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APROPIEREA CON
DUCERII DE PRODUCȚIE 
favorizează deciziile

economice optime
Ing. Șoos Manea CAROL

«ecrefar al Comitetului regional Cluj al P.C.R.

Măsuri realiste 
care răspund 

cerințelor actuale
Adunarea activului de par
tid de la Combinatul chi
mico - metalurgic din Baia 
Mare

Proiectul de Directive 
«le C.C. al P.C.R., ou pri
vire la perfecționarea con- 
duoerii și planificării eco
nomiei naționale conține, 
printre prevederile sale, 
un principiu de excep
țională însemnătate prac
tică și teoretică, mate
rializat în apropierea con
ducerii de producție. Va
loarea lui decurge din 
faptul că exprimă apli
carea creatoare a centra
lismului democratic și per
mite fundamentarea temei
nică a soluțiilor și decizii
lor economice de îmbună
tățire a procesului de 
producție, precum și fruc
tificarea lor operativă, efi
cientă în întreprinderi.

în acest scop, demn de 
remarcat este cadrul orga
nizatoric preconizat, sub 
forma tripticului centrala 
industrială, întreprinderea 
productivă și ministerul 
economic. Prin modul cum 
sînt definite atribuțiile și 
răspunderile ce vor revepi 
centralelor industriale, în
treprinderilor și ministere
lor economice, prin acorda
rea de drepturi mai largi 
unităților economice în di
rijarea activității lor, pre
vederile din proiectul de 
directive țintesc apropie
rea conducerii de produc
ție, creînd condiții pentru 
concentrarea forțelor și în
tărirea stimulentelor în ve
derea realizării sarcinilor 
planului de stat în condi
țiile unei eficiențe econo
mice crescînde.

Evident, problemele apli
cării principiului apropierii 
conducerii de producție, 
care să favorizeze net lua
rea deciziilor economice 
optime, sînt complexe. în 
fond, nu e vorba de „ju
mătăți" de măsură, ci de 
acțiuni convergente, capa
bile să evite neajunsurile 
actualei forme de organiza
re și conducere a activită
ții economice, practicile de 
centralism excesiv, care 
prin efectele lor s-au 
făcut resimțite și în în
treprinderile industriale 
din regiunea Cluj. Nu 
cred că exagerez Cînd afirm 
că organele de coordonare.

Un nou laminor 
în construcție

la Roman
BACĂU (corespondentul „Scîn- 

teii“). — La Uzina de țevi din 
Roman, alături de halele exis
tente, se înalță altele noi, în 
care vor fi montate agregatele 
unui laminor de 6 țoii. Noul la
minor, care va produce anual 
100 000 tone țevi de construcții, 
conducte și burlane cu diame
trul cuprins între 83 pină la 
168 mm, va intra în funcțiune în 
prima jumătate a anului 1969. 
Prin aceasta, uzina din Roman 
va asigura economiei naționale 
întreaga gamă de țevi cu diame
trul cuprins între 83 și 377 mm.

Utilajele moderne, de înal
tă tehnicitate, ale noului la
minor vor asigura obținerea u- 
nor produse cu caracteristici 
tehnice la nivelul cerințelor de 
pe piața mondială. De menționat 
că peste 80 la sută din aceste 
utilaje vor fi produse de în
treprinderi constructoare de 
mașini din țara noastră.

Alături de halele de produc
ție ale noului laminor vor fi 
construite depozitele de produ
se finite cu o suprafață de pes
te 5 000 mp; de asemene i, se vor 
extinde secțiile utilitare.

adică ministerele economice 
și direcțiile generale, se 
află — la propriu și la fi
gurat, în timp și in spațiu 
— la o distanță apreciabilă 
de unitățile industriale din 
regiunea noastră și că mo
dul în care se manifestă în
drumarea și controlul are 
adesea un pronunțat carac
ter formal, acționîndu-se 
fără a se cunoaște amă
nunțit și real situația în
treprinderilor.

Ca urmare, unele ches
tiuni mărunte, care ar pu
tea fi foarte bine rezolvate 
la nivelul conducerii între
prinderilor, se transmit a- 
oum direcțiilor generale 
coordonatoare, pe baza unor 
dispoziții elaborate în mare 
parte cu mulți ani în 
urmă, așteptîndu-se ca fo
rurile respective să-și dea 
verdictul. Așa se întîmplă, 
de pildă, cu defalcarea pe 
structură a numărului 
scriptic de salariați planifi
cați, care frînează folosirea

forței de muncă în concor
danță cu cerințele produc
ției, cu imperativul econo
misirii ei în favoarea am
plificării productivității 
muncii. De asemenea, Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini solicită 
uzinelor „Tehnofrig" și 
„Unirea" din Cluj să-i tot 
trimită planuri și rapoarte 
în fiecare trimestru, fără 
ca acest for tutelar să-și 
facă simțită prezența — 
prin decizii optime — în 
soluționarea problemelor 
în suspensie. Intervin nea
junsuri și, aceasta în mod 
deosebit, în domeniul diri
jării efective a aprovizionă
rii și desfacerii producției. 
Filiera aprovizionării în
treprinderilor constructoare 

'de mașini, bunăoară, este 
extrem de complicată, ocu
pă un personal numeros și, 
ceea ce e mai grav, are o 
eficiență redusă sub rapor
tul asigurării unei perfecte 
corespondențe între ceea ce 
prevăd forurile de resort și 
îndeplinirea riguroasă a 
planului. Astfel, uzina „U- 
nirea", nu numai că nu a 
primit repartiții pentru cir
ca 20 la sută din sortimen-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Uzina de mașini grele din București: turnătoria electrică 
de oțel și fontă aflată în fază finală de construcție 

Foto : Agerpres (Continuare în pag. a IlI-a)

APROVELEFEUL
Fiecare livadă foșnește ca un te

zaur.
Fiecare vale cu grădini, fiecare 

deal acoperit cu podgorii lumi
nează ca un chihlimbar. Pe toate 
zările se văd crescînd podgorii — 
prin trudă și înțelepciune pămîntul 
se umple cu faguri.

Cui încredințăm însă soarta gin
gașelor fructe ?

Ați auzit de aprozar ?
în piață, aici la Constanța, 
sau aiurea, la cîte un magazin 

de fructe și legume, vînzătorul a- 
ranjează atent lăzile, stropește ver- 
dețurile, îndeamnă clienții să cum
pere „că-i chilipir" și fructele din lă
zile lui îți fac cu ochiul și te duci la 
el cu banii, și te duci apoi acasă 
bucuros să-i dăruiești copilului un 
măr, o pară, un strugure pe-o sprin
ceană ! Dar iată, alături, un alt vîn- 
zător, întors cu spatele, în mijlocul 
lăzilor lui cu veștejituri, gata să sară 
cînd îl rogi să-ți dea niște mere fru
moase :

— Ia ce-ți dau eu ! Asta-i marfa ! 
Nu-ți place, nu lua !

Acesta este spiritul aprozarului, 
spiritul Aprozaurusului, spaima car
tofilor și a strugurilor ! Ne resemnăm 
cu ceea ce ne aruncă în sacoșă Apro- 
zaurus, cu ceea ce scapă printre făl
cile lui. Cîte nuanțe de lumină și de 
culoare, de veselie, de bucurie, de 
soare și prospețime pe chipul fruc-

TELEGRAMA ADRESATĂ
C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

La Combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Baia Mare a avut loc, zilele trecute, o adunare a activului 
de partid în cadrul căreia au fost dezbătute documentele adop
tate de plenara C.C, al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. Participan- 
tii la adunare au dat o înaltă apreciere proiectului de Directive 
cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei 
naționale, celorlalte documente, au subliniat caracterul realist 
și profund științific al măsurilor preconizate, care dau un răs
puns clar problemelor ce s-au conturat cu stringență în ac
tuala etapă de dezvoltare a țării și urmăresc să asigure mersul 
hortărît înainte pe calea înfăptuirii obiectivelor desăvîrșirii con
strucției socialiste. El au făcut, pe baza experienței practice acu
mulate, și o serie de propuneri valoroase menite să contribuie la 
conturarea mai precisă a unor prevederi, la ridicarea pe o treap
tă superioară a activității economice.

— Apropierea conducerii de activitatea întreprinderilor, prin 
crearea de centrale industriale — a spus ing. Florian Băgăluț, 
directorul combinatului — a devenit un imperativ de stringentă 
actualitate pentru perfecționarea formelor de conducere în e- 
conomie. Aceasta este o măsură binevenită, impusă de comple
xitatea problemelor pe care le ridică amplul proces de dezvol
tare și modernizare pe care îl străbate economia noastră în 
etapa actuală. îmi exprim convingerea că prin constituirea cen
tralelor industriale se vor crea condiții propice pentru funda
mentarea mai riguroasă a planului întreprinderilor, a deciziilor 
economice, pentru o coordonare mai operativă a producției, pen
tru participarea largă a celor mai buni specialiști la soluționa
rea problemelor esențiale ale activității economice. Desigur, 
organizarea centralelor industriale se va face pe baza unor 
studii temeinice, multilaterale. Aș propune ca în cadrul cen
tralei din care va face parte combinatul nostru să funcțio
neze și o uzină constructoare de mașini, profilată pentru execu
tarea pieselor de schimb și a unor utilaje mai simple. Separat, 
sau în cadrul acestei întreprinderi, să existe și un nucleu sau 
o secție care să se ocupe de executarea reparațiilor capitale și 
a reviziilor generale ale utilajelor din unitățile aflate în com
ponența centralei respective. Se vor putea astfel obține, pe o 
cale foarte simplă și operativă, piesele de schimb necesare, 
se vor reduce mult durata reparațiilor și numărul personalului 
din sectoarele de întreținere și reparații. Totodată, consider 
că ar fi util să se înființeze în cadrul viitoarei noastre centrale 
(sau pentru mai multe centrale similare) un laborator inde
pendent, care să efectueze analize obiective atît pentru furni
zori, cît șl pentru beneficiari.

Alți vorbitori s-au referit în cuvîntul lor la oportunitatea per
fecționării metodelor de planificare, la necesitatea stabilirii pe 
baze mai realiste a sarcinilor de producție. „în combinatul nos
tru — a spus ing. Ioan Balia, de la serviciul producție — nu s-a 
asigurat întotdeauna o concordanță între sarcinile de plan și 
baza de materii prime. De exemplu, la fabricarea oxizilor și la
minatelor de plumb, forul tutelar ne-a repartizat pentru pri
mele două luni ale anului cu 460 tone de plumb mai puțin decît 
era necesar ca să realizăm planul de producție. In compensare, 
cantitatea respectivă ne-a fost repartizată abia acum, în trimes
trul IV, ceea ce nu poate să nu ducă la o dereglare a mersului 
normal al producției. După părerea mea, asemenea deficiențe

Pamflet
de Traian COȘOVEI

telor și al grădinilor — tot attta 
umbră, și răceală, și nepăsare pe 
chipul și în gesturile comerțului cu 
fructe și legume făcut în spiritul 
pomenit :

„Ia ce-ți dau eu !“, „Nu-ți place, 
nu lua r „Să nu te mai prind 
pe-aici !“, „Asta-i marfa ! Zi mersi că 
o ai și pe asta !“ Grămezi de jigniri, 
de umiliri, de sfidare — vîndute cu 
cîntarul.

Vrei să-ți vîndă din altă ladă, pen
tru că asta din care vinde e plină cu 
boroghină ? Dar cum ai îndrăznit să 
deschizi gura ! ? Dar cum o să în
ceapă el altă ladă ! ? Dar ce are 
lada asta ! Ce, lada asta nu trebuie 
vîndută ? Nu-s tot roșiile alea, vrei 
să înceapă toate lăzile, vrei să strice 
vitrina, cum îndrăznești să-i spui 
de vitrină ! Te servește din lada în
cepută. Veșnic are o vitrină cu lăzi 
„șic", pavoazată — și veșnic o ladă 
„începută", plină cu veștejituri, cu 
bracurile rămase de la descărcări. 
Iar lada aia „începută" și din care 
servește cumpărătorii — lada cu ceea 
ce a căzut la „sortare" nu are să se 
termine niciodată, mereu va aduce 
altă ladă cu ciurucuri — orjcît cine

va naiv va trage nădejde că are să 
termine „lada începută" și va da 
jos o ladă din cele de podoabă. (S-ar 
putea obiecta că eu scriu despre o 
firmă care nu mai există, că vechiul 
„aprozar" a dispărut și că acum i-au 
luat locul acele magazine de „Legu
me și fructe" aparținînd O.V.L.F. 
S-ar putea, dar aici nu e vorba de 
aprozar, ci de Aprozaurus, adică de 
duhul rău pe care l-a răspîndlt acest 
crivăț în comerțul cu legume și fruc
te, de spiritul necivilizat răspîndit 
de el și rămas în multe privințe a- 
proape intact și sub egida O.V.L.F., 
de mentalitățile celor care venind 
de la aprozar le-au adus și la O.V.L.F. 
încît ori „aprozar" ori O.V.L.F. e 
aproape același lucru. De altfel, gos
podinele, cetățenii spun și azi cu 
sfială : mă duc la aprozar, pentru 
că omul nu se uită la firmă, ci la 
modul cum este servit).

V-ați gîndit vreodată, v-ați sur
prins că ați căpătat reflexe u- 
militoare, neplăcute ? Că atunci 

cînd vă aflați în fața unui vînzător 
Aprozaurus, să cumpărați legume, 
fructe, vă cuprinde un fel de ti
morare, un fel de sfială pentru că 
știți dinainte că vă va servi așa cum 
va crede el, cum va vrea el. cu spa
tele întors acoperind și Iada și cîn
tarul ? Există o condică de recla- 
mațil, un caiet răpănos, legat cu o 
sfoară și coborît parcă din cer cu

ÎNTOARCEREA de la moscova
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

La sosire pe aeroportul Băneasa

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Sovie
tice și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a participat la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea celei 
de-a 50-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
ducătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent

★

La plecarea din Moscova, dele
gația a fost condusă de tovarășii 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ăl P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. V.

UTILIZĂRILE CELEI DE-A 
PATRA STĂRI A MATERIEI
DE VORBĂ CU SAVANȚI Șl SPECIALIȘTI CARE 
AU PARTICIPAT LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

DE FIZICA Șl TEHNICA PLASMEI

Desigur, fascinați de frumusețea 
„luminii reci" a stelelor. oamenii 
și-au dat curînd seama de grandoa
rea proceselor termice și luminoase, 
a energiilor colosale antrenate în 
activitatea acestora.

Iată însă că lumea modernă creea
ză realmente posibilitatea ca aici, 
pe Pămînt, specialiștii să poată reali
za temperaturi, acumulări de ener
gii ce pot concura cu cele ale astre- 
lor. Fizica și tehnica plasmei — 
ramuri moderne ale științei — se 
dezvoltă astăzi cu rapiditate, des- 
chizînd cunoașterii și practicii uma
ne orizonturi noi, de cea mai mare 
însemnătate.

Sîmbătă și-a încheiat lucrările pri
ma Consfătuire națională de fizica 

sfoara aceea — și nu mai cerem con
dica aceea pentru că tot din cer ar 
urma să depene cineva sfoara și să 
tragă la el caietul răpănos. Nu mai 
cerem condica pentru că, cerînd-o, 
gestionarul strigă gesticulînd cu 
greutatea de pe cîntar în mînă : „Ia-o, 
ia-o șl scrie ce vrei ! Poți s-o iei și-a
casă să faci din ea ciorbă 1“

După ani de tratament pe care ni-1 
administrează de la taraba lui — 
Aprozaurus a înregistrat biruințe în
semnate asupra spiritului nostru. Și 
nu mai cerem condica.

Am văzut în piețe cîte un chioșc 
nou, cîte un magazin nou în care 
ferme de stat și cooperative agri

cole de producție își vînd direct pro
dusele. Sînt magazine bine aprovizio
nate. cu produse bune, proaspete, 
curate, îmbietoare — și se observă 
bine tendința producătorilor — fer
me de stat și cooperative agricole — 
de a-și valorifica direct roadele mun
cii lor. Este aici un lucru bun ? 
Este pentru că aceste magazine noi, 
bine aprovizionate, aceste magazine 
cu vînzători și gestionari interesați 
direct în a fi politicoși și care, pe 
măsură ce se vor răspîndi, vor avea 
tot mai mulți clienți, îl vor constrîn- 
ge și pe Ovelefeu să facă un co
merț civilizat dacă vrea, bineînțeles, 
să trăiască și să se bucure de cinstire.

Am cutreierat birourile, prin ser
viciile, prin oficiile, prin între
prinderile comerciale : birouri mari, 
multe, modern mobilate și pli
ne cu lume, cu funcționari mai deși 

(Continuare în pag. a II-a) 

al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C- al P.C,R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, au fost prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului

★ ★

Podgornîi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. I. Pelșe, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
N. A. Tihonov, Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri.

și tehnica plasmei, organizată între 
2—4 noiembrie a.c. de Institutul de 
fizică al Academiei. în colaborare cu 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul învățământului. Lucră
rile ei — la care au participat re
prezentanți a șapte institute de cer
cetări, opt institute de învățămînt 
superior și 28 de întreprinderi in
dustriale — au confirmat utilitatea 
schimbului larg de idei între specia
liști, a conlucrării cercetătorilor cu 
specialiștii din producție.

Pentru a prezenta cititorilor noș
tri principalele orientări ale lucrări
lor efectuate în acest domeniu de 
mare perspectivă și prezentate la 
consfătuire, cît și unele concluzii 
care s-au desprins din dezbateri, 
ne-am adresat unor participant la 
această manifestare științifică.

Acad. E. BAD AR AU, 
directorul Institutului de fizică 

București

0 INEPUIZABILA SURSA 
DE ENERGIE

— Studiul plasmei nu numai că ne 
dezvăluie multe din secretele mate
riei. dar ne oferă și însemnate apli
cații practice, ceea ce face ca în a- 
cest domeniu să fie concentrate as
tăzi importante forțe de cercetare.

Sub influenta unor cîmpuri elec
trice. de pildă, particulele încărcate 
ale plasmei pot fi accelerate la e- 
nergii mari, permițînd realizarea în 
plasmă a unor temperaturi de zeci 
de mii și chiar milioane de grade. 
Aceasta deschide perspectiva satis
facerii necesităților energetice ale o- 
menirii fie prin transformarea di
rectă a energiei termice în energie 
electrică, fie prin reacții termonu
cleare dirijate.

In ceea ce privește transformarea 
directă a energiei termice în ener
gie electrică, se detașează îndeosebi 
două direcții de cercetare, abordate 
si în cadrul Institutului de fizică- 
București și anume : conversia 
termoionică și conversia magneto- 
hidrodinamică. In ambele cazuri, e- 
nergia electrică este obținută direct 
din energie termică, fără a fi nece
sar să se facă transformări inter
mediare (de exemplu. în energie 
mecanică), ca în cazul centralelor 
clasice cu aburi, fapt care asigură o 

(Continuare în pag. a IV-a)
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Executiv al CjC. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei, precum și Ivan Gri- 
gorovici Kovali, conducătorul de
legației Asociației de prietenie so- 
vieto-române, și cosmonautul Pa
vel Popovici, care se afla în vizită 
în țara noastră.

Un mare număr de bucureșteni, 
aflați pe aeroport, au salutat cu 
căldură pe conducătorii de partid 
și de stat.

șefi de secție la C.C. al P.C.U.S., 
generali.

Au fost prezenți Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Moscova, și mem
bri ai ambasadei române.

La aeroportul Robins, statul 
Georgia, a sosit acum cîteva zile 
prin poștă un colet neobișnuit ca 
volum și greutate. Despachetîn- 
du-se coletul s-a descoperit cu 
surprindere că el conținea o ra
chetă de tipul „Titan*, expediată 
de la baza aeriană Norton din Ca
lifornia. Autoritățile de la Robins 
au declarat că este o greșeală de 
expedijie, deoarece ele nu au fă
cut o asemenea comandă. Noroc 
că racheta a fost trimisă prin poștă, 
căci tot dintr-o greșeală ar fi pu
tut fi expediată pe traiectorie. Doar 
cu două luni în urmă, o rachetă 
de tip „Pershing”, lansată de la 
baza White Sands din sudul Sta
telor Unite, a scăpat de sub con
trol și a nimerit pe teritoriul Me
xicului, în apropierea localității

S-a mai
rătăcit o
rachetă...
Bosque-Bonito. In iama lui 1965, 
o rachetă de tipul „Athena”, de
viind de la traiectorie, a căzut în 
apropierea localității Creede din 
Colorado, iar proiectilul ei nu a 
fost găsit decît după topirea zăpe
zilor.

Intîmplările de acest gen rea
duc în actualitate o realitate dra
matică, aceea a marilor primejdii 
ce pot rezulta dintr-o manipulare 
lipsită de răspundere sau dintr-un 
accident.

Poate fi tăgăduită amploarea 
unei asemenea primejdii în lumea 
de astăzi, saturată de bombe și 
capsule nucleare ? Poate doar 
de aceia care sînt interesați să im
prime o stare de spirit de autoli- 
niștire, la adăpostul căreia să-și 
realizeze planurile de înarmări. 
Generalul Tomas Power, fost co
mandant al aviafiei strategice a 
S.U.A., e unul din aceștia. El sus
ține că „există un pericol foarte, 
foarte mic de război din întîm- 
plare”. Dar chiar după părerea lui, 
deși e „foarte, foarte mic*, 
pericolul exisfă totuși. Ministrul 
american al apărării, McNamara, 
este mai franc. Intr-o expu
nere în fafa unei comisii a Con
gresului el a admis existenta peri
colului folosirii „din eroare" a ar
mei atomice și, implicit, a izbucni
rii unui război „din greșeală". Iar 
secretarul de stat, Rusk, a afirmat 
deschis : „Pericolul izbucnirii în- 
tîmplătoare a războiului crește pe 
măsură ce armamentul modern se

Al. CÎMPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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• Sînt șofer pe un autobuz al secției D.R.T.A. 
Tg. Jiu și fac curse regulate pe traseul Tg. Jiu 
— Buzești. In comuna Dumbrăveni există un 
pod rupt. Nu se mai poate circula pe el din luna 
martie a.c. Pină acum, oît a fost apa mică, am 
mers cu autobuzul prin gîrlă. Venind ploile, 
acest lucru nu mai e posibil. Eu am făcut deu
năzi o încercare, dar am rămas cu autobuzul în 
prund. L-am scos din apă, mai mult rupt, cu 
ajutorul unul tractor. I-am spus să ia măsuri pi
cherului Murdaru Romeo, de Ia secția drumuri șl 
poduri Gilort. Dar eu am vorbit, eu am auzit. 
Podul se strică pe zi ce trece. Prin apă nu se 
mai poate merge. Ce facem, atunci ? Suspendăm 
cursele de autobuze sau închiriem 

a face transbordarea ? Că 
nici nu se gîndește sfatul

pentru 
podului

un elicopter, 
la repararea 
raional.

• reclamatii

• sesizări

bir cu fugiții, nepedepsit, domnule doctor Cor
nel Milea. Și așteptăm să ne comunicați noua 
dv. adresă. Poate vă mai trimitem ceva vești.

Mai mulți cetățeni 
din comuna Albești 
raionul Negru Vodă

Marea bogăție de idei, valoarea teoretică șl practică excepțională a docu
mentelor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. impun temeinica lor stu
diere. La satisfacerea acestui important și actual deziderat își aduce o contribu
ție prețioasă invățămîntul de partid, an grenat, în aceste zile, în totalitatea sa, la 
dezbaterea recentelor documente de partid.

