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La Combinatul petrochimic Ploiești

ACTIVITATEA A INTRAT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a primit sîmbătă la Eforie 
Nord pe tovarășul Jesus Faria, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Venezuela, care își petrece conce
diul de odihnă în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Janos Fa- 
zekaș, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In «ursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a avut loc un schirilb 
de informări privind situația din 
cele două țări și activitatea Parti
dului Comunist Român și a Parti
dului Comunist din Venezuela. De 
asemenea, au fost abordate proble

me actuale ale vieții internaționale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Reprezentanții celor două parti
de au subliniat necesitatea întări
rii coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești contemporane, a mo
bilizării și unirii tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta împotriva 
planurilor agresive ale imperialis
mului, pentru independență na
țională, progres social, pace și 
securitate în lumea întreagă.

In cadrul convorbirilor, s-a ex
primat hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Venezuela, în in
teresul popoarelor român și Ve
nezuelan, al cauzei socialismului 
și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
soția au oferit un dejun în cinstea 
tovarășului Jesus Faria și a soției 
sale.

Realizări 
ale industriei 
bucureștene

Colectivele întreprinderilor 
din Capitală an obținut însem
nate realizări In întâmpinarea 
zilei de 23 August. In primele 
șapte luni, la producția globală 
industrială s-au obținut peste 
plan 413 milioane lei. Față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, producția industrială 
a crescut cu 15,2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 10,8 la 
sută. Pină Ia 10 august a.c. s-au 
produs peste plan în întreprin
derile bucureștene 4300 tone 
țevi de oțel, 1 660 tone laminate 
finite pline, 250 000 mp țesături 
de bumbac, 148 000 bucăți trico
taje, peste 55 000 perechi încăl
țăminte și altele. Pe ansamblul 
industriei orașului, în primul se
mestru al anului, s-au realizat, 
peste prevederi, beneficii în va
loare de 470 milioane Iei. Printre 
unitățile cu cele mai bune re
zultate în producție se numără 
uzinele „Grivița Roșie", „23 Au
gust", „Vulcan", „Republica", 
„Electromagnetica", Fabrica de 
confecții și tricotaje București, 
„Electronica", I.P.R.S. Băneasa, 
fabrica de anvelope „Danubia
na", Fabrica de mase plastice, 
Combinatul de cauciuo Jilava, 
Fabrica de produse lactate și al
tele.
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„ZODIE** BUNĂ
Privită prin prisma rezultatelor e- 

conomice concrete, imediate, activi
tatea Combinatului petrochimic din 
Ploiești nu s-a ridicat multă vreme la 
nivelul exigențelor mari care se pun 
azi în fața colectivelor din industrie. 
Timp de peste doi ani de la conecta
rea lui la magistrala industrializării 
țării, nivelul producției, productivită
ții muncii și rentabilității s-a situat 
aproape în mod constant atît sub sar
cinile prevăzute în plan, cît și sub 
prevederile din proiecte. întreruperile 
accidentale în secția de olefine, sec
ție „cheie" a acestei unități industria
le, funcționarea necorespunzătoare 
a unor utilaje și a aparaturii de mă
sură și control, abaterile de la dis
ciplina tehnologică și a muncii — iată 
principalele cauze care au frinat pro
gresul în mersul producției.

Această stare nemulțumitoare s-a 
perpetuat din cauză că conducerea 
tehnico-administrativă nu a examinat 
cu toată seriozitatea situația creată, 
pentru a depista principalele ne
ajunsuri și a acționa fără întîrziere pen
tru curmarea lor. Ea nu a dovedit re
ceptivitate față de criticile îndreptățite 
care i s-au adus de organele locale 
de partid, cît și în presă. Răspunde
rea revine, totodată, și forului său de 
resort, Ministerul Industriei Chimice, 
care nu a sprijinit de la început și cu 
toată hotărîrea unele propuneri și ini
țiative bune ale cadrelor de tehnicieni 
și ingineri din producție. în urma stu
diilor întreprinse anul trecut de un 
colectiv de activiști de partid și de 
specialiști au fost puse în evidență 
mai bine minusurile activității colec
tivului combinatului, deficiențele de 
ordin tehnic și organizatoric, precum 
și resursele mari existente pentru în
dreptarea situației.

— Trebuie să recunoaștem deschis, 
am cam bîjbîit pînă ce am dat de 
capătul firului — ne spune ing. Tra
ian Vulpe, directorul general al com
binatului. După săptămîni și luni de 
încercări și de eșecuri, tehnicienii și 
inginerii noștri au ajuns la concluzia 
că pînă nu se va pune la punct sec
ția de olefine — prima din fluxul fa
bricației — nu va fi posibil să îndrep
tăm producția spre un curs mai bun. 
Studiile întocmite la această secție au

demonstrat imposibilitatea menținerii 
unei stabilități în funcționarea cup
toarelor și existența unei strangulări 
evidente la coloana do separare etan- 
etilenă. Pe baza lor s-a stabilit și ce 
trebuie făcut pentru înlăturarea nea
junsurilor respective —■ montarea u- 
nui al patrulea cuptor, curățirea co
loanei, revizuirea și punerea în func
țiune a aparaturii defecte etc. — mă
suri aplicate apoi în practică.

Nu se poate spuno că revirimentul 
s-a produs ușor, do la sine. Propune
rile făcute s-au lovit, la un moment 
dat, de scepticismul și inerția unor 
cadre din combinat și din minister, 
care susțineau că eforturile vor fi 
prea costisitoare, poate chiar inu
tile. Aceste cadre preferau drumul 
bătătorit de pînă atunci, nu voiau să 
încerce ceva nou de teama insucce
sului. Pînă la urmă, toți s-au convină 
de oportunitatea lucrărilor și s-a tre
cut la execuția lor. Ele și-au dovedit 
imediat eficiența. începînd din luna 
aprilie, după revizia instalațiilor și 
construirea noului cuptor, secția ole
fine a funcționat în mai bune condi
ții. Producția de etilenă a crescut 
în trimestrul II cu peste 40 la sută 
față de perioada anterioară, asigurin- 
du-se astfel celorlalte secții materia 
primă necesară.

Se poate aprecia că acesta a fost 
primul pas hotărîtor pentru amelio
rarea activității productive a întregu
lui combinat. El a fost însoțit de e- 
forturi concentrice, întreprinse pe 
diferite planuri, pentru îmbunătățirea 
funcționării fiecărei instalații, a fie
cărui compartiment economic, pentru 
mărirea răspunderii întregului colectiv 
față de soarta producției. Șeful in
stalației de condiționare a polietile- 
nei, ing. Augustin Coțoagă, ne-a vor
bit pe larg despre acele acțiuni me
nite să asigure un program cît mai 
stabil de fabricație, fără schimbări de
se de la un sortiment la altul, așa 
cum se întâmpla anul trecut. Progra
marea producției se face acum lunar, 
și ea are la bază calcule științifice 
de optimizare.

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a ni-a)

ȘURAREA UNEI MUNCI 
ORGANIZATORICE PRE
CISE, A UNOR ACȚIUNI 
ENERGICE ȘI PERSEVE
RENTE.

Care este situația in pre
zent ? Spre a răspunde a- 
cestei întrebări, redacția

Cartierul Țigllna I dhî Ga!c$ yoto t M.
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LA BUCUREȘTI, INTRE 28 AUGUST-2 SEPTEMBRIE

O nouă 
mondial

reuniune 
ă a lingviști lor

O dovadă a aprecierii pozitive de ca
re se bucură lingvistica românească în 
lume o constituie desfășurarea la 
București — între 28 august—2 septem
brie — a celui de-al X-lea Congres in
ternațional al lingviștilor. In preajma a- 
cestui important eveniment științific 
am adresat cîteva întrebări acad. prof. 
Al. Rosetti, secretarul general al Co
mitetului de organizare a congresului.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre 
elementele ce caracterizează actuala 
etapă de dezvoltare a lingvisticii.

— Ca instrument perfecționat de co
municare ce aparține fiecărui om în 
parte și, concomitent, tuturor oamenilor 
din aceeași comunitate, limba consti
tuie un obiect de cercetare de mare 
complexitate. Dar cu toate că atenția

Convorbire cu acad. prof. 
Al. ROSETTI 

directorul Centrului de cercetări 
fonetice și dialectale al Academie.

omului s-a îndreptat spre studiul „cu- 
vîntului" din cele mai vechi timpuri, 
totuși, abia astăzi lingvistica capătă con
știința fermă a complexității obiectului 
ei, căutîndu-și noi direcții de dezvoltare 
în viitor. O astfel de orientare se refe
ră, de pildă, la tipologia limbilor, acti
vitate prin care se urmărește descrie
rea și stabilirea elementelor comune 
dintre limbi neînrudite genealogic. Se

continuă, în același timp, cercetările pri
vind cunoașterea istorică a limbilor, 
care a progresat mult, mal ales în vea
cul trecut — scriindu-se și azi istorii 
ale limbilor genealogic înrudite. Dar 
studiul unei limbi poate fi aprofundat 
nu numai prin felul cum aceasta a evo
luat în timp, ci și prin investigarea răs- 
pîndirii ei în spațiu — este vorba de 
direcția sincronică de cercetare. Astfel, 
dialectologia, care analizează limbile 
vii, graiurUe, constituie astăzi o preo
cupare intensă în mai toate țările.

Cînd un specialist vorbește des
pre concepția tradițională a lingvisticii, 
el înțelege prin aceasta în primul rînd 
lingvistica istorică, care a pus bazele 
gramaticii comparate a limbilor.

(Continuare în pag. a IV-a)
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anchetă cetățenească privitoare Ia 
ROLUL COMUNIȘTILOR IN DESTI
NUL ROMÂNIEI

fragmente inedite din volumul al 
II-lea al ROMANULUI „ȘOSEAUA 
NORDULUI" de Eugen Barbu

episoade emoționante din bătălia 
poporului român împotriva fas
cismului, pagini de vitejie și 
eroism înscrise de ostașii români:

- „Un regiment românesc 
nevăzut oprește în pustă 
două divizii de tancuri 
germane"

- „Le am în servietă"

- „Caporal la 9 ani"

anchetă internațională 
fotbaliști contemporani 
ca Zamora, Eusebio, Bobby

în 
ce-
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mare
care 
lebri
Charlton, leșin, Fele, Helenio Her- | 
rera, Constantin, Uwe Seeler, Al- | 
bert, Kolev răspund la între- l 
barea: „ÎN CE CONSTĂ ARTA | 
DE A MARCA COLURI ?" |

Aprovizionarea în cît 
mai bune condiții a popu
lației cu legume și fructe 
constituie o problemă de 
stringentă actualitate, o- 
biect de stăruitoare pre
ocupare a conducerii de 
partid și de stat. Recentele 
măsuri adoptate în vederea 
mai bunei organizări a 
acestei activități, a sta
bilizării preturilor sl eli
minării intermediarilor au 
creat premise importante 
în direcția îmbunătățirii a- 
provizionării populației. 
Piețele — dintre care multe 
ofereau la începutul a- 
cestei luni multiple as
pecte negative — au înce
put să primească can
tități crescînde de pro
duse. Populația aprecia
ză, de asemenea, faptul că 
s-a pus capăt tendinței de 
umflare a preturilor de că
tre intermediari. Desigur, 
este vorba de un proces 
în cadrul căruia măsurile 
abia au început să-și exer
cite acțiunea pozitivă ; di
recțiile de evoluție ale a- 
cestui proces arată însă, în 
mod evident, caracterul ju
dicios al măsurilor luate.

Subliniind îmbunătățirile 
ce se constată în plete, este 
totodată necesar să se ana
lizeze, în spirit de ascuțită 
exigentă, și lipsurile ce mai 
persistă. Ar fi, desigur, 
greșit să se considere că 
măsurile recent adoptate 
vor acționa de la sine, că 
ele ar putea să „scu
tească" diversele orga
ne și organizații im
plicate în procesul apro
vizionării de răspunderile 
ce le revin, sau că ar di
minua aceste răspunderi. 
Dimpotrivă, noul cadru 
creat presupune din partea 
organelor de resort LI
CHIDAREA HOTĂRÎTĂ a 
PASIVITĂȚII, MULT SPI
RIT DE INIȚIATIVĂ ȘI 
OPERATIVITATE, DESFĂ

Cînd ne aduc prea mult, 
cînd nu ne aduc deloc". La 
chioșcurile cooperativelor 
agricole situația era ase
mănătoare.

Joi, 17 aprilie, ora 7 di
mineața. în Piața Unirii 
s-au adus diverse cantități

marfă în tonetele lor din 
Obor, iar dintre cooperati
vele agricole care au tonete 
în Piața Unirii numai une
le și le aprovizionaseră fie 
cu legume, fie cu fructe, și 
acestea în cantități reduse.

în piața Dr. Babeș prin-

Raid prin 
piețele Capitalei

Față de zilele anterioare, 
a sporit cantitatea de măr
furi, sortimentul e mai com
plet, prețurile corespunză
toare — iar cumpărătorii 
sânt mulțumiți.

Am putea continua și cu 
exemple bune și cu altele 
mai puțin bune. Ele ilus
trează aceleași concluzii:
1) , deși în urma măsurilor 
luate situația a început să 
se îmbunătățească, aprovi
zionarea este incompletă în 
mai toate piețele și ma
gazinele de specialitate șl
2) nu se asigură o ritmici
tate a livrărilor, îndeosebi 
la principalele produse so
licitate. Mai intervine apoi 
și un alt aspect: repartiza
rea defectuoasă a produse
lor pe unități. Așa se face 
că într-una din zilele rai
dului nostru, în piața 1 
Mai, la orele 7,30 diminea
ța nu se găsea nici un 
singur kilogram de roșii.

Una din secțiile Uzinei de fibre sintetice Sâvinești

Telegramă

oameni de știință și cultură, spe 
cicliști din diferite 
înfățișează tabloul 
LOR" OBȚINUTE DE 
STRĂ în cercetarea 
tehnică, în construcția industria
lă, în producția de bunuri mate
riale

domenii ne 
„RECORDURI- 

ȚARA N0A- 
științifică, în

specialiști străini și români dez
văluie una din consecințele pro
gresului industrial modern: PO
LUAREA ATMOSFEREI. Ce efecte 
au maladiile văzduhului asupra 
vieții fiecăruia dintre noi? Cum 
pot fi prevenite și anihilate ?

—■

ziarului nostru a întreprins 
între 15—19 august un raid 
prin piețele Capitalei.

SORTIMENTUL 
CEL MAI CĂUTAT: 
RITMICITATEA

.„Piața Obor. Ca de obi
cei. această piață principaflă 
a orașului este plină de 
cumpărători. Mărfuri se gă
sesc — și la prețuirile sta
bilite. Măsurile luate au în
ceput să-și arate efectele 
pozitive. Totuși, pe par
cursul celor cinci zile de 
efectuare a anchetei sna 
putut constata persistența 
unor deficiente. Reșiile si 
varza, de exemplu, sînt In
suficiente. „De ce vă lip
sesc unele sortimente ?“ 
i-am întrebat pe vînzătorl. 
„N-au sosit de la depozite.

de produse. Se observă însă 
aceeași aprovizionare in
completă a diferitelor uni
tăți de desfacere. Pentru 
roșii, ardei, vinete cumpă
rătorii stau la rînd mai 
ales în fața compartimen
telor comerțului de stat, 
pentru fructe — în fața 
compartimentelor unităților 
agricole de stat, unde s-au 
adus struguri, mere, prune. 
De ce această „diviziune a 
muncii" sui generis — unii 
cu legumele, alții ou fruc
tele ? In această situație, 
pentru a-si procura cele 
necesare, gospodinele chel
tuiesc 'timp dublu.

In ce privește tonetele 
cooperativelor agricole, și 
aici se semnalează flagran
te inegalități. în timp ce 
cooperativele Popești-Leor- 
deni, Otopeni, Ciorogîrla, 
de exemplu, au adus în pia
ța Dorobanți sortimente va
riate, cooperativele de pro
ducție din Dobroiești, Afu
mați, Dărăști, Ștefan ești nu 
aduseseră nici un fel de

cipalele sortimente de fruc
te lipseau complet: nu se 
găseau nici pepeni, nici 
struguri.

Piața Dorobanți. „Sînteti 
mulțumiți de aproviziona
re?" — îl întrebăm pe tov. 
Isac Nicolae, responsabilul 
pieței. „Am putea’ fi dacă 
ni s-ar respecta notele de 
comandă. Dar în afară de 
ardei grași, cartofi și cea
pă. la alte sortimente 
nu ni se livrează atît cît 
am avea nevoie. în multe 
zile roșiile si vinetele mai 
ales nu satisfac cererile, 
în timp ce cu cîteva zile în 
urmă roșiile, bunăoară, au 
prisosit. O asemenea apro
vizionare nu ne permite 
să-i servim corespunză
tor pe consumatori ; și, ca 
urmare a „salturilor", avem 
cînd zile cu goluri, cînd 
zile în care rămîne marfa 
nevîndută, îneît se degra
dează".

Sîmbătă, 19 august. Am 
vizitat din nou piețele 
Unirii, Dorobanți și altele.

SEMNIFICAȚIA 
UNOR „CIFRE 
MEDII"

— Cauzele deficiente
lor ? în primul rînd ncres- 
pectarea graficelor de livra
re stabilite săptămînal de 
către Oficiul de valorifi
care a legumelor și fructe
lor, de comun acord cu uni
tățile producătoare, de stat 
și. cooperatiste — ne-au in
format cei care răspund de 
aprovizionarea Pieței Uni
rii. Și ne-au arătat situații 
din care rezultă că multe 
unități — printre care coo
perativele Dudesti, „30 De
cembrie", G.A.S. Glina, Po- 
pești-Sere etc. — livrează

M. BABOIAN, Gh. 
GRAURE, R. SERBAN,
N. ENUȚA. '

(Continuare în pag. a H-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România
In numele poporului cuban, al partidului comunist și 

al guvernului revoluționar vă exprimăm dv„ poporului 
român, partidului comunist și guvernului Republicii 
Socialiste România mulțumirile noastre profunde pen
tru mesajul dv. cordial transmis cu ocazia celei de-a 
XIV-a aniversări a zilei de 26 Iulie.

Vă transmitem sincere urări pentru progresul și bună
starea poporului român, adresîndu-vă în același timp 
urări de bine.

Cu sentimente de înaltă considerațiune,
Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 

președintele Republicii Cuba 
Comandant FIDEL CASTRO RUZ 

prim-ministru al guvernului revoluționar

schiță de monografie literară a 
unui ORAȘ ROMANESC în plină 
transformare

Satiră Și Umor, schițe, foiletoa
ne, anecdote, caricaturi, realizate de 
Gopo, Tudor Mușatescu, Neagu Ra
dulescu, Eugen Taru, Nicuță Tănase, 
S. Fărcășan.

„codul turistului" cuprinzînd nor
mele indispensabile pe care trebuie 
să Ie cunoască fiecare călător sau 
drumeț îndrăgostit de natură.

48 de pagini in culori, 

bogat ilustrate

Prețul 6 lei
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FAPTUL

Cota
președin*
telul

doar a treia sau a patra parte din 
cantitățile prevăzute în graficul zil
nic.

...Iată-ne și la depozitul de legume 
și fructe de pe str. Eliade între Vii, 
care aprovizionează ' Oborul. Lipsesc
— după cum s-a văzut și în piață
— sortimentele cele mai solicitate. 
„Nu am primit marfă <5e la furni
zori" — ni se spune șl aici. După 
citeva ore eram în biroul direc
torului G.A.S. Sabarul din regiunea 
București. L-am întrebat : „Sînteti la 
zi cu graficul livrărilor?” „O, nu, 
ne-a răspuns el. Sîntem restantieri"... 
„Dar — a precizat — nu avem res
tante prea mari. Numai... 300 tone 
de legume". Motivele ? Se invocă 
lipsa mîi-nii de lucru — „argument", 
care ni s-a mai repetat și în alte 
locuri ca o scuză obiectivă, în loc să 
se manifeste preocuparea vie, arză
toare pentru a se găsi soluții de ur
gență, fie și cu caracter excepțional, 
solicitlndu-se concurs din afară, încît

arată că singurele motive trebuie 
căutate în organizarea interioară a 
muncii, în modul oum consiliile 
conducere ale cooperativelor se 
chită de sarcinile si răspunderile 
le incumbă.

CUM CĂLĂTORESC
LEGUMELE ?

de 
a- 
oe

Așa cum este știut, o mare impor
tanță pentru bunul mers al aprovi
zionării cu legume și fructe are or
ganizarea judicioasă, rapidă a trans
portului produselor. Dar mecanismul 
transporturilor de legume șl fructe 
este departe de a funcționa cu pre
cizia, punctualitatea și operativitatea 
necesare. Deși mijloace de transport 
există, ele sînt deseori dirijate cu în- 
tîrzlere spre unitățile producătoare,

asemenea situații, urmarea este un 
asalt, o proastă sortare, care duc la 
trimiterea pe piață a unor produse 
de calitate necorespunzătoare : legu
me și cartofi nespălați, roșii cu pă- 
mint ori storcite, amestecate cu altele 
bune etc.

