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In funcțiune la Săvineștî

Vedere parjială a fabricii de aglomerare a minereului de la Hunedoara Foto : Gh. Vințilă

Cincisprezece 
noi laboratoare

BACĂU (coresponden
tul „Scînteii"). — La 
uzina de fire și fibre sin
tetice din Săvinești și-au 
început activitatea, în- 
tr-un nou pavilion desti
nat sectorului de cerce
tare științifică, 15 labo
ratoare utilate cu apara
tură modernă pentru e- 
fectuarea de analize chi
mice, fizico-mecanice șl 
de sinteză. Specialiștii 
din sectorul de cerce
tare științifică al uzinei 
și-au propus să rezolve 
în acest an unele proble
me de producție legate

de stimularea a noi teh
nologii de fabricație, fo
losirea unor materii pri
me și materiale mal eco
nomicoase, reducerea con
sumurilor specifice, îm
bunătățirea calității fire
lor și fibrelor sintetice etc.

In același corp de clă
dire, se va da în curînd 
în funcțiune un alt sector 
al cercetării științifice. A- 
cesta va cuprinde mașini 
șl utilaje pentru prelucra
rea textilă a firelor și fi
brelor sintetica în pro
duse finite.

ANCHETA ECONOMICĂ Cum acționează o pîrghie esențială
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COMEMORARE
DR. PETRU GROZ

Cerința pusă de partid în fața tutu
ror unităților productive de a ri
dica pe o treaptă superioară nivelul 
eficienței întregii activități economi
ce constituie o preocupare centrală 
pentru colectivele din întreprinderi. 
Utilizarea deplină a unor capacități 
de producție folosite parțial sau de
loc, perfecționările tehnico-organiza- 
torice care înviorează ritmul fabri
cației, modernizarea fluxurilor teh
nologice se încadrează în vasta ac
țiune de organizare științifică a 
producției și a muncii, materiali- 
zîndu-se în rezultate economice su
perioare. Pentru a reliefa mai bine 
rezultatele obținute în această direc
ție, recurgem la comparații cu o pe
rioadă precedentă, sau „așezăm"* față 
în față două sau mai multe unități 
industriale.

...întreprinderea de prefabricate din 
beton-Turda și întreprinderea de pre
fabricate din beton-Aiud. Numele 
celor două unități ne scutește de pre
zentarea similitudinii de profil cs 
există între ele. Numai în privința

profilului de producție se aseamănă 
întreprinderile amintite. Pentru că, 
încercînd să găsim puncte comune 
între ele pe terenul rezultatelor eco
nomice, vom găsi mai degrabă, dife
rențe ce le transformă în unități ra
dical 
După 
lunile 
Turda . . .
plinit la toți indicatorii. Pe întregul 
an 1967, producția marfă a fost rea
lizată în proporție de 126,9 la sută, 
iar producția marfă vîndută și în
casată 128,7 la sută. Sporul înregis
trat la productivitatea muncii s-a ri
dicat la 15 Ia sută. De asemenea, 
s-au obținut importante economii su
plimentare la prețul de cost, iar în loc 
de pierderi — pe 10 luni în 1967 — 
întreprinderea turdeană a dat bene
ficii de peste trei milioane lei, la care 
s-au mai adăugat pînă 
nului încă 600 000 lei.
zultatele obținute de 
treprindere, depășirile 
în fiecare lună, la principalii

diferite. Ce arată faptele ? 
primele trei trimestre și în 
următoare, întreprinderea din 
s-a prezentat cu planul înde-

la sfîrșitul a- 
în fapt, re- 

această în- 
substanțiale, 

indica-

sala

didac- 
școlii, 
locală, 
nume- 
repre-

școala 
într-o 

cu

Școala lui
Gheorghe Șincai 1

CLUJ (corespon
dentul „Scânteii" ). La 
Florești-Cluj a fost 
sărbătoare. întreaga 
comună, 
și mare,

cu mic 
r, __ cu oas
peți de seamă sosiți 
de pe diferite melea
guri ale țării, a cinstit 
împlinirea a 180 de 
ani de la înființarea 
școlii românești din 
această localitate. Ac
tul de naștere al a- 
cestui lăcaș de cul
tură a fost semnat la 
25 decembrie 1787 de 
cunoscutul cărturar 
Gheorghe Șincai, care 
în acel timp era di
rectorul Școlii nor
male din Blaj și al 
tuturor școlilor națio
nale românești din 
Transilvania. Prin 
decretul directorial 
semnat de el lua fiin
ță școala din Florești 
„...la care să învețe 
toți pruncii în limba 
sa, a ceti, a scrie, a 
număra... să fie buni 
fii ai nației sale". Era 
una din cele 300 de 
școli românești înfiin
țate de Șincai în 
Transilvania, pe care 
Nicolae lorga le-a a- 
semuit cu 300 de iz- 
vorașe ale culturii ro
mânești.

De-a lungul înde
lungatei sale existen
țe, această școală a 
străbătut un drum 
mereu ascendent, deși 
a întîmpinat greutăți 
de tot felul pricinui
te de lipsa oricărui

sprijin din partea au
torităților vremii. Ea 
a ținut mereu vie fla
căra culturii naționa
le aprinsă de Șincai.

Localul școlii, zidit 
din piatră abia în 
1857, avea o singură 
sală de clasă. Acum, 
la Florești 
funcționează 
clădire cu etaj, 
multe săli de clasă, 
laborator, bibliotecă, 
sală de gimnastică, 
cabinet medical. îna
inte de eliberarea 
țării de sub jugul 
fascist, numărul ca
drelor didactice n-a 
trecut de 5, mulți e- 
levi nu frecventau 
școala din cauza să
răciei. în prezent, în 
comună activează 28 
de învățători și pro
fesori, toți copiii în
vață la școală. în ul
timii ani circa 100 din
tre absolvenții ei au 
urmat școli medii și 
superioare, peste 300 
s-au calificat în dife
rite meserii.

Cu prilejul sărbă
toririi celor 180 de 
ani ai școlii din Flo- 
rești, sîmbătă s-a or
ganizat, sub auspicii
le Filialei din Cluj a 
Societății de științe 
istorice și filologice, 
o sesiune științifică 
consacrată acestui e- 
veniment, la care au 
luat parte cadre di
dactice universitare 
și de la școlile din 
raza orașului Cluj.

Duminică, în 
căminului cultural a 
avut loc o adunare 
publică, la care, ală
turi de cadrele 
tice și elevii 
de populația 
au participat 
roși invitați, 
zentanți ai Ministe
rului învățămîntului, 
ai organelor locale 
de partid și de stat, 
în aplauzele entuzi
aste ale participanți- 
lor s-a dat citire tele
gramei adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
prin care cadrele di
dactice și elevii își 
exprimă hotărîrea de 
a munci cu toate for
țele pentru traduce
rea în viață a înțe- 
leptei politici a parti
dului, pentru ridica
rea patriei noastre pe 
noi culmi ale progre
sului și civilizației.

După ce, la cămi
nul cultural, elevii 
școlii au prezentat un 
montaj literar-muzi- 
cal intitulat „Cînta- 
rea României", la 
școală a avut loc ce
remonia dezvelirii 
unui bust al lui 
Gheorghe Șincai (o- 
peră a sculptorului 
Virgil Fulicea) și a 
unei plăci comemo
rative pe care scrie : 
„în decembrie 1787, 
Gheorghe Șincai a 
înființat, prin decret 
directorial, această 
școală".

tori au permis realizarea Integrală 
a planului pe 1967 cu multe zile 
înainte de termen.

întrebînd care ar putea fi consi
derat cel mai mare succes al colec
tivului întreprinderii, contabilul șef, 
tov. Silviu Făgărășanu, ne-a răspuns: 
„rentabilizarea întregii noastre ac
tivități". Măsurile tehnice și organi
zatorice împletite cu cele administra
tive, întărirea răspunderii pe fiecare 
loc de muncă, un înalt spirit gospodă
resc în consumarea materiilor prime 
și materialelor au determinat ca sis
tematic curba producției, a produc
tivității muncii să urce, iar cea a 
prețului de cost să scadă continuu. 
Bunăoară, serviciul producției veri
fică zilnic consumul de ciment și ba
last la cantitatea de beton realizată. 
Orice abatere de la consumurile spe
cifice, de la rețetele de fabricație sînt 
analizate imediat, luîndu-se măsurile 
de închidere a sursei de risipă. Oțe
lul beton, cel de-al treilea element 
principal care intră în structura pre
țului de cost, este, de asemenea, ur
mărit zilnic și pe fiecare produs. O 
astfel de gestiune, bazată pe urmări
rea cu rigurozitate a fiecărui ele
ment de cheltuieli, în fluxul tehnolo
gic, a avut printre altele ca rezultat 
și o economie la materii prime 
materiale de peste 700 000 lei.

Firește, economiile amintite nu 
fost singurele surse de ieftinire 
producției. Evidențele contabile con
semnează la „Cheltuieli la 1 000 lei 
producție marfă", potrivit calculelor 
preliminate pentru anul trecut, 
o reducere față de plan de peste 
60 de lei. Iar izvorul acestei reduceri? 
Tocmai depășirea substanțială, lună 
de lună, a planului de producție. Rea
lizarea cu 75 de zile mai devreme (la

au
a

Viorel SĂLAGEAN 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Contrastul 
do tare - utilizare in 
tercetarea științifică 

medicală
Prof. dr. Petre VANCEA

membru corespondent al Academiei

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la moartea marelui fiu al po
porului nostru, patriot înflăcărat și 
eminent om de stat, dr. Petru 
Groza, duminică dimineața a fost 
depusă din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri o coroană 
de flori la mormîntul de la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii : Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, membru ai Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, 
membru supleant 
Executiv al C.C.
nistrul muncii, 
membru supleant 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc

Petre Blajovici, 
al Comitetului 
al P.C.R., mi- 

Dumitru Popa, 
al Comitetului

București al P.C.R., Gheorghe Stoi
ca, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular-al orașului București, 
general de armată Iacob Teclu, pre
ședintele Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, membri ai C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători al unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, vechi colabora
tori ai dr. Petru Groza, membri ai 
familiei sale.

Au fost de față numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, student!, elevi.

O companie militară a prezentat 
onorul.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Comitetului 
orășenesc București al P.C.R. și 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului București, co
lectivului Uzinelor „Grivita Roșie" 
și Liceului „Dr. Petru Groza" 
București.

în ultimele săptămîni ale anului 
care ne-a părăsit, în toate cercurile, o 
principală și oarecum neobișnuită temă 
de discujie : economia nationals. Pa 
marginea măsurilor initiate de partid, 
cetă|enii — în convorbiri particulare, în 
adunările colectivelor, în presă — îți 
spuneau părerile. Exprimîndu-și depli
na aprobare fată da Directivele izvorîte 
din însăși actualitatea vieții noastre, 
ei au formulat o multitudine de propu
neri, dorind să aducă și contribuia lor 
la îmbunătățirea conducerii și planifi
cării producției, la îmbinarea mult mai 
eficientă cu necesitățile ei a cercetării 
științifice. Este însuflețitor faptul că pă
rerile exprimate vădeau multă chib
zuință și maturitate a gîndirii, o trăire 
intensă a problemelor, abordarea 
sub unghiul intereselor superioare 
stat, deci ale întregii colectivități 
ționale.

Cercetătorul atent al fenomenelor 
ciale va descoperi desigur, în acest 
context, o impresionantă evoluție a fac
torului om. Se reflectă aici cu putere 
acea „afirmare deplină a personalității 
fiecărui cetățean al patriei noastre so
cialiste’, despre care vorbea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul prezen
tat la Conferința Națională.

Fără îndoială că bunul' cel mai de 
preț al patriei noastre sînt oamenii a- 
ceștia minunați care, cu mîinile și min
tea lor, făuresc România de astăzi, pre
gătesc temeliile celei de mîine. Discu
ția a arătat că ei sînt preocupați ca 
toate mașinile și utilajele să dea ma
ximum de randament, ca toate între
prinderile să funcționeze perfect angre
nate între ele, rezultatele muncii să co
respundă și să depășească prevederile 
de plan, ca realizările economiei și cul
turii să pătrundă în toate casele. Se 
desprinde însă o întrebare : merge în 
pas cu preocuparea pentru folosirea 
utilajului industrial și cea pentru utili
zarea celui științific și, îndeosebi a ce
lui destinat medicinii ? lși găsește în 
toate cazurile utilizare deplină moder
na aparatură medicală, intrată în dota
rea unor spitale, clinici, institute de cer
cetare și care, după cum bine știm, este 
creată și achiziționată cu rodul muncii 
acelorași cetățeni? In anul 1967, de 
pildă, totalul dotărilor de fonduri de 
investiții ale Ministerului Sănătății re
prezenta, față de anul 1963, o creștere 
de aproximativ 35 la sută. Și-au găsit 
aceste fonduri, în toate cazurile, o uti
lizare judicioasă ? In majoritatea cazu
rilor,-desigur, ele au ajuns la. destina
ție. Cu regret trebuie să constatăm 
însă că, uneori, aparate'e și instrumen
tele au fost distribuite cu fotul nera- 
fionaî, iar ca urmare ele nu sînt folo
site corespunzător sau chiar deloc.

Astfel, au fost importate pentru uzul 
cercetării medicale mai multe instalații 
de electroencefalografie. Aceste insta
lații foarte moderne cuprind, în afară 
de elecfroencefalograful propriu-zis, și 
o serie de alte aparate (stimulator și 
analizator de frecvență, osciloscop etc.), 
permițînd investigarea unor fenomene 
complexe de natură neurofiziologică. Cu 
ajutorul lor se pot studia, prin implan
tarea de minusculi electrozi în creierul 
animalelor de experiență, localizarea și 
desfășurarea unor complexe procese 
neurologice. La om, instalațiile respecti
ve pot da un neprețuit ajutor în condu-

lor 
de 
na-

so-

cerea unor dificile operații pe erelef 
în cazuri de epilepsie și Parkinson, lată 
însă că asemenea instalații au fost re
partizate unor spitale de copii din Bucu
rești și Timișoara, unde sînt folosite doar 
elecfroencefalografele, celelalte aparate j —,i-_, ■ .---- prin

Insti- 
Aca- 

!î

fiind neutilizafe și împrăștiate 
diferite laboratoare. Doar la 
tutui de endrocrinologie al
demiei am văzut în funcțiune, 
folosită just, în ansamblul ei, o astfel 
de instalație, în studiul complicatelor 
procese legate de interacțiunea siste
melor nervos și endrocrin. Cercetările 
se concretizează în rezultate ale căror 
beneficiari sînt, desigur, pînă la urmă, 
bolnavii. Rezultatele muncii științifice 
nu sînt deci lipsita de aplicabilitate 
practică.