Redăm, în cele ce urmează, cîteva aspecte ale activității desfășurate în aceas
tă direcție în regiunile Suceava și Bacău.

Gheorghe I. DIȚA 
comuna Drăgoeni, raionul Gorj

pare rău, domnule doctor, că ați plecat

In toate cercurile și 
cursurile de partid din ora
șele regiunilor menționate 
se desfășoară în această 
perioadă convorbiri consa
crate dezbaterii documen
telor plenarei, și, în pri
mul rînd, proiectului de 
Directive cu privire la per
fecționarea conducerii și 
planificării economiei na
ționale și principiilor cu 
privire la îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teri
toriale a României și siste
matizarea ' 
rale.

Desigur, 
menită să 
dezbaterilor în cercuri 
cursuri este pregătirea, în 
mod calificat, corespunză
tor, a propagandiștilor de 
către cabinetele regionale, 
raionale și orășenești.

Intr-una din zilele trecu
te, în cîteva centre din re
giunea Suceava — Boto
șani, Rădăuți, Dorohoi —a 
avut loc, în prezența acti
viștilor cabinetului regio
nal, pregătirea propagan
diștilor care conduc con
vorbiri, dau consultații 
și răspund la întrebările 
puse în diferite cercuri și 
cursuri de partid pe margi
nea documentelor plenarei.

— Aprofundarea proble
maticii vaste a documente
lor impune o anumită selec
ție, evidențierea în primul 
rînd a unor jaloane funda
mentale, ne"a spus tovară
șul Arsene Velicu, directo
rul cabinetului regional de 
partid. De aceea ne-am gîn- 
dit să elaborăm in așa fel 
planurile de seminar incit 
să dea posibilitatea concen
trării dezbaterilor asupra 
citorva probleme teoretice 
esențiale oare se desprind 
din documente. In primul 
rînd, ne-am propus să re
liefăm concepția unitară 
care a călăuzit și călăuzește 
partidul nostru în domeniul 
conducerii și planificării 
economiei, concepție ce 
consideră această activita
te ca nn proces dinamic, 
suplu, in 
fecționare și moderniza
re, ținînd 
ma de faptul obiectiv că 
însăși economia națională, 
este intr-o dinamică con
tinuă. Măsurile preconizate 
de plenară ilustrează foar
te limpede această concep
ție ; ele sînt tocmai rodul 
unui studiu aprofundat al 
realităților, al schimbărilor 
și necesităților noi ivite în 
viața economică, avînd ca 
scop să creeze cadrul nece
sar pentru valorificarea la 
maximum a resurselor ma
teriale și de muncă ale ță
rii, pentru dezvoltarea pu
ternică și în ritm susținut 
a producției.

Noi am mai înscris 
planurile de seminar, ca 
probleme principale, care 
trebuie neapărat aprofun
date în dezbateri : creșterea 
continuă a rolului conducă
tor al partidului în activi
tatea economică, în întrea
ga viață socială ; creșterea 
rolului statului ca principal 
Instrument în aplicarea po
liticii partidului în activita
tea economică, în întreaga 
viață socială a țării ; im
portanța orescindă a plani
ficării, pe măsura înain
tării construcției socialis
te. Ne-am propus de aseme
nea, să evidențiem principi
ile fundamentale pe baza 
cărora are loc acțiunea de 
perfecționare în continuare 
a organizării și conducerii 
planificate a economiei na
ționale, să arătăm cum prin 
noile măsuri se va asigura 
o consecventă aplicare a 
principiului centralismului 
democratic, îmbinarea coor
donării pe bază de plan a 
activității economice și so- 
cial-culturale în ansamblu, 
cu acordarea unor mai 
largi atribuții unităților e- 
conomice în organizarea și 
dirijarea activității lor, 
apropierea conducerii de 
producție, aplicarea princi
piului conducerii și muncii 
colective în toate sectoarele 
de activitate.

Intenții asemănătoare 
ne-a împărtășit și tovară
șul Dumitru David, direc
torul Cabinetului regional 
de partid Bacău. „Ceea ce 
urmărim în pregătirea lec
torilor și a propagandiști
lor, ca și în dezbateri, — 
ne-a spus el — este să nu 
le limităm la repetarea 
mecanică a unor paragra
fe din documente, ci să a- 
ducem în sprijinul tezelor 
și ideilor exprimate argu
mente din viață care să a- 
dîncească înțelegerea lor. 
Este limpede că toate a- 
ceste idei vor putea fi cu 
atît mai bine explicate, cu 
cît vor fi mai strins rapor
tate la experiența de viață, 
la realitățile economice, 
din regiunea, din orașul sau 
întreprinderea în care mun
cesc cursanții.

Cum în aceste zile ne 
aflăm în preajma deschi
derii anului de învățămînt 
la sate, ne gîndim să acor
dăm o atenție deosebită 
pregătirii lectorilor și pro
pagandiștilor care vor con
duce dezbaterea documen
telor plenarei. Aici inten
ționăm să folosim larg me
tod» vii cum sînt răspun-

localităților ru-

prima condiție 
asigure succesul 

Și

continuă per-
mereu sea

in

șurile la întrebări, consul
tațiile — ca forme deosebit 
de eficiente, accesibile și 
atractive pentru masa lar
gă a țăranilor".

Asistînd la dezbateri în 
cercuri și cursuri, la con
sultații, am putut constata 
că pregătirea propagandiș
tilor, a lectorilor la cabine
tele de partid a fost folo
sitoare. Astfel, la Botoșani, 
— la Uzina textilă „Mol
dova", Fabrica de confecții 
ș.a. — am remarcat efortul 
propagandiștilor, al cursan- 
ților, de a descifra ra
țiunile care au stat la baza

care nu dispun de puterea 
economică necesară realiză
rii unor lucrări de mai 
mare amploare, a îngreu
nat dezvoltarea vieții ru
rale.

îmbunătățirile propuse cu 
privire la organizarea co
munelor, dotarea acestora 
cu mijloace soclal-culturale, 
concentrarea lor într-un 
perimetru rațional, cores
punzător funcțiilor și ce
rințelor actuale și necesi
tății dezvoltării în perspec
tivă a acestora, vor fi — 
a subliniat lectorul — 
principalele linii directoa-

însemnări pe marginea studierii docu
mentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
5-6 octombrie in cercurile și cursurile 
de partid din regiunile Suceava și Bacău

măsurilor preconizate de 
partid, de a-și funda idei
le pe o argumentație izvo- 
rită din realitățile social- 
economice ale regiunii Su
ceava.

Referindu-se, de pildă, la 
faptul că gestiunea econo
mică proprie constituie o 
pîrghie economică puterni
că, menită să asigure co
interesarea întreprinderilor 
și a salariaților în utiliza
rea cu maximă eficiență e- 
conomică a mijloacelor ma
teriale și bănești, propagan
distul Nicolae Pasăre a de
monstrat această teză cu 
ajutorul unor cifre și date 
revelatoare privind activita
tea unui însemnat număr 
de unități din regiune, unde 
se experimentează unele 
măsuri de îmbunătățire a 
planificării, finanțării, cre
ditării și conducerii între
prinderilor, de întărire a 
cointeresării și răspunderii 
materiale. El a arătat că a- 
ceste unități au reușit, în 
primele 8 luni ale anului, 
să obțină depășirea planu
lui de beneficii și reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție. Generalizarea gesti
unii economice proprii în 
toate unitățile industriale — 
așa cum se prevede în noile 
documente — va conduce la 
valorificarea din plin a 
marilor rezerve ale econo
miei noastre socialiste.

Cu prilejul unei consulta
ții, consacrate problemelor 
îmbunătățirii organizării 
administrativ-teritoriale a 
României și sistematizării 
localităților rurale, lectorul 
— tovarășul Teodor Căpă- 
țînă, directorul Cabinetului 
raional de partid Botoșani, 
a concretizat neajunsurile 
ce se mai manifestă în a- 
cest domeniu cu exemple 
din regiune. El a subliniat 
de pildă, că existența 
unui mare număr de uni
tăți administrative mici,

noi. 
din

re ale procesului de apro
piere treptată a nivelului 
localităților rurale de cel 
al localităților urbane.

Studiul documentelor ple
narei nu se epuizează cu 
dezbaterile care au loc în 
prezent. Importantele pro
bleme ridicate în aceste do
cumente vor continua să fie 
aprofundate în diferitele 
forme ale învățămîntului, 
mai ales în formele econo
mice. Este demn de subli
niat că, imediat după apa
riția în presă a documente
lor plenarei, unele organe 
de partid din regiunile de 
care ne ocupăm an trecut 
la introducerea în progra
mele diferitelor forme de 
studiu a unor teme 
Comitetele de partid
principalele întreprinderi 
băcăoane, de pildă, au pre
văzut, pentru studiu, teme 
cum sînt: știința conducerii 
cu eficiență maximă a în
treprinderii, rolul între
prinderii în organizarea 
și desfășurarea eficientă a 
procesului ' 
problemele actuale ale per
fecționării sistemului in
formațional economic — 
la cercul cu 
conducere de 
ca „Letea"; 
tea măsurilor 
te de partid 
bunătățirea , 
materiale a oamenilor mun
cii — la școala uzinală, 
secția economie, de la fa
brica „Proletarul" ș.a. A- 
ceste exemple nu sînt, însă, 
caracteristice majorității 
organizațiilor de partid din 
cele două regiuni. Comple
tarea, îmbunătățirea pro
gramelor, — operație ce 
se impune ca un lu
cru firesc atunci cînd 
apar documente de Impor
tanța celor adoptate de re
centa Plenară a Comitetului 
Central al P.C.R. — este 
tărăgănată în unele organi

rolul 
organizarea

de producție;

cadrele de 
la fabri- 
însemnăta- 
preconiza- 

l pentru îm- 
cointeresării

(Urmare din pag. I)

decît cartofii în cuiburi sau decît pe
penii în bostănării. Birouri multe 
pline cu funcționari de toate gradele, 
de șefi, de directori și adj unt ți și 
inspectori.

Fiecare dintre acești funcționari și 
funcționare — dacă ar fi legați în
tr-un fel de mersul afacerilor între
prinderii pe care o slujesc, dacă 
și-ar înțelege, cu adevărat misiunea 
și meseria lor demnă de respect 
și cinstire — ei ar sta cu registrul 
pe capota camionului cu produse, pe 
lăzile cu fructe, pe rampa depozite
lor, pe taraba vînzătorilor și ar găsi 
o prelată, o pătură, ceva ca să arun
ce peste lăzile cu fructe — să nu le 
plouă, să nu le încingă soarele — și 
ar păzi să nu se atingă nici fur
nica de marfă, și ar umbla cu car
netul în mină printre vînzători, 
printre cumpărători, atenți la ne
ajunsuri, atenți la vînzători, atenți 
la cerințele cumpărătorilor, atenți la 
aglomerația șl la cozile de la unele 
puncte, atenți la timpul pierdut de 
cumpărători și la mărfurile proaste, 
căutînd într-una rezolvări și îmbu
nătățiri.

Dar funcționarii aceștia par a nu 
avea nici o legătură cu producția a- 
ceasta a grădinilor. Ei nici nu vînd, 
nici nu cumpără, cum e o vorbă. 
Ei nici nu înmulțesc, nici nu împăr- 
țesc — cum se spune. Ei își omoară 
timpul în birourile lor, îngrămădiți 
peste hîrtii — ca pepenii în bostă
nării.,

Cineva din sectorul comercial mă 
prevenise: „Cum vrei să-ți spună 
cineva din misterele Aprovelefeului 
cînd știe că le vei da în vileag și 
făcîndu-le cunoscute — ele se răs- 
frîng și asupra lor — în primul rînd 
asupra lor. Cel mai mulți dintre 
oamenii aceștia îți ascund defectele, 
chiar dacă nu sînt direct ale lor, 
dar răspund de ele și deci vor fi 
înclinați să le ascundă..." A fost ade
vărat ! Peste tot și la diferite nivele 
ale răspunderilor, oamenii ml-au 
vorbit corect despre realizările, des
pre progresele lor, despre producția 
mare de legume și fructe, despre 
realizările lor în export și chiar 
despre gradul de mecanizare, de au
tomatizare în comerț, dar nu „știau" 
sau nu „auziseră" de defectele mari 
ale Aprozaurusului.

Nici unul dintre funcționari, din 
conducerea comerțului nu cunoșteau, 
nu auziseră, nu puteau merge cu 
gîndul că în rețeaua lor salariații nu

zații de partid. Nu ar fi 
oare util, atît pentru pro
pagandiști, cît și pentru 
cursanții acestor forme să 
cunoască din timp proble
matica pe care o vor dez
bate în următoarele întâl
niri, pentru a se putea pre
găti în mod corespunzător?

Dintr-o discuție avută la 
comitetul de partid al Fa
bricii de confecții din Bo
toșani am reținut o cerință 
pe deplin justificată. La 
noi în organizație — ara
tă muncitoarea Maria Moro- 
șan — se manifestă un in
teres deosebit pentru stu
dierea acestor documente. 
Mulți cursanți doresc ca, 
pe lîngă dezbaterile orga
nizate pînă acum, să se în
tâlnească, pentru a-și cla
rifica unele probleme, cu 
specialiști — ingineri, ju
riști, economiști etc. — care, 
venind în mijlocul lor, 
să le dea răspunsuri 
calificate în legătură cu 
fiecare document în parte, 
începutul bun ce s-a fă
cut pînă acum — crea
rea unui colectiv pe lîngă 
cabinetul orășenesc de 
partid, care dă răspunsuri 
la diferite întrebări — tre
buie continuat prin lărgi
rea și mai intensa activiza
re a acestuia.

O observație cu caracter 
general se impune asupra 
activității desfășurate în a- 
ceastă direcție în ambele 
organizații regionale de 
partid: au fost întreprin
se pînă acum, în general 
cu operativitate, activități 
interesante, cu bogat conți
nut, pe linia cunoașterii 
aprofundate a documente
lor plenarei; se simte însă 
necesitatea lărgirii aces
teia, cuprinderii- în aria 
ei a tuturor cursanților în- 
vățămîntului de partid, fo
losirii cu pricepere și in
ventivitate a noi forme șl 
mijloace eficiente de apro
fundare creatoare a tezau
rului prețios de idei cu
prinse în documentele Ple
narei C.C. din 3—6 octom
brie 1967.

• Ne_______ ... . _
din sat așa, pe neașteptate. Cine să se mai ocu
pe, în locul dv„ de afaceri, de organizarea de 
baluri etc., etc. ? Și cine să mai obțină, în locul 
dv., profituri de pe urma unor astfel de acțiuni 
extraprofesionale ? Caii pe care i-ați cumpărat 
și vîndut fără nici o aprobare sînt bine, sănă
toși, dar regretă că n-au avut noroc de un ne
gustor mai priceput (au uitat, pesemne, că ați 
studiat medicina umană, și nu altceva). Ba, gu-

• răspunsuri
rile rele vă condamnă deschis, cică v-ați însușit 
niște bani, pe care i-ați depus numai atunci 
cind au intrat pe fir organele financiare. Alții 
zic că, fiind ocupat numai cu afacerile, ați ne
glijat activitatea profesională. Oameni ingrați, 
nu-i așa? Salutări din Albești, de unde ați dat

• Acum cîteva luni redacția a trimis Ministe
rului Industriei Construcțiilor o amplă sesizare 
în care erau relatate o seamă de lipsuri de la 
cariera de piatră „Stînca" din Topalu, regiunea 
Dobrogea. Deunăzi, ministerul ne-a informat că, 
„în urma cercetărilor întreprinse, s-a constatat 
că există unele deficiențe, pentru înlăturarea 
cărora s-au luat măsurile corespunzătoare". 
Scurt și necuprinzător ! Că „există unele defi
ciențe" știam și noi foarte bine din scrisoarea 
respectivă. Așteptam de la minister să ne comu
nice care dintre lipsurile semnalate s-au confir
mat și ce anume măsuri au fost luate în ve
derea înlăturării lor. Pentru a ne comunica acest 
răspuns formal au fost necesare nici mal mult 
nici mai puțin decît patru luni de zile. Reamin
tim Ministerului Industriei Construcțiilor că 
termenul legal de rezolvare a sesizărilor, este, 
pentru organele centrale, cu mult mai mic. Cît 
privește modul de rezolvare a sesizării de față, 
cele 3—4 rîndurl comunicate drept răspuns nu 
ne îngăduie să tragem o concluzie favorabilă. 
Așteptăm un răspuns edificator.

„SUPCO'
in magazine

Ieri, la magazinul de prezen
tare a Ministerului Industriei 
Alimentare din str. Beldiman 
și la magazinul cu autoservire 
„Unic" al Direcției generale a 
marilor magazine din comerțul 
interior (b-dul N. Bălcescu) a 
fost pus în vînzare un nou pro
dus : supe concentrate, cu de
numirea „SUPCO" Cumpără
torii aflați în magazine au fost 
invitați să facă o degustare a 
noului produs, transformat în 
supă caldă, să-și spună păre
rea, să facă sugestii în legătură 
cu acesta. Firește, modul de 
lansare pe piață a noului pro
dus merită să fie salutat. 
Totodată merită apreciat con
ținutul noului produs „SUPCO“, 
bogat în substanțe nutri
tive, ieftin — patru porții 
oostă 3,50 lei — se poate pre
găti în numai zece minute, gos
podinele fiind astfel scutite să 
cumpere fiecare aliment în 
parte (carne, legume, paste 
făinoase, orez etc) să le trans
porte la domiciliu, să le curețe 
și să le prepare.

ULEIUL DIN
GERMENI DE PORUMB

în ultima vreme, pe lîngă obișnui
tul ulei de floarea-soarelui, destinat 
consumului larg, a apărut uleiul din 
germeni de porumb. Se găsește în 
magazinele de specialitate îmbuteliat 
în sticle de 1/2 litru. Acest ulei este 
solicitat de o serie de consumatori 
datorită calităților sale specifice. Am 
rugat-o pe tovarășa doctor Elena Ba- 
rosu, de la laboratorul central din ca
drul Direcției generale comerciale 
pentru produse alimentare, să ne dea 
cîteva amănunte privind însușirile a- 
cestui produs.

„Pentru organismul uman, în con
tinuă interacțiune și unitate cu mediul 
înconjurător, alimentele consumate 
zilnic reprezintă unul din cei mai im
portanți factori ai mediului extern, 
care determină starea de sănătate și 
capacitatea sa de muncă. Astăzi, cele 
mai frecvente afecțiuni sînt bolile 
cardio-văsculare, digestive și de nutri
ție, datorită nerespectării unei alimen
tații judicioase sau, mai exact, a ne- 
respectării alimentației dietetice, ale 
cărei principii stau atît la baza trata
mentului obligatoriu al acestor boli 
cît și la baza prevenirii lor.

Alimentația dietetică, după cum se 
știe, se realizează prin modificarea ca
litativă și cantitativă a alimentației 
normale. Principiile ei privesc, deopo
trivă, fiecare din constituienții hranei 
zilnice : glucide, lipide, protide, vita
mine și substanțe minerale. Dintre 
constituienții obișnuiți ai alimentației, 
grăsimile recomandate în regimurile 
dietetice sînt cele de origine vegetală: 
uleiul de floarea-soarelui, uleiul de 
dovleac, de nuci, arahide, soia și, în 
special, uleiul din germeni de porumb.

Acesta din urmă se obține din ger
meni de bună calitate, direct de la 
germinarea porumbului, prin presare 
sau extracție, prelucrîndu-se în condi
ții menajate și cît mai rapid. Fluid 
la temperatura obișnuită, uleiul din 
germeni de porumb se digeră ușor. 
Este bogat în vitaminele (solubile în 
grăsime) A și E, vitamine cu acțiune 
favorabilă în ateromatoză — acțiune 
antiaterogenetică. Acest ulei este lip
sit de colesterol, determinînd chiar o 
scădere a 
lor care-1 
substanța 
formarea 
depășește 
sangvin).

Uleiul din germeni de porumb se 
folosește mai ales crud, peste salate, 
sau fiert 
culinare 
cingere (prăjire) își pierde calitățile 
sale antiaterogenetice. Este recoman
dabil, de asemenea, celor cu tendințe 
ereditare de apariție a manifestărilor 
aterosclerotice : diabet zaharat, obezi
tate (nedepășind cantitățile prescrise 
de medic) ; în cursul aterosclerozei 
declarate, în scopul prevenirii acci
dentelor vasculare legate de ateroma
toză (infarct cardiac, angină pectorală, 
hemoragie cerebrală, diverse forme 
de paralizii, tulburări de vorbire, 
greutate în mers, gangrene, tulburări 
digestive etc.), și a prevenirii compli
cațiilor sale (hipertensiunea arterială).

In general, consumarea uleiului din 
germeni de porumb se recomandă ori
cărui bărbat care a depășit vîrsta de 
30 de ani și femeilor de peste 40 de 
ani, constituind astfel o adevărată 
profilaxie a ateromatozei".

acestuia în sîngele bolnavi- 
consumă (colesterolul este 
cu cel mai important rol în 
ateromului, atunci cînd el 
limitele normale în serul

în sosurile diferitelor rețete 
dietetice, deoarece prin în-
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în cartierul „Drumul Taberei” din Capitala s-a deschis de curînd o noud unitate de întreținere a autoturismelor, cu personal calificat și specializat 
în motoare FIAT. în fotografie: în sala de control (în garanfie) a noii unități pGto : R. Costin

s-ar purta bine cu publicul, că nu fac 
un comerț civilizat. Oameni fecio
relnici la suflet, naivi și neștiutori 
— „comerciant!" de o îngrijorătoare, 
înspăimîntătoare naivitate, nevino
văție !

În mijlocul pieței din Constanta 
sosește un autocamion încărcat 
cu lădlțe de struguri Hamburg 

de la întreprinderea agricolă de 
stat Murfatlar. începe descărca
rea lădițelor, piața se umple de 
parfum de struguri; lumea se 
adună și se disciplinează pe rin- 
duri de-a lungul chioșcurilor în
treprinderii Murfatlar. Așa podoa
bă de struguri proaspeți, cu bruma

se vîndă un kilogram-două de Ham
burg. In toată piața Constanței, în 
tot orașul nici un strugure Hamburg 
— și aici... Ce-a fost asta !? Așa re
pede și în fugă, pe tăcute, pe gîfîi- 
te !?... In mai puțin de o oră cîteva 
mii de kilograme de struguri au ple
cat în căruțele lor, cu „cumpărătorii" 
lor ținînd de lăzi.

Nu este nimeni 
din administrația 
miliția economică, 
ția comercială, nici din aparatele co
merciale ale Trustului sau ale între
prinderii și Oficiului pentru valori
ficarea legumelor și fructelor — nu 
e nimeni să lămurească acest feno
men, piața pare pustie. Poate că nu 
s-a întîmplat totuși ceva rău, decît 
în mintea oamenilor, pentru că nu

în piață — nici 
pieței, nici de la 
nici de la inspec-

tone Muscat de Hamburg, dar Trus
tul nu ni-i dă“.

„Nu 
ferm 
I.A.S. 
cația 
valorifice direct produse, fără in
termediar. Trebuie să fie o greșeală, 
vom vedea, spune economistul șef. 
Dar să vă pun în temă : noi nu sîn
tem obligați să dăm struguri Ham
burg pe piață".

Mergem la magazinul cu pricina. 
Economistul șef constată că s-au vîn
dut într-adevăr patru sau cinci mii 
de kilograme cu trei lei. „De ce i-ați 
vîndut cu căruțele, de ce nu-i vin- 
deți în magazin 7“ „Avem și în ma
gazine lăzi și după-amiază vom vinde 
și în magazin". „De ce nu expuneți

dăm intermediarului — Bpune 
economistul șef al Trustului 

— Dobrogea. Există indi- 
la Trusturile I.A.S. să-și

APROVELEFEUL
aceea ușoară, ca un abur albastru 
pe ei — să cumperi o lădiță întreagă, 
pentru că nu te întîlnești oricînd 
cu ei.

