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Pe șantierul

autoturismului

românesc

MOSCOVA 14. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: Joi dimineața a sosit 
la Moscova delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, care, la invitația 
Comitetului Central al P.C.U.S. și 
a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., face o vizită oficială, de 
prietenie, în Uniunea Sovietică.

Din delegație fac parte tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Chivu Stoica.

La ora 8,35 (ora locală), trenul 
cu care a călătorit delegația a so
sit în gara „Kiev", unde erau ar
borate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe peronul gării era a- 
liniată o companie de onoare.

Delegația de partid și guverna
mentală română a fost întîmpinată

la sosire de tovarășii L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, M. A. Suslov, A. N. 
Șelepin, N. K. Baibakov, V. N. No
vikov, mareșalul A. A. Greciko, 
A. A. Gromîko, A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți membrii ambasa
dei române la Moscova.

în întîmpinarea oaspeților au ve
nit, de asemenea, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din capitala U- 
niunii Sovietice.

La coborîrea 
torii de partid 
și sovietici își

Comandantul
ohoare a prezentat
Nicolae Ceaușescu raportul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și U- 
niunii Sovietice. Tovarășii Nicolae

din tren, conducă- 
și de stat români 

string mîinile.
companiei de 

tovarășului

condiție a progresului tehnic
Adevăr evident astăzi, 

deși acum cîteva decenii 
insuficient de clar, inter
dependența și legătura 
nemijlocită dintre știință 
și dezvoltarea industriei 
constituie în zilele noastre 
o necesitate majoră. Este 
o concluzie ce se im
pune cu forța faptului îndelung șl univer- 
»al verificat în practica societății, iar măsu
rile adoptate de Conferința Națională a parti
dului, riguros fundamentate în Raportul pre
zentat conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pun accentul tocmai pe structura 
intimă a acestei legături, pe căile cele mai 
directe, care conduc, în timpul cel mai scurt 
și în mod cit mai cuprinzător la realizarea 
acestei suduri.

Din Raport — acest document al partidului 
de deosebită valoare teoretică și practică — 
decurg o serie de măsuri de natură să contri
buie la intensificarea cercetării științifice 
într-o și mai strînsă întrepătrundere cu pro
ducția — fără ca aceasta să însemne negarea 
sau neglijarea cercetării fundamentale. Expe
riența acumulată, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază necesitatea 
continuării măsurilor de perfecționare a for
melor organizatorice ale cercetării științifice, 
* îndrumării și coordonării activității de cer
cetare, în vederea creșterii contribuției oa
menilor de știință la solutionarea probleme
lor tot mai complexe ale desăvârșirii con
strucției socialiste.

Incontestabil, legătura știință-productie 
este reciproc avantajoasă. Tehnica modernă, 
cu exigențele ei, nu se mai poate sprijini, ca 
în trecut, pe intuiția, talentul sau factorul 
îndemînare care participă la procesul de pro
ducție. Știința este singura în măsură să 
răspundă în mod ordonat și controlat progre
sului tehnic, în cadența corespunzătoare vite
zei de dezvoltare a acestuia în epoca actuală. 
Dar progresul științei se poate realiza nu
mai cu aparate și instalații moderne și cu 
colective de cercetare puternice și bine in
struite. Cheltuielile necesare cercetării știin
țifice se justifică însă prin avantajele pe 
care societatea le obține în urma folosirii 
rezultatelor obținute. Valabilitatea acestor 
coordonate generale se amplifică în cazul so
cialismului, ca orînduirea cea mai înaintată, 
chemată să realizeze un progres economic 
foarte rapid, o valorificare superioară a tu-

Prof. ing. N. TIPEI
membru corespondent al Academiei

turor resurselor, să încor
poreze organic toate cu
ceririle revoluției tehni- 
co-științifice.

Este, de aceea, o incon
testabilă datorie morală a 
omului de știință de a răs
punde sacrificiilor mate
riale ale colectivității prin 

contribuția sa la mersul inainte al producției 
de bunuri sau al altor forme de creștere a ni
velului general de trai, de progres al societă
ții. Pe de altă parte, aplicarea, utilizarea, 
pe scară cit mai largă, a concluziilor unei 
cercetări, constituie, pentru acela care a exe
cutat-o, satisfacția supremă — ca încoronare 
și finalizare a eforturilor sale. De fapt, însuși 
acest interes față de aplicațiile practice este 
izvorît dintr-un proces natural care-1 apro
pie tot mai mult pe cercetător de cîmpul 
utilizării, de terenul producției industriale — 
îndeosebi în științele tehnice.

în procesul construcției socialiste din țara 
noastră, legătura dintre știință și producție 
s-a intensificat tot mai mult, tinzînd spre 
acea „fuziune" necesară progresului econo- 
mico-social rapid, înseși progresele realizate 
în această direcție dovedind evoluția favora
bilă și posibilitățile respective. Un exemplu 
deosebit de pozitiv a fost dat de M.T.N.A., 
care a colaborat efectiv cu cercetătorii Insti
tutului de mecanica fluidelor al Academiei, 
contribuind la rezolvarea și generalizarea pe 
scară industrială a aditivilor de rodaj pen
tru motoarele de autovehicule. O ameliorare 
simțitoare s-a produs, recent, în relațiile a- 
celuiași institut cu uzinele metalurgice Cu- 
gir și I.O.R., în vederea realizării unor ma
șini perfecționate, care vor folosi lubrifica- 
ția cu aer, mărind precizia prelucrărilor și 
eliminînd vibrațiile în funcționare, concomi
tent cu sporirea celorlalte performanțe. Sînt 
elemente care arată în ce măsură asigurarea 
unei permanente legături și integrări orga
nice a unităților de cercetare științifică cu 
ramurile producției materiale pe care le de
servesc — așa cum preconizează Directivele 
adoptate de Conferință — constituie o cerință 
obiectivă.

Procesul acesta de fuziune nu are loc, de 
obicei, în mod natural, spontan ; trebuie rea
lizate anumite condiții pentru a se ajunge la e-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Au îndeplinit

planul anual
BSBi

• PESTE 20 DE 
ÎNTREPRINDERI DIN 
REGIUNEA BANAT

Numărul întreprinderilor din 
regiunea Banat care au anun
țat această veste importantă 
trece de 20. Printre acestea se 
află Combinatul siderurgic și 
Uzinele de construcții de ma
șini din Reșița, întreprinderea 
„Solventul", fabrica „Electro- 
banatul". Industria bănățeană 
a dat peste sarcinile de plan 
la zi o producție suplimentară 
în valoare de 440 milioane lei, 
din care mai mult de 87 la 
sută a fost realizată pe sea
ma creșterii 
muncii.

productivității

• 21 DE ÎNTRE 
PRINDERI

GIUNEA IAȘI
DIN RE

21 de fabrici și uzine din 
această regiune, printre care 
Uzina metalurgică-Iași, între
prinderea de construcții-trans- 
porturi, întreprinderea regio
nală de transporturi auto, fa
brica de ulei „Unirea", Fabri
ca de confecții din Btrlad au 
realizat sarcinile planului a- 
nual. Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad a îndeplinit în numai 
11 luni planul anual la 
produsele pentru export. Co
lectivele întreprinderilor din 
regiune au realizat peste 
plan o producție globală în 
valoare de 231 milioane lei, 
livrînd suplimentar 17 000 rul
menți, 2 800 tone de țevi su
date, 400 kg de aureociclină, 
5 000 tone de ulei comestibil 
și alte produse.

Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, 
însoțiți de tovarășii L. I. Brejnev 
și A. N. Kosîghin, au trecut în re
vistă compania de onoare și au pri
mit apoi defilarea ei.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale române au răspuns 
aplauzelor de salut adresate de 
reprezentanții oamenilor muncii.

Un grup de copii a oferit oaspe
ților buchete de flori.

★

în cursul călătoriei de la fronti
era româno-sovietică pînă ia Mos
cova, delegația a fost însoțită de 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova, și S. P. Ko- 
zîrev, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S.

După cum s-a mai 
scris, da citva timp la 
Colibași, lingă Pitești, se 
desfășoară în ritm intens 
lucrările de construcție a 
primei uzine de autotu
risme românești. Produc
ția ei 7 „Este complexă 
și se va situa la un înalt 
nivel calitativ, precizează 
tov. C. Munteanu, direc
torul general al uzinei. 
Conlucrarea cu firma fran
ceză „Renault" decurge 
bine, în sensul că terme
nele de livrare a docu
mentației și echipamen
tului tehnologic al uzihei 
sînt respectate cu stricte
țe. Toate informațiile teh
nice suplimentare, cerute 
de noi, se dau la timp și 
cu precizie".

Conform prevederilor, 
producția la această nouă 
unitate a industriei con
strucțiilor de mașini ur
mează să înceapă la 
mijlocul anului 1968. 
Noua întreprindere, pro
iectată de Institutul de 
pioiectări pentru construc
ția de mașini București, 
are în componență o hală 
de fabricație de circa 
100 000 m.p., un complex 
de finisare a produselor 
și o hală de presaj, o 
centrală termică, o stație 
electrică și alta de com- 
presoare, o pistă de con
trol și încercări funcțio
nale ale autoturismelor. 
O particularitate a con
strucției : hala principală 
este prevăzută cu un se- 
mietaj, denumit tehnic, 
în care urmează să fie 
amplasate utilitățile e- 
nergetice și calorice, în 
scopul degajării spațiului

CONSERVAREA
MESAJELOR
ISTORIEI

înainte de a fi scrisă în 
cărți, istoria poporului 
nostru mustește pe teri
toriul unde viețuim, în mo
numente, în obiceiuri și da
tini, în port și-n 
Poporul român este 
por cu o fecundă 
ale cărei rădăcini 
fig adînc în spațiul 
re-1 ocupă. Plaiurile noas
tre vorbesc elocvent si pe
remptoriu. prin vestigiile 
rămase la suprafață sau 
dezvelite prin entuziasmul 
cercetătorilor despre tre
cutul poporului român și 
al strămoșilor săi. Sarmi- 
zegetusa dacică de la 
Grădiștea Muncelului, pan- 
danta ei din epoca romană 
a Daciei — Ulpia Traiana 
— Baia și Șiretul, cetatea 
lui Negru-Vodă de la 
Breaza (Făgăraș) despre a 
cărei existență mărturisesc 
deopotrivă tradiția și săpă
turile arheologice, Curtea 
de Argeș și Tîrgoviștea sînt 
numai o parte dintre cen
trele care au format tot 
atîtea focare de iradiere a 
culturii noastre multisecu
lare.

în urma săpăturilor ar
heologice mai vechi, efec
tuate de o serie de cerce
tători valoroși ai trecutu
lui nostru și intensificate 
la proporții fără precedent 
în ultimele două decenii, 
numeroase monumente ar
heologice a căror însemnă
tate pentru trecutul nostru 
istoric nu mai trebuie sub
liniată, au fost identificate, 
cercetate și dezvelite. Să
păturile în speță nu au 
fost limitate numai la o- 
biective 
cum 
rate 
zări 
cică, scoasă din an în an 
tot mai mult Ia lumină, 
orașul Histria sau cetatea 
de scaun a Sucevei. Ele au 
fost extinse și asupra unor 
așezări de dimensiuni mai 
modeste și poate și de im
portanță politică, militară

limbă. 
un po- 
istorie, 
se în- 
pe ca-

și economică mai redusă. 
Căci numai prin cunoaște
rea lor, a răspîndirii lor, 
prin stabilirea rolului aces
tora se oferă o perspectivă 
istorică de ansamblu și cri
terii valabile pentru inter
pretarea stărilor de lucruri 
de odinioară. Cercetările 
arheologice au extins sfera 
de cunoaștere asupra unor 
realități greu de bănuit altă 
dată, iar vestigiile antice 
și medievale s-au înmulțit 
în mod impresionant. Așe-

puncte de 
vedere

ar 
in 
ca

de proporții mari, 
fi acelea desfășu- 
incinta unor așe- 
Sarmizegetusa da-

zări dacice întărite sau des
chise, așezări daco-romane 
și romane, așezări din epo
ca migrațiilor au fost scoa
se la lumină pe întregul 
teritoriu al țării noastre. 
Un loc de seamă l-au ocu
pat cercetările urmărind 
cultura autohtonă și dez
voltarea ei în condițiile is
torice ale primului mileniu 
al erei noastre, cînd limba 
și poporul român au căpă
tat contururi proprii. Toate 
acestea au fost de natură 
să dovedească intensa lo
cuire a teritoriului tării 
noastre și continuitatea ne
întreruptă a poporului nos
tru pe aceste meleaguri.

In ultimele două decenii 
cercetările arheologice și-au 
extins interesul și asupra 
unor monumente din epoca 
feudală. Arheologi și isto
rici de artă au colaborat 
la lucrările desfășurate în 
cadrul acțiunilor de res
taurare a unor construcții 
medievale în scopul de a 
defini caracterul acestor 
monumente. Săpături de 
acest fel au fost efectuate 
și la o serie de construcții 
și complexe din Bucureștii 
secolelor trecute. Pe această 
cale s-au adus contribuții 
de valoare deosebită la cu-

noașterea relațiilor feu
dale, la sistemele de con
strucții, stabilind influențe 
și implicații care rămăse
seră necunoscute pînă 
acum, dar care sînt de na
tură să limpezească o se
rie de probleme în miezul 
cărora se opera mai mult 
cu ipoteze.

Bogate în rezultate și în 
observații s-au dovedit și 
dezvelirile arheologice ale 
unor așezări din comuna 
primitivă, 
intermediul 
adus 
tură 
pe 
rile 
de . 
noastre în ansamblul civi
lizațiilor contemporane din 
Europa și Orientul Mijlo
ciu, să pună în evidență 
trăsăturile lor caracteristi
ce, nota lor de originalitate 
în cultura materială și spi
rituală.

