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Rușinaru, vicepreședinte al Naționale a Cooperativelor de Producție, să prezinte ce trebuie luate în vederea eficienței economice a in-

mijloace de ac- orice ramură a cercetării — sau cum’ i se mai
necesarul de spalieri de la sută din cei de lemn, făcut ca, pe suprafețe
Convorbire realizată 
Radu ATANASESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Rafinâria Pitești, turnul de răcire
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Randamentul
spațiului comer
cial H La termo
centrala Luduș

Productivitatea
muncag —superi

proiectat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

Se

construiesc

pe ambasadorul R. D. Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit joi, 18 ianuarie, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Vietnam

în Republica Socialistă România, 
Hoang Tu, la cererea acestuia.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a fost de față Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

LOGICA
ȘTIINȚELOR

9 9

de legătură între 
cercetare și producție

Acad. Aurel AVRAMESCU

noi

S.M.T urîIn acest an vor lua ființă încă 8 stațiuni de mașini și tractoare. Astfel, numărul stațiunilor de mașini și tractoare înființate în ultimii doi ani se ridică la 23 din cele 56 prevăzute pentru a- cest cincinal. Departamentul mecanizării agriculturii și consiliile agricole au stabilit amplasarea noilor stațiuni în comunele Gă- neasa — Argeș, Traian — Bacău, Cermei — Crișana, Tîrgu Lăpuș — Maramureș, Bahnea — Mureș, Măgurele — Ploiești, Me- linești — Oltenia și Ilia — Hunedoara. Noile stațiuni de mașini și tractoare vor fi amenajate în centrul zonelor pe care le vor deservi, în apropierea căilor de comunicație, rutiere și de cale ferată și în care au crescut cerințele de mecanizare a lucrărilor în cooperativele agricole. La amplasarea lor s-a ținut seama, de asemenea, de propunerile privind noua organizare administrativ-teritorială a țării și sistematizarea localităților rurale.Noile stațiuni de mașini și tractoare își vor începe activitatea în campania agricolă din toamna acestui an, cînd pe terenurile cooperativelor agricole vor lucra în total 296 de S.M.T.(Agerpres)

Am înserat odată la Poienița. Privirea se izbea de pereții de piatră ai Vrancei iviți de pretutindeni. Era vară și muntele trimitea o răcoare severă, de stăpîn. în casa lui Ion Vulcan, muncitor la depozitul de cherestea, soția sa, Maria, își arăta deschis nedumerirea pentru plafonul nou, din lemn, încrustat cu motive florale cu atîta circulație prin partea locului.— Nu, nu zic că n-ar fi frumos. O fi știind el ceva omul care a făcut florile astea pe lemn. Dar, parcă-s așa, neașteptate...Ion Vulcan rîdea. Un rîs reținut, de vrîncean, în care s-a prelungit echilibrul în gesturi și gînduri al strămoșilor lui, oieri. Bucuria sa calmă putea foarte bine să însemne și un fel de răgaz dat lui însuși. Terminase casa, în stratul reavăn de pămînt din jur pusese flori, în una din camere, studio „de mijloc, nu la perete