Dar — dezamăgire, mirări, pro
teste, indignare — și în cele din urmă 
lumea începe să se împrăștie : stru
gurii sînt vînduți — vînduți angro, 
pentru vinificație unora veniți acolo 
din timp cu căruțele. Cîte trei sute de 
kilograme, patru sute, cinci sute de 
kilograme, cu trei lei kilogramul — 
pentru vinificație. Sînt vînduți, sînt 
plătiți, gata — au apărut căruțele 
unor cumpărători, care se înțeleșese- 
ră, după cum se vedea, mai dinainte 
cu gestionarii — căruțașii strigă la 
cai, făcîndu-și loc printre oameni. 
Șoferul, vînzătorii magazinului, 
„cumpărătorii" — grăbiți, nădușiți, 
mutește, cu sufletul la gură, descarcă 
din camion, pun lăzile pe decimal — 
mai mult le arată cîntarul — nu-i 
vreme de cîntărit! — încarcă în că
ruțe și care cum încarcă, dă bici 
cailor — patru sute, cinci sute de 
kilograme, cu trei lei kilogramul. 
Strugurii albi din chioșc, vestejiți, 
învechiți, necopți sînt patru și cinci 
Iei. „De ce nu luați din ăștia ! Ăștia 
nu-s tot struguri ! De ce numaidecît 
negri ! Faceți mofturi !“ ■— strigă
vînzătoarea la cei care stăruie să li

cunosc. Poate strugurii aceștia foarte 
buni au fost cumpărați pentru grădi
nițele de copii, pentru cantinele mun
citorilor și salariaților din diferite 
întreprinderi, poate pentru materni
tăți, pentru spitale ? Poate Direcția 
magazinelor din cadrul Trustului ex
perimentează un nou sistem de des
facere a produselor, pentru a desfiin
ța astfel cozile și în căruțele acelea 
care au plecat cu struguri sînt vîn
zători — salariați ai întreprinderii, 
care au preluat marfa — proaspătă, 
frumoasă, curată — și o duc rapid 
prin diferite puncte ale orașului, pe 
la porțile întreprinderilor, pe la por
țile școlilor, pe la porțile fabricilor, 
să aibă oamenii acolo un_ strugure 
cules în 
ceva s-a 
inițiativa 
genială.

Dar — 
trimisese ____  __________ _______
rii ? Conducerea întreprinderii pen
tru valorificarea legumelor și fruc
telor își cheamă la telefon depozi
tele : „Ce struguri negri ați dat 
pe piață astăzi, ieri ?“ De săp- 
tămîni depozitele întreprinderii nu 
au dat nici un strugure negru 
pe piețe și în magazine. „Noi nici nu 
avem struguri Hamburg. Avem con
tract cu Trustul pentru o mie de

dimineața asta ? Poate așa 
întîmplat — și în acest caz 
este generoasă, originală și

cine — ce geniu misterios 
acești struguri din podgo-

strugurii Hamburg, să-i vadă 
mea ?“ întreb eu. „O să-i expunem", 
răspunse vînzătorul. „Da, este o gre
șeală — constată economistul șef — 
să nu mai vindeți cu căruțele. Cine 
v-a dat dispoziție să-i vindeți astfel ? 
De unde sînt strugurii ? Cine i-a tri
mis ?“ Gestionarul proaspăt angajat 
de la fostul Aprozar, mai mult mîrîie 
decît răspunde la întrebările econo
mistului. „Nu se înțelege nici cine 
a trimis strugurii, nici de unde, nici 
cine a dat dispoziție să-i vîndă cu 
căruțele". „Vînzătorul spune că nu 
erau tocmai proaspeți, erau calitatea 
a Il-a și ca să scape de el i-au vîndut 
angro, li-i mai ușor să-i vîndă an
gro", îmi tălmăcește economistul șef. 
Erau struguri foarte buni, calitatea 
I — în orice caz mai buni decît 
aceia din vitrină. Erau struguri 
proaspeți. Cine stabilește calitatea 
produselor ? „El, gestionarul. Și șo
ferul, dacă nu-i altcineva..." „Admi- 
țînd că erau calitatea a Il-a acești 
struguri foarte buni — repet — cre
deți că populația nu ar fi fost bucu
roasă să-i cumpere cu trei lei pentru 
masă ? Și nu i-ar fi vîndut în cîteva 
ore ?“ „Ei, ați văzut: am luat măsuri. 
A fost o greșeală".

Pînă după amiază se întîmplă însă 
un fenomen care mi se pare tipic și 
cu semnificații grave — și care me-

în Editura

politică 

au apărut 
„Organizații de masă le
gale conduse de P.C.R.

(1932-1934)"

Titu Georgescu prezintă în 
lucrarea cu acest titlu activi
tatea organizațiilor de masă le
gale în România anilor 1932-1934, 
redă măiestria cu care P.C.R. a 
știut să îmbine activitatea sa 
ilegală cu activitatea legală a a- 
cestor organizații, pe care le-a 
inițiat si condus în viata poli
tică si socială a țării, împotriva 
ascensiunii fascismului și a pre
gătirilor imperialiste de răz
boi. pentru apărarea păcii.

Lucrarea — bogat documen
tată — este utilă specialiștilor 
din domeniul istoriei, cursante
lor din învățământul de partid 
si de stat.

„0 etapă rodnică din is
toria relațiilor diploma
tice româno-sovietice 

(1928-1936)"

Ion M. Oprea analizează în 
lucrarea sa cu titlul de mai sus 
evoluția relațiilor dintre Ro
mânia si U.R.S.S. în perioada 
1928—1936. Este evidențiată do
rința, ambelor state de a ștabi- 
ti între ele. relații de bună,, ve
cinătate și amiciție. Sînt evo
cate principalele momente de 
contact dintre diplomația ro
mânească și cea sovietică, înce- 
pînd încă din anul 1918. Prin- 
tr-o serie de acțiuni convergen
te întreprinse pe arena mondia
lă — dintre care autorul men
ționează susținerea de către Ro
mânia a definiției agresorului 
propusă de Uniunea Sovietică, 
aderarea ambelor state la Pac
tul Briand-Kellogq și 
rea Protocolului de la
va pentru intrarea în vigoare 
cu anticipație a Pactului de la 
Paris — s-a ajuns în 1934 la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
româno-sovietice.

Autorul înfățișează puternicul 
curent de opinie întreținut de 
comuniști și de forțele politice 
democratice pentru normaliza
rea relațiilor cu U.R.S.S., con
tribuțiile de seamă aduse în a- 
cest scop de eminentul diplomat 
român Nicolae Titulescu.

semna- 
Mosco-

rită toată atenția : trecerea de la 
abuz la legiferarea lui ; ușurința și 
ușurătatea ! cu care sîntem înzestrați 
să apărăm, să transformăm în 
practica curentă, în sistem legife
rat, normal potlogăria ; ușurința cu 
care se face din abuz o „greșeală 
de orientare" tocmai cu scopul de a-1 
escamota și de a-1 scoate de sub 
sancțiunea legii.

De dimineață, economistul șef al 
Trustului a constatat că vinderea 
aceea a strugurilor de masă în afara 
magazinului unor cumpărători cu 
care gestionarii — după cum se pu
tea lesne lămuri — se înțeleseseră 
mai dinainte, era un caz de necrezut 
— spusese el — un fenomen cu totul 
izolat șl trebuie verificat pentru că 
era de necrezut. Și după numai pa
tru ore „fenomenul" a fost transfor
mat în lucrul cel mai normal și ab
solut legal, cinstit ; în procedeu util, 
în inițiativă chiar.

Directorii unui oficiu pentru va
lorificarea legumelor și fruc
telor mi-au servit o demonstra

ție. Pornisem de la problema tran
sportului și a condițiilor de depozi
tare și păstrare a produselor. Ori de 
cîte ori vorbim despre calitatea pro
duselor — vorbim aproape numai 
despre transporturi, despre șosele, 
despre condițiile de recoltare, despre 
depozite : „nu sînt depozite, nu sînt 
magazii destule, nu sînt magazine 
pentru desfacere, nu sînt mijloace 
de transport destule."

Fiind, prin urmare, dispuși să-mi 
explice, să demonstreze din ce pri
cini este atât de hulit și de ce stâr
nește comerțul cu legume și fruc
te atâtea nemulțumiri, conducă
torii unei asemenea întreprin
deri mi-au servit o experiență. Ei 
au ales două pere frumoase, gal
bene șl curate ca aurul — cele mai 
mari și cele mai frumoase pere din 
grădinile Dobrogei și semănînd ca 
două surori. Și pe una din pere au 
pus-o pe o farfurie, pe masă, iar 
pe Cealaltă au închis-o în frigider. 
„Să le lăsăm așa — și mîine să ne 
uităm din nou la ele". Le-am lăsat 
și am plecat să încercăm să aflăm 
cîte ceva despre problemele comerțu
lui, despre drumul și despre soarta 
roadelor, de cînd sînt desprinse de 
pe crengi și pînă cînd ajung pe masa 
oamenilor. Și a doua zi ne-am întors, 
nerăbdători să vedem ce se întâmpla
se cu cele două surori, cele două 
pere miraculoase, ca două mesagere, 
două oracole prin care grădinile, 
cîmpurile aveau să-și rostească în
țelepciunea lor. Splendida pară de 
pe masă se ofilise. Am scos-o 
pe cea din frigider: era proaspătă.

curată, strălucitoare — ruptă atunci 
din pom. „Ați văzut ! — au triumfat 
directorii — frigiderul, depozitul mo
dern, frigul, aerul condiționat".

Erau, desigur, și aerul proaspăt, 
frigiderul, depozitul modern... Dar 
perele se ofilesc și se zbîrcesc și de 
toate manevrele și de toate misterele 
pieței, ale comerțului, de toate mîi- 
nile și lăzile prin care trec. Suflase 
peste aceste fructe curate Aprozaurus 
cel văzut și cel nevăzut. Este, desigur, 
nevoie încă de depozite moderne 
pentru acele cantități care nece
sită depozitarea — fondul de re
zervă. Dar, după tot ce am văzut 
și din tot ce știm din rețeaua 
comercială, din viața cea de toate 
zilele, fructele, legumele se pătează 
însă și se strică de prea multe mîinl, 
care* le lovesc, le string, le strivesc, 
le tîrnosesc de colo-colo de prea 
multă neglijentă și nepăsare. Pentru 
producția cîmpurilor noastre este 
nevoie de un altfel de aer condițio
nat, este nevoie de corectitudine, 
de pregătire temeinică, de un spirit 
sănătos, luminos, de un curent aspru 
și proaspăt moral, ocrotitor. Legu
mele și fructele se strică din pricina 
unui climat de moravuri leșios, de 
compromisiuni și de complicități. Este 
nevoie de un aer rece, de severitate, 
de corectitudine. înaintea oricăror 
depozite — sau cel puțin o dată cu 
ele — trebuie să realizăm în comer
țul nostru acest 
intolerant.

Ființe gingașe 
de simțire — ca 
gostea din care ____
asemănătoare cu copiii — fructele, 
mai mult decît multe lucruri și pro
duse omenești și din natură, detec
tează prin fragilitatea lor și scot la 
iveală indolența și nepăsarea care 
se abat încă asupra lor.

climat moral, sever.

și tragile și pline 
și simțirea, ca dra- 
s-au întrupat — șl

Soarta produselor, drumul pro
duselor constituie o problemă 
de prea mare importanță pen

tru a nu fi dezbătută în toată pro
funzimea el. O producție care mo
bilizează mari sectoare ale științei 
și ale industriei : tehnicieni, specia
liști, cadre calificate, hărnicia atîtor 
oameni — nu poate fi lăsată în final 
pe mîna unor recepționeri aduși de 
vînt și de întâmplare, voiajori și se
zonieri mai mari sau mai mici șl 
totdeauna plecați nu știe-nimeni- 
unde-s-plecați. Același spirit științi
fic care consolidează și dezvoltă con
tinuu bazele unor producții din ce 
în ce mai bune, asigurîndu-le o înal
tă calitate, va ști să rezolve, să gă
sească si căile prin care roadele a- 
cestor eforturi să ajungă intacte la 
populație.
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LA UZINA DE PIESE-AUTO COLIBAȘI

RITMUL VIU AL 
PRODUCȚIEI Șl 
INVESTIȚIILOR

Uzina „Electromagnetica' 
din Capitală. Banda de 
montaj și reglaj a rele- 

elor necesare pentru auto- ?
matizarea circulației pe ț

calea ferata j

Foto : Agerpres

APfflMEREA 
CONDUCERII E 
PRODUCȚIE 
(Urmare din pag. I)

—-Randamentul economistului
Perseverența în dinamizarea între

gii activități economice, concentrarea 
eforturilor în direcțiile organizării 
științifice a producției și a muncii au 
prilejuit lună de lună, trimestru de 
trimestru, de la începutul acestui an, 
numai momente de satisfacție pentru 
colectivul uzinei noastre. Zi de zi, 
cifrele se schimbau, creșteau, indi- 
cînd cote mereu mai ridicate pe gra
ficul producției și al investițiilor. 
Acum, după 10 luni, consemnăm: atît 
planul de producție, cit și cel de in
vestiții au fost realizate, înregistrîn- 
du-se importante depășiri.

Iată, așadar, ce arată bilanțul pe
rioadei amintite : producția globală 
105,0 la sută, producția marfă 104,4 
la sută, producția marfă vîidută și 
încasată 103,8 la sută și productivi
tatea muncii circa 107 la sută. Conco
mitent, s-a obținut o economie peste 
plan, la prețul de cost, de 6,5 milioa
ne lei și un beneficiu suplimentar de 
aproximativ 8 milioane lei. reușin- 
du-se totodată ca, la încheierea celei 
de-a zecea luni, toate contractele în
cheiate cu beneficiarii să fie onorate 
în întregime, iar unele din ele sub
stanțial devansate.

Suocesele din acest an capătă o și 
mai mare greutate dacă privim retro
spectiv aceiași indicatori. Nu puține 
au fost situațiile neplăcute cind uzina 
nu putea să livreze la timp, conform 
termenelor contractuale, anumite pie
se, sau cînd nivelul productivității 
muncii era scăzut față de posibilită
țile existente în uzină. Am pornit, în 
acest an, cu pași hotărîțl să îndepăr
tăm sistematic fiecare deficiență sem
nalată. S-a constatat, de pildă, că în 
activitatea compartimentelor de lucru 
existau unele paralelisme, iar din 
cauza dispersării sarcinilor între prea 
mulți factori responsabilitatea se di
minua. Pe liniile de fabricație s-au 
descoperit faze de lucru transformate 
în... operații șl, ca atare, nejustifi
cate, dar și încrucișări și întoarceri 
în fluxul tehnologic. Nu toate proce
sele tehnologice se desfășurau la ni
velul tehnicii moderne.

Cunoscîndu-se lipsurile amintite, 
cît și altele, conducerea uzinei, cu 
ajutorul colectivelor de specia
liști alcătuite, a elaborat studii a 
căror eficientă scontată este de a- 
proape 9 000 000 lei economii. O bună 
parte din studiile întocmite, care vi
zau în principal raționalizarea pro
ceselor tehnologice, au si fost aplica
te, ele exercitînd o influentă directă 
asupra depășirii indicatorilor econo
mici pe 10 luni ale anului. Pentru a 
întări această afirmație, este de 
ajuns să arăt doar cîteva din măsu
rile importante pe care colectivul 
nostru le-a realizat. Mecanizarea 
transportului interoperatli la cinci 
linii de fabricație din secțiile de 
prelucrări mecanice, prin confecțio
narea si montarea de transportoare 
suspendate, dotarea secției de trata
mente termice cu o bandă trans
portoare. confecționarea a 15 căru
cioare de transportat pistoane și a 8 
ridicătoare, precum si alte asemenea 
lucrări, contribuie din plin la spo
rirea producției, la ușurarea efor
tului fizic al muncitorilor, la redu
cerea rebuturilor provenite din lo
vire. la îmbunătățirea calității pro
duselor.

Un sector de muncă unde au în- 
tîmpinat mari greutăți în asigurarea 
capacităților de producție necesare 
și în obținerea unor produse la un 
bun nivel calitativ a fost turnătoria 
de segmenti. Pentru înlăturarea cît 
mai rapidă a acestor greutăți, un co
lectiv de specialiști a proiectat și 
executat o instalație nouă de forma
re a amestecului de turnare, radical 
îmbunătățită. Instalația se găsește în 
faza de finalizare și urmează a fi 
dată în exploatare la sfîrsitul aces
tei luni. Se va obține, astfel, pe lîngă 
o mărire substanțială a capacității 
de turnare a segmenților și o îmbu
nătățire importantă a calității pro
duselor. Vreau să subliniez că da
că volumul cheltuielilor de mică 
mecanizare șl dezvoltare a turnăto
riei de segmenti reprezintă 1 437 000 
lei. eficienta economică a acestei lu
crări este mult mai mare : numai în- 
tr-un an de zile de la terminarea 
el se vor obține economii de aproape 
3 000 000 lei. ceea ce înseamnă o re
cuperare a cheltuielilor în mai pu
țin de 6 luni.

în ultimul timp, uzina noastră și-a 
întărit simțitor „zestrea" tehnică, 
fie prin mica mecanizare, fie prin in
vestiții, ceea ce a contribuit din plin 
la creșterea randamentului în mun
că. la sporirea productivității mun
cii. Ca urmare, cum era și firesc, am 
căutat să acordăm o atenție deosebi
tă corelării normelor cu gradul de 
dotare tehnică. Astfel, prin interme
diul studiilor efectuate privind îm
bunătățirea tehnologiei de fabrica
ție. transformarea unor operații în 
faze, organizarea fluxului tehnolo
gic. s-au creat condiții ca nivelul 
normelor existente să fie îmbunătă
țit, în primele 10 luni, cu peste 14,2 
la sută fată de anul trecut, ceea ce 
echivalează cu o economie de 387 727 
ore. De asemenea, pentru utilaîele 
noi achiziționate, de o înaltă produc
tivitate. s-a reușit ca normele să fie 
stabilite la nivelul parametrilor pro
iectați.

Cu aceeași perseverență ne-am o- 
cupat și de realizarea lucrărilor de 
Investiții care urmează să asigure 
dezvoltarea în perspectivă a uzinei. 
Avem de realizat obiective importan
te, care în viitorul apropiat vor face 
ea producția uzinei să spor°ască con
siderabil, cum sînt : o hală de trata- 
thente termice, o hală pentru secția

de roti dințate, o fabrică de cutii de 
viteze pentru export, o fabrică de 
segmenti, noi depozite și căi 
ferate uzinale, alimentarea uzi
nei cu gaze naturale. Volumul 
impresionant al unor asemenea 
lucrări a cerut din partea colectivu
lui de conducere al uzinei luarea u- 
nor măsuri categorice, fără amînări. 
în acest sens amintesc obținerea do
cumentațiilor și deschiderea la timp 
a finanțării, urmărirea permanentă a 
graficelor de realizare a obiectivelor. 
Am căutat, de asemenea, să impulsio
năm activitatea constructorului prin 
ajutorul direct acordat în scopul 
asigurării lui cu anumite materiale și 
chiar executarea unor lucrări. S-au 
procurat de către uzina noastră toa
te materialele mai greu de găsit ca : 
fier beton, cherestea și ciment, am e- 
fectuat și repararea unor utilaje de 
construcție, am pus la dispozi
ție unele mijloace de transport și 
utilaje temporar disponibile, am asi
gurat muncitori calificați pentru anu
mite lucrări și altele. Așadar, fiind 
cu „urechea aplecată" în permanen
ță asupra cerințelor constructorului, 
s-a reușit ca planul de investiții pe 
1967 să se realizeze integral încă de 
la 18 octombrie.

Acum ne preocupă din plin pregă
tirea fabricației pentru realizarea în 
bune condiții a planului din 1968. 
Pentru ca producția să se desfășoare 
ritmic din prima lună, ne-am pro
pus să creăm un decalaj corespunză
tor între diferitele secții ale uzinei, în 
condițiile creșterii sarcinilor de plan 
în anul viitor, să asigurăm documen
tația, materiile prime și materialele 
necesare fabricației. Ceea ce garan
tează că în 1968, cel de-al treilea an 
al cincinalului, colectivul nostru va 
urca și mai sus cota realizărilor.

Ing. Dumitru MIHAI 
director general al Uzinei 
de piese-auto Colibași

Caracterul complex al producției tn 
întreprinderile agricole de stat, al re
lațiilor dintre agricultură și celelalte 
sectoare ale economiei noastre socia
liste, solicită din partea economiștilor 
din unitățile agricole de stat o activi
tate susfinută și cît mai calificată. Din 
acest punct de vedere, ridicarea cali
tății muncii cadrelor economice trebuie 
să se reflecte în primul rînd în compe
tenta cu care acestea rezolvă proble
mele legate de modalitatea practică de 
transpunere în viafă a măsurilor privind 
îmbunătățirea sistemului de planificare, 
finanțare și creditare a agriculturii de 
stat, pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie 1967 și a proiectului 
de Directive cu privire la perfectionarea 
conducerii și planificării economiei na
ționale, adoptat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.

Se șfie că planul reprezintă pentru 
orice unitate programul ei concret de 
activitate și principalul instrument de 
conducere economică și organizatorică. 
Pentru aceasta, munca practică a eco
nomistului necesită să fie axată pe spri
jinirea cadrelor tehnice de specialitate 
în găsirea celor mai eficiente căi de 
organizare, corelarea în cel mai înalt 
grad a posibilităților de producție cu 
nevoile mereu crescînde ale întregii 
economii.

In trecut, fundamentarea și elaborarea 
propunerilor de plan se făceau, în une
le cazuri, numai de către cadrele teh
nice, economiștilor revenindu-le doar 
sarcini de întocmire a unor indicatori 
economici de postcalcul. Această situa
ție explică de ce unele cadre econo
mice nu au stăpînit în suficientă mă
sură aspectele fluxului tehnologic de

Noua fabrică de var de la Buzău
Foto : M. Andreescu

din agricultura de stat
Dumitru MOIANU

secretar general în Departamentul întreprinderilor agricole de stat

producție, permifind astfel efectuarea 
unor cheltuieli neeconomice. In secto
rul vegetal, de pildă, lucrările efectuate 
cu tractoarele și mașinile agricole nu 
au fost urmărite îndeaproape pe tot 
parcursul desfășurării lor. In unitățile 
agricole de stat din trusturile București, 
lași, Argeș și altele, consumurile de 
carburanți și lubrifianfi la lucrările de 
discuit, întreținere, recoltare etc. au 
depășit anul trecut cu peste 16 mili
oane cheltuielile planificate.

Aceste fenomene economice pun în 
faja cadrelor de specialitate sarcina ur
măririi, cu toată răspunderea, a planu
lui de produefie, economic și finan
ciar. Sistemul informational necesită să 
fie astfel organizat îneîf să se poată 
constata în orice moment și cu ușurință 
eventualele abateri nefavorabile de ia 
planul de producție. Prin sistemul infor
mational, economiștii- trebuie să cu
noască IN PERMANENȚĂ stadiul produc
ției, destinația acesteia și indicii de ca
litate, pentru a putea ridica pe o 
treaptă superioară valorificarea produ
selor vegetale și animale din ferme. 
Pentru mărirea gradului de eficientă a 
fiecărei aefiuni întreprinse, a fiecărei in
vestiții efectuate, este necesar ca econo
miștii din ferme, întreprinderi și trus
turi să nu se mulțumească cu simplul 
rol de constatatori, ci, alături de ceilalți 
specialiști, să participe efectiv la reali
zarea planului economic și de producție.