Pe plan științific rezulta
tele acestor cercetări au 
făcut posibilă întocmirea 
unor lucrări de sinteză me
ritorii, opere colective care 
oferă o retrospectie mult 
mai largă asupra vieții ca
re a clocotit odinioară în 
spațiul nostru carpato-da- 
nubian.

Ca urmare, muzeele și-au 
sporit la rîndul lor patrimo
niul. Activitatea lor de cul
turalizare se fondează astăzi 
pe mult mai multi martori 
direcți a căror valoare in
trinsecă se măsoară după 
bagajul de informații și de 
argumente pe care-1 dez
văluie. Numărul mare de 
vizitatori ai muzeelor sînt 
o dovadă a prestigiului pe 
care și l-au cîștigat aceste 
instituții în rîndul mase
lor, convinse că în incintele 
lor se pot instrui, luînd un 
direct contact cu istoria.

Nicolae LUPU 
directorul Muzeului 
Brukenthal

lucrărl 
cărora 

contribuții de 
să precizeze 

care-1 ocupă < 
vechi și 

pe teritoriul patriei

prin 
s-au 
na- 

locul 
cultu- 

străvechi

(Continuare in pag. a II-a)

productiv și utilizării sale 
cu indici superiori.

In ce stadiu se află lu
crările de construcție ? 
Clădirile viitoarei uzine 
au început să prindă tot 
mai mult contururi. Șan
tierul nr. 4, aparținînd 
I.C.M. Brașov, și-a înde
plinit, încă de la sfîrșiful 
lunii noiembrie, planul a- 
nual de investiții. Ca ur
mare, menținînd un ritm 
susținut de execuție, pînă 
la sfîrșiful anului se esti
mează realizarea, în plus, 
a unor lucrări în valoare 
de circa 20 milioane lei, 
apropiindu-se și mai mult 
momentul punerii în func
țiune a uzinei.

Discutăm cu ing. V. Va- 
siliu, șeful șantierului. Din 
explicațiile sale reținem 
cîteva elemente deosebi
te. în primul rînd, este 
evidențiată înalta disci
plină a muncii pe șantier. 
Procentul de utilizare a 
timpului de muncă se a- 
propie de sută la sută și 
aceasta datorită, îndeo
sebi, scăderii numărului 
învoirilor și al absențelor 
nemotivate. Pe graficul 
întrecerii socialiste, în 
cinstea aniversării Repu
blicii, în dreptul multor 
echipe de constructori, 
între care cele conduse 
de . Gheorghe Stoica și, 
Constantin Tronaru, Adam 
Gheorghe și Nicolae Stan- 
cu, sînt trecute depășiri 
substanțiale ale sarcinilor 
de plan, avansuri merito
rii în execuția lucrărilor.

Pe șantier a existat și 
continuă să se manifeste 
un puternic spirit de ini
țiativă pentru perfecțio
narea continuă a metode
lor și tehnicii de lucru, 
în scopul grăbirii ritmului 
lucrărilor.
Tehnicianul Dumitru 
descu este autorul con
fecționării 
rulante, cu ajutorul căro
ra operațiile de montare 
a foilor de galbertos la

Un exemplu.
Bă-

unor schele

Gh. C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii 
J------------------------
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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începerea convorbirilor oficiale

MOSCOVA 14. — De la cores
pondenții noștri S. Podină și N. 
Cristoloveanu :

La 14 decembrie au început la 
Kremlin convorbirile oficiale din
tre delegația-de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România și conducători de partid 
și de stat sovietici.

La convorbiri participă din par
tea română tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Sînt prezenți, de asemenea, la 
convorbiri, tovarășii Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Moscova, 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție Jg.. C.C. al 
P.C.R., general colonel Ion Gheor
ghe, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România și șeful marelui stat ma
jor, Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne

Din partea sovietică, la convor
biri participă tovarășii: L. I. Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., A.N. 
Kosîghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri, M. A. Sus
lov, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. Șe
lepin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
N. K. Baibakov, membru al C.C. alDin cuprinsul
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ROMANIA 
în concert»!

Țara noastră văzută pe plan 
universal, în oglinzi multiple. 
Istorici, personalități politice, mi
litari, savanți, literați, oameni de 
artă înfățișează aportul Româ
niei la progresul civilizației uma
ne, valori originale în tezaurul 
culturii, științei. De la Polul Nord 
pînă în Țara de Foc, meleaguri 
care poartă denumiri românești, 
în amintirea exploratorilor care 
s-au avîntat prin aceste locuri;
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pe harta Antarctidei, insula Co- 
bălcescu. Savanți români în 
„marea Academie" a științei 
mondiale; revelații, aspecte 
inedite. Doina, Ciocîrlia și „Pasă
rea măiastră" zboară pe toate 
meridianele.

Una din marile anchete ale 
Almanahului „Scînteia" 1968.

în curînd, APARE!

P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al U R.S.S., V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice- 

. preșețltnlg al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
mareșalul A. A. Greciko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apă
rării al U.R.S.S., N. S. Patolicev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S.

La convorbiri sînt prezenți, de a- 
semenea, A. V. Basov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, K. V. 
Rusakov, membru a) Comisiei Cen
trale de revizie a P C.U.S., prim 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., L. F. Iliciov, adjunct 
ministrului afacerilor externe 
U.R.S.S., S. T. Astavin, director 
M.A.E. al U.R.S.S.

în cadrul convorbirilor, care 
priete- 
de pă- 
de in-

cursul

CAFEAUA
SOLUBILA
obiectul unei

desfășoară într-o atmosferă 
nească, are loc un schimb 
reri asupra unor probleme 
teres comun.

Convorbirile continuă în 
zilei de astăzi.

aprige competiții
In ajunul actualei sesiuni de la 

Londra a Organizației internaționale 
a cafelei, președintele Braziliei, 
Costa e Silva, a convocat, în palatul 
Laranjeiras, o importantă reuniune 
ministerială, în cursul căreia a fost 
discutată poziția guvernului față de 
pretenția Statelor Unite de a se im
pune restricții exporturilor brazilie
ne de cafea solubilă pe piața nord- 
americană. Este vorba de un conflict 
apărut în urmă cu cîteva luni. Naș
terea și evoluția lui sînt instructiv»

CORESPONDENTA 
DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

pentru înțelegerea naturii relațiilor 
dintre monopolurile nord-americane 
și țările Americii Latine.

Cafeaua reprezintă aproape un 
sfert din totalul exporturilor a 15 
țări latino-americane, iar în cazul 
Braziliei și Columbiei 53 și, respec
tiv. 72 la sută din veniturile din ex
port sînt asigurate de comercializarea 
acestui produs pe piața mondială. Cu 
boabele de cafea Brazilia plătește 
importurile de grîu, petrol, mașinile 
și utilajele pe care le importă. Prin 
urmare, e vorba de un sector vital 
de care depinde încă dezvoltarea e- 
conomică a tării. Dar întrucît pro
ducția de cafea depășește de mult 
consumul mondial, desfacerea acestui 
produs este o veritabilă bătălie, pro
ducătorii suportînd consecințele de
zastruoase ale scăderii preturilor. 
Dezastruoase, fiindcă o scădere d» 
numai un cent înseamnă pentru Co-

(Continuare in pag. a IV-a)
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I FAPTUL 
DIVERS

I Circulație
I

Vremea zăpezilor și a poleiu- 
' lui a sosit. Circulația are în față 
| noi probleme. Cum le rezolvă 

cei care au în administrare dru
murile publice ? La 9 decembrie 

I drumul național 14 A, pe porțiu
nea Mediaș — Tîrnăveni — Ier- 
nut a fost acoperit cu polei. Deși 

| se impunea de urgență, nu s-au 
împrăștiat materiale antiderapan
te. Gheorghe Cremene, picherul 
de la districtul Iemut, a fost gă
sit în stare de ebrietate. Pe dru
mul național 12 C porțiunea 
Gheorghieni — Lacul Roșu — 
Bicaz, recent modernizat, au „ui
tat" să monteze parapetele îm
potriva zăpezii. Pe aceste locuri, 
cu pante periculoase nu s-au asi
gurat materiale antiderapante și 
nici utilaje pentru dezăpezire. 
Trebuie luate măsuri grabnice de 
* asigura securitatea circulației. 
Ce așteaptă organizatorii ? Chen
zina sau „lichidarea" ?

Pe gheață
Zăpada s-a așternut temeinic 

în diferite regiuni ale țării. 
Bucuria copiilor: vreme de să- 
niuș și ghețuș. Pe iazul din 
satul Coropceni, comuna Cior- 
tești (Vaslui), s-au dat pe 
ghețuș trei băieți: Ion Benea 
(10 ani), Mihai Stroiescu (11 ani) 
și Lică Bosus (16 ani). Gheața 
s-a spart și cei trei copii s-au 
înecat. Atenție părinți și educa
tori. Supravegheați jocul copii
lor 1

cinema
• Un bărbat șl o temele : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Cînd tu nu ești : REPUBLICA 
(completare tn căutarea timpului 
pierdut) — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15 ; 21.30, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Martin soldat : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Cerul începe la etajul III : VIC
TORIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : FERO
VIAR — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 
20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15 (la ambele completarea 
Permanențe), MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Contele Bobby, spaima vestului 
Sălbatic : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cea mal lungă noapte : CAPITOL
— 9,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : CEN
TRAL (completare Nicolae Klrcu- 
lescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30.
• Program de scurt metraje turcești i 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Operațiunea Crossbow : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45, 
DACIA — 8—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOINA — 
9; 10.
• Zorba grecul : DOINA — 11,30;
15,45; 18; 20,45.
• Moara cu noroc : UNION — 15;
17.30.
• Filme de animație : UNION — 20.
• Sindbad marinarul : GIULEȘTI 
(completare Românii și marele Oc
tombrie) — 15,30; 18; 20,30.
• O fată fericită : BUCEGI — 9 ; 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA —
9.30 ; 11,45—14 în continuare ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Ocolul : BUZEȘTI (completare Stîr- 
cul, pasăre reptilă) — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : GLORIA (completare Mi
hail Kogălniceanu) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS (completare 
A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, FLAMURA (com
pletare In căutarea timpului pierdut)
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Prostănacul : UNIREA — 14; 16; 
18,15; 20,30.

• Salvele Aurorei : FLACARA (com
pletare Orașul fără străzi) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• Sfidarea : V1TAN (completare Scu
zați, atracții) — 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
• Profesorul distrat î POPULAR
(completare Tradiții) — 15,30; 18;
20.30. LIRA — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Zece negri mititei : AURORA
(completare Despre fumat) — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : DRUMUL
SĂRII — 18 ; 18 ; 20.
• Un taxi pentru Tobruk : ARTA
— 9; 11,15; 13,30—16 în continuare ; 
18,15; 20,30, FLOREASCA (completare 
A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Spartacus — ambele serii : MUNCA
— 15,30; 19.
• Oameni în rulotă : MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• Cine călărește un tigru T I COLEN- 
TINA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — ambele «erll : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Răzbunătorii : COSMOS (comple
tare Tovarășa) — 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.
• Cine va deschide ușa ? : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard r 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : CRlN- 
GAȘI (completare Foarfecă șl băie
țelul) — 15,30; 18; 20,30.
• Subteranul : PACEA (completare 
Armonie) — 16; 18; 20.

tv
18,00 — Drumuri șl popasuri. Emi

siune turistică ; 18,20 — Buletinul
circulației rutiere ; 18,30 — Pentru
copii : A.B.C. — De ce T ; 18,50 —
Pentru tineretul școlar : Albatros
— revistă literară nr. 11 ; 19,30 — Tele
jurnalul de seară ; 19,45 — Agenda dv. 
19,50 — Buletinul meteorologic. Pu
blicitate ; 20,00 — Interpreți români 
pe scenele lumii ; 20,30 — Reportaj : 
Anul XX. Portret industrial. Pitești ; 
21,00 — Reflector ; 21,15 — Filmul 
artistic : „Sărmanii flăcăi'4 — pro
ducție a Studiourilor maghiare ; 22,35
— Telejurnalul de noapte.

ÎN FESTIVALUL NAȚIONAL

AL TEATRELOR DRAMATICE
Teatrul Național din lași a prezentat „Nunta din Perugia" de 
Al. Kirițescu. (In fotografia de jos, o scenă din spectacol) 
Moment din „Parabole" de Dumitru Solomon, în interpretarea acto

rilor Teatrului din Botoșani. (Fotografia din stînga)
Foto : I. Micle»

„SALVAREA 
în bătălia 
cu timpul

teatre

Sortati 
răspunderile

Iată o mașină care consumă 
bani și produce în schimb pa
gube. In urmă cu 7 ani, cînd a 
fost adusă din import la Agro- 
sem Constanța (și repartizată a- 
poi la stația de calibrare din 
Medgidia) s-a spus că mașina va 
sorta fasole și va realiza veni
turi. Dar, prin grija celor de la 
Agrosem Constanța s-a reprofi
lat. Niciodată n-a sortat fasole. 
Tot timpul a stat degeaba „în
ghițind" amortismente. Valoarea 
acestora se ridică la 202 530 lei. 
Și continuă să facă pagube. Iar 
statul le plătește. Puneți mașina 
la treabă. N-o lisați să trîndă- 
vească. De la cine o fi căpătat 
obiceiul ăsta ?

Doar 
cu spaima?