în legătură cu aceasta, citeva cu
vinte despre calitatea produselor. în 
dimineața zilei de 17 august am vi
zitat depozitele I.O.V.L.F. oficiul 1. 
Tocmai sosise un transport de stru
guri de la O.V.L.F. Băneasa și 
O.R.V.L.F, Lehliu, parcă atunci ieșlți 
din vie, care erau pregătiți pentru a 
fi expediați pe rețea. Șeful depozi
tului ne-a semnalat însă prezența 
cîtorva zeci de lăzi cu prune — 1 100 
kg — primite de la O.R.V.L.F. Ale
xandria cu mențiunea „calitatea 1“ și 
care fuseseră declasate, fiind mă
runte și stricate. Joi, 16 august, din- 
tr-un transport de aproape o tonă de 
pere, trimise de O.R.V.L.F. Călărași, 
s-au putut alege doar 193 kg, restul 
făcînd cale întoarsă. De la Fetești și

țelor și magazinelor. Restul — 
iar acest „rest" reprezintă 70—80 
la sută ! — îl primesc indi
rect, prin întreprinderea de va
lorificare orășenească — I.O.V.L.F., 
care, la rîndul ei, este aprovi
zionată, pe bază de contracte, de 
întreprinderea regională București — 
I.R.V.L.F., ca și de alte întreprinderi 
(I.R.V.L.F.-uri) din tară. „Ar fi mai 
simplu și mai operativ ca oficiilor 
interraionale, care aprovizionează 
cîte un sfert din populația Capitalei, 
să li se dea posibilitatea să contrac
teze și să aducă marfă din unul sau 
două raioane ale regiunii, ne spunea 
un director de oficiu. Dar n-avem 
voie să încheiem contracte decît în 
cîteva comune din jurul Capitalei. 
Și trebuie să așteptăm să ne vină 
marfa de cine știe unde, prin 
I.O.V.L.F. și I.R.V.L.F.".

La ce duce această organizare ? Ce 
se întîmplă (si se întîmplă des), de 
exemplu, cînd beneficiarul, o între
prindere interraională din Capitală, 

, are de făcut reproșuri unui furnizor ?
Ea se adresează întreprinderii orășe-

b • nești pentru valorificarea legumelor 
și fructelor, care, la rîndul ei, se a- 
dresează întreprinderii regionale și, 
prin intermediul acesteia, se ajunge 
la centrul de achiziții respectiv, iar 
apoi la unitatea producătoare. în ul
tima vreme, pentru rezolvarea pe 
loc a litigiilor, au fost detașați îm
puterniciți departamentali. Totuși, și 
la acest capitol legătura fumizor-be- 
neficiar continuă să apară ca greoaie, 
lipsită de eficiența și operativitatea 
care ar trebui să constituie atribute 

* primordiale ale activității acestui 
sector.

r r

D DÂRE DE WIMĂ

CU NUMERE

ClȘTIGĂ TOARL.

Magazinului de confecții Șom- 
cuta-Mare, regiunea Maramu
reș i-au fost repartizate 45 
fulgarine-impo.rmeabile (‘ 
în loc să fie duse în 
gazin șl vîndute cetățenilor, 
fîșurile au 
președintelui Uniunii raionale a 
cooperativelor de consum, Vasile 
Blaga. Om cu greutate și cu 
multe obligații, președintele a 
„confiscat" fulgarinele. Pînă la 
urmă, fîșurile au fost vîndute. 
Dar nu în magazin. Și mai. ales 
nu oricui. Gestionarul magazinu
lui a primit în schimb factura și 
banii. Să nu se spună Că preșe- ' 

. dintele face abuz de funcție.

(fîș-fîș).
.1 ma-

nimerit în birourile

sudul 
Mica

Un centenar
Un eveniment care ne va săr

bători la 3 septembrie în comuna 
Glodcanu-Siliștea (Mizil) va adu
na pe toți locuitorii satului (de 
la, 7 ani în sus) într-0 singură 
categorie: elevi. Școala din co
mună împlinește 100 de ani de 
funcționare. Primul document 
scris, care atestă existența docu
mentară a școlii este un proces 
verbal de inspecție, datat dm a- . 
nul 1867. Atunci, școala funcțio
na intr-o singură încăpere și avea 
un singur învățător. Astăzi, 
școala are 12 săli de cursuri (16 
clase de elevi) și 20 cadre di
dactice. La aniversare sînt Invi
tați să participe toți foștii elevi 
ai școlii, aflați în alte localități. 
Organizatorii speră să nu se în
registreze nici un absent nemo
tivat. Deci, toată lumea în bănci I

Cu luleaua
goală

agricolă 
(Marghita) 
o șiră de 
de 63 505

de 
un 
tu- 
lel.

La cooperativa 
producție Șilindru 
incendiu a distrus 
tun, în valoare
Cine va suporta paguba ? Spe
răm că incendiul nu va fi trecut 
în contul luptei împotriva fuma
tului.

Asemănare
Dră- 
ace- 
(am- 
con- 

asea-

Vasile Dumitru și Victor 
ghicescu se aseamănă, au 
lași nărav și același trecut 
bii au la activ mai multe 
damnări). Și cum „cine se
mănă se adună" cei doi s-au ho- 
tărît să „lucreze" cot la cot. V. 
Drăghicescu, fiind, șeful serviciu
lui construcții din cadrul Trustu
lui Gostat-Fetești a impus 
G.A.S.-urilor Lătești, Fetești și 
Pietroiu să angajeze pentru con
strucția unor benzi transportoa
re necesare pentru evacuarea 
gunoiului de grajd, echipa de 
meseriași particulari condusă de 
V. Dumitru. Operînd în cîrdășie, 
cei doi, pe baza unei documen
tații false, au delapidat 475 466 
lei. Cercetările
vor descoperi și alții 
„aseamănă" cu ei.

continuă. Poate
care

se 
se

să se asigure recoltarea neîntâr
ziată a legumelor și fructelor.

Nu numai G.A.S. Sabarul are res
tanțe față de graficul livrărilor zil
nice. Un mare număr de gospodării 
de stat din orașul și regiunea Bucu
rești, ca. și din alte regiuni ale țării, 
livrează produsele în mod dezorgani
zat, în salturi, „pompieristic". A- 
ceasta face ca sectorul de stat să fie, 
într-o măsură, „Hpsă la apel' 
unele zile în piețele de legume și 
fructe, și, totodată, ca influenta po
zitivă pe care el trebuie s-o exer
cite asupra mecanismului pieței să 
fie discontinuă, sporadică — cu efec
tele negative ce decurg de aici. Or, 
așa cum o dovedesc rezultatele ulti
melor zile, sectorul de stat are posi
bilități reale ca, prlntr-o muncă te
meinic organizată, să acopere ritmic 
și constant o mare parte a cerințelor 
de aprovizionare a populației.

Considerăm’că, în pofida declara
țiilor adeseori patetice, făcute de 
diferiți reprezentanți ai acestui sec
tor, a înfățișării cu un mare lux de 
amănunte a „eforturilor" și „acțiuni
lor de mobilizare", realitatea este că 
mai domnește încă suficient spirit de 
auțoliniștire. Sînt edificatoare în 
această privință diyersele situații me
dii și date statistice, astfel concepute 
încît, în loc să pună realitatea în pli
nă lumină, duc la vpalarea ei. Un 
exemplu : la I.O.V.L.F.-București ni 
s-a prezentat o situație pentru pe
rioada 1—12 august, din care. reieșea 
că trustul orășenesc Gostat a livrat 
„doar'1 50 tone de produse sub grafic. 
Analizînd însă situația pe sortimente, 
decalajul apare mult mai mare : nu
mai la roșii, de exemplu, el se ridică 
la 95 de tone.

Sau, un alt exemplu, de diate acea
sta mai de ansamblu : potrivit date
lor statistice, rezultă că in perioada 
1 ianuarie—13 august intrările de 
legume la fondul pieței sînt mai mări.... 
cu peste 7 000 tone față de aceeași' 
perioadă a anului trecut. Pe perioa
da 1 aprilie — 13 august. îndeplini
rea planului de livrări reprezintă, 
comparativ, o proporție de 104,8 
la sută. Dacă se analizează însă pe 
structură, 
tătile sînt 
anterior, 
tone mai 
de asemenea sub nivelul anului 1966. 
Creșteri pronunțate se înregistrează 
la ceapă uscată (peste 1 500 tone), 
ardei grași (peste 700 tone), castra
veți (peste 1 700 tone) — ceea ce 
constituie, desigur, un succes. Dar . 
pot oare ceapa, castraveții sau ar
deii să înlocuiască roșiile si vine
tele. legume de bază în 
din care se prepară 
supe, si mîncăruri ? în ce privește 
fructele, cantitățile sînt __ 1 ."...
piersici, mere, pere, dar, s-ar zice că 
aceste minusuri ar fi „compensate" 
de o creștere de aproape două ori si 
jumătate la pepeni. (Firește, la pe
peni rezultatul este bun și, 
aceea, nu ne permitem decît o sin
gură întrebare : unde sînt acești pe
peni ? Consumatorii ar dori să-i gă
sească în toate piețele, în suficiente 
puncte de desfacere, ceea ce zilele a- 
cestea nu s-a întîmplat).

Cele de mai sus ne determină să 
reamiiinitim că niu sînt suficiente „în
deplinirile globale", „de ansamblu" — 
ci realizarea sarcinilor pe sortimen
te, acordîndu-se în primul rînd toa
tă grija si atenția acelor sorturi de 
legume si fructe care sînt cele mai 
solicitate de consumatori. Căci popu
lația se hrănește nu cu „cifre me
dii", ci cu roșii, varză, vinete, fruc
te — pe care Ie dorește în cantități 
suficiente si la preturi corespunză
toare.

Desigur, asupra situației din piețe 
nu poate să nu se răsfrîngă faptul că 
nu s-a realizat decît 65 la sută din 
suprafața prevăzută a fi irigată în 
acest an. că în unele regiuni supra
fețele cultivate cu legume s-au res- 
trîns în mod nejustificat — stări de 
lucruri a căror răspundere revine 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
organelor sale regionale și raionale, 
precum si uniunilor cooperatiste.

1° în

rezultă că la roșii, canti- 
de fapt la nivelul anului 
că la varză sînt cu 1 600 

mici, iar .la vinete —

acest sezon, 
și salate, și

mai mici la

de

L-a 9,plătit“ cea APORTUL
sec COOPERATIVELOR

AGRICOLE
7). 
a- 
de 
Și

„Norocul și-l face omul cu 
mina lui" — e de părere Du
mitru Roșu (București, Intr. Fe
rentari 72, scara C, etj. 3, ap. 
Nevrînd. să muncească cinstit, 
cest individ trăia din jocurile 
noroc: poker, table, barbut,
cum norocul e capricios, D. Ro
șu a găsit un mijloc de a-i in
tra în grafii: însemna cărțile de 
joc pe spate, umplea zarurile 
cu mercur metalic. Jucând cu 
cărțile și zarurile măsluite, a reu
șit să „cîștige" de la alți car
tofori peste 200 000 lei (unii au 
pierdut și cite 24 500 lei). Pînă 
la. urmă s-au dat cărțile pe față. 
Tribunalul raionului Lenin l-a 
„plătit" sec pe acest escroc cu 
2 ani închisoare.

de :Rubrică redactată
Stefan ZIDARIJA
Ștefan

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DINICĂ

Sînt numeroase cooperative agri
cole în care producția de legume 
este bună și a ajuns la maturitatea 
comercială. Dar chiar într-o aseme
nea situație, cantităti 
te de roșii, varză, 
aflau în aceste zile 
re. nerecoltate. în timp 
respectivele legume erau mult so
licitate. Uniunile cooperatiste au 
recomandat cooperativelor agricole 
ca, în această perioadă, să antreneze 
la recoltarea legumelor si pe coope
ratorii din alte brigăzi ; or, nu peste 
tot se tine seama de această reco
mandare, nu au fost concentrate e- 
forturile, nu s-a realizat o mobilizare 
a forțelor către acest obiectiv prin
cipal al momentului. Trimiterea la 
timp a legumelor la piață și în alte 
centre de desfacere este o chestiune 
care nu suferă întîrziere ; orice tă
răgănări nu pot. decît să contravină 
intereselor bunei aprovizionări a 
populației de la orașe și, totodată, să 
aducă pagube cooperativei agricole 
și membrilor ei.

Inegalitățile oare se manifestă în
tre cooperative, faptul că unele co
operative cu producții în general a- 
semănătoare, situate la distanțe re
lativ egale de Capitală, au totuși o 
„prezentă" pe piață mult deosebită

importan- 
vinete se 
pe ogoa- 
ce în piețe 

erau mult 
cooperatiste

marfa culeasă fiind lăsată să aștepte 
cîte o dată zile întregi. După cum 
ne-a spus președintele cooperativei 
agricole din Slobozia, în multe zile, 
roșiile culese seara sau în zori sînt 
ridicate tocmai în orele de prînz și 
transportate pe căldura cea mai 
mare ; în ce stare ajung, o poate pre
supune oricine 1 Datorită aceleiași 
lipse de coordonare a , circulației ca
mioanelor, multe sînt folosite sub 
capacitate : fac cîte un singur drum 
pe zi sau circulă pe jumătate goale. 
Se semnalează, de asemenea, slaba 
organizare, la unele oficii raionale, 
a preluării mărfurilor aduse, încît 
mașinile sînt plimbate de la un ofi
ciu la altul; multe camioane stațio
nează ceasuri în șir pînă sînt descăr
cate și se întocmesc formalitățile de 
rigoare.

La aceste 
manipularea 
fructelor cu 
prin diferite
tate redusă este dirijată direct spre 
magazine), întârzierea transportării 
ambalajelor (există un decalaj 
ciudat între programul mașinilor 
și cel al lucrătorilor care preiau am
balajele) — se înțelege cît are de su
ferit operativitatea aprovizionării, 
calitatea produselor.

deficiențe adăugîndu-se 
repetată a legumelor și 
prilejul popasului lor 
depozite (doar o canti-

Medgidia, piersicile, despre care se 
știe cît sînt de delicate, se transpor
tă asemenea pietrelor, azvîrlite fiind 
grămadă, încît ajung la destinație 
gata stricate. în timp ce discutam, 
a sosit și un camion cu pepeni. La 
recepție, s-a constatat că mai mult 
de 15 la sută sînt necopți.

— Furnizorii nu se îngrijesc ca lu
mea de marfa expediată — ne-au 
spus șefii de depozite, Ne trezim zil
nic cu cantități însemnate de legu
me și fructe care nu pot fi trimise 
pe rețea din cauza calității lor ne
corespunzătoare. Și atunci șîntem ne- 
voiți să luăm oamenii de la alte tre
buri și să-i punem să sorteze marfa, 
pentru a alege totuși ce se poate 
alege.

Din cele de mai sus se desprinde 
limpede o concluzie și anume, că este 
imperios necesar a se găsi soluția 
pentru ca toate unitățile de desfa
cere să primească numai mărfuri de 
bună calitate. Aceasta depinde în 
primul rînd de unitățile agricole fur
nizoare, de spiritul de răspundere cu 
care-și onorează contractele.

CALEA CEA MAI SCURTA
SPRE CONSUMATOR

CE SE LIVREAZĂ?
Anallzînd atît organizarea internă 

a muncii în unitățile agricole de 
stat, cît și în cooperativele de pro
ducție rezultă că modul necorespun
zător în care se face sortarea pro
voacă, de asemenea, perturbații. Ni 
se semnalează, și am sesizat și noi, 
pazuri cîrtd sortarea nu e sincroni
zată cu transporturile, astfel ca ma
șinile să găsească marfa pregătită, 
gata de drum. De regulă,

Deși poate că acum, în toiul efor
turilor pentru o bună aprovizionare 
cu legume, problema nu are un ca
racter imediat, considerăm’ Lotuși că 
merită reflectat asupra unor' aspecte 
ale actualei forme 
acestei activități.

în momentul de 
prezintă astfel : în 
nează patru oficii 
legume și fructe — 
au relații directe ou unități produ
cătoare din zona orașului, care le a- 
sigură doar 20—30 la sută din canti
tatea de legume planificată (nu ne
cesară) pentru aprovizionarea pie-

*
După cum se poate constata, defi

ciențele semnalate în aprovizionare 
se datoresc în foarte mare măsură 
unor factori subiectivi, inițiativa 
fiind unul dintre elementele cele 
mai deficitare. în locul unei activi
tăți suple, operative, se manevrează 
încă multe hîrtii, se acționează prin 
numeroase sesizări pe filieră.

Există multe aspecte, la prima a- 
parență mărunte, a căror neso- 
luționare provoacă greutăți în apro
vizionarea cu legume. Sutele de cum
părători cu care am stat de vorbă în 
piețe au semnalat, fără excepție, lip
sa unui număr suficient de vînzători, 
ceea ce face ca pentru procurarea 
legumelor și fructelor să se piardă 
mult timp. Chiar și acolo unde exis
tă numărul suficient de vînzători, lip
sesc uneori cîntarele sau pur și sim
plu nu se organizează atâtea puncte 
de desfacere cît ar fi posibil să func
ționeze. în ultimul timp s-au 
dat dezlegări pentru angajarea de 
personal zilier, ajutător, îndeosebi ti
neri (poate că ar fi utilă și angajarea 
de ucenici-vînzători ?), pentru anga
jarea de remizieri. E necesar ca or
ganismele care poartă răspunderea 
acestei activități să acționeze rapid 
pentru asigurarea personalului nece
sar și mărirea numărului punctelor 
de desfacere, spre a se înlesni cum
părătorilor procurarea mărfurilor cu 
o cheltuială de timp minimă.

în concluzia celor arătate rezultă 
că esențial este să se desfășoare o 
muncă bine organizată, vie, de teren, 
pentru consolidarea a tot ceea oe 
s-a făcut bun pînă acum, gă- 
sindu-se soluții pe . loc, operativ, 
pentru înlăturarea oricăror dificul
tăți ivite într-un moment sau altul 
— încît cantități tot mai mari de le
gume și fructe, de bună calitate, să 
fie puse zilnic la dispoziția consuma
torilor,

Exact acum un an 
eram directorul (vă 
rog s-o credeți și pe 
asta) unei mici între
prinderi din 
Bărăganului,
întreprindere condu
să de mine funcționa 
ca ceasul. Toată lu
mea era mulțumită. 
Primeam scrisori de 
mulțumire de la be
neficiarii noștri și 
dădeam foarte multe 
produse peste plan. 
Organele raionale,

Am mobilizat pen
tru citeva zile toată 
conducerea micii me
le întreprinderi și am 
întocmit o dare de 
seamă in care am in
serat exemplele cele 
mai concludente. Joi 
a venit după ea. A- 
vea vreo 18 pagini 
darea de seamă. Dele
gatul a plecat cu ea 
și s-a întors după 
vreo zece zile.

— Am adus-o îna
poi.

foileton de Micuță TĂNASE

precum și cele cen
trale de care aparți
nem, mulțumite și 
ele, aprobați fără în
târziere propunerile 
de premiere.

De obicei scriitorii 
și gazetarii spun: in
tr-o bună zi... Eu am 
să incep altfel. Intr-o 
prea nenorocită zi s-a 
prezentat la mine un 
delegat de la mi
nister.

— Tovarășe direc
tor, în primul rînd 
vă rog să primiți fe
licitări pentru bunele 
rezultate ce le-ați ob
ținut în producție.

— Și in al doilea 
rînd 7

— în al doilea rînd 
, vă rugăm să întoc
miți o dare de seamă 
din care să reiasă fe
lul judicios, cum să 
spun eu, o dare de 
seamă care să arate 
foarte concis meto
dele pe care... , ,

— Am înțeles.
— Joi viu după ea.

— De ce 7
— Direcția și sub- 

direcția generală din 
ministerul nostru au 
decis ca darea dv. de 
seamă asupra rezul
tatelor obținute să fie 
mai amănunțită, 
aibă circa 80—90 de 
pagini. Ne facem de 
ris dacă trimitem o 
dare de seamă de nu
mai 18 pagini. Și in 
afară de asta ne tre
buie vreo 60 de exem
plare, să trimitem la 
toate forurile.

— Dar am impresia 
că nici n-a fost ci
tită.

— Să

Să

a unor articole de sezon
Ministerul Comerțului Inte

rior a hotărît prelungirea vîn- 
zării cu prețuri reduse a unor 
articole de sezon, pînă la 26 
august, inclusiv. Reamintim 
cititorilor mărfurile care se 
vînd cu prețuri reduse, în pe
rioada amintită : imprimeuri 
și fanteziuri din fire fine de
bumbac, imprimeuri din mă
tase artificială, relon și mixte, 
tricotaje din fire sintetice scă- 
moșate, unele costumașe și sa- 
couri din bumbac pentru co
pii, șorturi, costume de baie, 
rochii, fuste, bluze, compleuri 
de plajă pentru femei, pălării 
de paie, sacoșe din p.v.c., san
dale cu fețe din p.v.c. și cu 
fețe din piei de bovine presa
te, pantofi cu talpă duroflex 
pentru copii etc.

tur
din

un bilet cu următorul 
conținut: „Cine ci
tește această dare de 
seamă este rugat să 
vină la mine acasă 
(urma adresa exactă) 
să-i dau un tablou 
original de Dumitru 
Ghiață 
bere 
rece".

