani șl pesie 

MAI RIDICATA 
decit în România

Avem în față regulamente de ordine interioară din cîteva 
întreprinderi ale regiunii Suceava. Legi de bază ale activi
tății fiecărei unități economice — ele consemnează măsuri 
menite să ducă la înlărirea ordinei și disciplinei în pro
ducție. Este o cerință întemeiată ca actualele regulamente 
de ordine interioară să retlecte exigențele unei producții 
moderne, științific organizate.

în legătură cu necesitatea unui asemenea „cod' al dis
ciplinei, cu acțiunile desfășurate de organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor pentru ca el să corespundă cît 
mai bine cerințelor actuale șl să fie respectat întocmai, am 
avut recent o convorbire cu tovarășul Tudor Done, secretar 
al Comitetului regional de partid Suceava.

Lo 1000 locuitori

I
Mișcarea naturală o populației

Să comparăm sporul natural din țara noastră cu cel din alte țări:

Sporul natural al populației României în 1966 comparativ 
cu cel din unele țări europene în anul 1965 

— proporția la 1 OOO locuitori —
Țâri cu un spor natural 

MAI MARE decît cel 
al României

Țâri cu un spot natural 
MAI MIC decît cel 

al României
România 1966=6,1

R. P Albania 26,2
Spania 12,6
Portugalia 12>5
R.S.F Iugoslavia 12,2
Olanda 11,9 Suedia 5,8
U. R. S S. 11,2 Austria 4,9
R. P. Polonă 9,9 Belgia 4,3
Italia 9,2 R. D. Germană 3,1
R. P. Bulgaria 7,3 R. P. Ungară 2,4
Anglia 6,9
Franța 6,6
R. S. Cehoslovacă 6,4 -..iiM

—

3. iMBĂTRlNIREA DE

MOGRAFICĂ Șl IM

PLICAȚIILE El
Scăderea în continuare a nata

lității ai fi avut 
cințe negative pe 
social și spiri
tual, Fenome
nul cel mai ge
neral, care 
constituie în 
multe țări o- 
biect de preo
cupare, de cer
cetare și re
flectare, pre
cum și de ac
țiune demogra
fică concretă, 
este cel legat 
de „imbătrîni- 
rea" populației, 
de deplasarea 
ponderii vîrs- 
telor spre gru
pele supe
rioare.

Folosindu-se 
de datele de
mografice ale 
ultimului an, re. 
zultă că da
torită scăderii 
natalității din 
ultimul dece
niu și crește
rii duratei me
dii a vieții, s-a 
schimbat struc
tura pe vîrste a 
populației tării 
noastre Astfel, 
la sfîrșitul anu
lui 1966, ponde
rea persoane
lor în vîrstă de

multiple conse- 
tărîm economic.

60 de ani ?! peste era de circa 12,7 
la 100 locuitori față de circa 12,4 
la finele anului 1965 și de 9,9 în 
anul 1956.

întărirea familiilor, ridicarea na
talității își vor pune amprenta po
zitivă asupra întregii structuri pe 
vîrste a populației, mai ales avînd 
în vedere faptul că în prezent în 
țara noastră ponderea populației 
în vîrstă înaintată este mai mică 
decît în multe alte țări europene. 
Acest lucru se explică prin faptul

Populafia după vîrste și sexe la 1 ianuarie 1966 (piramida 
vîrstelor)

Anul ’/o

Portugalia 1964 12,2
Finlanda 1963 11,8
R. P. Polonă 1964 10,6
R. S. F Iugoslavia 1961 10,0
U.R.S.S. 1961 9,8
R. P. Albania 1955 8,9
Turcia 1960 6,7

= 12,7»/.
Anul ’/»

R. D. Germană 1964 21,4
Austria , 1964 19,3
Franța 1964 17,9
Anglia 1965 17,6
Elveția 1964 15,6
R. P. Ungară 1964 15,4
R. S. Cehoslovacă 1983 14,6
Olanda 1934 13,7

Menținerea în continuare a scă
derii natalității ar fi putut să aibă 
consecințe prin creșterea mai ra
pidă a ponderii populației vîrst- 
nice (întreținute) pe seama popu
lației care lucrează.

Un calcul aproximativ privind

perspectiva creșterii populației 
pînă în anul 2000 ne pune în lu
mină sensul schimbării unor ra
porturi între populația tînără și 
cea vîrstnică, așa cum ni se înfă
țișează în graficul următor :

Pini la 14 ani B2 50 ani il patra

Schimbarea pe grupe de vîrstă a populației în perspectivă (în condițiile 
care ar fi continuat procesul de scădere-a natalității)

Tn timp ce în 1930 un vîrstnlc 
revenea la 8,6 persoane în vîrstă 
de muncă, în 1956 acest raport a 
scăzut la 1 :6,5, iar tn 1966 a ajuns 
la 1:5.

Ca urmare a scăderii natalității 
In ultimii ani, se poate prevedea de 
pe acum scăderea forței de mun
că cu circa 30—35 mii persoane 
anual tncepînd cu 1982 pînă în anul 
1992, ajungtndu-se la sfîrșitul , 
cestui an la o scădere a r< 
lor de muncă cu 300—350 mii per
soane față de începutul anului 
1982. Oricine își poate da seama 
cum s-ar fi reflectai In continuare 
acest proces asupra dezvoltării 
economiei naționale, asupra pro
porțiilor dintre populația activă, 
care produce bunurile materiale, 
și populația întreținută, asupra 
ritmului de creștere a venitului 
național și tn consecință a nivelu
lui de trai al întregului popor, 
dacă nu s-ar fi luat ansamblu] de 
măsuri menit să stimuleze crește
rea natalității

Grija statului nostru pentru asi
gurarea unei bătiîheți demne, tic
nite, s-a manifestat cu deosebită 
putere în noua legislație a pensii
lor. îmbunătățirea în continuare a 
raportului de vîrste în favoarea 
populației tinere, active, se va răs- 
frînge în creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, deci și al 
populației vîrstnice.

O implicație demnă de atenție a 
fenomenelor expuse mai sus se re
feră la domeniul școlarizării, 
pregătirii cadrelor. în legătură cu 
această problemă menționăm scă
derea îngrijorătoare din ultimii 
ani a copiilor de vîrstă școlară. 
Astfel, în anul școlar 1956'1967 au 
fost înscriși în primul an de studii 
la învățămîntul de cultură gene
rală 907 466 elevi, ------
puțin decît 
dent, ca 
duse din 
secințele 
dința de 
copii înscriși în primul an de 
școălă va continua și în viitorii 
7 ani. fiind mai accentuată în pri
mii 3 ani (în medie cu 19 000 copii 
pe an), iar în următorii 4 ani scă
derea va fi mai lentă (circa 6 000 
copii pe an). Acest lucru ne con
duce la faptul că în anul școlar 
1973/1974 vom avea un contingent 
școlar pentru clasa I cu circa 
110 000 copii mai puțin față de anul 
școlar 1965/1966 Consecințele care 
s-ar ii conturat mai departe în a- 
ceastă privință nu sini greu de in-

în

— Este un lucru elementar că o pro
ducție modernă, bine organizată, care 
să ducă la rezultate economice superi
oare nu poate fi concepută fără să 
aibă la temelia ei ordinea, o disciplină 
exemplară — ne-a spus interlocutorul. 
Problema instaurării unei atmosfere de 
înaltă disciplină în producție a făcut 
și pînă acum obiectul preocupărilor 
organizațiilor de partid. Comitetul re
gional de partid a dezbătut această 
problemă într-o plenară a sa cu ac
tivul. Efectul măsurilor preconizate 
s-a făcut resimțit în multe unități.

Mi se pare, pentru început, impor
tant de văzut ce înțeleg organizațiile 
noastre prin noțiunea de disciplină, 
în întreprinderile forestiere din Fălti
ceni și Rădăuți tovarășii din comite
tul de partid ca și directorii acestor 
unități de producție sînt de părere că 
respectarea disciplinei înseamnă în 
ultimă instanță aplicarea întocmai a 
tuturor prevederilor regulamentului 
de ordine interioară. Abaterile de la 
calitatea producției, rebuturile, neînde- 
plinirea unor indici ai planului, încăl
carea regulilor tehnologiei de fabrica
ție, a normelor de tehnica securității 
muncii și a protecției muncii, nerit- 
micitatea produc
ției, slaba asisten
ță tehnică, nefolo- 
sirea integrală a 
timpului de mun
că și altele —
sînt toate considerate aici ca elemente 
ale indisciplinei. Și este foarte bine 
cînd organizațiile noastre de partid 
abordează problemele disciplinei din 
acest punct de vedere.

(La cele spuse de tov. Done, 
citez un exemplu întîlnit zilele tre-

dați invită la unele reflecții. Este deo
sebit de important ca di.seu tind des
pre disciplină organizațiile de partid, 
organizațiile sindicale și U.T.C., con
ducerile întreprinderilor să considere 
că regulamentul constituie baza in
troducerii și aplicării riguroase în 
producție a unei înalte discipline. 
Lipsa lui favorizează manifestările a- 
narhice, liberalismul, mersul de la 
sine. Și apoi regulamentele a- 
cestea nu sînt făcute odată pentru 
totdeauna. Cresc continuu exigențele, 
sarcinile privind îmbunătățirea cali
tății conducerii întregii activități eco
nomice. De aici și necesitatea ca or
ganizațiile de partid să aibă mereu în 
vedere, îndrumarea conducerilor în
treprinderilor și colectivelor pen
tru aplicarea strictă a regula
mentelor de ordine interioară, re
actualizarea lor. Lucru de cele mai 
multe ori omis. De altfel avînd un 
schimb de păreri pe această temă cu 
tovarășul Vasile Ghidovăț, directorul 
IPROFIL Rădăuți, dînsul, pe bună 
dieptate, propunea să se introducă în 
regulamentul de ordine interioară și 
răspunderea materială a celor ce 
provoacă întreprinderii pierderi, de

gradarea, neîngri- 
jirea mașinilor, re
buturi. La această 
oră însă, în cazul 
rebuturilor, Co
dul muncii preve

de doar plata manoperei, nu și recu
perai ea valorii materialului degradat.