In urmă cu o lună, Virgil Plufașu, 
șofer la autobaza T.A. Filipeștii de 
Pădure (Ploiești), a tras o spaimă 
mare. Fiind în deplasare la Arad, 
i s-a furat mașina (autocamionul 
21 PI. 5 674). Din fericire, mașina a 
fost găsifă în scurt tirnp și el s-a 
ales doar cu spaima. Fără nici o 
învă|ăfură însă. Acum, iată-l din 
nou la drum. Lugoj. Doarme la ho
telul „Dacia". Autocamionul, în
cărcat cu lînă fină — în valoare 
de 2 milioane lei — a rămas în 
stradă. Cheile de contact le-a uitat 
tn cabină. Și din nou mașina a dis
părut. A doua zi a fost găsită ava
riată pe șoseaua Lugoj-Caransebeș. 
Pagube — 18 000 lei. Autorii fur
tului : Victor Pervu și Ion Ferentz, 
salariati la cooperativa „Lugojana”. 
Șoferul neglijent s-a ales numai 
cu spaima ? Fără nici o sperie
tură ?

Scoși»

din priză
Magazinele orașului Constanfa 

au fost asaltate miercuri de mii de 
cumpărători. Tofi căutau lămpi de 
petrol. Luau măsuri de siguranță. 
Marți noaptea curentul electric a 
fost întrerupt în oraș timp de trei 
ore. Întreprinderile și-au oprit acti
vitatea. De la deranjamente, răs
punsurile sunau înțepate : „Lăsa- 
ți-ne în pace I Așteptați I”. Expli
cația primită din partea I.R.E. Do- 
brogea, dată de inginerul șef, e pe 
același ton : „Se mai întîmplă. 
Și, la urma urmelor, noi nu avem 
contract cu consumatorii să le fur
nizăm curent electric 365 de zile 
pe an. Le dăm cît putem". Iată un 
deranjament nereparat. Să vină 
specialiștii I

Dă-n foc
Vn raid prin marile magazine 

cu autoservire din Capitală în 
căutarea laptelui praf. Magazi
nul (etalon!!) „Unic"; „nu a- 
vem, nu știm cînd sosește" ; „Bi- 
tolia" (P-ța Dorobanți) . idem ; 
„Doma" specializat în desface
rea produselor... lactate (inaugu
rat cu mult tam-tam): „acest 
produs ne lipsește, tovarășe. Mai 
încercați". La „Triumf" mai 
bine „aprovizionat" am găsit 
cîteva pachete vechi, ascunse 
undeva într-un raft. Ce-i de fă
cut tovarăși din comerț ? E 
drept, există lapte (lichid) îmbu
teliat, pasteurizat etc., dar cei 
mai mici cetățeni (sugaci) au 
preferințele lor sigure. Lor, pă
rinții nu le pot spune că dv. ați 
neglijat aprovizionarea cu lapte 
praf. Sugacii știu una și bună : 
Uaaaa !...

Rubricâ redactata de s

Vînzarea și cumpărarea
ÎN MĂCELĂRII

Stefan Z1DARITA 
Ștefan DINfCA

cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

Nu o dată, despachetând carnea 
cumpărată de Ia măcelărie și pri
vind-o cu firesc interes și pe o parte 
și pe alta, gospodina exclamă mulțu
mită : „frumoasă carne". Sînt însă și 
situații cînd înapoiată de la magazin 
constată că aproape tot pachetul e 
numai os. Am vizitat abatoare și an
trepozite, am intrat în zeci de măce
lării. Intr-adevăr, pot fi întîlnite șl 
cazuri cînd. datorită ..omiterii" unor 
operații importante de pregătire a 
cărnii destinată măcelăriilor — zvîn- 
tarea sau refrigerarea la 4—5°C. de 
pildă — calitatea acesteia e diminuată 
la abator. Dar principalii factori care 
generează nemulțumiri cumpărători
lor, așa cum confirmă și scrisorile a 
numeroși cititori ai ziarului nostru, 
se ivesc după ce carnea a trecut în 
sfera desfacerii.

.— Intr-adevăr, aici se încalcă de 
ani de zile norme și reguli bine sta
bilite de comerț — opinează tov. 
D. Iacoviță, șeful Inspecției comer
ciale de stat a orașului București. Se 
observă, de pildă, destul de frecvent 
tendința unor vînzători de a sălta ca
litățile inferioare către cele superioa
re, de a demonstra că vaca are mai 
mult os decît carne, că la mă
celării marfa trebuie dată ..la 
rînd“, indiferent ce ceri și plătești.

De fapt, de ce se întîmplă acest lu
cru în măcelării ?

Investigațiile întreprinse ne-au 
condus la o primă constatare : multe 
dintre situațiile nedorite de cumpără
tori pornesc de la modul cum este or
ganizată vînzarea cărnii.

— In orice altă unitate comercială 
ai intra, se procedează asa : îti a- 
legi marfa, o plătești și o iei — fă
ceau observația cîtiva cumpărători. 
Cu măcelăriile e altceva însă. în afa
ră de antricoate. mușchi sau alte spe
cialități. mai totdeauna vezi marfa a- 
bia după ce ai cumpărat-o. Neavîhd în 
față decît „sfertul" de vacă sau „ju
mătatea" de porc, nu poți cere decît 
asa cum ai cere cu ochii închiși : 
..dati-mi un kg de 14 lei". Cînd cum
părătorul observă că pe cîntar a a- 
juns prea mult os și solicită „altce
va mai bun“ întâlnește privirea vîn- 
zătorului, în timn ce acesta aruncă 
înaDoi carnea, spunînd sec : „carne 
fără os n-avem’*.  Firesc ar fi ca o- 
mul să vadă dinainte care e carnea 
de 20 de lei si care este de 14 lei. de 
exemplu.
Mi-au căzut sub ochi numeroase or

dine. instrucțiuni și norme ale Minis
terului Comerțului Interior privind 
desfacerea cărnii către populație. Sînt 
descrise cu lux de amănunte „sche
mele de împărțire pe porțiuni anato
mice a animalelor sacrificate", se fac 
delimitări și calcule precise privind 
proporțiile de carne și os în funcție 
de calitate ș.a. Un singur... amănunt 
lipsește : nicăieri nu e scris ceva în 
legătură cu obligația vînzătorilor de 
a tranșa în prealabil carnea ce ur
mează a fi vîndută. In acest caz, tran
șarea se face de fiecare gestionar la 
libera apreciere, cînd poate și mal 
ales cînd vrea. Astfel, cumpărătorul 
fiind servit de regulă direct din „car
casă", asistăm la tot felul de situații, 
care mai de care mai nedorite, uneori 
chiar de încălcare flagrantă a regu
lilor de comerț : inversări de calități
— întrucît după cum spun unii vîn
zători „cuțitul mai poate scăpa, din 
greșeală și pe alături" (adică în altă... 
calitate de carne) ; privarea cumpă
rătorului de posibilitatea de a vedea 
dinainte ce carne cumpără ; diminua
rea în mod artificial a sortimente
lor ș.a.

...La raionul de carne al no
ului complex din Focșani am a- 
vut deunăzi următoarea surpriză. 
Cineva cere vînzătorului carne ma
cră. „Aveți 1,5 kg : fac 25,95 lei" — 
spune vînzătorul. Următorul cumpă
rător solicită rasol. După ce cîntă- 
rește marfa, vînzătorul socotește : 
„1,5 kg, vă costă 25,95 lei".

— Cum ? — obiectăm noi șefului 
halei, Marin Stere, aflat prin preaj
mă, și carnea macră — de 20.50 lei
— și rasolul — care în toată tara se 
vinde cu 14,50 lei kg — costă la fel ?

— Precis că nu sînteți din Focșani, 
tovarășe — ne răspunde zîmbind tov. 
Stere. Din primăvară s-au schimbat 
lucrurile ; avem preț unificat : 17.30 
lei kg. Ori că iei spată, ori că iei 
greabăn, piept sau rasol, la fel te 
costă.

Căutînd să aflăm cauza acestei cu
rioase măsuri, tov. Marin Nicolae, șe

ful secțiunii comerciale a sfatului 
popular orășenesc, ne-a spus: „Mă
sura e luată de noi. Am renunțat la 
operația de tranșare, care ni se pare 
cam greoaie".

Trezește, desigur, mirare un astfel 
de răspuns, care vrea să justifice e- 
xistența unor metode vechi, a unor 
incorectitudini, tocmai din partea 
unui interlocutor care reprezintă un 
organ oficial al comerțului.

Caracteristicile unui comerț mo
dern cu carne sînt bine cunoscute : 
etalarea cărnii pe categorii și cali
tăți. „la milimetru", o servire ra
pidă și comodă, corectitudine din par
tea vînzătorilor. Să fie o imposibili
tate respectarea acestor deziderate ? 
Cei cu care am discutat în cursul an
chetei noastre au refuzat să creadă 
acest lucru. Mai mult decît atît, ei 
sînt convinși că toate cauzele care 
duc la anomalii, ca cele semnalate, 
pot fi îndepărtate ușor.

O primă posibilitate ar fi centrali
zarea tranșării cărnii, mai ales în 
piețele și halele unde sînt mai multe 
boxe pentru vînzare. în acest sens, e 
grăitoare experiența de la hala de 
carne a pieții „7 Noiembrie" din Ca
pitală despre care ne-a vorbit măce
larul Tudor Dona, de 50 de ani în 
această meserie. „Cînd vine de la 
abator, carnea nu merge la vînzător ; 
ia mai întîi drumul sălii de tranșare, 
special amenajată de noi. Abia după 
ce a fost „gospodărită" de cei 
specializați în această operație, 
carnea e repartizată boxelor. 
Dar nu oricum. Fiecărei boxe 
i se încredințează numai o a- 
numită calitate de earne (de 
14.50 lei/kg, de exemplu), plus specia
lități (mușchi, antricoate) pe care 
vînzătorul are obligația să le expună 
în vitrina frigorifică. De 7 ani pro
cedăm așa și rezultatele sînt bune. 
Nu avem nici discuții cu cumpără
torii, nici... necazuri cu organele de 
control". Avantajele sînt evidente : se 
elimină timpul de așteptare cu tran
șarea cărnii de către vînzător ; vîn
zătorul nu mai poate „încurca" cali
tățile ; cumpărătorul își poate alege 
bucata de carne care-i place. Această 
experiență poate privi și o rețea mai 
mare, așa cum se procedează în alte 
țări. De pildă, în cazul unităților spe
ciale aflate la distanțe mai mari una 
de alta, carnea ar putea veni în ma
gazin gata tranșată de la abator sau 
antrepozitele frigorifice. Vînzarea, în

acest caz, ar trebui făcută numai 
după o prealabilă expunere a cărnii 
pe calități — de la mușchi și antri
coate, pînă la untură și oase de supă. 
Pe lingă avantajele amintite, și aflu
xul tinerilor ucenici către măcelării 
pentru calificarea la locul de muncă 
ar fi mai mare, condițiile de muncă 
fiind evident, mai bune.

■O altă posibilitate, care ar înlătura 
din capul locului arbitrarul provocat 
de actualul sistem este comercializa
rea cărnii fără os, după experiența 
unor țări.

— Cred că toată lumea ar fi mul
țumită — observa tov. Ion Doicules- 
cu, șeful halei de carne din piața 
Obor. S-ar pune pe cîntar mai întîi 
830 gr de carne, cît arată normele, 
apoi 170 gr de os. De ce nu e intro
dus și la noi acest sistem, întrucît el 
nu presupune nici oameni și nici spe
cializare în plus, după cum nici noi 
investiții nu cere ?

întrebăm și noi direcția de resort 
din M.C.I. de ce această problemă a 
rămas tot la nivelul discuțiilor și 
după aproape doi ani de cînd s-a ce
rut rezolvarea unei asemenea propu
neri ? Nu era de resortul său de a 
stărui pe lîngă direcțiile comerciale 
pentru deschiderea măcar cu caracter 
experimental a unor unităti care să 
vîndă carne dezosată ?

O formă modernă de vînzare a 
cărnii, larg practicată pe scară mon
dială, este aeeea a preambalării căr
nii. Cîtă carne se vinde la noi sub a- 
ceastă formă ? La M.C.I. ni s-a spus 
că doar 2—3 la sută. In listele de pre
turi editate de acest minister se vor
bește de 27 sortimente de carne de 
vită și 21 de carne de porc ce pot fi 
vîndute sub această formă. In maga
zine nu vezi decît 4—5 sortimente. 
N-are industria capacitate ? „Am pu
tea preambala orice cantitate ne-ar 
cere comerțul" — ni s-a spus la con
ducerea direcției generale de resort 
din Ministerul Industriei Alimentare.

Reiese, așadar, că la baza numeroa
selor deficiențe ce se fac simțite în 
comerțul cu carne stă atît modul cum 
este concepută și organizată tranșa
rea, cît și o anumită optică greșită 
în ce nriveste servirea în măce
lării. Ancheta noastră evidențiază tot
odată și faptul că soluționarea pro
blemelor este ușor posibilă.

Nicolae BRUJAN

• Opera română : Don Carlos — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secre
tul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale*  
(sala Comedia) : Romeo și Julieta — 
19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Părinți te
ribili (spectacol prezentat de Teatrul 
Național Cluj) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Un tramvai numit dorință — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Privește Înapoi cu mînie — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Au fost odată... două orfeline
— 19,30, (sala Studio) : Absența unul

violoncel (spectacol prezentat de 
Teatrul de stat din Timișoara) — 
16 ; 20.
• Teatrul „Giulești44 (la Sala Palatu
lui) : Martorii se suprimă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 19,30.
• Teatrul Mic (în sala Teatrului 
evreiesc de stat) : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30, Monstrul din 
Samarcand — 16.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : Ulciorul sfărîmat ; Cîntă- 
reața cheală — 20.

S Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sîn- 
ana — 17.

• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 19,30, (sala Victoria) : Colibri
Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile maneju
lui — 19,30.