Luna 
zile. In 
zile nu 
nimeni 
și 
31-a zi însă a 
tovarășul de l 
nister.

— Am venit.
— După tablou și 

după...
— Ge tablou 7 Am 

venit după darea de 
seamă. Pe asta cred 
că ați făcut-o mai 
concretă.

— Are 111 pagini.
— Foarte bună.
Și a plecat cu ea 

și cu cele 59 de copii 
ale ei, fără să le răs
foiască măcar. Dacă 
le răsfoia, așa din 
simplă curiozitate...

Nu știu dacă ați 
aflat că eu sînt un 
mare norocos la loz 
in plic. Cu 3 lei câș
tig aragaz, mașină de 
gătit, televizor, radio, 
2000, 5000, mă rog, ce 
este de dștigat. . La 
lozurile de 6 lei e șl 
mai și: Wartburg, 
Volgă, Renault, chiar 
și Trabant.

In pauza dintre cele 
două dări de seamă 
am dștigat vreo 59 
de obiecte. Toate lo
zurile dștigătoare, 
printre care și un 
„Renault-16”, le-am 
împrăștiat printre ce
le 60 de copil ale 
dării de seamă...

S-a împlinit aproa
pe un an de atunci. 
Dacă ceasul de la 
Bălcescu funcționează 
bine, veniți mă rog 
frumos 
neață 
fix, vă 
bloul
Ghiață, cele 5 sticle 
de bere românească 
rece, precum și o do
vadă că cele 59 de o- 
biecte dștigate de mi
ne (printre care și un 
„Renault 16") n-au 
fost ridicate pînă la a- 
ceastă oră de nimeni.

Și mi se cer în con
tinuare dări de sea-

și 5 sticle cu 
românească,

avea 34 de 
primele 30 de 
s-a prezentat 
după tablou

după bere. In a 
sosit 

la mi-

se citească 
numai 18 pagini 7 Fa
ceți așa cum 
una mai...

Sarcina e 
Am scos din 
ție muncitorii cei mai 
fruntași, maiștri cu 
experiență, inginerii, 
tehnicienii, am for
mat un colectiv și în 
două săptămîni darea 

r-de seamă a fost gata.
A -venit după ea 
chiar la data stabili
tă. Avea 103 pagini 
bătute la mașină. 103 
pagini bătute la 
rînd jumătate și 
60 de exemplare.

— Așa da.
— Ge-o să faceți 

atîtea exemplare 7 
spus, o să le 

la diferite 
Știți ce 7 
in fiecare

am zis,

sarcină, 
produc-

cu

cu prețuri reduse

față, lucrurile se 
Capitală functio-; 
interraionale de 
O.V.L.F. Acestea

un 
în

dimi- 
orele 7.39 
arăta ta- 
Dumitru

mîine 
la 
voi 
de

de organizare a

Așa se poate pierde omenia
Grădina de vară a restaurantului „Miorița" din Galați Foto : M. Andreesou

w • W-

— Am 
trimitem 
foruri. 
De-acum
lună ne faceți cite o 
astfel de dare de 
seamă.

A plecat. Pentru că 
a plecat vă pot spune 
că eu, din propria-mi 
inițiativă, am introdus 
la pagina 23 a celor 
60 de exemplare din 
darea de seamă cite

• JL ’ *
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Tara
V r a n c e i

în drum spre pitoreștile și 
in același timp legendarele 
locuri din Țara Vrancei, tu
riștii pot face un prim popas 
in Focșani. Întreprinderea de 
gospodărie orășenească-Foc- 
șani ii informează că au la dis
poziție hotelul „Vrancea", com
plet renovat și amenajat. Mo
bilierul a fost înlocuit cu altul 
nou. Camerele sînt înzestrate 
cu instalații moderne de baie.

Adresa hotelului este : str. 
Republicii nr. 62, tel. 1513.

Nici un individ nu este dispus 
să-și afișeze în ochii celor din jurul 
său lipsa sentimentului de omenie. 
Din păcate, cel ce și-a pierdut 
această nobilă calitate trăiește prin
tre noi uneori fără să—1 bănuim mă
car — pînă cînd apare „momentul 
identificării".

în legătură cu acestea, pe margi
nea anchetei „Așa se poate pierde 
omenia", publicată nu demult în ziar, 
la redacție ne-au sosit numeroase 
scrisori din partea cititorilor.

Se prea poate ca In comuna De- 
leni din raionul Vaslui, unde se află 
acum, inginerul agronom Victor 
Chira să aibă o bună reputație, să 
se bucure de considerația și respec
tul multor oameni. Iată însă că niște 
cunoștințe mai vechi ale lui Victor 
Chira vor să-i aducă aminte ingine
rului agronom că în comuna Coru- 
ieni, raionul Lăpuș, mai trăiește ta
tăl său, Gavril Chira. Anii mulți, 
bătrînețea îl obligă să umble în cîrje. 
Toată viața bătrânul Gavril Chira 
a muncit pentru cei doi copii ai săi, 
Augustin și Victor. Pe Victor, oare 
a absolvit facultatea și a devenit in
giner agronom, l-a ajutat în mod 
deosebit, mai ales în anii studenției. 
Dar azi, tocmai el l-a dat, cu desă- 
vîrșire, uitării. A plecat din casa pă
rintească, s-a căsătorit și lucrează în 
prezent la cooperativa agricolă de 
producție din Deleni. De la termina
rea studiilor universitare au trecut 
șapte ani. De atunci Victor nu a mal 
dat nici un semn de viață. îngri
jorat, bătrînul i-a scris, l-a rugat să 
mai treacă pe acasă sau să-i scrie 
și lui măcar câteva rînduri. Nimic. 
Doar atît că, într-o zi, poștașul i-a 
adus din partea lui... 200 lei. Nici un 
cuvînt, nici o explicație pentru lunga 
tăcere, nici o scuză. Pentru sacrifi
ciile părintești, pentru strădania de 
a-I crește și de a-1 ajuta să ajungă 
inginer, pentru dragostea părintească 
— , 200 lei !

...Dacă cineva este punctual la 
program, dacă se dovedește că po
sedă și o.arecare pricepere la trebu
rile pe care e pus să le facă și dacă, 
in plus, dă cuviincios „bună ziua"

celor mai în wîrstă (sau mai mari în 
funcție !) se presupune adesea că 
insul respectiv nu poate fi, și în fo
rul lui interior, decît același om de 
treabă. Faptele arată însă că reali
tatea este mult mai complexă. Există 
oameni care reușesc să-și facă o 
„firmă" ce „fură" ochiul. Fac tot 
ce le stă în puteri pentru a se arăta 
ca niște oameni cumsecade, cu toate 
că, în sinea lor, acolo unde ochiul ce
lorlalți nu are vreme sau nu se obo
sește să pătrundă, ei sînt, de fapt, 
altfel de oameni. Cu totul altfel.

lumea deoît cei tineri ș.a.m.d. Eu aș 
merge cu raționamentul mai depar
te. Se poate întîmpla chiar ca intere
sele (de durată sau de moment) ale 
unor tineri să fie în contradicție cu 
interesele părinților lor. Aceasta dă 
oare cuiva .dreptul ca, pentru atinge
rea scopurilor respective, să calce în 
picioare sentimentele de respect și 
dragoste datorate părinților ? în co
muna Samarinești trăiește bătrînul 
Aristide Benga. Are un fiu, Petre 
Benga, în vârstă de 46 de ani, și o

Ștefan Veleanu este 
șantierul de irigații Devesel 
cadrul Trustului de construcții și 
îmbunătățiri funciare Caracal. Aici, 
pe șantier, nu i s-au adus ceva im
putări. Acasă însă... Iată ce ne scrie, 
cu mîna-i tremurîndă, bătrînul Ion 
Spiridonescu din Caracal, str. Oltu
lui nr. 21 : „Este fiul meu adoptiv. 
L-am crescut de cînd avea 3 ani. 
Acum, zi de zi mă maltratează, iar 
soția lui mă înjură și o învață și pe 
soția mea să divorțeze, să mă pără
sească...1'. Ștefan Veleanu a ajuns 
chiar să fie condamnat în justiție — 
de Tribunalul raional Caracal pentru 
actele lui huliganice față de părin
tele său. O dată la o lună închisoare 
și, de mai multe ori, cu amenzi. Dar 
cum a înțeles el pedeapsa — poate 
prea blîndă ? Răzbunător, el îl ame
nință cu 
crescut I

— Se 
conflictul 
ne scrie I. Marin din 
spune — și uneori nu fără temei — 
că părinții nu-i înțeleg pe copii în
deajuns, că bătrînii privesc altfel

moartea pe acela care l-a

amintește adesea despre 
inerent dintre generații — 

Craiova. Se

fiică, Floarea Stănculescu, măritată 
în comuna Corcova. Oameni în toată 
firea. Și totuși, acești frați, de ani 
de zile, întrețin în sufletul lor o 
ură turbată împotriva părintelui lor. 
Petre Benga și-a bătut tatăl de nenu
mărate ori. Nu de mult a intrat peste 
el în casă și nu s-a lăsat pînă nu i-a 
fracturat coastele și i-a rupt o mină. 
Desigur, chiar dacă ar fi vorba de 
asemenea acte între oameni străini, 
nu le-ai putea califica decît ca săl
băticii, barbarii. Dar cînd ele sînt să- 
vîrșite de un fiu care-și schilodește 
propriul părinte, cuvintele ce-ți vin 
pe buze sînt monstruozitatea.

— întrebarea este cum îi deose
bim pe cei ce și-au pierdut omenia, 
că din păcate nu stă scris pe frun
tea nimănui dacă e cumsecade sau 
un om fără suflet — cum putem ob
serva la timp simptomele acestei 
grave malformații în psihologia cu- 
tărui sau cutărui individ și, mai ales, 
cum acționăm pentru a-1 recupera 
— observă tov. Fănică Piersic, ju
decător la Tribunalul regional Ba

cău. Orice act de neomenie, cu foar
te puține excepții, explodează ca o 
veritabilă bombă, producînd surpri
ză și stupoare. Dar atunci, de multe 
ori. este prea tîrziu pentru a inter
veni cu succes. Dumitru Maftei este 
asistent la Institutul pedagogic Ba
cău. La un moment dat, și-a propus 
să „intre în grațiile" unei tinere, pe 
nume Aurelia Majoru, dar care l-a 
respins. Don Juanul nu s-a lăsat, a 
recurs la o soluție „tare" — căsăto
ria. N-au trecut însă nici 24 de ore 
de la încheierea căsătoriei și soțul a 
dat bir cu fugiții. Crezînd că poate 
astfel îl va readuce acasă. Aurelia 
Majoru a introdus acțiune de divorț. 
Dumitru Maftei nici nu s-a prezen
tat la proces Rezultatul a fost tra
gic. Aurelia Majoru. care aștepta un 
copil, și-a omorît pruncul. Justiția 
și-a spus cuvîntul, pedepsind-o as
pru. Dar cel care poartă răspunde
rea morală a rămas nepedepsit.

Colegii săi au rămas uimiți cînd 
au aflat toate aceste lucruri : „toc
mai el să fie atît de 
Constatarea a căzut ca un 
Dar. în realitate, asemenea 
nu vin din senin. Pierderea 
nn se produce într-o clipă.
tul cu încetul, 
fenomenul încă 
tă, ca să putem

— Observația 
de părere Silvestru Vîrtosu, preșe
dintele Colegiului III din cadrul Tri
bunalului Capitalei. Numai că este 
foarte greu să-ți dai seama cînd a- 
nume începe cineva să-și piardă sim
țul omeniei. Si apoi cine, stă să in
ventarieze și să clasifice faptele — 
bune și rele — ale unuia sau altuia ?

Totul depinde numai de perseve
rența și migala cu care ceilalți oa
meni se străduiesc să șlefuiască fi
zionomia dură a unor asemenea indi
vizi pentru a 
face să erupă 
ț.ioasă, în stare 
fletele.

neomenos ?" 
trăznet. 
trăznete 
omeniei 
ci ince- 
sesizămTrebuie să 

din faza lui incipion- 
acționa cu folos, 
este exactă — este

descoperi în ei și a 
acea
să le sensibilizeze s;..ț

substanță pre-

D.
D.

T1RCOB
MINCULESCU
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GURI CARE DEVOREAZĂ
RENTABILITATEA

intr-o
(Urmare din pag. I)

deficiențe financiare, 
acestea nu sînt inevita-

Așadar, rezultate favora
bile pe toate planurile. Nu 
putem totuși afirma că în 
combinat au fost înlătu-

„zodie

ÎN INDUSTRIA BRAȘOVEANĂ

r

INERȚIA—ÎN CALEA
ȘTIINȚEI AGRICOLE

practica de cercetare.

Ing. Victor TATARU
director, Stațiunea experimentală 
agricolă Turda

Constructorii

s-au ținut 
de cuvînt..

în apropierea întreprin
derii textile „Țesătura" ți 
a fabricii de tricotaje 
„Moldova" din Iași a în
ceput, în acest an, construc
ția unei noi unități mo
derne a industriei ușoare : 
țesătoria de mătase „Vic
toria". Noua fabrică, pro
iectată de 1PIU-București, 
după cele mai noi reali
zări ale tehnicii actuale, va 
avea o capacitate anuală 
de producție, în prima e- 
tapă, pînă în 1970 de 10 
milioane metri pătrați țe
sături tip mătase pentru 
rochii, căptușeli, fulga
rine de ploaie, la care se 
vor adăuga ulterior și alte 
sortimente. Ea face parte 
dintre fabricile ce se con
struiesc în cincinal pen
tru accelerarea dezvoltării 
industriei ușoare.

Ca să se realizeze un 
ritm rapid de execuție, 
proiectanții au prevăzut 
folosirea pe scară largă a 
elementelor prefabricate 
din beton. Constructorii 
Întreprinderii de construc- 
ții-montaje nr. 4 Iași au 
reușit să înregistreze de la 
început un ritm susținut 
de lucru la montajul pre
fabricatelor. Ei nu s-au o- 
prit cu montajul la sec
țiile de preparație și țesă- 
torie, ci au continuat a- 
ceste lucrări și la secția 
de finisaj, prevăzută a se 
construi în anul viitor. In
ginerul Vasile Anastasiu, 
șeful șantierului, a coman
dat de la început toate 
prefabricatele necesare ri
dicării întregii fabrici. Sa- 
tlsfăcîndu-li-se întocmai a- 
ceste comenzi, îndeosebi 
de către Fabrica de pre
fabricate Roman, construc
torii și-au propus să ter
mine montajul prefabrica
telor grele pînă la 23 au- 
Eși să închidă complet 

în acest an.
O vizită făcută în a- 

ceste zile pe șantier dă 
posibilitatea să constați 
că constructorii noii fa
brici se fin de cuvînt. 
La baza realizărilor de 
pînă acum stau hărnicia 
și priceperea lor, ordinea 
și disciplina care s-au in
staurat pe șantier, ceea ce 
determină o folosire ra
țională a utilajelor și for
ței de muncă, a timpului 
de lucru. Pe oamenii din 
brigada complexă, condusă 
de Ion Pantelimon, i-am 
găsit lucrînd de zor. Toți 
sînt prezenți la locurile 
lor de muncă.

— Fiecare din noi este 
hotărît să contribuie la 
construirea într-un timp 
cît mai scurt a halei de 
fabricație. Sarcina trasată 
de partid de a reduce du
rata de execuție ne-a mo
bilizat pe toți și de a- 
ceea nimeni nu lipsește de 
la lucru — ne spune mai
strul brigăzii Nicolae Pe
trov. Acum, punctul nr. 1 
de lucru de pe șantier 
este cel de la macaraua 
Koles, cu care ridicăm

grinzile-canal dt 42 de 
tone. Avem oameni de nă
dejde. Frații Gheorghe șl 
Mihai Bujor, mecanicii 
macaralei, ca și Emil Tă- 
nase și ceilalți care de
servesc macaraua, devan
sează mereu termenele de 
montare. Cîteva zile mal 
avem și dăm liberă ma
caraua. O vom trimite 
constructorilor din Pitești, 
care ridică un obiectiv in
dustrial asemănător cu al 
nostru, cu cel puțin opt 
zile înainte.

Experiența acumulată pe 
alte șantiere își spune aici 
pe deplin cuvîntul. Aceiași 
constructori, care au ridi
cat din prefabricate fi
latura fabricii „Țesătura", 
reușesc acum să monteze 
zilnic 3—4 grinzi grele, 
față de numai 2 la început. 
Se execută în paralel, și 
precomprimările, sub su
pravegherea directă a tî- 
nărului inginer Constan
tin Herghelegiu. In același 
ritm se lucrează și la 
montarea grinzilor margi
nale și vanelor, la che- 
soanele de la acoperiș. 
Macaragiii Comei Morcov, 
Cristea Popîrlan și Ion 
Voicilă se rînduiesc și ei 
în schimburi la alte ma
carale de capacitate mal 
mică. Astfel, toate lucră
rile de montaj înaintează 
concomitent.

— Am reușit să Impri
măm un ritm de muncă 
intens la fiecare formație 
de lucru pentru că disci
plina, ordinea și răspun
derea fiecăruia, de la mun
citorul necalificat și pînă 
la maistru și inginer, ca
racterizează întregul nos
tru colectiv — preci
zează too. Dumitru Zamfi- 
rescu, secretarul organiza
ției de bază a șantierului.

Dar atit el dt și cei
lalți constructori cu care 
am discutat au subli
niat că este nevoie, în con
tinuare, de mai mult spri
jin din partea conducerii 
Întreprinderii de construc- 
ții-montaje nr. 4 Iași. In 
primul rînd pentru im
pulsionarea livrării butoa
nelor de la stația centra
lizată în cantitățile coman
date de șantier, în așa fel 
ca lucrările monolit să țină 
pasul cu ritmul montajului. 
In al doilea rînd, acest 
lucru este necesar pentru 
a urgenta executarea con
fecțiilor metalice și a pre
fabricatelor de la lumina
toarele secției de finisai, 
care condiționează mult 
închiderea completă a ha
lei, dt și efectuarea lucră
rilor de izolații la acoperiș. 
Sînt cerințe îndreptățite, 
care își așteaptă o rezol
vare operativă, pentru a 
crea constructorilor țesă- 
torlei de mătase condiții 
de a obține rezultate și 
mai mari în grăbirea rit
mului lucrărilor.
Manolo CORCACI 
corespondentul „Scînteii

Industria regiunii Brașov nu mal 
are nevoie, cred, de nici o recoman
dare. De aceea mă opresc la u- 
nele aspecte economice, mai puțin 
cunoscute, dar de o însemnătate 
deosebită pentru caracterizarea gra
dului de eficiență și rentabilitate a 
activității din întreprinderi. Evident, 
o asemenea analiză comportă nenu
mărate comparații, multilaterale in
terpretări. Iată una dintre ele, refe
ritoare la economiile suplimentare 
dobîndite prin reducerea prețului de 
cost. Dacă în primul semestru din 
1966 acestea au totalizat circa 40 mi
lioane lei, în perioada similară a a- 
nului curent valoarea economiilor 
peste plan so ridică la 78 milioane 
lei. Mai pregnantă este însă compa
rația referitoare la volumul benefi
ciilor. Anul trecut, în semestrul I, 
volumul beneficiilor se afla sub plan 
cu 5,6 milioane lei, pentru ca în pri
mul semestru din 1967 să se consem
neze un salt calitativ — adică un vo
lum de beneficii p-oste plan în valoare 
de 118 milioane lei.

Este evident că obținerea acestor 
rezultate se datorează hotărîrii cu 
care în întreprinderi s-a pus capăt 
risipei, cheltuielilor neproductive 
provenite din produse de slabă cali
tate, dobînzilor și altor categorii de 
penalizări. Se remarcă în acest sens 
Uzina de autocamioane Brașov care, 
în semestrul I, față de perioada co
respunzătoare din anul trecut, a redus 
valoarea cheltuielilor neproductive 
(fără rebuturi) cu 2,5 milioane lei, în 
principal prin diminuarea pierderilor 
din casări și declasări, a penalizări
lor pentru nerestituirea împrumutu

rilor la termenele stabilite. Asemenea 
rezultate pozitive au obținut și în
treprinderea „11 Iunie" Cisnădie, în
treprinderea de morărit și Fabrica de 
paste făinoase Brașov, întreprinderea 
forestieră Sibiu.