Este de neînțeles și destinul pe care 
l-au avut și așa-zisele electromiografa, 
care permit studiul corelațiilor dintre 
funcțiunea nervilor și activitatea mușchi
lor. Pentru o clinică de neurologie ase
menea aparate sînt de-a dreptul indis
pensabile. Cele trei aparate existente 
în București le găsim însă repartizate i 
unul, la o clinică de... stomatologie —- 
unde nu are nici- o rațiune — celelalte 
la Institutul de igienă și la o clinică de 
reumatologie, unde randamentul lor este 
minim. Clinicile de neurologie, care 
le-ar putea utiliza cu maximum de efi
ciență, nu dispun, din motive inexplica
bile, de asemenea aparate și nici nu au 
accesul la cele încredințate unităților de 
mai sus.

(Continuare in pag. a Il-a,

ÎNSEMNĂRI din india

KERALA
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6 Atac al rapidtstelor în meciul de ieri cu Admira
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® In sala Floreasca - HANDBAL : (ieri) 
RAPID - ADMIRA VIENA 24-10; (azi) 
STEAUA - DUDELANGE ; BASCHET (miercuri) 
DINAMO - OLYMPIA LJUBLJANA ® Hand- 
baliștii români la campionatul mondial 
studențesc © La Predeal, s-a inaugurat se
zonul de schi @ Ultime pregătiri pentru 
„Olimpiada albă" ® Alte știri din țară și 
de peste hotare

In drumeție prin
ȚARA VRANCEI
Ținut de basme și le

gende, situat la cotul 
sud-estic al Carpaților, în 
depresiunea intramontană 
de la izvoarele Putnei, 
Țara Vrancei a constituit 
de-a lungul întregii sale 
existențe o culme a spiri
tului creator al poporului 
român. Prin poziția sa 
geografică, lît răscrucea 
a trei mari provincii ro
mânești, Vrancea a faci
litat contactul strîns între 
tradițiile, obiceiurile, por
tul și datinile acestora, 
dînd naștere prin ameste
cul lor unei culturi 
fund originale, ce 
păstrat, la 
munților și
înalte, nealterată pînă în 
vremurile noastre.

Țara Vrancei — locuită

pro- 
s-a 

adăpostul 
dealurilor

de oameni al căror port 
de o bogăție și strălucire 
ornamentală puțin obiș
nuită și un cromatism 
desăvîrșit dovedește un 
bun gust deosebit și care 
sînt, totodată, păstrători 
ai unor tradiții folclorice 
ce-au dat naștere cele
brei balade a Mioriței 

beneficiază și de
un peisaj aparte. Cres
tele
ale munților, aspre și go
lașe sau împădurite, brăz
date de văi adînci și în
guste ; plaiurile domoale 
acoperite cu pajiști întin
se pe care pasc turme de 
oi din cele trei provincii 
românești ; satele pitite în 
fundul ulucelor înconju
rate de culmi sau aninate 
pe pante — toate acestea

avîntate sau gîrbove

dau Vrancei un 
inedit ce se cere gustat 
de cît mai mulți turiști 
dornici de neprevăzut.

Posibilități de acces în 
Vrancea sînt azi multiple, 
dată fiind existența unei 
vaste rețele de șosele pu
blice și forestiere pe care 
circulă pînă în cele mai 
depărtate sate autobuze
le I.R.T.A., iar de acolo, 
mai departe, mașinile ce 
se duc să încarce lemne 
de la exploatările din 
creștetul munților. Adău
gind Ia aceasta ospitali
tatea binecunoscută din 
satele vrîncene și prezen
ta cabanelor forestiere 
din regiunea muntoasă, 
unde există unele posibi
lități de cazare și alimen
tare, ne dăm seama că

farmec în Vrancea turismul ar 
putea atrage mulți dru
meți amatori de frumos.

Realizările se reduc 
însă numai la atît. îna
inte de toate trebuie 
menționat faptul că în
treaga regiune se zbate 
în cel mai desăvîrșit ano
nimat. Nu există nici un 
fel de popularizare care 
să atragă privirile turiști
lor asupra ei. Nu s-a ti
părit nici un ghid turistic 
sau măcar un pliant mai 
detaliat, iar în hărțile de 
uz general, publicate în 
ultimii ani, Vrancea este 
străbătută de o singură

ing. Șt. MIHAILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Au rămas mult în urmă pă- 
mînturile sterpe ale Tamilan- 
dului... Aterizăm în mijlocul u- 
nei Imense grădini naturale, 
unde par a-șl fi dat întîlnlra 
cele mai variate specii ale flo
rei tropicale. Intre ele tronează 
grațiosul kera. arborele care a 
dat nume acestor locuri.

In ansamblul uniunii indiene, 
Kerala ocupă o poziție aparte. 
Pentru a doua oară în istoria 
țării, acest stat are un guvern 
de stînga, în care rolul condu
cător îl dețin comuniștii. In ur
ma alegerilor generale din luna 
februarie 1967. frontul unit al 
partidelor de stînga a obținut, 
după cum se știe, majoritatea 
covîrșitoare a voturilor, asumîn- 
du-și puterea executivă în acest 
stat. „Fenomenul Kerala", care 
a stîrniț comentarii senzaționale 
în urmă cu un deceniu, s-a im
pus ca o realitate în viata poli
tică a Indiei.

In ce măsură prezenta în 
fruntea statului a unul guvern 
comunist poate determina cursul 
vieții economico-sociale din sta
tul respectiv, care este gradul 
de autonomie al guvernului lo
cal fată de puterea centrală ?

Mi s-a spus că, potrivit con
stituției, activitatea guvernului 
din Kerala trebuie să concorde 
cu politica elaborată de centru. 
Dar de un guvern local depind, 
totuși, multe lucruri. De pildă, 
felul cum sînt puse în valoare 
resursele de care dispune 
tul respectiv. Aceasta este __
din preocupările principale ale 
guvernului actual condus 
E.M.S. Nambudirinad. care a în
deplinit aceeași funcție în cabi
netul comunist format în Ke
rala în 1957, si cu care am avut 
o discuție fructuoasă la Trivan
drum. întreaga activitate a gu
vernului comunist din Kerala 
este orientată în etapa actuală 
sure înfăptuirea unora din dezi
deratele înscrise în primele ma
nifeste politice ale Indiei de 
dună Independentă, care au fost, 
dintr-un motiv sau altul, aban
donate.

Intre acestea, reforma agrară 
a fost și rămîne obiectivul nr. 1.

Dumitru ȚINU

sta- 
una

de

i

(Continuare în pag. a IlI-a)

Excelenței Sale
Domnul AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Federale Camerun

Yaounde
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Federale Camerun, în numele 

poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului camerunez.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

de Stat 
România

Excelentei Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București
Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care ați binevoit să 

mi le adresați, cu ocazia sărbătorii noastre naționale La rîndul meu, 
vă rog să primiți urările pe care poporul camerunez, guvernul meu și 
eu însumi, le formulăm pentru fericirea dv. personală și pentru pros
peritatea poporului român.

Cu înaltă considerațiune.
AHMADOU AHIDJO

Președintele
Republicii Federale Camerun
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După publicarea articolului

înlăturarea lipsurilor sau
a celor care le dezvăluie?"

Epilog: la trei luni, întrebarea și-a primit răspunsul

Primul secretar al comitetului 
orășenesc de partid îmi întinde re
ceptorul i „Sînteți căutat". După ce 
»e prezintă, interlocutorul de la ce
lălalt capăt al firului de telefon 
intră în temă i „Am auzit că „Scîn- 
teia" se interesează de felul cum 
»înt cercetate abuzurile săvîrșite 
de președintele sfatului orășenesc. 
Se vede că are relații puternice. 
Altfel, de mult ar fi fost destituit. 
Cum poate veni în mijlocul oame
nilor să le vorbească de cinste, 
conduită morală, răspundere față 
de îndatoriri tocmai, acela care le 
încalcă ?“.

Vocea din receptor s-a auzit atît 
de limpede în toată încăperea In
cit a fost de-ajuns să-i privesc pe 
cei de față ca să le înțeleg reacția i 
„Intr-adevăr, s-a creat o situație 
neplăcută. Lucrurile nu mai pot 
continua în felul acesta. Ne opresc 
oamenii pe stradă și ne întreabă 
cînd se vor lua măsuri" — spune 
tovarășul Alexandru Plopeanu, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Au trecut aproape trei luni de la 
publicarea articolului „înlăturarea 
lipsurilor sau a celor care le dezvă
luie 7“ în care au fost dezvăluite 
abuzurile săvîrșite de președintele 
«fătului popular al acestui oraș. Se 
arăta în articol că, într-o adunare 
de partid, folosindu-se de funcția 
aa, propusese anchetarea și apoi (ca 
să nu se dezmintă) luase chiar mă
suri severe de sancționare a unei 
funcționare 
neala" să 
tile comise 
munci de 
sfat între

în locul răspunsului organelor 
competente privind rezultatele 
cercetărilor întreprinse, conti
nuau să sosească scrisori ale cetă
țenilor semnalînd continuarea abu
zurilor. Pe de altă parte, președin
tele sfatului. Iordan Pîrlitu, ne 
scria spre a respinge cu vehemență 
criticile aduse, considerîndu-se 
„calomniat", „nedreptățit".

Pentru a stabili cu exactitate a- 
devărul, la rugămintea noastră, 
tovarăși din conducerea comitetului 
regional de partid au fost de acord 
ca în cercetarea faptelor să fim a- 
jutați de președintele colegiului co
mitetului regional de partid. Cu a- 
cest prilej am aflat că cele relatate 
în articol nu consemnaseră decît o 
parte din abuzurile aflate de mai 
mult timp în cercetarea organelor 
de partid însuși președintele sfa
tului orășenesc recunoștea în scri
sorile pe care le trimisese comite
tului regional de partid că a fost 
criticat adesea pentru asemenea 
„lipsuri", dar adăuga cu seninătate

viața
de partid

care a avut „îndrăz- 
dezvăluie ilegalită- 
de unele cadre cu 
răspundere de la 
timp, la redacție.

In drumeție prin 
TARA VRANCEI 
I

(Urmare din pag. I)

șosea — cea de la Soveja la 
Ojdula, in Ardeal — care în 
realitate... nu există încă 1 
Este o greșeală ce a devenit 
cronică și care pune tn 
încurcătură pe mulți automo- 
biliști porniți să străbată a- 
ceste meleaguri. In munți nu 
s-au făcut nici un fel de mar
caje.

în afară de aceasta, cu toa
te că forurile regionale com
petente au luat unele hotărîri 
privind punerea în valoare a 
importantelor obiective turis
tice din această pitorească 
zonă a țării, pînă acum nu 
s-a întreprins mare lucru. Șo
seaua principală de acces 
Focșani-Vidra (35 km) este 
încă, după doi ani, un șan
tier în lucru, pe care circula
ția cu autoturisme e foarte 
mult îngreunată. Cu excepția 
Vidrei unde un magazin uni
versal permite aprovizionarea 
în orice moment, nicăieri nu 
există o astiel de posibilitate 
permanentă. Și cum perioada 
de vară, cea mal favorabilă 
excursiilor, coincide cu exo
dul localnicilor spre munți la 
cositul finului, posibilitățile 
de procurare a alimentelor și 
chiar de cazare a turiștilor 
în sate sînt mult reduse.

în sfîrșit, o altă problemă, 
ce depășește limitele pur tu
ristice, este cea legată de ne
cesitatea imperioasă a stimu
lării creației de artă popu
lară din regiune, care a scă
zut simțitor In ultimul timp. 
Valențe BÎnt multiple : sensi
bilitatea imaginativă, echili
brul compozițional șl coloris- 
tlc sînt cu prisosință demon
strate de exponatele culese 
din regiune și aflate în diver
sele muzee din țară. Din pă
cate, însă, prin lipsa din co
merț a materialelor tradiționa
le : fir, tel, fluturi și chiar 
„pînza creață' specială, din 
care se lucrează aceste cos
tume, confecționarea lor este 
astăzi mult îngreunată. Spe
răm că noile măsuri luate de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în vederea valo
rificării bogatelor tradiții exis
tente în arta populară din 
țara noastră, vor avea ecou 
și-n Vraucea și că în curînd 
vom putea vedea din nou în 
zilele de sărbătoare frumosul 
port vrîncenesc strălucind în 
viitoarea jocului și dansului. 
Și legat de aceeași chestiune, 
considerăm ca absolut nece
sară înființarea în unul din 
satele ținutului a unui Muzeu 
etnografic al Vrancei. Strîn- 
gînd la un loc — aici și nu 
numai în marile muzee ale 
țării — toate obiectele vechi 
ce se mai găsesc încă în re- 
qiune și care altfel sînt sorti
te degradării și distrugerii, se 
va putea crea o imagine cu
prinzătoare asupra geniului 
creatorilor populari din re
giune, ceea ce va ușura vizi
tatorilor o înțelegere mai 
eompletă a Vrancei.

că ele s-ar datora „stilului personal 
de muncă care n-a fost întotdeauna 
cel mai indicat". Mai mult încer- 
cînd o eschivare pe care o con
sidera abilă, declara ; „nu am lup
tat cu mine însumi", „nu am avut 
posibilitatea să-mi controlez fapte
le mele". Deși e președinte al sfa
tului din 1961, afirmă că „greșe
lile" (sună mai frumos decît abu
zurile) săvîrșite s-ar datora... lip
sei de experiență.

Dar ce concluzii practice a tras 
el în urma sancțiunii de partid 
primite în vara acestui an?