— O paranteză, tn regula
mentul de ordine interioară 
sînt stipulate atribuțiile pre
cise ale fiecărei categorii de 
salariați; sînt stabilite drepturi

I
I

I 
I
I 
I
I
8
I
I 
I
8
8
1
I
I
1
I
I 
J
I
I 
I
8
8
8
I
8
8
I
8
I
I
8 
I
I 
I
I
I
I

viața de partid

ORGANIZAȚIA 
DE PARTID
Șl „ORDINEA
INTERIOARĂ"

tresărit, mal ales in ce privește 
pregătirea de cadre calificate 
de trebuincioase economiei și 
turti.

Mai pot fi subliniate șl alte 
pecte demografice Interesante 
anului 1966 Astfel, numărul căsă
toriilor, care înregistrase în trecut 
scăderi, a fost stabilizat. In acest 
an qu fost încheiate 171 000 căsă- 

șilul q- tQX1i. Proporția căsătoriilor a cres- 
esuise- cut de la 8,6 Ia 1 000 locuitori, tn 

anul 11965, la 8,9 îh 1966. Este de 
remarcat faptul că numărul căsă
toriilor a crescut în mod deosebit 
în trimestrul IV. 1966, față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Este un fapt elocvent care de
monstrează rolul jucat de opinia 
publică, însuflețită de idealurile 
eticii comuniste promovate de 
partid, în întărirea familiei. Clima
tul moral al vieții noastre obștești 
oferă, precum se vede, premisele 
necesare pentru ca măsurile luate 
de partid și guvern în vederea 
creșterii natalității și a consolidă
rii rolului familiei să-și dea pe 
deplin roadele.

Statul nostru face în această di
recție eforturi importante pe linia 
îmbunătățirii condițiilor materiale 
ale iamiliilor cu copii. S-au luat 
măsuri privitoare la stimularea ma
terială a familiilor cu mulți copii, 
precum și la încadrarea în mun
că, în posturi corespunzătoare ca
lificării lor, a femeilor cu copii 
pînă la vîrstă de 7 ani, care cer 
să lucreze jumătate de normă.

Pînă la sfîrșitul actualului cinci
nal, în mediul urban se vor con
strui și amenaja noi creșe, grădi
nițe și case ale copilului cu o ca
pacitate de peste 20 000 de locuri ; 
de asemenea în cadrul cooperati
velor agricole de producție se vor 
organiza numeroase creșe care 
vor cuprinde aproximativ 150 000 
de locuri pentru copii în vîrstă 
pînă, la 3 ani. precum și circa 5 000 
de grădinițe sezoniere pentru co
piii preșcolari în vîrstă de 3—7 
ani.

în paralel cu eforturile generale 
desfășurate pe scară națională, se 
cuvine ca în fiecare întreprindere 
și instituție, să se manifeste o gri
jă permanentă pentru condițiile 
menite să favorizeze dezvoltarea 
familiei, pentru îndeplinirea nobi
lelor îndatoriri ce revin 
mame.

Credem de asemenea că 
bui să stea mai mult în 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale faptul că, așa cum ne 
arată ultimele date demografice, 
deși mortalitatea infantilă a scă-

atit 
cul-

as- 
ale

Convorbire cu tovarășul Tudor DONE
secretar al Comitetului regional Suce ava al P.C.R.

al

cu 44 000 mai 
în anul școlar prece- 

urmare a natalității re- 
anii anteriori. Dar con- 

nu se opresc aci. Ten- 
scădere a numărului de

femeii-

ar tre- 
atenția

SCRISORI Șl RĂSPUNSURI
Va mai reînvia 
autogara 
Grivița Roșie?

Autogara D.R.T.A. Gri
vița Roșie a fost evacua
tă din vechiul local din 
cauza lucrărilor de cana
lizare și construcții ce se 
efectuează pe Bulevardul 
Bucureștii Noi din Capi
tală. Acest lucru s-a pe
trecut anul trecut Dar 
dacă autogara s-a desfiin
țat, au rămas călătorii 
care — după cum ne scria 
cititoarea ELEONORA 
CONSTANTINESCU — 
au continuat să creadă în 
reapariția ei. Faptul 
era, intr-adevăr, posibil. 
D.R.T.A. București ne răs
punde că lucrările de ca
nalizare de pe Bulevar
dul Bucureștii Noi s-au

terminat. Clădirea în care 
anul trecut a funcționat 
autogara n-a fost demola
tă, rămînînd în picioare. 
Procesul de reînviere a ei 
este împiedicat însă de 
către Sfatul popular al ra
ionului Grivița Roșie care 
nu a atribuit în acest scop 
un alt local și nici pe cel 
vechi nu-l restituie. In 
momentul de față — se 
arată în răspunsul men
ționat — D.R.T.A Bucu
rești nu poate asigura 
condiții corespunzătoare 
pentru călători: sala de 
așteptare încălzită, case 
de bilete, case de bagaje 
etc. Din același răspuns 
rezultă că D.R.T.A. Bucu
rești nu și-a pierdut în
crederea ; mai speră în 
reînvierea autogărti Gri
vița Roșie. Ce părere are 
în această privință Sfatul 
popular al orașului Bucu
rești ?

La învechit...
Locuitorii orașului Gher

la sînt în imposibilitatea 
de a cunoaște și a apre
cia calitatea produselor 
de panificație în stare 
proaspătă. Așa cum ne 
informa într-o scrisoare 
corespondentul voluntar 
LEON SOREANV — în 
fiecare unitate de desfa
cere s-a creat cite un stoc 
tampon de pîine veche. 
Vînzătorii țin cu orice 
chip să scape de ea. Drept 
care, în fiecare zi, pîinea 
proaspătă, caldă, este pu
să la păstrare, iar pîinea 
veche în vînzare. Din 
greșeală unora li s-a mai 
vîndut cîteodată și pîine 
proaspătă. De la aceștia 
a început să umble vorba 
prin oraș că nu degeaba

pîinea proaspătă e pusă 
la dospire în magazine: 
se face mai bună I

Răspunsul Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar al orașului Gherla: 
La fabrica din localitate 
se produce pîine de cali
tate necorespunzătoare. 
Moara „Steaua" livrea
ză făină de aceeași ca
litate, iar la fabrică nu 
se respectă procesul teh
nologic. Se dau asigurări 
că în viitor situația se va 
îmbunătăți. Se va verifica 
atît calitatea făinii pri
mite, cît și procesul de fa
bricație (pînă acum nu se 
făceau asemenea verifi
cări?); întreprinderea va 
primi în aurind o mașină 
cu o capacitate mai mare 
de transport, iar gestio
narii vor vinde zilnic nu
mai produse proaspete.

zut de 4 ori față de 1930, ea se ■ 
menține încă la un nivel ridicat I 
față de unele țări europene. ■

Opinia publică are un rol impor- ■ 
tant în crearea unui climat etic cît | 
mai prielnic întăririi familiei, creș- I 
terii și educării tinerei generații, n 
E necesar să se acorde o mai | 
mare atenție promovării și dezvol- K 
tării tradițiilor înaintașilor noștri a 
pentru caTe familia a constituit I 
din totdeauna un mare izvor de I
forță, o nesecată rezervă de ener- « 
gii creatoare, de încredere în n 
viitorul națiunii române. Copilul re- B 
prezintă o Imensă sursă de bucurie ■ 
pentru fiecare om, un adevărat | 
liant care cimentează unitatea fa- I 
miliei, un inegalabil factor de echi- ■ 
libru psihic și moral, conferind g 
existenței umane sensul unei impli- | 
nlri majore. -

Politica demografică a partidu- I 
lui și statului, exprimînd interesele i 
fundamentale, de perspectivă, ale » 
întregii societăți, va asigura în I 
anii ce vin o tot mai armonioasă JJ 
dezvoltare a populației în vederea > 
continuei și multilateralei propășiri | 
a patriei. Este o înaltă datorie a | 
fiecărui cetățean al țării să con- _ 
tribute cu înalt simț de răspundere 9 
la creșterea și consolidarea fami- S 
liei, ca un nucleu sănătos, viguros _ 
al națiunii socialiste române. a

cute la I. F. Fălticeni. în unitățile 
de industrializare a lemnului de 
aici fiecare muncitor are o „fișă 
individuală a calității’. Rostul ei ? 
La controalele făcute de maiștri, 
de personalul C.T.C., de tovarășii 
din conducerea fabricii ca și la re- 
cepționarea producției, observa
țiile privind calitatea producției — 
bune sau rele — sînt consemnate 
pe fișă Criteriul principal de a- 
preciere îl constituie calitatea mun
cii și pornind de la fișă ca o bază 
reală, exactă, de apreciere — se 
stabilesc la sfîrșit de lună cine sînt 
evidențiații în producție, cine va 
beneficia de primă)

— Am întîlnit insă in unele 
locuri și o altă optică despre 
disciplină...

— Am enunțat ceea ce socot că 
este bun și trebuie extins. Din păcate 
însă în unele locuri chiar și regu
lamentul de ordine interioară este so
cotit un simplu act administrativ, o 
formalitate. Am avut prilejul să con
stat că unele conduceri de întreprin
deri, organizații sindicale, U.T.C., 
privesc încă problema disciplinei uni
lateral, simplist — redueînd-o la în
voiri, absențe... și cam atît. Fabricile 
de cherestea din Vatra Domei, 
Falcău, Gura Humorului primesc 
din partea beneficiarilor repetate re- 
clamații pentru livrarea cherestelei 
la dimensiuni necorespunzătoare. Ri
sipa de material lemnos șe datorește 
aici neatenției la sortare, ceea ce în
seamnă tot o abatere de la disciplină 
și chiar mai grav.