Traiet

destine
Ilie TANASACHE

pentru a avea o audiție fără cusur la radio, a întins peste valea Milcovului dintr-un jane de piatră în altul, o antenă. O antenă de aproape 500 de metri. Acum, omul se odihnea rî- zînd. Nedumerirea nevestii ricoșa de „neînțelegerea" lui, de cumpătarea limpede, ca o bucurie adîncă și mare.Omul acesta face parte din prima generație de vrînceni a căror viață este rînduită alt- 
lel. Mocanii bătrîni trăiau dumnezeu știe cum în satele zăvorite de piatra muntelui. O dată sau de două ori pe an, porneau din Herăstrău sau din Spulber cu desagii de brînză sau ciuble din lemn spre tîrgul Focșanilor, colindau coclaurii fără drumuri zile și nopți și aduceau înapoi sare, și porumb, și mai știu eu ce, pentru trebuințele gospodăriei. In rest, toate curgeau pe un făgaș săpat cu sute de ani : oamenii se nășteau, mureau, un număr imens habar n-avea de carie, în schimb, ca o compensație, învățau fluierul, buciumul, Corăghiasca și Burduiul. Socialismul a urcat aici nu numai șoselele — pentru asta au trebuit tăiați masivii de piatră, pusă în frîu apa năzuroasă a rîurilor și pîrîi.rrilor — dar a oferit oamenilor și alte ipostaze de a trăi și gîndi, i-a ajutat să trăiască și să gîndească altfel. Maria Vulcan se mira neștiind dacă să-i placă sau nu florile încrustate în lemnul tavanului și, pentru a scăpa de aceste semne de îndoială și în privința .șervețelelor, le-a dat pe acestea unei femei dm Mera — localitate apropiată, vestită prin cromatica neașteptată a fotelor si iilor — să le „picteze". Maria Vulcan însă a- proane că a uitat imaqinea de altădată a celor patru țăruși și' cîteva seînduri ce reprezentau „studioul", a uitat
(Continuare în pag. a V-a)

O CERINȚĂ MAJORĂ ÎN
COOPERATIVELE AGRICOLE

Convorbire cu tov. Ion RUȘINARU
vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

Cooperativele agricole investesc, an de an, însemnate fonduri bănești în vederea lărgirii producției. Datorită acestor preocupări, precum și sprijinului substanțial acordat de către stat, ele au reușit să dezvolte continuu baza tehnico-mate- rială și proprietatea obștească, să obțină o producție globală și marfă tot mai ridicată, să realizeze venituri importante, ceea ce contribuie la dezvoltarea și consolidarea lor econo- mico-financiară, la ridicarea nivelului de trai al cooperatorilor. Trebuie arătat totuși că, în unele cazuri, eforturile financiare făcute pentru dezvoltarea proprietății obștești au o. eficiență redusă, nu sînt însoțite de o creștere corespunzătoare a producției agricole și a venitului bănesc.Avînd în vedere faptul că sîntem în perioada cînd adunările generale ale țăranilor cooperatori dezbat și aprobă planurile pe 1968 am solicitat tpv. Ion " ’Uniunii Agricole măsurile creșterii vestițiilor.
— Pentru început am vrea să pre

cizați principalii factori care deter
mină ca fondurile destinate investi
țiilor să nu contribuie în măsura po
sibilităților la sporirea producției și 
a veniturilor ?Cînd se face o investiție trebuie să se chibzuiască bine la oportunitatea și gradul ei de eficiență. Teoretic,,lucrul acesta este cunoscut de către cadrele de conducere din cooperative, ca și de cei ce activează la uniunile cooperatiste și în sarcina cărora cade sectorul de investiții. Practic însă, uneori se muncește la întîm- plare, se fac investiții de dragul investițiilor. Pot fi citate destule cazuri cînd, datorită ajutorului insuficient primit din partea organelor a- gricole, cooperativele și-au prevăzut, în planurile de investiții un număr prea mare de obiective, în vădit dezacord cu nevoile reale ale producției. Unul din acestea s-a semnalat în regiunea Crișana. Aici, la începutul anului 1967, ținînd seama de creșterea continuă a efectivelor de bovine, cooperatorii din multe unități agricole au prevăzut să ridice noi adăposturi pentru animale. La prima vedere nimic greșit. Numai că anali- zîndu-se ulterior posibilitățile de cazare existente și modul de folosință a suprafețelor construite s-a constatat că multe din grajdurile pentru vaci și animale de muncă incluse în planul de investiții pe 1967 nu-și justificau deloc prezența în aceste planuri.Trebuie spus, de asemenea, că au fost și situații cînd cooperatorii; din diferite regiuni au prevăzut realizarea unor obiective cu o slabă eficiență economică, au umflat artificial numărul obiectivelor incluse în plan în raport de posibilitățile reale de asigurare a documentației tehnice, a materialelor și utilajelor necesare, a forței de muncă calificată, a mijloacelor bănești etc. Așa se explică faptul că, an de an, au rămas neterminate foarte multe obiective — ca să nu mai vorbim de acelea care n-au mai fost deloc atacate — că execuția unora dintre acestea durează luni și chiar ani, depășindu-se termenele de realizare a anumitor obiective industriale de amploare, cu un grad de complexitate mult mai ridicat.Multe prejudicii aduce practica greșită adoptată de către conducerile unora dintre cooperativele agricole de a nu corela termenele de execuție și punere în funcțiune a a- numitor investiții cu perioadele în care furnizorii livrează materialele și utilajele necesare. Cele petrecute în domeniul irigațiilor confirmă în-