Sarcinile importante ce revin, în peri
oada actuală, agriculturii de stat pe 
linia sporirii producției, a eficientei 
economice a acesteia și a creșterii pro
ductivității muncii ridică pe o treaptă 
superioară rolul, atribuțiile și răspunde
rea economistului șef în întreprinderile 
agricole de, stat, funcție de bază în 
noua structură organizatorică. Dotat cu 
o pregătire temeinică, cu multă expe
riență și orientare în problemele econo
mice specifice unităților agricole de 
producție, economistul șef al întreprin
derii trebuie să rezolve cu competentă 
și discernămînt relația dintre producție, 
cheltuielile de produefie și beneficiile 
ce trebuie realizate.

O sarcină de prim ordin a economis
tului șef este aceea ca, împreună cu 
directorul întreprinderii, să urmărească 
și să analizeze modul cum se folosesc 
fondurile materiale și bănești, cum este

organizată și se desfășoară livrarea pro
duselor'și, în final, realizarea și depă
șirea indicatorilor planului de produefie 
și financiar. El are obligafia să supună 
dezbaterii și aprobării Consiliului de ad
ministrație măsurile optime cu privire 
la utilizarea rațională a mijloacelor de 
producție, a forjei de muncă, la efec
tuarea unor cheltuieli judicioase în 
scopul creșterii continue a eficienfei e- 
conomice a întreprinderii, a fiecărei 
ferme.

Economistul șef coordonează activi
tatea sectorului economic și a celui de 
aprovizionare, livrare, transporturi din în
treprindere și împreună cu directorul 
rezolvă problemele de relafii cu alto 
întreprinderi, precum și relațiile finan
ciare cu banca și bugetul de sfat. îm
preună cu sectorul economic, el organi
zează verificarea activități gestionare 
a fermelor și sectoarelor de deservire 
și, împreună cu ceilalji șefi de sectoare, 
execută controlul preventiv al întregii 
activități economice în vederea îmbună
tățirii permanente a muncii în sectorul 
economico-financiar.

In noua formă de organizare a agri
culturii de stat, economistului de fermă 
îi revin, de asemenea, atribufii deose
bit de importante. împreună cu șeful 
de fermă, el este acela care întocmește 
planul de venituri și cheltuieli al fermei 
respective, analizează și stabilește ne
cesitatea și eficienfa fiecărei aefiuni din 
procesul de produefie și execută con
trolul preventiv asupra încadrării plăților 
în planul de cheltuieli și a realizării și 
depășirii planului de venituri.

Economistul de fermă are sarcina de a 
verifica gestiunea de materiale și de a 
face propuneri la timp șefului de fermă 
asupra măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea integrității gestionare a uni
tăți, pentru prevenirea degradării bu
nurilor și pentru înlăturarea cauzelor 
care duc la formarea de stocuri supra- 
normative. De asemenea, el asigură di
rect sau prin casierul întreprinderii plata 
salariilor întregului personal, iar în si- 
tuafia în care ferma nu are magazi
ner, el gestionează toate bunurile ma
teriale ale acesteia. Ținînd seama de 
specificul unităfii, împreună cu șeful de 
fermă, economistul stabilește documen
tele primare și circuitul acestora, pe 
baza cărora va înregistra și urmări zilnic

îndeplinirea planului de venituri și chel
tuieli. Toate aceste sarcini incumbă obli
gația necondiționată pentru economis
tul de fermă, de a răspunde, alături de 
șeful fermei de întreaga activitate eco
nomică a unităfii.

In cadrul mijloacelor de produefie 
din ferme, ponderea fondurilor fixe este 
foarte mare. Folosirea lor rațională și cu 
eficientă maximă necesită o atenfie deo
sebită din partea economiștilor. Există 
încă unități unde încărcătura de fonduri 
fixe pe un hectar și pe muncitor este 
ridicată. Exemplul fostei gospodării de 
sfat Șiria, din regiunea Banat, cu 17 000 
lei pe hectar, din care fonduri nepro
ductive 1 970 lei pe ha, este concludent. 
Numai așa se explică de ce prin orga
nizarea pe baze științifice a activități 
economice au devenit disponibile im
portante fonduri fixe ; la I.A.S. Vaslui 
2,5 milioane lei, la I.A.S. Sînnicolau 
Mare — 2,3 milioane lei etc. Pe aceas
tă linie, alături de ingineri, economiști
lor le revine sarcina să determine struc
tura și nivelul optim al fondurilor fixe 
pe un hectar teren arabil aducînd astfel 
o reală contribuțe la folosirea judicioasă 
a acestora și în final la reducerea pre
țului de cost.

Coordonatele principale ale activită
ții economiștilor din ferme și întreprin
deri agricole de stat se integrează 
armonios cu cele ale inginerilor din 
aceste unifăț, constituind factori activi 
în realizarea și ieftinirea produefiei. Cu 
toate acestea, sectorul economic din 
ferme și întreprinderi agricole nu se 
ridică încă peste tot la nivelul cerințe
lor actuale ale procesului de producție. 
Adîncirea și diversificarea activități 
economice și financiare impune crește
rea numărului economiștilor cu studii 
superioare care să lucreze în cadrul 
întreprinderilor agricole de stat. în 
acesf sens, considerăm necesar ca Mi
nisterul Invăfămîntului să acorde mai 
multă atenfie îmbunătățrii procesului 
de învăfămînt, pe linia pregătirii cadre
lor de economiști destinafi unităților 
agricole.

Organizarea agriculturii de stat pe 
principiul fermelor și întreprinderilor 
asigură cadrul necesar care permite 
mărirea gradului de eficientă a măsu
rilor ce se iau pentru consolidarea noi
lor unități constituite. Cadrele de ingi
neri și economiștii au datoria să se 
ocupe cu cea mai mare atenfie de re
zolvarea optimă a problemelor de pro- 
duefie, astfel îneît prin punerea în va
loare a tuturor resurselor să se asigure 
o eficientă economică maximă.

MĂSURI REALISTE
(Urmare din pag. I)

își au izvorul în practicile 
de centralism excesiv ma
nifestate în activitatea or
ganelor ministerului nos
tru, care stabilesc uneori 
sarcinile de plan fără o 
fundamentare reală și, în 
unele cazuri, fără a ține 
seama de observațiile în
dreptățite ale conducerilor 
de întreprinderi. De aceea 
consider că, prin crearea 
centralelor industriale și 
lărgirea atribuțiilor unită
ților economice, se vor asi
gura o elaborare și o fun
damentare mai riguroasă a 
sarcinilor de plan, conco
mitent cu creșterea opera
tivității, inițiativei și răs
punderii pentru îndeplini
rea lor exemplară".

Mult discutată a fost și 
problema aprovizionării 
tehnico-materiale a între
prinderilor. Tehniciană Ro
zalia Petrilă a insistat, în 
cuvîntul său, asupra găsirii 
unor forme eficiente, me
nite să asigure aprovizio
narea completă și la timp 
a întreprinderilor. „Diri
jarea prin repartiții, de că
tre minister — a spus vor
bitoarea — a unui număr 
excesiv de mare de mate
riale îngreunează satisfa
cerea operativă a între
prinderilor cu materii pri
me și materiale, complică 
relațiile economice între 
producător și consumator. 
Nu găsesc deloc rațional ca

toate materialele de între
ținere (cuie, șuruburi, ni
turi, mături, becuri, bum
bac de șters) să fie dirijate 
de minister. De asemenea, 
este irațional ca principa
lele baze de aprovizionare 
ale combinatului nostru să 
fie amplasate la București 
sau Galați, la Iași sau la 
Ploiești. Iată un exem
plu care demonstrează 
paradoxul existent în do
meniul aprovizionării. în
treprinderea de aprovi
zionare cu piese de schimb 
Ploiești ne livrează piese 
executate la „Unio“-Satu 
Mare, U.M.M.U.M.-Baia

Mare, Uzina mecanică din 
orașul Dr. Petru Groza și 
alte unități foarte apropia
te de noi. Nu mai este ne
cesar să demonstrez că un 
asemenea circuit întorto
cheat duce la încărcarea 
prețului de cost al produse
lor. Pentru eliminarea u- 
nor astfel de neajunsuri 
propun să se reducă la mi
nimum posibil materialele 
dirijate centralizat, să fie 
sporit volumul de mate
riale aprovizionate direct 
de la furnizor, prin elimi
narea intermediarilor, să 
se găsească o formă de a- 
provizionare organizată pe

principiul teritorial. Con
comitent, socotesc absolut 
necesar să se precizeze cît 
mai riguros răspunderile 
materiale ale furnizorilor 
care nu-și respectă obliga
țiile contractuale. Susțin 
asta deoarece reglementă
rile în vigoare sînt depăși
te din acest punct de vede
re. Nu este deloc normal 
ca uzina chimico-metalur- 
gică „1 Mai" din localita
te, întîrziind să livreze cu 
două zile 100 tone de metal 
necesar procesului nostru 
de producție, să fie penali
zată doar cu 400 lei. Com
binatul nostru pierde prin

această „mică întîrziere" o 
producție în valoare de a- 
proape 800 000 lei, cu toate 
consecințele economice ce 
decurg de aici".

In cadrul dezbaterilor, 
un loc important l-au ocu
pat și problemele legate de 
realizarea investițiilor. A- 
ceasta mai cu seamă dato
rită faptului că în anii tre- 
cuți s-au alocat fonduri 
importante pentru dezvol
tarea combinatului, iar în 
anul viitor sînt prevăzute 
să intre în funcțiune noi 
capacități. în lumina expe
rienței de pînă acum, ingi- 
nerul-șef Dumitru Leaua 
a subliniat necesitatea ca 
în întreprinderile care au 
lucrări de dezvoltare (fie 
în regie proprie, fie în an
trepriză) să se înființeze și 
să se întărească sectoarele 
de proiectare. S-ar crea 
astfel condiții ca concepția.

execuția și punerea în 
funcțiune a obiectivelor să 
fie realizate într-un ter
men scurt, cu cheltuieli re
duse și la un nivel calita
tiv corespunzător. Totoda
tă, s-ar putea asigura o a- 
sistență tehnică calificată 
și permanentă din partea 
proiectanților pe întreaga 
durată a desfășurării lu
crărilor.

In încheierea dezbateri
lor a luat cuvîntul tov. 
Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regional 
Maramureș al P.C.R., care 
s-a referit pe larg la o se
rie dintre măsurile pre
conizate de documentele 
recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., relevînd importanța 
lor pentru progresul rapid 
și multilateral al României 
socialiste.

Dumitru MÎNDROIU

ParticipanțiI la adunarea de Ia Combinatul chimico-metalurgio 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“-Baia Mare au trimis o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune:

„Activul de partid al combinatului, întrunit pentru a dezbate 
documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, își 
exprimă încrederea deplină și totala adeziune față de măsurile 
preconizate pentru continua dezvoltare a economiei naționale și 
înflorirea patriei noastre socialiste. Măsurile înscrise în proiectul 
de Directive și in celelalte documente reprezintă o continuare a 
complexului de măsuri adoptate de partid și guvern pe baza 
hotăririlor Congresului al IX-lea al P.C.R., sînt o expresie a efor
turilor sistematice și permanente pentru promovarea in toate 
sectoarele a unor forme și metode noi care să ducă mai departe 
experiența acumulată pină acum. Ele sînt menite să contribuie 
la ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități eco
nomice din țara noastră.

Perfecționarea continuă a activității economico-productive a 
combinatului, ca urmare a aplicării măsurilor stabilite în prima

etapă a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, 
se reflectă în rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor planu
lui de stat pe 9 luni ale anului. Rodul activității noastre economice 
este concretizat în cele 5 milioane lei beneficii obținute suplimen
tar, în produsele date peste plan în valoare de 10 milioane lei, în 
sporirea productivității muncii cu 2,2 Ia sută peste sarcina plani
ficată.

Conștient de însemnătatea deosebită pe care o au pentru între
gul popor măsurile preconizate de documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 5—6 octombrie 19G7, colectivul combinatului nostru este 
ferm hotărît să întîmpine Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român cu noi și importante realizări în muncă. Ne angajăm 
să dăm, peste realizările obținute pe primele 9 luni ale anului, 
produse in valoare de 2 milioane lei și să îndeplinim sarcinile 
anuale de plan, pină Ia Conferința Națională, la un număr de 4 
sortimente. Vrem ca prin realizările noastre să ne aducem contri
buția la întărirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința 
Națională a partidului, pentru înflorirea României socialiste".

tele de materii prime și materialele 
necesare, dar a fost nevoită să uti
lizeze anul trecut aproape 900 zile- 
om în scopul aprovizionării. Un me
canism greoi, de aceeași natură, se 
constată și în repartizarea semifa
bricatelor de piele și talpă din pro
ducția uzinei „Cluj ana". In cursul 
trimestrului III anul curent, ea a 
primit sute de repartiții pentru semi
fabricate, din care mai mult de 
jumătate au fost anulate, datorită in
consecvenței in menținerea deciziei 
și fundamentării ei provizorie, dere- 
glîndu-se ritmicitatea îndeplinirii 
planului.

Insist asupra aprovizionării tehni- 
ce-materiale, întrucît mersul el in
fluențează nemijlocit activitatea de 
producție, cît și cea financiară a în
treprinderilor clujene. Totodată, în 
ea se regăsește calitatea deciziei 
economice, concretizată in modul 
realist de întocmire a necesarului de 
materii prime, materiale și serhifa- 
bricate, de emitere a repartițiilor și 
de îndeplinire a contractelor. In le
gătură cu aceasta, prevederile pro
iectului de Directive se referă strict 
la rolul centralei industriale. In ul
timă instanță, ea va îndeplini princi
palele sarcini tn domeniul aprovizio
nării tehnice-materiale, pe baza 
unor decizii ferme și, ceea ce este 
important, va purta răspunderea ma
terială în cazul cînd întreprinderile 
ar întîmpina neajunsuri în acest sen's.

Perfecționări ale deciziei econo
mice se vor produce, fără îndoială, șl 
in ce privește asimilarea mijloacelor 
tehnioe noi, moderne. Practic, cum 
stau lucrurile ? Filiera de luare a 
unei decizii în domeniu} asimilării 
este complicată și, depinzînd de uA 
număr mare de trepte și organe, 
elaborarea studiilor tehnico-economis- 
ce respective sau pronunțarea unei 
hotărîri au loc într-un timp prea în
delungat. La uzina „Tehhofrig" din 
Cluj, de exemplu, elaborarea studiu
lui tehnico-economlc pentru linia 
continuă de fabricare a pîinii s-a tă
răgănat mai mult de un an șl jumă
tate, ceea ce nu este în favoarea 
progresului tehnic și economic rapid. 
Tot la această uzină, dar și la alte 
întreprinderi, se manifestă întîrzieri 
in formularea deciziilor economice 
șl in angajarea unor fonduri pen
tru lucrări de investiții mal mici, 
cu caracter productiv. La uzina a- 
mintită, nu s-a putut da în funcți
une un cuptor electric în valoare de 
860 000 lei, din cauza lipsei de fon
duri la lucrările de construcții-mon- 
taj, de aproximativ... 80 000 lei. O a- 
tare situație se constată și în cazul 
planificării și aprobării reparațiilor 
capitale. Metodologia actuală este 
prea întortocheată șt rigidă, ceea ce 
determină ca deciziile ce se iau să 
fie. în anumite cazuri, în contradic
ție cu interesele și necesitățile reale 
ale producției. Astfel, la uzina „Teh- 
nofrig“-Cluj, pentru acordarea prio
rității în reparația capjtală a unui 
utilaj de bază, mult solicitat, a fost 
nevoie să se ceară aprobări superi
oare.

Toate aceste aspecte negative vor 
fi înlăturate prin aplicarea prevede
rilor proiectului de Directive, care 
evită verigile intermediare, lipsa de 
operativitate și tărăgănarea în infor
mare, în luarea unor decizii ferme și 
optime. Centralele industriale se vor 
deosebi fundamental de actualele di
recții generale din ministere. Ele se 
vor bucura de autonomie și vor 
funcționa pe principiul gestiunii eco
nomice. formînd un tot organic îm
preună cu întreprinderile componen
te, integrîndu-se pe deplin în angre
najul producției materiale. Ca ur
mare, vor fi determinate să desfă
șoare o activitate strîns legată de ce
rințele producției, mobilă, operativă 
și, în esență, cu o eficiență economi
că ridicată. Forma aceasta de orga
nizare va stimula puternic inițiativa, 
atît în întreprinderi cît și în cen
trale. iar participarea centralelor la 
rezolvarea problemelor pe care le 
ridică producția va fi nemijlocită, 
asigurîndu-se cunoașterea cerințelor 
și condițiilor necesare fundamentă
rii optime a deciziilor economice 
competente.

Consider, în acest sens, că în ora
șul Cluj ar fi potrivit să funcționeze 
cel puțin 3 centrale : pentru utilaj 
alimentar, utilaj textil și pentru pie
lărie și încălțăminte. In cadrul aces
tor centrale industriale ar putea fi 
reunite atît întreprinderile clujene, 
cu pondere însemnată în ramurile 
respective („Tehnofrig", „Unirea", 
„Metalul roșu" și „Clujana"), cît și 
altele similare din regiuni apropiate.

Deosebit de importante pentru for
mularea unor decizii economice rea
liste — în strînsă concordanță cu a- 
propierea conducerii de producție — 
sînt și prevederile referitoare Ia ne
cesitatea stringentă a aplicării prin
cipiului conducerii și muncii colecti
ve, împletită cu responsabilitatea 
personală. Faptul că din consiliile de 
administrație ale centralelor indus
triale vor face parte directorii de 
întreprinderi, specialiști din dome
niul tehnic și economic asigură fun
damentarea realistă a deciziilor ce 
se adoptă și, în primul rînd, a acelo
ra cage se referă direct la elaborarea 
și îndeplinirea planului sub toate la
turile sale. Același lucru se poate 
afirma și în legătură cu activitatea 
comitetelor de direcție, ce vor func
ționa în cadrul întreprinderii. Merită 
remarcată ca extrem de utilă și pre
vederea referitoare la participarea 
largă a colectivului de salariați Ia 
bunul mers al unităților economice 
prin intermediul adunării generale, 
în care vor fi prezentate periodic 
informări asupra modulul de înde
plinire a planului, rezultatelor obți
nute, deficiențelor și cauzelor lor, 
precum și sarcinilor în perspectiva 
imediată.

Deci, soluțiile optime, în interesul 
economiei naționale și al întreprin
derilor, vor fi adoptate prin însăși 
întocmirea planului activității de 
producție, economice și financiare, 
excluzîndu-se pericolul unor impro
vizații dăunătoare. întreprinderile și 
centralele industriale vor putea ac
ționa convergent. în deplină cunoș
tință de cauză, asigurînd cheltuirii 
fondurilor materiale și bănești încre
dințate o eficiență mereu mai ridi
cată.
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Evoluția
„MERIDIANELOR11

Ctitorului care a avut prilejul și 
Curiozitatea să urmărească îndeaproape, 
tn timp, evoluția colecției „Meridia
ne* tipărită la Editura pentru literatură 
universală de la forma sa inițială pînă la 
cea actuală (numerotată) îi apare cu mai 
multă evidență progresul calitativ pe 
care ea l-a înregistrat în ultima vre
me (mai precis : în ultimii doi ani), 
semnificativ pentru preocupările colec
tivului redacțional de a-i îmbogăți și 
înnoi profilul, de a o face să devină o 
colecție de mare popularitate. Numă
rul cititorilor s-a mărit considerabil, de 
vreme ce aproape fiecare nou titlu, ti
părit tn tiraje de zeci de mii de exem
plare, cunoaște o viață extrem de e- 
femeră tn rafturile librăriilor, epuizîn- 
du-se nu o dată la numai cîteva ore de 
la momentul apariției. La suscitarea u- 
nui atare interes concură o serie de 
factori Intre care — pe lîngă fidelita
tea și acuratețea traducerilor, densita
tea studiilor introductive, nivelul artis
tic al prezentării grafice — cel mai 
Important, definitoriu pentru profilul și 
scopul colecției ține, cum e și firesc, de 
însemnătatea, de valoarea literară a lu
crărilor editate. Din perspectiva unei 
concepții editoriale tot mai închegată și 
echilibrată, colecția tinde să-și împli
nească funcția într-un mod cît mai sis
tematic și adecvat, ajutînd cititorul, 
prin numărul din ce în ce mai mare de 
Scrieri traduse, să cunoască direct, „pe 
viu* și să-și însușească o imagine cît 
mai complexă și diferențiată a peisa
jului literar universal al secolului nos
tru, atît în ce privește valorile sale 
consacrate, pe deplin cristalizate, cît și 
cele în devenire, 
scrieri aparținînd 
contemporani, ca 
mlngway, Brecht,
Ehrenburg, în cadrul colecției au apă
rut lucrări reprezentative pentru crea
ția unor scriitori actuali, ca Truman Ca
pote, Harper Lee, Carmen Laforet etc., 
a căror contribuție la dezvoltarea pro
zei moderne este deosebit de impor
tantă.

Este, desigur, binevenită această 
preocupare ca, paralel cu traducerea 
creațiilor unor mari scriitori, îndeobște 
cunoscuți și din lucrări editate anterior, 
Să se îrrfesnească cititorului prime și 
Semnificative contacte cu opera unor

Astfel, alături de 
unor mari prozatori 
Saint Exupery, He- 
Malaparte, Sartre sau

prozatori ce se afirmă în prezent ca 
puternice individualități artistice. Ori
zontul literar al cititorului se extinde 
astfel considerabil, se diversifică, capă
tă amplitudine, permițîndu-i ca — fapt 
extrem de important — în urma unei 
prealabile cunoașteri a acestor scrieri, 
să înțeleagă și să-și însușească temei
nic considerațiile criticii atunci cînd, în 
analiza fenomenului literar, se rapor
tează la atari valori, confrunfîndu-și, ve- 
rificîndu-și implicit propriile opinii și in
terpretări în acest sens. Editarea în ca
drul acestei colecții a unor creații in
trate de curînd în circuitul literaturii u- 
niversale actuale permite astfel citito
rului să fie la curent cu cele mai re
cente și semnificative mutații care se 
produc în acest peisaj de o mare va
rietate și complexitate al literaturii uni
versale contemporane, să cunoască în
deaproape, din lucrări reprezentative, a- 
numite mișcări de idei, școli și curente 
literare care s-au conturat sau se afir
mă în prezent. Volume apărute în ca
drul colecției, ca „Gumele* de A. Rob
be-Grillet, „Portretul unui necunoscut* 
de Nathalie Sarraute, „Renunțarea* de 
M. Butor sînt caracteristice nu numai 
pentru structura și trăsăturile creației a- 
cestor scriitori, fervenți promotori ai 
„noului roman*, ci pentru înseși ten
dințele care definesc o asemenea o- 
rientare destul de discutată și, în anu
mite privințe, destul de discutabilă a 
prozei contemporane. De la sine în
țeles — și planul editorial este, ca 
nivel calitativ, bine elaborat în această 
direcție — că nu orice experiment și ori
ce produs de modă literară își au ros
tul de a fi reprezentate în cadrul 
lecției, ci acele mișcări de idei și 
rente literare care au marcat,
mente, un moment în literatura contem
porană.