— în ultimul timp comitetul 
regional de partid a urmărit 
unele aspecte ale aplicării re
gulamentului în mai multe în
treprinderi. Vă voi relata și eu, 
foarte pe scurt, cîteva din con
statările făcute, rugindu-vă să 
vă spuneți părerea.

1. C.I.L. Suceava a primit din 
partea ministerului un model de re
gulament care urma să-i ajute pe 
tovarăși în stabilirea „codului* 
lor, potrivit specificului. Conduce
rea C.I.L. a găsit însă cu cale să 
tipărească modelul primit adău
gind doar numele unității astfel că 
dacă regulamentul n-ar fi semnat 
de tovarășul tng. Nicolae Răducu, 
director, s-ar putea crede că este 
al Fabricii de mobilă din Rădăuți, 
a C.l.L.-urilor din Turnu Severin, 
Bacău...

2. La Uzinele textile „Moldova' 
din Botoșani — se știe — utilajele 
și instalațiile moderne au înlo
cuit de mult procesele slab me
canizate cu cele automatizate. Cu 
toate acestea regulamentul de or
dine interioară a rămas același — 
este datat : 1955.

3. La întreprinderea pentru me
canizarea transporturilor forestiere, 
sînt semnalate numeroase abateri 
de la disciplină. Nimeni nu poate 
să-ți arate aici regulamentul de or
dine interioară. Nu se găsește — 
sau nu există ?

— Firește, exemplele pe care le

și obligații atît pentru Cor, 
cători cit și pentru muncitori. 
Ce se întimplă cind conduce
rea întreprinderii, nu-și res
pectă obligațiile ?

Tovarășul Done a scos dintr-un 
sertar un dosar voluminos, l-a 
frunzărit și, cînd a ajuns la fila pe 
care o căuta, ne-a spus :

— Controlul organizației de partid 
se exercită la toate nivelele și pentru 
unii și pentru alții. Exigența și critica 
sînt de asemenea valabile pentru toți. 
Poftim, aici e cuvîntul la Conferința 
regională de partid a tovarășului La- 
zăr Găină, șeful unei brigăzi de mun
citori forestieri din I F Fălticeni. 
După ce a vorbi! despre activitatea 
proprie, ei a criticat aspru conduce
rea D.R.E.F-ului arătînd că aceasta 
dovedește încă o slabă preocupare 
pentru crearea unor condiții bune 
de muncă lucrătorilor din pădure, 
pentru organizarea producției și a 
asistenței tehnice, pentru aprovizio
narea eu piese și altele.

Sînt, de asemenea, unii conducători 
ai întreprinderilor forestiere care ne
socotesc aceste obligații. Pentru ase
menea lipsuri directorul întreprinde
rii forestiere din Cîmpulung n-a fost 
criticat o singură dată. Strădania orga
nizației de a ajuta pe inginerul Oc
tavian Leontieș a fost perseverentă, 
dar s-a ajuns la capătul răbdărilor. 
Comitetul raional de partid a reco
mandat forului de resort înlocuirea 
lui, lucru care s-a și făcut.

— Să presupunem că regu
lamentul de ordine interioară 
al întreprinderii răspunde în
tocmai cerințelor. în acest caz 
ce-t rămîne de făcut organiza
ției de partid ?

— Poate fi regulamentul oricît de 
bun, dar dacă no este cunoscut de 
către fiecare salariat ■— de la prima la 
ultima lui literă — cum poate fi oara 
respectat ? Procedează bine acele or
ganizații de partid care îndrumă co
mitetele de sindicat, conducerile teh- 
nic.o-administrative să prelucreze pe
riodic regulamentul cu salariații. îl 
expun la locurile cele mai vizibile, 
dovedesc stăruință în această pri
vință.

Rolul organizațiilor de partid 
este de a crea o puternică opinie 
publică pentru respectarea ordinii și 
disciplinei. Și aceasta operativ. ne 
loc, în fața faptului, dîndu-se astfel 
prilej de a se trage la timp învăță
minte pentru întreg colectivul. Orga
nizațiile de partid au de altfel la tn- 
demînă numeroase mijloace ale mun
cii politice educative pentru întărirea 
disciplinei. Eficacitatea practică a 
muncii politice educative trebuie «ă 
se reflecte și în întărirea ordinii, a 
disciplinei,

în concluzie — ne-a spus tovarășul 
secretar Done — părerea mea este că 
se impune sporirea eforturilor neutru 
a ridica autoritatea regulamentul’!’ de 
ordine interioară la iangul unei legi 
de bază a activității colectivelor de 
muncă din întieprinderi.

Convorbire realizată 
de M. CONSTANTIN
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înființarea Oficiului
de cercetări hortiviticole

Institutul de cercetări hortivi- 
ticole a împlinit un deceniu de 
activitate. Sesiunea științifică or
ganizată cu acest prilej, ale cărei 
lucrări au început luni dimineața, 
a făcut un bilanț al muncii desfă
șurate de cercetători în acest timp.

La deschiderea festivă a sesiu
nii au luat parte tovarășii Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nicolae 
președintele Consiliului 
al Agriculturii, Nicolae 
prim-vicepreședinte al 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, academicieni, 
specialiști de la Consiliul Național 
al Cercetării Științifice, din insti
tute de cercetări și de învățămînt 
Agricol superior și din producție.

Referatul asupra activității des
fășurate în cei 10 ani care au 
trecut de la înființarea institutului 
a fost prezentat de Valeriu Popa, 
directorul I.C.H.V. Reliefînd prin
cipalele rezultate în cercetarea 
fundamentală și aplicativă, refe
ratul arată că în această perioadă 
cercetătorii au pus la dispoziția 
unităților de producție soiuri și 
hibrizi noi de legume, de pomi 
și viță de vie, cantități însemnate 
de semințe și material săditor va

Giosan, 
Superior

Ștefan, 
Uniunii

loros, recomandări privind com
plexul de măsuri agrotehnice ale 
acestor importante ramuri ale a- 
griculturii. Au fost stabilite de 
asemenea tehnologii corespunză
toare privind vinificarea strugu
rilor, păstrarea și industrializarea 
fructelor și legumelor. Specialiștii 
institutului au participat la elabo
rarea unor lucrări științifice va
loroase, apreciate de specialiști din. 
țară și de peste hotare. Referatul 
a tratat totodată principalele pro
bleme ce stau în fața cercetătorilor 
în domeniul hortiviticulturii.

în numele conducerii de partid 
și de stat, tovarășul Iosif Banc a 
felicitat pe cercetătorii institutului 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum și a subliniat principalele 
sarcini ce le revin în vederea ri
dicării producției hortiviticole la 
nivelul cerințelor sporite ale eco
nomiei naționale, al sarcinilor sta
bilite de Congresul a IX-lea al 
P.C.R.

în continuare, a început prezen
tarea referatelor care înfățișează 
noi rezultate ale cercetărilor știin
țifice făcute în ultimii ani în po
micultură, legumicultură, viticul
tură, în vinificație.

(Agerpres)

National de Turism
J

ai Republicii Socialiste România
Recent, Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România a emis 
un decret pentru înființarea, orga
nizarea și funcționarea Oficiului 

' Național de Turism al Republicii 
Socialiste România, organ central 
al administrației de stat care în
făptuiește politica statului în do
meniul turismului și coordonează 
activitatea turistică în țara noas
tră.

Principalele atribuții stabilite 
prin acest decret Oficiului Națio
nal de Turism al Republicii Socia
liste România se referă la urmă
toarele : elaborarea propunerilor de 
plan privind dezvoltarea turismu
lui și a bazei sale tehnice-mate- 
riale; organizarea, coordonarea și 
controlul executării lucrărilor de 
investiții din sfera sa de activitate; 
negocierea, încheierea și aplicarea 
acordurilor și contractelor privind 
activitatea turistică internațională 
a Republicii Socialiste România ; 
luarea de măsuri pentru o cît mai 
bună primire, informare și deser-

■B

zilei

SPORT
„SĂPTĂMÎNA PREOLIMPICĂ"

La Aufrans (Franța), în cadrul „Săp- 
fămînii preolimpică internaționale", 
s-a desfășurat luni proba de ștafetă 
4 X 7,5 km a întrecerilor de biatlon. 
Victoria a revenit echipei Finlandei, 
care a realizat timpul de 2h 15’26". 
Pe locurile următoare s-au clasat Nor
vegia — 2 h 15'40”6/10, Suedia — 
2h 18’30"9/10, U.R.S.S. — 2h 20’20”3/10, 
România — 2h 21’20”6/10, R. D. Ger
mană — 2h 23’29”7/10, S.U.A. — 
2h 24’13” etc. Echipa României a fost 
alcătuită din Cimpoia, Bărbășescu, Ca- 
rabela și Vilmos.

★
Proba de sărituri cu schiurile de la 

trambulină a fost cîștigată de campio-

nul olimpic de la Innsbruck, finlandezul 
Veikko Kankkonen, cu 218 puncte (sări
turi de 76 m și 73,50 m). Pe locurile 
următoare s-au clasat Josef Kocjan (Po
lonia) — 213 puncte și
(U.R.S.S.) — 212 puncte. La „combi
nata nordică" victoria a
Ralph Pohland (R. D. Germană), 
mai
Erio

Kovalenko s

CASSIUS CLAY
CONFIRMAT

CAMPION MONDIAL

revenit lui 
ur- 

de Mikkel Dobloug (Norvegia) și 
Damolin (Italia).