tru totul afirmațiile de mai sus. Anul trecut, unitățile agricole cooperatiste au amenajat pentru irigat circa 90 000 ha. Practic, însă, ’ele n-au putut să dea în exploatare întreaga suprafață. Printre cauzele care au deter-

minat această stare de lucruri anormală se numără și faptul că Uzina de pompe București, Uzina „Inde- pendența“-Sibiu și Uzina de utilaj petrolier-Tîrgoviște nu au putut livra, în primul semestru al anului, decît 50 la sută din agregatele de pompare și aspersoarele necesare. Nu există, de asemenea, o corelare judicioasă între ritmul de extindere a plantațiilor viticole și posibilitățile de asigurare a materialelor de susținere : spalieri din beton și lemn, araci. Pentru anul trecut, bunăoară, s-ăii-asigurat prin repartiții -numai 44 la sută din beton și 80 Aceasta a
(Continuare în pag. a HI-a)
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Examenele studenților din nou în actualitateFoto : Gh. Vințilă
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Mai presus de deosebirile impuse de însuși caracterul distinct al acestor variante, ale muncii omenești, — cercetarea științifică, activitatea de producție — de „ruptura" ce a persistat între ele vreme de secole, scopul lor unic în ultimă instanță — bunăstarea și fericirea socială — a creat condițiile unor multiple și strînse corelații și întrepătrunderi între ele. Procesul de integrare organică a științei cu economia parcurge astăzi o nouă etapă, adîncită a realizării sale, afirmîndu-se ca o cerință imperioasă ce condiționează într-o mare măsură realizarea progresului tehnico-științific multilateral. De altfel, una dintre principalele direcții dezbătute și reliefate cu pregnanță în Directivele aprobate de Conferința Națională a partidului se referă tocmai la necesitatea integrării operative și pe căi multiple a științei noastre în activitatea productivă. Drept urmare, toate posibilele punți de legătură, de corelare directă, tot mai strînsă, a eforturilor savantului cu cele ale specialistului din producție intră în deplina atenție a acestora, pentru a fi cît mai intens, mai rodnic folosite și extinse. O asemenea punte se referă, fără îndoială, și la sfera largă a mijloacelor, metodelor și etaloanelor folosite de fiecare din aceste două mari sectoare ale progresului actual — adică la însemnatul domeniu al metodologiei. Termen ce desemnează diferitele moduri și tivitate folosite în științei, metodologia „logica științelor", spune — cuprinde, în sensul ei larg, toate posibilitățile de investigație prin care se jobîridesc cunoștințe sistematice, soluții și rezultate științifice. Acestea pot fi împărțite în două mari categorii : tehnice (cu ajutorul cărora fenomenele investigate se măsoară cu precizie, determinîn- du-se condițiile în care au loc. pentru a putea fi observate și aplicate în mod util) și logice, adică metode de raționament în legătură cu fenomenele observate, în scopul interpretării și utilizării lor cît mai exacte.Firește, existenta unui „limbaj" i lucru unitar, comun, rămîne 1 deziderat esențial în primul rînd pentru însăși conlucrarea armonioasă dintre ramurile științei, a specialiștilor ce desfășoară în principal cercetări de un anume nivel — fundamental, aplicativ, de dezvoltare etc. — dar el are o însemnătate deosebită mai ales pentru actualul proces de întrepătrundere a științei cu economia. De fapt, în actuala fază de dezvoltare a științei și economiei naționale este nevoie ca între cercetarea fundamentală sau aplicativă și procesul productiv să existe un lanț continuu de verigi, de-a lungul căruia să circule operativ — în ambele sensuri — fluxul bogat al informațiilor „la zi“ și al rezultatelor, exprimat în limbaje accesibile tuturor a- cestor verigi interesate. Cercetătorul — consilier științific din ministerele economice, centralele industriale sau marile unități de producție — se va încadra și el într-una din aceste verigi, revenindu-i rolul de a crea încă un făgaș de legătură directă între știință și producție.Sîntem pe deplin conștient! de marea însemnătate pe care o are astăzi cristalizarea unui sistem metodologic unitar între cercetare și producție
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menit să asigure o circulație cît mai exactă și mai rapidă a diverselor idei și valori între știință și economie. încă de acum cîțiva ani, la Centrul de calcul al Universității bucureștene, de pildă, se organizau cursuri menite să-i familiarizeze pe reprezentanții producției cu limbajul matematic, în scopul de a permite acestora să exprime cît mai adecvat feluritele lor solicitări. Se creau în acest fel nu numai condițiile unei abordări operative, pe mașinile de calcul, a cerințelor economice stringente, dar și posibilitatea ca inginerii și tehnicienii ministerelor sau întreprinderilor să poată înțelege și prelua cu promptitudine soluțiile o dată definitivate.In aceste condiții, metodologia cercetării se impune, după părerea mea, ca un important obiect și teren de investigație, apt de a aduce perfecționări esențiale creației științifice propriu-zise, precum și finali-