Autoturismul
/X.

romanesc
(Urmare din pag. I)

închiderea halelor și vop
sirea lor se efectuează cu 
o mare rapiditate, în con
diții ’’ de economicitate 
sporită. Concomitent, pe 
șantier, se concentrează 
eforturile în scopul extin
derii mecanizării lucrări
lor. Ing. E. Marton, șeful 
lotului de montaj, ne-a 
înfățișat cîteva aspecte 
legate de raționalizarea 
și mecanizarea unor lu
crări grele, precum și e- 
fectele lor pozitive — la 
montarea chesoanelor pe 
acoperișul halei princi
pale, la susținerea grin
zilor de beton armat, la 
canalul termic, unde se 
înregistrează înaintări ra
pide și însemnate econo
mii de material lemnos. 
Un efect pozitiv asu
pra scurtării termenelor 
de execuție a lucrărilor 
îl are realizarea pe șan
tier a stîlpilor de beton 
de mare tonaj și a ferme
lor metalice.

Deci, pe acest șantier 
nu numai că se depun 
eforturi pentru accelera
rea ritmului lucrărilor și 
consolidarea lui, dar în 
acest scop se execută și 
diferite mecanisme și 
confecții metalice, dez- 
volfîndu-se funcția de in
dustrializare a șantierului. 
Acestea sînt posibile da
torită altei caracteristici, 
deosebit de pozitive în 
activitatea șantierului, și 
anume colaborarea strîn- 
să dintre constructor și 
beneficiar, asigurarea la 
timp a documentației și 
a materialelor necesare.

executarea tuturor opera
țiilor de către formații 
de lucru specializate. In 
condițiile unei aprovizio
nări judicioase a locu
rilor de muncă, spiritul 
de bun gospodar funcțio
nează din plin. Materia
lele de construcție se re
partizează pe cît posibil 
direct din vagoane for
mațiilor de lucru, înlatu- 
rîndu-se astfel depozitele 
intermediare, eventuala 
risipă a lor.

Nu înfîmplător se con
semnează aceste rezulta
te. Organele locale de 
partid și forurile tutelare 
acordă o atenție perma
nentă șantierului, îl spri
jină sistematic in rezol
varea problemelor, în gă
sirea posibilităților de in
tensificare a ritmului de 
execuție a lucrărilor. 
Conducerea șantierului 
urmărește operativ, a- 
proape zilnic, realizarea 
graficelor întocmite, diri- 
jînd și concentrînd for
jele în punctele principa
le, cu termenele cele 
mai apropiate de predare 
la montaj, sau care ar. fi 
periclitate în ce privește 
ritmul de execuție. Pe
riodic, la loturi și punc
te de lucru, se fac anali
ze, se iau măsuri în func
ție de situațiile concrete 
ce se ivesc. în sprijinul 
constructorilor uzinei de 
autoturisme a sosit recent 
pe șantier un grup mare 
de cadre tehnice și mun
citori cu înaltă calificare, 
care vor contribui nemij
locit la accelerarea vite
zelor de lucru, la gră
birea punerii în funcțiune

a acestui obiecfiv indus
trial important.

Am notat și unele pă
reri1 ale tov. Cornel Dra
go?, inginer șef al șan
tierului. Este necesară 
impulsionarea predării u- 
nor documentații de că
tre proiectanți, precum 
și accelerarea ritmului 
lucrărilor, potrivit per
spectivei eșalonării lor. 
O lucrare de mare ur
gență, unde s-au concen
trat forțele, este închide
rea și acoperirea halelor 
pentru a se termina în
cheierea frontului de lu
cru pe timpul iernii. In 
interiorul clădirilor, cit 
și în jurul lor, au fost 
depozitate, în perfectă 
ordine, însemnate canti
tăți de materiale de con
strucții, necesare în lunile 
următoare. Grupuri de 
montori pun în funcțiune, 
în interior, termoblocuri 
de încălzire. Înfrucît vo
lumul de lucrări este în 
creștere, s-a anunțat des
chiderea peste puțină 
vreme a unor cursuri de 
calificare a 120 lucrători 
în meseriile de dulgheri, 
zidari și fierari-befoniști.

Șantierul fabricii de au
toturisme de la Pitești este 
încins de vîlvătaia între
cerii cu timpul. Judecind 
după felul în care se 
muncește, după măsurile 
luafe de colectivul și 
conducerea șantierului, se 
întărește încrederea că 
angajamentul de a se 
scurta termenul de pune
re în funcțiune a uzinei 
de autoturisme va fi în
deplinit, în folosul eco
nomiei naționale.

Conservarea mesajelor istoriei
(Urmare din pag. I)

Mi se pare însă că publi
cațiile științifice și expozi
țiile muzeale nu epuizează 
fondul problemelor. Trăim 
astăzi într-o epocă în care 
distanțele joacă un rol din 
ce în ce mai mic. Oamenii, 
în setea lor nestăvilită de 
a vedea și cunoaște, se de
plasează într-un număr 
crescînd dintr-o parte în 
alta. în asemenea condiții 
nu mai cred că este 
necesar a se smulge 
din mediul în care 
au luat ființă o parte din 
aceste vestigii spre a le 
muta într-un alt loc, în 
scopul de a le asigura vi
zionarea și conservarea. în 
această privință va trebui 
procedat în viitor cu mai 
mult discernămînt. Pe lîngă 
marile complexe care — fi
rește — nu pot fi urnite 
de la fata locului, există, 
desigur, piese care Dot fi 
transportate, reinstalate în 
medii asemănătoare, în 
care autenticul să sufere 
cît mai puțin. Există însă 
tot atîtea motive ca unele 
vestigii, sau o parte din 
ele, să rămînă pe locul în 
care au luat ființă pentru 
a vorbi în limba lor și de 
pe tribuna lor. Cu ajutorul

unor indicatoare sumare, 
aceste vestigii își dezvăluie 
singure rosturile și ra
țiunea existenței lor de 
altă dată, făcînd acest lucru 
mult mai convingător. 
Pentru că în ambianța res
pectivă trezesc emoții care 
pun în vibrație cele mai 
intime resorturi.

Cu ani în urmă au în
ceput a se lua unele măsuri 
pentru conservarea mari
lor complexe dacice de pe 
Valea Orăștiei. O serie de 
ruine au fost acoperite spre 
a fi ferite de intemperii. 
Lucrări de întreținere au 
fost efectuate și la castrul 
roman de la Drobeta, la 
Histria și pentru unele mo
numente din Constanta. 
Sînt în studiu problemele 
unei valorificări cît mai 
atente a monumentului 
triumfal de la Adamklissi.

Ceea ce s-a realizat pînă 
în prezent se înscrie — 
după aprecierea mea — 
în limitele unui valoros 
început.

în tara noastră, cu vesti
gii atit de bogate și de 
variate, ar putea lua naș
tere o importantă rețea de 
rezervații arheologice care 
— alături de obiectivele si
milare din epoca medievală 
și din cea modernă — să 
constituie puncte de atrac

ție, obiectiye demne de vi
zitat pentru numărul mare 
de turiști din țară și de 
peste hotare.

Nu ar rămîne lipsite de 
importanță nici dezvelirea 
și păstrarea in situ a unor 
porțiuni din cîteva așezări 
mal vechi din epoca neo
litică sau din cea a bron
zului. Și ce-ar fi dacă ală
turi de resturile dezvelite 
ale unei locuințe aparți- 
nînd, să Zicem, culturilor 
Cucuteni sau Petrești, în 
care ceramica pictată a cu
noscut o înflorire inegala
bilă, s-ar încerca restau
rarea unei asemenea lo
cuințe ? Saltul nu mi se 
pare nici imposibil și nici 
strident, dacă este să ne 
gîndim la machetele încer
cate adesea în expozițiile 
pavilionare, dar care în 
proporțiile ce li s-au im
pus pierd tocmai ceea ce 
ar trebui să exprime. Nici 
piramida lui Keops, redusă 
de o sută de ori. nu mai 
spune aproape nimic. Și 
oricît de corect ar fi în
tocmită, macheta unei așe
zări rurale de astăzi ar re
prezenta un palid reflex al 
unui muzeu în aer liber.

Organizarea unei aseme
nea rețele de rezervații 
arheologice nu se va putea 
realiza decît printr-o

strînsă colaborare între ar
heologi și specialiștii Di
recției Monumentelor Isto
rice. Ei sînt cei chemați 
să studieze și să inițieze 
măsurile privind salvarea, 
păstrarea autenticității si 
conservarea monumentelor 
antice ce ni s-au transmis, 
să completeze rețeaua lor.

Arheologul, conservato
rul și constructorul sînt 
factorii în măsură să res
taureze — așa cum s-a în
cercat și realizat în alte 
țări — porțiuni dintr-o se
rie de ziduri de incintă, 
din construcții de castre 
romane, piese de deosebit 
interes arhitectonic etc. Se 
impun studii serioase cu 
privire la asigurarea con
servării unor elemente de 
construcții spre a le face 
rezistente la intemperii. 
S-a constatat că o serie de 
ziduri de piatră și de că
rămidă, provenind din epo
ca dacică, se macină, chiar 
si atunci cînd sînt puse sub 
acoperiș. Există însă retete 
cunoscute și experimenta
te. care imprimă durabili
tate părților vulnerabile 
ale unor asemenea con
strucții,

în legătură cu valorifi
carea obiectivelor arheolo
gice, pe lîngă îndatoririle 
pe care le au specialiștii

Academiei și factorii de 
răspundere de la Direcția 
Monumentelor Istorice, o 
responsabilitate de seamă 
revine muzeelor în raza 
cărora se află situate aceste 
vestigii și nu în cele din 
urmă organelor administra
tive care să asigure paza 
acestor rezervații, efectua
rea și întreținerea unor căi 
de acces pînă în incinta 
lor.

Alături de marile reali
zări ale prezentului, monu
mentele arheologice, isto
rice și etnografice contri
buie la întregirea filierei 
parcurse de poporul nostru 
în îndelungata sa istorie. 
Cunoașterea Istoriei prin 
ceea ce are ea mai caracte
ristic și mai valoros repre
zintă de fapt autocunoaște- 
rea, condițiile și punct de 
plecare spre realizarea nă
zuințelor poporului nostru.

Obiectivele arheologice, 
alese cu discernămînt, con
stituite în rezervații și în
treținute în condiții cores
punzătoare se vor înscrie 
— în funcție de valoarea 
pe care le-o conferă pers
pectiva istorică — în rîn- 
dul acelor criterii care sta
bilesc semnificația aportu
lui cu care fiecare popor 
se face prezent în ansam
blul culturii universale.

viată
Un om s-a accidentat, viața Iui • 

în pericol. La cel mai apropiat post 
telefonic se formează în grabă „06" 
și în cîteva minute mașina pornește 
spre locul indicat. A salva nn în
seamnă insă doar a transporta nn 
bolnav cu o mașina. Bătălia pentru 
viață se desfășoară cu toate mijloa
cele posibile Salvarea, în concepția 
noastră, îndeplinește atribuțiile unei 
mici unități sanitare in mișcare, dacă 
e cazul chiar ale unui mic salon mo
bil de reanimare, dotat cu aparatură, 
cu personal calificat și asigurînd, în 
tot timpul transportului sau staționă
rii, ajutorul medical.

Și la stația noastră de salvare, 
tehnica modernă și-a făcut loc. Au
tosanitarele sînt înzestrate cu trui» 
de prim ajutor, oxigen, aparat de 
respirație artificială și alte dotări 
necesare.

Muncitorul de la Salvare, oricine 
ar fi el — medic, soră medicală 
sau șofer — trebuie să se considere un 
pionier al sectorului sanitar, cel care 
ia primul contact cu bolnavul ; el 
trebuie să acționeze în așa fel ca în a- 
cest moment psihologic de mare im
portanță pentru cel în suferința, in
tervenția sa să-i inoculeze acestuia 
curaj, încredere, optimism. îndeplini
rea acestei misiuni umanitare, d» 
multe ori în condiții din cale afară 
de grele, cere calități deosebite : 
un sentiment al solidarității umane 
dezvoltat, la nevoie, chiar spirit de 
sacrificiu.

Putem, desigur, cita din munca 
noastră nenumărate pilde de abne
gație. Mii și mii de oameni 
trăiesc astăzi și sînt sănătoși 
datorită intervenției rapide și pri
cepute a personalului care lu
crează la stația regională de Salvare. 
Conducătorul auto Ambrozie Băban a 
transportat un intoxicat în timpul re
cord de 15 minute (din momentul so
licitării pînă la sosirea în spital), în 
care interval i-a asigurat oxigen și 
respirația artificială ; bolnavul a fost 
salvat. Sau să cităm cazul șoferu
lui Ștefan Lauran care, în luna măi, 
cînd avionul sanitar n-a putut ateriza 
la Cluj din cauza unei mari furtlini, 
a reușit să treacă cu multe riscuri 
peste obstacole — șoselele fiind inun
date din cauza unei ruperi de nori-— 
și să ajungă cu bine cu un pacient la 
clinica din Cluj. Dar cîti șoferi și sa
nitari băimăreni nu înfruntă, în ploi 
și viscole, serpentinele muntelui Gu- 
tin, drumurile înfundate ale unor că
tune, cîti nu fac deplasări pe jos, 
mulți kilometri, pentru a transporta 
cu targa sau cu săniuța bolnavi aflați 
pe coclauri, acolo unde autostațla nu 
poate pătrunde ! Nu pot să nu amin
tesc actul de adevărat eroism al so- 
rei Nița Madar care, periclitîndu-»l 
viața, a coborît pe o frînghie într-o 
prăpastie adîncă, cum numai un alpi
nist versat poate să coboare, pentru 
a încerca să salveze un muncitor că
zut în prăpastie. Modești și inimoși, 
asemenea oameni rămîn cel mai a- 
desea în anonimat și, în cele mal 
multe cazuri, sînt necunoscuți chiar 
de către bolnavii pe care i-au salvat.