Se pune totuși întrebarea : au epui
zat întreprinderile industriale din 
regiune rezervele interne, au ajuns 
„la fundul sacului", cum se spune ? 
Neîndoielnic, nici pe departe nu este 
vorba de o astfel de situație. Iată de 
ce, fără a minimaliza rezultatele de 
pînă acum, strădaniile care se de
pun în toate întreprinderile, insist a- 
supra unor fisuri, unor practici — 
frînă în calea măririi gradului de e- 
conomicitate a producției. Mai întîi 
se impune cu stringență întărirea 
eforturilor pentru lichidarea cheltu
ielilor neproductive generate de de
teriorări de materiale și produse, de 
pierderile din casări și declasări, de 
amenzi, penalizări și locații. în pri
mul semestru, volumul acestor chel
tuieli s-a redus cu aproape 10 la sută 
față de anul precedent, dar ele se 
mențin totuși ridicate. Cum e și nor
mal, în structura acestor cheltuieli 
se găsesc diverse elemente. Numai 
vărsămintele la buget efectuate de 
întreprinderile industriale republi
cane și locale din costurile indirecte 
planificate fără bază legală, s-au ri- 
diegț în primul semestru din acest an 
la 11 milioane lei. Pentru întreg anul 
1967, organele de control bancar an 
depistat asemenea cheltuieli în valoa
re de 43 milioane lei, care vor fi pre
luate la bugetul statului. întrucît ele 
nu au nici o rațiune economică.

din secțiile fabricii de sticlărie Vitrometan Mediaș

'Alt element constitutiv fi repre
zintă cheltuielile provocate de plata 
dobînzilor majorate pentru creditele 
neachitate în termen care se situea
ză în semestrul I la 6 milioane lei. 
Aceste dobînzl, privite prin cauzele 
care provoacă împrumuturile neresti
tuite în termen, au determinat și altă 
consecință : încetinirea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante. Este a- 
devărat că un număr important de 
întreprinderi au reușit în primul se
mestru să accelereze viteza dc rotație 
a mijloacelor circulante normate. 
Grăitoare în acest sens sînt rezulta
tele întreprinderilor „Metrom" Bra
șov, „Electroprecizia" Săcele, „Spi
cul" Sf. Gheorghe, Fabrica de hîrtie 
și celuloză Zărnești, care au o situa
ție financiară bună. Dar, există încă 
numeroase întreprinderi care au în
cetinit viteza de rotație a mijloace
lor circulante normate.

„Coexistența" aceasta între pozitiv 
și nefavorabil în consumarea mijloa
celor circulante nu mai poate fi to
lerată. înseși „salturile" calitative 
ale unor întreprinderi în acest do
meniu pledează pentru remedierea 
acestei situații. E cazul Uzinei de 
autocamioane din Brașov, unde s-a 
consemnat o accelerare a vitezei de 
rotație de 8 zile, economisindu-se 46 
milioane lei. Iată însă și un caz 
situat la antipod. Fabrica de ar
ticole din tablă Codlea a avut șl în 
semestrul I din acest an o încetinire 
de 2 zile a vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, ca și în anul 
trecut, imobilizările de fonduri fiind 
azi de 1 milion lei. Situația este o 
consecință a stocurilor supranorma- 
tlve de materii prime și materiale, 
formate din aprovizionări nerațio- 
nale și lansări în fabricație a unor 
importante comenzi nefinisate în 
termen. La fel de precară se prezin
tă situația financiară a uzinei „Hi
dromecanica" — Brașov.

Toate aceste „traumatisme* finan
ciare nu sînt inevitabile. Ele își au 
izvorul în defecțiunile organizatorice 
din întreprinderile amintite și anu
me : lipsa de ritmicitate în îndepli
nirea planului la producția marfă 
vîndută și încasată, amplificarea 
stocurilor supranormative și blocarea 
unor importante valori materiale. De 
neînțeles este că metodele de pre
venire a unor asemenea situații sînt 
prevăzute de instrucțiunile în vi
goare, dar conducerile de întreprin
deri ori nu le înțeleg, ori nu le apli
că. în scopul creșterii eficientei acti
vității economice a întreprinderilor 
este absolut necesar să se dea o mai 
mare importanță vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante. Ca urmare, ar 
trebui să se înlocuiască raportarea 
trimestrială a imobilizărilor în stocuri 
supranormative cu indicatorii ce ca
racterizează viteza de rotatle și să 
se studieze posibilitatea condiționării 
premierii personalului tchnico-admî- 
nistrativ și de încadrarea în mij
loacele circulante aprobate, în viteza 
de rotație a acestora. S-ar preciza 
în acest fel mai bine răspunderile 
iar conducerile de întreprinderi ar fi 
stimulate în buna gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești.

Dar, o pondere importantă în chel
tuielile neproductive înregistrate pe 
regiune este deținută de pierderile 
din casări și declasări de materiale 
și produse, a căror valoare se ridică 
la 3,6 milioane lei și care reprezintă 
încă 11,2 la sută din totalul cheltu
ielilor neproductive (fără rebuturi). 
Asemenea cheltuieli provin din ma
teriale devenite inutilizabile în pro
ducție, din comenzi sistate sau anu
late și din fabricarea unor produse 
de calitate inferioară sau fără des
facere asigurată. Prevenirea unor 
asemenea cheltuieli presupune 
întărirea exigenței la recepția 
materialelor și 3 produselor fi
nite, evitarea lansării în fabricație 
a unor mărfuri fără desfacere asigu

POPEANGĂ
Depozitul de tuburi al fabricii de prefabricat» dra 

beton „Progresul" București
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oît mai scurte » comenzilor.

Cheltuielile neproductive, netdu- 
cîndu-ți contribuția în procesul de 
formare a valorii, reprezintă pierderi
efective pentru - economia națională. 
Provenind din slaba gospodărire sau 
din încălcarea disciplinei de plan, 
ele nu se planifică în prețul de cost, 
dar apar în cheltuielile de producție 
efective. De aceea, preocuparea pen
tru prevenirea acestor „parazițl" fi
nanciari constituie o sarcină imediată 
pentru colectivele de conducere ale 
întreprinderilor regiunii. Este împo
triva celei mai elementare rațiuni 
economice ca bunele rezultate teh
nice ale industriei brașovene că fie 
umbrite de 
mai ales că 
bile.

Mihai
director adjunct .
al Sucursalei regionale Brașov 
a Băncii Naționale

Activitatea a intrat
-îl

Rezultatele activității de cerce
tare științifică în agricultură își gă
sesc deplina finalizare și verificare 
numai în urma introducerii și ge
neralizării lor în producție. O mare 
însemnătate pentru practica agri
colă are generalizarea acestor re
zultate în cel mai scurt timp după 
elaborarea lor. Tot atît de impor
tant este și modul în care recoman
dările sînt aplicate în producție, 
deoarece o interpretare greșită a 
acestora poate duce la denaturarea 
și compromiterea rezultatelor cer
cetărilor.

In elaborarea recomandărilor 
fiecare cercetător trebuie să cu
noască din ce în ce mai bine rea
litățile actuale și de perspectivă 
ale unităților de' producție, ca și 
cînd el ar fi chemat să pună în 
practică o măsură sau alta. Dacă 
nu se respectă acest lucru, reco
mandările rămîn pe hîrtie. A in
dica să se aplice 15—18 tone de a- 
mendamente la hectar, pe xsute de 
hectane, cum am făcut noi în urmă 
cu cîțiva ani, în unele cooperative 
agricole slab dezvoltate din raionul 
Dej, sau alte raioane, înseamnă a 
ignora realitatea. In această direc
ție pot fi date multe exemple din 
care rezultă necesitatea unei mai 
bune cunoașteri a condițiilor din te
ren.

Pe de altă parte confirmarea 
unor constatări pe material experi
mental nu înseamnă încă justifi
carea generalizării. Se impune ca 
înainte de a se da o recomandare 
să se organizeze discutarea între 
cercetători și specialiștii din produc
ție a rezultatelor obținute într-o 
problemă sau alta de către unități 
de cercetare din țară și străinătate

Acest lucru deocamdată nu se face 
decît cu totul izolat.

In acțiunea de extindere în pro
ducție a rezultatelor activității de 
cercetare ar trebui avute în pri
mul rînd în vedere unitățile 
agricole de stat. Din păcate 
însă legăturile între trustul re
gional G.A.S., unitățile agri
cole de stat din regiunea Cluj și 
Stațiunea experimentală Turda, de

unor colegi din unitățile de stat 
din Turda, de ani de zile nu am 
avut ocazia să avem în mijlocul 
nostru cadrele tehnice ale altor 
unități de stat din regiune, spre a 
putea face un schimb, de păreri, 
menit să ridice conținutul calitativ 
al activității de producție și cerce
tare. De unde izvorăște oare a- 
ceastă inerție cu totul contrară 
operativității necesare în aplicarea

tehnice venite de Ia departament 
și care, de multe ori, nu se potri
vesc cu realitățile noastre pedocli
matice.

In același timp, Trustul G.A.S. și 
întreprinderile agricole trebuie să 
fie principalele unități care să pună 
în fața cercetării problemele ce 
trebuie rezolvate. Dar dezideratele 
de mai sus n-au căpătat încă nu
mele de faptă. Intr-o serie de ac-

exemplu, sînt cu totul insuficiente 
și departe de cerințele etapei ac
tuale de dezvoltare a agriculturii. 
Paro cu totul paradoxal că, în timp 
ce în cooperativele agricole din re
giune avem organizate, în acest an, 
16 cîmpuri experimentale și 18 lo
turi demonstrative, în unitățile de 
stat, de ani de zile, nu avem nici 
o experiență. Nu s-au întreprins' 
acțiuni sistematice pe bază de reci
procitate și în mod organizat de 
verificare și generalizare a unui 
rezultat experimental. Cu excepția

corectă a noului ? Fără îndoială că 
aspectele relatate grevează și asu
pra conducerii stațiunii, care nu a 
militat suficient pentru realizarea 
unei colaborări mai strînse cu trus
tul regional și unitățile sale. Dar 
mare parte din vină o poartă, după 
părerea mea și Trustul regional 
G.A.S., care ar trebui să fie întîiul 
beneficiar al rezultatelor cercetări
lor, primul organism interesat să 
se sfătuiască cu cercetătorii cînd 
se pune problema aplicării, în con
dițiile specifice, a unor indicații

țiuni principale, legate de profila
rea unităților de stat, în raionarea 
speciilor și soiurilor, în stabilirea 
corectă a structurii culturilor, a 
planurilor de fertilizare actuale și 
de perspectivă, în producerea de să- 
mînță, în stabilirea unor măsuri 
tehnice diferențiate, speaialiștii de 
la trustul regional G.A.S. — cu 
știință sau din rutină — au renun
țat adesea la aportul pe sare tre
buiau să-l solicite cercetătorilor. 
Consecințele au fost în defavoarea 
maximei economicități.

Cu deosebire se cuvine 
să subliniem și un alt as
pect. Calitatea produselor 
a făcut obiectul undi am
plu program de măsuri, 
elaborat în urma consul
tării unui număr mare de 
muncitori, maiștri și ingi
neri.

— Fără să afirmăm că 
am făcut tot ce ar fi po
sibil în această privință — 
ne spune ing. Tiberiu Bo- 
tcanu, șeful serviciului 
tehnic —- noi am reușit 
anul acesta să perfecțio
năm caracteristicile polieti- 
lenei și, totodată, să asi
milăm în fabricație noi 
sorturi de produse. Ponde
rea producției de calitatea 
I s-a ridicat, în ultimele 
patru luni, la 92 la sută 
din volumul total, față de 
85 la sută cît realizasem 
în primul trimestru al a- 
nului. Numai din diferen
țele de preț, de la o cali
tate Ia alta, s-a cîștigat în 
această perioadă la livra
rea polietilenei peste un 
milion lei.

Cadrele de specialiști 
din combinat nu sînt mul
țumite totuși cu nivelul 
atins în privința calității 
produselor și prospectează 
în continuare noi posibili
tăți, noi resurse pentru a 
Ie ridica valențele. Este 

necesitate determina- 
de cerințele me-‘ 
sporite ale pie

ței, ca și de lărgirea con
tinuă a ariei de folosire a 
polietilenei în industria 
materialelor plastice. Cer
cetătorii laboratorului uzi-

nai al combinatului, care 
au înregistrat unele succe
se în ameliorarea proprie
tăților optice, a rezistenței 
la oxidare și a gradului de 
omogenitate a polimerilor, 
experimentează în prezent 
soluții care să asigure ri
dicarea în continuare a ni
velului calitativ al polieti- 
lenei și diversificarea largă 
a paletei de sortimente.

Intrucît anul trecut, în- 
tr-un articol publicat în 
ziarul nostru era criticată 
frecvența mare a opririlor 
de instalații datorită acci
dentelor tehnice și defi
ciențelor organizatorice, 
am căutat să aflăm cum 
se prezintă azi situația în 
acest domeniu. „Incompa
rabil mai bine — ne-a 
spus directorul general. 
Un singur exemplu : la fa
brica de polietilenă, opri
rile accidentale reprezen
tau anul trecut 31 la sută 
din timpul de lucru pla
nificat ; în trimestrul II al 
acestui an, proporția opri
rilor s-a redus la numai 8 
la sută, existînd o tendin-

ță de scădere continuă. 
Mai ales în două direcții 
am acționat noi în acest 
scop : să evităm defecțiu
nile tehnice, generate de 
exploatarea necorespunză
toare a utilajelor, instala
țiilor și aparaturii de co
mandă, și apoi să întărim 
disciplina muncii în fieca
re secție, la fiecare loc de 
muncă".

Toate aceste acțiuni și 
eforturi s-au reflectat ime
diat asupra situației eco
nomice a combinatului. 
Curba realizărilor colecti
vului de aici, la principa
lii indicatori, a început să 
capete un pronunțat carac
ter ascendent. Trimestrul 
II al acestui an marchea
ză, de altfel, încetarea e- 
tapei critice în activitatea 
productivă a întreprinderii, 
producția găsindu-și ca
dența vie, specifică marii 
majorități a întreprinderi
lor noastre. Cîteva cifre 
privind îndeplinirea prin
cipalilor indicatori ilus
trează mai bine acest 
progres (în procente față 
de sarcinile ae plan):

Perioada de plan

Producția 
marfă 

vîndută 
Și 

încasată

Productivi
tatea 

muncii

Livrări 
la 

export

Trimestrul I 1967 78 78,6 73
Trimestrul II 106 108,9 108,6
Luna iulie 145 107,8 102,8

Mai mult, in acest an, departa
mentul a dat indicații ca porum
bul să fie semănat prin alterna
rea rîndurilor în lan cu hibrizi de 
diferite perioade de vegetație, cu 
scopul de a asigura o mai bună po
lenizare, măsură care, în condițiile 
zonei noastre, este de-a dreptul gre
șită. Același lucru s-ar putea spune 
despre utilizarea în practică a unor 
ierbicide. Indicațiile pe care le are 
trustul regional de la forul central 
se bazează, în mare parte, pe re
comandările și rezultatele unor 
unități de cercetare amplasate în 
zona de stepă a țării, iar dozele 
recomandate nu corespund condi
țiilor noastre de sol și climă. Apli
carea lor înseamnă risipă de bani.

în activitatea de cercetare mai 
există încă fisuri, dar specialiștii 
din producție au datoria să le scoa
tă la iveală, însușindu-și în același 
timp ceea ce e pozitiv și bun fără 
a porni de la prejudecata că „ceea 
ce știu eu e suficient și bine" indi
ferent de loc și timp. Sînt de pă
rere că una din cauzele pentru «are 
legăturile între trustul G.A.S. și 
stațiunea experimentală nu sînt 
încă la nivelul sarcinilor și nece
sităților rezidă din faptul că De
partamentul G.A.S. n-a găsit 
multă vreme formele cele mai 
elastice care, să permită o colabo
rare rodnică bazată pe interes re
ciproc, pe cointeresare și asistență 
mutuală. Nu o dată am avut oca
zia să văd în străinătate cît de 
fructuoase și operative sînt colabo
rările între unitățile de cercetare și 
fermieri. Unii dintre ei veneau de 
la sute de kilometri pentru a pro
cura un soi valoros, o rețetă nouă

de îngrășăminte sau de ierbicide 
etc.

Am convingerea că înfăptuirea 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea condu
cerii, planificării, finanțării și or
ganizării gospodăriilor agricole va 
remedia deficiențele semnalate. 
Șefii de fermă și alături de ei cer
cetătorii vor fi mai interesați în 
verificarea și generalizarea măsu
rilor tehnice bune, schimburile de 
experiență și consultările vor fi 
mai frecvente. Au fost înființate 
fermele etalon în care se urmărește 
aplicarea celor mai bune tehnolo
gii. Dar acest lucru, deși foarte bun, 
cred că nu este suficient. Agricul
tura intensivă, diversitatea condi
țiilor naturale și materiale vor o- 
bliga pe fiecare fermier să-și orga
nizeze, în strînsă colaborare cu uni
tățile de cercetare, cîmpuri demon
strative și experimentale, pe supra
fețe mai mari sau mai mici, pentru 
a se confirma oportunitatea și efi
ciența economică a diferitelor mă
suri tehnice, evitînd riscurile și 
pierderile mari pe care le incumbă 
aplicarea șablonizată a unor rezul
tate care nu corespund cu cadrul 
natural al fermei.

O colaborare mai fructuoasă în
tre stațiunile experimentale și fer
mele agricole de stat va crea con
diții și mai bune pentru desfășura
rea pe baze științifice a procesu
lui de producție în unități, legînd 
mai intim cercetarea de practică 
Și

rate definitiv toate greu
tățile și neajunsurile. Ca
drele din conducerea teh- 
nico-administrativă, mun
citorii, inginerii și tehni
cienii combinatului își dau 
seama că rezultatele pozi
tive dobîndite trebuie con
solidate mai departe prin 
noi realizări. Tocmai aces
ta este și rostul preocupă
rilor ample existente azi în 
combinat pentru perfecțio
narea organizării produc
ției și a muncii. Țelul prin
cipal al măsurilor elabora
te în urma studiilor între
prinse în acest domeniu 
este atingerea tuturor pa
rametrilor proiectați la 
noile fabrici și instalații. 
La cele patru secții de 
bază în funcțiune azi — 
olefine, polietilenă, oxid de 
etilena și anhidridă ftalică 
— capacitatea zilnică de 
producție stabilită în docu
mentația tehnică a fost 
simțitor depășită. Totul 
este să fie evitate pe cît 
posibil punctele cu reali
zări minime, în așa fel ca 
să se lucreze la capacitatea 
anuală prevăzută. Și acest 
lucru nu se pierde din ve
dere nici un moment de 
către cadrele combinatului. 
Tot astfel se urmărește în
cadrarea în numărul de 
oameni stabilit, realizarea 
productivității muncii și 
rentabilității proiectate.

Rezultatele și experiența 
dobîndite în producție în 
cltimele luni, entuziasmul 
și inițiativa petrochimiști- 
lor constituie o garanție că 
aceste țeluri vor deveni 
realitate, că eficiența acti
vității economice a combi
natului se va ridica ,1a un 
nivel mereu mai înalt.
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structura- 
ideea că 
(o struc- 
condițio-

elaborarea așa-numitei gra- 
generatîve a limbilor, mult

fată de anii precedent!, cu 
recentelor concursuri de ad- 
absolventii scolii generale au 
o pregătire mult mai amplă.

altă concepție, 
pornește de la 

este un tot 
componentele . ei

cronica

ales că o parte 
se reiau și în 
și botanicii. Am

Armonia instrucției „Călătoria
COMPETENTA

CONFEREN

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (la teatrul de 
vară N. Bălcescu) : CASTILIAN A — 20.
0 Teatrul de stat de operetă (la teatrul de vară 
Herăstrău) : SECRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (str. Iuliu Barasch nr. 
15) : UMOR DE VARĂ — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : SCAN
DAL LA BOEMA — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de Antichități — str. 
I. C. Frimu nr. 11) • RIT STRĂBUN (spectacol ex
perimental de sunet și lumină) — 20,30; 21,15.

® AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA (completare Permanente) — 9; 12; 
15; 18; 21.
o CĂLĂTORIA FANTASTICĂ — cinemascop : RE
PUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15; 21,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,15 (la ambele completarea 
Io, Mircea Voievod), FESTIVAL (completare Tu
tunul) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. la grădină — 
19.45; 22.
• SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA ASTA ! : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2089

De mulți ani, la noi în 
țară se dezvoltă o puter
nică mișcare de difuzare 
a cunoștințelor in masă, 
în principalele orașe ale 
țării funcționează univer
sități populare și univer
sități muncitorești, frec
ventate de zeci și zeci de 
mii de cursauți. O cifră 
mi se pare semnificativă : 
numai Universitatea popu
lară din București are pes
te 10 mii de cursanți I în 
afară de aceasta, în ca
drul unor planuri mai mult 
sau mai puțin sistematice, 
numeroși intelectuali nu-și 
precupețesc eforturile pen
tru a împărtăși cunoștin
țele lor sub forma confe
rințelor, a meselor rotunde 
sau simpozioanelor.