Nu mai e cazul să repetăm ile
galitățile semnălate în articolul 
precedent; la ele s-au adăugat în
tre timp altele, de aceeași gravi
tate. A continuat și răfuiala cu 
cei care cereau să se pună capăt 
stărilor de lucruri intolerabile. In- 
con]urîndu-se cu elemente descom
puse moral, afaceriste, compromise 
civic și politic s-a simțit bine în 
mijlocul lor; comitea el însuși abu
zuri, pe altele le tolera sau le favo
riza cu bună știință Nu întîmplă- 
tor unii lucrători din comerț sau 
salariați ai sfatului orășenesc con
damnați pentru delapidări, luare 
de mită pentru repartizarea ilega
lă a locuințelor, excrocherii și imo
ralitate s-au bucurat timp înde
lungat de ocrotirea președinte
lui sfatului orășenesc. Poate că 
vinovăția cea mai gravă a lui 
Iordan Pîrlitu este că a reu
șit într-un timp relativ scurt 
să se compromită în ochii celor ce 
i-au acordat mandatul lor de încre
dere. Relațiile cu elemente necin
stite i-au anesteziat încetul cu în
cetul trăsăturile bune de caracter 
pe care oamenii le-au apreciat cu 
ani în urmă. Astfel s-a ajuns ca 
președintele sfatului orășenesc — 
demnitar, omul care ocupă cea mai 
înaltă funcție de stat dintr-un oraș 
— să-și piardă treptat lucrul cel 
mai elementar care trebuie să-l ca- 
racterizezei o conduită ireproșabilă, 
spiritul de cinste

Nu poate fi trecut apoi cu vede
rea faptul că abuzurile au găsit un 
mediu favorabil într-un colectiv

unde principialitatea, exigența par
tinică critica și autocritica fuseseră 
înlocuite prin toleranța reciprocă. 
Persistența acestor stări de lucruri 
se poate explica și prin lipsa de 
fermitate manifestată în acest 
caz de organele locale de partid și 
de stat. Recunoscînd gravitatea fap
telor, primul secretar al comitetu
lui orășenesc de partid adăuga că 
„măsurile trebuie luate de re
giune". Dar dacă se așteaptă ca no
dul gordian să fie tăiat „la re
giune" de ce se manifestă la Bacău 
atîta răbdare față de cele ce s-au 
petrecut ia Sfatul popular al ora
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej ?

încredințați că ne va ajuta să 
elucidăm lucrurile am solicitat lă
muriri conducerii comitetului exe
cutiv a) sfatului popular regional.

— Dacă ne pricepem să condu
cem o regiune, putem face și o cer
cetare — ni s-a răspuns.

Fapt, firește, de necontestat. Nu
mai că răspunsul nu se referă la 
întrebare. Nu am putut afla de ce 
sînt tergiversate cercetările.

în lipsa răspunsului solicitat, 
ne-am adresat primului secretar al 
comitetului regional de partid. S-a 
hotărît ca în timpul cel mai scurt, 
trei membri ai biroului comitetu
lui regional de partid, inclusiv pre
ședintele sfatului popular regional 
să cerceteze faptele la fața locului 
și să propună măsurile ce se im
pun

..De curînd am fost informați 
că cercetările minuțioase efectuate 
au confirmat justețea sesizărilor 
privind abaterile grave ale lui Ior
dan Pîrlitu Printre alte ”*
suri, plenara comitetului 
șenese de partid a hotărît scoa
terea lui din biroul și din comite
tul orășenesc de partid, iar sesiu
nea sfatului popular orășenesc a 
hotărît destituirea lui din funcția 
de președinte.

Un bărbat 
; 21,30. 
Escroc fără

in stațiunile

Primii

oaspeți

b a I n e o

climaterice

• Opera româna ; Bearl rienezâ
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă i 
Secretul Iul Marco Polo — 19,30.
• Teatrul de Comedie : ~
— 30.
• Teatrul ,,C. I. Nottaîa 
Magheru) : Au rost odată... două 
orfeline — 15,30.
• Teatrul Giuleștl (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale11) : Martorii se suprimă
— 19,30.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi
— 20.

Sfintul

„C. I. Nottara" (sala

In fotografie ; trafipaxul a surprins contravenția : a fost încălcată linia longitudinală I

Conducători auto
„TRAFIPAXUL" vă observă!

ma- 
oră-

Constantin MORARU

șl o femele : PATRIA

TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteii") — In stațiunile bal- 
neo-climaterice Sovata, Tusnad 
ți Borsec a sosit pe data de 5 
ianuarie prima serie de 3 000 de 
oameni ai muncii la odihnă ți tra
tament. Întreprinderile balneo
climaterice au creat condiții bune 
de cazare oaspeților: au fost a- 
menajate pentru cazare vilele 
cele mai confortabile, frumoase 
ți mai ușor accesibile, sponn- 
du-se în acest scop considerabil 
numărul camerelor cu încălzire 
centrală. Cantinele s-au pregătit 
pentru introducerea a patru me
niuri, la alegere, la fiecare masă. 
La rîndul lor, casele de cultură 
au asigurate echipamentele spor
tive necesare practicării sporturi
lor de iarnă. In acest an s-a pre
văzut primirea, tn stațiunile bal- 
neo-climaterice din regiune, « 
încă peste 100 000 de oaspeți.

O furtună, un cutremur, o Inun
dație sau epidemie — sînt calami
tăți in fața cărora omul este mai 
mult san mai puțin dezarmat. „Cala
mitatea secolului" este însă alta — 
accidentul de circulație. Ea bîntuie 
în multe țări ale lumii, impunind zi 
de zi un greu tribut de pagube ma
teriale și vieți omenești — incompa
rabil mai mare decît cel provocat de 
calamitățile naturale.

— Desigur, în țara noastră — ne 
spune tovarășul lt. col. Victor Beda, 
de la Direcția Generală a Miliției — 
calamitatea accidentului de circu
lație n-a ajuns la proporțiile din alte 
țări. Totuși, anul trecut și-au pier
dut viața în accidente de circulație 
sute de persoane, iar alte mii au 
fost rănite ; au fost avariate, sau 
complet distruse, sute de vehicule, 
iar pagubele materiale cauzate de 
asemenea accidente se ridică la multe 
milioane de lei.

împotriva accidentului s-au tras 
numeroase semnale de alarmă. Or
ganele miliției și-au intensificat ac
tivitatea, punînd un accent 
sebit pe popularizarea 
de circulație tn rîndul 
lor, aplicînd mal ferm

pentru infracțiunile grave ți apelînd 
de asemenea la conștiința conducăto
rilor auto de a mînui volanul cu mai 
multă prudentă și responsabilitate. 
Un prhn succes : de la un timp nu
mărul accidentelor s-a micșorat.

Nu este, desigur, motiv de auto- 
liniștire: contravenienții, cei care 
generează și alimentează accidentul 
continuă să existe, sperînd mereu 
să scape neobservat!, și uitînd că 
o dată și o dată inevitabilul tot se 
va produce. De multe ori, lucrătorii 
de miliție, opinia publică îi opresc 
— mai bine zis îi salvează la timp. 
Prinși „cu mîța-n sac“, unii invocă 
însă tot felul de justificări, ticluiesc 
cele mai incredibile neadevăruri, 
contestă cu seninătate fapte evidente.

Dar iată că de curînd formațiunile 
de circulație ale miliției dispun de 
un mijloc fără greș și care nu poate 
fi contestat în depistarea contraven
țiilor: trafipaxul.

*

11.30 ; 14 ; 16.30 î

19
•
REȘTI — 11,15; 13,3a.; 16,30 ; 18,45 ; 21, l ...
13 ; 15,15 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR - 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18.45 ; 21.
• Gala filmului Corlgența domnului profesor : REPUBLICA
— 20,30.
e Lordul din Alexanderplatz ; LUCEAFĂRUL (completare 
Republica la 20 de ani) - 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.
• Regina zăpezii : CAPITOL (completare Picollo) — 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. UNIREA (completare Vacanța iu) 
Bontfaciu) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Billy mincinosul : CENTRAL (com
pletare Scoarțe din Rodopoe) — 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Marile speranțe : CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 16,30.
• Dosarul XII : FESTIVAL (comple
tare Orizont științific nr. 10/1967) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, GRIVIȚA 
(completare Republica la 20 de ani)
— 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : VICTORIA:: z__ z, . i:.
(completare Laboratorul vieții) — 15,30 
(completare Orașul) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — ambele serii : LUMINA — 8,30—16 In conti
nuare ; 19.45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
• O sută unu Dalmațlenl : DOINA (completare A sosit 
vacanța mare) — 12 ; 14 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA (completare 
Năică și veverița) - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Cerul șl iadul : UNION (completare Gigantul înaripat) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Republica Ia 20 de ani — Prin satul românese — File din 
Istoria sportului românesc — Orizont științific nr. 11/1967
— Viața începe la 4o de ani : TIMPURI NOI — 9—21 tn con
tinuare.
• Zosla : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare Doi)
— 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Loana ; DACIA (completare Orizont științific nr. 9/1967)
— 9—21 în continuare, RAHOVA (completare O fabulă mo
dernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O O fată fericită : BUZEȘT1 - 15 ; 17
15 ; 17 ; 19 ; 21.

voie : REPUBLICA - 12 ; 14,30 ; 16,45, BUCU- 
FEROyiAR J-Ș 10.45 ;

taxi pentru
Iul Bobo-City) — 1 

(completare Efemere) — 15 ; 
. • Dragostea unei blonde 

tăcută) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

____ .............. (completare Repu
blica Ia 20 do ani) - 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, GIULESTI 

 - -__ 18 : 20.30. POPULAR

19 ; 21, MOȘILOR —

Muzeul de artă modernă

și contemporană 

românească din Galați
Noua înfățișare a muzeului 

de artă din Galați permite iu
bitorilor de artă să urmăreas
că evoluția plasticii românești 
incepînd cu anii 1920 pînă in 
zilele noastre.

Muzeul asigură grupurilor 
organizate ghidajul necesar 
prin cadre de specialitate. La

cerere, se dau explicații orică
rui vizitator.

La dispoziția publicului este 
pusă o bibliotecă de speciali
tate precum și un stand de 
cărți de artă.

Muzeul este deschis zilnic (in 
afară de luni) intre orele 
10—21.

deo- 
regulilor 
cetățeni- 

penalizări

ALBUM
DE FAMILIE"

Tobruk : CRlNGAȘI (completare Avcn- 
15,30 ; 18 ; 20.15. DRUMUL SĂRII 
; 17,30 ; 20.

i : BUCEGI (completare Mlaștina 
țacuia) _ 11,J» ; ia.au ; xo ; 18,15 ; 20,30, MODERN (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
■ Cînd tu nu ești : TOMIS (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 8,30—16 în continuare ; 18.30 ; 21, AURORA (com
pletare Mihail Kogălnlceanu) — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA (completare Orizont științific nr. 10/1967) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : FLACARA (com

pletare Scuzați, atracții) — 15,30 ; 18 ; 
20.30, MUNCA (completare Legenda) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.0 Treizeci de ani de veselie : VI- 
TAN - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cea mai 
(completare 
tombrle) — 
0 Romanță 
(completare 

20.45.
COSMOS (completare Permanențe)

14.30 ; 16.30 : 18,30 ; 20.30.
0 Pantera neagră : VIITORUL (completare 
timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cerul 
Douăzeci
0 jocuri 
străzi) — 
0 Martin 
9/1967) - . .
Micii înotători) — 15,30 
0 Profesorul distrat : 
știut) — 16 : 18,15 ; 20,30.
0 Marele .restaurant : PROGRESUL (completare Ceramica 
de Oboga) — 15,30 ; 18 ; 20.30. ,
0 Republica Skid : FERENTARI (completare Ostașii pădurii)
— 15.30 ; 18 : 20,30.
0 Ocolul : COTROCEN1 (completare Numai șase secunde)
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Să-ml faceți una ca asta ! : PACEA 
minute de vis) — 15,30 ; 18 : 20.30.

• Un 
tarile

tn continuare ; 18,30
• Agonie și extaz

lungă noapte : MIORIȚA 
Românii șl Marele Oc- 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.

pentru trompetă ; ARTA 
Dacă o Iubesc) — 9—16

In căutarea

(completareîncepe la etajul III : COLENTINA 
de ani de comerț) — 16 ; 18 ; 20.
neschimbate : MELODIA (completare

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20.45.
soldat t VOLGA (completare Orizont 
11,45; 14; 16,15; . ........................ ..... ’.. ----- . 18 -

FLOREASCA (completare Dacă aș ti

Orașul fără

științific nr.
18,30 ; 20.45. LIRA (completare 

20,30.

ZZ

Un album voluminos, dreptunghiu
lar, cu coperte albastre.

— Un album „de familie11 — ne 
spune ofițerul de miliție. „Familia" 
e mare ; noi i-am prescurtat denu
mirea : „F.C." — adică „familia" 
contravenienților...

întoarcem paginile. Din fotogra
fii ne apar mulți clienți ai chitanție
rului de penalizări. Două cadrane 
învecinate fotografiilor indică cu 
exactitate matematică: primul — 
ziua, luna, anul, ba chiar și ora exactă 
a comiterii contravenției; al doilea
— viteza autovehiculului surprins pe 
peliculă.

Traducem imaginile: orele 9 și 
36 de minute, conducătorul moto
cicletei nr. 46—AG—1237 circula prin- 
tr-o localitate cu 89 km pe oră ! O 
altă fotografie, un alt contravenient : 
Gheorghe Manda. Conducînd auto
camionul pe traseul Cîmpulung Mus- 
cel-Pitești, a depășit un tractor pe 
un pod. Obiectivul trafipaxului l-a 
surprins prompt, ca și pe Ion Neagoe, 
care pe o altă rută — Pitești-Găeștr
— a depășit un autocamion fără să
semnalizeze, sau pe Traian Grănis- 
teanu, care pe șoseaua Pitești-Rm. 
Vîlcea, la o _
fără barieră, în loc să 
tofurgoneta pe care o 
să se asigure, așa cum 
mele de circulație, a 
accelerator, depășind 
oră !

fotografiat mai mare. Funcționează 
automat.

„Ochiul magic", cum 11 numesc e- 
fițerii de miliție, este ager și cu raza 
vizuală largă. Nu-i scapă nimic.

Parcă vrînd să confirme spiiaele 
celor doi ofițeri, trafipaxul șl-a în
dreptat „privirea" spre „Renault-ul" 
1—B—5180, care în comuna Otopenl 
ne depășește ca un bolid. Cîteva 
secunde „Volkswagen-ul“ miliției țină 
„pasul" cu „Renault-ul“ ; în acest 
timp, cadranul înregistrează — fără 
drept de contestație — 80 km la oră I 
Viteză excesivă într-o localitate.