O problemă care se ridică fn acesf 
sens e aceea a materialelor critice, a 
prefețelor. Este, în primul rînd, regreta
bil faptul că tn cazul unor opere com
plexe ca „Oameni, ani, viață* de llya 
Ehrenburg, „Iarna vrajbei noastre* de 
John Steinbeck etc. s-au considerat dis
pensabile asemenea studii introductive, 
în realitate extrem de utile pentru o 
înțelegere nuanțată, cuprinzătoare a lu
crărilor. Departe de a se identifica cu 
o simplă recenzie asupra cărții, sau cu 
un articol informativ de ordin biobiblio-

co- 
cu- 

real-

0 O fată fericită — cinemascop : PATRIA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
LUCEAFĂRUL (completare Armonie) — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
0 Profesorul distrat : SALA PALATULUI (seria de bilete 2144 — orele 17,30 
șl seria 2145 — orele 20,15), REPUBLICA (completare Tămăduire) — 8,30 ;
10.30 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, CAPITOL (completare Pilule II) — 9,15 j
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Operațiunea Crossbow — cinemascop : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCELSIO
10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 
0 Subteranul — cinemascop : VICTORIA (completare Orașul) — 9
13.30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare Ziua recoltei 1967) 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Slndbad marinarul : GLORIA (completare O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA 
—9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Albina românească. 
Apls Meliflca Carpatina).

cinema
0 Răzbunătorii — cinemascop : GIU- 
LEȘTI — 15 ; 17 ; 19 ; 20,45.
0 Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 11 î 
13,30 ; 18,30 ; 21.
0 Momentul adevărului : CENTRAL 
— 16.
0 Suflete zbuciumate : CINEMATE
CA — 10 ; 12 ; 14.
0 Ceapaev : LUMINA (completare 
....................... I ; 20,45.Lenin în Samara) — 9,15—16 în continuare ; 18,30 .

e Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Veselie la Acapulco : DOINA (completare Fetița cu chibrituri) — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pescarul din Louisiana: UNION (completare Nicolae Klrculescu) —
15.30 ; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Mărășcștl... 50 de ani — Orizont științlfie nr. 9/1967 — Micii Înotători
— Mlaștina tăcută — Stîrcul, pasăre reptilă — Efemere : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Prostănacul — cinemascop : DACIA — 8—20,45 în continuare, MIORIȚA

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 -,
16,15 ; 18,45 ; 21.
e Amprenta : BUZEȘTI — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUCEGI (completare Perfecțiunea o 
rotundă) — 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (completare 
Apartamentul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA (completare 
Gustav își cumpără mașină) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20.30.
O Spartacus — cinemascop (ambele serii) : UNIREA — 10 ; 16 ; 19,30.
0 Animalele : FLACARA — 14,30.
0 Cine călărește un tigru — FLACARA (completare Greierele șl furnica)
— 16,30—20,45 în continuare ; VOLGA (completare Intîlnirea) — 9,30—14 în 
continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus miinile domnilor polițiști I : VITAN (completare Se răresc norii) — 
14,30—20,30 în continuare.0 Agonie și extaz — cinemascop : POPULAR (completare Permanențe) — 
15 ; 18 ; 21.
0 Pasărea Phânlx — cinemascop : ARTA — 9—14,30 în continuare ;
17.30 ; 20,15.

(Urmare din pag. I)

creștere simțitoare a ran
damentului.

Lucrările efectuate se re
feră în special la elimina
rea piedicilor în realizarea 
unor performanțe ridicate 
ale convertizorilor termo- 
ionici. obținîndu-se unele 
date teoretice și experi
mentale, necunoscute încă 
în literatură, cu privire la 
procesele care se desfășoa
ră în acest tip de instalații. 
Aceste date au fost confir
mate de laboratoare din 
Anglia, care lucrează în a- 
ceeași problemă.

Colectivul nostru a stu
diat și posibilitatea realiză
rii unor noi metode de în
călzire turbulentă a plas
mei în cîmp magnetic, ceea 
ce prezintă și o anumi
tă însemnătate pentru rea
lizarea unor reacții ter
monucleare dirijate.

îmbogățirea cunoștințe
lor noastre despre plasmă 
duce la o creștere rapidă a 
domeniilor de aplicație, u- 
nele de foarte mare inte
res pentru industrie. Men
ționăm dintre aplicațiile 
plasmei și tuburile de ca- 
tod rece realizate în insti
tut. care prezintă elemente 
electronice noi, ce concu
rează cu semiconductoril, 
în schemele de automatiza
re și mașini de calcul. Este 
regretabil. însă, că nici o 
fabrică nu-și însușește rea
lizarea acestor tuburi, care, 
ieftine fiind, pot da pe an
samblul economiei națio
nale importante economii.

Pentru a da extindere 
cercetărilor în acest dome
niu și a le asigura valori
ficarea neîntîrziată în pro
ducție, consider că ar fi 
necesară înființarea. în ca
drul Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, a 
unei comisii mixte care să 
coordoneze cercetările e- 
fectuate în acest domeniu

în institutele de diferite 
niveluri și în întreprinderi. 
Stadiul actual al cercetă
rilor impune, cred eu, chiar 
înființarea, șl la noi în ta
ră. a unui institut de cer
cetări fundamentale și a- 
plicative în problemele 
plasmei.

Conf. dr. ing. 
TRAIAN 

SALAGEAN 
Timișoara

PORTE FI GRĂBITA 
CONSTRUCȚIA PLAS- 

M0TR0ANEL0R ?
— In industrie, tăierea 

metalelor cu plasmă s-a 
vădit a fi o metodă rapi
dă, ieftină și precisă. Ast
fel, față de tăierea obișnui
tă — cu oxigen — se poa
te lucra de 2 pînă la 5 ori 
mai repede, fn funcție de 

■grosimea pieselor. De ase
menea, la oteluri aliate, 
aluminiu, cupru și alia
jele acestora. tăierea 
cu plasmă nu prezintă nici 
un fel de 
Instalațiile 
țară
— se 
vința 
nivelul 
țări cu tradiție tehnică 
vansată. Ele dispun de

dificultate. 
realizate în 

plasmotroanele 
situează, în pri- 

performanțelor 
celor fabricate

la 
în 
a- 
o 

serie de elemente origina
le. ca diuzele de gîtuire a 
plasmei si sistemul de ad- 
misie a gazelor plasmage
ne. Prezentate la expozi
ția consfătuirii, acestea au 
fost apreciate de specialiști 
în privința gradului înalt 
de automatizare și a capa
cității de a tăia oteluri 
inoxidabile de grosimi pînă 
la 60 mm și aluminiu pînă 
la 40 mm.

Tn urma convenției de 
colaborare încheiată cu 
Ministerul Industriei Con-
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grafic, prefețele, studiile care Însoțesc 
aceste lucrări au menirea de a apro
funda critic opera respectivă în toată 
gama semnificațiilor și valențelor sale 
estetice, relevînd, atunci cînd e cazul, 
laturile contradictorii ale mesajului artis
tic, definind-o și studiind-o în ansam
blul întregii creații a scriitorului res
pectiv, ea însăși privită în contextul 
spiritual și social al epocii, In i 
cu gruparea sau curentul literar la care 
aderă în mod mai mult sau mai puțin 
direct. Or, cîfeodată lucrurile nu stau 
așa. Nu întotdeauna studiile critice sînt 
în măsură a răspunde judicios cerințelor 
și exigențelor lectorului, unele avînd un 
caracter sumar, expeditiv, de simplă 
prezentare bibliografică. De asemenea, 
este de așteptat ca operele importante 
aparținînd unor autori pentru prima da
tă traduși la noi să se bucure întotdea
una de comentarii critice ample, sub
stanțiale.

Parcurgînd planul tematic pe anul vi
itor ai colecției „Meridiane* putem să 
anticipăm de pe acum interesul deose
bit pe care îl vor suscita majoritatea ti
tlurilor prevăzute să apară, desemnînd 
lucrări reprezentative ale unora dintre 
cei mai de seamă scriitori contemporani: 
„Speranța* de A. Malraux, „Celibata
rii* de H. de Montherlant, „Pilot de 
război* și „Zbor de noapte’ de Saint 
Exupery, „Trei nuvele exemplare" de 
Unamuno, „Julio Jurenito* de Ehren
burg, „Portretul artistului* de Joyce, 
„Fiesta* de Hemingway etc. Dar, cu 
excepția cîtorva scrieri de John Updike, 
Romain Gary, E. Charles-Roux și 
cîțiva, cei mai talentați prozatori 
tuali, autorii unor lucrări valoroase, în
cununate în ultimii ani cu prestigioase 
și binemeritate premii literare sînt des
tul de insuficient reprezentați. La 
ceasta se adaugă faptul că unele lu
crări ca, de pildă, „Să uiți Palermo* de 
E. Charles-Roux sau „In labirint* 
Robbe-Grillet, publicate în „Secolul 20' 
sînt incluse și în planul de apariții l 
colecției „Meridiane*. Dată fiind vasti
tatea repertoriului tematic de care poa
te dispune colecția — știută fiind bo
găția patrimoniului literar contemporan 
— am sugera o mai justă coordonare 
a planurilor editoriale ale colecției cu 
cele ale revistei „Secolul 20* (de pil
dă) în scopul evitării pe viitor a u- 
nor suprapuneri de acest fel. Tendințe
le trebuie să conveargă tocmai către o 
mai mare extindere și diversificare a 
repertoriului tematic prin includerea cît 
mai multor lucrări de indubitabilă va
loare literară. Popularitatea tot mai ma
re a colecției obligă, firește, colecti
vul redacțional la sporite eforturi, în
deamnă la o și mai mare exigență, ma
nifestată încă din faza inițială a selec
ționării lucrărilor pentru a fi traduse (ur- 
mărindu-se în continuare antrenarea, 
consultarea și folosirea unui larg co
lectiv de specialiști) și pînă în momen
tul definitivării fiecărui volum, asigu- 
rîndu-se și verifieîndu-se cu tot mai 
multă scrupulozitate nivelul, calitatea 
traducerilor (care mai lasă, cîteodată, de 
dorit), ținuta științifică a prefețelor, în- 
grijindu-se, totodată, ca și pînă acum 
de altfel, de îmbunătățirea progresivă a 
aspectului prezentării grafice, f............
cîf mai interesant, mai bine realizat ar
tistic.

alji
ac-

a-

de

„Fât-Frumos* de Horia Furtunâ la Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșeni. In fotografie: o 
scend interpretata de Elena Jitcov și Marcel Popa Foto : M. Andreescu

EXPOZIȚIE
DE TIPĂRITURI 
RARE STRĂINE

IASI (corespondentul „Scînteii"). Zilele acestea, 
în holul bibliotecii centrale „Mihail Eminescu" din 

\Iași s-a deschis o expoziție cu tema : „Tipărituri 
rare străine". Punctul de atracție îl constituie ce
le două incunabule „Sentințele lui Petru Lombar
dul", comentate de Thommas de Aquino, tipărit la 
Koln în 1490, și „Summa Theologica", tipărit în 
1479, care conține comentariile filozofico-teologice 
ale lui Antonius, arhiepiscop de Florența.

Expoziția prezintă totodată cîteva exemplare ra
re apărute în secolele XVI—XVII, printre care un 
„Historicum Libri" al lui Titus Livius, tipărit în anul 
1634 de către celebrul editor Elsevir, un exemplar 
al operei lui Virgiliu (Veneția, în 1529), o ediție a 
întregii opere a lui Horațiu, tipărită sub îngrijirea 
lui Richard Bentelius (la Amsterdam, în anul 1713).

Printre cele 4 000 exemplare cite însumează fon
dul de rarități al bibliotecii ieșene, în expoziție se 
găsesc și două exemplare din opera lui Diodonis 
Suculus și opera lui Sofocle, tipărite în 1559 și res
pectiv 1568 de către un alt renumit editor al vre
mii — Henric Sthepanus. în Elveția.

Expoziția face parte din acțiunea inițiată de con
ducerea bibliotecii, pentru popularizarea publicații
lor rare existente în țara noastră.

BAGAJUL DE CUNOȘTINȚE

Adrian ANGHELESCU I

Aproape întotdeauna, discuțiile 
purtate asupra structurii și eficien
ței învățămîntului liceal, profesional, 
tehnic, ajung invariabil la o între
bare comună : ce bagaj de cunoștințe 
oferă absolvenților săi școala gene
rală ? Știut fiind că prin această for
mă de învățămînt trec toți cetățenii și 
că cele însușite aici se .află la baza 
întregii activități viitoare. Pentru un 
răspuns concludent, se citează sarcini 
contemporane în domeniul instruc
ției și educației, se fac referiri la 
creșterea gradului de receptivitate 
specific azi generațiilor tinere, se 
operează delimitări. Și cum fostul 
gimnaziu este adesea un punct de 
referință, iată-ne pe terenul unor 
comparații interesante. Le face pro
fesoara de gradul I ECATERINA 
GAVRILA, de la liceul „M. Emines
cu" din Buzău : „Gimnaziul era ade
seori privit ca o etapă pentru in
trarea tinerilor în cursul superior al 
liceului. Din acest motiv, cunoștin
țele fundamentale de cultură gene
rală erau din anumite puncte de ve
dere restrînse. Prin programul ei, 
școala generală suplinește în mare 
măsură această lacună. Dacă ne gîn- 
d'im însă că cea mai mare parte din
tre absolvenți se îndreaptă spre în- 
vățămîntul profesional și tehnic sau 
încep să lucreze direct în producție, 
ne dăm ușor seama că școala gene
rală ar trebui să Ie asigure într-un 
grad mult mai mare nn sistem în
chegat, unitar de cunoștințe funda
mentale de cultură generală.

Pedagogia contemporană conce
pe tot mai frecvent instruirea ti
nerilor sub o formă care să nu 
contrazică valențele specifice vîrstei 
lor. Oare nu în acest punct iden
tificăm argumentul fundamental în 
favoarea rolului creator al educato
rului ?

— Și totuși, unele din neajunsurile 
de bază ale procesului de învățămînt 
din școala generală derivă tocmai de 
aici, din slaba atenție care se acordă 
cultivării calităților personale ale ele
vilor — ne spunea prof. GHEORGHE 
DRAGOȘ, șeful secției de învățămînt 
a Sfatului popular raional Pitești. 
Foarte adesea cadrele didactice to-

al absolventului
SCOLII 
GENERALE
losesc lecțiile de comunicare șl des
tul de sporadic pe cele de alte tipuri. 
Din această cauză predomină carac
terul informativ tn detrimentul celui 
formativ. Chiar șl puținele ore pre
văzute de programă pentru lucrări 
practice, pentru verificarea deprinde
rilor însușite nu sînt utilizate cum

anchetă
pedagogică

trebuie. Mulți profesori renunță la 
efortul de a stabili un dialog perma
nent cu fiecare elev In parte, mui- 
țumlndu-se să-i ofere „de-a gaița" un 
bagaj de idei.

— Perceperea cam schematică a 
noțiunilor însușite în școală se ex
plică în bună parte și prin aceea că 
laturii umaniste, etice, cetățenești din 
formația tinerilor i se acordă mai 
puțină atenție decît merită — a 
continuat discuția prof. TATIANA 
CRIȘMARU de la Școala gene-

rală din comuna Poenari-Vul- 
pești, raionul Răcari. Lecțiilor 
de literatură și istorie a patriei, 
cu toate îmbunătățirile aduse, le lip
sește acea forță de angajare pe care 
ar trebui s-o aibă în școală. Preda
rea limbilor străine este încă defici
tară. Și din aceste cauze elevul 
își formează o imagine incompletă 
asupra lumii, beneficiază de posibi
lități reStrînse îndeosebi în ceea ce 
privește comunicarea celor gîndite. 
Toomai de aceea o bună parte dintre 
elevi se exprimă greoi, atît în scris 
cît și verbal, recurg la aceleași fraze 
stereotlpe, inerte. Iar perceperea lu
mii, atît de vie și de delicată la copii, 
pierde mult din valoarea ei tocmai 
datorită învelișului inodor cu care 
elevii o înfățișează în procesul co
municării.

Asemenea neajunsuri din forma
ția elevilor școlii generale evident că 
nu sînt acum menționate întMa oară. 
După generalizarea școlii de 8 ani, 
procesul de învățămînt a beneficiat de 
succesive îmbunătățiri științifice și 
organizatorice. S-a avut însă mai pu
țin în vedere un element esențial : 
că procesul educării și instruirii ti
nerei generații NU POATE fi redus 
Ia spațiul sălilor de clasă. Emi- 
nescu scria într-unul din artico
lele sale consacrate învățămîntului 
că o școală «bună» este aceea în

0 Opera română : Frumoasa din pă
durea adormită — 19,30 0 Teatrul de 
stat de operetă : Sînge vTenez — 19,30 
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Apus de soare — 19,30, 
(sala Studio) : Intîlnire cu îngerul — 
19,30 0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20 0 Teatrul „Lucia Sturdza 

Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-alc carnavalului — 20, 
(sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 20 0 Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Cîndvluna e albastră — 20 
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 19,30 0 Teatrul „Ion 
Creangă" : File de teatru — 16 0 Teatrul evreiesc de stat : Vioara lui Stem- 
penlu — 20 0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Ulciorul sfărimat ; Clntăreața cheală — 20 0 Teatrul „Țăndă
rică" : Iarmarocul piticului Clip — 17, (la Palatul pionierilor) : Tlgrlșorul 
Petre — 17 0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Colibri Music-Hall — 19,30 0 Ansamblul 
artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Pentru tot ce-ml este drag — 20 
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19,30.

teatre
17,00 — Fotbal : Selecționata divizionară 

a României șl selecționata sta
tului Sao Paulo 
Transmisiune de 
„Republicii".

18,45 — La ordinea zilei... 
opiniei publice : 

monloasă a intereselor personale cu cele generale.
19,15 — Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de limbă română.
19,45 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Film serial : Ivanhoe.
20,30 — Cabinet medical T.V. Problemele pubertății. Participă eonf. dr. 

B. Răzvan.
— Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Columbia.
— O poveste cu cîntec. Telefolleton muzical.
— Studioul mic : „Om de treabă" de Romulus Vulpescu. Interpretează 

Constantin Rauțchi șl Ion Simlnle. Regla Cornel Todea.
— De la gramofon la magnetofon. Emisiune muzlcal-distractlvă.
— De la Giotto la Brâncușl. Prezintă Ion Frunzetti.
— Telejurnalul de noapte.

tv din Brazilia, 
la stadionul

In dezbaterea 
îmbinarea ar-

21,55
22,25
22,45 ___________________  . .
23,00 — închiderea emisiunii.

strucțiilor de Mașini, anul 
viitor vor intra în produc
ție de serie primele insta
lații industriale românești 
de tăiere cu plasmă. Uzi
na Grivița Roșle-București 
și Uzina de utilaj chimic 
Ploiești au șl construit 
două instalații de acest gen 
ce lucrează în producție de 
mai mult timp cu rezul
tate bune. In fază finală 
se află si construcția unei 
astfel de instalații, la în
treprinderea de 
București.

Participantii la 
tuire au solicitat 
rului Construcțiilor de Ma
șini — și sînt de acord cu

montaje

consfă- 
Ministe-

unor temperaturi înalte, u- 
tilizabile în vederea desfă
șurării reacțiilor cu mare 
eficientă și viteză. Merită 
relevată astfel metoda mo
dernă, aplicată cu succes în 
tara noastră, privind fabri
carea acetilenei în plasmă 
formată din hidrocarburi, 
metodă care înlocuiește pe 
cea clasică bazată pe car
bid. Reactorul în care se 
obține acetilena din gaze 
naturale funcționează la 
temperaturi de circa 
1 500° K, cu un timp de 
contact foarte scurt. de 
0,01—0,001 secunde și la o 
mare viteză (aproape 1000 
m/sec.). Transformările de

din

ind comparabile cu cele pe 
plan mondial.

Acetilena obținută 
gaz metan, ne baza proce
deului plasmei, este utili
zată în fabricarea policlo- 
rurii de vinii, a acidului a- 
cetic, acetatului de vinii și 
a altor produse care aco
peră necesitățile interne și 
sînt livrate la export. Cu 
ajutorul plasmochimiei se 
pot realiza și noi tipuri de 
catalizatori, cu mare eco
nomie de timp și reducere 
substanțială a prețului de 
cost. Avantajele fiind evi
dente consider că institu-

aceste lămpi „eficacitatea 
luminoasă" a tuburilor 
fluorescente, existente azi 
în fabricație curentă, este 
cel puțin dublă, devenind 
chiar de trei-patru ori mai 
mare la lămpile cu vapori 
de mercur, cu balon fluo
rescent. sau la cele cu va
pori de sodiu. Cercetările 
efectuate în prezent pe sca
ră mondială urmăresc să 
lărgească aceste limite. în 
vederea obținerii unor per
formanțe tehnico-economi- 
ce mult sporite în dome
niul iluminatului. Se con
sideră că cu ajutorul iodu-

de pildă, a produce lămpi 
cu vapori de mercur de 
pină la 400 W deși indus
tria solicită astăzi lămpi 
pînă aproape de 2 000 W. 
De asemenea, ar fi cazul să 
se mărească sortimentul de 
tuburi fluorescente cu lu
mină colorată, necesare în 
poligrafie, artă decorativă, 
teatru, pentru a nu mai fi 
în acest domeniu tributari 
străinătății.

Prof, dr,
1. AG1RBICEANV 

membru corespondent 
al Academiei

LASERI PORTABILI

PLASMA
ei — trecerea mai rapidă 
în fabricația curentă a in
stalațiilor de tăiere cu 
plasmă, întrucît aceasta 
poate rezolva problemele 
unor sectoare în general 
foarte aglomerate, aducînd 
o contribuție hotărîtoare la 
îmbunătățirea calității pro
duselor. Cred 
toate condițiile 
ceasta.

cămenționat 
semiindustrială

tele de cercetare vor tre
bui să-și concentreze mai 
mult atenția în această di
recție.

că există 
pentru a-

CRISTBAIng. IOAN
consilier la Ministerul 

Industriei Chimice

MAI MULTA ATENȚIE 
PLASMOCHIMIEII

— Folosirea 
chimie permi

energie care au loc cu a- 
cest prilej sînt depășite 
doar de cele care au loc în 
propulsia cu rachete.

Trebuie 
instalația
de la Rîșnov a fost a doua 
instalație din lume de ob
ținere a acetilenei prin 
procedeul plasmei. Cerce
tările întreprinse aici din 
1954 și pînă în prezent au 
permis atît stabilirea para
metrilor optimi construc
tivi ai aparaturii, cît și a 
întregului proces tehnolo
gic. Pe această bază, a pu
tut fi proiectată și reali
zată la Combinatul chimic 
Borzești o instalație de 
10 000 tone/an cu reactoare 
de 7 000 kW, nivelul tehno
logic și performantele fi-

Coni. ing.
SILVIU PUȘCAȘU

Craiova

NOUA ETAPA ÎN0
TEHNICA ILUMINA

TULUI

— Folosirea plasmei ca 
sursă de lumină suplinește 
o principală deficientă a 
izvoarelor luminoase ac
tuale bazate pe fenomenul 
de incandescență. Față de

rilor metalice și, în spe
cial. al iodurii de sodiu in
troduse în tuburile cu at
mosferă de vapori de 
mercur, eficacitatea lumi
noasă va crește cu circa 
60—70 la sută față de va
lorile existente. în ulti
mul timp se bucură de 
mare atenție din partea 
cercetătorilor plasma ra
diantă a xenonului. aflată 
la presiuni foarte înalte. 
Este demnă de amintit rea
lizarea unor firme sovieti
ce care au creat lampa ..Si
rius", capabilă să livreze 
ea singură dintr-o dată lu
mina a 20 000 de becuri.