Dacă privim cifrele sîn- 
tem impresionați atît de 
numărul manifestărilor, cît 
și de cel al participanților. 
Calitatea vorbitorilor este 
adesea excepțională : aca
demicieni, profesori uni
versitari, cadre de condu
cere din ministere și insti
tuții centrale. Dar la un 
examen mai atent consta
tăm o serie de fapte în
tristătoare. Alături de con
ferințele bine organizate, 
la care expunerea e făcută 
„pe viu" de către o per
soană calificată, adesea 
există conferințe improvi
zate. Pe lîngă vorbitorul 
care expune cu compe
tență și „farmec", mai e- 
xistă încă persoane care 
citesc un text plicticos.

Desigur că fiecare din
tre noi a avut parte în 
viața sa și de conferențiari 
talentați și de conferențiari 
care nu merită acest titlu, 
simpli cititori de texte că
rora uneori nici ei nu le 
înțeleg sensul, se potic
nesc la cîte un cuvînt mai 
greu. Ca unul care m-am 
ocupat mult timp de pro
blemele conferințelor pu
blice în cadrul acțiunii de 
răspîndire a cunoștințelor 
în țara noastră și ca unul 
care de multe ori m-am 
adresat publicului, să-mi 
fie îngăduit a face unele 
aprecieri privind conferen
țiarul public.

Cred că prima condiție 
pe care trebuie s-o înde
plinească un astfel de vor
bitor este stăpînirea te
meinică a materiei pe care 
el dorește s-o expună. în 
al doilea rînd el trebuie 
să dorească să-și facă în
sușite gîndtirile în public. 
Ambele condiții sînt esen
țiale, Cu toții știm însă 
că uneori se întîmplă să 
fie puse să vorbească per
soane care nu sînt califi
cate în domeniul pe care-1 
abordează. în unele cazuri, 
organizatorii, spre a li
chida mai repede o sar
cină din planul lor de ac
țiune, reourg la un cunos
cut, căruia îi dau, even
tual, un text și îl trimit la 
o sală oarecare să „vor
bească". Există cazuri în 
care conferențiarul ia cu
noștință cu textul de-abia 
în fața aittiitoriului. Se 
creează astfel situații peni
bile, în text existînd gre
șeli de dactilografie pe 
care bietul conferențiar 
improvizat nu le poate 
rezolva. Cred că este ne
cesar ca rutina care există 
în momentul de față în 
alegerea conferențiarilor să 
fie înlăturată radical. Tre
buie să existe o preocu
pare temeinică în alegerea 
conferențiarilor. Să fie 
chemate a face expuneri 
numai acele persoane care 
au realmente ceva de spus, 
care au pregătirea necesară 
spre a putea susține a- 
ceastă confruntare cu pu
blicul. Ne gîndim și la 
ideea organizării unor ex
puneri speciale, în care 
savanți, specialiști de înal
tă calificare, în fața unui 
public cu pregătirea și în
țelegerea necesară, fac ex
puneri privind ultimele re
zultate la care au ajuns 
în cercetările lor.

Din nefericire există și 
situații în care specialiști 
buni într-un domeniu do
resc să vorbească indife
rent care a subiectul,

pentru simpla „necesitate" 
de a se afirma în public. 
Și mie îmi spunea odată 
un coleg că vrea să vor
bească. Despre ce ?, în
treb eu. Despre orice, mi 
se răspunde cu un zîmbet 
pe buze. De la viața lui 
Chopin la ultimele teorii 
privind universul sau aci
zii nucleici. Cred că astfel 
de propuneri nu trebuie 
acceptate. Nu facem un 
serviciu nici auditoriului și 
nici vorbitorului, punînd 
oameni să vorbească în 
domenii ce nu aparțin spe
cialității lor. Pentru că un 
bun conferențiar trebuie 
să posede perfect dome
niul despre care vorbește, 
să-i cunoască toate articu
lațiile, spre a putea, even
tual, răspunde întrebărilor 
publicului.

Există o artă a vorbirii 
în public. Vorbitorul tre
buie să se adapteze nive
lului mediu al sălii. El nu 
trebuie să vorbească nu
mai pentru cele mai cul
tivate persoane din sală sau 
numai pentru cele mai pu
țin informate. El ține o 
legătură invizibilă cu sala, 
îi simte reacțiile, ca și un 
orator bun; își dozează e- 
fectele și nivelul expune
rii, pentru ca fiecare ca
tegorie de auditori să aibă 
ceva de reținut. Iubește 
pe cei ce sînt sotoși de 
cultură, în special pe copii 
care sînt viitorul. In expu
nerea sa, le rezervă pe ici 
pe colo cîteva idei, are o 
atenție pentru ei, o glumă, 
un gînd. El nu uită că 
azi nivelul cunoștințelor 
din liceu este foarte înalt, 
atît de înalt încît chiar 
un savant de la începutul 
acestui secol, P. Curie de 
exemplu, ar fi astăzi in
teresat în parcurgerea lor. 
Dar vorbitorul în cadrul 
expunerii se adresează și 
celor care, încheindu-și 
mai demult pregătirea șco
lară, nu sînt la curent cu 
aceste noutăți.

O lungă experiență îmi 
dovedește că toate cunoș
tințele științifice, ideile cele 
mai abstracte pot fi ex
plicate fără formule mate
matice, cu prețul, e drept, 
al unor eforturi din par
tea vorbitorului. El trebuie 
să înțeleagă foarte bine 
sensul lucrurilor pe care 
dorește să le explice, să 
găsească cele mai potri
vite comparații prin care 
sugerează auditoriului sen
sul acestor teorii abstracte. 
Bineînțeles, aceasta cere 
un mic efort special.

Nimeni nu se naște vor
bitor. Se pare că astăzi 
sînt considerat drept un 
bun vorbitor. Dar aceasta 
este rezultatul unui lung 
proces. Din liceu am con
statat că nu am posibili
tate de a mă exprima cu 
ușurința pe care o doream. 
Pentru a ajunge la această 
ușurință, am luat obiceiul 
de a scrie zilnic cîte două 
pagini — subiectul abor
dat era liber, la alegerea 
mea. După luni sau ani, 
am ajuns a mă exprima 
ușor în scris sau vorbit. 
Am studiat de asemenea 
problema dicțiunii, am fă
cut lungi exerciții în a- 
cest sens. M-am 
în mod special în
ția prezentării unor 
științifice — teoria 
mației, cibernetica 
un nivel de largă 
larizare. Fără îndoială'că 
toate acestea au contribuit 
la formarea mea ca vor
bitor.

Și acum cîteva concluzii. 
In primul r’nd să nu 

se mai alerge după can
titate, ci numai după cali
tate. Planul de conferințe 
să fie întocmit ținîndu-se 
seamă de posibilitățile 
reale. Să fie trimise să 
facă expuneri numai per
soane calificate, care pot 
fi conferențiari publici. 
Altminteri se compromite 
ideea atît de prețioasă a 
difuzării cunoștințelor în 
masă, acțiune extrem de 
importantă în epoca noas
tră de rapidă dezvoltare 
științifică.

exersat 
direc- 
teorii 
infor- 
— la 
popu-

0

________________ __ _____  _..J — orele 20), LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRĂ
DINA DOINA — 20 (la ambele completarea Mîinile 
pictorului), GRĂDINA CAPITOL (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
București) — 19,45.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — ci
nemascop ; BUCUREȘTI (completare Tînjeaua) — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, FEROVIAR — 8,30 
11; 13,30; 16; 18,45; 21, EXCELSTOR — 9,45; 12,15
15; 17,45; 20,15, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16,15 
18,45; 21 (la toate trei cinematografele Completarea 
Mărășești 1917—19G7), GLORIA (completare Lucră
rile sesiunii Marii Adunări Naționale) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• PANTERA NEAGRĂ <_ cinemascop : CAPITOL 
(completare Tutunul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
GRIVIȚA (completare Oameni deasupra orașului)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© CANALIILE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, FLOREASCA (completare Tutunul) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45, MODERN — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21. ARENELE LIBERTĂȚII
— 20 (la ambele completarea Orizont științific nr. 
6/1967).
© TATA,
— 10; 12;
O OMUL
MINA (completare Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20.45.
• ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT : UNION — 
’10,30; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• CHEMAȚI-L PE MARTIN ! : DOINA (comple
tare Dacă o iubești) — 11,30.
o RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : DOINA — 13,45; 
16; 18,30; 21.
• VULCANUL INTERZIS — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 7/1967 — MĂRĂȘEȘTI 1917—1967 : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinema
scop : GIULEȘTI (completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 10; 15,30; 18; 20.30, LIRA (completare 
Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 15,30; 18; 20,30.
o ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cine
mascop : ÎNFRĂȚ. EA INTRE POPOARE — 10;
13,45; 16; 18,15; 20,30. COTROCENI — 10; 15,30; 18; 
20.30 (la ambele completarea Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din industria chimică).
• DOAMNA DE PE ȘINE - cinemascop : DACIA 
(completare E mai bine așa ?) — 8,30—20,30 în con
tinuare.
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare Che
marea vulcanilor) — 15,30; 18: 20,30, GRĂDINA 
VITAN — 20.
0 COMISARUL X — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Tutunul) —16; 18,15; 20,30, la grădină — 20, 
AURORA (completare Dacă treci Podul Ponoarelor)
— 8.30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 20. 
e HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN 
cinemascop : UNIREA — 16; 18,15.
0 MARELE RESTAURANT — cinemascop :
MIS — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,45, la grădină — 20,30, 
FLAMURA — 9; 12; 14,30; 17,30; 20,30 (la ambele 
completarea Vizita conducătorilor de partid si de 
stat în regiunea Brașov).
0 VIAȚA LA CASTEL : FLACĂRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid si de stat în regiu
nea Ploiești) — 15,15; 13,30; 20.45
0 LUPOAICA — cinemascop : MOȘILOR — 15,30; 
18.
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : PA
CEA (completare Strănutul) — 16; 18; 20.
0 PERETELE VRĂJITOARELOR : COLENTINA
— 15.45; 18,15.
0 SECRETUL CIFRULUI ; GRĂDINA BUZEȘTI
— 20.
0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA 
UNIREA — 20, GRĂDINA MOȘILOR — 20,30.
0 ROBII : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
0 FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA COLEN
TINA — 20,30.
0 BANDA DE LAȘI : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC (completare Trezirea) — 20,15.
0 IN NORD, SPRE ALASKA : GRĂDINA EXPO
ZIȚIA

MAMA, BONA ȘI EU : CINEMATECA 
14; 16,30; 18,45; 21.

PE CARE-L IUBESC — cinemascop : LU-

în fiecare an. circa 300 de mii de 
tineri sînt declarați absolvenți ai 
scolii generale după care se îndreap
tă, în marea lor majoritate, 
școlile medii si profesionale, 
colo de caracterul lui specific, 
asemenea moment îmbracă o semni- 
fjeație socială suficient de pronunțată 
că să ne putem întreba : Ce zestre 
de cunoștințe capătă acești adoles
cenți ? Pentru a putea răspunde a- 
cestei întrebări, am consultat opi
niile mai multor cadre didactice, 
membri ai comisiilor de examinare 
constituite cu ocazia recentelor con
cursuri de admitere în liceele de 
cultură generală, de specialitate și 
în școlile profesionale.

Desigur, nivelul de cunoștințe ofe
rite de școala generală poate varia, 
pe măsura progreselor frecvent în
registrate astăzi în toate comparti
mentele științei si culturii, a creșterii 
gradului de receptivitate specific ge
nerațiilor tinere. Dar aceasta nu ex
clude, ci presupune continuitatea și 
respectarea unei proporții corespun
zătoare în ceea ce privește predarea 
diferitelor discipline științifice. „Din 
păcate, această cerință hotărîtoare nu 
întotdeauna este apreciată la adevă
rata ei valoare și de aici rezultă 
unul din neajunsurile școlii noastre 
generale — a început discuția prof. 
Paul Grigoriu, de la Liceul Nr. 24 
din Capitală. Pe măsură ce. să zi
cem. matematica sau chimia își gă
sesc o utilizare sporită în domeniul 
științei, planul de învătămînt al sco
lii generale acordă o preponderentă 
mult sporită acestor discipline. Și 
cum asemenea cunoștințe noi. pentru 
a fi predate, au nevoie de mai mult 
timp și spațiu, soluția la care adesea 
se recurge este reducerea celor re
partizate altor materii. în felul aces
ta se nasc frecvent tendințe de uni- 
lateralizare, iar școala generală, în 
mod cu totul paradoxal, reușește — 
după părerea mea — tot mai puțin 
să ofere un volum echilibrat de cul
tură generală". „La aceasta contri
buie și concepția neștiintifică potrivit 
căreia obiectele școlare se împart în 
importante și... mai puțin importante 
— este de părere prof. Romulus An
drei, de la Școala generală din Or
bească de Sus. raionul Alexandria. 
Anumite discipline ca muzica, dese
nul. ca să nu mai vorbim de limbile 
străine, sînt apreciate uneori drept 
dexterități, iar o mare parte dintre 
catedrele lor rămîn. îndeosebi în me
diul rural, ani de zile neocupate, sau 
se repartizează unor cadre didactice 
fără pregătire corespunzătoare. Șl, 
din această cauză. în cadrul orelor 
reușim destul de greu să le dezvol
tăm elevilor gîndirea logică. înțele
gerea frumosului sub toate aspectele 
sale".

Profesorii sînt unanimi în a apre
cia că. 
prilejul 
mitere. 
dovedit.
mai bine fundamentată din punct de 
vedere științific. Progresul este evi
dent. nu însă pe măsura cerințelor 
actuale. Intr-o proporție destul de 
mare, absolvenții școlii generale ma
nifestă încă o insuficientă capacitate 
de sinteză, tendința de a înregistra 
fantele mecanic, cu singurul scop de 
a le reproduce cît mai exact. Apar 
încă destul de firave posibilitatea 
înțelegerii nuanțate a celor învăța
te. efortul personal de sistematizare, 
de includere a noilor cunoștințe în- 
tr-un orizont- structurat.

spre 
Din- 

un în școalaI wgenerala
— îndeosebi cu ocazia lucrărilor 

scrise, elevii vădesc asemenea defi
ciente — este de părere prof. Valen
tin Olteanu, șeful secției de învătă- 
mînt a Sfatului popular raional Ur- 
ziceni. Chiar și în timpul recentelor 
concursuri de admitere am observat 
că numeroși absolvenți ai școlii ge
nerale nu știu să selecteze datele 
esențiale, se pierd în elementele ne
semnificative pe care, de regulă, le 
înfățișează inert. De pildă, anul a- 
cesta. dezvoltînd subiectul de litera
tură la concursul pentru admiterea 
în licee, foarte multi candidați, fără 
să opereze nici cea mai mică selec
ție. au menționat aici toate operele 
cunoscute care tratau natura. Alte
ori tema a fost dezvoltată pe lecții, 
fără nici o preocupare pentru carac
terul unitar al lucrării. La Liceul 
industrial din Armășești și la Școala 
de meserii din Urziceni. peste 60 la

anchetă 
pedagogică
sută din candidați n-au nutut rezol
va o problemă de geometrie în spa
țiu pentru motivul că teorema lui 
Pitagora trebuia aplicată la un 
trunchi de con. Să mai adăugăm 
apoi frecventele dezacorduri, frazele 
stîngace. formulările stereotipe, vo
cabularul sărac care determină ca 
elevii să nu-și poată comunica gîn- 
durile. Cauzele sînt desigur multiple, 
rețin însă atenția îndeosebi slaba în
drumare acordată elevilor în perioa
da recapitulărilor, preocuparea re
dusă fată de lecțiile de sinteză și. 
în general, fată de munca indepen
dentă a elevilor.

— O parte din deficientele mențio
nate — consideră la rîndul său prof. 
Cornel Ionescu. șeful secției de în- 
vătămînt a Sfatului popular raional 
Tîrgoviște — tin de existenta unui 
neajuns ceva mai vechi al învăță- 
rrjîntului nostru : supraîncărcarea e- 
levilor. Lucru vizibil îndeosebi în 
programa de matematică de la clasa 
a VITI-a, de exemplu, potrivit căreia 
elevii trebuie să parcurgă aproape 
aceeași materie ca în cazul ultimei 
clase a școlii de 7 ani. Din această 
cauză cei mai multi elevi enunță cu 
ușurință diferite teoreme si reguli, 
cunosc formule referitoare la ariile 
și volumele corpurilor geometrice, 
dar nu știu să le aplice. Cred că ar

9.00 — Cum va fi vremea.
9.02 — Emisiune pentru copii și școlari.
9.50 — Film serial: Calul Fury.

10.15 — Vă invităm în excursie.
10.30 — Emisiune pentru sate.
15.25 — Fotbal — Progresul — 

geșul Pitești; Magazin 111.
— Telejurnalul de seară.
— Interpretul preferat.
— „Și-n apa mării". Emisiune de muzică ușoară.
— Teatru în studio. „Subprefectul" de Duiliu Zam- 

firescu.
— Șlagăre mai vechi și mai noi.
— Telejurnalul de noapte.

Rapid — F.C. Ar-

19.30
19.45
20.10
20.35

22.00
22.30
22.45 — Telesport.

fl mai indicat ca în locul unora dintre 
demonstrațiile (ursele de tip dogma
tic) existente în actualele programe 
să se introducă mai multe probleme 
cu caracter practic, cu referire di
rectă la viata de toate zilele, la pro
ducție. Materia la geografia pentru 
clasa a VIII-a, în momentul de față 
ni se cere să fie predată săptăinîna) 
într-o singură oră. La fel stau lu
crurile si cu biologia clasei a Vll-a. 
în schimb. în cazul obiectului agri
cultura. cele trei ore atribuite săp- 
tămînal sînt — după părerea mea — 
prea mult, mai 
din cunoștințe 
cadrul zoologiei 
menționat doar cîteva exemple, dar 
fenomenele de supraîncărcare nu se 
reduc doar la ele. Tocmai de aceea, 
evitarea lor trebuie operată în cu
prinsul tuturor disciplinelor școlare, 
îndeosebi prin renunțarea la datele 
vechi și neesentiale. la amestecul 
adeseori prea puțin diferențiat de 
cunoștințe.

Creșterea nivelului de pregătire 
a absolvenților scolii generale pre
supune. desigur, perfecționarea con
tinuă a planului, programelor și ma
nualelor școlare. în același timp însă, 
se resimte nevoia îmbunătățirii me
todelor didactice folosite în școală. 
Ca în atîtea sectoare ale vieții, și în 
domeniul instrucției si educației s-au 
produs schimbări profunde. Cu toa
te acestea, din arsenalul metodelor 
frecvent folosite în școală continuă 
să facă parte practici didactice ba
zate, în mare măsură, pe rutină și 
improvizație. Și din această cauză 
procesul de învățămînt, în faza lui 
actuală, suferă de o acută lipsă de 
esentializare. Pentru a exista ga- , 
ranția că s-a înțeles un lucru, se spun 
foarte multe, adeseori fără să se tină 
seama de nivelul de pregătire al ele
vilor. de cunoștințele lor preșcolare. 
— „Am impresia — ne spunea prof. 
Gheorghe Dragoș, șeful secției de 
învătămînt a Sfatului popular raio
nal Pitești — că o primă deficientă 
metodologică se identifică în confu
zia frecventă care se face între sis
tem si schemă. Desigur, formelor de 
transmitere a unor cunoștințe noi nu 
le poate fi străină o anumită rigoa
re. Adeseori însă în locul acestui 
atribut al sistematizării, apar sche
mele si. o dată cu ele. faptele pierd 
mult din semnificația lor specifică". 
Colegii interlocutorului nostru, prin
tre care inspectorii Marin Staneu si 
Gheorghe Fianu, remarcau. în aceeași 
ordine de idei, că profesorul aduce în 
fata elevului o aglomerare enormă 
de fapte — acesta. întelegîndu-le din 
ce în ce mai puțin, apelează la 
memorizarea mecanică si în final 
spectacolul se consumă prin... uita
rea în mare parte ă celor învățate.

— Cum să nu se transforme lecția 
într-o lungă teorie cînd profesorul 
de fizică, de pildă, e nevoit să ex
plice un scripete compus fără ca ele
vii să-l vadă ? — se întreba ne drept 
cuvînt Gheorghe Niță. directorul 
Scolii generale din comuna Dobro- 
gostea. raionul Pitești.

— Sau cînd ora de demonstrație 
științifică se desfășoară atît de spo
radic, îndeosebi în școlile generale 
din mediul rural unde laboratoarele 
se organizează și se aprovizionează 
atît de greu? — a continuat Ion Mi- 
sescu, directorul Scolii generale din 
comuna Budeasa. raionul Pitești.

Pot fi apreciate asemenea replici 
drept o justificare a lacunelor me- 
todico-știintifice existente în învătă- 
mîntul general ? Nu. Ele ilustrează 
însă preocuparea corpului profesoral 
pentru perfecționarea procesului de 
învătămînt. Numai că asemenea preo
cupări. pentru a fi convertite în re
zultate pozitive, reclamă cunoaștere, 
analiză și. mai 
judicioasă din 
învătămîntului.