în mers, vizorul surprinde șl pa 
alți contravenienți: conducători auto 
iresponsabili care depășesc neregu
lamentar alte autovehicule, nu res
pectă indicatoarele rutiere, încalcă 
marcajele longitudinale, apasă fre
netic pe accelerator... Notăm tn car
net : autofurgoneta 22—B—4805,
„Volga" 1—B—9756, „Wartburg-ul" 
3—B—7039.

Pe conducătorii lor li așteaptă aane- 
tiunea binemeritată ca oameni caro 
periclitează securitatea circulației pa 
drumurile publice, care nu numai 
că își expun propria viată, dar • 
pun în pericol si pe a altora.

Dar trafipaxul îi observă acum po 
contravenient! fără ca ei măcar să 
bănuiască. Iar atunci cînd sînt che
mați să dea socoteală pentru abate
rea săvîrșită, orice contestație, orloe 
subterfugiu se prăbușesc In ‘ fața 
probei materiale — dovada fotOgrae 
fică a vinovăției. 1 •

u

DUPĂ 48 DE ORE

(completare Opt

trecere de cale ferată 
oprească au- 
conducea și 
prevăd 
apăsat 

45 km

„OCHI 
MAGIC"
UN

nor- 
pe 
la

Patrulăm cu un automobil al 
liției pe străzile Capitalei și 
comunele învecinate. Trafipaxul ve
ghează ! Este instalat la parbrizul 
mașinii și seamănă cu un aparat de

ml- 
prtn

...Pe ușa biroului pătrunde Con
stantin Berza, șef de Garaj la în
treprinderea de prospecțiuni geolo
gice.

— Sînteți proprietarul „Renault- 
ului" 1—B—5180 ?

— Da. '
— De ce circulați cu viteză exce

sivă în localități ?
— Eu tovarășe ? Niciodată 1
Există însă proba concretă — fo

tografia. cu cadranele ei indicînd vi
teza. ora, ziua. Si orice discuție de
vine inutilă.

Folosirea „trafipaxulul“ eporeșto 
eficiența activității organelor miliției 
în supravegherea circulației, eviden
țiază foloasele dotării cu aparatură 
tehnică modernă. Desigur, soluția ra
dicală stă în alte mîini, — în mîinile 
ținute pe volan de conducătorul au
to. în felul în care acesta înțelege să 
respecte regulile circulației.

Conducători-auto ! Din mașina pa 
care o conduceți nu puteti observa 
trafipaxul. Dar el „vă vede" 1

Dumitru MINCULESCU

(Urmare din pag. I)

Ciudăfeniile în repartizarea 
aparaturii medicale nu se o- 
presc însă aici. Spitale din 
Oltenifa și Turda au, de ase
menea, în inventarul lor elec- 
froencefalografe, ceea ce nu 
înseamnă însă că le și folo
sesc. la fel, clinicile de chi
rurgie generală din Cluj și 
lași dispun de impresionante 
electromagnete, destinate ex
tracției de corpi străini din 
ochii unor bolnavi. Cred că 
ar fi fost mult mai firesc ca 
aceste aparate să infre în do
tarea unor clinici de oftalmo
logie, unde se prezintă ade
seori cazuri de urgenfă de a- 
ceastă natură. Este deci evi
dent că orqanele competen
te depun prea putină di
ligentă în repartizarea jus
tă a aparaturii medicale. Men
ținerea ei în inventar fără ra
țiune și fără scop de cairo 
unităfile respective este la 
fel de condamnabilă.

Nu întotdeauna însă neufi- 
lizarea aparaturii medicale 
este în funcție de deficientele 
repartizării. Din păcate, se 
manifestă uneori, chiar dacă 
repartizarea pare corespun
zătoare, o anumită inerfie în 
valorificarea aparaturii. Astfel, 
unele laboratoare ale I.M.F. — 
București au fost înzestrate cu 
microscoape electronice ; to
tuși, întîrzie efectuarea cu a- 
jutorul for a lucrărilor știin
țifice la care ar fi trebuit să 
ne așteptăm. Se afirmă că in
stalațiile au fost livrate cu de
fecte de fabricație, că nu e- 
xistă foate piesele necesare 
Tot ce este posibil I Cum sa 
poato lămuri însă faptul că

la I.M.F. — Tg. Mureș, cu un 
aparat de același tip se rea
lizează cercetări originale de 
morfologie și de inframicro- 
biologie, cu rezultate publi
cate în reviste de specialitate 
și comunicate cu aprecieri

lam

iunie tot nedespachetaf la un 
spital din București care, pe 
semne, nici nu are nevoie de 
el la fel și multe alte insta
lații, realizări ale tehnicii me
dicale moderne, nu-și găsesc 
drumul spre focurile în care

ta impune, după părerea 
mea, o inventariere riguroa
să a aparaturii științifice me
dicale care prezintă un anu
mit grad de complexitate, 
procedindu-se apoi la repar
tizarea ei judicioasă către in-

Contrastul dotare - utilizare
in cercetarea științifică

medicală
pozitive în congrese interna
ționale ? Explicația ește sim
plă : colectivele de cercetă
tori de la I.M.F, — Tg. Mu
reș nu s-au resemnat tn fata 
aparaturii defecte : au ape
lat la sprijinul unui fizician 
electronist, care a pus insta
lația la punct. Rezultatele, 
după cum se vede, nu au în- 
tîrziat să se arate.

Aș mai putea vorbi de un 
adapfometru. un aparat inge
nios, care permite studiul a- 
daptării vederii sub acțiunea 
luminii și a culorilor, deosebi* 
de necesar clinicilor de oftal
mologie Importat din străină
tate, aparatul se află din iuna

sînt necesare, din cauza u- 
nor carențe greu inteligibile. 
Este de la sine înțeles că a- 
ceastă stare de lucruri se re
flectă nu numai asupra cerce
tării medicale, ci și asupra 
eficacității îngrijirii bolnavilor.

în lumina discuției largi 
care a avut loc, este evident 
că asigurarea unui randament 
eficient, corespunzător cu fon
durile investite, constituie un 
comandament nu numai oen- 
tru instalațiile industriale, ci 
și pentru cele destinate cer
cetării științifice și, îndeosebi, 
in domeniul medicinei. Situa
ția anormală existentă trebuie 
curmală cil mai curînd. Aceas-

stitutele, clinicile, spitalele, in 
care să poată fi folosita cu 
toată eficienta. După caz se 
va stabili și accesul mai mul
tor unități la anumite aparate 
mai rare și mai scumpe, și 
cărora unitatea care le-a pri
mit, din motive obiective, nu 
le poale asigura utilizarea in
tegrală. Trebuie evitate situa
ții în care unele instalații să 
devină monopolul intangibil 
ai unor institute, in timp ce 
alte unități efectuează cerce
tări care, pentru continuarea 
lor cu succes, reclamă aceeaș 
aparatură, fără însă a dispune 
de ea.

Încă o problemă strici le

gată de folosirea rațională a 
aparaturii științifice medicale 
moderne este aceea a pregă
tirii cadrelor pentru deservi
rea ei. Consider că se impu
ne organizarea de către Mi
nisterul Sănătății a unor scurta 
cursuri periodice, de diferite 
niveluri, în care cadre de toate 
categoriile să fie inițiate, po
trivit cu atribuțiile lor, în fo
losirea și chiar depanarea a- 
cestor instalații. Se vor crea 
astfel condițiile pentru com
pletarea institutelor și clini
cilor cu noi forte de muncă, 
ceea ce va fi, neîndoios, încă 
un impuls pentru utilizarea 
rafională a aparatelor achizi
ționate. Toate aceste măsuri 
se vor reflecta pînă la urmă 
nu numai în creșterea indi
cilor de utilizare a aparaturii, 
în rezultate concrete ale cer
cetării științifice, qi și tn în- 
orijirea acordată bolnavilor. 
Consider că în climatul ac
tual de care se bucură cerce
tarea in (ara noastră, cu mij
loacele moderne și ultramo
derne de care poate uza, ea 
este în măsură să dea un 
randament mult sporit și în 
domeniul medicinei. Să nu 
uităm că în trecut, cu mij
loace mult mai modeste, me
dicina noastră a obținut rea
lizări care au consacrat pres
tigiul ei la nivel mondial. 
Unele măsuri organizatorice, 

! de qenul celor de mai sus,
| luate curajos si din timp, pot

augmenta simfifor posibilifă- 
| file cercetării noastre medi-
| ca*e. permițindu-i să-și lăr-

qească raza de aefiune și să 
abordeze la nivel înalt pro
bleme de mare actualitate.



SClNTElA — luni 8 ianuarie 1968 PAGINA 3

„Cupa campionilor europeni" 

la handbal SPORT COMEMORAREA
Dr. PETRU GROZA

În sala

Floreasca

IERI: Rapid-Âdinira (Viena) 24-10 
AZI: Steaua-Dudelange (Luxemburg)

După cum era de așteptat, a doua 
întîlnire dintre echipele feminine de 
handbal Rapid București și Admira 
Viena a revenit fără dificultate cam
pioanelor țării noastre. învingătoare și 
fci partida de la Viena (19—10), ra- 
pidistele au cîștigat ieri din nou cu 
un «cor categoric, 24—10 (14—3), ob- 
tinînd calificarea în semifinalele tradi
ționalei competiții „Cupa campionilor 
europeni". Confruntarea de aseară, 
desfășurată în «ala Floreasca, a între
ținut interesul spectatorilor mai mult 
prin „cursa contracronometru" a 
bucureștencelor, ale căror incursiuni 
derutante la poarta vienezelor au făcut 
ca tabela de marcaj să se modifice în 
avantajul lor, în medie, o dată la fie
care două minute. Este elocvent că 
în minutul 20 scorul era do 11—0 
pentru Rapid...

Deși învingătoare „fără drept de 
•pel", campioanele noastre au vădit 
unele insuficiențe chiar și în jocul 
ofensiv : de pildă, șuturile din săritură, 
peste blocaj, au fost mult prea rare, 
deși formația cuprinde destule jucă
toare cu calități adecvate acestui pro
cedeu.

Golurile echipei noastre au fost în- 
•crice do Elena Gheorghe (7), Elena 
Hedeșiu (5), Ana Starck, Felicia Gheor- 
ghiță (cîto 4), Cornelia Cula (2), Pe- 
traț* Băiooianu ți Maria Ghiță.

Astă seară, amatorii de handbal 
vor avea prilejul să urmărească 
un nou meci în cadrul aceleiași 
competiții i echipa masculină 
Steaua susține partida retur cu 
campioana Luxemburgului, Du- 
delange. Jocul începe la ora 19. 
După cum se știe. In primul meci 
desfășurat la sfîrșitul lunii tre
cute în localitatea franceză 
Longwy, victoria a revenit hand- 
balișiilor noștri cu scorul de 29—10.

Pe pîrtiîle de schi
® Concursurile de la Predeal
© Biatloniștii români învingători ia Altenberg

PREDEAL (prin te
lefon). — Clăbucetul, 
cu ale sale trasee de 
schi alpin, și pîrtia de 
fond din Poliștoacă ră- 
mîn, orice s-ar zice, 
locuri cu o veche și 
bogată tradiție ale 
schiului românesc. Pro- 
fitînd de prezența unei 
abundente și favorabile 
zăpezi, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute aici a 
avut loc deschiderea 
noului sezon de schi.

Sîmbătă, la întrece
rile rezervate juniori

lor și elevilor pe Clă- 
bucet au luat startul 
peste 100 de schiori

Ieri, pe Clăbucet, 
s-au întrecut seniorii și 
senioarele. A avut loc 
o singură probă : slalom 
special. învingători Dan 
Cristea (Sinaia) și Ele
na Neagoe (I.C.F.). în 
probele de fond, dispu
tate pe Poliștoacă, pri
mii s-au clasat : Petre 
Dinu (Brașov) — 10 km 
în 37’26” ; și Eugenia 
Pivodă (Brașov) — 3 km 
în 22’43”.

BERLIN (Agerpres). — 
Proba de ștafetă 3X7,5 
km din cadrul con
cursului internațional 
de biatlon pentru ju
niori de la Altenberg, a 
fost dominată de echipa 
României, care a reali
zat timpul de lh45’24”. 
Schiorii români au avut 
în componență pe Fon
tana, Mîrzea și Soin. E- 
chipa R. D. Germane, 
clasată pe locul doi, a 
realizat timpul de 
lh53’37”.

(Urmare din pag. I)

Moldovan șutează nestingherit (fază din meciul Româ
nia — Izrael 23—11)

„Mondialele" studențești de handbal

Astăzi: ROMANIA - FRANȚA
MUNCHEN 7 (Agerpres). 

— Astăzi, în 4 orașe din 
R. F. a Germaniei, au loc 
meciurile din cadrul sfer
turilor de finală ale cam
pionatului mondial stu
dențesc de handbal. Se
lecționata României, care 
a cîștigat grupa a IV-a, 
va juca la Wiesbaden cu 
echipa Franței. Iată cele
lalte Intîlnirl: Osna

brueck : U.R.S.S. — Dane
marca ; Kassel: R. F. a 
Germaniei — Cehoslova
cia ; Homberg : Suedia — 
Norvegia. Semifinalele sînt 
programate la 10 ianuarie, 
iar finala la 12 ianuarie.

In ultimul meci al preli
minariilor, Norvegia a în
vins cu 26—12 (15—3) e- 
chipa Izraelului.

REÎNTÎLNIRE CU HOCHEIȘTII
Interesul scăzut pentru jocul cu pucul, probat de goliciunea tribu

nelor șl 1» înoeputul turului al doilea al campionatului național, ți-a 
redeivăluit cauzele. Emulației întreținute de întrecerile echilibrate alo 
wnul mănunchi de protagoniste l-a luat locul simpla curiozitate de a 
afla răspunsul Ia întrebarea : Dinamo sau Steaua 7

Prezenți în competiție fără un volum serios de „lucru" pe gheață 
— ea urmare a lipsei condițiilor de pregătire — provincialii nu pot 
deocamdată periclita pozițiile bucureștenllor. Ei s-au dovedit Insă su
periori la oapltolul seriozității cu care și-au apărat minima șansă, în 
timp ce învingătorii — ce au evoluat în ritm de vals lent — Irosind cu 
senină nonșalanță Ideale ooazii de a înscrie goluri, au lăsat o impre
sie neplăcută, revendicîndu-și nesportiv puncte Înscrise în condiții 
neregulamentare. (Stellștil în meciul de sîmbătă cu Avîntul Gheor- 
ghleni).