★
treia „Săptămînă preolimpică" aA ..... 

sporturilor de iarnă, rezervată probelor 
de schi alpin, se va desfășura între 
15—19 februarie pe pîrtiile de la 
Chamrousse.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Organizația de box W.B.A. 
(World Boxing Association) l-a 
recunosbut pe Cassius Clay cam
pion mondial la categoria grea. 
După cum se știe, timp de doi 
ani, acest titlu aparținuse — 
potrivit clasamentului W.B.A. — 
lui Ernie Terrell. In prezent, 
clasamentul celor mai buni 
boxeri de categorie grea se pre
zintă astfel : Cassius Clay, Zora 
Folley, Karl Mildenberger, Er
nie Terrell, Floyd Patterson, 
Joe Frazier etc.

In ce privește viitorul meci 
pentru titlu, care după toate 
probabilitățile ii va opune pe 
Cassius Clay și Zora Folley, un 
impresar japonez s-a oferit să-l 
organizeze la Tokio, Ia 29 apri
lie.

vire a turiștilor; organizarea ex
cursiilor și a altor călătorii în străi
nătate ; studierea și propunerea 
măsurilor necesare pentru punerea 
în valoare a patrimoniului turistic 
al Republicii Socialiste România ; 
avizarea studiilor și planurilor de 
sistematizare pentru dezvoltarea 
zonelor și localităților turistice ; a- 
vizarea normelor emise de orga
nele centrale și locale cu privire la 
funcționarea cabanelor turistice, 
marcarea potecilor și a drumurilor 
turistice, precum și la organizarea 
campingurilor pe teritoriul Repu
blicii Socialiste România ; organi
zarea și îndrumarea activității de 
propagandă turistică în țară și 
străinătate etc.

Oficiul Național de Turism 
Republicii Socialiste România este 
condus de un colegiu, alcătuit din 
președinte, vicepreședinți și mem
bri. Pentru coordonarea activității 
în domeniul turismului din Repu
blica Socialistă România, în cadrul 
Oficiului Național de Turism func
ționează Consiliul Turismului, al
cătuit din președinte și membri 
(vicepreședinții colegiului, repre
zentanții unor ministere și ai altor 
organe centrale și locale, precum și 
specialiști în domeniul turismului). 
Președintele colegiului Oficiului 
Național de Turism este președin
tele Consiliului Turismului. Tot în 
cadrul Oficiului Național de Tu
rism funcționează un Consiliu teh- 
nico-științific.

Oficiul Național de Turism al 
Republicii Socialiste România are 
în țară, în subordinea sa, între
prinderi, agenții, filiale și birouri 
de turism, iar în străinătate, birouri 
de turism. El are în administrare 
directă principalele unități de ca
zare și alimentație publică care 
sînt destinate integral sau în cea 
mai mare parte deservirii turiști
lor.

Noua formă de organizare a acti
vității turistice va permite mobili
zarea mai deplină a resurselor 
existente în țara noastră pentru 
dezvoltarea acestei activități și se 
înscrie printre măsurile pe care 
guvernul nostru le înfăptuiește în 
cadrul Anului “ 
nai.

în

al

Turistic Internațio-

★
al Consiliului de 
Nicolae Bozdog a

Prin decret 
Stat, tovarășul 
fost numit în funcția de președinte 
al Colegiului Oficiului Național de 
Turism al Republicii Socialiste 
România. (Agerpres)

• A doua întîlnlre dintre echipele 
de fotbal Dynamo Berlin și Univer
sitatea Craiova, desfășurată la Ber
lin, s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(1—0). Au marcat Schuetze (minutul 
" -< Oblemenco (minutul 47). în pri- 

i* joc, simbătă la Eberswalde, Dy
namo Berlin obținuse victoria cu 
2—1.

• La Sofia s-a desfășurat întîlni
rea revanșă dintre echipa de hochei 
pe gheață a Bulgariei și selecționata 
secundă a R. D. Germane. Victoria a 
revenit oaspeților cu 4—1 (1—1, 
2—0, 1-0).

• Luni, la Pitești, într-un meci 
amical de fotbal, echipele Dinamo 
Pitești și Steagul Roșu Brașov au 
terminat la egalitate : 1—1 (0—1).
Pentru oaspeți a marcat Ioniță III 
(minutul 24), iar pentru gazde C. 
Radu (minutul 50).

• La turneul de scrimă de la Byd
goszcz, proba de floretă femei a fost 
ciștigată de 
Germană) cu 4 
Ileana Drîmbă 
torii. în proba 
primul loc a
B. Andrzejewski eu 5 victorii. Ște- 

Haukler (România) a ocupat lo- 
V.

Ingrid Rensch (R. D. 
victorii, urmată de 
(România) cu 3 vic- 
individuală de spadă, 
revenit polonezului

fan 
cui

într-un meci contînd pentru•
„Cupa campionilor europeni" la vo
lei masculin, disputat la Budapesta, 
formația cehoslovacă Ruda 
Fraga a învins echipa 
Budapesta cu 3—2 (10—15,
12—15, 15—10, 15—0).

Hvezda 
Honved 

15—12,

• Concursul internațional 
turi cu schiurile de la

de sări-
Oberstdorf

Multiplul campion mondial 
Kees Verkerk (Olanda), în 
timpul cursei de 5 000 m, pe 

stadionul „Bislett" din Oslo
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

• Reprezentativa de fotbal a R. D. 
Germane a jucat la Bagdad cu se
lecționata Irakului. întîlnirea s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0).

s-a încheiat cu victoria norvegianu
lui Lars Grini, în vîrstă de 22 de ani, 
care a corectat de trei ori recordul 
mondial, sărind succesiv 147 m, 148 m 
și 150 m.

In așteptarea 
SEZONULUI 
DE PESCUIT

Nu este departe vremea cînd 
pescarii sportivi vor lua din 
nou drumul bălților și al rîu- 
rilor în căutarea locurilor bo
gate în pește. Pînă atunci în
să, o revizuire a inventarului 
de unelte și a stării lor este 
utilă și necesară. Pentru even
tualele completări cu piese noi 
sau reparații, pescarii sportiv) 
se pot adresa cooperativei 
meșteșugărești „Tehno-Meta- 
lica" din București, str. Șep- 
cari nr. 10, sau telefonic la 
numărul 14 98 95. Se execută, 
după comandă, vergele de 
bambus și trestie cu vîrf de 
bambus, brățări, inele rotative 
pentru vîrf etc. Se execută, de 
asemenea, reparații la vergele 
de pescuit, mulinete și lansete.

PROFILURI 
INDUSTRIALEI
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La sediul Agenției economice

pînă în ziua

Ministerului 
ai unor în- 

corherț

a 
Cehoslovaciei, întreprinderea pen
tru comerț exterior „Pragoexport" 
din Praga a deschis luni o expozi
ție, care va funcționa 
de 18 februarie.

Reprezentanți ai 
Comerțului Exterior,
treprinderi românești de 
exterior, specialiști din fabrici bu- 
cureștene, prezenți la deschidere, 
au vizitat expoziția, care cuprin
de diverse bunuri de consum, prin
tre care galanterie din piele, arti
cole sportive, rechizite 
jucării și altele.

★
Firma „Sartorius" din 

Germaniei a organizat
din pavilioanele Expoziției din 
Piața Scînteii o expoziție de apa
rate de măsură.

Printre cei prezenți la deschide
re se aflau reprezentanți ai Ca
merei de Comerț, ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior, specialiști din diferite mi
nistere.

de birou,

R. F. a 
într-unul

*

Delegația de scriitori români 
formată din Alexandru Andrițoiu, 
Alexandru Oprea și Nichita Stă- 
nescu, care a efectuat o vizită în 
Franța în cadrul acordului cultu
ral dintre cele două țări, s-a îna
poiat în Capitală.

în cursul vizitei, scriitorii ro
mâni s-au întilnit cu personalități 
marcante ale vieții culturale fran
ceze, au participat la simpozionul 
internațional de la Menton, orga
nizat în memoria lui Panait Istrati.

*
Atașați culturali, de presă ți co

respondenți ai presei străine au 
vizitat luni la amiază „Retrospec
tiva Nicolae Dărăscu" și expozi
ția „Florile în opera lui Luchian", 
deschise la Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România.

Cu acest prilej, pictorul M. 
Maxy, directorul muzeului, a 
cut o prezentare a expozițiilor, 
levînd personalitatea 
pictori români.

H. 
fă- 
re- 
doicelor

(Agerpres)

...AȘA POATE MURI
O IDEE
(Urmare din pag. I)

mentul" din Brașov, la 
„Independența” și 
„Automecanica" din 
Sibiu, ca și la uzina 
„6 Martie" din Zăr- 
nești. Și cam atît. Ex
perimentări și iar ex
perimentări. Paradoxal, 
ele se fao ici, colo, 
dar rezultate nu se în- 
tîlnesc pe masa unui 
singur for competent, 
autorizat, care să deci
dă. Experimentările 
dintr-un an și mai bine 
nu sînt oare conclu
dente pentru a fi trasă 
linia de adunare ?