Mihai 1ORDĂNESCU

ales, o coordonare 
partea Ministerului

fantastică
Filmul „Călătoria fantastică 

sosit pa ecranele noastre însoțit de 
prestigiul premiului „Oscar", decer
nat în 1966 acesrui „cel mai scump 
film știinjifico-fantastic realizai 
pînă în prezent”. Realizarea regizo
rului Richard Pleicher pornește de 
la o idee temerară și cuceritoare : 
o călătorie nu spre îndepărtate lumi 
extraterestre, ci în interiorul corpu
lui omenesc.

Reduși la dimensiuni micro
scopice, eroii filmului străbat la 
bordul unui submarin aparatul cir
culator al unui om, pentru a ajunge 
în creier și a distruge — cu la
serul — un cheag de sînge inabor
dabil chirurgical. Trebuie învinse 
piedici nenumărate : pulsafiile ini
mii, 'vibrafiile urechii interne, ac- 
jiunea distructivă a anticorpilor... 
Aparatul de filmat dezvăluie un 
univers fascinant, „decorul" se ani
mă parcă, datorită unor efecte op
tice și cromatice speciale. *
Realizarea tehnică îndreptăjește 
cele mai elogioase aprecieri la 
adresa scenografiei și îndeosebi a 
imaginii semnate de operatorul 
Ernest Laszlo. Dar seduși de 
originalitatea ideii și de nou-

fatea mijloacelor implicate dr 
filmarea acestei inedite călăto
rii — autorii au expediat „poves 
tea”, subiectul, caracterele. Filmu1 
debutează promițător. Ambianțe 
militarizată a „Centrului de reduc
ție" este privită nu fără o ușoara 
ironie. Există și un implicit subsfra1 
umanist al femei : destinată inițial 
unor scopuri strategice (o întreagă 
armată poate fi „micșorată" în așa 
fel încît să încapă într-o capsulă) 
posibilitatea reducției își dovedește 
o aplicabilitate pașnică, slujind sal
vării unei vieți omenești. Realizatori' 
aveau, evident, libertatea să dez
volte premisele subiectului schi
țate în scenariu, sau să le folo 
sească — ca în cazul de față — 
drepl un simplu pretext. Genul nu 
are mari rigori în această privință, y 
după cum nu pretinde nici pro
funde investigații psihologice.

El pretinde însă o fabulație bo
gată în situații variate, neprevă
zute, momente de acțiune în care 
să fie evidențiate dramatic calită
țile personajelor. Or, după primele 
secvențe dinamice, antrenante, 
„călătoria" și aventurile pe care le 
prilejuiește nu excelează în această 
direcție. Inventivitatea regizorului 
se exercită asupra laturii descrip ■ 
five, a reconstituirii anatomice, și 
mai puțin asupra celei de acțiune 
a filmului ; actorii au roluri 
ingrate, sînt striviți de plastica fil
mului și, de aceea, chiar și debutul 
pe ecranele noastre a unei „ve 
dete" ca Raquel Welch este con
cludent doar sub raportul elegan
ței stilizate a siluetei ei.

„Călătoria fantastică" este, în 
tr-un fel, o cursă contra cronome 
trului : intervenția trebuie efectuată 
în cel mult 60 de minute. Alter- 
nînd relatarea drumului spre creiei 
cu secvențe din sala de operație 
(de unde itinerarul submarinului 
microscopic este urmărit prin ra
dar), realizatorii conferă fil
mului o anume tensiune care, exte
rioară subiectului propriu-zis, se 
comunică doar parțial spectatorului.

D. COSTIN

O 
listă, 
limba 
tură), 
nîndu-se reciproc. Structuralismul 
a condus la elaborarea unei noi 
concepții asupra sunetelor vorbite 
— introducând noțiunea de fonem 
(cea mai mică unitate sonoră a 
limbii, prin care se deosebesc între 
ele cuvintele, precum și formele 
gramaticale ale unuia și aceluiași 
cuvînt) — ceea ce a făcut să se 
recunoască că fiecare limbă are un 
număr finit de foneme, care-i al
cătuiesc structura fonologică. Struc
turalismul studiază, de asemenea, 
morfologia și sintaxa diferitelor 
limbi, ajungînd și în aceste direcții 
la rezultate noi și foarte impor
tante.

La ora actuală, lingvistica nu se 
află în situația de a alege între o 
concepție tradițională și una struc
turalistă modernă — cum se crede 
în general — căci limba este con
cepută astăzi unanim ca un feno
men unitar, formînd o totalitate de 
dependențe interne ce nu pot fi 
studiate și înțelese izolat, ci de a 
găsi limitele în care fenomenul 
lingvistic se manifestă în unitatea, 
identitatea și totalitatea Iui, de a 
descoperi cele mai adecvate moda
lități de descriere și explicare a 
limbii în toată complexitatea ei. 
Dintr-o perspectivă structurală, 
lingvistica vrea să rezolve pro
blema raportului dintre limbă și 
gîndlre, dintre vorbire și psihic, 
dintre vorbitor și societate, 
orientări sesizabile în mai fieeare 
școală lingvistică națională, sare, 
cercetînd faptele de limbă concre
te, le clasifică, le interpretează și 
le explică, răspunzînd implicit 
parțial și acestor probleme teore
tice capitale.

în același timp se remarcă și o 
tendință pregnant practică, aplica
tivă a lingvisticii. în acest sens sînt 
notorii căutările unor lingviști so
vietici, americani eta. care au con-

Sînt

dus la 
matici 
simplificată față de cea clasică și 
aptă de a da bune rezultate pentru 
învățarea practică a limbilor, ca și 
la codificarea lor în scopul utiliză
rii pentru mașinile automate de 
tradus.

— In ce constă, în principal, 
contribuția școlii românești la 
dezvoltarea lingvisticii și cum 
utilizează ea realizările tehni
cii moderne pentru a studia 
fenomenele ce o preocupă 7

— Se poate spune, gu suficient

Au fost analizate și fructificate, 
de asemenea, rezultate ale cercetă
rii de lexicologie, gramatică și ling
vistică matematică, preGum și cer
cetări de analiză structurală (dia
cronică și sincronică), acestea din 
urmă fiind impulsionate în special 
de școala lingvistică franceză. La 
Institutul de lingvistică al Acade
miei se continuă lucrările la dic
ționarul cel mare al limbii româ
ne, s-a publicat crestomația în 3 vo
lume a limbilor romanice, iar o 
parte dintre colaboratori elaborea
ză Tratatul de istorie a limbii ro
mâne în 5 volume, dintre care pri-

Cum apreciați însemnă
tatea celui de-al X-lea Con
gres internațional al lingviști
lor și care sînt principalele 
probleme ce vor sta în aten
ția specialiștilor participant ?

— Expresie a colaborării științi
fice internaționale tot mai inten
se, această manifestare de înalt 
prestigiu va constitui fără îndoială 
prilejul unui schimb nemijlocit și 
util de păreri, marcînd totodată și 
un moment de bilanț în evoluția 
lingvisticii mondiale. în general 
discutarea rezultatelor privind con-

REUNIUNEA LINGVIȘTILOR
EK

temei, că lingvistica românească 
s-a dezvoltat în ultimele decenii 
susținut, dispunînd astăzi de un 
mare număr de cercetători bine 
pregătiți și de posibilități tehnice 
și materiale superioare. Preocupați 
de cunoașterea tuturor aspectelor 
limbii naționale, ale studiului ling
vistic pe plan internațional, spe
cialiștii noștri au aprofundat prin
cipalele direGții și orientări moder
ne, teoretice și metodologice con
temporane, după afinități și con
vingeri. Principiile școlii lingvis
tice de la Praga, de pildă, 
caracterizată de atenția deosebită 
Ge o acordă fonologiei, au întrunit 
o mare adeziune în rîndurile spe
cialiștilor români chiar de la enun
țarea lor la Congresul lingviștilor 
din 1928, dînd naștere unei fruc
tuoase direcții de cercetare. Au fost 
astfel elaborate numeroase lucrări 
de studiere a sunetelor limbii ro
mâne din punctul de vedere al 
funcției lor în comunicare, stabi- 
lindu-se în același timp „inventa
rul" de foneme al limbii noastre.

mul a și apărut, iar următoarele 
2 sau 3 vor apare în 1968.

Preocupările lingviștilor Centru
lui nostru — de cercetări foneti
ce și dialectale — îndreptate în 
principal spre trei direcții, foneti
că experimentală și fonologie, geo
grafie lingvistică (dialectologie), 
cercetări structurale și gramatică 
generatoare — au condus, de exem
plu, în domeniul fonetiGii experi
mentale la publicarea, printre al
tele, a unui volum consacrat dif
tongilor din limba noastră, a altuia 
asupra intonației și a tratatului de 
fonetică generală „Fonologia limbii 
române". Se află în pregătire vo
lumul „Fonologia istorică a lim
bii române", iar secția de structu
ralism are sub tipar „Gramatica 
generativă a limbii române".

Reprezentarea matematică a 
limbii este o metodă care simpli
fică mult cunoașterea aprofundată 
a limbii și dă rezultate însemnate 
pentru traducerea automată, sec
tor în care s-au făcut și în țara 
noastră primii pași încurajatori.

cepția și metoda de lucru, obținute 
într-o anumită perioadă, permite 
statornicirea unor noi premise de 
dezvoltare, bazate pe o mai bună 
cunoaștere și înțelegere a fenome
nului lingvistic. Ultimul congres 
internațional de lingvistică, care a 
avut 1OG în 1963 la Cambridge- 
Massachusetts (S.U.A.), la care a 
participat și o delegație a țării 
noastre, din care am făcut parte, 
a dovedit acest lucru. Totodată, 
noua inițiativă a Comitetului Inter
național Permanent al Lingviștilor 
(C.I.P.L.) — ca România să fie gaz- 

Congres de 
posibilitatea 
în probleme

da celui de-al X-lea 
acest fel — creează 
unor utile confruntări 
de specialitate.

Congresul pe care-1 
cum este cel mai important nu 
numai pentru că are caracter ju
biliar, ci și datorită rezultatelor in
teresante și utile caracteristice eta
pei actuale de dezvoltare a lingvis
ticii. în vederea unei bune pregătiri 
a lui, membrii C.I.P.L. s-au întru
nit în luna martie la București cu

pregătim a-

componenții Comitetului național 
de organizare, stabilind tematica, 
raportorii principali, precum și alte 
detalii utile pentru desfășurarea 
corespunzătoare a congresului.

In momentul de față cunoaștem 
titlurile celor 689 de comunicări ce 
vor fi prezentate, în cele 13 secții 
ale congresului, care rezumă, de 
fapt, tematica acestuia: teoria 
limbii, sociolingvistică, geografie 
lingvistică, istoria lingvisticii, se
mantică, sintaxă, poetică, deprin
derea limbajului de către copil, 
psiholingvistică, stilistică, tipologia 
limbilor, patologia limbajului etc. 
Cele mai importante comunicări 
vor fi rapoartele principale elabo
rate de 6 dintre cele mai mari 
personalități ale lingvisticii mon
diale ; în rîndul lor se numără 
prof. Olga Ahmanova (U.R.S.S.), cu 
„Lingvistica și metoda cantitativă", 
prof. B. Malmberg din Lund (Sue
dia), cu studiul istoric și cel des
criptiv, statistic al limbii în rapor
tul intitulat „Sincronie și diacro
nie", prof. Roman Jacobson — ca
re, cu 30 de ani în urmă, împreună 
cu N. S. Trubetzko.’. a pus .’•'azele 
fonologiei — se va ocupa de 
„Lingvistica și științele uliacetit ", 
prof. G. Devoto din Florența (Ita
lia) — „Metoda comparativă și cu
rentele lingvistice actuale", nrof. 
Charier A. Ferguson din Washing
ton (S.U.A.) — „Probleme actuale 
ale lingvisticii aplicate". Din țară, 
acad. prof. Emil Petroviqi va pre
zenta raportul intitulat „Influen
țele reciproce dintre sistemele ling
vistice". X

încercarea de clarificare teore
tică și metodologică cred că va a- 
vea cea mai mare greutate în des
fășurarea discuțiilor, deoarece, mai 
ales în acest domeniu, schimbul 
de păreri are un cîmp larg de ma
nifestare și spre el converg, direat 
sau indirect, interesele specialiștilor, 
de toate naționalitățile.

Convorbire realizatâ eja 
Flora ȘUTEU
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VIZITA MINISTRULUI I
AFACERILOR EXTERNE

AL IRANULUI
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshir Zahedi,, și per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
părăsit sîmbătă dimineața Constan
ța, îndreptîndu-se cu un avion spe
cial spre Craiova. Oaspeții au fost 
întâmpinați la aeroport de Gheor- 
ghe Paloș, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Oltenia, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat. în cursul 
dimineții au fost vizitate Uzinele 
„Electroputere" din Craiova, La in
trarea în uzină, ministrul iranian a 
fost întâmpinat de Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și de conducă
tori ai uzinei. După o scurtă pre
zentare a realizărilor obținute de 
colectivul acestei importante unități 
constructoare de mașini, făcută de 
inginer șef Emil Mîrzan, oaspeții 
iranieni au vizitat fabricile de loco
motive Diesel-electrice și de loco
motive electrice, de mașini electrice 
rotative, de transformatori, de apa- 
rataj electric de medie și înaltă 
tensiune și sculăria.

La încheierea vizitei, ministrul 
iranian a mulțumit pentru, posibili
tatea ce i-a fost creată de a vizita 
acest important obiectiv industrial 
și a felicitat colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni pentru 
succesele obținute în producție.

în continuare, ministrul afaceri
lor externe al Iranului, Ardeshir 
Zahedi, împreună cu persoanele o- 
ficiale române și iraniene care îl 
însoțesc, s-au îndreptat spre Tg.

Jiu, unde au fost întâmpinați la fi 
sosire de Ion tlngurică, președin- | 
tele sfatului popular orășenesc și | 
de alți membri ai comitetului exe- | 
cutiv.

Oaspeții iranieni au făcut o vizi- S 
tă la complexul de industrializare | 
a lemnului din Tg. Jiu. Inginerul | 
șef al complexului, Antal Druță, a 
condus pe vizitatori prin unitățile 
complexului și le-a prezentat fa
bricile de produse aglomerate din 
lemn, de mobilă curbată și de fur
nire. La plecare, ministrul iranian 
a apreciat realizările colectivului 
acestui obiectiv industrial oltenesc 
pentru realizările lui și i-a urat noi 
succese în activitatea de viitor.

Cu mult interes oaspeții iranieni 
s-au oprit și au admirat cunoscu
tele opere de artă ale marelui nos
tru sculptor Constantin Brâncuși 
— Poarta sărutului, Masa tăcerii și 
Coloana infinitului, expuse în a- 
ceastă localitate.

După o masă oferită de Comite
tul executiv al Sfatului popular al 
orașului Tg. Jiu, ministrul iranian 
a plecat spre București.

în timpul vizitei în regiunea Ol
tenia oaspeții iranieni au fost înso
țiți de Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Pa
vel Silard, ambasadorul României 
la Teheran, Ștefan Cleja, amba
sador, director în M.A.E., precum 
și de Soltan H. V. Sanandaji, am
basadorul Iranului la București.

(Agerpres)

A APĂRUT 
„PROBLEME 

ECONOMICE"
nr. 8/1967

Din cuprins : „Aspecte ale ri
dicării nivelului de trai al popu
lației" de cir. CONSTANTIN 
IONESCU ; „Considerații asu
pra corelației prețurilor cu va
loarea mărfurilor", de RADU 
MăNF.SCU ; „Influența progre
sului tehnic asupra ritmului de 
creștere a producției sociale" 
de I. TRĂISTARU (Cluj) ; „Cu 
privire la calitatea produselor 
și structura de producție" de 
H. FALCON ; „Eficiența eco
nomică a hidrocentralei „Ghcor- 
ghe Gheorghiu-Dej" de pe Ar
geș" de V. MOHAN (Curtea de 
Argeș) ; „Probleme aeiuale ale 
dezvoltării creșterii animalelor" 
de N. BARBU ; „Formarea con
ducătorilor de întreprindere în 
țările capitaliste" de IONIȚĂ 
OLTEANU ; ..Progresul tehnic 
și teoria integrării sociale" de 
M. DIMA.

La rubrica „Din planul In
stitutului de cercetări economi
ce" este publicat articolul : 
„Teoria costurilor comparative 
și realitățile economice contem
porane" de dr. M. HOROVITZ 
și A. GOIAN.

Rubrica „Sociologie economi
că" cuprinde articolul : „însem
nări cu privire la schimbările 
în conținutul muncii în indus
trie" de HARALAMBIE ENE, 
iar la rubrica „Consultații" este 
publicat articolul : „Comerțul 
exterior și progresul tehnic" de 
dr. I. KUN. La rubrica „Schimb 
de păreri" apare articolul : 
„Producția nenominalizată în 
cadrul analizei îndeplinirii pla
nului de beneficii" de LUCA 
NĂSTASE.

Rubrica „însemnări" cuprinde 
articolele : „O experiență valo
roasă în domeniul organizării 
științifice a producției în in
dustria confecțiilor" de dr. ST. 
ȘTEFĂNESCU ; „Schimbări în 
structura forței de muncă la 
trusturile regionale de construc
ții Cluj și Mureș-Autonomă Ma
ghiară" de E. KEREKES și M. 
STANA (Cluj).

Revista mai cuprinde rubri
cile : „Critică și bibliografie" și 
„Scrisori către redacție".

SPORT
FOTBAL: Astăzi începe 

campionatul „50“
Echipele de fotbal din prima divizie iau astăzi startul în cea de-a 

50-a edifie a întrecerii pentru titlul de campioană a țării. Etapa 
inaugurală cuprinde o serie de meciuri ce se anunță a fi foarte 
disputate ca, de pildă, cele de la Ploiești, unde Petrolul și Dinamo 
București se întîlnesc într-un tradifional derbi, sau cel de la Bacău, 
unde noua promovată, Dinamo Bacău, primește vizita echipei bucu- 
reștene Steaua, considerată printre principalele pretendente la titlu 
datorită formei bune arătate la ultimele partide de verificare.

Un punct de atracție îl constituie primul cuplaj al noului sezon, 
programat pe marele stadion „23 August" din Capitală : Progrosul— 
U. T. Arad ; Rapid—F. C. Argeșul, lată celelalte partide ale etapei : 
Universitatea Craiova—Jiul Petroșeni ; Steagul roșu Brașov—Farul 
Constanța, A.S.A. Tg. Mureș—Universitatea Cluj.

în cadrul emisiunii „Sport și muzică", stațiile 
noastre de radio vor transmite alternativ — în- 
cepînd de la ora 17, pe programul I — aspecte 
de la toate întâlnirile etapei inaugurale. Desfă
șurarea cuplajului de la București va putea fi 
urmărită integral pe micul ecran.

Azi în Capitală

ÎNOT CristinaBalaban—trei titluriși un nou record national
zi a campiona- 
natație, care se 
Dinamo din Ca

pitală, Cristina Balaban a cucerit al 
treilea titlu la actuala ediție stabilind 
și un nou record național în proba 
de 200 m liber : 2’ 22 ' 2/10 ; vechiul 
record — 2’ 24” 4/10. Iată oîștigăto- 
rii celorlalte probe : feminin : 400 m 
mixt — Ingrid Ungur 6’ 00” 8/10 ; 
200 m bras — Cristina Stănescu 2’ 
59” 9/10 ; ștafeta 4X100 m mixt — 
Steaua 5' 14” 4/10 ; masculin : 200 m 
bras — V. Costa 2’ 34” 6/10 ; 400 m 
mixt — D. Naghi 5 10 5/10 ; 200 m 
liber — V. Moraru 2’ 14” ; ștafeta 
4X100 m mixt — Steaua 4’ 22” 6/10.

Ieri, în penultima 
telor republicane de 
desfășoară la bazinul

rînduri

fc EDITURA

POLITICĂ
AU APĂRUT

Conferință de presă
Sîmbătă seara, ministrul aface

rilor externe al Iranului, Ardeshir 
Zatjedi, a ținut o conferință de 
prp.să cu prilejul vizitei sale în țara 
nif.istră.

Oaspetele a împărtășit la început 
impresii culese în timpul șederii 
sale în România, relevînd ospitali
tatea cu care a fost înconjurat. Mi
nistrul de externe al Iranului și-a 
exprimat satisfacția pentru discu
țiile avute cu secretarul general al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 
cu președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, precum și cu minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. „în special — a declarat 
d-sa — am purtat discuții privind 
relațiile economice și politice din
tre cele două țări și, de asemenea, 
am făcut un schimb de păreri în 
legătură cu pozițiile noastre asu
pra evenimentelor din diferite părți 
ale lumii".