Primele jocuri au consemnat ca pozitiv evidentul salt valoric, față 
de întîlnlrlle primului tur, al tuturor echipelor din plutonul secund, 
caro an reușit să ofere, între ele, meciuri plăcute, echilibrate, de 
nivel meritoriu. O mențiune pentru Avintul-Miercurea Ciuc, benefî- 

.țv.elara unor mai bune posibilități naturale, de pregătire, care apropi- 
indu-se de valoarea ce a consacrat-o va solicita, după părerea spe- 
eiallțtllor, potențialul favorițllor In viitoarele confruntări. Jumătatea 
campionatului se încheie in această s&ptămînă ou derbiul Steaua-Di- 
namo. Selecțlonabllii încadrați in reprezentativele de seniori șl tine
ret vor participa apoi la „Cupa Orașului București", o penultimă etapă 
de verificare înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Grenoble.

Dar lată rezultatele tehnice din etapa de ieri: Dinamo-Avîntul 
Gheorghieni 13—0 ; Avîntul Miercurea Ciuo — Tîrnava Odorhei 11—2 | 
Steaua — I.P.G.G. 18—9.

Mai sînt programate jocurile Agronomia Cluj — Avîntul Gheor
ghieni (ora 9), Dinamo — I.P.G.G. (ora 17), Steaua — Tîrnava (ora 19).

□. 1.

VOLEI „Cupa Cupelor" la baschet

„Olimpiada albă"
Organizatorii și sportivii fac ultimele pregătiri

Derbiul din Giulești 
a revenit rapidiștilor

Ieri dimineață la Giulești, tribu
nele arhipline, încălzite doar de... 
entuziasmul fervenților suporteri 
rapidiști, au urmărit partida Rapid- 
Politehnica Galați disputată în at
mosfera și emoțiile marilor derbi uri 
de odinioară. Garnitura remaniată 
a feroviarilor, oferind pe alocuri 
mostre din jocul ce a făcut-o cîndva 
celebră, a reușit o nesperată dar 
meritată victorie asupra studenților 
gălățeni, încheind neînvinsă, în se
ria sa, prima parte a campionatului 
(după cum se știe, în seria cealaltă 
conduce echipa Steaua).

Ignorînd anticipările, bucurește- 
nii își adjudecă furtunos primele 
două seturi și conduc în ah treilea 
bu 11—7. Un moment de slăbiciune 
îi costă însă setul și cîștigarea, de 
pe atunci, a meciului. Ei nu se 
regăsesc apoi în fața ofensivei gă- 
lățenilor, bine dirijată de Udiștea- 
nu, care egalează situația : 2—2. In 
setul decisiv, mobilizîndu-și resur
sele și fiind excelent conduși de pe 
margine, rapidiștii punctează hotă- 
rît prin Costinescu, Penciulescu, 
Plocon, spulberînd adversarilor 
speranțele într-un succes.

In deschidere, formația feminină 
Universitatea din Cluj a întrecut 
categoric Medicina București cu 
3—0.

Alte rezultate i feminin : Farul 
Constanța — Dinamo 0—3 ; C.S.M. 
Sibiu — Universitatea Craiova 3—0; 
masculin: Alumina Oradea — 
I.C.F. 3—1 ; Minerul Baia Mare — 
Farul 3—1 ; Viitorul Bacău — Pe
trolul Ploiești 3—0.

Dinamo București— 
Olympia Ljubljana

Baschetbaliștii de la Dinamo Bucu
rești vor fi miercuri în fața unui nou 
și important examen internațional : 
primul meci cu Olympia Ljubljana, 
din cadrul turului II al „Cupei cupe
lor". Ultimele două partide din 
campionatul Intern, cu Steaua și 
Politehnica București, formații din 
eșalonul fruntaș al baschetului nos
tru, au însemnat pentru ei tot atîtea 
victorii, ceea ce le creează un bun 
suport moral înaintea meciului de 
miercuri.

Partida Dinamo București — Olym
pia Ljubljana are loc în sala Flo
reasca, începînd de la ora 18,30

Ofensivă dinamovistâ în meciul cu
Politehnica București

In acosta zile la Grenoble există 
o mare animație. Peste tot, pe 

pîrtiile de schi din apropierea ma
relui oraș care va găzdui „Olim
piada albă', pe traseul competiții^ 
lor de bob sau la Palatul de gheață 
zeci de echipe de muncitori 
lucrează de zor pentru ca instala
țiile necesare întrecerilor olimpice 
să fie amenajate în optime condi
ții. De cîteva luni soldați francezi 
din brigada a 27-a a vînătorilor 
de munte lucrează la pregătirea 
pistelor de la Chamrousse. Contri
buția armatei franceza la pregă
tirile Olimpiadei este însemnată : a 
echipat cu un cablu telefonic insta
lațiile de comunicație la probele 
alpine, a lucrat la refacerea unef 
pîriii de 8,5 km etc. In timpul Jocu
rilor, 120 de soldați și 20 de in
firmiere vor ii repartizați în cele 
trei centre de securitate. Ei vor a- 
avea la dispoziție două elicoptere.

Campionul mondial de patinaj 
artistic, austriacul Emmerich 

Danzer, se pregătește intens în ve
derea J.O. El se antrenează cite 4 
ore pe zi. Danzer a fost recompen
sat la sfîrșitul anului trecut cu titlul 
de cel mai bun sportiv al Austriei.

n vederea „Olimpiadei albe', 
schiorii americani au sosit în 

Europa. Ei se pregătesc în locali
tatea Bardonneche (Italia).

Schloarea elvețiană Fernando 
Bochatay, care a reușit să cîș- 

tlge do o manieră spectaculoasă 
slalomul uriaș de la Oberstaufen, 
este In vîrstă de 23 ani. Ea a de
clarat ziariștilor următoarele : „Ăm 
plecat In cursă prima, ceea ce nu 
este deloc ușor. Cu toate că am 
fost obligată să fac un viraj supli
mentar, mi-am dat seama că în 
final trebuie pur și simplu să plon
jez pentru a recupera. Sînt fericită 
că am reușit să o înving pe cana
diana Nancy Greene și mai ales 
pa franceza Marielle Goitschel”.

Vlce-campionul mondial de co- 
borîre, Leo Lacroix (Franța), 

:are a fost operat de apendicită, 
•a accidentat la genunchi în 
tisul primei ședințe de la relua

rea antrenamentelor. Valorosul 
schior francez a anunțat că va re
intra în scurt timp, tratamentul me
dical fiind pe sfîrșite.

RJ roba de 5000 m din cadrul 
concursului preolimpic de pa

tinaj viteză de la Oslo a revenit 
în mod surprinzător olandezului 
Nottet, care a fost cronometrat în 
7'35" 2/10. Campionul mondial, o- 
landezul Verkerk, s-a clasat pe 
locul 4 cu 7'38" 9/10, iar fostul cam
pion al lumii, suedezul Nilsson, a 
ocupat locul 5 cu 7'42" 4/10.

P lacâra olimpică și-a continuat 
“ „cursa' pe teritoriul francez. 

Ieri, flacăra a trecut prin Caute- 
reta, astăzi este oaspete a locali
tății La Mongie. Mîine va fi la 
Super-Bagnsree, iar miercuri la 
Aulus les Balns.

Honore Bonnet, unul din direc
torii tehnici ai echipei de schi 

ai Franței, consilier al comitetului 
de organizare al J.O., a declarat 
ziariștilor : „Noi am iăcut totul pen
tru- a pregăti cum trebuie aceste 
Jocuri. Schiorii francezi vor fi prin
cipalii candidați în lupta pentru 
medalii. Ei s-au antrenat intens, 
mai ales in ultimele 6 săptămîni, 
participînd la o serie de testuri 
programate în stațiunile de la Cer- 
vinia, Saint Lary, Courchevel’.

Marele concurs feminin de schi 
de la Oberstaufen a continuat 

ieri în condiții atmosferice nefavo
rabile (ninsoare și vînt). Proba 
de slalom special a fost dominată 
de multipla campioană franceză 
Marielle Goitschel. După desfășu
rarea probelor de slalom uriaș și 
slalom special, în clasamentul 
„Cupei Mondiale' conduce Nancy 
Greene cu 30 puncte, urmată de 
Bochatay (Elveția) și Marielle 
Goitschel cu cite 25 puncte.

Se anunță că la J.O. de la Gre
noble vor participa 1 528 de 

sportivi, precum și 583 oficiali, 
antrenori și conducători. Iată re
partiția sportivilor pe discipline : 
schi (probe nordice) 429 ; schi 
(probe alpine) 249 ; hochei 288 ; 
patinaj viteză 201 ; patinaj artis
tic 122; bob 125; săniuțe 122.

(Urmare din pag. I)

Cu atît mai mult, cu cit pentru ma
joritatea covîrșitoare a populației 
statului unica sursă de existență o 
constituie agricultura. încă în 1957, 
guvernul a încercat să aplice refor
ma promisă de autoritățile centrale, 
elaborînd în acest sens o lege adap
tată la condițiile Keralei. Primul pas 
înfăptuit în cadrul reformei a fost 
trecerea, în iunie 1959, a unei părți 
din terenurile marilor plantatori în 
sectorul de stat.

Au fost întreprinse și alte măsuri 
în sprijinul oamenilor muncii. S-a 
dezvoltat o largă rețea de școli, s-a 
îmbunătățit asistența socială. Din pă
cate, guvernul condus de Nambudiri- 
pad nu și-a putut continua atunci 
activitatea pînă la expirarea manda
tului său. Măsurile progresiste ini
țiate de guvern au stîrnit nemulțu
mirea forțelor reacționare care au 
pus la cale un șir de provocări. Par
tidele de extremă dreaptă, Swațan- 
tra și Jana Sangh (atunci încă puter
nice în Kerala) au fost inițiatoarele 
acestor acțiuni. Starea de tensiune 
creată în mod artificial de adversa
rii guvernului a slujit ca pretext 
autorităților centrale care au cedat 
presiunilor. în iulie 1959, guvernul 
legal al KeraJei a fost forțat să-și 
prezinte demisia. Astfel, n-a mai fost 
realizată împroprietărirea țăranilor, 
care au rămas în continuare la dis
creția marilor moșieri, au rămas în 
faza de proiect alte măsuri progre
siste preconizate de guvern.

Astăzi, comuniștii sînt din nou în 
fruntea guvernului de aici și cred că 
aceasta este cea mai elocventă con
firmare a voinței maselor populare 
din Kerala. Dacă ar trebui să se dea 
o explicație succesului înregistrat de 
partidele de stînga la ultimele ale
geri, atunci e necesar să fie mențio
nată. în primul rînd. experiența cîș- 
tigată de poporul din Kerala în a- 
cesti ani. Atașamentul comuniștilor 
față de cauza celor multi, acțiunile 
lor pentru satisfacerea nevoilor ma
selor populare, pentru progres econo
mic. social și cultural în Kerala nu 
au fost uitate. Anoi. un rol mare în 
izbînda electorală a tortelor progre
siste l-a avut unirea lor într-un front 
a! tuturor partidelor de stînga.

...Renumită nent.ru peisajul său 
natural de o neasemuită frumusețe. 
Kerala îți dezvăluie și un peisaj 
economic și social inedit. Este 
unul din cele mai mici state (ocupă 
doar a 25-a parte din suprafața țării),

Din lumea 
largă

CU PRILEJUL UNEI REUNI
UNI ATLETICE DESFĂȘURA
TE LA SAN FRANCISCO în a- 
rena „Cow Palace", Bob Bea
mon a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 8,18 m, (Ralph 
Boston s-a clasat al treilea, cu 
7,33), Woods a aruncat greuta
tea la 19,71 m, iar Seagren a 
sărit cu prăjina 5,33 m. Dahl
gren (Suedia) s-a clasat pe pri
mul loc la săritura în înălțime 
cu 2,10 m.

ÎN TURNEUL DE ȘAH PEN
TRU JUNIORI DE LA GRO
NINGEN, după 6 runde con
duce Karpov (U.R.S.S.) cu 5 
puncte, urmat de maghiarul Jo- 
cha cu 4 puncte. Concurentul 
român Dan Zara a întrerupt în 
runda a 6-a cu olandezul Tim- 
man. Karpov a remizat cu Jo- 
cha.

ÎN A DOUA ZI A PRELIMI
NARIILOR CAMPIONATULUI 
EUROPEAN MASCULIN DE 
BASCHET PENTRU JUNIORI 
de la Bruges (Belgia) au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : Finlanda-Anglia 78—57 
(36—23) ; Izrael-Belgia 71—58 
(41—31). în clasament conduce 
echipa Izraelului cu 4 puncte, 
urmată de Belgia, Finlanda, An
glia.

TURNEUL DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ DE LA WINNIPEG 
(Canada) a fost cîștigat de echi
pa U.R.S.S., campioană mondială 
și olimpică ; în meciul retur so
vieticii au învins cu 4—2 (1—0, 
1—0, 2—2) pe canadieni.

„CUPA INTERCONTINENTA
LĂ" LA BASCHET MASCULIN 
a revenit pentru a doua oară 
consecutiv echipei Goodyear 
Akron (S.U.A.). în finala com
petiției desfășurată la Philadel
phia, baschetbaliștii americani au 
învins cu 105—73 (40—28) echipa 
Real Madrid, cîștigătoarea „Cu
pei campionilor europeni". Pen
tru locurile 3—4 s-au întîlnit e- 
chipele Simmenthal Milano și 
Botafogo Rio de Janeiro. Au 
cîștigat baschetbaliștii italieni cu 
6corul de 82—54 (32—25).

PROBA DE DUBLU FEMEI 
A CAMPIONATELOR INTER
NAȚIONALE DE TENIS ALE 
AUSTRALIEI a fost cîști- 
gată de perechea Billie Jean 
King-Rosemary Casals (S.U.A.), 
care a învins în finală cu 8—6, 
4—6, 6—2 pe Margaret Smith- 
Gail Sheriff (Australia). în fi
nala probei masculine de sim
plu se vor întîlni Graham Stil
well (Anglia) și Bill Bowrey 
(Australia).