Sînt în cazul de față 
două căi, din care tre
buie aleasă una: ori 
să se renunțe la expe
rimentări (lucru puțin 
probabil avînd în ve
dere rezultatele de 
pînă acum și care con
firmă valoarea soluției 
preconizate) ori să se 
treacă hotărît și cît 
mai grabnic la extin
derea și generalizarea

O „nouă strategie" 
în Peninsula Arabică
(Urmare din pag. I)

După revoluția irakiană, care a 
răsturnat monarhia și regimul pro- 
britanic al lui Nuri Said în 1958, 
Anglia, pierzînd Irakul ca centru al 
diplomației sale în Orientul Mijlo
ciu, a încercat să-și mențină poziții
le în Golful Persic și în Arabia da 
Sud. In acest context trebuie inter
pretată hotărîrea britanică de a re
grupa emiratele din protectoratul 
Aden conduse de prinți feudali, In
tr-o Federație care ar fi în întregi
me controlată de puterea colonia
lă. în acordul de constituire a Fe
derației din 1959 este de altfel bine 
precizat că apărarea teritoriului, 
controlul afacerilor externe, re
prezentarea în exterior, dreptul 
de intervenț e la nevoie în scopul 
„asigurării ordinii' etc incumbă 
în continuare Marii Britanii. Mai 
mult, înaltul Comisar continuă 
să aibă prerogative largi La 
18 ianuarie 1963 colonia Aden 
a tost integrată în această Fede
rație Conservatorii englezi justifi
cau această integrare în felul ur
mător : „Pentru ca Federația să 
supraviețuiască, ea trebuie ' ab
soarbă Adenul. Pentru ca Adenul

să nu sufere fnfluența fdeilor eli
beratoare. colonia are nevoie de 
protecția celorlalte provincii pu
ternice și conservatoare ale țării 
al cărei port, capitală comercială 
și bază militară este". („Times"),

Trebuie spus de asemenea că, 
integrînd colonia în Federația Ara- 
biei de Sud, puterea colonială își 
rezerva dreptul de a retrage din 
Federație, în orice moment, oricare 
regiune a coloniei, dacă va con
sidera că aceasta este necesar 
pentru .,a-și asuma obligațiile sale 
de apărare". în felul acesta, insu
lele Perim și Kuria-Muria sînt de 
pe acum detașate pentru a le tre
ce sub controlul direct al autori
tăților militare britanice.

Aceste manevre nu puteau să 
înșele mișcarea patriotică din 
Aden. „Federația fantomă' a 
fost deci categoric condamnată 
de către patrioții adenieni, care 
cereau independența completă și 
plecarea trupelor britanice. Se 
poate spune chiar că lupta împo
triva puterii coloniale s-a accen
tuat după crearea acestei Federa
ții. Victoria revoluției din Yemen 
la 26 septembrie 1962 a șubrezit și 
mai mult poziția britanică în

INGENIOASĂ
utilizării urelitului în 
turnătorii.

Vrem să economisim 
uleiul vegetal ? între
barea pare naivă. Și 
totuși ea are numeroși 
destinatari La un pol 
idei generoase ce cu
mulează un mare volum 
de muncă, efort de gîn- 
dire, căutări, cercetare, 
la celălalt, spiritul prac
tic se lovește încă de 
rezistența zidului pe ca- 
re-1 ridică inerția. Și 
iată cum idei prețioase 
devin perisabile.

O idee ingenioasă e 
pe cale să moară. Fac
torii chemați să conlu
creze îndeaproape pen
tru valorificarea, mate
rializarea ideii — sînt 
mai mulți. Urelitul a 
fost verificat la uzine
le „Tractorul” la tur
narea unora dintre ce
le mai pretențioase 
piese. Este de datoria 
Consiliului regional de 
coordonare a activității 
de cercetare științifică 
să precizeze — fără

tărăgănări — efectele 
economice obținute și, 
pe această bază, re
zultatele experimentă
rilor să fie larg popu
larizate, pentru a se a- 
sigura una din premi
sele generalizării me
todei. Se așteaptă, de 
asemenea, măsuri din 
partea forurilor de re
sort ale Ministerului 
Industriei Construcții
lor de Mașini — inte
resate în extinderea u- 
tilizării urelitului țn 
turnătorii — pentru 
precizarea unor cerințe 
ferme, astfel ca indus
tria chimiei să poată 
lua din vreme măsuri 
în vederea satisfacerii 
lor.

Poate fi revitalizată 
această idee ingenioa
să ? Cu eforturi unite 
din partea factorilor a- 
mintiți, ----------- *-
spre i 
comun _________
economică — răspun 
sul primit ar putea f, 
într-un timp scurt, a- 
firmativ.

De la o fereastră a hotelului „Al 
cron“ din Praga am văzut într-o di
mineață cîțiva muncitori lucrînd la 
demolarea unei clădiri cu 4 nivele. 
Aparent nimic deosebit. Și totuși ce
va îmi reținea atenția. Deși nu lipsi
tă de iuțeală, demolarea se desfășu
ra în mare liniște. Doar cînd și cînd, 
loviturile ciocanului pneumatic do
minau cîteva clipe zumzetul străzii. 
Am coborît în stradă și am pătruns 
în curtea interioară a clădirii respec
tive. Cu ajutorul unui tobogan, anu
me amenajat, molozul era strîns gră
madă de unde cu o bandă rulantă 
era imediat încărcat în autocamioane. 
Alături, în stive bine rînduite, se 
aflau materiale de construcții recu
perate. Spiritul metodic de lucru, a- 
curatețea organizatorică de pe acest 
șantier aveam să le întîlnesc mai tîr- 
ziu, sub felurite chipuri, în fabrici
le și uzinele pe care le-am vizitat.

...In a treia zi a șederii noastre în 
Cehoslovacia am vizitat unul din 
noile cartiere ale capitalei, unde se 
află o unitate dintre cele mai mo
derne ale industriei cehoslovace : 
întreprinderea de aparatură de labo
rator. Ordinea și curățenia, vizibile 
încă de la intrare, dau vizitatorului 
impresia că se află mai degrabă în
tr-un institut de 
cercetări decît în
tr-o fabrică. In 
biroul tovarășu
lui Iaroslav Fan
ta, directorul în
treprinderii, am 
notat cîteva date, 
înființată în 1948 
doar cu 25 de 
muncitori, fabrica s-a dezvoltat rapid ; 
azi, numai unitatea ei principală, al 
cărei local a fost recent construit, are 
peste 3 000 de salariați. Aflăm de a- 
semenea că, anul trecut, 56 la sută 
din producția totală a întreprinderii a 
fost destinată exportului; iar pentru 
următorii doi ani se prevede ca în
treaga producție a întreprinderii să 
fie contractată la export.

însoțiți de director, vizităm secții
le. Efectele bunei organizări sînt vizi
bile pretutindeni. în drumul nostru 
prin fabrică trecem pe lîngă depozitul 
de materii și materiale. în rafturi și 
rastele, purtînd etichete, se înșiruie 
sutele de sortimente de materiale. Re
marcăm cantitatea redusă a stocurilor 
cu care se lucrează. „Sîntem încă ne
mulțumiți din acest punct de vedere, 
ține să sublinieze directorul întreprin
derii. Printr-o mai bună organizare, 
actualele stocuri ar putea fi micșorate 
cu încă aproape 40 la sută".

Conducerea întreprinderii desfășoară 
o amplă activitate atît în ce privește 
lărgirea sortimentelor producției cît și 
a piețelor de desfacere. Anual, în în
treprindere se organizează o consfă
tuire de 3—4 zile, la care sînt invi
tați cei mai reputați specialiști din 
diverse ramuri de activitate, cît și spe
cialiști din institute de cercetări ale 
academiei. Cu acest prilej sînt susți
nute comunicări științifice. Colectivul 
întreprinderii urmărește în acest fel 
să se informeze asupra cerințelor eco
nomiei și a modului în care a răs
puns necesităților prin aparatele li
vrate diverșilor beneficiari.

...La uzina de automobile „Avia" 
din Praga am fost întîmpinați de direc
torul adjunct și de președintele sindi
catului. Cîteva cifre ne-au edificat asu
pra tradițiilor uzinei în construcția de 
mașini. Debutul și l-a făcut în urmă 
cu peste 50 de ani, fiind de la început 
specializată în fabricarea de avioane. 
După al doilea război mondial pro
ducția de autocamioane imprima un

Note de drum 
din R. S. Cehoslovacă

nou profil uzinei. Alături de acestea, 
uzina continuă și astăzi să producă mo
toare și elice pentru avioane.

Spre deosebire de întreprinderea de 
aparatură de laborator unde procesele 
de producție se desfășoară pe spații 
relativ restrînse, aici halele de fabri
cație sînt vaste. De pildă, secția de 
prelucrări mecanice, care adăpostește 
peste 600 de mașini-unelte, unele de 
mare gabarit, are o lungime de 300 
de metri și o lățime de 100 metri. Loc. 
suficient pentru două terenuri de fot
bal plus tribune.

...Plzenul cu cei peste 140 000 de 
locuitori ai săi este nu numai cel 
mai important centru economic al 
Boemiei occidentale și al cincilea 
oraș al țării, dar și sediul întreprin
derilor ,.Skoda”. Aici se află uzina 
„mamă” — cum i se mai spune —• 
în jurul căreia au fost reunite alte 
cîteva mari întreprinderi din Brno, 
Praga, Blansko. Lectura unor cifre 
cum sînt cele care se referă la 
numărul muncitorilor, întinderea uzi
nei sau volumul activităților social- 
culturale îi justifică întru totul supra
numele. Dar nu asupra lor aș vrea 
să mă opresc. Mai interesantă mi se 
pare relatarea pe care ne-a făcut-o 
tov. ing. doctor Jiri Sladec, specia

list în licențe, în 
legătură cu activi
tatea de cercetare 
știmțifică desfășu
rată în laboratoa
rele întreprinderii. 
Aflăm că în uzină 
activează un mem
bru corespondent 
al Academiei Ce

hoslovace de Științe, numeroși doctori 
și candidați în științe tehnice, mai 
multe zeci de specialiști din învăță- 
mîntul superior. Ținînd seama de o- 
biectivele propuse în domeniul spo
ririi exportului de mașini, utilaje și a- 
gregate (în 1970 el urmează a fi cu 
60 la sută mai mare decît în 1966), 
specialiștii de aici și-au trecut de pe 
acum în planurile de studii o seamă 
de probleme de stringentă actuali
tate, de rezolvarea cărora depinde 
nemijlocit ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției.