Desigur, prin natura muncii noas
tre, în contactul cu marea masă de 
oameni, se mai manifestă și lipsuri. 
Sînt încă destule cazuri de întîrzierl 
la solicitări, greșeli în primirea unor 
solicitări, tonuri și atitudini nepo
trivite față de bolnavi din partea 
unor cadre de la Salvare. Ba, ici-colo 
mai apare și cîte un „ciubucar". ori 
manifestări de indisciplină, ca întâr
zieri în serviciu, absențe nemotivă- 
te — e drept, mai rar decît în trecut 
— cazuri față de care luăm măsuri 
și aplicăm sancțiuni severe. Salariatil 
recalcitranți au fost îndepărtați ; i-am 
orientat spre alte sectoare, unde nu 
se lucrează cu cel mai delicat mate
rial, omul bolnav, ci cu materialo 
neînsuflețite și unde slăbiciunile lor 
nu pot fi chiar atît de dăunătoare. In 
sectorul nostru, exigența trebuie să 
fie atitudinea călăuzitoare. întrucît 
orice act de indisciplină, chiar mă
runt, poate costa mult, uneori chiar 
vieți omenești. Mă folosesc de acest 
prilej pentru a arăta că din criticii» 
juste, principiale, ce ni se fac, noitra- . 
gem învățăminte. Din păcate însă, în, 
ziarul „Scîntela" nr. 7 385 a apărut 
un articol care denatura adevărul cu 
privire la atitudinea directorului Sta
ției regionale de Salvare fată de a- .. 
baterile săvârșite de șoferul Gh. 
Mihai.

Reușita în munca noastră depind» 
și de multi alți factori. O slabă a- 
provizionare cu piese si anvelope, d» 
exemplu, poate întîrzia uneori pri
mul ajutor. Reparațiile de proastă 
calitate, pe care le-au executat unei» 
întreprinderi I.R.A. la autosanitare, 
au și ele un efect negativ asupra 
activității noastre.

Munca la Salvare se aseamănă eu 
o ștafetă competitională. care se 
desfășoară pe filieră : populație — 
Salvare — unitatea specializată. 
Reușita ei depinde de comportarea 
fiecărei verigi a acestui lanț. D» 
felul cum bolnavul primește primul 
ajutor pînă la venirea Salvării, la 
locul de muncă sau Ia domiciliu, din 
partea celor prezențl. de promptitu
dinea intervenției Salvării si a uni
tății specializate depind multe. Co
ordonarea acestei .ștafete", în 
toate verigile ei. va grăbi operativi
tatea noastră. Orice defecțiuni sau 
întârzieri la nivelul uneia dintre ve-' ‘ 
rigi poate compromite competiția a- 
ceasta dintre viată si moarte. în care 
cîstigarea sau pierderea unui singur 
minut poate fi salvatoare sau fatală 
pentru bolnav. Regretatul prof: dr. 
Iuliu Hateganu obișnuia să spună că 
„medicina înseamnă știință si Con
știință încălzită de iubire de oa
meni". Această maximă, anlicată la 
activitatea stațiilor de Salvare, s» 
lărgește cu încă un termen si anu
me — lupta anrigă pentru cîștigarea 
minutelor si uneori a secundelor.

Colectivul nostru este conștient 
că prin munca sa plină de abnegație 
si de dăruire, organizîndu-si tot mai 
bine activitatea. Doate contribui din 
plin la succesele sectorului sanitar 
pentru apărarea sănătății poporului.

Or. Eugen LEVI
Directorul Stației regionale 
de Salvare și Aviasan Baia Mar»
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARÂSUEUI MITILAl CEAUȘESCD 

Cil PRILEJUL MESERII SALE CA PRESEBIWE Al CONSILDILIII 
DE STAT SI TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER CU PRILEJUL 

REALEGERII SALE CA PREȘEDINTE Al CII\SIEIIILIII DE MINIȘTRI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu, prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 

Stat și respectiv președinte al Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, în numele poporului chinez și al guvernului Republicii 
Populare Chineze vă adresez sincere felicitări.

Fie ca poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist Ro- 
Wiân și a guvernului Republicii Socialiste România, să persevereze în 
politica de independență și suveranitate și să obțină noi succese în opera 
de construcție națională.

Fie ca prietenia dintre popoarele chinez și român și relațiile de prie
tenie și Colaborare din tie țările noastre să se dezvolte cu fiecare zi pe 
baza principiilor marxism-teninismului și internaționalismului proletar.

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia numirii dumneavoastră din nou în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, țin să 
vă adresez felicitările mele cele mai călduroase. Urez ca poporul trate 
român să îndeplinească cu succes edificarea socialismului în. România, 
■contribuind la întărirea lagărului socialist și la salvgardarea păcii în Eu
ropa și în lume.

Cu acest prilej vă exprim sincerele noastre mulțumiri pentru spri
jinul și ajutorul călduros acordat luptei noastre drepte și sigur victorioase 
Împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională

Vă doresc multă sănătate, numeroase succese în nobila dumneavoas
tră misiune.

Să se consolideze și să se dezvolte în fiecare zi tot mai mult profun
dă prietenie și colaborare frățească între cele două popoare ale noastre.

FAM VAN DONG 
Prim-ministru 

al Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în, numele Prezi
diului Adunării Populare și al meu personal vă adresez salutări și urări 
cordiale pentru fericirea poporului român și a dumneavoastră personal.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare
‘ a Republicii Populare Albania

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog să primiți felicitările mele cordiale cu ocazia realegerii dum

neavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România

JOZEF LENART 
Președintele 

guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Adresez Excelenței Voastre călduroasele mele felicitări cu prilejul 
alegerii în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu cele mai sincere urări de fericire perso
nală și de succes în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a alegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în numele 
colegilor mei din guvern și al meu personal vă transmit felicitările 
noastre cele mai călduroase și cele'mai bune urări.

Am convingerea că, sub îndrumarea și conducerea dumneavoastră. 
România va înainta tot mai mult spre progres și prosperitate, iar rela
țiile apropiate și cordiale care există în mod fericit între țările noastre 
vor continua să se întărească. Îmi amintesc cu plăcere de recenta mea 
vizită în frumoasa dumneavoastră țară și de întîlnirea noastră.

INDIRA GANDHI 
Primul ministru al Indiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia asumării de către Excelența Voastră a înaltei dumnea
voastră funcții doresc, să vă adresez calde felicitări și urările mele cele 
mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală.

EISAKU SATO 
Primul ministru al Japoniei

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului somalez și al meu personal, do

resc să felicit pe Excelența Voastră cu ocazia alegerii în calitate de pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Doresc 
Excelenței Voastre multă sănătate, iar poporului român prieten un viitor 
fericit și prosper.

ABDIRASHID ALI SHERMARKE

Excelenței Sale
Președintele Republicii Somalia

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca șef de stat, poporul congolez, 

guvernul său și eu personal sîntem fericiți să vă prezentăm sincerele 
noastre felicitări. Vă dorim succes deplin în noile dumneavoastră sarcini, 
pentru fericirea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerațjuue,

ALPHONSE MASSAMBA-DEBAT 
Președintele Republicii Congo 

Brazzaville

(Urmare din pag. I) institute ale centralelor industriale, 
dezvoltarea laboratoarelor uzinale, 
îmbunătățirea activității Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
componența comisiilor de coordo
nare a activității de cercetare din 
cadrul ministerelor și organelor 
centrale — converg, toate, spre 
realizarea acestei unități organice 
a științei cu producția.

Consider, totodată, ca deosebit de 
importantă sublinierea și a altui 
aspect, după părerea mea de o 
excepțională însemnătate. Așa cum 
se știe problemele zilnice ale pro
ducției, realizarea diferiților in
dicatori ai planurilor, organi
zarea fabricației etc. rețin in 

Conlucrarea 
științei 
cu producția
primul rînd atenția acelora 
care lucrează în întreprinderile in
dustriale. Totuși, ameliorările vii
toare, uneori schimbările radicale 
ale utilajului sau ale caracteristici
lor tehnico-economice ale produse
lor, trebuie să formeze o preocupare 
permanentă în sînul acestor unități. 
Acest imperativ este mai des afir
mat decit tradus in practică, fapt 
ce atrage și o pasivitate față de u- 
nele rezultate de o reală utilitate 
ale cercetării. Modificările sau 
schimbările cerute de descoperirile 
științifice recente creează, inițial, 
dificultăți în desfășurarea cotidiană 
a procedeelor bazate pe rutină. 
Este nevoie, de aceea, <le o anumită 
receptivitate, de convingerea că a- 
ceste dificultăți sînt numai trecătoa
re și că, în cele din urmă, avanta
jele obținute compensează, în mod 
larg, inconvenientele temporare. In 
faza actuală, și acesta este sensul 
esențial al Directivelor in ce priveș
te cercetarea științifică, știința 
nu trebuie să fie primită în pro
ducție ca un oaspete incomod, care 
deranjează, ci ca un prieten sfă
tuitor, un auxiliar sau, chiar mai 
mult, un participant direct. Va tre
bui, deci, să dispară faptul para
doxal că uneori cercetătorul nu 
este privit de întreprinderea bene
ficiară ca un colaborator direct, 
organic.

O piedică în calea unei ast
fel de cooperări creează și sis- 

temui de conducere prea cen
tralizat, tutela măruntă, „la zi", a 
ministerelor care orientau între
prinderea către necesitățile stricte 
ale zilei, ale realizării diferiților 
indicatori prescriși amănunțit — 
împiedieînd-o să-și facă calcule de 
perspectivă, să-și rezerve loc mai 
larg pentru cercetarea și aplicația 
științifică necesară ridicării activi
tății productive pe trepte superi
oare privind calitatea și eficiența.

Prin măsurile preconizate de 
conferință pe planul perfecționării 
conducerii economice, prin autono
mia funcțională și gestiunea eco
nomică a întreprinderilor Se creea
ză deci și premisele organizatorice și 

economice mal bune pentru dezvol
tarea procesului de cooperare. Cre
dem că astfel se vor afirma mai 
pregnant doi factori de cea mai 
mare importanță — un interes spo
rit din partea întreprinderilor, pe 
baza faptului că o producție de 
calitate superioară, capabilă să facă 
față cerințelor competitivității mo
derne nu se poate realiza fără a- 
portul științei cu o mobilitate de 
acțiune proprie, care să-i asigure 
condițiile necesare.

Se Doate aprecia cu certitudine 
că atît măsurile din domeniul pur 
economic — care implică o largă 
solicitare a științei — cît și cele 
privind activitatea de cercetare — 
care orientează știința cît mai ra
pid și mai corespunzător Spre țelu
rile sale — vor conduce la consoli
darea colaborării dintre oamenii 
din producție șl slujitorii științei, 
vor determina o mai mare efica
citate a soluțiilor propuse, mai mul
tă perseverență la introducerea in 
fabricație a acestora.

Lucrările științifice trebuie să 
ajungă pe terenul producției sub 6 
formă accesibilă, dar cercetarea 
utilizează un limbaj deseori erme
tic — atît ca vocabular, cît si ca 
mod de prezentare — care nece
sită traducere în versiuni de pro
ducție. practice și clare, ușor de 
urmărit, fără ca nivelul lucrării să 
sufere. în acest sens, prezența di
rectă a cercetătorilor la locul de 

aplicare este nu numai dorită, ci șl 
necesară. Cu acest prilej pot ti 
înlăturate pe loc neconcordanțele 
sau dificultățile neprevăzute care 
derivă din condițiile locale. Tot
odată, contactul nemijlocit poate 
asigura creșterea eficienței rezul
tatelor cercetării — criteriu din 
cele mai importante pentru apre
cierea studiului științific — sau a 
viitoarelor sale posibilități de ex
tindere.

Realitatea este că numai rareori 
concluziile elaborate de cercetare 
pot fi integrate în procesul indus
trial direct, fără completări sau 
modificări impuse de realitățile 
din uzină. Dar aceasta nu trebuie 
să constituie impedimente, ci, dim
potrivă, motive în plus pentru o 
mai strînsă colaborare. Oamenii 
științei au rol important in acest 
sens, revenindu-le misiunea de a 
convinge, prin argumentul eficien
tei, al rezultatului economic — in 
care colectivele întreprinderilor 
vor fi cu mult mai mult și mai 
direct interesate. Eficienta cercetă
rii se apreciază global și nu pe 
lucrări separate. O aplicație prac
tică de mare importantă se obține, 
de regulă, cu prețul a numeroase 
încercări din care, unele la în
ceput, poate chiar infructuoase ; 
dar o singură reușită justifică din 
punct de vedere economic pe cele
lalte rămase fără rezultat.

Totodată, în întreprinderile pro
ductive se simte stringent nevoia 
unor secții special profilate pentru 
promovarea datelor noi ale științei 
pe terenul producției. Asemenea 
secții cer, pe lingă un personal 
bine pregătit, o dotare corespun
zătoare cu utilaje și instalații — 
care să redea condițiile întîlnite 
în practică și să permită punerea 
la punct a viitoarelor aplicații in
dustriale, fără a stînjeni mersul 
curent al producției și fără a de
pinde de ea la momentul respectiv.