Un grup de pionieri al școlilor 
din Capitală au depus jerbe de 
flori.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenti au păstrat un 
moment de reculegere.

Compania militară a defilat apoi 
prin fata Monumentului.

★
Cu prilejul comemorării a 10 ani 

de la moartea doctorului Petru 
Groza, duminică a avut loc în 
orașul Deva solemnitatea depunerii 
unor coroane și jerbe de flori la 
statuia eminentului om de stat ro
mân. La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Călin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Hunedoara al P.C.R., 
Alexandru Mogoș, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Deva al 
P.C.R., Vichente Bălan, președin
tele sfatului popular regional, vechi 
activiști ai organizației „Frontul 
plugarilor", reprezentant! ai orga
nizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții.

Au luat parte, de asemenea,

membri ai familiei dr. Petru Groza.
Cei prezenti au păstrat un mo

ment de reculegere.
★

O solemnitate a avut loc dumi
nică dimineața și în sala mare a 
Sfatului popular din orașul Dr. 
Petru Groza. In fața portretului 
eminentului om de stat au fost de
puse coroane de flori din partea 
comitetului regional Crișana al 
P.C.R. și al sfatului popular regio
nal, comitetului raional de partid 
Beiuș, al sfatului popular raional, 
precum și din partea unor unități 
economice și instituții locale.

★
In aula mare a Institutului agro

nomic „Dr. Petru Groza" din Cluj 
a avut loc, de asemenea, o mani
festare comemorativă la care au 
luat parte întreg corpul profeso
ral și studenții institutului.

★
La toate școlile din țară, care 

poartă numele eminentului om 
de stat român, elevi, profesori, 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții locale au depus 
jerbe de flori la portretul dr. Petru 
Groza. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 

de activiști ai P. S. U. G.
Duminică la amiază a sosit la 

București o delegație de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Hans Joa
chim Hertwig, membru al C.C. al 
P.S.U.G., secretar al Comitetului 
regional Frankfurt/Oder al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face un schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost salutați 
de Ilie Rădulescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție, de activiști 
de partid.

Au fost de față Karl Kormes, în
sărcinat cu afaceri ad-interlm al 
R. D. Germane la București șl 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PREȚUL DE COST
Șl RENTABILITATEA

(Urmare din pag. I)

Un concurs
■ internațional 

al tinerilor gimnaști
La complexul sportiv „23 August" 

din Capitală a avut loc duminică în
tâlnirea internațională de gimnastică 
dintre echipele școlii sportive nr. 2 din 
București și clubului Gut Heil Itzehoe 
(R. F. a Germaniei). Victoriile au fost 
împărțite: la masculin au cîștigat 
oaspeții cu 253,55—246,05 puncte, iar 
la feminin gazdele cu 136,90—120,30 
puncte.

în clasamentele individuale primele 
trei locuri au fost ocupate de : mascu
lin : A. Bunescu (București) 52,50 
puncte, Albert Reetz (Itzehoe) — 51,35 
puncte, și C. Petrescu (București) — 
50,95 puncte ; feminin : 1—2 Ana Dra- 
goșin și Olga Gheorghe (București) cu 
cite 35,35 puncte ; 3 Elena Popescu 
(București) 34,15 puncte.

17 octombrie) a planului anual la 
producția globală și marfă a făcut 
ca cheltuielile constant-convențio- 
nale să fie substanțial diminuate. 
Nu mai puțin importante au 
fost acjiunile desfășurate de co
lectivul întreprinderii în scopul re
ducerii rebuturilor, a cheltuielilor 
neeconomicoase, capitole la care gra
ficele indică o linie descendentă în 
comparație cu anii trecuți.

Nu departe de întreprinderea din 
Turda, se află — așa cum am spus — 
o „soră" a ei mai tînără — întreprin
derea de prefabricate din beton A- 
iud. De ce ne oprim la această uni
tate industrială? Intrucît, spre deo
sebire de întreprinderea din Turda, 
ea are avantajul zestrei tehnice ultra 
moderne cu care a fost dotată: sta
ție automată de sortare a agregate
lor și a betoanelor, mese vibrante, 
transbordoare pentru introducerea 
bateriilor în etuve și transportoare 
de evacuare a traverselor, instalații 
de încercări. Poate tocmai aceste 
considerente au determinat ca forul 
ei tutelar din Ministerul Căilor Fe
rate să-i acorde creditul de „între
prindere etalon". S-au gîndit atunci, 
probabil, tovarășii din acest minister 
că ar fi suficient să stabilească un 
program de fabricație, să se apese 
pe butoanele tablourilor de coman
dă, pentru ca planul să se realizeze 
exemplar la toți indicatorii. Numai 
că asemenea calcule nu s-au confir
mat. în anul trecut producția glo
bală a fost realizată doar în propor-

® ® ® B Q
dar are cea mai mare densitate, si- 
tuîndu-se pe unul din primele locuri 
în lume : 434 locuitori pe km p. Pie
rind într-o primă deplasare în afara 
Trivandrum-ului, rămăsesem sur
prins că după mai bine de o oră 
nu ieșisem încă din perimetrul 
capitalei. Mă înșelasem ; trecusem 
în acest timp prin alte cîteva loca
lități. Satele și orașele se țin lanț, 
sînt înghesuite unul în altul. 90 la 
sută din populație și, practic, aproa
pe toți tinerii știu să scrie și să ci
tească. Aceasta, în condițiile cînd pe 
întreaga Indie proporția analfabeți- 
lor este încă foarte ridicată : din trei 
oameni maturi, unul este neștiutor de 
carte. Recurgînd în continuare la ci
fre, amintesc că din cei 42 membri

mare număr de șomeri. Multi dintre 
ei au studii medii.

Alături de proletariatul agricol s-a 
format un proletariat industrial. în 
Kerala s-au ridicat în ultima vreme 
cîteva întreprinderi de stat ; în plus 
s-a lărgit sfera organizațiilor manu
facturiere, ale meșteșugarilor mă
runți. Lucrătorii de pe plantații, cei 
din întreprinderile industriale, mește
șugarii, alcătuiesc împreună o forță 
puternică, conștientă. De-a lungul a- 
nilor, mișcarea revendicativă a cres
cut în amploare, imprimînd dinamism 
întregii vieți politice și sociale din 
stat. Conștiința de clasă a cîștigat 
treptat teren în dauna conștiinței de 
castă, încă destul de puternică în 
alte state ale Indiei.

comuniști în Lok Sabha (parlamentul 
central), 12 au fost aleși în Kerala.

Există aici deosebiri structurale 
față de alte state. Nota dominantă 
o dă prezenta unui puternic prole
tariat agricol care lucrează pe plan
tațiile de cocotieri, bananieri, de cau
ciuc si de ceai', plantații ce împîn- 
zesc întreaga suprafață a statului. 
Economia se bazează în cea mai 
mare parte pe industrializarea și co
mercializarea produselor plantațiilor.

A fost o vreme cînd pămîntul Ke
ralei de azi era împărțit între doi 
maharajahi : cel din Travancore și 
cel din Cochin. Pe plantațiile lor 
s-au dat mari bătălii țărănești ; aici 
au luat ființă primele sindicate. Si
tuația muncitorilor de pe plantații 
nu s-a schimbat cu mult de atunci. 
Au apărut doar mai multi proprie
tari. în mare parte străini. De dimi
neață pînă în amurg, sub soarele 
tropical, cohorte de femei cu coșuri 
în spate pigulesc cu migală frunze 
mici de ceai. Fiecare trebuie să strîn- 
gă 20—25 kg zilnic. Ele cîștigă 
abia cit să poată obține un pumn 
de orez și trăiesc în mici barăci im
provizate pe plantații. Bărbații mun
cesc pe plantațiile de cauciuc unde 
cîștigă ceva mai mult. Există un

Am întîlnit indieni aparținînd di
verselor grupuri sociale. Multi își 
etalează încă semnele distinctive ale 
castei căreia îi aparțin din străbuni ; 
alții le ignoră. Mi s-a părut foarte 
interesantă evoluția sistemului caste
lor din Kerala. Ca și în restul In
diei, casta superioară este cea a 
brahmanilor (a preoților și intelec
tualilor). Apoi urmează casta „nair" 
(cea a plantatorilor, funcționarilor și 
meseriașilor), casta „ezhava" (a țăra
nilor săraci) și casta „harijan" (arian) 
care aici este considerată cea mai de 
jos, după care urmează doar cei fără 
castă, sau cum li se spunea cîndva, 
cei „de neatins".

Baza economică a acestui tip de 
societate sprijinit pe caste închise a 
fost zguduită în Kerala de impor
tante transformări în organizarea 
producției. Aici are loc un proces de 
interferență a castelor. La aceasta a 
contribuit în mare măsură si răspîn- 
direa pe scară largă a culturii, a 
altor elemente ale vieții moderne. 
Accesul la cultură, de pildă, nu mai 
este apanajul exclusiv al brahmani
lor. Masele muncitoare sînt organi
zate nu după sistemul castelor, cl 
după specificul problemelor de 
muncă : trei mari centrale sindicale 
grupează circa 200 000 de salariați 
din toate sectoarele de activitate.

Care sînt perspectivele de dezvol-

tare a statului Kerala în condițiile 
cînd la putere se află un guvern de 
stînga ? Membri ai guvernului și alte 
personalități politice cu care am stat 
de vorbă relevau limitele de acțiune 
ale guvernului local. Problema in
dustrializării, spre exemplu, rămîne 
în Kerala un obiectiv greu de atins 
în condițiile unei lipse acute de fon
duri pentru investiții (care se află la 
dispoziția autorităților centrale). Dar 
chiar și în aceste condiții există re
surse interne care nu sînt de loc ne
glijate. Mai mulți interlocutori mi-au 
vorbit despre eforturile pentru dez
voltarea industriei chimice prin va- 8 
lorificarea bogățiilor locale. Revenind 
la conducerea statului, guvernul a 
reactualizat, totodată, problema re
formei agrare, rămasă în suspensie 
de atîta vreme. Dar acțiunile guver
nului din Kerala în sprijinul oame- | 
nilor muncii s-au izbit de un zid de i 
ostilitate ; realizările obținute au fost | 
impuse împotriva voinței centrului 
si în pofida uneltirilor coaliției bur- 
ghezo-moșierești, printr-o ascuțită 
luptă de clasă.

Reacțiunea nu a predat însă ■ ar
mele. în perioada cînd mă aflam la 
Trivandrum, în fața sediului guver- S 
namental se adunau zilnic grupuri de i 
manifestanți, exponenți ai adversari- S 
lor guvernului. în imensitatea spa- 9 
țiului indian — cu o nesfîrșită gamă 
de probleme economice, sociale, po
litice — agitația stîrnită de cîteva 
grupuri de tineri turbulenți într-un 
stat oarecare nu poate depăși sfera 
de interes a faptului divers. Am ob
servat însă că o anumită presă din 
India plasa cu insistență aceste 
insignifiante întîmplări din Kerala 
pe agenda marilor evenimente poli
tice. făcînd din ele un capital poli
tic. E drept, lucrurile diferă mult 
față de 1959. Pozițiile partidelor de 
extremă dreaptă au fost serios zdrun- | 
cinate iar, de altă parte, forțele de 
stînga sînt mult mai bine consolidate, 
au prins rădăcini puternice.

Cu ocazia deschiderii noii legisla
turi, în primăvara trecută, primul 
ministru, Indira Gandhi a trimis scri
sori șefilor de guverne din toate sta
tele Indiei. în scrisoarea adresată lui 
E. M. S. Nambudiripad se spune : 
„Poporul a exprimat în statul dum
neavoastră un verdict clar ; îl res
pectăm pe deplin..." Este recunoaște
rea unei realități, a cărei respectare, 
după cite mi-am dat seama, consti
tuie un deziderat al tuturor acelora 
care și-au dat votul forțelor de 
«tînga.

ție de 51,3 la sută, producția marfă 
vîndută șl încasată oscilează în jurul 
cifrei de 40 la sută, înregistrîndu-s« 
o rămînere în urmă de circa 38 mi
lioane lei, iar productivitatea muncii 
este încă foarte scăzută, dacă ținem 
seama de nivelul dotării tehnice.

Chiar dacă nu vom insista asupr* 
fiecăruia din acești indicatori, nive
lul lor s-a repercutat total negativ 
asupra prețului de cost, nerealizat pa 
11 luni în 1967, fapt atestat do 
cheltuielile la 1 000 Iei producție mar
fă, care au fost depășite cu 14 lei 
față dc plan. Contrar scriptelor finan-< 
ciare ale întreprinderii, în mod sur
prinzător, contabilul șef, Vasile Popa, 
a căutat să ne convingă că „s-au în
registrat economii la prețul de cost 
de 416 000 lei". Pentru ca, după aceea, 
să adauge că „în Ioc de un benefi
ciu planificat pentru această perioa
dă de 5 259 000 lei, s-a consemnat o 
pierdere de 228 000 lei". Deci, afir
mații cel puțin contradictorii. Ori 
datele evidenței sînt inexacte și in
duc în eroare, ceea ce nu este în 
nici un caz recomandabil pentru du
cerea activității, ori oamenii puși 
aici să țină o evidență strictă a chel
tuielilor sînt nepricepuți, ceea ce ar 
fi penibil.

Fără a străluci prin originalitate, 
conducerea întreprinderii a în
cercat să găsească un „țap is
pășitor" în... cauzele „obiective". 
Grav este că sub platoșa cau
zelor „obiective", a greutăților 
„inerente" începutului, se ascund 
serioase neajunsuri. Este oare 
justificat ca unele utilaje și mecanis
me moderne să nu fie folosite la ca
pacitatea lor, iar din cauza abando
nării altora să se lucreze manual ? 
Am văzut vagoneți încărcați cu 
traverse din beton, împinși de cite 
8—10 muncitori, întrucît mecanismul 
de mecanizare nu este utilizat. în
trebarea adresată șefului stației pre
fabricate, ing. Gheorghe Ghioarță, 
care sînt indicii de utilizare a utila
jelor și gradul de ocupare a supra
fețelor de producție, a produs ne
dumerire, ca și cum aceste chestiuni 
n-ar intra în atribuțiile sale. Aflăm, 
însă, din dezbaterile în adunările or
ganizațiilor de bază din secții, că 
disciplina de producție este un ca
pitol deficitar la întreprinderea din 
Aiud. Cele peste 34 000 om ore ab
sențe, înregistrate în 11 luni din 1967, 
fără a lua în calcul și faptul că se 
începe lucrul mai tîrziu cu 10—15 mi
nute și se pleacă mai devreme, este 
echivalentul a cel puțin 16 000 tra
verse din beton, în valoare de aproa
pe 2,5 milioane lei. Totodată, din 
cauza gradului de calificare scăzut al 
unor muncitori, au loc dese defec
țiuni sau se renunță la folosirea a- 
numitor instalații moderne.