Am notat doar cîteva din ele t 
aplicarea laserelor în sudură și alezare, 
tratamentul mecano-termic al metale
lor și aliajelor, funcționarea silen
țioasă a mașinilor-unelte și a locomo
tivelor, studiul oțelurilor folosite la 
construcția de material rulant supus 
marilor solicitări. Pentru o mai mare 
eficiență a muncii de cercetare, insti
tutul uzinei are contracte de coope
rare cu Academia Cehoslovacă de Ști
ințe și cu Școala superioară de con
strucții mecanice și electrotehnice din 
Plzen. De asemenea, el are strînse le
gături și cu alte școli superioare, in
stitute de cercetări, întreprinderi din 
țară și de peste hotare. — Dorim cu 
toții, a adăugat în încheiere in
terlocutorul nostru, ca produsele 
cu marca „Skoda" să facă cin
ste simbolului pe care-1 poartă și 
despre care ne place să spunem că 
reunește laolaltă universalitatea pro
ducției (cercul) cu înaltul nivel tehnic 
(aripa desfăcută) și cu precizia și 
calitatea superioară a execuției 
(ochiul).

Evident, este greu să sintetizezi în 
cîteva trăsături de condei multitu
dinea de impresii acumulate cu pri
lejul vizitei în cele trei întreprinderi. 
Ceea ce am reținut îndeosebi este 
grija colectivelor de a pune produc
ția în contact direct cu progresul 
științei și tehnicii.

loan ERHAN

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 februarie a.c. In țară : 
Vremea se menține friguroasă la în
ceputul intervalului, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ninsori. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 16 și minus 6 grade, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 grade. 
Ceată locală. In București : Vremea 
va fi friguroasă, mai ales la începu

tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea ninsori. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura va crește ușor către sfîrșitul 
intervalului. Ceață.

★
In zilele de 11 și 12 februarie, la 

Iași s-a semnalat un viscol puter
nic. Vîntul a bătut cu o viteză de 
30 metri pe secundă. A căzut o ză
padă abundentă, atingînd grosimi de 
1,50 metri. Urmările viscolului au 
fost înlăturate operativ, datorită 
măsurilor luate de organele locale. 
Concomitent cu acțiunea de dezăpe- 
zire a străzilor și liniilor de tram
vai, magazinele au continuat a fi 
aprovizionate fără întrerupere.

Arabia de Sud. De fapt, pre
zența permanentă a Angliei în 
Golful Persic și în Aden nu 
putea fi concepută decît prin 
intermediul existenței în Pe
ninsula Arabică a două regimuri 
de natură reacționară ; monarhia 
saudită și imamatul yemenit al fa
miliei Hamidudine. Or, în 1962, 
odată cu lovitura de stat din Ye
men împotrivg puterii teocratice 
a imamului Mohamed el Badr, 
acest sprijin s-a redus la jumătate 
din cauză că unul din cele două 
„suporturi" fusese înlăturat. De aici, 
de altfel, ostilitatea Arabiei Saudi- 
te față de regimul republican ye
menit, căci nu există nimic mai 
contagios decît o revoluție care se 
desfășoară la o distanță atît de 
mică de un tron ; de aici, de ase
menea, apropierea dintre Arabia 
Saudită și Marea Britanie, armoni
zarea politicii lor, în scopul de a 
bara drumul curentului revoluțio
nar.

După revoluția yemenită, mișca
rea patriotică sud-arabă a luat o 
întorsătură hotărîtoare : a pornit 
lupta armată împotriva colonialis
mului britanic și a conducătorilor 
feudali ai Federației. Astfel, în

1963, «-a constituit „Frontul Națio
nal de Eliberare a Yemenului 
de Sud". Făcînd apel la masele 
muncitorești, la triburi, la țărani și 
studenți. Frontul își precizează o- 
biectivele în felul următor :

1) Eliberarea Yemenului de Sud 
(Protectoratul și colonia Adenului) 
ocupat.

2) Lichidarea colonialismului sub 
orice formă.

3) Lichidarea bazelor militare 
colonialiste care se află tn Sudul 
yemenit și pe insule.

4) Independența completă, în 
așa fel îneît poporul să se poată 
angaja pe calea făuririi unei țări 
dezvoltate.

Față de Intensificarea activității 
Frontului, guvernul Wilson a luat în

toamna anului 1965 o hotărîre foar
te gravă : suspendarea constitu
ției coloniei Adenului și lichidarea 
statutului de „autoguvernare", prin 
trecerea întregii puteri înaltu
lui Comisar britanic, sir Ri
chard Turnbull. Guvernul din Lon
dra reproșa fostului prim ministru 
din Aden, Makawee, de altfel foar
te moderat, de a nu fi vrut să 
condamne în mod public lupta de 
eliberare a compatrioților săi.

Folosind o politică de represiu
ne atroce față de patrioți, autori
tățile de Ia Londra au fost totuși 
nevoite să anunțe intenția de a 
acorda independență „Federației 
Arabiei de Sud", la începutul anu
lui 1968. Guvernul englez a hotărît, 
de asemenea, să părăsească baza 
aeronavală de Ia Aden și să eva
cueze forțele care se află acolo. 
O mare parte din cei 12 000 mili
tari — armată terestră și aviație, 
care staționează la Aden, urmează 
a fi transferată la Bahrein, în Gol
ful Persic, care ar deveni placa 
turnantă a dispozitivului militar 
britanic în Orientul Mijlociu. Ale
gerea Bahreinului corespunde „noii 
strategii* engleze care vizează îm
părțirea „răspunderilor sale de a- 
părare' cu Statele Unite, care ex
ploatează în întregime petrolul din 
Bahrein, unde posedă de acum un 
cartier general al marinei. Astfel, 
în pofida rivalității între petrolul- 
liră sterlină și petrolul-dolar, im
perialismul anglo-american acțio
nează de comun acord pentru a-și

protegul interesele In Peninsula 
Arabică.

Trebuie, de asemenea, să fie 
semnalat că anul 1968 nu va mar
ca decît proclamarea oiicială a 
independenței Adenului. De abia 
din acest moment se va angaja 
bătălia pentru o adevărată elibe
rare a Arabiei de Sud. Aceasta 
va aduce față în față elementele 
progresiste și prinții feudali susți
nuți de Marea Britanie. Conștienți 
de faptul că, în lipsa forțelor bri
tanice, se vor vedea obligați să-șl 
cedeze locurile liderilor politici 
care au dus lupta împotriva co
lonialismului, conducătorii reacțio
nari ai Federației se străduiesc în 
prezent să-și asigure în continua
re protecția străină. In ce o priveș
te, Anglia de abia își ascunde in
tențiile de a-și pregăti, de pe 
acum, „neocolonialismul" său. In 
această privință, ea a și semnat 
un acord cu conducătorii actuali 
ai Federației. Potrivit termenilor 
acordului, Anglia se angajează să 
acorde Federației un ajutor mili
tar de 5,5 milioane lire sterline, 
ca și o asistență financiară anua
lă de 2,5 milioane lire. Această a- 
sistență va continua o perioadă de 
3 ani, după proclamarea indepen
denței Federației în 1968, cu con
diția ca nici o schimbare să nu se 
producă în situația politică din 
Arabia de Sud... Cu alte cuvinte, 
Anglia intenționează să-și mențină 
influența in Aden, susținîndu-1 pe 
prinții feudali, chiar după inde
pendență.



viața internațională
CIUDAD DE MEXICO

AMERICII LATINE

a- 
tratat 
aces- 
care 

expe-

CIUDAD DE MEXICO 13 (A- 
gerpres). — Reprezentanții a 
21 de țări latino-americane, 
participanți la sesiunea de la 
Ciudad de Mexico a Comisiei 
pregătitoare pentru denucleari- 
zarea Americii Latine, au 
probat clauzele unui 
privind denuclearizarea 
tei zone. Tratatul, prin 
urmează să fie interzise
rimentarea, folosirea, fabrica
rea sau achiziționarea armelor 
nucleare, va fi deschis pentru 
semnare la 14 februarie. Agen
ția Associated Press mențio
nează că Argentina, Brazilia, 
Uruguay, Trinidad-Tobago, 
Republica Dominicană, repre
zentate la sesiunea din capi
tala mexicană, au anunțat că 
nu vor putea semna tratatul 
la data respectivă.

Intr-un mesaj adresat partl- 
cipanților la sesiune, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu aprobarea clauzelor 
tratatului, care prevede crea
rea primei zone libere de arme 
nucleare intr-o regiune popu
lată a lumii.

întrevederi Corneliu Mănescu
Jânos Peter

• MINISTRUL DE EXTERNE AL 
ROMÂNIEI A PĂRĂSIT BUDAPESTA

BUDAPESTA 13. Coresponden
tul Agerpres A. Pop transmite: 
Oprindu-se la Budapesta în drum 
spre patrie, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut luni înainte 
amiază un schimb de păreri 
Jânos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare. Din par
tea română au participat Dumitru 
Turcuș, ambasadorul 
Socialiste România la 
Alexandru Lăzăreanu 
tin Oancea, directori 
rul Afacerilor Externe, iar 
partea ungară Erdely Kârolyi, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Jozsef Vincze, ambasadorul

de 
cu

Republicii 
Budapesta, 

și Constan- 
în Ministe- 

din

R. P. Ungare Ia București, Kămu- 
ves Imre și Zagor Gyorgy, direc
tori în Ministerul Afacerilor Ex
terne. Schimbul de păreri s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, cordială.

La prînz, Jânos Peter a oferit 
o masă în cinstea lui Corneliu Mă
nescu.

Luni seara, Corneliu Mănescu și 
persoanele care îl însoțesc și-an 
continuat drumul spre patrie. La 
gara Keleti din Budapesta, oaspe
ții români au fost conduși de Jă- 
nos Peter, Erdely Kărolyi, Jozsef 
Vincze, de 
membri ai
economice române din

Dumitru 
ambasadei

Turcuș și 
și agenției 
Budapesta.