Răspunzînd unor întrebări din 
partea ziarului „Scînteia" și a A- 
genției române de presă, „Ager- 
pres", cu privire la evoluția și 
perspectivele relațiilor româno— 
iraniene, Ardeshir Zanedi a decla
rat că, deși acestea au o vechime 
de peste 400 de ani „adevărații 
pași în întărirea legăturilor noastre 
au fost făcuți în ultimii doi ani". 
Ministrul iranian a subliniat re
zultatele fructuoase ale vizitei fă
cute în România de Majestatea Sa 
Imperială, Șahinșahul Iranului, 
precum și vizitele făcute în Iran 
de președintele Consiliului de Stat 
și de președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Avem relații economice 
foarte bune și ele se dezvoltă con
tinuu, a declarat d-sa, subliniind 
că, dacă cu aproximativ doi ani în 
urmă schimburile româno—iranie
ne se ridicau anual la aproximativ 
600 000 dolari, ele reprezintă as
tăzi 15 milioane dolari. Oaspetele 
a relevat importanța acordului cul
tural de colaborare între cele două 
țări, semnat în prima zi a vizitei, 
arătând că el constituie încă un 
pas în direcția lărgirii relațiilor

noastre. Pe plan politic, a spus mi
nistrul iranian, cred că ne situăm 
pe poziții foarte apropiate. Deși a- 
vem sisteme politice diferite, re
lațiile noastre de prietenie și co
laborare sînt strînse. Cred că toa
te țările, mari sau mici, trebuie să 
colaboreze, aceasta fiind singura 
cale pentru menținerea păcii. El a 
arătat că relațiile de prietenie nu 
înseamnă identitate de păreri în 
toate problemele. Ministrul iranian 
a relevat dorința comună de pace 
și de coexistență pașnică între toa
te popoarele.

în legătură cu o întrebare pri
vind eforturile Iranului pentru va
lorificarea resurselor naturale în 
interesul dezvoltării economiei 
sale, Ardeshir Zahedi a spus : „în- 
tr-adevăr, țara noastră are resurse 
naturale bogate pe care încercăm 
să le folosim din plin". El a amin
tit că în ultimii ani ritmul dezvol
tării economice a țării a fost între 
9 și 12 la sută. S-au obținut pro
grese considerabile în domeniul 
construcțiilor, electrificării, agricul
turii, ocrotirii sănătății, învățămîn- 
tului. Numărul studenților a cres
cut de la aproape 7 000 în anul 
1953, la peste 80 000 in prezent.

Referindu-se la principiile după 
care se călăuzește Iranul în politica 
sa externă, Ardeshir Zahedi a sub
liniat în mod deosebit importanța 
țărilor mici și mijlocii în viața in
ternațională. „Nici o țară nu tre
buie să folosească forța împotriva 
alteia, fie ea mică sau mare". Vor
bitorul a subliniat importanța ac
țiunilor menite să ducă la propă
șirea popoarelor, relevînd, între al
tele, necesitatea lichidării analfabe
tismului din lume. El a amintit 
inițiativa Iranului în acest do
meniu.

în încheiere, răspunzînd unei în
trebări puse din partea Radiodifu
ziunii, ministrul afacerilor externe 
al Iranului a declarat: „Am fost 
foarte puternic impresionat de pro
gresele rapide pe care România 
le-a obținut. Vă felicit sincer, din 
inimă, pentru ceea ce ați realizat 
într-o perioadă atât de scurtă".

Concurs de admitere la Grupul
Jl

școlar de îmbunătățiri funciare 
din Craiova

Grupul școlar de îmbunătă
țiri funciare din CRAIOVA 
primește înscrieri pentru școa
la tehnică de personal tehnic, 
curs de zi, cu specialitățile hi
drotehnică agricolă și construc
ții hidrotehnice. Durata școla
rizării este de doi ani. Candi- 
clații se recrutează din rîndul 
absolvenților învățămîntului 
mediu, cu sau fără diplomă, 
fără limită de vîrstă.

Concursul de admitere se va 
ține între 23—30 septembrie la 
următoarele obiecte pe specia
lități : matematică — scris și 
oral și fizică — oral pentru 
specialitatea hidrotehnică agri
colă ; matematică — scris și

oral și geologie — oral pentru 
specialitatea construcții hidro
tehnice.

înscrierile se fac între 1—22 
septembrie, la sediul școlii din 
Aleea Brestei nr. 1, telefon 
1428—5696.

La înscriere sînt necesare o 
cerere, copia de pe certificatul 
de naștere, diploma sau certifi
catul de studii în original, cer
tificatul medical sau fișa de 
control medical, buletinele de 
analiza sîngelui și de examen 
radiologie pulmonar.

Informații suplimentare se 
pot obține de la școală sau de 
la direcțiile regionale de îm
bunătățiri funciare.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să în cea mai mare parte a țării, ex
ceptând Moldova, Dobrogea și Bă
răgan, unde îndeosebi în prima jumă
tate a zilei înnorările au fost mai 
accentuate și izolat s-au semnalat 
averse și descărcări electrice. In 
celelalte regiuni, cerul a fost varia
bil, mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit cu intensificări 
locale în Dobrogea și pe litoral. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
scădere oscilînd la ora 14 între 17 
grade la Joseni și 30 de grade la 
Tr. Severin, Calafat și Băilești. în 
București : Vremea a fost instabilă, 
cu cerul variabil, mal mult noros 
dimineața, cînd s-au semnalat averse 
de ploaie. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din est. Temperatura maximă 
a atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 august. în țară : Vreme în 
general frumoasă și în încălzire. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea averse 
izolate. Vînt potrivit, Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 10 și 20 
de grade, iar maxima între 22 și 32 
de grade. în București : Vremea de
vine în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi de scurtă 
durată, la începutul intervalului. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere.

BASCHET : începind de la ora 
19, pe terenul Floreasca au loc 
ultimele partide ale competiției in
ternaționale „Cupa Bucureștiului" : 
Ungaria—Selecționata Leningradu
lui ; România—Grecia.

FOTBAL: pe Stadionul „23 Au
gust", de la ora 15,30, se desfășoa
ră în cuplaj meciurile Progresul 
București—U. T. Arad și Rapid— 
F. C. Argeșul; în deschidere, de 
la ora 14,20 — linala campionatu
lui interstrăzi al Capitalei, între e- 
chipele de copii ale raioanelor „23 
August' și „V. I. Lenin".

ÎNOT : la Bazinul Dinamo se în
cheie campionatul republican de 
înot pentru seniori ; programul în
cepe dimineața la ora 9,30, iar 
după-amiază de la ora 17,30.

HANDBAL : pe terenul din Par
cul sportiv Dinamo, la ora 10, are 
loc meciul masculin amical Dina
mo București—Dynamo Berlin.

LA CAMPIONATELE FEMININE 
DE NAiAȚIE ALE S.U.A., găzduite 
la Filadelfia, Claudia Kolb a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
200 m mixt : 2’25”. Noi recorduri 
mondiale au realizat și Deborah Me
yer — 4’29” la 400 rh liber și echipa 
de ștafetă 4x200 m liber a clubului 
Santa Clara — 8’53”. Proba de 100 m 
spate a fost cîștigată de Kendis Voore 
cu l’09”2/10, urmată la o zecime de 
secundă de Pokey Watson.

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERI
LE PRELIMINARE ALE CAMPIO
NATULUI EUROPEAN de baschet 
pentru junioare, ce se desfășoară în 
Sardinia. Pentru turneul final (locu
rile 1—7) s-au calificat echipele Bul
gariei, Cehoslovaciei, Italiei, Iugo
slaviei; Poloniei, Ungariei și U.R.S.S. 
Selecționata României va juca în tur
neul pentru locurile 8—12, alături de

cele ale Belgiei, Franței, R. F. a Ger
maniei și Izraelului. Rezultate din 
ultimele jocuri preliminare : Bulga- 
ria-Iugoslavia 55—50 (24—33) ;
U.R.S.S.-Polonia 80—37 (45—15) ; Iz- 
rael-Belgia 79—32 (29—15) ; Ceho-
slovacia-Ungaria 54—39 (20—24) ; 
Franța-R. F. a Germaniei 59—33 
(33—10).

ÎNTR-UN MECI AMICAL DE 
FOTBAL DESFĂȘURAT LA BUDA
PESTA, echipa belgiană S.C. Ander- 
lecht a terminat la egalitate 1—1 cu 
Honved Budapesta. Pentru gazde a 
marcat Komora (min. 61), iar pentru 
oaspeți Van Himst (min. 89).

La antrenament pe canalul Bega

CUNOSCUTUL CAMPION DE MO- 
TOCICLISM PAUL FRIEDRICHS 
(R. D. Germană) a cîștigat concursul 
de motocros de la Basel, urmat de 
Sigmans (Olanda), Eastwood (Anglia), 
Karsmakârs (Olanda) șl Smith (An
glia).

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI U.R.S.S." LA FOTBAL, 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 2—1 
(1—1) pe Lokomotiv Moscova. în se
mifinală Ț.S.K.A. Moscova se va în
tâlni cu învlngătoarea meciului Pah- 
takor Tașkent — Neftianlk Baku.

TURNEUL FEMININ DE VOLEI 
DE LA RAGUSA (Italia) a fost cîș
tigat de echipa maghiară Ujpest 
Dojza, care în ultimul meci a între
cut cu 3—0 (15—2, 16—14, 15—7) se
lecționata studențească a orașului 
Bratislava.

REPREZENTATIVA DE HOCHEI
PE GHEAȚĂ A U.R.S.S. a susținut 
un nou joc de verificare în compa
nia formației Ț.S.K.A. Moscova, în 
rîndul căreia au evoluat o serie de 
component! de bază ai echipei națio
nale. Ț.S.K.A. a învins cu scorul de 
7—6.

DE PRETUTINDENI
SI SUEDEZII VOR
CIRCULA PE DREAPTA

în Suedia, traficul pe stânga — 
ajuns la redutabila „vîrstă" de 
233 de ani — își trăiește ulti
mele clipe de viață. La 3 sep
tembrie, anul acesta, întreaga 
circulație rutieră suedeză își 
schimbă sensul, trecînd de pe 
stînga pe dreapta șoselelor. Cir
culația vehiculelor devine astfel 
uniformă în. toată Europa conti
nentală. Singurele țări europene 
care vor păstra sistemul de cir
culație pe stînga șoselelor sînt 
Anglia, Irlanda de nord, Islanda, 
Cipru și Malta.

Prima reglementare a circu
lației pe stînga datează în Sue
dia încă din 1734. Acum patru 
ani, parlamentul a votat, în sfîr- 
șit, legea trecerii traficului de pe 
stînga pe dreapta.

în urma măsurii luate, mii de 
autobuze și tramvaie suferă mo
dificări : ușile lor trebuie mu
tate de pe stînga pe dreapta. 
Vor fi îndepărtate sau înlocuite 
aproximativ 350 000 de semne și

tăblițe de circulație, vor fi mo
dificate marcajele de pe șosele 
etc. La Stockholm vor fi modi
ficate peste 30 000 de semne. Nu
mai aceste lucrări înglobează 
cinci sute milioane de coroane.

CU 300 000 DE ANI 
IN URMĂ

într-o peșteră din apropierea 
orașului Brno au fost descoperite 
unelte preistorice confecționate 
în urmă cu aproximativ 300 000 
de ani. Arheologii cehoslovaci 
presupun că acestea se numără 
printre cele mai vechi unelte des
coperite pînă în prezent în Eu
ropa.

MOZART N-A
FOST OTRĂVIT

Moartea lui Mozart nu a fost 
cauzată de otrăvire — este con
cluzia doctorului cehoslovac 
Sajmar. Concluzia sa infirmă ipo-

La Paris a început construcția unui nou pod peste Sena

teza otrăvirii cu clorură de 
mercur a marelui muzician de 
către compozitorul italian Anto
nio Salieri, șef de orchestră la 
Curtea austriacă. Dr. Sajmar a 
studiat timp de patru ani cu mi
nuțiozitate cauzele decesului lui 
Mozart, cercetînd în acest scop 
toate certificatele medicale pă
strate, inclusiv cel de deces. El 
a cercetat, de asemenea, cores
pondența dintre Mozart și fami
lia sa, din care reiese că starea 
fizică a celebrului compozitor nu 
vădea nici un simpton de otră
vire.

UN PLAN

DE SUPRAVEGHERE

A SOARELUI
Era spațială prevede cerceta

rea Soarelui direct din Cosmos. 
Satelitul american OGO 4, lansat 
la 28 iulie 1966, transmitea spe
cialiștilor din întreaga lume reu
niți în acele zile la Londra pri
mele date despre Soare, confir- 
mînd ipotezele astronomilor din 
trecut.

Cu sute de ani în urmă, Gali
leo Galilei a observat cu luneta 
că Soarele se acoperă periodic 
cu pete. El a stabilit corelații în
tre activitățile solare și anumite 
fenomene terestre ca inelele de 
creștere de pe trunchiul pomilor, 
clima unor regiuni, nivelul unor 
lacuri, calitatea recoltelor, răs- 
pîndiiea epidemiilor etc. Anul 
1966 a adus confirmarea vechilor 
presupuneri, adăugind informații 
prețioase asupra ciclurilor solare 
și influenței exercitate de acestea 
asupra Terrei. Rachetele cosmice 
au făcut cunoscută apoi perpetua 
mișcare a atmosferei solare, 
care, prin contractare, declan
șează un așa-zis „vînt solar" cu 
o viteză variind între 200 și 800 
km pe secundă, în funcție de ac
tivitatea astrului. De mare impor
tanță s-a dovedit a fi descope
rirea fenomenului de „bombar
dare" a spațiului interplanetar

cu adevărate rafale de protoni 
în perioadele de activitate in
tensă ale Soarelui, ceea ce poate 
constitui o gravă amenințare 
pentru cosmonauți. Este, deci, ex
plicabilă intensa preocupare a 
specialiștilor pentru prevederea 
erupțiilor solare, scop pentru 
care s-a luat inițiativa creării la 
Londra a unui organism inter
național însărcinat cu suprave
gherea continuă a Soarelui.

FOTOGRAFII 
VORBITOARE

O mare uzină americană pro
ducătoare de filme în alb-negru 
și color execută în prezent probe 
pentru imprimarea a 2—3 fraze 
pe fiecare fotografie. Astfel, un 
fotograf amator poate imprima 
cu ajutorul unui microfon, montat 
pe aparatul fotografic, explicația 
la poza pe care tocmai a efec
tuat-o.

Aceste explicații vorbite s-ar 
putea reda ulterior cu ajutorul 
unui aparat special de redare. 
Astfel, s-ar evita situația de a 
confunda pozele- efectuate.

CONCURS ORIGINAL
Constructorul celui mai frumos 

castel de nisip urmează să fie 
desemnat la încheierea unui ori
ginal concurs ce se desfășoară 
pe plaja din localitatea franceză 
La Baule, situată în sudul pe
ninsulei Bretagne. La competiție 
participă copii din Franța, Spa
nia, Danemarca, Olanda, Portu
galia, Elveția, Argentina, Brazi
lia, Japonia, Madagascar, Me
xico, Noua Zeelandă, Peru și Se
negal. Micii constructori au ca 
modele diverse monumente de 
artă ale lumii. Cîștigătorului 
competiției i se va acorda un 
premiu în bani. Concursul, care a 
stârnit un deosebit interes, va fi 
televizat, puțind fi urmărit de te
lespectatorii din mai multe țări 
europene.

Prima încercare de acest gen 
din țara noastră, Micul dicționar 
diplomatic român apare într-un 
moment cînd diplomației i se 
recunoaște tot mai mult locul 
important ce-l ocupă în ansam
blul relațiilor internaționale. 
Sfera raporturilor diplomatice 
devine tot mai cuprinzătoa
re, mai complexă, limbajul 
diplomatic diversifieîndu-se in 
conformitate cu noile principii 
și instituții consacrate de acti
vitatea statelor pe arena inter
națională. Micul dicționar di
plomatic român cuprinde acei 
termeni și acele expresii care au 
primit o consacrare definitivă, 
printr-o largă și îndelungată în
trebuințare, făcînd totodată o 
incursiune atentă în viața diplo
matică din trecutul țărilor ro
mâne.

Un loc deosebit de important 
îl ocupă în dicționar termenii 
care exprimă principiile poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru socialist, acțiunile 
consecvente ale Republicii So
cialiste România în apă
rarea păcii, contribuția ei la 
dezvoltarea cooperării între state 
indiferent de sistemele lor so
ciale. Principii unanim admise 
ale dreptului internațional con
temporan, cum sînt: suverani
tatea și independența națională, 
neamestecul în treburile interne, 
egalitatea în drepturi, își gă
sesc o tratare amplă în cuprinsul 
lucrării.

In concordanță cu preocupă
rile permanente ale politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru de asigurare a unui cli
mat favorabil progresului și 
păcii, dicționarul rezervă un 
spațiu considerabil ideii secu
rității europene.

Micul dicționar diplomatic 
român răspunde astfel interesu
lui marelui public preocupat de 
cursul evenimentelor de pe are
na internațională.

Cartea lui Mark Lane „O ju
decată pripită" se adaugă numă
rului mare de lucrări (aproxi
mativ 200) care s-au scris pînă în 
prezent despre asasinatul de la 
Dallas, a cărui victimă a fost, în 
1963, președintele Statelor Unite, 
John Fitzgerald Kennedy.

Sînt cunoscute versiunile ofi
ciale și neoficiale care au apărut 
în legătură cu acest asasinat. 
Comisia Warren, delegată ofi
cial de Casa Albă cu cercetarea 
„cazului Kennedy" a stabilit că 
a fost o crimă fără un mobil 
special, săvîrșită de Lee Harwey 
Oswald, individ cu o fișă mai 
mult decît dubioasă.

„O judecată pripită" invocă 
argumente care infirmă conclu
ziile Comisiei Warren.

Concepută ca o suită de inte
rogatorii ale martorilor necitați 
(deliberat sau neglijați), precum 
și ale celor audiați superficial, 
cartea lui Lane demonstrează 
că este foarte puțin probabil ca 
Lee Oswald să fi comis asasi
natul. Dintre martorii audiați 
de Lane aproape două treimi 
au arătat că focurile de 
armă s-au tras din alt loc decît 
depozitul de cărți în care se afla 
Oswald în momentul asasinatu
lui.

Deși nu-și propune să eluci
deze cazul, cartea lui Mark 
Lane reușește să înlocuiască din 
lanțul probatoriu stabilit de Co
misia Warren unele verigi mai 
puțin rezistente și să atragă a- 
tenția asupra unor puncte nu 
îndeajuns de argumentate.

Dumitru POPA



viața internațională
Manifestare RĂZBOIUL NU POATE

in întâmpinarea
la leningradlui 23 August

MOSCOVA 19. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: La Moscova continuă 
manifestările consacrate celei de-a\ 
23-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. în parcul 
de cultură și odihnă „Gorki" a a- ' 
vut loc o „seară a prieteniei ro
mâno—sovietice". Au participat
membrii delegației A.R.L.U.S., 
condusă de Ion Savu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R., Titu? Sinu, consilier al am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia la Moscova, și alți membri ai 
ambasadei.

Adunarea consacrată sărbătorii 
naționale a poporului român a fost 
deschisă de A. K. Melnicenko, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Lenin al P.C.U.S. în conti
nuare, G. G. Sotnikov, adjunct al 
ministrului construcției de mașini 
grele, transport și energie al 
U.R.S.S., vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovieto—române, 
tehniciană texțilistă A. L. Zveoz- 
dokina, inginera chimistă Z. A. 
Kozlova și L. M. Gorodinski, di
rector adjunct la fabrica „Glebov" 
din Moscova, au vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August — 
marea sărbătoare națională a 
României. Ei au subliniat că în cei 
23 de ani care au trecut de la eli
berarea României în țara noastră 
s-au petrecut transformări profun
de, industria, agricultura, știința, 
cultura și învățămîntul cunoscînd 
o continuă înflorire. Vorbitorii s-au 
referit la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării româno—sovietice.

Conducătorul delegației A.R.L.U.S., 
Ion Savu, a înfățișat în cuvîn- 
tul său succesele României socia
liste, a vorbit despre relațiile 
prietenie și colaborare dintre 
rile noastre.

în încheierea manifestării a 
vut loc un spectacol susținut 
artiști din Moscova.

Sîmbătă dimineața, ambasadorul 
României la Budapesta, Dumitru 
Turcuș, a depus coroane de flori 
la mormintele eroilor români din 
Csepel și la Monumentul eroilor 
români din Tiszakecske.

Din partea Ambasadei Republi
cii Socialiste România la Budapes
ta au fost, de asemenea, depuse 
coroane de flori la mormintele e- 
roilor români de la Gyor și Men- 
kerek.

Cproane au fost depuse la 
mormintele și monumentele eroi
lor români și de către reprezen
tanții organelor locale.

PRAGA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Cu ocazia zilei de 23 August, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, Ion Obradovici, 
și alți membri ai ambasadei au 
depus coroane de flori la monu
mentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru eli
berarea Cehoslovaciei din Brno, 
Zvolen, Lucenec, Piestany, Num- 
polec, Kromeris, Luhacovice și 
Banov. La depuneri au asistat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, militari, pionieri.