în cursul investigațiilor, am căutat 
să aflăm cuin sînt utilizate materiilo 
prime și materialele. Defectuoasa e- 
vidențiere a rebuturilor și declasate
lor în scriptele întreprinderii a 
îngreunat obținerea unui răspuns 
realist. Ca urmare, ne folosim de 
concluziile filialei din Aiud a Băn
cii Naționale, semnate de altfel și de 
către tov. Ștefan Florica, directorul 
întreprinderii și de contabilul șef. Se 
consemnează că Ia unele sortimen
te, cum sînt bordurile, consumuri
le normate sînt depășite, iar valoa
rea rebuturilor pe 11 luni în anul 
trecut se ridică la mai bine de 
230 000 Iei. în depozitul de produse 
finite se află cantități însemnate de 
prefabricate refuzate de beneficiari 
pentru fisuri sau alte defecte. Alte 
cheltuieli neproductive vin și com
pletează „bilanțul" pierderilor. Este 
vorba de peste 300 000 lei, reprezen- 
tind dobînzi penalizatoare la împru
muturi restante, penalizări pentru 
nevărsarea amortismentelor, locații 
care au încărcat cheltuielile de pro
ducție și au diminuat beneficiile.

Situațiile radical diferite în privința 
cheltuielilor de producție, sensurile 
opuse ale curbei prețului de cost, 
consemnate la cele două unități, sînt 
în ultimă instanță rezultatele directe 
ale modului de gospodărire a bunu
rilor încredințate spre administrare. 
Este de datoria Ministerului Că
ilor Ferate să manifeste intransigență 
față de cei care se fac vinovați de 
actuala situație existentă la între
prinderea de prefabricate din beton 
Aiud, luînd măsuri energice pentru 
redresarea prețului de cost
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referitoare la viitoarea 
constituțională a tării, 
a primit sarcina de a

La Cotonou a avut loc 
prima ședință a Comitetului 
constituțional al Republicii 
Togo, la care au fost dezbătute 
probleme 
struotură 
Comitetul
studia diferite forme de conducere 
și structură constituțională în țările 
africane, pentru ca pe această bază 
să fie elaborată și structura consti
tuțională viitoare a Republicii Togo.

Camps,

CORESPONDENȚA DE LA 
VICTOR STAMATE

Pe pa-? 
fier, care iese

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
JUNTEI NAȚIONALE 

DE PLANIFICARE DIN ECUADOR

„PARIS MATCH" despre o interesantă experiență menită să 
adapteze omul Ia munca în adîncul mărilor

din
con-

ala

agențiile de presă transmit

în capitala Republicii Cuba s-a 
deschis ședința plenară a Con
gresului intelectualilor de la Ha
vana. Deschizînd lucrările, An
tonio Nunez Jimenez, președin
tele Academiei de științe din 
Cuba, a declarat că actualul con
gres va facilita confruntarea di
feritelor puncte de vedere și cri
terii, punerea lor de acord în ve
derea elaborării unei declarații 
pe marginea temei fundamentale 
— subdezvoltarea. Antonio Nu
nez Jimenez a dat citire mesa
jelor de salut din partea cunos- 
cuților oameni de cultură și ac
tiviști pe tărîm obștesc Jean Paul 
Sartre, Bertrand Russell, Ernst 
Fischer.

In semn de omagiu 
lupta eroică pe care popo_ 
namez o duce împotriva agresiu
nii imperialiste, președintele con- 
gesului a dat cuvîntul pictorului 

uynh Tu, șeful delegației Fron-

talul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Vorbitorul a 
arătat că lupta poporului din 
Vietnamul de sud pentru libertate, 
independență națională și unifica
re pașnică a patriei se împletește 
cu lupta pentru dezvoltarea știin
ței, culturii, pentru formarea 
unor oameni noi. Huynh Tu a 
mulțumit apoi pentru sprijinul 
frățesc și solidaritatea pe care o 
manifestă țările socialiste și în
treaga omenire progresistă față 
de lupta poporului vietnamez

Lucrările Congresului interna
țional al intelectualilor de la Ha
vana au continuat pe comisii. In 
comisia nr. 1 — „Cultura și inde
pendența națională" — au pre
zentat referate dr. Jose Portondo 
(Cuba), Jose Fabio Villalobos 
(Porto Rico), Alee Laguma (Africa 
de Sud). Prof.- Bărbu ’ZahărescuJ 
membru corespondent al Aca
demiei R. S. România, a pre
zentat referatul „Independen
ța economică — condiție pen
tru deplina independență". Vor
bitorul a relevat că înain
tarea irezistibilă a popoarelor pe 
calea autodeterminării ridică noi 
probleme țărilor recent eliberate. 
Puterile imperialiste, neocolonia- 
lismul încearcă să mențină sub 
dominația lor aceste țări prin 
mijloace mai rafinate, camuflate. 
Independența economică, a subli
niat în continuare vorbitorul, nu 
înseamnă autarhie economică. In 
prezent nici o țară nu poate să 
se dezvolte fără o cooperare 
strînsă cu alte țări. Barbu Zaha- 
rescu a vorbit despre succesele 
înregistrate de România în ulti
mii douăzeci de ani în dezvol
tarea economiei și culturii. Repu
blica Socialistă România dove
dește o daită mai mult, a spus în 
încheiere delegatul român, că o 
țară poate să-și consolideze inde
pendența politică dacă este stă- 
pînă pe propria sa economie, dacă 
o dezvoltă ținînd seama de pro
priile sale condiții.

în comisia nr. 2 — „Formarea 
Integrală a omului" — au prezen
tat referate prof. David Cooper 
(Anglia), Roberto Matta (Chile) și 
Valeriu Pop, prim-redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia". în 
referatul său „Formarea omului 
și dezvoltarea economică" Valeriu 
Pop a prezentat pe larg succesele 
idobîndite de România în dome
niul învățămîntului, formării de 
cadre de ingineri și tehnioieni, 
măsurile luate de partid și gu
vern pe linia îmbunătățirii pro
cesului de învățămînt și a specia
lizării.
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® Prima ședință a Comitetului 
constituțional al Republicii

Patrioți din așa-zisa Guinee portughezd pregâtind 
împotriva trupelor colonialiste

CU JOATE TARILE»

QUITO 7 (Agerpres). — „Este 
foarte necesar să stabilim relații 
diplomatice cu toate țările care do
resc să întrețină relații economica 
cu țara noastră", a declarat preșe
dintele Juntei naționale de planifi
care din Ecuador, Jaime Nebot Va- 
lesco. în cursul anului 1967 el a 
vizitat, în fruntea unei delegații co
merciale, o serie de țări socialiste 
din Europa, printre care și Româ
nia. în urma contactelor avute cu 
această ocazie au fost semnate a- 
corduri comerciale și financiare. 
Valesco a menționat că acordurile 
cu țările socialiste „deschid o piață 
stabilă pentru exportul unor măr
furi tradiționale din Ecuador" (ba
nane, cafea, cacao și orez).

Președintele
R. S. F. Iugoslavia 
a sosit
în Afganistan

KABUL 7 (Agerpres). — La 7 ia
nuarie a sosit la Kabul, la invitația 
regelui Afganistanului, Mohammed 
Zahir Khan Șah, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

oOaspetele va face în. Afganistan 
vizită oficială de 4 zile.

ROMA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, M. C. Kolias, fostul prim- 
ministru al Greciei, cane a partici
pat împreună cu regele Constantin 
la încercarea de lovitură de stat 
din 13 decembrie 1967 și care și-a 
urmat suveranul în Italia, s-a re
întors duminică la Atena.

La plecarea din Roma, Kolias a 
declarat, potrivit aceleiași agenții, 
că hotărîrea sa a fost luată cu a- 
probarea regelui. El a adăugat că 
In Grecia se va abține de la orice 
activitate politică și se va consa
cra sarcinilor ce-i revin ca procu
ror general al Curții de Casație.

AGENDA
ECONOMICĂ

•Ț3 La Haruco, în provincia 
■«a Havana, a intrat în funcțiu
ne o nouă fabrică de ciment, 
construită numai în șase luni. 
La festivitatea inaugurală a 
participat primul ministru ai 
Cubei, Fidel Castro, președin
tele Osvaldo Dorticos și alți 
conducători cubanezi.

țȚi',l După cum anunță agenția 
«ad France Presse, patru între
prinderi industriale vest-ger- 
mane au fondat în comun o so
cietate pentru exploatarea ura
niului. Este vorba de firmele 
„Hibernia", „Kloeckner et cie", 
„Metallgesellschaft ag“ și 
„Steinkohlen-electrizitaet ag“. 
Noua societate, care poartă nu
mele de „Uran Gesellschaft" și 
al cărei sediu a fost stabilit la 
Frankfurt pe Main, are un ca
pital de 10 milioane mărci.

Convorbirile pe care primul 
ministru britanic, Wilson, 

ministrul de finanțe, Jenkins, și 
ministrul muncii, Gunter, le-au 
avut cu membrii Comitetului 
economic al T.U.C. (Congresul 
sindicatelor britanice) în legă
tură cu problemele privind sa
larizarea nu s-au soldat cu nici 
un acord. Reprezentanții T.U.C. 
au cerut ca, în perioada iunie 
1968 — iunie 1969, salariile să 
crească cu 3,5—4 la sută.

rai In Irak a intrat în funcțiune 
primul reactor nuclear. La 

ceremonia inaugurală a asistat 
președintele Irakului, Abdel 
Rahman Aref, și alte personali
tăți. Reactorul a fost construit 
cu asistența tehnică a U.R.S.S. 
El are puterea de 2 000 de kilo
wați și este deservit de 40 de 
specialiști irakieni.

'!

F. i. E. condamnă 
actele agresive ale S. U. A 
împotriva Cambodgiei

HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A., citind agenția sud-vietna- 
meză de presă „Eliberarea", a dat 
publicității o declarație a Prezi
diului Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare 
Vietnamul de sud, în oare sînt 
damnate planurile agresive 
S.U.A. împotriva Cambodgiei.

întreaga lume știe, se spune hi 
declarație, că, paralel cu intensi
ficarea războiului din Vietnam, 
Statele Unite și marionetele de la 
Saigon și Bangkok, au comis în 
mai multe rînduri provocări și 
chiar atacuri armate la frontiera 
cambodgiană. Ele au declanșat, în 
același timp, o campanie de ca
lomnii și intimidare cu scopul de 
a determina pe prințul Norodom

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
guvernul și poporul cambodgian, să 
renunțe la politica de pace și neutra
litate și să servească politica ameri
cană agresivă în Asia de sud-est.

F.N.E. din Vietnamul de sud 
respinge categoric toate calomniile 
la adresa guvernului și poporului 
cambodgian și condamnă toate ac
tele agresive comise de americani 
împotriva Cambodgiei. El este gata 
să ajute Cambodgia pentru a-și a- 
păra independenta, suveranitatea și 
integritatea teritorială. In cazul u- 
nei agresiuni împotriva Cambodgiei, 
se spune în încheiere în declarația 
F.N.E., Statele Unite vor întîmpina 
rezistența hotărîtă a poporului 
cambodgian și a frontului unic al 
tuturor popoarelor din Indochina.

operație
de trans
plantare 

inimiia
u mane

la ora 01,00 GMT, la 
al Universi-

Sîmbătă, 
Centrul medical 
tații din Stanford (California), 
o echipă de medici în frun
te cu dr. Norman Shum
way, șeful secției de chirurgie 
pentru bolile cardio-vasculare, 
a efectuat o nouă ope
rație de transplantare a inimii 
umane. Operația a durat 4 ore 
și jumătate. Pacientul, un mun
citor oțelar, în vîrstă de 54 
de ani, a fost nevoit să-și în
trerupă activitatea cu 18 luni 
în urmă, din cauza bolii de ini
mă de care suferea. Inima ce 
i-a fost grefată aparținea unei 
femei în vîrstă de 43 de ani, 
care a decedat în urma unei

Togo • Gunnar Jarring a sosit 
la Ierusalim • Bilanțul provi-
zoriu al catastrofei feroviare
din Anglia

Guvernul Republicii Populare a Yemenului de sud 
a anunțat sechestrarea proprietăților a încă 17 persoane, 
printre care se află sultanul și doi emiri. Sîmbătă a fost dată publicității 
la Aden noua listă completă a persoanelor afectate de aceste măsuri pe 
care figurează numele a 123 de persoane care și-au dobîndit proprie
tățile și uriașele sume depuse în bancă în timpul vechiului regim, favo
rizați de administrația britanică.

„în hangarul ciu
dat, plin de butelii de 
oxigen comprimat, de 
azot și de heliu, ,e în-' 
tuneric beznă. Medi
cul se îndreaptă spre 
un enorm cilindru de 
oțel, urcă pe estradă 
și privește printr-un 
hublou. Cei doi oameni 
supuși experienței — 
prizonierii cilindru
lui — stau întinși în 
hamac. Medicul se uită 
la ceas. Trebuie tre
ziți. Ridică receptorul 
telefonului cu ajutorul 
căruia se comunică cu 
cei doi «prizonieri». 
Cu vocea lui caldă me
dicul li se adresează i 
«Scularea, copii! Potri- 
viți-vă ceasurile, 
plus o sută, 
prin testul 
lor...»

Experiența 
la Marsilia, 
oameni o fac volun
tar. Răbdarea lor va 
servi drept o dovadă 
că se poate munci sub 
mare, la 120 metri a- 
dîncime, timp de două 
săptămîni în șir.