® Profilul cămi
nului cultural în 
stadiul actual al 
dezvoltării satu
lui ® Pe teme școlare: 

Cerințe ale ma
nualului modern

(Continuare în pag. a IV-a)

Plecarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al 
al 
la 
al 
prietenie.

La plecare, la Gara de Nord, au 
fost prezenți tovarășii Chivu Stoi
ca, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, se-

»•

Prezidiului Permanent, secretar 
C.C. al P.C.R., a plecat joi seara 
Budapesta unde, la invitația C.C. 
P.M.S U., va face o vizită de

cretar al C.C. al P.C.R., Virgil Tro- 
fin, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și

față Jozsef Vince, 
R. P. Ungare la 
membri ai ambasa-

Există, și pe drept cu- vînt, o tehnică a educației. Cercetători de cele mai diverse orientări .elaborează modele educaționale, construiesc sisteme de acțiune educativă, algoritmizează și formulizează pe traiectul impulsurilor de la educator la educat, cuantifică influențe și reacții, realizează a- titudini... Mașinile electronice de calcul și de prelucrare statistică își afirmă tot mai insistent o prezență instrumentală și metodică în efortul științei de a explica fenomenele educative. Asistăm la o tenace ofensivă a tehnicii și măsurătorilor, fapt care îl făcea pe un cunoscut sociolog să vorbească de o adevărată „cuantofrenie“ în- domeniul atît de complex și dinamic sociale.;Un lucru obținut, pe reale progrese în avansarea unor soluții pentru optimizarea actului, educativ; consumul de inteligență tehnică este, fără îndoială,

răsplătit cu laurii eficienței.Și totuși... Este regretabil că, adeseori, viziunea tehnică este transferată din domeniul cercetării educației (unde, între anumite limite, își are locul) în spațiul practicii educative, al

al cercetăriloreste cert : s-au această cale,

(Agerpres)

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLORE A ȚUIU

EDUCA TIV

ecran apare 
„distrugerea 

Urmează

coco-în consecință înseamnă deforma. Funcțiunea sa cială, integrarea sa în lectivitate are, desigur, ordonate măsurabile. Omulexistă însă și dincolo de acestea. Un mecanism se poate defecta, dar niciodată răni sufletește ; mașina