„Bogățiile Africii
să râmînă în Africa"

declară președintele Republicii Congo (Kinshasa)

KINSHASA 13 (Agerpres). — 
In discursul inaugural rostit 
duminică în fața participanți- 
lor la Conferința la nivel înalt 
pentru problemele securității 
in Africa centrală și răsăritea
nă, președintele Republicii 
Congo (Kinshasa), Mobutu, a 
evocat în primul rînd „lupta 
indîrjită" dusă de țara sa îm
potriva marii finanțe. „Oricine

știe, a declarat el, că lupta 
noastră este justă. Noi am ce
rut pur și simplu ca bogățiile 
Africii să rămînă in Africa".

O mare atenție a acordat 
președintele Mobutu problemei 
rhodesiene. El a criticat vehe
ment guvernul britanic pentru 
lipsa de fermitate in această 
problemă.

DECLARAȚIA COMUNĂ 
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI
LUI A. N. KOSÎGHIN ÎN ANGLIA

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
Londra a fost dată publicității de
clarația comună cu privire la re
zultatele vizitei lui A. N. Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în Marea 
Britanie. Părțile au căzut de a- 
cord că convocarea unei conferin
țe pentru discutarea problemelor 
asigurării securității și dezvoltă
rii colaborării în Europa ar fi 
utilă dacă va fi pregătită în mod 
corespunzător ; s-au pronunțat pen
tru încetarea cît mai grabnică a 
războiului din Vietnam, confirmînd 
adeziunea lor la principiile acordu
rilor de la Geneva.

Conducătorii celor două guver
ne au reafirmat intenția de a lăr-

gi și îmbunătăți relațiile sovieto- 
engleze în domeniul comerțului, 
culturii și colaborării tehnico-știin- 
țifice ; au căzut de acord, printre 
altele, în legătură cu reglementa
rea pretențiilor financiare reci
proce, organizarea unei expoziții 
comerciale și industriale sovietice 
la Londra. în lumina progreselor 
realizate și a perspectivelor con
tinuei dezvoltări a relațiilor bila
terale, guvernul Marii Britanii a 
salutat propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la încheierea unui tra
tat de prietenie și colaborare paș
nică între U.R.S.S. și Regatul Unit, 
și așteaptă tratative care vor 
la încheierea acestui tratat.

Harold Wilson a acceptat
a face o vizită oficială în

duce

PARIS

tația de 
U.R.S.S.

Luni, 
Londra,

invi-

A. N. Kosîghin a părăsit 
înapoindu-se la Moscova.

HANOI 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția vietnameză de 
informații, papa Paul al VI-lea a 
trimis recent președintelui Ho Și 
Min un mesaj în care își exprimă 
dorința de a se găsi cît mai cu- 
rînd o soluționare a problemei 
vietnameze.

La 13 februarie, președintele Ho 
Și Min a trimis un mesaj de răs
puns In care reafirmă principalele 
poziții ale R. D. Vietnam cu pri
vire Ia agresiunea S.U.A. împotri
va Vietnamului și căile de rezol
vare a acestei probleme.

★
Președintele R. D. Vietnam, Ho 

Și Min, a vizitat, cu prilejul Anului 
nou vietnamez, o serie de unități 
de aviație și de apărare antiaeria
nă ale Armatei Populare Vietna
meze. în numele C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam

șl al guvernului R. D. Vietnam, 
Ho Și Min a felicitat pe militari 
pentru succesele obținute în 1966, 
an în care au fost doborîte un 
mare număr de avioane inamice. 
La rîndul lor, militarii și-au ex
primat hotărîrea de a depune e- 
forturi și mai mari pentru obți
nerea de noi victorii în anul în 
curs.

*
La 12 februarie, avioane america

ne au violat spațiul aerian al pro
vinciei nord-vietnameze Nam Ha și 
zona împrejurimilor orașului Hai- 
fong. Unitățile de apărare antiae
riană ale Armatei Populare Viet
nameze din aceste regiuni au dobo- 
rît două dintre avioanele inamice. 
Astfel, numărul total al avioanelor 
americane doborîte pînă în pre
zent pe teritoriul R. D. Vietnam se 
ridică la 1 684.

Deschiderea oficială

PARIS 13 (Agerpres). — Luni a 
fost deschisă în mod oficial cam
pania electorală, care va lua sfîrșit 
prin cele două scrutinuri ale alege
rilor parlamentare — de la 5 și 12 
martie — cînd vor fi aleși cei 486 
deputați ai noii Adunări Naționale.

în principal, patru formații poli
tice se vor înfrunta la primul tur 
de scrutin : gruparea pentru cea 
de-a V-a Republică (care unește 
sub o candidatură unică Partidul 
U.N.R. și Republicanii indepen
denți), Partidul Comunist Francez, 
Federația Stîngii Democrate și So
cialiste și Centrul Democratic pre
zidat de Lecanuet.

La expoziția de carte românească deschisă recent la Belgrad

corespondență din Viena

a campaniei electorale

apropiatele alegeri legi-campaniei electorale pentru 
slative din India

■ ROMA. După convorbirile din capitala Ita
liei, ministrul de externe al Turciei, Sabri Ca- 

glayangil, a declarat răspunzind la întrebările 
nnor ziariști : „Turcia și Italia sint interesate în 
menținerea păcii, securității, într-o cooperare 
fructuoasă în zona Mării Mediterane. Ele se vor 
strădui să dezvolte relațiile lor cu alte țări din 
această regiune, în vederea creării unei atmosfere 
de cordialitate, de încredere mutuală".

Explozii
la Saigon

SAIGON 13 (Agerpres). — Co
respondentul agenției France 
Presse a transmis un reportaj în 
legătură cu exploziile puternice ce 
s-au produs luni dimineața în ca
pitala Vietnamului de sud. Doi par 
trioți, un bărbat și o femeie, au 
instalat într-o casă situată în plir 
centrul Saigonului un mortier, lan- 
sînd trei obuze în direcția cartie
rului general american. Două din 
acestea au explodat la numai o 
sută de metri de birourile genera
lului Westmoreland, comandantul 
șef al forțelor militare americane 
din Vietnamul de sud. Primul o- 
buz a atins în plin un camion în
cărcat cu parașutiști saigonezi și 
muniții. Explozia care s-a produs 
a ucis, potrivit datelor provizorii, 
14 militari, âlți zece fiind răniți.

Același corespondent precizează 
că îndrăzneață acțiune a patrioți- 
lor sud-vietnamezi a avut loc după 
ce americanii și aliații acestora au 
reluat duminică operațiunile mili
tare pe fronturile din Vietnamul 
de sud.

/. B. Tito Ministrul de externe

a sosit columbian se pronunță

în Austria
pentru

VIENA 13 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, cu soția, a sosit luni la Vie
na, într-o vizită de stat de cinci 
zile în Austria. Președintele Iu
goslaviei a fost întîmpinat de 
Franz Jonas, președintele Aus
triei, și alte persoane oficiale. în 
vizita sa în Austria, președintele 
Tito este însoțit de Vladimir Baka- 
rici, membru al Consiliului Fe
derației, Marko Nikezici, secreta
rul de stat pentru afacerile exter
ne, l'anko Smole, președintele Ve- 
cei Executive a Sloveniei, și alții.

RELAȚII
DIPLOMATICE
CU JĂRILE
SOCIALISTE

PRECIZĂRI SIRIENE
ASUPRA
CONFLICTULUI CU
„IRAQ PETROLEUM"

DAMASC 13 (Agerpres). — Mi
nistrul apărării al Siriei, Hafez El- 
Assad, a declarat duminică în fața 
unor unități ale armatei siriene că 
„Siria își rezervă dreptul de a 
folosi mijloacele de care dispune 
pentru a-și garanta drepturile, 
dacă „Iraq Petroleum Company" 
persistă în atitudinea de pînă a- 
cum“. „Compania, a adăugat el, nu 
va primi permisiunea să transpor
te prin teritoriul sirian nici o pi
cătură de petrol pînă cînd poporu
lui sirian nu-i vor fi satisfăcute 
revendicările sale justificate".

BOGOTA 13 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat revis
tei „Mundo Diplomatico", mi
nistrul columbian al afacerilor 
externe, German Hernandez, a 

• abordat problema relațiilor Co
lumbiei cu țările socialiste. 
Urmărim cu interes dezvolta
rea politică, socială și econo
mică a țărilor socialiste, mare
le lor aport in domeniul știin
ței și culturii, a subliniat mi
nistrul columbian. El a men
ționat că o parte considerabilă 
a populației lumii trăiește in 
condițiile economiei necapita- 
liste. Columbia nu poate să se 
izoleze de această parte a lu
mii care joacă și va juca un 
rol hotărîtor in adoptarea deci
ziilor legate de viitorul omeni
rii. Noi nu dispunem de date 
oficiale despre ceea ce se pe
trece în această lume. Toate 
acestea justifică stabilirea de 
relații diplomatice cu aceste 
țări. Totodată, a spus German 
Hernandez, Columbia este deo
sebit de interesată fn lărgirea 
relațiilor sale economice cu 
toate regiunii» lumii.

Patimile marilor conflicte 
interne, ce au erupt la dra
maticul congres al Partidului 
socialist, par a fi pe cale să 
se stingă. Adversarii se po
zează împreună și fac mină 
bună pentru marele public. 
S-a înscăunat un armistițiu 
sau domnește oboseala ? 
Poate și una și alta ; neobo
sită se arată numai presa 
(excluzînd pe cea a Partidu
lui socialist) care caută cu 
aviditate orice nou indiciu 
care să-i confirme părerile 
de acum exprimate sau să-i 
prilejuiască noi pronosticuri. 
Ceea ce „Arbeiter Zeitung" 
(socialist) consemnează cu 
toată sobrietatea și fără co
mentarii — noua conduce
re a partidului s-a reunit în 
prima ședință de lucru pen
tru confirmarea sau alegerea 
celor trei secretari centrali, 
Leopold Gratz, Wili Liwa- 
nec și Otto Probst — devine 
pentru „Volksblatt" (popu
list) motiv de a considera 
revenirea lui Probst în pos
tul de secretar drept o reu
șită a aripei de stînga asu
pra noului președinte al 
partidului, Bruno Kreisky.