Voluntarii: Claude 
Wesly, un blond de 32

H 
începem 
reflexe-

are loc 
Cei doi

Jn mesajul adresat com- 
patriofilor săi, cu prilejul 
Anului Nou, președintele 
Confederației helvetice, 
Willy Spuhler, referin- 
du-se la fenomenul ab- 
stenfiunii electorilor în ra
port cu viafa politică a tă
rii, s-a întrebat dacă elve
țienii îl preferă pe Napo
leon lui Solon, precurso
rul democrafiei ateniene 
în antichitate. Cine cu
noaște însă realitățile so
ciale, politice și econo
mice ale Elveției știe 
bine că nici legislatorul 
atenian și nici măcar 
creatorul Băncii Franfei 
nu s-ar putea bucura de 
dreptul de cetățenie în 
ospitaliera patrie a lui 
Wilhelm Tel, Cel dinții a 
redus sarcinile fiscale ale 
populației sărace, în timp 
ce guvernanții helvetici 
au majorat costul vieții, 
în ultimul an, cu 4 la 
sută. Cit despre băncile 
din Zurich, nu au nimic 
comun cu creafia exilatu
lui de pe Sfînta Elena...

In anul care a trecut, 
evenimentele au dovedit 
că unele instituții elve
țiene, considerate imuabi
le, au început a suferi a- 
numite mutații prevestind 
evoluții mai dinamice. 
Astfel, ultimele alegeri 
naționale au cunoscut o 
participare neobișnuită, 
iar Partidul Muncii a ob
ținut un cîșfig totalizînd 
pe alocuri pînă la 30 la 
sută din voturile expri-

de ani, născut la 
Dunquerque și Jean 
Claude de ” 
pionj or de meserie, în 
vîrstă de 30 de ani.

Ascultînd de vocea 
medicului, cei doi, 
își pun hainele de 
cauciuc și trec din ca
seta de locuit în caseta 
de scafandru, 
sarela de 
din apă, se află o tijă 
cu inele. «Jean, scoate 
inelele! 
vocea venită din 
mea din afară. «Pune 
la loc două!» «Ridică 
alte trei!». Trebuie mă
surată viteza reflexe
lor celor doi oameni, 
dacă ea rămîne nor
mală după mai mul
te zile de viață «com
primată».

In manualele noas
tre de geografie se 
vorbește despre acel 
faimos «platou conti
nental» care mărgineș
te țărmurile tuturor 
pămînturilor scufun
date — 27 000 000 km p 
a căror adîncime nu 
depășește 200 de me
tri; o suprafață egală 
cu cea a Africii. Aici 
există cu siguranță pe-

comandă
lu-

Dr. NORMAN SHUMWAY

încă un soldat american, 
al optulea, a dezertat în 
Japonia în semn de protest 
împotriva războiului purtat 
de S.U.fl. în Vietnam. Acest 
militar, de 21 de ani, se numește 
Peter Wiggins și a fost marinar. El 
a participat la luptele de pe „colina 
881“ și a profitat de o permisie în 
Japonia pentru a dezerta. (France 
Presse).

Flota maritimă bulgară a 
deschis o nouă linie ma
ritimă regulată Libia—Tunis— 
Alger—Maroc. Pe noua linie mari
timă vor naviga vasele comerciale 
„Batale" și „Sopot". Nava „Batak" 
a și plecat în prima sa cursă ur- 
mînd să arunce ancora în porturile 
Tripoli, Tunis, Alger și Casablanca.

octombrie 1966 între membrii fa
miliei Kennedy și Arhivele națio
nale, acord ai cărui termeni au fost 
publicați sîmbătă de direotorul 
arhivelor, Robert Bahmer.

în orașul Tiumen a avut 
loc o adunare a activului 
de partid și economic dln re
giunea cu același nume, la care a 
luat cuvîntul Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In ultimii ani, în regiu
nea Tiumen, important centru in
dustrial al U.R.S.S. au fost desco
perite mari zăcăminte de petrol și 
gaze.

trol, minerale prețioa
se. Trebuie găsite. Dar 
pentru o oră de mun
că de plonjor la 100 m 
adîncime, e nevoie de 
8 ore de urcare pro
gresivă, pe etape, pen
tru a evita moartea 
cauzată de fenomene
le care însoțesc de- 
compresiunea.

Iată de ce se fac 
experiențele Ludion 
puse la punct de Henri 
Deauze de la C.N.R.S. 
(Centrul național de 
cercetări științifice).

Jean și Claude au 
terminat să înșire ine
lele. Timp de o oră, la 
o comandă, ei vor ri
dica sub apă, cu 
ajutorul unui scripete, 
un lingou de fontă de 
30 de kilograme.

Ceea ce fac ei acum, 
n-a mai făcut nimeni. 
Chiar americanii din 
„Ocean System" din 
New York au venit 
să-i vadă. Zilnic se 
deschide un sas prin 
care li se trimit bjf- 
tecul, legumele și com
potul de piersici. Ei 
manevrează dispoziti
vul, își iau hrana și-l 
închid din nou...

La invitația președintelui 
Nasser, la Cairo a sosit o 
delegație guvernamentală 
SOVietică condusă de K. Mazu- 

!rov,. prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. Dele
gația va participa la manifestările 
prilejuite de intrarea oficială în 
funcțiune a primelor hidroagregate 
ale nodului energetic de la Assuan.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, George 
Brown, a sosit duminică în 
Japonia. Cu această ocazia 
George Brown va discuta cu omo
logul său japonez, Takeo Mikl, pro
bleme legate de relațiile dintre 
Est-Vest, situația din Asia de sud- 
est, precum șl relațiile dintre cele 
două țări.

comoții cerebrale, după ce 
timp de 24 de ore s-a aflat în 
comă. Doctorul Shumway a a- 
nunțat că starea post-operatorio 
a pacientului este satisfăcătoare. 
El a arătat că evoluția stării 
pacientului va trebui să fie ur
mărită cu cea mai mare atenție.

La aflarea veștii privitoare la 
operația de transplantare a ini
mii, efectuată la Stanford, pro
fesorul Barnard a declarat : „îi 
doresc succes și sînt convins că 
va reuși". Dr. Shumway, a a- 
dăugat acesta, a efectuat ample 
lucrări de cercetare în dome
niul grefelor pe cord la ani
male. Echipa sa este, se pare, 
cea mai bine înzestrată din 
lume pentru efectuarea unor a- 
semenea operații.

în același timp, din Capetown 
se anunță că „starea sănătății 
dr. Blaiberg este foarte satis
făcătoare, iar rezultatele anali
zelor chimice sînt intr-adevăr 
foarte bune". Pacientul este 
bine dispus și i se administrează 
încetul cu încetul o alimentație 
normală.

Duminică a sosit Ia Mo
gadiscio vicepreședintele 
S.U.A., Humphrey, somalia 
este a șaptea țară vizitată de 
Humphrey în cadrul 
care îl face în țările

turneului pa 
Africii.

Fotografiile și radiogra
fiile făcute în cursul autop
siei corpului președintelui 
John Kennedy după atentatul 
de la Dallas de la 22 noiembrie 
1963, și care sînt păstrate în Arhi
vele nationale ale S.U.A., vor fi 
puse la dispoziția oamenilor de 
știință și cercetătorilor după data 
de 29 octombrie 1971. Aceasta re
zultă dintr-un acord încheiat la 29
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Bilanțul provizoriu al vic
timelor deraierii sîmbătă după- 
amiază a expresului Manchester— 
Londra este de 12 morți și 40 de 
răniți, dintre care 10 se află în 
stare gravă. în prezent se efectuea
ză o anchetă pentru a se stabili- 
vinovății deraierii ca urmare a 
ciocnirii expresului cu un autoca
mion ce transporta un transfor
mator electric de 125 tone și care a 
rămas blocat pe linia ferată în 
timp ce se apropia trenul.

Dupâ cum relevă presa 
Cipriotă turcă, numeroși func
ționari civili turci n-au avut vineri 
și sîmbătă permisiunea să pără
sească cartierul comunității turce 
din Nicosia. Potrivit presei, acești 
funcționari, considerați ca depin- 
zînd de „guvernul provizoriu", in
stituit la începutul săptămînil sub 
conducerea lui Kuciuk, sînt afectați 
de restricțiile anunțate de pre
ședintele Makarios.

Gunnar Jarring a sosit Ia 7 ianuarie la Ierusalim. 
Trimisul special al secretarului general al Națiunilor Unite în Orientul 
Mijlociu va purta convorbiri cu reprezentanți oficiali ai guvernului 
Izraelului în legătură cu situația din Orientul Mijlociu.

Retrospective
și perspective helvetice
mate. Fenomenul poate 
fi considerat — f 
seama de pasiunea 
apare, 
me, in 
litice — ca o reacție 
potriva rutinei unor 
difii anacronice și 
impuls spre înnoire,

finind 
ce 

vre- 
po- 
îm- 
tra- 

un 
spre 

modernizare atît pe pla
nul organizării interne, 
cit și al concepțiilor des
pre dialogul international. 
Sînt încurajate anumite 
întrepiinderi, dar rămîne 
actuală problema cerce
tării științifice, a dezvol
tării tehnicii în industriile 
de bază, a formării de 
cadre. Dacă în urmă cu 
cinci ani ritmul de creș
tere a economiei a fost 
de 7,5 la sută, anul tre
cut el a scăzut la 1,5 la 
sută. Situația economică 
a Elvefiei s-a resimfit, an 
de an, de pe urma scum
pirii viefii, a creșterii pre
turilor agricole, în timp 
ce salariile rămîn înghe
țate.

Anul 1968 — după
cum se anunfă — va în-

de la o 
dezbaterile

registra eforturi Impor
tante ale noii echipe 
guvernamentale în vede
rea eliminării unei serii 
de asemenea lacune.

Elveția este o țară 
mică, lipsită de materii 
prime. Ea depinde într-o 
mare măsură de schim
burile comerciala cu

dială, cl și în însuși infe
riorul Elveției. Ceea ce 
s-a numit aici „sfidarea 
americană" constituie me
reu mai mult un motiv 
de nedisimulată îngrijo
rare : în anul care a tre
cut, numeroase întreprin
deri elvețiene au fost di
gerate de grupuri indus-
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celelalte țari și de stabi
litatea acestora. Or, ex
portul de anul trecut a 
înregistrat un spor de 
6 la sută, adică de două 
ori mai mic decît cel din 
1965 și 1966. Aceasta a 
avut efecte imediate asu
pra importurilor de uti
laje, care au suferit 
o reducere de 4,4 la sută. 
Concurenta străină nu a- 
pare numai pe piafa mon-

triale de peste Ocean. Și 
nu puțini sînt aceia care 
pun problema „regîndi- 
rii" economiei tării. Cu 
atît mai mult cu cîf, ab
stracție făcînd de fenome
nele negative amintite, 
Elveția este o fără cu un 
nivel economic redutabil. 
Consumul anual de ener
gie electrică pe cap de 
locuitor se ridică la 3 893 
kWh. In primăvara Orecu-

fă, pe Insula Beznau, pa 
Aaar, lingă Baden, a în
ceput construcția primei 
centrale nucleare ; laolal
tă cu alte cinci asemenea 
centrale, în 1975, Elveția 
își va spori capacitatea 
producției de energie e- 
lectrica cu 2 milioane 
kW.

1967 a marcat o ino
vație pe planul politicii 
externe a Confederației. 
Prin memorandumul din 
18 decembrie, ca și prin 
cuvîntarea rostită de con
silierul federal Spuhler, 
ea s-a pronunțat pentru 
întîia oară asupra dezba
terilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarma
re. Admițînd ideea opor
tunității unui tratat de ne- 
proliferare nucleară, El
veția a subliniat în ace
lași timp necesitatea de
zarmării nucleare ca și a 
dezarmării generale, a 
securității și a destinde
rii internaționale. Ea s-a 
pronunțat, de asemenea, 
împotriva discriminării 
științifice și industriale, 
pentru aplicarea energiei

atomice în scopuri paș
nice, împotriva înarmării 
atomice. Este un limbaj 
nou, care merită a fi sub
liniat. Opinia publică el
vețiană pledează pentru 
o politică activă în sensul 
bunelor relații internațio
nale.

In sfîrșit, este cazul să 
amintim că la ultima se
siune a Asociafiei euro
pene a liberului schimb, 
la Lausanne, delegația el
vețiană s-a erijat în cam
pioană a unei mai largi 
deschideri spre (ările ră
săritene, a unor mai in
tense schimburi comer
ciale între (ările avînd sis
teme social-economice 
diferite.

De altfel, trebuie să re
levăm hotărîrea de a se 
inaugura, 
în cursul 
expoziție 
București 
nească 
helvetice. Ele se înscriu 
pe linia ascendentă a re
lațiilor româno-elvefiene; 
evolutive în 1967, schim
burile comerciale dintre 
cele două țări vor mar
ca un substantial progres 
în cursul anului 1968.

Circumstanțele interna
ționale se reflectă, în 
Elvefia, prin reacții care 
poartă firul înțelepciunii 
acestui popor vrednic și 
ponderat. De aceea este 
de așteptat ca anul care 
a început să fie mai bo
gat în evenimente.

probabil încă 
actualului an, o 

elve|iană la 
șl una româ- 
pe plaiurile

Lansarea 
camerei 
lunare 
„Surveyor 7“

CAPE KENNEDY 7 (Agerpres) 
— Administrația națicmală pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a lansat astăzi de la Cape Ken
nedy cu ajutorul unei racheta 
„Atlas Centaur"' camera lunară 
americană „Surveyor-7". Acest 
vehicul spațial va fi ultimul din 
cadrul programului american 
„Surveyor". El urmează să atin
gă lin suprafața Lunei.

„Surveyor-7“, în greutate de 
286 kg, are la bord, în afara unei 
camere de luat vederi, un mic 
excavator destinat să sape un șanț 
mai adine în solul lunar și un 
aparat de analiză chimică a tere
nului înconjurător. Nici unul 
dintre vehiculele spațiale ameri
cane de acest tip lansate pînă 
acum nu au fost înzestrate cu 
aceste două aparate în același 
timp. Micul laborator va fi în 
măsură să facă analiza suprafeței 
lunare în punctul de contact, pre
cum și a mineralelor scoase la 
suprafață de excavatorul în mi
niatură.

La 45 de minute de la lansare, 
„Surveyor-7“ s-a desprins de ra
cheta purtătoare plasîndu-se pe o 
orbită provizorie, la o altitudine 
de 185 de km.
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