LENINGRAD 19. — Cores
pondență de la Grigore Cuzai 
Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" a fost oaspetele colecti
vului uzinei de laminate din 
Leningrad. Artiștii români au 
prezentat în sala clubului un 
spectacol urmărit cu interes 
de muncitorii și tehnicienii u- 
zinei. Orchestra de muzică 
populară, dirijată de Victor 
Predescu și Gheorghe Zamfir, 
soliștii instrumentiști și soliștii 
vocali, au fost îndelung a- 
plaudați. La încheierea specta
colului, Boris Colcin, secreta
rul comitetului de partid al 
uzinei, a mulțumit artiștilor 
români pentru spectacolul pre
zentat.

In timpul șederii la Lenin
grad, conducerea ansamblu
lui „Rapsodia Română" a fost 
primită la Sovietul orășenesc 
Leningrad, unde a avut loc o 
discuție tovărășească, și a fă
cut o vizită la filiala Societății 
de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine.

Artiștii români au vizitat 
monumentele istorice ale Le
ningradului.

în căutarea
unei poziții 
adecvate

de 
ță-

a-
de

BUDAPESTA — Corespondentul 
Agerpres, A. Pop, transmite: în 
preajma zilei de 23 August, în di
ferite orașe și localități din R. P. 
Ungară au fost depuse coroane de 
flori la mormintele și monumente
le ostașilor români, căzuți în lupta 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist.

TOKIO 19. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Cu prilejul zilei de 23 August, 
Asociația de prietenie Japonia-Ro- 
mânia a organizat vineri la Tokio 
o seară festivă a prieteniei româ- 
no-japoneze. Au participat Suzuki 
Shiro, președintele Asociației, Hi
roshi Kai, președintele Ligii 
U.N.E.S.C.O. din Japonia, artiști, 
oameni de cultură, membri ai aso
ciației care au vizitat România. 
A luat parte, de asemenea, amba
sadorul țării noastre la Tokio, Ion 
Datcu, membri ai ambasadei, pre
cum și ziariști.

Intr-o atmosferă prietenească 
participanții au discutat despre 
tradițiile culturale din țara noas
tră, despre înnoirile care au loc 
astăzi pe pămîntul românesc în 
toate domeniile vieții sociale.

A fost prezentat apoi filmul do
cumentar „Ceramiștii din Oboga".

Cu prilejul apropiatei sârbâtori najionale a poporului român — 23 August — 
la „Casa prieteniei popoarelor" din Moscova s-a deschis o expoziție de 

fotografii intitulată „România socialistă azi"

Ziarele italiene din ultimele zile pu
blică mai multe articole în legătură 
cu poziția Italiei față de Pactul 
Nord-Atlantic.

Diferite cercuri politice italiene îșî 
arată astfel preocuparea pentru adop
tarea unei poziții cît mai adecvate, 
âvîncî la bază luciditatea în tratarea 
Alianței Nord-Atlantice, care, în răs
timpul de cînd a luat ființă, S-a do
vedit a fi un instrument al războiu
lui rece.

Intervențiile liderilor Partidului So
cialist Unificat au făcut posibilă dis
tingerea a două tendințe opuse în 
cadrul acestui partid : una dintre ele 
neagă „existenta" problemei retrage
rii Italiei din N.A.T.O., calificînd-o ca 
o perspectivă „de neconceput". Aces
tei tendințe îi răspunde opinia, apă
rută în săptămînalul „Sette Giomi" : 
„nu este cîtuși de puțin momentul de 
a păstra tăcerea în legătură cu gra
vele hotărîri ale Alianței Nord-Atlan- 
tice, ci dimpotrivă, a devenit necesară 
o discuție care să studieze pînă la 
esență ponderea schimbărilor petrecu
te în lume în decursul celor două de
cenii ce au urmat semnării pactului". 
Definind ca „mumificată" actuala 
structură a N.A.T.O., săptămînalul 
susține că „trebuie totuși să existe un 
motiv în adoptarea poziției că o ieșire 
din alianță este de neconceput. 
...Aici intră în joc raporturile cu 
S.U.A., acea ordine statică ce con
sacra hegemonia americană în Alianța 
Nord-Atlantică". „în acest caz — co
mentează autorul articolului — avan
tajele sînt în întregime de partea Sta
telor Unite și în foarte mică parte 
(dacă sînt) de partea partenerilor".

Cu privire la adoptarea unei poziții 
față de Pactul Nord-Atlantic, expo- 
nenții tendinței citate atrag atenția 
asupra necesității unei aprecieri a 
„profundelor schimbări intervenite", 
adăugind că „astăzi, blocurile milita
re avînd la origine războiul rece se 
află într-o criză evidentă, ca și alian
țele pe care le-au determinat. în 
consecință, fiecare țară, deci și Italia, 
are dreptul să-și exprime aprecierea 
proprie, legată de interesele și rolul 
său".

Președintele Partidului Comunist din Austria 
despre situația din Orientul Apropiat

VIENA 19 (Agerpres). — Intr-o 
declarație referitoare la situația 
din Orientul Apropiat, președin
tele Partidului Comunist din Aus
tria, Franz Muhri, a subliniat ne
cesitatea unei reglementări pașnice 
și trainice în această zonă. Parti
dul Comunist din Austria a decla
rat de la bun început că războiul 
„nu poate constitui un mijloc de 
rezolvare a litigiilor între țările 
arabe și Izrael". „Partidul Comunist 
din Austria — a spus Muhri — s-a 
pronunțat de la începutul conflic
tului în favoarea unei soluții poli
tice care să respecte interesele na
ționale ale popoarelor arabe și ale 
poporului izraelian j o pace trai-

nică este posibilă numai pe baza 
retragerii trupelor izraeliene pe po
zițiile de unde au plecat, pe baza 
renunțării Izraelului la cuceriri te
ritoriale, pe baza dispoziției sale de 
a soluționa în mod uman și demo
cratic problema refugiaților pales
tinieni arabi. Pentru realizarea 
unei păci trainice este însă nece
sară, totodată, și dispoziția con
ducătorilor arabi de a accepta o 
soluție politică pe baza recunoaș
terii dreptului de existență și a 
integrității teritoriale a statului 
izraelian. Ar fi, de asemenea, nece
sară rezolvarea problemei folosirii 
strîmtorii Tiran și Canalului de 
Suez de către navele izraeliene",

In întîmpmarea jubileului 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La Moscova s-au încheiat lu
crările Simpozionului internațional 
consacrat celei de-a 50-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie. La a- 
ceastă reuniune științifică au luat 
parte numeroși tineri cercetători, e- 
conomiști, sociologi, juriști, filozofi 
și istorici din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria șl 
Uniunea Sovietică.

Oamenii de știință din țara noas
tră, prezențî lâ lucrările simpozio
nului, au participat activ la dezba
teri, prezentând referate și comuni
cări de specialitate.

Participanții la simpozion Între
prind în prezent o vizită în orașul 
Leningrad.

CONGO (KINSHASA)

MERCENARII

PRIMIT DE
PAK SEU CER

PHENIAN 19 (Agerpres). Pa* 
Sen Cer, membru al Comitetului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene și ministru al 
afacerilor externe, l-a primit In 
audiență pe ambasadorul extraor
dinar șl plenipotențiar al Republi
cii Socialiste Romftnla la Phenian, 
Nlcolae Popa.

Cu acest prilej a avut toc o 
convorbire tovărășească,

SE MENȚIN
Conferința de presă
a președintelui S. U. A,

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Lyn
don Johnson, a ținut vineri o confe
rință de presă televizată în cursul 
căreia s-a referit, printre altele, la 
criticile aduse recent în Congresul 
american politicii Administrației în 
Vietnam.

„Declarațiile făcute cu acest pri
lej de președintele Johnson, subli
niază agenția France Presse, au fost 
calificate de observatorii politici 
drept „dure". Referindu-se la opera
țiunile militare din Vietnamul de

sud, precum și la bombardamen
tele efectuate de aviația americană 
asupra R. D. Vietnam, președintele 
Johnson a afirmat că „politica 
guvernului său nu s-a schimbat...", 
dar a recunoscut că, cu cît războiul 
continuă mai mult, cu atît el va fi 
mai dificil și că cu cît luptele vor 
dura mai mult, cu cît vor fi mai 
mari sacrificiile în oameni și ma
teriale, cu atît se vor naște mai 
multe disensiuni și cu atît va fi 
mai greu".

ÎN ORAȘUL
KINSHASA 19 (Agerpres). •— Co

respondentul agenției Reuter transmite 
că situația în localitatea Bukavu con
tinuă să fie încordată. Trupele armatei 
naționale dețin în continuare controlul 
asupra a două districte ale orașului, în 
timp ce mercenarii lui Jean Schramme 
se mențin într-unul din acestea. Au-

BUKAVU
toritățile de la Kinshasa au dat un 
ultimatum do 10 zile mercenarilor, 
termen în care să predea întregul oraș. 
In urma svonurilor potrivit cărora 
mercenarii ar pregăti pătrunderea cu 
forța în Ruanda, la frontiera acestui 
stat au fost luate măsuri severe de 
pază.

IRAN Sesiunea

Adunării Constituante
amenințat de sciziune?

Un grup de mercenari pe teritoriul Congo-ulul (fotografie reprodusă din 
ziarul parizian „Le Figaro")

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Cu 14 luni înaintea alegerilor pre
zidențiale din S.U.A., partidul re
publican este amenințat de o sci
ziune în legătură cu politica viet
nameză a Statelor Unite. „Dacă 
această sciziune se produce — scrie 
corespondentul din Washington, al 
agenției France Presse — ea riscă 
să compromită serios șansele repu
blicanilor în alegerile prezidențiale 
din noiembrie 1968".

Divergențele au ieșit cu putere la 
iveală în momentul în care guver
natorul statului Michigan, George 
Romney, unul din candidațîi posi
bili ai partidului, s-a pronunțat zi- 

' lele trecute împotriva escaladării 
bombardamentelor în R.D. Viet
nam. Această luare de poziție a 
fost imediat dezaprobată de fostul 
președinte Eisenhower, Gerald 
Ford, liderul minorității republica
ne din Camera Reprezentanților, 
de Everett Dirksen, liderul repu
blicanilor în Senat, și de alți frun
tași republicani. Pe de altă parte, 
în conducerea partidului a provo
cat o vie emoție modificarea inter
venită în poziția influentului sena
tor republican Thruston Morton. 
Pînă în prezent adept al actualei 
politici vietnameze a S.U.A., Thur
ston Morton s-a raliat acelor repu
blicani care în ultimele zile au în
ceput să vorbească de o „dezanga
jare onorabilă" a S.U.A. în speran
ța de a exploata nemulțumirea 
provocată în rîndurile cetățenilor 
americani de războiul dus în Viet
nam.

TEHERAN 19 (Agerpres). — Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a deschis sîmbătă 
sesiunea Adunării Constituante alese 
la patru august a. c. Adunarea ur
mează ca, la propunerea guvernului, 
să modifice textele constituționale 
pentru a se permite desemnarea unui 
regent în timpul vieții suveranului.

agențiile de presă transmit
întrevedere Novotny - Ulbricht. Agenfla CTK anunjM că 

Antonin Novofny, președintele R. S. Cehoslovace, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a avut o întrevedere cu Walter Ulbricht, președintele Consi
liului de Sfat al R. D. Germane, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., care se află în 
R. S. Cehoslovacă la odihnă. Cu acest prilej a avut loc un schimb da vederi într-o 
serie de probleme actuale care interesează cele două părji.

Un grup de deținuți din 
Aden au declarat greva 
foamei, Pe termen nedefinit, cerind 
să fie eliberați imediat sau să fie con
damnați în baza unei hotărîri judecă
torești. Ei se găsesc de aproape opt 
luni în închisoarea Mansoura, cu titlul 
de „suspecți".

In pofida unor fapte incon
testabile, oficialitățile de la 
Salisbury s-au silit timp do 
peste un an. să ascundă sau 
cel puțin să diminueze am
ploarea numeroaselor ciocniri 
între grupările de partizani 
rhodesieni și trupele guver
namentale. Uneori, aceste 
lupte au fost trecute complet 
sub tăcere. Alteori însă, cînd 
ecourile împușcăturilor ajun
geau pînă în capitala rhode
siană, laconicele comunicate 
oficiale se mulțumeau să a- 
rate doar că trupele guver
namentale au capturat sau au 
făcut inofensiv un grup de 
„teroriști", desemnîndu-i astfel 
pe patrioții rhodesieni care 
continuă lupta pentru o reală 
independență a țării. Scopul 
acestei politici a struțului era, 
fără îndoială, acela de a de
monstra că rasiștii, care au 
acaparat puterea la Salisbury, 
nu înfîmpirrâ dvcit opoziția 
unor grupur1 izolate de ne
mulțumiți. lată însă că, în 
urma puternicelor ciocniri mi
litare semnalate cu cîteva zile 
în urmă în valea fluviului 
Zambezi, oficialitățile au fost

/

Tensiune in creștere

la Salisbury
nevoite să recunoască, pentru 
prima dată, că trupele rho- 
desiene au suferit pierderi în 
oameni și armament.

Succesele partizanilor rho- 
desieni sînt cu atît mai sem
nificative cu cît ele au loc 
în condițiile cînd guvernul de 
la Salisbury primește un ma
siv ajutor din partea Republi
cii Sud-Africane. Presa afri
cană a dezvăluit că așa-zișii 
consilieri sud-africani trimiși 
în Rhodesia pentru instruirea 
trupelor guvernamentale au 
început să participe direct 
la operațiunile de înăbușire 
a mișcării de partizani.

Lupta pe care o duc pafrio-

jii rhodesieni penfru răsturna
rea regimului rasist de la 
Salisbury se desfășoară pe 
fundalul unei complicate crize 
politice. A devenit ceva obiș
nuit ca starea excepțională, 
situafie în care Rhodesia se gă
sește de aproape doi ani, să 
se prelungească automat, 
după scurgerea unei perioade 
de trei luni. Dar legislafia 
excepțională adoptată astfel 
de echipa lui Smith nu a pu
tut și nu poate împiedica 
creșterea valului nemulțumiri
lor în rîndurile tuturor pătu
rilor populației. Actele de sa
botaj economic se fin lanf. 
De mai multe luni pe liniile

ferafe rhodesiens locomoti
vele circulă precedate de va
goane încărcate cu nisip pen
tru a detona eventualele mine 
aflate sub șine. Paralel, se în
mulțesc demonstrațiile antigu
vernamentale. Elocventă, în a- 
cest sens, este recenta mani
festație a studenților de la 
universitatea din Salisbury îm
potriva căreia poliția a inter
venit cu cîini dresați.

In contextul agravării crizei 
politice interne din Rhodesia 
se înscrie și mișcarea unei 
fracțiuni de extremă dreaptă 
care-l consideră pe Smith 
prea „moderat*. El este criti
cat chiar de colegii lui din

partidul guvernamental Fron
tul rhodesian. Tolba cu săgeți 
o deține căpitanul C.PJ. 
Bashoff, originar din R.S.A. și 
proprietar a șapte ferme rho- 
desiene, care se situează în 
fruntea nemulțumiților de 
dreapta. Presa engleză II 
consideră ca pe un posibil 
succesor al lui Smith. Grupul 
lui cere cu înverșunare adop
tarea de urgență a unei legis
lații polițiste, suprimarea ori
cărei opoziții și introducerea 
cît mai grabnică a canoane
lor apartheidului. Grupul lui 
Bashoff se pronunță pentru 
scoaterea tuturor oamenilor 
de culoare din „zonele albe* 
și trimiterea lor în rezervații. 
Pentru a le fi pe plac, echipa 
lui Smith a inițiat o lege care 
interzice africanilor accesul în 
orașe. Legea a provocat însă 
numeroase proteste, împotri
va ei pronunțîndu-se chiar 
și unele cercuri clericale cato
lice.

Aceste înfruntări de 
scena [ 
ca la Salisbury tensiunea să 
fie în creștere.

sta înfruntări de pe 
politică rhodesiană fac

Augustin BUMBAC

REDACȚIA ȘI administrația : București Piața „Scinteli". Tel.

Comemorarea lui Ernst 
Thălmann. Cu prilejul împlinirii 
a 23 de ani de la moartea lui Emst 
Thălmann, președinte al Partidului Co
munist din Germania, la Hamburg a 
fost organizată o adunare la care au 
participat numeroși foști combatanți ai 
mișcării de rezistență împotriva fas
cismului. La placa comemorativă, care 
se află aplicată pe zidul casei din 
Hamburg în care a locuit pînă în anul 
1933 Emst Thălmann, au fost depuse 
numeroase coroane de flori din partea 
reprezentanților mișcării de rezistență 
antifasciste și a muncitorilor din acest 
oraș.

Greva marinarilor din 
flota comercială a Canadei, 
declarată în urmă cu două zile, con
tinuă. Tratativele inițiate între repre
zentanții sindicatului marinarilor și pa
tronat au fost întrerupte. Nu a fost sta
bilită o nouă dată pentru reluarea lor. 
Un purtător de cuvînt al Asociației 
armatorilor a declarat că aproximativ 
150 de nave sînt imobilizate în portu
rile canadiene, ca urmare a acestei 
greve.

0 delegație parlamentară 
pakistaneză în U.R.S.S. La 
invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
sîmbătă a sosit la Moscova o delegație 
parlamentară pakistaneză, în frunte 
cu Abdul Jabbar Khan, președintele 
Adunării Naționale pakistaneze.

Al 7-lea Congres al Uni
unii internaționale a bio- 
chimiștilor, ?i a încePut Ia w 
august lucrările la Tokio. Sînt pre- 
zenți aproximativ 4 500 de oameni de 
știință din numeroase țări ale lumii. 
Din România iau parte Dumitru Flo
rea Ion, conferențiar la Universitatea 
din București, prof. dr. Leonid Ababei, 
șeful catedrei de biochimie de la 
I.M.F. Iași. Congresul va dezbate pro
bleme actuale ale biochimiei.

Invitație în vederea unei 
reuniuni arabe la nivel 
înalt. Postul de radio Cairo a anun
țat că președintele Consiliului Su
prem de Stat al Sudanului, Ismail Al 
Azhari, a adresat sîmbătă o invitație 
oficială regilor și șefilor statelor arabe 
de a participa la o reuniune arabă la 
nivel înalt, la 29 august, la Khartum.

0 explozie nucleară sub
terană de mică intensitate a 
fost efectuată la poligonul din statul 
Nevada, anunță Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A. Aceasta este cea 
de-a 18-a experiență efectuată anul 
acesta de S.U.A.

Conferința Consiliului in
ternațional al griului,reunită 
la Roma, și-a încheiat vineri lucrările, 
adoptînd un „aranjament internațio
nal privind cerealele". Documentul 
urmează să fie prezentat guvernelor 
interesate.

Turcia nu va participa 
la manevrele forțelor mo
bile ale N.A.T.O. Presa din 
Istanbul informează că unitățile mi
litare ale Turciei nu vor participa la 
manevrele forțelor mobile ale N.A.T.O., 
programate să aibă loc în Grecia între 
25 august și 15 septembrie a.c. Se 
menționează că Turcia va trimite la 
aceste manevre numai observatori.

Situația din Nigeria. Ș^8 
militare rămîn contradictorii. Guvernul 
federal din Lagos anunță lupte „de o 
deosebită intensitate" în regiunea ora
șului Nsukka, precum și înaintări ale 
trupelor sale în direcția orașului Benin 
și a localităților Warri și Ughelli din 
provincia de centru vest. Din sursă 
„biafreză" se arată că un batalion al 
trupelor federale s-a retras de pe 
cîmpul de luptă de la Nsukka, pără
sind cantități însemnate de armament 
și muniție. în provincia de centru vest, 
noul administrator militar Okonko a 
anunțat formarea unui guvern, adău
gind că provincia se constituie într-un 
stat separat, fără a preciza însă dacă 
iese din Federația Nigeriei.

încălcare a convenției 
de armistițiu din Co
reea. După cum anunță A.C.T.C., 
soldați americani au comis o nouă 
încălcare a convenției de armistițiu. 
Astfel, la 18 august ei au deschis în 
două rînduri focul asupra porțiunii 
acestei zone aparținînd R.P.D. Co
reene, servindu-se în acest scop de 
arme de diferite tipuri introduse în 
mod ilegal, printr-o flagrantă violare 
a statutului zonei demilitarizate. Ata
cul soldaților americani — precizează 
A.C.T.C. — s-a îndreptat asupra pos
tului coreean din zona amintită, rănind 
membri ai personalului de serviciu.

A1 21-lea Congres internațional „Apimondia". Federația 
Internațională de Apicultura și-a încheiat lucrările la Universitatea din Maryland- 
S.U.A. Delegația română a prezentat 14 referate apreciate de participant. La 
încheierea lucrărilor congresului, Adunarea Generală a Apimondiei a ales noul 
organ de conducere, în funcția de președinte fiind reales profesor-inginer 
V. Harnaj — România. Cu acest prilej s-a stabilit ca editura Apimondiei să aibă 
sediul la București.
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