După părerea mea. în
treprinderea. „Electrofar" 
ar trebui să dea dovadă în 
acest domeniu de mai mult 
curaj. Ea se mulțumește,

— Fizica plasmei își gă
sește aplicare si în dome
niul cu totul nou al laseri- 
lor — dispozitive ingenioase 
aidoma unor baterii — ce 
acumulează, nu energie e- 
lectrică, ci lumină. Deși la
serii nu au împlinit încă 
nici un deceniu de exis
tență, totuși apar mereu 
tipuri noi, mai perfecționa
te, cu posibilități de apli
care tot mal diverse. Ast
fel, dacă la primii 
drept mediu activ care 
mula lumina, servea 
cristal de rubin, în 
Javan (S.U.A.) a 
struit un laser în care 
lași rol îl îndeplinea un a- 
mestec de gaze, și anume 
de heliu și neon, aflat la 
presiuni de cîteva sutimi de 
atmosfere și adus în stare 
de plasmă.

La Institutul de fizică a- 
tomlcă s-au construit. înce- 
pînd din 1962, mai multe 
tipuri de laseri cu heliu 
și neon care, în afara unor 
studii cu caracter funda
mental, au fost folosite și 
la controlul fin al unor 
suprafețe prelucrate, la

laserl, 
acu- 

un 
1961, 
con- 
ace-

realizarea unor holograme 
(imagini în relief) etc. Un 
interes deosebit au trezit, 
în cadrul familiei de la- 
seri realizați în institut, cel 
cu bioxid de Carbon, care 
deschide noi posibilități nu 
numai cercetării, ci și apli
cațiilor industriale, îndeo
sebi în operații de microu- 
zinare de mare precizie. 
Laserii cu bioxid de car
bon. de putere mare, sînt 
în stare să perforeze 
în numai cîteva secunde 
cărămizi refractare groase 
de cîțiva centimetri. Lase
rul cu bioxid de carbon are 
o însușire unică: radiația 
emisă, fiind în infraroșu, 
este invizibilă, nu este 
absorbită de atmosferă și 
are o foarte mare putere.

Cu un astfel de tip de 
laser, de construcție origi
nală, realizat integral în 
institut, s-au făcut probe 
de sudură a unor materia
le plastice, precum și di
ferite alte operații de pre
lucrare. La expoziția care 
s-a deschis cu prile
jul Consfătuirii naționale 
am prezentat un laser por
tabil, cu heliu și neon, rea
lizat, de asemenea. în în
tregime la Institutul de fi
zică atomică.

Multiplele aplicații prac
tice la care se pretează la
serii impun intensificarea 
cercetărilor în acest dome
niu de mare perspectivă.

★
Prilejuind o amplă tre

cere în revistă a preocupă
rilor și rezultatelor proprii 
din acest important dome
niu al științei și tehnicii 
actuale, Consfătuirea națio
nală de fizica și tehnica 
plasmei a reprezentat tot
odată un important mo
ment de dezbatere, de con
lucrare între specialiști, 
pe terenul vast deschis 
științei noastre de recentul 
proiect de Directive al 
partidului.

1
care elevul învață mal mult decît I 
se predă". De o stringentă actualitate, 
un asemenea principiu ridică concep
tul de muncă independentă a elevu
lui la Înălțimea unui factor hotăritor 
în procesul educației. Iar o condiție 
în realizarea acestui imperativ 
este aportul generalizat al familiei. 
„Adeseori unii părinți ne declară: 
«V-am dat copilul la școală, faceți ce 
știți cu el, mie să mi-1 dați pregătit». 
Nu-i interesează ce fac elevii acasă, 
pe stradă, uneori nu-i interesează 
nici ce fac la școală. De regulă ase
menea elevi nu citesc nimic altceva 
decît lecția din manual. Nu au un 
program personal de lucru acasă, la 
masa de scris sau în fața hărții. Și 
dacă le lipsește un asemenea pro
gram individual. cum ar putea pro
gramul școlii să-și atingă pe deplin 
scopul!“ — se întreba, pe bună 
dreptate, prof. SERGIU VÎNTU de la 
Liceul din Codiea. „Uneori, nici ce
lelalte condiții indispensabile studiu
lui individual al elevului nu sînt în
trunite — este de părere prof. ION 
DIACONU, șeful secției de învăță- 
mînt a Sfatului popular raional Cis- 
lău. Exercițiile date sînt de multe 
ori lipsite de orice atractlvitate. Se 
urmărește doar relația dintre cifre 
și formule, fără nici o preocupare 
pentru „culoarea" semnificației lor. 
Lipsesc încă suficiente culegeri de 
lecturi cu caracter geografic, istoric, 
destinate elevilor care ar nutea com
pleta fericit lecțiile, culegerile 
probleme, care ar familiariza 
tînăr cu frumusețea matematicii 
a chimiei".

„Printr-un ordin din 1961 al 
nisterului învățămîntului s-au elimi
nat o serie de factori care generau 
intr-un fel sau altul supraîncărcarea 
elevilor. Dar surse ale supraîncărcă
rii pot fi încă identificate în mo
dul cum sînt concepute șl predate 
lecțiile — este de părere prof. VA
LENTIN OLTEANU. șeful secției de 
învățămînt a Sfatului popular raio
nal Urzlceni. Nu o dată lipsa de co
relare între diferitele lecții, dispro
porția între elementele noi și cele 
„tradiționale" conduc la aglomerarea 
elevilor, la dezorientarea lor. în cla
sa a IlI-a copilul învață că unitatea 
de măsură a masei corpurilor este ki
logramul. Peste 3 ani însă, el află că 
aceeași unitate e gramul. Din mo
ment ce i se vorbește de gram și în 
clasa a IlI-a. de ce e nevoie de a- 
ceastă inconsecventă ? Ce motive ar 
putea justifica faptul că în manualul 
de chimie pentru clasa a VIIl-a sînt 
înfățișate 4 procedee de preparare 
a fierului, dar nici unul în mod ex
plicit ? Si asemenea exemple ar mal 
putea fi citate".

O lecție, ca să-și merite numele, 
trebuie să convingă. Pentru a con
vinge e nevoie nu numai de rigoare, 
claritate, dar șl de forța probei con
crete. Demonstrația științifică In 
școală se constituie deci ca un im
perativ categoric. Cum se îndepli
nește el ? „Nu toate unitățile școlare 
au amenajate săli pentru laborator 
— ne răspunde praf. NICOLAE CHI- 
VU, șeful secției de învățămînt a 
Sfatului popular raional Tecuci. Dar 
și cele care au 
material didactic 
dacă noi ne-am 
înzestrăm școlile 
tătilor, microscoaipele existente în 
cele 66 unități de învățămînt din 
întregul raion abia dacă ar ajunge 
pentru 10 școli. Trusele de disecție 
existente abia dacă acoperă 8 la sută 
din nevoile didactice, modelele de te
legraf — cel mult 9 la sută. 3 din 
cele 10 aparate de proiecție primite 
în acest an au sosit cu defecțiuni 
care le fac inutilizabile".

Bagajul de cunoștințe al elevului 
scolii generale este apreciat de pro
fesori aproape zi de zi la lecții. Dar. 
din păcate. în prezent nu există st 
o modalitate de a-1 ..măsura" în fi
nal. după încheierea studiilor cla
sei a VIII-a. „Eu cred — spunea 
prof. Ecaterina Gavrilă — că ar tre
bui instituit un examen de absolvi
re a școlii generale care să constea 
din susținerea unor probe la disci
plinele fundamentale. în acest scop, 
s-ar putea studia si modul cum se 
desfășurau în trecut examenele de 
capacitate. Dacă s-ar institui exame
nul de absolvire, cred că multi elevi 
care în prezent nu învață cum tre
buie și-ar da seama că școala gene
rală nu se poate absolvi oricum, că 
simpla prezentă la lecții nu e de a- 
juns. Concursul de admitere în 
sau școli profesionale nu poate 
plini acest examen, cel puțin 
două motive. Primul: nu toți 
solvenții școlii generale îsi propun 
să urmeze cursurile acestor școli. Al 
doilea : asemenea concursuri 
mitere au ca scop să verifice 
țintele candidatilor doar la 
materii".

Cînd discuțiile purtate

de 
pe 

sau

Mi-

nu beneficiază de 
suficient. De pildă, 
propune acum să 
la nivelul necesl-

llceu 
su- 
din 
ab-

de ad-
cunoș- 
cîteva

asupra 
structurii și eficientei învățămîntului 
liceal, profesional, tehnic ajung 
la concluzii comune, cea dlntîi dintre 
acestea se cuvine a fi : să perfecțio
năm învățămîntul general de 8 ani 
pentru ca întregul proces de formare 
a noilor generații să beneficieze de 
un fundament trainic. înalt științific.

Mihai IORDANESCU
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Tovarășul Emil Bodnaraș 
a primit delegația 

Asociației de prietenie sovieto-române
Prim vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, a primit, 
miercuri la amiază, pe membrii 
delegației Asociației de prietenie 
sovieto-române: Ivan Grigorovici 
Kovali, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Tadjică, conducătorul 
delegației, H. Muzafara, secretar al 
Comitetului de partid din orașul 
Samarkand, Eroul Muncii Socialis
te M. I. Frolova, lucrătoare în col
hozul „Maxim Gorki" din regiunea 
Moscova, A. I. Barmenkov, vicepre
ședinte al Asociației „Znanie" din 
R.S.F.S. Rusă, P. U. Manjosov, se
cretar al Comitetului de Comsomol 
al depoului de locomotive din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, regiu
nea Voronej, și Erou] Muncii So

cialiste V. V. Ivanov, tehnician 
principal la Uzinele de laminate 
din Leningrad, care se află în țara 
noastră cu prilejul manifestărilor 
consacrate semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

De asemenea, împreună cu mem
brii delegației, au fost primiți cos
monautul Pavel Popovici și soția 
sa Marina Lavrentieva Popovici.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au luat parte general co
lonel Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, și acad. Petre Constantines- 
cu-Iași, vicepreședinte al Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Plecarea cosmonautului 
Pavel Popovici

Miercuri după-amiază a părăsit Ca- 
?itala cosmonautul sovietic Pavel 

opovici, împreună cu soția, care la 
invitația Consiliului General ARLUS 
și a C.C. al U.T.C. a participat la 
manifestările din țara noastră prileju
ite de sărbătorirea semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministrului

forțelor armate, Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membru în Biroul 
Consiliului General ARLUS, Iosif 
Walter, secretar al C.C. al U.T.C., 
Elena Poparad, vicepreședinte ai 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, membri ai Consiliului ge
neral ARLUS.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

SPOR
S-au încheiat 
„europenele" de volei

ISTANBUL (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special). — După ce 
marți, spre miezul nopții, 
în „Spor Salonu” din Iz
mir s-a încheiat turneul 
final feminin, aseară la 
„Palatul Sporturilor' din 
Istanbul, în fața a peste 
6 000 de spectatori, s-a 
consumat și ultimul act 
al întrecerii masculine. 
După cum ați aflat din 
corespondența preceden
tă, marți, în meciul fe
minin U. R.S.S. — Polo
nia pentru locurile 1 — 2, 
voleibalistele sovietice 
conduceau cu 2—0 la 
ora cînd ziarul nostru își 
închidea ediția ; ele au 
cîșfigat apoi și al trei
lea set, reeditînd perfor
manta realizată la ediția 
dip 1963 : cucerirea me
daliilor de aur. Arbitrul 
român, dr. Mircea Albuț, 
reîntors ieri de la Izmir, 
unde a condus această 
partidă decisivă, ne-a re
latat următoarele : „So
vieticele și-au păstrat cu 
brio supremația europea
nă. Prin stilul lor viguros 
de joc, prin omogenita
tea formației și valoarea 
individuală marcantă a 
jucătoarelor de bază, ele 
s-au impus cu autoritate 
eîșfigînd toate partidele 
cu scorul maxim de 3—0. 
Meciul lor cu polonezele 
a prilejuit, totuși, o 
dispută echilibrată, chiar 
dacă configurația globală 
a scorului pare să mă 
dezmintă. Ca martor ocu
lar, îmi susțin afirmația 
menționînd că polone
zele, cu un stil de joc 
asemănător, și-au solici
tat serios adversarele*.

Așadar, clasamentul fi
nal al competiției femi
nine se prezintă astfel : 
1. U.R.S.S. ; 2. Polonia ; 
3. Cehoslovacia ; 4. R. D. 
Germană ; 5. Ungaria ;
6. Bulgaria ; 7. Olanda ; 
8. Izrael. Ieri s-a încheiat 
și „turneul de consolare* 
de la Ankara. Echipa 
noastră feminină, cîști- 
gînd și ultima partidă 
(3—0 cu Turcia), a ocu
pat primul loc, făcîn- 
du-ne să-i regretăm și 
mai mult absența din tur
neul final, datorită „pa
sivului* de numai șase 
puncte la încheierea 
grupei preliminare...

Ultima zi a turneului 
final masculin a progra
mat — interesantă co
incidență I — partide pe 
perechi de locuri. Cea 
dintre Iugoslavia și Ita
lia, pentru locurile 7—8 
a revenit voleibaliștilor 
iugoslavi cu 3—0 ; în 
meciul Polonia — R. D. 
Germană, pentru locurile 

3—4, victoria a revenit sur
prinzător, cu 3—1, celei 
din urmă, dar Polonia s-a 
clasat pe locul al treilea 
datorită setaverajului mai 
bun. A urmat, în deschi
derea cuplajului de asea
ră, întîlnirea dintre repre
zentativele României și 
Ungariei, care urmau să 
împartă locurile 5—6.

După penibila evolufie 
din meciul de marți cu 
echipa R. D. Germane, 
ieri am așteptat — desi
gur, ca și dv. — o re
venire a voleibaliștilor 
noștri, măcar în „ceasul 
al 12-lea", respectiv în 
partida cu Ungaria. Aș
teptările ni s-au împlinit,

dar mai mult sub aspec
tul rezultatului pur teh
nic: 3—1 (15-5; 11—15; 
15-13 ; 15-8).

Tribunele, „încinse* 
doar parțial de penultima 
partidă, i-au primit cu ro
pote de aplauze pe vo
leibaliștii sovietici și pe 
cei cehoslovaci, a căror 
dispută directă urma să 
decidă asupra titlului eu
ropean. „Cărțile de vizi
tă*, forma excelentă de
monstrată de ele în aces
te zile la Istanbul, con
stituiau o garanție că 
meciul epilog va fi un 
corolar al „europenelor*, 
cum de altfel s-a și do
vedit. Sovieticii, porniți 
într-un lansaj puternic, 
au luat primul set cu 
15—7. Cehoslovacii au 
dat apoi o ripostă deose
bit de puternică, dar, 
au pierdut din nou, cu 
13—15, după ce au con
dus cu 12—7 I Urmează 
un set foarte disputat și 
echilibrat, pe care ceho
slovacii și-l adjudecă la 
13. Este ora 23,05, scor 
2—1 pentru sovietici și 
se pare că meciul se va 
termina după miezul 
nopții. Intr-adevăr, sco
rul a devenit 2—2 la se
turi și la ora 24,10, cînd 
transmit aceste cuvin
te, cehoslovacii conduc 
cu 8—6 în setul decisiv. 
S-au schimbat terenuri
le. Din nou o revenire 
extraordinară a sovietici
lor, care cîștigă cu 
15—10 acest set drama
tic. Scor final : 3—2 pen
tru echipa U.R.S.S., noua 
campioană europeană.

Ion DUMITRII!

In cîteva rînduri
LA CONCURSUL DE NATAȚIE 

DE LA LEIPZIG, echipa masculină 
de ștafetă 4x100 m mixt a R. D. Ger
mane (Roland Matthes, Egon Hen
ninger, Gilnter Gregor și Frank 
Wiegand) a stabilit un nou record

vremea
Ieri, in ludul și estul țării, vre

mea s-a menținut umedă, cu cerul 
acoperit, iar izolat a burnițat. In 
Banat șl Ardeal vremea a fost 
relativ călduroasă, cu cerul schim
bător. Vîntul a suflat slab din 
est. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 4 grade la 
Joseni și 21 de grade la Gurahont 
și Lugoj. Pe alocuri, ceața a per
sistat. In București vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit, tempo
rar a burnițat. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost 
de 12 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 
șl 12 noiembrie. In țară : vreme 
în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar ploaie și 
burniță. Vint slab plnă la potrivit 
din sectorul sudic. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 2 
șl 12 grade, iar maximele între 
6 și 16 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București vreme in ge
neral umedă, cu cerul mai mult 
noros. Temporar ploaie șl bur
niță. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară. Dimineața șl seara 
ceață.

mondial : 3’56”5/10 ; vechiul record — 
3’57”2/10 — aparținea echipei S.U.A. 
Cu același prilej, tîn&rul Roland 
Matthes (R. D. Germană) în vîrstă 
de 16 ani a realizat un nou record 
mondial în proba de 200 m spate: 
2’07” 9/10; vechiul record — 2’09” 4/10 
— aparținea americanului Hickox.

SELECȚIONATA FEMININA DE 
HANDBAL A U.R.S.S. a întîlnit la 
Odense (Danemarca) echipa țării 
gazdă pe care a învins-o cu 11—9 
(5—3). In prima partidă, handbalis
tele sovietice cîștigaseră cu 13—9 
(6—5).

PRIMUL MECI LIVERPOOL — 
MtlNCHEN 1860, din turul II al „Cu
pei orașelor tîrguri" la fotbal, desfă
șurat la Liverpool, a revenit echipei 
engleze cu scorul de 8—0 (3—0) 1

LA CRIMMITSCHAU (R. D. GER
MANA) A AVUT LOC ÎNTÎLNIREA 
DE HOCHEI PE GHEAȚA R. D. 
GERMANA — UNGARIA. Net supe
riori, hocheiștii din R. D. Germană 
au învins cu 12—2 (3—0, 5—2, 4—0). 
După cum se știe, echipa R. D. Ger
mane va întîlni selecționata Româ
niei pentru calificarea în turneul 
olimpic de la Grenoble.

6 500 DE VÎNATORI DE MUNTE 
AI FORȚELOR ARMATE FRAN
CEZE vor fi puși la dispoziția Comi
tetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Grenoble. 
Ei vor îndeplini sarcini multiple, de 
la amenajarea și îngrijirea pîrtiilor 
de concurs, pînă la deservirea juriu
lui de arbitri și a centrului de presă.

Primirea de către tovarășul Ștefan Voitec I DIVARIO TECNOLOGICO"n un ni* nnronn'ilif'vli rlîn Tnrnîn I ? &a unor personalități din Turcia
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a primit 
miercuri după-amiază pe Saadetin 
Bilgic, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor din Turcia, A- 
mil Artus și Sădi Kocas, senatori, 
și Sadun Aren și Ceyakmaz Cevad, 
deputați, sosiți în țara noastră cu 
prilejul inaugurării cursei aeriene 
TAROM, București — Istanbul.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat deputății C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu și Ion Cristoloveanu, pre
cum și Tudor Pop, consulul gene
ral al României la Istanbul.

Au fost de față, de asemenea, Kâ-

muran Giiriin, ambasadorul Turciei 
la București.

★

Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene și O.N.T. au ofe
rit miercuri seara, în cinstea oas
peților turci, un dineu la restauran
tul Athenee Palace. Au participat 
Ion Bai cu, ministru] transporturi
lor auto, navale și aeriene, Pe- 
trache Trofin, vicepreședinte al 
O.N.T., membri ai conducerii Di
recției generale a aviației civile, 
ziariști. A fost de față Kâmuran 
Giiriin, ambasadorul 
București.

Turciei la

(Agerpres)

întoarcerea delegației guvernamentale
și de partid române de la Alger

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația guvernamen
tală și de partid, condusă de mi
nistrul petrolului, Alexandru Boa
bă, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., care la invitația guvernu
lui Republicii Algeriene Democra
tice și Populare a participat la 
festivitățile ocazionate de cea de-a 
13-a aniversare a începerii revo
luției algeriene — sărbătoarea na
țională a Algeriei.

Din delegație a făcut parte și

T
FOTBAL

F. C. Argeșul 3
Karl Marx Stadt 0

PITEȘTI (prin telefon). — Partida 
revanșă dintre echipele Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană) și F. C. Arge
șul, desfășurată Ieri la Pitești, a re
venit fotbaliștilor români la un scor 
categoric : 3—0 (1-0). Deși lipsită de 
aportul lui Dobrin, Barbu și Coman 
— chemați în lotul național — for
mația argeșeană a dominat jocul mal 
mult de 70 de minute, revanșîndu-se 
copios pentru înfrîngerea înregistra
tă în urmă cu zece zile la Karl Marx 
Stadt. Scorul a fost deschis în min. 
31 de către Kraus, care a urmărit și 
fructificat o minge respinsă de por
tarul Hembeck. Pînă la sfîrșitul pri
mei reprize, Jercan, Țurcan și Nuțu 
au ratat ocazii bune de a majora 
scorul. Imediat după pauză, Jercan, 
„servit" excelent de către C. Radu, 
a marcat al doilea punct. Din acest 
moment, renunțînd la ideea de a 
mai înscrie goluri, fotbaliștii piteș- 
teni au început — potrivit unui mai 
vechi obicei — să joace „pentru pu
blic", fapt ce l-a îndîrjit pe oaspeți; 
vrînd ou orice preț să înscrie golul 
de onoare, ei au practicat un joc 
dur, soldat cu accidentarea a trei 
jucători localnici. în mih. 57, încer- 
cînd să-și salveze echipa de la un gol 
ca șl făcut, Feister a trimis mingea 
cu capul în... propria poartă, pecet
luind scorul la 3—0 în favoarea gaz
delor.

ȘAH

Schimbare
de lider

ci singură victorie s-a înregistrat 
ieri în a V-a rundă din turneul fi
nal al campionatului masculin indi
vidual de șah, aceea a maestrului A. 
Buza asupra debutantului D. Zara. 
Partidele Troianescu — Radovici, 
Gheorghiu — Ciocîltea, Drimer — 
Partoș și Nacht — Soos au luat sfîrșit 
la egalitate, iar celelalte s-au între
rupt. Pierzînd ieri dimineață „între
rupta" cu Soos, fostul lider, dr. O. 
Troianescu a cedat primul loc în cla
sament lui A. Buza, care totalizează 
4 puncte. Pe locurile următoare se 
află Troianescu — 3 ’/j p, Gheorghiu 
și Soos cu cîte 3 puncte fiecare etc.

Astăzi se desfășoară runda a Vl-a, 
din care se desprind partidele Buza 
— Radovici, Ghițescu — Ciocîltea și 
Gheorghiu — Reicher.
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EXTRAGEREA I : 48 34 5 30 36 
39 
482 165 lei.
Il-a : 4 33 20
DE PREMII
report la categoria I 16 063 lei.

14 15. FOND DE PREMII :
EXTRAGEREA A

29 35 2 — 10 39 FOND
: 355 086 lei din care

Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Cronica zilei
SEARA DEDICATĂ MEMORIEI 
LUI ERNESTO CHE GUEVARA

Ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a organizat miercuri la Uniunea 
ziariștilor o seară dedicată memo
riei comandantului-erou Ernesto 
Che Guevara. Cu acest prilej a 
fost prezentat filmul documentar 
„Pînă la victoria finală".

Au participat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diploma
tic, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

FESTIVITATE
LA BIBLIOTECA CENTRALĂ 

DE STAT
Ambasadorul R. D. Germane la 

București, Ewald Moldt, a făcut o 
donație de cărți Bibliotecii Centrale 
de Stat, în cadrul unei festivități 
care a avut loc miercuri în saloa
nele ambasadei. Donația constă 
în aproape 1500 de volume din 
domeniul științei, tehnicii, beletris
ticii, artei, literaturii pentru copii, 
care au figurat în Expoziția de car
te din R. D. Germană, deschisă re
cent în Capitală.