Contactul cît mai strins al auto
rului unei lucrări științifice cu 
aceia care o aplică în producție 
asigură cele mai bune premise pen
tru finalizarea ei. Acest adevăr, 
subliniat cu putere in prevederile 
Directivelor, se impune în toate 
împrejurările și constituie o nor
mă de bază in raporturile dintre 
știință și producție, cu condiția de 
a nu fi înțeles in mod unilateral, ci 
ca o obligație care trebuie accep
tată și sprijinită de ambele părți. 
Astfel, solidaritatea acestor două 
ramuri de activitate, căreia Direc
tivele Conferinței Naționale îi cre
ează trainice baze organizatorice, 
va contribui la atingerea unor țe
luri mai înalte, strins legate de 
progresul material și spiritual al 
țării.

Evident, cele arătate privesc, 
mai ales, științele tehnice, fără a 
exclude însă și alte ramuri ale ști
ințelor naturii cum sînt fizica, chi
mia. matematica, mecanica, geolo
gia etc. Misiunea de îndeplinit este, 
astfel, deosebit de complexă și 
trebuie să răspundă, pe bună drep
tate. unor exigențe foarte mari po
trivit stadiului înaintat al- dezvol
tării societății noastre socialiste.

Plecarea unei delegații 
de activiști ai C. C. 
al P. C. R. in R. S.

Cehoslovacă
La invitația C.C. al P.C. din 

Cehoslovacia, o delegație de acti
viști ai C.C. al P.C.R., condusă de 
Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., a plecat joi la Praga 
pentru un schimb de experiență.

(Agerpres)

Cronica zilei
DEPUNEREA

UNEI COROANE DE FLORI
Noul ambasador al Suediei în 

Republica Socialistă România, ba
ronul Carl Rappe, a depus joi la 
amiază o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului și a Patriei, 
pentru Socialism. Au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului For
țelor Armate și ai Sfatului Popu
lar al orașului București.

★
La Institutul de istorie „N. Ior- 

ga“ al Academiei s-au încheiat joi 
lucrările Simpozionului româno- 
cehoslovac cu tema „Relațiile ro- 
mâno-cehoslovace la sfîrșltul seco
lului XIX și prima jumătate ,a se
colului XX“, la care au participat 
cercetători științifici și istorici din 
institute de specialitate ale celor 
două țări.

Cu acest prilej, Prezidiul Aca
demiei a oferit în cinstea partici- 
panților un dejun, iar Ambasada 
R. S. Cehoslovace, un cocteil.

(Agerpres)

„CUPA CUPELOR" LA FOTBAL

Steaua a învins ieri, 

dar Valencia s-a calificat
Ca urmare a primului meci împo

triva Stelei, se crease oarecum im
presia că F.C. Valencia ar fl o echi
pă cu un stil eminamente ofensiv. In 
fapt, s-a dovedit că spaniolii joacă 
așa cum joacă aproape toți în com
petițiile europene intercluburi: atac 
furibund pe terenul propriu, spre a 
obține goluri, defensivă ermetică pe 
gazonul străin cu scopul de a păstra 
âvantajul cucerit acasă. Ieri, așa cum 
au putut constata spectatorii și tele
spectatorii, Valencia și-a limitat in
tențiile la o apărare strictă, încer- 
cînd toate soluțiile posibile spre a 
împiedica pe bucureșteni să marche
ze.

Trebuie să spunem totuși că în 
prima repriză Steaua a reușit dese
ori să deregleze superbetonul oaspe
ților, să înscrie un punct și să-și mai 
creeze alte cinci ocazii prielnice, din 
păcate netransformate în goluri. Se
cretul activității bune a militarilor 
din această parte a jocului trebuie 
să-l căutăm în excelenta comportare 
a Iui Constantin, care a tranșat în 
favoarea sa multe din duelurile di
recte cu Roberto, căpitanul spanioli
lor. Constantin n-a înscris numai go
lul victoriei, el a adus multă clari
tate și ordine în atacul Stelei care, 
la drept vorbind, ieri nu arăta o for
mă bună nici prin Soo, nici prin 
Voinea, ci doar prin Sorin Avram. 
Ne-a surprins și faptul că cei doi 
mijlocași, Popescu și Negrea — ju
cători eu reale posibilități ofensive — 
n_au ajutat aproape cu nimic efor
turile lui Constantin și Sorin, fiind 
printre cel mai slabi echipieri ai for
mației noastre. Plătind uzura fizică 
din prima repriză, după pauză, Con
stantin a cedat pasul. Urmarea ? Deși 
nu se poate spune că atacul militar 
n-a crescut ca intensitate, în special 
spre sfîrșitul partidei, totuși acțiuni

Din cuprinsul
ALMANAHULUI
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Sosirea unei delegații 
de activiști ai 

Partidului Democrat 
din Guineea

Joi, 14 decembrie, a sosit in Ca
pitală o delegație de activiști a 
Partidului Democrat din Guineea, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de documentare în 
țara noastră. Delegația este con
dusă de Sourouma Bernard, secre
tar al Biroului Federal al P.D.G 
din regiunea Youmou.

IN EDITURA POLITICA 
AAPARUT:

V. I. LENIN 

OPERE 
COMPLETE 
Voi. 47, 448 p„ 12 lei

Volumul cuprinde scrisorile 
lui V. I. Lenin din perioada ia
nuarie 1905—noiembrie 1910.

Nave românești în vizita
9

la Sevastopol
CONSTANȚA. — Joi dimineața, 

din portul Constanța a plecat spre 
Sevastopol o grupare de nave ale 
marinei nbastre militare, printre 
care și bricul „Mircea", nava Șco
lii superioare de marină. Navele 
militare românești fac o vizită ofi
cială de răspuns la vizita făcută 
în portul Constanța de nave mili
tare din Flota Mării Negre a 
U.R.S.S. (Agerpres)

le lui n-au mai purtat pecetea orga
nizării pe care i-o conferise un Con
stantin în plenitudinea forțelor. Așa
dar, formal, Steaua a învins pe Va
lencia; scorul global al meciului în 
două manșe, tur-retur, a rămas însă 
favorabil spaniolilor.

Aidoma tuturor echipelor româ
nești în trecut, nici Steaua n-a reu
șit trecerea spre sferturile de 
finală ale unei competiții europene. 
Să nădăjduim că măcar lecțiile re
cente, pe care le-au primit forma
țiile noastre, din confruntările cu 
străinii (fie că acestea se numeau 
Valencia sau Juventus), au fost în
țelese de către cei interesați atît în 
privința evoluției tacticii jocului cît, 
mai ales, din punctul de vedere ge
neral al construirii unei echipe de 
club cu pretenții de afirmare euro
peană.

V. MIRONESCU

IERI LA BOX

România — Anglia 8-2
întîlnirea amicală de box dintre 

selecționatele României și Angliei, 
desfășurată aseară în sala Flo- 
reasca din București, a revenit 
sportivilor români cu scorul de 
8—2. Toate meciurile s-au încheiat 
cu decizii la puncte. Pentru echipa 
țării noastre victoriile au fost obți
nute de următorii : C. Ciucă la 
T. Wenton (muscă); N. Gîju la Fr. 
Taberner (cocoș) ; Gh. Bădoi la 
T. Waller (semiușoară); V. Anto-

- Cum vă explicați

CAVALCADA

■ Campioane de 14 ani care 
întrec recordurile bărbaților
■ Piscina miracolelor ■ Există 
o rețetă a recordului ? ■ Cei 
zece factori ai performanțelor 
înalte ■ Gîndirea, inhibiția și 
secundele.

...La 19 august 1967 teletipurile tuturor agențiilor de presa din 
le-ne au transmis o veste care i-a uimit pe toți iubitorii de sport i 
o tînărâ înotătoare din Statele Unite ale Americii, DEBORAH 
MEYER, a doborît recordul mondial feminin la 400 de metri liber. 
Nimic neobișnuit — veți zice ; orice record este întrecut, mai de
vreme sau mai tîrziu. Dar timpul înregistrat de tînăra fată este 
mai bun decit timpul cu care la Olimpiada din 1952 s-a cîștigat 
aceeași probă la.„ bărbați — seniori. Și, mai adăugați un amă
nunt: specificarea că noua recordmenă are... 14 ani.

Peste o zi, o altă veste, de ta aceeași piscină din Philadelphia : 
fetița (parcă e greu de scris acest cuvînt cînd este vorba de o ase
menea campioană mondială...) a doborît și recordul de Înot la 
1500 de metri liber. Rezultatul ? 17'50”2 — un rezultat cu zeci 
și zeci de secunde mai bun deeît cel realizat do bărbați — se
niori la Olimpiada din 1952 (proba fusese cîștigală cu 18’30’’3) și tot
odată, sensibil superior celui obținut de bărbați la Olimpiada din 
1956 cu puțin sub 18 minute 1

Cum ? De ce ? Există un mis er ? Și care este 
explicația lui?

TELEGRAME EXTERNE
Raportul lui Viile Pessi 
la Plenara C.C. al P.C. 

din Finlanda
La Plenara C.C. al P.C. din Fin

landa care a avut loc la Helsinki 
între 9 și 10 decembrie, Villa 
Pessi, secretar general al partidu
lui, a prezentat un raport cu pri
vire la situația în partid. Vorbind 
despre participarea comuniștilor la 
guvern, el a spus că această parti
cipare reprezintă o recunoaștere a 
forței și influenței P.C. din Fin
landa. în actualele condiții evo
luția Finlandei într-o direcție de
mocratică nu poate fi imaginată 
fără participarea comuniștilor.

Participarea ia guvern are o 
mare importanță principială. în 
primul rînd, actualul bloc guver
namental oferă posibilitatea pro
movării unei politici interne care 
corespunde intereselor oamenilor 
muncii. Trebuie depuse eforturi 
perseverente pentru a obține ca 
actuala colaborare guvernamentală 
să nu fie un fenomen vremelnic, 
ci să se transforme într-o particu
laritate permanentă a evoluției po
litice. Acționînd în mod consec
vent și rezonabil se va putea reuși 
treptat formarea unui larg bloc al 
forțelor democratice care să înfăp
tuiască reforme economice și so
ciale în interesele oamenilor mun
cii, ceea ce va slăbi, în același 
timp, pozițiile marelui capital și, 
în general, ale forțelor de dreapta.

Viile Pessi a arătat, de aseme
nea, greutățile legate de participa
rea reprezentanților P.C. din Fin
landa în guvern,. însă a menționat 
că experiența confirmă posibilita
tea înlăturării divergențelor și pre
judecăților referitoare la politica 
guvernamentală și alegerile prezi
dențiale.

Referindu-se la situația din P.C. 
din Finlanda, raportorul a subli
niat că partidul trebuie să acțio
neze ca forță ideologică unită și 
activă, bizuindu-se pe sprijinul 
ferm al maselor și să dezbată cu 
îndrăzneală noile probleme econo
mice, politice și sociale, să mani
feste inițiativă. Este necesar ca 
întreaga atenție să fie îndreptată 
spre realizarea practică a unității.

Sesiunea Adunării
Populere Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 14 (Agerpres). — La 
Phenian s-a deschis joi prima se
siune a celei de-a 4-a legislaturi a 
Adunării Populare Supreme * * 
R.P.D Coreene. La lucrările se
siunii ia parte și Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene Pe ordinea de zi a sesiu
nii se află alegerea Prezidiului și 
comitetelor permanente ale Adu
nării Populare Supreme și alte 
probleme.

fectul dorit. în multe cazuri, cerce
tarea. poate fi orientată de la în
cepi* în vederea unor aplicații — 
lucru ce îi creează un debușeu sigur 
și, deseori, și o bază materială co
respunzătoare. O dificultate începe 
să apară în momentul finalizării, 
cînd pentru beneficiar cercetarea 
»i-a produs efectul, în timp ce, pen
tru omul de știință, pot să mai existe 
alte dezvoltări și generalizări care, 
de data aceasta, folosesc în primul 
rînd științei. Interesul unuia dintre 
parteneri, în cazul de față al pro
ducției, poate să nu mai urmeze pe 
al celuilalt. Caracterul oarecum 
minor sau lipsit de conținut științi
fic al unor aplicații .poate, de ase
menea, urma un proces invers față 
de acela amintit. Cele două părți 
trebuie să evolueze — și acesta este 
țelul urmărit de Directivele apro
bate de Conferința partidului — 
pe un teren comun, arătînd înțele-
*ere reciprocă față de puncte de 
vedere eventual diferite.

Cercetării românești îi revine o- 
bligația să-și plaseze obiectivele 
științifice la nivelul cel mai ridicat 
și de mare actualitate pe plan mon
dial. In mod excepțional, se pot re
lua lucrări executate în altă parte 
spre a fi adaptate condițiilor dife
rită din țara noastră. Pentru finali
zarea imediată a lor este însă nece
sar ca tehnica să se găsească, la 
rîndul său, la un nivel corespunză
tor. Pornind de la acest considerent, 
conferința a subliniat necesitatea 
stimulării inițiativei creatoare a sa- 
vanților și cercetătorilor, a orientă
rii direcțiilor de cercetare, conco
mitent cu consolidarea bazei mate
riale, a perfecționării pregătirii ca
drelor științifice, a lărgirii relațiilor 
de cooperare științifică internațio
nală.

Desigur, progresul științific a- 
trage după sine pe cel al tehnicii 
curente — și reciproc — dar un de
calaj sensibil între acestea va con
duce inevitabil la o separare. în a- 
semenea situații, cercetarea reali
zează acumulări, potențe, pentru pe
rioadele ce vor urma. Astfel, în 
domeniul mașinilor hidraulice, încă 
din perioada dintre cele două răz
boaie s-au efectuat, în laboratorul 
de .mașini hidraulice din Timișoara, 
lucrări valoroase și s-a creat o tra
diție care s-a dovedit deosebit de 
utilă în momentul de față cînd, o 
dată cu construcția a numeroase hi
drocentrale, s-a deschis și un cîmp 
larg de aplicații. De altă parte, dez
voltarea aerodinamicii teoretice și 
experimentale românești va consti
tui un sprijin puternic pentru o vii
toare industrie aeronautică care să 
continue pe o treaptă superioară 
realizările din trecut. Firește că 
asemenea „hiatus-uri“ se pot evita, 
dacă cercetarea merge mină în 
mină cu posibilitățile tehnico-ma- 
teriale precum și cu cerințele pro- 
duoției.