Dar înainte do toate o 
scurtă recapitulare necesară 
pentru înțelegerea condițiilor 
dramatice în care s-a desfă
șurat congresul. Șocat de 
eșecul electoral din martie 
trecut, Partidul socialist s-a 
găsit pentru prima oară în 
perioada postbelică în pos
tura de partid de opoziție, 
variantă pentru care era 
complet nepregătit. La în
ceput s-au căutat țapi ispăși
tori pentru pierderile sufe
rite în alegerile parlamen
tare și, cu concursul presei 
de dreapta, unii lideri ai or
ganizațiilor regionale au des
chis focul împotriva preșe
dintelui partidului, Bruno 
Pittermann, în scopul evident 
de ade a provoca înlocuirea lui. 
în cele șase săptămîni post 
electorale cît au durat tra
tativele pentru formarea 
noului guvern cu reprezen
tanții Partidului populist, în 
conducerea Partidului socia
list s-au delimitat două ten
dințe principale : una — în 
frunte cu Bruno Kreisky care 
era dispus să accepte con
dițiile puse do Partidul 
populist pentru participarea 
socialiștilor la guvern, alta 
— care condiționa intrarea 
în guvern de respectarea a- 
numitor cerințe și se pro-

nunța în caz contrar pentru 
trecerea în opoziție.

Evoluția ulterioară a dis
cuțiilor a evidențiat mai 
multe curente dar în princi
pal disputa s-a purtat și se 
poartă între așa-zișii „refor
matori" și cei loiali idealuri
lor mișcării socialiste. Din 
grupul reformatorilor fac 
parte și adversarii trecerii 
partidului în opoziție, adică 
cei care au susținut conti
nuarea colaborării în guvern 
cu populiștii în orice condi
ții. Intrucît o confruntare a- 
supra problemelor principi
ale a fost pînă acum evitată 
chiar de recentul congres, 
este greu de precizat pon
derea diferitelor grupuri și 
curente. în orice caz există 
voci care cer o orientare mai 
spre dreapa, chiar cu ma
nifestări anticomuniste ex
primate, partizani ai trans
formării partidului într-o or
ganizație liberal burgheză, 
ca o alternativă a Parti
dului populist aflat la putere 
— tendințe care întîmpină 
împotrivirea aripei de stîn
ga mai sensibilă la pulsul 
maselor de oameni ai muncii 
ce formează majoritatea ce
lor aproximativ 700 000 
membri ai partidului. Nu 
există nici o îndoială că 
Partidul socialist austriac 
este zguduit de o criză se
rioasă. Lunga colaborare cu 
principalul partid burghez 
austriac a provocat în mod 
inevitabil o degradare a con
turului propriei identități.

Cu o sinceritate impresio
nantă „Die Zukunft", revistă 
teoretică a Partidului socia
list, mărturisea în preajma 
congresului, prin pana re
dactorului ei șef: „Nu avem 
nici cea mai mică idee cum 
se va desfășura adunarea și 
ce va aduce congresul". Și 
mai departe ca o explicație : 
„Cei drept, noi deținem un 
program oficia) al partidului 
și un mare număr de rezo
luții politice oficiale, dar nu 
avem nici o poziție oficială 
și comună, nici o hotărîre 
pentru problemele arzătoare 
la ordinea zilei". Ce răspuns 
a dat congresul tuturor aces
tor așteptări ? în primul 
rînd, nu există nici un indi
ciu că liderii Partidului so
cialist și-au propus să ducă 
o discuție asupra proble
melor de principiu. Efortul 
principal s-a concentrat în 
lupta pentru 1 desemnarea 
succesorului la postul de pre-

ședințe al partidului. După 
ședințe dramatice Bruno 
Kreisky a obținut 347 din 
497 mandate, iar în condu
cerea partidului a luat 32 
voturi din 54. Bruno Pitter
mann, care a deținut timp 
de zece ani postul de preșe
dinte al Partidului socialist 
și care a pus în joc toate 
forțele pentru a împiedica 
alegerea lui Kreisky, a rămas 
să conducă numai grupul 
deputaților socialiști.

în lipsa unor poziții de 
principiu, ziarele comentea
ză după coloratura lor poli
tică semnificația alegerii lui 
Bruno Kreisky în postul de 
președinte al Partidului so
cialist și primele lui decla
rații în favoarea înnoirii și 
modernizării partidului. Re
tine atenția aprecierea apă
rută aproape simultan în u- 
nele publicații austriaco și 
vest-germane că noul lider 
ar fi adeptul transformării 
Partidului socialist într-un 
partid liberal-populist de 
stînga. Evident satisfăcut de 
înlocuirea lui Bruno Pitter
mann cu Bruno Kreisky, zia
rul „Volksblatt" (populist) 
își exprimă totuși regretul că 
noul lider va trebui să fie 
secondat în conducerea par
tidului de un colectiv (în 
care sînt reprezentate diverse 
grupări), iar în activitatea sa 
parlamentară va fi subor
donat fostului președinte 
care și-a menținut postul de 
șef al grupului de deputați. 
„Prin hotărîrea asupra noului 
președinte — conclude zia
rul „Salzburger Nachtrich- 
ten", criza Partidului, socia
list n-a luat sfîrșit".

Petre STANCESCU

■ BUDAPESTA. Pe baza tratatului eu privire 
la licențe, încheiat recent între Ungaria și 

Elveția, uzina constructoare de mașini
Budapesta va folosi proiecte și documentație de 
proiectare puse la dispoziție de firma elvețiană 
„Brown Boveri", pentru producția unor noi tipuri 
de turbine cu aburi. Este vorba de turbine cu o 
putere de 200 megawați și mai mult, a căror pro
ducție va începe în 1968. Potrivit tratatului, ele 
vor putea fi folosite în Ungaria și exportate in 
anumite țări.
■| CONAKRY. Delegația parlamentară iugoslavă, 

condusă de Edvard Kardeli, președintele 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
Conakry într-o vizită oficială de patru zile, la in
vitația Adunării Naționale a Guineei. La sosire, 
Edvard Kardeli a declarat că delegația iugoslavă 
va face un schimb de păreri cu conducătorii Gui
neei.
|O DUSSELDORF. In Germania occidentală a 
™ fost inaugurat marșul de primăvară 1967, prin 
demonstrații și mari adunări la Diisseldorf, Gel
senkirchen și Frankfurt pe Main.

„Lang" din
Turneul explorator 
al premierului Wilson

Etapa Bonn

C.E.E., primul 
Harold Wilson, 
Bonn. După con- 
oficialitățile de 
Bruxelles, Wil-

M CAIRO. La încheierea vizitei în R.A.U. a de- 
•“ legației economice poloneze, condusă de 
P. Jaroszewicz, a fost semnat un protocol în care 
se arată că cele două părți și-au exprimat hotă- 
rirea de a lărgi colaborarea în dezvoltarea indus
triei navale, extinderea porturilor, a Canalului de 
Suez. întreprinderile poloneze vor livra mașini și 
utilaje pentru construirea unor obiective în R.A.U., 
printre care o uzină de aluminiu.

LONDRA 13 (Agerpres). — în 
cadrul etapei finale a turneului 
său de explorare în capitalele ță
rilor membre ale 
ministru britanic, 
sosește miercuri la 
vorbirile avute cu 
la Roma, Paris și
son va discuta cu reprezentanții 
guvernului vest-german diversele 
aspecte ale eventualei aderări a 
Angliei la Piața comună. După 
cum se știe, oficialitățile de Ia 
Bonn nu se opun, în principiu, a- 
deziunii Marii Britanii la C.E.E. 
Rămîn, însă, de soluționat o serie 
de chestiuni de procedură, deter
minate, în primul rînd, de punctul 
de vedere englez. în afară de di
ficultățile a căror soluționare con
diționează, în concepția tuturor 
partenerilor C.E.E., intrarea An
gliei în rîndul celor „șase" (finan
țarea politicii agrare comune, rela
țiile Angliei cu țările Common- 
wealthului și ale A.E.L.S., situația 
lirei sterline). Londra și Bonnul au
de rezolvat spinoasa problemă a în
treținerii trupelor britanice 
R.F.G.

M PEKIN. Răspunzînd Invitației ini Cen I, vice- 
“ premier al Consiliului de Stat și ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze, Ia Pekin a 
sosit o delegație guvernamentală a Mauritaniei, 
condusă de Mamadou Banbiran, ministrul aface
rilor externe și al planificării, membru ai Birou
lui Politic Național al Partidului Poporului Mau- 
ritan.

In clișeul din 
dreapta: La Chi
cago — deblo
carea cailor de 
circulafie de ză
pada excepțio
nal de abun

dentă

■ ALGER. Houarl Boumedienne, președintele 
Consiliului Național al Revoluției, a primit 

luni pe dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane, eare face o 

vizită oficială în Algeria.

■ CAIRO. Mareșalul Abdel Hakim Amer, prim- 
vicepreședinte al republicii și comandant 

suprem adjunct al forțelor armate ale R.A.U., a 
emis un ordin prin care se interzice aterizarea 

avioanelor militare americane și britanice pe toate 
aeroporturile din R.A.U.
■| BUENOS AIRES. Guvernul Argentinean a 
™ promulgat o lege care restrînge producția de za
hăr a țării. Legea, care va fi în vigoare în urmă
torii șase ani, interzice instalarea de noi întreprin
deri și mărirea capacității de producție a rafină
riilor.

■ MONTREAL. Un val neobișnuit de frig g-a 
abătut asupra Canadei. In provincia Ontario, 

termometrele au coborit la minus 46 de grade.
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