După cuvîntarea ambasadorului, 
directorul adjunct al Bibliotecii 
Centrale de Stat, Gheorghe Bondoc, 
a mulțumit pentru donația făcută.

La festivitate au luat parte prof, 
dr. docent Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai M.A.E., ai Centralei editu
rilor și difuzării cărții.

★
Cu ocazia expoziției de artă plas

tică din Republica Populară Unga
ră, ambasadorul R. P. Ungare, Joz- 
sef Vince, a oferit miercuri un 
cocteil la care au participat Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., membri ai 
conducerii Uniunii Artiștilor Plas
tici, oameni de artă și cultură.

★
Miercuri seara a plecat la Var

șovia o delegație de medici ro
mâni condusă de acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, care la invitația ministru
lui sănătății și asistenței sociale al 
Poloniei, Jerzy Sztachelski, va face 
o vizită în această țară. Printre 
persoanele oficiale prezente în 
Gara de Nord se afla și Jerzy Fid
ler, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Poloniei Ia București.

(Agerpres)

|ș/ eforturile italiene
Departe de a mai constitui un a- 

panaj al specialiștilor pasionați, su
biect de dezbateri rezervate cercuri
lor academice, problema dezvoltării 
cercetărilor științifice în Italia a de
venit o preocupare a celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice, ale foru
rilor de specialitate și administrati
ve, inclusiv ale guvernului. De cu- 
rînd. ministrul de externe al Italiei 
a prezentat în Senat un nou plan 
preconizînd un complex de măsuri 
în vederea accelerării cercetării teh- 
nico-științifice. plan ce include în 
perspectivele sale alocări de investi
ții reprezentînd 0,80 la sută din ve
nitul național (fată de 0,71 la sută, 
anul trecut).

Toate acestea se încadrează într-o 
foarte amplă și actuală problemă cu
noscută în Italia sub denumirea de 
„Divario tecnologico" (Decalaj teh
nologic) dintre țările Europei occi
dentale șl S.U.A. O serie de informa
ții și explicații în această privință 
sînt cuprinse în datele publicate în 
„Corriere della Sera" de profesorul 
Vincenzo Caglioti, președintele Con
siliului Național de Cercetări Științi
fice (C.N.R.) din Italia.

★
Subiectul progresului tehnologic și 

al raporturilor sale cu cercetarea 
presupune cîteva puncte de pornire, 
arată președintele C.N.R. în „COR
RIERE DELLA SERA".

„Cercetarea fundamentală" este o 
fabrică de idei, la producția căreia 
participă diferite țări, proporțional 
cu capacitățile intelectuale si mij
loacele materiale de care dispun. 
Rezultatele unei astfel de cercetări 
se răspîndesc fără restricții, deve
nind repede patrimoniu comun, sur
să de inspirație pentru toți, după 
cum bine o dovedește cantitatea de 
informări apărute zilnic în ziarele 
și revistele științifice din întreaga 
lume.

„Cercetarea tehnologică" constă în 
acel studiu direct, menit să particu
larizeze tehnicile, adaptîndu-le pen
tru producția de bunuri de consum, 
de mijloace de producție sau creînd 
mijloace noi. mai eficiente și cu 
preț de cost mai scăzut. Acest stu
diu are, în ansamblu, drept instru
ment principal subînțeles tocmai a- 
cele rezultate puse treptat la dispo
ziție de către cercetarea fundamen
tală, rezultate tot mai multe, tot 
mai diverse, tot mai avansate.

Pentru promovarea transferului 
la știință la tehnologie. în lume 
fost adoptate metode cît se poate 
variate. Cea mai de seamă rămî- 
totuși, cel puțin în țările lumii 

desfășurată

de 
au 
de 
ne 
occidentale, cercetarea 
direct. în laboratoare ..ad hoc" ale 
diferitelor industrii. Laboratorul de 
cercetare industrială este, deci, pun
tea ideală și de eficiență maximă 
între știință și tehnologie.

Deoarece cercetarea tehnologică, 
care include și dezvoltarea, este 
foarte costisitoare, posibilitatea de a 
se bucura de privilegiul împletirii 
cercetării fundamentale cu cerceta
rea tehnologică, de a asocia străluci
tele cuceriri ale științei pure cu 
tot atîtea succese obținute pe calea 
dificilă a progresului tehnic, rămîne 
acelor țări cu mijloace materiale su
ficiente, cu spirit competitiv, cu în
treprinderi de dimensiuni corespun
zătoare și cu o economie bogată și 
integrală atît în toate sectoarele cît 
și la toate nivelurile.

Aici este cazul să precizăm, arată 
mai departe autorul, acea noțiune 
de „decalai tehnologic" dintre ță
rile vest-europene și S.U.A., care, 
prin inițiativa ministrului de ex
terne. a fost adusă în atenția lu
mii politice internaționale : progre
sul economic și. în special, cel in
dustrial sînt. de fapt, realizabile prin 
intermediul îmbinării armonioase a 
diverșilor factori care concurează la 
producție, factorul tehnic propriu- 
zis fiind doar unul din termenii a- 
cestei ecuații. Acesta din urmă de
vine. în mod efectiv, predominant, 
doar în momentul ulterior atingerii 
unul optim de către ceilalți factori 
productivi, ca dimensiunile pieței, 
disponibilitatea capitalurilor, nivelul 
pregătirii tehnice a personalului, 
sistemele organizatorice. Or. aceasta 
este o condiție încă departe de a fi 
îndeplinită de economiile diferitelor 
țări europene.

în sectorul materialelor plastice și 
al cauciucurilor sintetice, de pildă, 
tehnologia europeană se află la un 
nivel comparabil cu cel al Statelor 
Unite ; de altfel, Europa dispune de 
tehnologii avansate, comparabile cu 
cele ale S.U.A., și în unele sectoare : 
ale electronicii, ale opticii, ale side
rurgiei ; totuși, productivitatea în-

treprinderllor răspunzătoare de ace
leași sectoare se află, în întreprinde
rile vest-europene la un nivel, în me
die, mai mic decît jumătatea nivelu
lui corespunzător din întreprinderile 
americane.

Cu cît tehnologiile adoptate de in
dustria unei anumite țări, precizează 
profesorul Caglioti, sînt mai avan
sate și cu cît unitățile de produc
ție care adoptă astfel de tehnologii 
sînt mai numeroase, cu atît țara res
pectivă se poate considera mai avan-

răsfoind
presa 
străină
sată în cadrul progresului tehnic și 
economic mondial.

Sediul natural al desfășurării cer
cetării tehnologice sau „dezvoltării", 
pentru a folosi termenul american, 
este laboratorul creat „ad-hoc“ de 
către industrie (privată sau de stat). 
Actualul „decalaj tehnologic" dintre 
țările vest-europene și S.U.A. presu
pune două surse : întîi, o combinare 
neadecvată a factorilor productivi în 
multe sectoare, fenomen valabil chiar 
și pentru cele tradiționale ; apoi, o 
dezvoltare încă limitată a Europei 
occidentale în sectoarele caracteri
zate printr-o tehnologie avansată.

Organele politicii științifice ale di
feritelor guverne din Europa occi
dentală au luat în studiu toate pro
blemele care derivă din importanța 
fenomenului și care privesc întreg 
ansamblul aspectelor organizatorice 
și tehnice ale diferitelor sectoare in
dustriale, scopurile de urmat și in
strumentele operative corespunză-

toare. în Italia, guvernul a încredin
țat această sarcină unei comisii pre
zidată de profesorul Saraceno.

Pe plan național, este vorba de de
finirea acelor sacrificii pe care comu
nitatea noastră înțelege să le suporte 
pentru a nu rămîne în afara progre
sului tehnologic — arată profesorul 
Caglioti. Actualele noastre dimensi
uni tehnologice corespund ansamblu
lui celor din Olanda și Belgia ; di
ferențele teritoriale și demografice 
creează dezechilibrul. Pentru a trece 
la dimensiuni mai mari este nece
sară, înainte de orice, angajarea 
serioasă în instrucția de bază, sec
tor în care Italia abia acum patru 
ani a făcut primii pași.

Un alt factor important pe plan 
Intern este cel referitor la dezvolta
rea învățămîntului tehnologic. Dacă 
și deficiențele cercetării fundamen
tale sînt încă numeroase, domeniu în 
care Italia operează, în multe sec
toare, la nivel internațional, cu atît 
mai gravă este situația tehnologiilor, 
ceea ce derivă, în primul rînd, din 
dezvoltarea încă limitată a învăță
mîntului tehnic în școlile noastre de 
toate nivelurile.

Pentru a nu rămîne în urmă în 
cadrul progresului tehnologic, este 
necesar ca, în viitorii ani, învăță
mîntului șl cercetărilor tehnologice 
să le fie destinată o cotă din venitul 
național mult superioară celei din 
prezent, dar, drept condiție esențială, 
trebuie ca întreg învățămîntul uni
versitar să capete un caracter mai 
deschis față de inovații și schimburi 
și să corespundă rolului de indus
trie a cunoașterii, pe care actuala 
explozie tehnologică, cu exigențele 
sale competitive, îl asumă universi
tății.

Tot pe plan intern sînt necesare, 
de asemenea. încurajarea contopirii 
diferitelor industrii, restructurarea 
tehnică și organizatorică a întreprin
derilor, dezvoltarea contractelor de 
cercetare în condiții avantajoase 
pentru industrie (fie privată, fie de 
stat), ca și favorizarea specializării 
industriale în sectoarele bogate in 
tehnologii.
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GRECIA: „Un buget care
deformează realitatea"
AGENȚIILE OCCIDENTALE DE PRESA DESPRE DEEICITUL AL GRECJEIBUGETAR

ATENA 8 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă transmit nu
meroase comentarii din care re
zultă că, potrivit datelor cuprinse în 
bugetul pe 1967 al guvernului mili- 

acestul 
vor cifra 
iar veni- 
drahme. 

Analizînd recent acest buget, cercu
rile economice din Atena re
levă că diferența de 10 282 000 000 
drahme 
real al 
ză că 
pășesc cu mult suma de 51,7 mi
liarde drahme, dat fiind că bugetul 
nu cuprinde și cheltuielile militare, 
care anul acesta au fost sporite 
substanțial. Pe de altă parte, cifra 
de 41 418 000 000 drahme, repre
zentând veniturile statului, a fost, 
după părerea lor, mult supraevalu
ată, deoarece impozitele directe 
prevăzute la 6 631 000 000 drahme 
nu pot fi încasate, din cauza „con
dițiilor obiective*. în timp ce gu
vernul declară că duce o politică 
de reducere a impozitelor „pentru 
a veni în întâmpinarea maselor', 
realitatea este, potrivit cercurilor 
menționate, că suma preconizată 
a fi obținută din impozite de 
diferite categorii a crescut de 
la 34 122 000 000 în 1966, la 
39 618 000 000 drahme în 1967. Este 
vorba de „un buget care deformea
ză în cel mai înalt grad realitatea”, 
apreciază cercurile economice. A-

tar grec, la sfîrșitul 
an cheltuielile Greciei se 
la 51 700 000 000 drahme, 
turile la 41 418 000 000

nu reprezintă deficitul 
Greciei. Ele precizea- 

cheltuielile statului de

ceste cercuri menționează totodată 
apariția unor noi iactori neiavora- 
bili realizării bugetului, printre care 
sporirea cheltuielilor neproductive 
cu 24 la sută, iață de anul trecut, 
și reducerea fondurilor destinate 
investițiilor productive de interel 
național.

ATENA 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Reuter, ios» 
tul ministru al coordonării econo
miei Greciei, Constantin Mitsota- 
kis, a fost 
în timpul 
sale, cu 
Arestat la 
lovitura de stat militară, și apoi 
eliberat în luna octombrie, Mitso- 
takis urmează acum să iie intero
gat din nou de procurorul general,

acuzat de complicitate, 
exercitării funcțiunilor 
organizația „Aspida*. 
21 aprilie, o dată cu

SOCIALA

S-A MAI RĂTĂCIT 0 RACHETĂ
(Urmare din pag. I)

complică, greutățile de control și de 
conducere cresc, iar reacția la evoluția 
evenimentelor devine mai rapidă*. Re
velatoare este și declarația generalului 
Maxwell Taylor : „Cu fiecare an, can
titatea de armament nuclear și de 
capsule nucleare de care dispun pu
terile adversare crește. Prin aceasta 
crește probabilitatea matematică a acci
dentelor, care ar putea fi greșit inter
pretate ca acte ostile*.

Accidentele nu sînt o simplă ipoteză. 
Numărul oficial al accidentelor nucleare 
în cadrul armatei americane se ridică la 
circa 20. Dar alte surse americane apre
ciază că numărul ar fi mai mare — 
vreo 50 de accidente. Pînă azi persistă 
incertitudinea că bomba căzută te au
gust anul trecut te apropiere de Puerto 
Rico ar fi fost recuperată. Mai grav este 
faptul că unele dintre accidente s-au pe
trecut nu pe teritoriul propriu, ci în 
afara granițelor S.U.A. Cazul de la Pa
lomares (Spania), unde bombardierele 
americane au pierdut mai multe bombe 
cu hidrogen, este binecunoscut și a răs
colit conștiința întregii omeniri.

De șase ani, zeci de avioane ale a- 
viației strategice a S.U.A. cu armament 
nuclear la bord, se află permanent te 
aer, deasupra Statelor Unite, Canadei, 
Spaniei... Atunci, această măsură a fost 
„justificată” prin necesitatea de a asi
gura „mijloacele de ripostă” te cazul 
atacării prin surprindere a aerodromu
rilor americane. De atunci, S.U.A. au luat 
numeroase „măsuri de «reoauție” : ra
chete balistice intercontinentale au fost 
adăpostite te subterane, rachete purtă
toare de capsule nucleare au fost insta

late pe submarinele ce brăzdează apele 
Atlanticului, Pacificului, Mării Meditera- 
ne. Motivul de „ordin militar* invocat 
la instituirea „patrulelor aeriene* și-a 
pierdut valabilitatea. Și cu toate aces
tea, la fiecare cinci minute din zi 
sau din noapte, undeva, pe cerul 
S.U.A. sau al vreunei alte țări unde 
există baze militare americane, un bom
bardier cu arme nucleare la 
întîlnește cu un avion-cisternă 
la fiecare cinci minute există 
unei ciocniri. Rezultă că nu 
„militare” dictează în această 
Ce urmăresc aceste acțiuni ? De a sti
mula încordarea, cursa înarmărilor și 
de a exercite șantaj nuclear asupra pro
priilor aliați ai S.U.A. din N.A.T.O. Toa
te, firește, cu riscurile grave evocate 
mai sus.

Autoritățile americane, inclusiv pre
ședintele Johnson, au ținut să dea asi
gurări poporului american că s-au luat 
„toate măsurile imaginabile" pentru ca 
o eroare tehnică să nu ducă la un război 
nuclear. Dar ce valoare pot avea ase
menea asigurări în afară poate de a- 
ceea de a încerca să se stăvilească 
opoziția opiniei publice față de un joc 
atît de primejdios ?

Că nu există asemenea „măsuri in
failibile” o arată însăși experiența de 
pînă acum. în cazul accidentului petre
cut te Carolina de nord (S.U.A.), cînd o 
bombă cu hidrogen de 24 megatone a 
căzut dintr-un avion, fizicianul Ralph 
Lepp arată că cinci din cele șase me
canisme de securitate nu au funcțional 
în momentul căderii bombei și un sin
gur mecanism a împiedicat o explozie 
care ar fi provocat mari distrugeri în-

bord se 
— deci 
pericolul 
mofivele 
privință.

tr-o regiune vastă. Semnificativă este 
depoziția lui Buchman, care a pilotat 
unul din cele două avioane ce s-au 
ciocnit deasupra Palomares-ului. Acesta 
a declarat că a reușit să pună mecanis
mul de preîntîmpinare a exploziei nu
mai în ultimul moment, cînd avionul era 
deja cuprins de flăcări.

Accidente cu urmări imprevizibile se 
petrec nu numai în aer și pe uscat, ci 
și pe mări și oceane și sub apă. După 
cum se știe, acum cîteva zile a eșuat 
submarinul englez „Repulse”, dotat cu 
rachete Polaris. In septembrie, subma
rinul atomic „Simon Bolivar*, avînd ia 
bord 16 rachete nucleare de tipul „Po
laris*, s-a ciocnit cu o navă de supra
față.

Dar contează nu numai numărul ac
cidentelor înregistrate, ci în primul rînd 
faptul în sine că un asemenea pericol 
există, planted ameninfător asupra o- 
menirii. Înlăturarea acestui pericol nu 
poate fi realizată pe calea perfecționă
rii dispozitivelor de preîntîmpinare a 
exploziilor, prin sporirea precauții
lor. Solufia sigură de natură să în
lăture pericolul războiului nuclear, in
clusiv al unui război prin accident, este 
de natură politică. Este necesară inten
sificarea luptei tuturor forjelor iubitoare 
de pace pentru a impune cercurilor im
perialiste renunțarea la politica de forfă, 
la cursa înarmărilor, la perpetuarea și 
agravarea încordării te lume. Bineînțeles, 
metoda radicală de evitare a primej
diei o constituie însăși distrugerea ar
mamentului nuclear, dezarmarea. Este 
ceea ce cer cu tot mai multă energie și 
fermitate oamenii iubitori de pace, toate 
popoarele.

PARIS 8. — Corespondentul A« 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Birourile Politice ale Federa
ției Stîngii democrate și socialiste 
și Partidului Comunist Francez au 
dat publicității miercuri textul a- 
cordului încheiat între ele, privind 
lupta comună pentru apărarea și 
îmbunătățirea securității sociale, 
în baza acestui acord, F.S.D.S. și 
P.C.F. propun ca măsuri imediate 
inițierea unor acțiuni în vederea 
abrogării ordonanțelor asupra re
formei securității sociale și resta
bilirea vechilor drepturi ale asigu- 
raților, elaborarea și aplicarea u- 
nei politici sanitare echitabile, fon
durile necesare urmînd a fi furni
zate de dezvoltarea producției și a 
veniturilor, precum și prin contri
buția statului.

BADEN-BADEN 8 (Agerpres). —a 
într-un interviu acordat miercuri, 
radioteleviziunii din Paris, cance
larul vest-german Kurt Georg Kis
singer a căutat să niveleze asperi
tățile ivite în rîndurile „celor șase*, 
în jurul cererii Angliei de a adera 
la Piața comună. Gormania occi
dentală, a declarat el „se numără 
printre cei care doresc intrarea 
Angliei în C.E.E. și de aceea do
resc să contribuie la evitarea unei 
crize*. Cancelarul vest-german a 
făcut un apel la unitatea țăriloi 
membre ale C.E.E. și a anunțat că 
„a intervenit în favoarea unei pro
ceduri care va permite expunerea 
și discutarea amănunțită a argu
mentelor Franței — procedură caia 
a fost acceptată*.
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NAȚIUNILE UNITE

Activitatea președintelui

Adunării Generale

„VOM ÎNVINGE Șl CUCERI 
O PACE ADEVĂRATĂ" Sărbătoarea națională

NEW YORK 8. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu trans
mite : La Națiunile Unite au fost 
date publicității textele a două 
proiecte de rezoluție în problema 
Orientului Apropiat: unul propus 
de India, Mali șl Nigeria, iar celă
lalt aparținînd S.U.A.

Proiectul primelor trei state de
clară inadmisibilă, în baza Cartei 
Națiunilor Unite, ocuparea sau do- 
bîndirea de teritorii pe calea cu
ceririlor militare și cere, în conse
cință, retragerea forțelor armate 
izraeliene din toate teritoriile ocu
pate, ca urmare a recentului con
flict. Proiectul proclamă dreptul 
fiecărui stat de a trăi în pace și 
deplină securitate, respectarea reci
procă din partea tuturor statelor a 
suveranității, integrității teritoria
le și independenței politice. Se sub
liniază totodată necesitatea încetă
rii stării de beligerantă și a rezol
vării litigiilor prin mijloace paș
nice. Proiectul cere soluționarea, în 
condiții echitabile, a problemei re- 
fugiaților din Palestina și garanta
rea libertății de navigație pe căile 
maritime internaționale. Pentru

coordonarea eforturilor în vederea 
aplicării prevederilor rezoluției, se
cretarul general al O.N.U. este so
licitat să trimită la fața locului un 
reprezentant special, care urmează 
să înainteze Consiliului de Secu
ritate un raport în decurs de 30 
de zile.

Proiectul de rezoluție prezentat 
de S.U.A. prevede și el trimiterea 
unui asemenea reprezentant, fără a 
specifica însă termenul în care a- 
cesta va trebui să-și depună con
cluziile ; raportul urmează să fie 
înaintat Consiliului de Securitate 
nu de acest reprezentant, ci de 
secretarul general al O.N.U. Cele
lalte prevederi ale acestui proiect 
de rezoluție sînt în linii generale 
asemănătoare proiectului prezentat 
de India, Mali și Nigeria, deși u- 
nele formulări sînt mai puțin pre
cise. în plus față de proiectul 
celor trei state, se prevede crearea 
unor zone demilitarizate în vede
rea garantării inviolabilității teri
toriale și independențe; politice a 
statelor din zona Orientului Apro
piat, precum și o reducere a înar
mărilor.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Președintele celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, a tri
mis, cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, o telegramă 
de felicitare conducătorilor sovie
tici.

Un mesaj de felicitări, cu ace
lași prilej, a fost trimis de secre
tarul general al O.N.U., U Thant.

Miercuri, Corneliu Mănescu a 
fost vizitat de P. Spinelli, director ge
neral al oficiului de la Geneva al 
Națiunilor Unite, și de Milan Klusak, 
reprezentantul permanent al Ceho
slovaciei la O.N.U., cu care au fost 
discutate chestiuni legate de activi
tatea O.N.U.

*
NEW YORK 8 (Agerpres). — După 

cum se știe, reprezentantul permanent 
al R.A.U. la Națiunile Unite a cerut 
convocarea Consiliului de Securitate 
pentru examinarea impasului în pro
blema Orientului Apropiat. Este posi-

• CONFERINȚA DE PRESA A 
REGELUI IORDANIEI

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la „National Club Press" 
din Washington, regele Hussein al 
Iordaniei, care se află într-o vizită 
oficială în S.U.A., a declarat că ță
rile arabe sînt gata să prezinte 
propuneri „noi și pozitive" pentru 
a se ajunge la o reglementare echi
tabilă în Orientul Apropiat. El a 
cerut ca Izraelul să avanseze, de 
asemenea, propuneri pe care sta
tele arabe să le poată examina. Po
trivit agenției France Presse, după 
ce a precizat că vorbește „în nu
mele tuturor națiunilor arabe", su
veranul iordanian a menționat: „in 
prezent dorim să depunem eforturi 
mai mari pentru a se ajunge la o 
reglementare pașnică, dreaptă și du
rabilă, dar așa cum noi ne-am mo
dificat poziția față de o reglemen
tare politică, izraelienii trebuie să 
revină asupra insistenței lor de a 
obține negocieri directe".

Subliniind că Izraelul trebuie „să 
devină un vecin acceptabil într-o 
lume arabă", suveranul iordanian 
a declarat că pentru aceasta Izrae
lul trebuie să se consacre rezolvării 
a trei probleme : înapoierea refu- 
giaților arabi pe pămînturile și în 
căminele lor ; evacuarea teritoriilor 
ocupate ; o reglementare a statutu
lui orașului vechi al Ierusalimului, 
anexarea acestuia fiind „inaccepta
bilă și intolerabilă".