Aceasta și este esența măsurilor 
Îireconizate de Conferință care. în 

ntreaga lor diversitate privind 
concentrarea activității de cerce
tare în Institute departamentale.

Kim Ir Sen a fost însărcinat cu 
formarea noului Cabinet de Miniș
tri al R.P.D. Coreene.

niu la P. Cormack (ușoară) j 
I. Covaci la E. Blake (mijlocie 
mică); Gh. Chivăr la P. Mccan 
(mijlocie); I. Monea la B. Sandy 
(semigrea) și V, Mariuțan la B. 
Wells (grea). Punctele echipei en
gleze au fost realizate de J. Ches
hire la O. Gorea (pană) și A. Tottoh 
la C. Ghiță (semimijlocie).

Sîmbătă, la Constanța, pugiliștii 
englezi vor întîlni o selecționată a 
României.
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Noi bombardamentea apart
• Discu

țiile din Comite
tul politic în problema dezarmării

HANOI 14. — Coresponden
tul Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite: Aviația S.U.A. a 
bombardat din nou, joi la 
amiază, capitala R. D. Viet
nam. Se pare că 
tul american nu 
cit prima zi cu 
lunga perioadă
care a împiedicat activitatea 
aeriană, pentru a trece la noi 
bombardamente.

asupra
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că 
de 

imedia- 
dar so- 
înscrie 
alături

plinit numai obligații, fără garanții 
în ceea ce privește securitatea lor. 
Un asemenea tratat trebuie să pre
vadă un echilibru just de obligații 
și răspunderi, atît din partea țări
lor care nu posedă arma nucleară, 
cit și din partea celor care o 'pose
dă. Este regretabil — a subliniat la 
rîndul lui reprezentantul Zambiei, 
A. B. Simbule — că nu s-a primit 
din partea Comitetului de la Gene
va decît un raport trunchiat. Men- 
ționînd că problema dezarmării este 
indivizibilă, el a declarat că nepro- 
liferarea. ca parte componentă a 
acestei probleme. trebuie scoasă 
dintr-un cadru restrîns. fiind nece
sar să comporte prin natura sa o 
dezbatere largă. .

comandamen- 
a așteptat de- 

soare, după 
a musonului Hanoiului

AL P. C. DIN GRECIA
Miercuri, la Atena, în fața instituțiilor publice, a mi
nisterelor au fost postate care blindate și tancuri. în 

cursul zilei de ieri acestea au fost îndepărtate

ATENA 14 (Agerpres). — In 
cursul dimineții de joi a devenit 
limpede că încercarea regelui Con
stantin și a primului ministru 
Kollias de a înlătura guvernul mi
litar grec a eșuat. Postul de radio 
Atena a transmis un comunicat în 
care a anunțat că regele Constan
tin a fost destituit și înlocuit cu 
generalul Zoitakis, numit vicerege. 
A fost alcătuit un nou guvern, 
prezidat de colonelul Papadopou
los, care a și depus jurămîntul. 
Din noul guvern mai fac parte ge
neralul Patakos, în calitate de vi- 
cepremier și ministru de interne, 
Pipinelis, care rămîne în fruntea 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Corespondenții agențiilor de presă 
din Roma au anunțat că regele 
Constantin, fostul prim-ministru 
Kollias și alte persoane apropiate 
familiei regale au sosit cu avionul 
în zorii zilei de joi în capitala Ita
liei. Azi familia regală va pleca la 
Copenhaga.

în prima sa conferință de presă 
ținută în noua sa calitate, premie
rul Papadopoulos a declarat că în
treaga țară se află sub controlul 
total al guvernului. El a negat fap
tul că au avut loc ciocniri sau văr
sări de sînge în cadrul armatei, 
însă a confirmat că „s-au luat unele 
măsuri administrative împotriva 
ofițerilor care au avut unele aba
teri". El a 
vemul pe 
va respecta 
naționale și 
țelor sale", 
că Grecia 
sale amicale cu toate țările lumii".

★
Ziarul „l’Unitâ" publică joi un co

municat al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Grecia în care 
se spune : Grecia trece prin mo
mente critice. Criza regimului de la 
21 aprilie a izbucnit datorită re
zistentei generale — a întregului po
por grec și a oamenilor politici — 
și datorită izolării totale a acestuia. 
Fată de situația creată prin ruptu
ra între rege și junta militară. P.C. 
din Grecia îi cheamă pe toți grecii 
să contribuie, cu toate forțele, la 
răsturnarea imediată a juntei. Lup
ta pentru răsturnarea juntei nu în
seamnă a înlocui regimul militar in
staurat la 21 aprilie cu o altă situa
ție anormală și antidemocratică, așa 
cum se întrevede din proclamația 
regală, ci a lupta pentru restabilirea 
tuturor libertăților democratice, pen
tru constituirea unui guvern format 
din toate partidele politice, care să 
conducă Grecia spre alegeri libere.

Documentul cheamă poporul grec 
și armata să ducă această luptă, u- 
niți, pînă la victoria finală.

Lucrările
„Comitetului celor 1

amînate pînă
GENEVA 14. — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare a adoptat propunerea șe
fului delegației americane, William 
C. Foster, de a se amîna lucrările 
comitetului pînă la 18 ianuarie. în 
cuvîntul său, delegatul american a 
explicat de ce documentele prezen
tate în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea proiectului de tratat de nepro- 
liferare a armei nucleare nu au fost 
incluse în raportul interimar înain
tat Adunării Generale a O.N.U. El a 
arătat că, după părerea sa, aceste 
documente nu ar oferi „o imagine 
adecvată" a stadiului în care se află 
proiectul de tratat. Referindu-se la 
„problema spinoasă a garanțiilor", 
el și-a exprimat părerea că diver
gențele ar fi fost în mare măsură 
reduse și că un acord reciproc sa-

la 18 ianuarie
tisfăcător ar putea fi realizat în cu- 
rînd.

Luînd cuvîntul, delegatul U.R.S.S., 
A. A. Roșcin, a arătat că discuțiile 
din cadrul comitetului au permis 
cunoașterea opiniilor altor delegații, 
care au formulat rezerve față de a- 
numite părți ale proiectului de tra
tat. Ei s-a referit, de asemenea, la 
o serie de dificultăți care s-au ivit, 
inclusiv cele în legătură cu artico
lul 3 cu privire la problema contro
lului. în legătură cu folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice, 
delegatul U.R.S.S. a arătat că de a- 
ceasta trebuie să beneficieze toate 
țările. El a amintit apoi poziția de
legației sovietice în ce privește con
dițiile în care experiențele nucleare 
în scopuri pașnice ar putea fi efec
tuate, printre care controlul exerci
tat de Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică.

NEW YORK 14. — Trimisul speci
al Agerpres. R. Căplescu. transmite: 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
continuat miercuri dezbaterile în 
problema Africii de Sud-Vest. Luînd 
cuvîntul. reprezentantul tării noas
tre, Costin Murgescu, a arătat că 
arestarea și judecarea la Pretoria a 
37 de locuitori din sud-vestul afri
can reprezintă o sfidare a rezoluției 
adoptate anul trecut de Adunarea 
Generală (rezoluție prin care se ri
dică guvernului R.S.A. mandatul a- 
supra Africii de Sud-Vest) și o în
cercare intolerabilă de a frîna lupta 
pentru autodeterminare a popu
lației din acest teritoriu.

Delegația română nu numai 
votează în favoarea proiectului 
rezoluție prin care se cere 
ta eliberare a celor arestați, 
cotește că are datoria să-și 
numele pe acest document,
de ceilalți coautori — a menționat 
reprezentantul tării noastre.

Cu 89 de voturi pentru. 2 contra 
și 12 abțineri. Adunarea Generală a 
adoptat în aceeași zi o rezoluție prin 
care se cere Consiliului de Securita
te să ia măsuri mai eficace pentru a 
determina guvernul Republicii Sud- 
Africane să pună capăt politicii de 
apartheid.

Au mai fost adoptate rezoluții 
prin care se recomandă convocarea 
în 1970 sau 1971 a celei de-a IV-a 
Conferințe internaționale pentru fo
losirea pașnică a energiei atomice, 
se declară în mod provizoriu anul 
1970 ca An internațional al educației 
etc. Delegația Republicii Socialiste 
România a votat în favoarea acestor 
rezoluții.

în Comitetul politic se dezbat, cu 
excepția Tratatului de neproliferare, 
problemele care fac parte din sfera 
dezarmării. în cursul ședințelor din 
ziua de miercuri, un număr de vor
bitori, printre care Max Jakobson 
(Finlanda), s-au referit la profunda 
dezamăgire provocată de faptul că 
raportul preliminar al celor 18 state 
nu a inclus și problema încheierii 
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare. Reprezentantul fin
landez și-a exprimat părerea că 
securitatea internațională nu poate 
fi asigurată prin mărirea numărului 
de state posesoare a armelor ato
mice. ci prin împiedicarea răspîndi- 
rii acestor arme, prin interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare și prin 
alte măsuri care să aibă ca obiectiv 
final dezarmarea nucleară. Raportul 
preliminar al Comitetului de la Ge
neva ar fi fost mult mai util — a 
spus reprezentantul Nigeriei, S. Ka- 
lo — dacă ar fi adus precizări asu
pra progresului înregistrat în ca
drul tratativelor. Ar fi nerealist — 
a arătat el în continuare — să se 
aștepte din partea țărilor nenucleare 
să accepte un tratat de neprolifera
re, în care acestea să albă de înde-

Republica Populară a Yemenului 
de sud a devenit joi cel de-al 123-lea 
membru al O.N.U. in urma adoptării 
in unanimitate de către Adunarea 
Generală a unui proiect de rezoluție 
in acest sens prezentat de Consiliul 
de Securitate. După ce reprezentan
tul noului stat membru și-a ocupat 
locul, președintele Adunării Genera
le, Corneliu Mănescu, a adresat feli
citări poporului și guvernului Yeme
nului de sud cu prilejul acestui eve
niment, care incoronează lupta lor 
pentru independentă.

Timp de o jumătate de oră apa
ratele de vînătoare și bombarda
ment americane au asaltat orașul în 
trei rînduri, concentrîndu-și atacu
rile asupra centralei electrice și a 
zonei din jurul podului Dong Bien, 
care, deși distrus de două ori, a fost 
de fiecare dată repus în circulație 
prin munca eroică a populației.

Ceea ce a caracterizat această in
cursiune agresivă, de o intensitate 
fără precedent, după părerea mea, 
a fost folosirea masivă și concen
trată pe o suprafață restrînsă a 
unui’ mare număr de bombe deo
sebit de puternice. Concomitent au 
fost atacate și alte puncte din oraș 
și din împrejurimi.

Reînceperea bombardării capita
lei era așteptată la Hanoi. Această 
apreciere a observatorilor de aici 
se întemeia p*  faptul că ori de cîte

lumbia pierderea a sase 
milioane și jumătate de 
dolari ne an. pentru Costa 
Rica sase milioane. iar 
pentru Brazilia aproape 25 
milioane, adică vreo patru 
la sută din rezervele de 
aur și devize. Conform ci
frelor recente, publicate de 
Banca de comerț Interior 
din Mexic, fluctuația ne
gativă a preturilor în ulti
mii 12 ani depășește 83 de 
cenți. Pentru Brazilia, a- 
ceasta echivalează cu o 
pierdere de circa un mili
ard opt sute milioane de 
dolari, ceea ce reprezintă 
o cincime din valoarea 
produsului national global, 
iar pe ansamblul Ameri- 
cii Latine pierderile depă
șesc. după unele surse, trei 
miliarde de dolari.

în dorința de a atenua 
măcar consecințele acestei 
«țări de lucruri, Brazilia 
a acționat pe două fronturi. 
Pe de o parte, a inițiat — 
cu mari sacrificii — apli
carea unui plan de eradi
care a plantațiilor de cafea 
și de utilizare a suprafețe
lor eliberate pentru culti
varea altor produse agrico
le. Pe de altă parte, a în
cercat să-și creeze o indus

ori Casa Albă lansează o așa-zisă 
,;campanie de pace" — care cuprin
de propuneri ce nu au în vedere in
teresele naționale vitale ale poporu
lui vietnamez, poziția justă și ce
rerile legitime ale guvernului său 
— Administrația S.U.A o însoțește 
de o nouă escaladare a bombarda
mentelor.

„Poporul vietna
mez să fie lăsat
să-și soluționeze 
singur proble
mele"

spus, totodată, că gu- 
care îl prezidează „își 
toate obligațiile inter- 
va rămîne fidel alian- 

Premierul a adăugat 
„va menține relațiile

Louis Washkanski, primul om căruia 
i-a fost grefată o nouă inimă, a.pri
mit joi dimineafa permisiunea me
dicului de a se instala în camera 
sa și de a ieși la balcon. în fotogra
fie: Washkanski după instalarea în 

cameră

Programul politic al F.N.E 
distribuit la 0. N. U.

SCRISOAREA REPREZEN
TANTULUI ROMAN —

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat de către se
cretariatul O.N.U.. în cursul zilei de 
joi a fost pus la dispoziția statelor 
membre ale O.N.U. textul progra
mului politic al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud. 
Cu acest prilej a fost dat publicității 
următorul comunicat de presă.

La 12 decembrie, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o scrisoa
re prin care a cerut ca programul 
politic al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. adop
tat de Congresul F.N.E. din august 
a.c.. să fie adus la cunoștința sta
telor membre ale O.N.U.

Difuzarea acestui document în rîn
dul statelor membre ale O.N.U., se 
spune în scrisoarea reprezentantului 
permanent al României, este o mă
sură menită să ofere o imagine com
pletă asupra situației din Vietnamul 
de sud și să corijeze denaturările 
făcute în cursul actualei sesiuni a 
Adunării Generale de către unele 
delegații, care. în tendința lor de a 
căuta o justificare pentru actele de 
război împotriva poporului vietna
mez. trec sub tăcere factorul esen
țial care conduce și inspiră lupta 
pentru independentă națională a po
porului din Vietnamul de sud — 
Frontul Național de Eliberare și 
programul său. Așa cum rezultă din 
acest document, poporul din Vietna
mul de sud. condus de reprezentan
tul său autentic — Frontul Național 
de Eliberare, duce o luptă de eli
berare națională împotriva agresiu
nii străine.

HANOI 13 (V.N.A.) Referindu-s» 
la încercarea cercurilor conducă
toare americane de a aduce pro
blema vietnameză în fața Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., ziarul 
„Nhan Dan" din R.D. Vietnam 
scrie : „Folosirea O.N.U. în scopuri 
agresive împotriva Vietnamului 
este o stratagemă mai veche a im
perialiștilor S.U.A., care are drept 
scop să camufleze agresiunea și, în 
același timp, să calce în picioare 
acordurile de la Geneva cu privire 
la Vietnam. Statele Unite încearcă 
de multă vreme să aducă problema 
vietnameză la O.N.U. șl și-au ex
primat așa-zisa „dorință de pace"

UN ARTICOL DIN ZIARUL 
„NHAN DAN”

agențiile de presă transmit
Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. și-a în

cheiat lucrările. în comunicatul dat publicității joi la Bruxelles se 
arată că în cursul dezbaterilor a fost examinată situația internațională 
și au fost trecute în revistă acțiunile întreprinse de guvernele țărilor 
participante în vederea îmbunătățirii relațiilor Est-Vest. Consiliul, relevă 
comunicatul, a luat notă de numeroasele contacte \bilaterale stabilite 
în acest scop în cursul ultimelor luni și și-a exprimat-' speranța că aceste 
eforturi ar putea contribui la reglementarea problemelor europene în 
suspensie. în ceea ce privește strategia alianței, se preconizează menți
nerea și întărirea potențialului militar al N.A.T.O. La comunicat a fost 
anexat și așa-numitul „plan Harmel" referitor la sarcinile ce revin în 
viitor alianței atlantice, plan aprobat în cursul actualei sesiuni.

Willy Spuhler a fost ales ieri președintele Confederației Elve
țiene pe anul 1968. Noul președinte al Confederației Elvețiene s-a născut 
la 31 ianuarie 1902, la Ziirich. El este membru al Partidului social-demo
crat din Elveția.

Primul ministru al Canadei, Lester Pearson,»anunțat că 
intenționează să-și prezinte demisia la începutul anului viitor, infor
mează agenția France Presse.
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La Long Beach (S.U.A.) o întreagă 
flotilă escortează transatlanticul 
„Queen Mary" care urmează să ră- 
mînă aici transformat în muzeu și 

hotel

făcînd propuneri pentru „tratative 
necondiționate". Dar toate aceste 
manevre au eșuat în fața opoziției 
ho țâri te a poporului vietnamez și 
a opiniei publice mondiale.

La O.N.U., delegați din țările so
cialiste și din țări care și-au obți
nut independența și chiar și unii 
aliați ai S.ILA. au condamnat răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam. 
Poporul vietnamez a arătat 
limpede că O.N.U. nu are 
dreptul să soluționeze problema 
vietnameză și că acțiunile O.N.U. 
de amestec în problema vietnameză 
sînt total ilegale, nule și neavenite. 
Războiul din Vietnam a fost provo
cat de agresiunea imperialiștilor 
americani. De aceea, pentru solu
ționarea problemei vietnameze 
Statele Unite trebuie să pună capăt 
agresiunii în Vietnam, să pună 
capăt definitiv și necondiționat 
bombardamentelor și tuturor acte
lor de război împotriva R.D. Viet
nam, să retragă toate trupele ame
ricane și ale țărilor satelite d:n 
Vietnamul de sud și să lase poporul 
vietnamez să-și soluționeze singur 
propriile lui probleme.

Singurul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de sud 
este F.N.E. din Vietnamul de sud. 
Poziția în patru puncte a guvernu
lui R. D. Vietnam și Programul 
politic al F.N.E. reflectă în mod 
concentrat drepturile naționale 
fundamentale ale poporului vietna
mez, pfecum și principiile de bază 
și principalele prevederi ale acor
durilor de la Geneva cu privire la 
Vietnam din 1954.

CAFEAUA SOLUBILĂ - OBIECTUL UNEI APRIGE COMPETIȚII
(Urmare din pag. I) trie de cafea solubilă (Nes

cafe), fiindcă fiecare kilo
gram astfel prelucrat în
ghite trei kilograme de 
boabe, lucru important atît 
pentru reducerea stocurilor 
fabuloase acumulate (a- 
proape 80 milioane de saci), 
cit și pentru crearea de 
locuri de muncă și reduce
rea pe această cale a „sto
cului" de șomeri.

încă în 1962 Brazilia s-a 
adresat industriașilor nord- 
americani șl. europeni cu 
propunerea de a coopera 
și de a participa direct la 
construcția de fabrici de 
cafea solubilă. Aceștia au 
dat din umeri și s-au eschi
vat de la invitație, — cu 
excepția unei firme elveție
ne. Brazilia a recurs atunci 
la propriile ei forțe. Din 
cele cinci fabrici existente 
în momentul de față în țară 
patru sînt braziliene și nu
mai una străină (aceasta a- 
parținînd firmei Nestlă).

— Și iată că s-a ajuns ca 
Brazilia să efectueze pri
mele exporturi de cafea so
lubilă pe piața nord-ameri- 
cană. „Declarația președin
ților Americii", semnată la 
Punta del Este în aprilie 
a.c,. inclusiv de către pre
ședintele Lyndon Johnson, 
conține, între alte fraze

frumoase, următoarea : „Se 
vor asigura stimulente și 
mijloace financiare pentru 
industrializarea produselor 
agricole ale țărilor membre 
ale O.S.A., în special prin 
inplantarea de industrii mici 
și mijlocii, și vor fi promo
vate exporturile de produ
se agricole industrializate". 
Deși nu a primit sprijinul 
financiar făgăduit, Brazi
lia, după cum am văzut, a 
depus serioase eforturi și 
șLa creat întreprinderi 
pentru industrializarea ce
lui mai important produs 
agricol al său. Cu toate a- 
cestea, Brazilia este acu
zată de „gest imoral" pen
tru „vina" de a fi intrat în 
competiție cu industria si
milară din S.U.A. Mono
polurile respective nord-a- 
mericane au uitat subit de 
„libera inițiativă" și „libera 
concurență" pe care le pro
clamă dintotdeauna ca lu
cru de căpătîi. Ele sînt de 
fapt marii importatori de 
cafea boabe din Brazilia. 
Prin intermediul lui „Na
țional Cofee Asociation" — 
care controlează 85 la sută 
din comerțul de cafea în 
S.U.A. — ele au presat au
toritățile de la Washington 
să intervină contra desfa
cerii de cafea solubilă bra

ziliană, pentru a-și proteja 
propriile cîștiguri. Cu 
alte cuvinte, se cere Bra
ziliei să-și sacrifice un 
important sector al indus
triei în beneficiul lui „Na
țional Cofee Asociation". 
Dacă Brazilia nu se confor
mează pretențiilor S.U.A. 
de acum formulate ofi
cial, guvernul nord-ame- 
rican amenință cu retrage
rea din acordul internațio
nal al cafelei și prin aceas
ta — cu înmormîntarea lui. 
Or, cu toate defectele sale, 
acest acord, încheiat între 
23 de țări consumatoare și 
39 producătoare, discipli
nează piața cafelei prin- 
tr-un sistem de cote anuale 
de export, oferind producă
torilor o anumită garanție 
de plasament și de preț. 
Prin lichidarea lui s-ar re
veni la haosul anterior, 
care, în condițiile supra
producției generalizate, ar 
prejudicia în primul rînd 
pe latino-americani.

Merită amintit că piața 
nord-americană primește 
cantități de cafea solubilă 
și din Mexic și țările Ame
ricii Centrale. Cu aceste 
țări nu există însă conflict 
pentru simplul motiv că res
pectivele fabrici de prelu

crare a cafelei aparțin oa
menilor de afaceri nord-a- 
merieani. Brazilia a avut 
însă curajul să-și creeze fa
brici proprii și să-și desfacă 
cafeaua solubilă în condiții 
competitive. Nu trebuie ui
tat nici faptul că monopo
lurile nord-americane storc 
aici profituri anuale ce de
pășesc valoarea întregii 
producții braziliene de ca
fea și, pe deasupra, profi
turile monopoliste sînt du
blate de pe urma „schim
burilor neechivalente".

încă înainte de începerea 
sesiunii de la Londra a Or
ganizației Internationale a 
cafelei, ministrul industriei 
și comerțului, Macedo Soa
res, a plecat în S.U.A. 
pentru a duce tratative în 
jurul acestei probleme. 
„Brazilia — a spus minis
trul la plecare — dorește 
menținerea acordului in
ternațional al cafelei, dar 
nu cu orice preț și, în pri
mul rînd, nu numai prin sa
crificarea intereselor noas
tre". Din cele afirmate de 
către delegația braziliană la 
Londra se desprinde inten
ția de a menține această 
poziție de principiu, accep- 
tîndu-se numai ceea ce ea 
consideră un „compromis 
rezonabil".
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La Ulan Bator presa a pu
blicat hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.P.R.M. și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole cu pri
vire la măsurile de perfecționare 
a organizării științifice a muncii în 
industrie și construcții.

A fost semnat un acord 
privind colaborarea tehnică și în 
domeniul producției între întreprin
derea maghiară de comerț exterior 
„Metrimpex" și firma britanică 
„Elektronic Flo-Meters Ltd". în 
baza acordului. Laboratorul central 
pentru cercetări în domeniul teh
nicii măsurătorilor a obținut o li
cență britanică pentru fabricarea 
de debitmetre pentru lichide și 
gaze, precum și de instrumente 
electronice la nivelul standardelor 
mondiale.

Firma franceză „Litvine 
France" și întreprinderea 
bulgară „Tehnoimport" au 
semnat un contract potrivit căruia 
Franța va construi în R. P. Bul
garia o uzină de mase plastice.

CAMBODGIA 
respinge provocările

După cum se știe, 
teritoriul Cambodgiei 
este de cîtiva ani tin
ts permanentă a nu
meroase acțiuni ostile 
săvîrșite de avioane 
și trupe ale Statelor 
Unite, ale regimului 
marionetă de la Sai
gon și ale Tailandei.

în repetate rînduri, 
guvernul Cambodgiei, 
denuntînd și condam- 
nînd aceste acțiuni, a 
reafirmat dorința sta
tului cambodgian de 
a-și salvgarda integri
tatea teritorială și su
veranitatea națională. 
Numai în luna noiem
brie reprezentantul 
poporului khmer la 
O.N.U. a fost nevoit 
să intervină de citeva 
ori pe lîngă Consiliul 
de Securitate, dezvă
luind acțiunile trupe
lor americano-saigo- 
neze si tailandeze îm
potriva teritoriului pa
triei sale. Spațiul ae
rian cambodgian — 
se arată într-o scri
soare către președin
tele Consiliului de 
Securitate — a fost 
violat de avioane și 
elicoptere americano- 
saigoneze care au

deschis foc de mitra
liere asupra populației 
civile, provocînd nu
meroase victime.

într-o declarație da
tă publicității de cu- 
rind, guvernul cam
bodgian subliniază că 
„continuarea campa
niei americane îm
potriva neutralității 
Cambodgiei dezvăluie 
planurile extinderii a- 
gresiunii S.U.A. (din 
Vietnam) în direcția 
acestei țări". Șeful 
statului cambodgian, 
prințul Norodom Sia- 
nuk, referindu-se la 
acțiunile ostile în
dreptate împotriva tă
rii sale, a arătat re
cent, în cadrul unei 
conferințe de presă, 
că orice speculație cu 
privire la o schim
bare în politica de 
neutralitate a acestei 
țări este falsă. Mai 
mult, vorbitorul a 
menționat că, dacă 
Washingtonul declară 
în mod oficial că re
cunoaște și respectă 
frontierele actuale ale 
Cambodgiei. statul 
cambodgian este dis
pus să întrețină rela
ții pe bază de egali
tate cu S.U.A.

Fată de intensifica
rea campaniei dirijate 
de S.U.A., care acuză 
Cambodgia că adă
postește pe teritoriul 
său unităti ale patrio- 
tilor vietnamezi, gu
vernul cambodgian a 
trimis de curînd o 
nouă scrisoare pre
ședintelui Consiliului 
de Securitate. în care 
arată că acuzațiile 
S.U.A. sînt menite să 
justifice o blocadă mi
litară a coastelor 
cambodgiene.

în cercurile comen
tatorilor politici se a- 
preciază că intensifi
carea campaniei ostile 
împotriva Cambod
giei decurge din con
siderentul exprimat în 
cercurile oficiale de 
peste ocean, că neu
tralitatea acestei țări 
constituie o niedică în 
extinderea teatrului 
operațiunilor militare 
în Asia de sud-est, 
piedică pe care cercu
rile amintite încearcă 
s-o înlăture, folosind 
discreditatele metode 
ale presiunilor si vio
lentei.

Dumitru POPA
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