★
bil ca în cursul zilei de joi, Consiliul 
să se întrunească pentru a trece la 
dezbaterea situației din regiunea O- 
rientului Apropiat.

în legătură cu aceasta, în momen
tul de față se procedează la un 
schimb de păreri, au loc o serie de 
consultări pe marginea celor două 
proiecte de rezoluție prezentate — 
proiectul Indiei, Republicii Mali și 
Nigeriei și respectiv cel al S.U.A. — 
precum și pe marginea altor aspecte 
legate de această problemă.

In cursul zilei de miercuri, pre
ședintele Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a primit în cabi
netul său de lucru de la Națiunile U- 
nite pe șeful delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe ai U.R.S.S., 
pe Arthur Goldberg, șeful delegației 
S.U.A., pe Armand Berard, șeful de
legației franceze și pe Ahmed Ben- 
hima, reprezentantul permanent al 
Marocului, președintele grupului ță
rilor arabe. Discuțiile s-au axat pe li
nia eforturilor în vederea creării con
dițiilor menite să înlesnească abor
darea într-un mod constructiv a pro
blemelor importante aflate pe ordi
nea de zi a Adunării.

Marți, Corneliu Mănescu, împre
ună cu soția, a participat la un de
jun oferit în cinstea sa de secreta
rul general al O.N.U., U Thant

Un interviu al premierului R. D. Vietnam, Fam Van Dong
HANOI 8 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat trimisului special 
la Hanoi al ziarului „The Guardian", 
primul ministru al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a declarat, referi
tor la intensificarea actuală a bom
bardamentelor americane, că „noul 
stadiu în escaladarea agresiunii a- 
mericane urmează unor noi înfrîn- 
geri ale agresorului, care var duce 
inevitabil la înfrîngeri și mai grele, 
pînă la cea finală". „Sîntem pregă
tiți să facem față escaladării". în ce 
privește bombardamentele america
ne, Fam Van Dong a relevat numă
rul mare de victime în rîndul popu
lației civile, subliniind necesitatea 
denunțării hotărîte a actelor pirate
rești ale aviației S.U.A. „Viitoarea 
sesiune de la Copenhaga a Tribu
nalului internațional Russell — a a- 
rătat el — va aduce fără îndoială 
și mai multă lumină asupra acestor 
crime monstruoase".

Referindu-se la o declarație re
centă a lui Dean Rusk, care a spus 
că obiectivul bombardamentelor ar 
fi de a lovi inamicul la el acasă, 
primul ministru a spus: „Aceste cu
vinte sînt cît se poate de cinice: 
ele arată felul în care americanii 
își asumă dreptul de a bombarda o 
țară independentă și suverană, de 
a ne provoca suferințe pentru a ne 
forța să negociem și a ne impune 
condițiile lor total inacceptabile".

IN COMITETUL POLITIC
NEW YORK 8 (Agerpres). — în 

Comitetul politic al Adunării Ge
nerale s-a încheiat marți după- 
amiază dezbaterea punctului inti
tulat „Problema coreeană". O se
rie dintre cei care au luat cuvîn- 
tul au subliniat, așa cum a făcut 
Adnan Raouf (Irak), că această 
așa-zisă problemă este o rămășiță 
a războiului rece și că, în fond, 
ea reprezintă expresia dorinței 
S.U.A. de a-și menține prezența 
militară în Extremul Orient. Vor
bitorii au mai scos în evidență că 
actul de constituire a Comisiei Na
țiunilor Unite pentru unificarea și 
refacerea Coreei (U.N.C.U.R.K.) este 
contrar principiilor Cartei, consti
tuind un amestec în treburile po
porului coreean (P. Țerencioodol — 
Mongolia) și că a vorbi despre pre
zența în Coreea de sud a „trupe
lor Națiunilor Unite" este o ficțiu
ne, întrucît aceste trupe n-au pri
mit niciodată instrucțiuni din

partea O.N.U. și, fiind constituite 
aproape în întregime din militari 
americani, ele aplică acolo politica 
S.U.A. de ocupare a unui teritoriu 
străin (Caroly Ksatorday — Un
garia). Alți delegați, cum ar fi cei 
ai Australiei și Filipinelor, țări 
participante la alianțele militare 
conduse de S.U.A., au susținut men
ținerea actualei situații, ceea ce e- 
chivalează cu încercarea de perma
nentizare a dezmembrării Coreei.

Trecîndu-se la vot, proiectul de 
rezoluție care urmărește tocmai a- 
cest scop și care are drept coautor 
S.U.A. și alte 14 state, care, în cea 
mai mare parte sînt membre ale 
N.A.T.O. și S.E.A.T.O., a întrunit 
majoritatea.

Contravenind in mod flagrant 
spiritului O.N.U., votul din Comi
tetul politic reprezintă o încălcare 
a dreptului poporului coreean de 
a-și hotărî soarta potrivit propriei 
sale voințe.

Subliniind necesitatea ca S.U.A. 
să înceteze în mod necondiționat 
bombardamentele și toate celelalte 
acte de război, Fam Van Dong a 
spus: „Vietnamezii sînt un popor 
mîndru. Ei nu vor negocia sub 
bombardamente sau sub amenința
rea lor". în legătură cu poziția gu
vernului R. D. Vietnam în cazul 
unor eventuale negocieri, Fam Van 
Dong a spus că „aceasta a fost 
clară chiar de la începutul războ
iului: este poziția celor patru punc
te, care conțin esența acordurilor 
de la Geneva din anul 1954 cu pri
vire la Vietnam".

în ce privește poziția Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, Fam Van Dong a ară
tat că ea a fost exprimată în pro
gramul acestuia, al cărui obiectiv 
— independență, democrație, pace 
și neutralitate, prosperitate și re- 
unificare națională — exprimă as
pirațiile profunde ale tuturor pă
turilor poporului vietnamez. Pre
mierul nord-vietnamez a adăugat că 
F.N.E. din Vietnamul de sud este 
unicul reprezentant adevărat al 
populației sud-vietnameze.

întrebat dacă perspectiva regle
mentării conflictului vietnamez i se 
pare îndepărtată, Fam Van Dong 
a spus: „Da, atît timp cît S.U.A. 
persistă în agresiunea împotriva 
țării noastre. în ceea ce ne priveș
te, noi am rămas întotdeauna fi
deli în întregime liniei noastre po
litice: de a rezista agresiunii, de a 
ne apăra drepturile, de a rămîne 
pe pămînturile strămoșilor noștri". 
„Vom învinge și vom cuceri pen
tru noi o pace adevărată în această 
luptă vitală pentru independență și 
libertate". — a încheiat Fam Van 
Dong.

a Cambodgiei
Poporul român are azi prilejul 

de a transmite călduroase fe
licitări și urări de prosperitate 
și pace poporului cambodgian. 
Cambodgia este astăzi în săr
bătoare. Pentru a 14-a oară 
poporul kmer celebrează ziua 
independențeii sale naționale. 
Rezultat al iuptei îndelungate, de 
aproape un veac, împotriva do
minației colonialiste, cucerirea 
independenței, la 9 noiembrie 
1953, a înscris o pagină nouă în 
istoria străvechiului popor cam
bodgian. Un an mai tîrzlu, con
ferința de la Geneva, cu privire 
la Indochina, a garantat în do
cumentele sale independența și 
suveranitatea Cambodgiei și a 
proclamat obligația statelor sem
natare de a nu se amesteca în 
treburile interne ale țării.

Drumul parcurs după obținerea 
independenței a fost marcat de 
o serie de realizări însemnate 
îndreptate spre lichidarea grelei 
moșteniri lăsate de colonialiști, 
spre renașterea națională. Au fost 
construite în acești ani șapte 
orașe noi, trei hidrocentrale, 400 
de spitale și dispensare, 6 000 de 
kilometri de șosele, au fost elec
trificate 50 de centre rurale etc. 
Intr-o țară care pînă la eliberare

nu avea nici un iei de industrie, 
există acum circa douăzeci de 
întreprinderi de stat. Pe de altă 
parte, numai în ultimii trei ani, 
exportul s-a dublat, Cambodgia 
realizînd produse căutate pe 
piața mondială.

Promovînd o politică de neu
tralitate, Cambodgia se pronunță 
în favoarea păcii și dezvoltării 
bunelor relații cu toate statele 
care respectă suveranitatea și 
independența țării sale. Cam
bodgia condamnă agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam, sprijină 
lupta dreaptă a poporului viet
namez.

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie eforturile poporu
lui cambodgian îndreptate spre 
înlăturarea rămășițelor domina
ției coloniale și lupta sa dreaptă 
pentru apărarea independenței 
naționale. România recunoaște șl 
respectă integritatea teritorială a 
Cambodgiei în limitele frontiere
lor ei actuale. Relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite în 
decursul anilor, între Republica 
Socialistă România și Cambodgia, 
cunosc o continuă dezvoltare, în 
folosul ambelor popoare, al cau
zei păcii.

și mercenarii

• DECLARAȚIA PURTĂTO
RULUI DE CUVÎNT AL GU
VERNULUI R.A.U.

CAIRO 8 (Agerpres). — In cursul 
unei conferințe de presă, purtăto
rul de cuvînt al guvernului R.A.U„ 
Hassan Zayat, a afirmat că R.A.U. 
„este de acord cu regele Hussein 
cînd acesta afirmă că arabii sînt 
dispuși să accepte dreptul Izraelu- 
lui de a exista în pace și secu
ritate. Aceasta însă, a adăugat el, 
nu înseamnă recunoașterea diplo
matică a Izraelului". Zayat a de
clarat că atunci cînd au fost sem
nate acordurile de armistițiu din 
1949 cu Izraelul, arabii „au recu
noscut dreptul Izraelului de a e- 
xista în pace și securitate și că 
nu au retras niciodată această re
cunoaștere, insistînd asupra menți
nerii valabilității documentelor din 
1949“.

Purtătorul de cuvînt egiptean s-a 
referit, apoi, la proiectul de rezo
luție prezentat de S.U.A. în fața 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
afirmînd că guvernul R.A.U. se o- 
pune acestuia, deoarece nu cuprin
de o recomandare precisă pentru 
retragerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate în iunie 
a. c. „Atunci cînd forțele izraelie
ne vor fi retrase se va deschide 
calea unei soluționări", a declarat 
Zayat. Purtătorul de cuvînt guver 
namental a legat posibilitatea na
vigației izraeliene prin Canalul de 
Suez de soluționarea problemei re- 
fugiaților arabi. Referindu-se la 
strîmtoarea Tiran, el a reafirmat 
că aceasta se află în apele terito
riale egiptene. „Recunoaștem totuși 
că aici există o problemă juridică , 
a adăugat el.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL IZRAELULUI A PLECAT 
LA NEW YORK

LONDRA 8 (Agerpres). — Marți 
seara a părăsit Londra, plecînd 
spre New York, ministrul afacerilor 
externe al Izraelului, Abba Eban. 
Timp de două zile, cît s-a aflat în 
capitala Marii Britanii, ministrul 
de externe izraelian a avut între
vederi ou primul ministru britanic 
Harold Wilson și cu ministrul de 
externe George Brown.

con-

Din nou — pentru a cîta 
oară ? — Congo (K) a fost 
invadat de grupuri de mer
cenari aflați în slujba mo
nopolurilor interesate în 
marile bogății ale țării și 
nemulțumite de politica ce 
o desfășoară guvernul de la 
Kinshasa. Pe cînd armata 
națională congoleză se afla 
în operațiunea de lichidare 
a grupului de mercenari și 
foști jandarmi katanghezi a- 
ciuați la Bukavu, o a doua 
coloană de lefegii — cum se 
numesc ei plastic în limba 
română — a pătruns, ve
nind din Angola pe pămîn- 
tul Congoului, în regiunea 
Katanga. Amănuntele furni
zate de presă sînt revelatoa
re pentru caracterul acestei 
operații: cele 16 camioane 
cu mercenari, veniți din co
lonia vecină, aparțin socie
tății portugheze miniere 
B.C.K. — Manganese. Pă- 
trunzînd pe teritoriul
golez, mercenarii au obligat 
populația să strige „Trăias
că Chombe", știut ca omul 
de casă al defunctei socie
tăți „Union Mini&re", care 
a fost desființată de către 
guvernul congolez la înce
putul anului. De altfel, du
pă cum anunța ziarul bel
gian „Soir", chiar fratele 
fostului premier congolez 
Chombe se află printre 
mercenari.

Comunicatele ' transmise 
de către postul de radio 
Kinshasa relevă că armata 
națională deține inițiativa 
în operațiunile de lichidare 
a mercenarilor. La Bukavu 
continuă acțiunile de curăți
re, o parte a mercenarilor 
retrăgîndu-se în statul ve
cin, Ruanda, iar alta, înso
țită de foștii jandarmi ka
tanghezi, se îndreaptă spre 
Zambia.

în telegrame adresate de 
președintele Mobutu șefilor 
celor două state, se cere 
extrădarea fugarilor. Se pre
cizează că, în caz contrar, 
cei aflați în drum spre Zam
bia ar putea să facă jonc
țiune cu grupurile interven- 
ționiste aflate în sudul Con
goului.

Cît privește soarta merce
narilor care au intrat în 
Katanga, știrile sosite sînt 
contradictorii. Potrivit u- 
nora, ei s-au deplasat foarte 
rapid, prezența lor senma- 
lîndu-se în mai multe 
puncte din sud-estul pro
vinciei, între minele de 
magneziu de la Kjsenge și 
podul de pe rîul Lubudi. 
Ei s-au repliat în fața uni
tăților armatei naționale 
congoleze, care primește noi 
întăriri. Potrivit altor știri, 
mercenarii ar fi fost alun
gați de pe pămîntul congo
lez ; cert este, după cum 
apreciază agenția France 
Presse, că dubla amenințare 
a mercenarilor, în sudul și 
estul Congoului, pare să 
fie pentru moment anihi
lată.

în același timp, la Bru
xelles și New York se des
fășoară o intensă activitate 
diplomatică. A.F.P. anunță 
că Belgia a protestat împo
triva executării de către ar
mata congoleză, în timpul 
acțiunii de curățire a mer
cenarilor, a trei cetățeni bel
gieni aflați la Bukavu, ceea 
ce — apreeiază agenția — 
riscă să ducă la o nouă ten
siune între cele două țări. 
Pe de altă parte, din New 
York se anunță că Consiliul 
de Securitate urmează să 
examineze plîngerea Con
goului împotriva Portuga
liei, acuzată de a fi favori
zat crearea, în Angola, a u- 
nei baze de plecare pentru 
mercenarii care s-au infiltrat 
în Katanga de sud.

Situația creată de prezen
ța mercenarilor pe teritoriul 
congolez nu este deci cîtuși 
de puțin simplă. Această 
țară plătește și astăzi, la 
peste șapte ani de la inde
pendență, un greu tribut 
politicii nefaste a monopo
lurilor care, în goană pen
tru menținerea și extinderea 
pozițiilor lor în Congo, nu 
se dau în lături de la nici 
o acțiune.

A. BUMBAC

Hanoi. Sub focul bombarda
mentelor dușmane, oamenii 
muncii din R. D. Vietnam re
construiesc într-un ritm uimitor 
șosele și poduri distruse, redîn- 

du-le circulației

DEMONSTRAȚIE
LA DJAKARTA

DJAKARTA 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Reu
ter, cîteva mii de studenți au de
monstrat miercuri dimineața în 
fața reședinței președintelui in
terimar al Indoneziei, generalul 
Suharto, în semn de protest împo
triva prețurilor foarte ridicate ale 
produselor alimentare. Din cauza 
manifestației, circulația a fost în
treruptă pe principalele străzi ale 
Djakartei.

agențiile de presă

transmit
• Demersul la
O.N. U. al re
prezentantului
Frontului de eli
berare din Mo-
zambic • Con
vorbiri în cadrul
N.A.T.O. la Bru
xell es • N a u
fragiul unui vas
filipinez

O întrebare despre rolul 
bazelor militare
americane

ROMA 8. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Un grup de senatori italieni, 
printre care Bartesaghi (indepen-

UN COMUNICAT 
AL NOULUI 
GUVERN YEMENIT

SANAA 8 (Agerpres). — Noul 
guvern al Yemenului a dat publici
tății un comunicat la Sanaa, re
latează agenția France Presse, în 
care se spune că autoritățile sînt 
hotărîte „să asigure securitatea Ye
menului, să garanteze toate liber
tățile în limitele prevăzute de lege 
și să trateze în mod egal pe toți 
cetățenii țării, fără discriminare. 
Nu va fi însă tolerat spiritul de 
răzbunare".

în ceea ce privește politica ex
ternă a țării, 
precizează că
schimbată, subliniindu-se că noile 
autorități „vor coopera cu toate ță
rile arabe".

textul comunicatului 
aceasta rămîne ne-

Pentru a 14-a oară 
consecutiv, în pavilioa
nele de la „llarumi 
Pier" din Tokio o fost 
amenajată expoziția 
anuală de automobile 
japoneze.

Expoziția reprezintă 
unul din sectoarele in
dustriei nipone care a 
înregistrat o dezvol
tare rapidă. Pornind, 
acum 13 ani. de la cî
teva zeci de mii de 
vehicule, Japonia a 
ajuns la jumătatea a- 
cestui an să ocupe lo
cul 
me.
te. 
trei 
tomobile.

La o atît de uriașă 
producție este, desi
gur, explicabilă marea 
varietate de exponate

al doilea în lu- 
după Statele Uni- 
producînd peste 
milioane de au-

din Italia
dent de stînga), Vldali și Palermo 
(comuniști) au adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri, ministru
lui afacerilor externe și ministrului 
apărării o întrebare referitoare la 
rolul bazelor militare americane 
de pe teritoriul Italiei.

Săptămînă aceasta, presa ita
liană a publicat articole despre 
baza aeriană a Statelor Unite de 
la Aviano, provincia Udine. Astfel, 
săptămînalul „A.B.C.* se referă la 
formarea și pregătirea la această 
bază a echipajelor care deservesc 
bombardierele și avioanele de 
vînătoare americane trimise să 
lupte împotriva R. D. Vietnam. 
Piloții americani fac aici exerciții 
cu avioane de tip „Phantom* și 
„F.G.-4* intrate recent în dotarea 
forțelor aeriene ale S.U.A., precum 
și cu rachete și bombe cu napalm, 
utilizate, după cum se știe, împo
triva forțelor patriotice din Vietna
mul de sud și a R. D. Vietnam.

în aceeași problemă, ziarul 
„rUnită* publică o corespondență 
a trimisului său special la Aviano, 
care a avut o convorbire cu un 
ofițer de la această bază. Ofițerul 
american a recunoscut că aici sînt 
instruiți piloți din Statele Unite 
care bombardează R. D. Vietnam, 
folosind aceleași tipuri de avioane.

Automobilul japonez

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚVIU

prezentate : 235 de fir
me expun peste 700 
de autovehicule. Ex
perta pieței japone- 

inclusiv 
sînt 
reclama, 
cei

ze. 
re 
cu 
că
vizitatori 
trași 
lele 
mică

cei ca- 
responsabili 

afirmă 
mai multi 
au fost a- 

automobi- 
capacitate

de
de
„Honda N 360'

și „Fronte 360“ pro
duse de firma „Su
zuki". Aceasta, deoa
rece orientarea masei 
principale de cumpă
rători este acum 
dreptată către 
mobile mici, 
mai practice 
străzile japoneze, 
un consum redus 
mai ieftine. La

în- 
auto- 

cele 
■pentru 

cu 
și 

aces-

te automobile a cres
cut în ultimul timp 
volumul vînzărilor.

Expoziția japoneză a 
oferit vizitatorilor 
cîteva atracții de in
teres general. Trei 
firme au organizat un 
„colt științific de si
guranță" a călătoru
lui. unde au fost dis
ponibile mai multe

mașini pentru expe
riență la fata locului 
și care ar oferi garan
ții împotriva oricăror 
surprize pe sosele. 
Firma „Mazda" a pre
zentat. pentru prima 
oară în Japonia, două 
automobile „Mazda 
Luce". înzestrate cu 
motoare cu pistoane 
rotative, ce vor revo
luționa — cum susțin 
specialiștii — indus
tria motoarelor cu ex
plozie. Automobile 
înzestrate cu aseme
nea motoare vor în
cepe să fie produse în 
serie la jumătatea a- 
nului viitor. Printre 
numeroasele expona
te, nu am găsit încă 
automobilul electric, 
aflat în construcție la 
mai multe firme ja
poneze.

Noi arestări de comuniști
DJAKARTA 8 (Agerpres). — 

Garnizoana din Djakarta a anun
țat, potrivit agenției Reuter, că în 
cursul săptămînii trecute au fost 
arestați 27 de comuniști. Unii din
tre aceștia, arată agenția citată, 
sînt lideri comuniști din lava de

0 nouă ședință a Comisiei de armisti
țiu în Coreea a avut loc la Panmunjon — transmite 
agenția A.C.T.C. In cadrul ei, partea coreeană a protes
tat în legătură cu noile acte agresive comise de S.U.A 
în Coreea. în luna noiembrie, a arătat reprezentantul 
părții coreene, S.U.A. au continuat să introducă un mare 
număr de nave și agenți înarmați, precum și vase de 
pescuit sud-coreene în apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene. Totodată, partea adversă introduce aproape zilnic 
armament în partea de nord a zonei demilitarizate, co- 
mițînd atacuri armate.

M. Schumann în Bulgaria. Agenția B.T.A. 
relatează că la invitația președintelui Comitetului da 
Stat pentru Știință și Progresul Tehnic al R. P. Bul
garia, Ivan Popov, la Sofia a sosit într-o vizită oficială 
Maurice Schumann, ministrul de stat al Franței însărci
nat cu cercetarea științifică, probleme atomice și spa
țiale. El este însoțit de experți.

Filmul românesc Zodia Fecioarei * 
fost distins la a IX-a Săptămînă Internațională a Filmului 
Color de la Barcelona cu Diploma de Onoare și sta
tueta „Dama del Paraguas", premiul tradițional al acestui 
festival internațional.

Reprezentantul Frontului de eliberare 
din Mozambic (FRELIMO), Uria Simango, 
a cerut O.N.U. să acorde ajutor regiunilor 
eliberate ale țării. Adresîndu-se Consiliului d« 
țutelă al Adunării Generale, el a declarat că „faptul că o 
parte din Mozambic a fost eliberată de sub dominația 
portugheză trebuie să fie ateceptat de către O.N.U."

0 reuniune a grupului special al 
N.A.T.O., însărcinat cu studierea problemelor care vor 
fi discutate la sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
din luna decembrie, a avut loc marți în capitala Belgiei.

în urma naufragiului vasului filipinez 
„Mindoro", pasageri și-au găsit moartea din
cei 301 cîți transporta nava — anunță ziarul „Philippi
nes Herald". Mai multe persoane au fost devorate de 
rechini, fără a li se putea da vreun ajutor. Căpitanul va
sului „Mindoro" s-a împușcat în timp ce vasul se 
scufunda.

Fotografii în Cosmos. Astronomii de la Uni
versitatea Princeton (S.U.A.) au fotografiat spectrul ultra
violet al radiației planetelor Venus și Jupiter. în momen
tul în care distanța dintre ele era de 2 grade. Fotogra
fiile s-au făcut de pe o rachetă lansată la o altitudine 
de 118 mile. Datele obținute după analizarea fotografiilor 
urmează a fi comparate cu datele obținute de rachetele 
cosmice trimise în direcția planetei Venus de sovietici și 
americani.
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