și generos nu se nimeni, apare eroare care ține și mentalitatea

Un film 
care răscolește 
conștiința umană

© •

acțiunii educative propriu zise; apar astfel, la unii educatori, o optică și o mentalitate tehnicistă în raporturile lor cu tinerii, cu adolescenții. A educa înseamnă a lucra cu oamenii, cu o materie de o mare sensibilitate și delicatețe. Omul, această entitate acționată de resorturi de o nebănuită finețe, nu poate fi asemuit mecanismelor ; a face exces de reprezentarea cantitativă a personalității sale și a-1 aborda

răspunde automat comenzilor, dar omul interpune între el și excitanții externi filtrul conștiinței și barajul intimității.Există un consens unanim în această privință. De la acceptarea adevărului pînă la practicarea lui se întinde însă un drum anevoios, a cărui parcurgere solicită intens. Un drum care nu-i întotdeauna parcurs pînă la capăt. Așa se face că în acțiunea educativă, cotidiană, de al cărei

sens nobil îndoiește frecvent o de optica amintită : aceea de a-1 trata pe tînăr, pe adolescent ca pe un robot, dator să răspundă cu o invariată a- decvare solicitărilor primite. Se uită, înainte timp și se cere condiția încrederii său. Că această încredere nu se poate realiza doar pe calea relațiilor funcționale dintre profesor și elev. Educația presupune o corelație vitală între doi poli ca structuri ce se vor autonome : educatorul și educatul. Liantul funcției sociale a fiecăruia este necesar dar insuficient pentru' mult

nu odată, că de a executa la întocmai ceea ce i — tînărul pune fundamentală a în educatorul

Aculin CAZACU 
asistent la catedra 
de sociologie, Uni
versitatea București

(Continuare 
în pag. a II-a)

Intr-o fotografie luată 
acum 23 de ani la Hi
roșima, imediat după 
explozia bombei atomi
ce, străzile se mai dis
ting doar ca niște dire 
albe. Totul fusese trans
format într-o masă de 
moloz. Nimic nu mai a- 
mintește de existența 
zecilor de mii de oa
meni dispăruți într-o 
clipă. O clipă venită pe 
neașteptate, luînd orașul 
prin surprindere.

Momentele acelea de 
groază au fost reînviate 
recent la Tokio într-o 
încăpere a Ministerului 
învăjămîntului, în fața 
unei asistente toarte re- 
strînse. Efectele catastro
fei atomice de la Hiro- 
șima și Nagasaki au fost 
prinse pe peliculă de 
un grup de savanfi ja
ponezi, cu ajutorul ope
ratorilor cinematografici 
ai societăfii „Nichiei 
News Film Co", imediat 
după exploziile atomi
ce. Ei au considerat ca o 
datorie a lor să păstre
ze pentru generațiile 
viitoare imaginea ace
lor momente. Dar, după 
terminarea filmărilor au
toritățile militare ameri
cane au confiscat peli
cula pe care o păstrea
ză și acum la Washing
ton. După îndelungate 
insistente, Japonia a pri
mit copia acestui film. 
Documentul poate fi pre
zentat sau nu publicului 
japonez ? Căutarea răs
punsului la această între
bare a stîrnit dezbateri 
aprinse.

In liniștea așternută a- 
supra micii încăperi din 
clădirea Ministerului în- 
vățămîntului filmul a re
adus în actualitate dra
ma de la Hiroșima și 
Nagasaki. In sală se a- 
flau și autorii peliculei.

Primele secvenfe în
fățișează Hiroșima îna
inte de bombardament 
cu viafa ei calmă, obiș
nuită. Apoi, ca și atunci, 
în acea zi de august, a- 
pare brusc priveliștea 
dezolantă a Hiroșimei 
după explozia bombei. 
Imaginea cunoscută a 
orașului dispăruse. Sche
letele metalice ale clădi
rilor sfărîmate stau cul
cate la pămint, tramva
iele sînt rupte în bucăfi, 
iar pasagerii, transfor
mați în schelete, au ră
mas în pozifia în care 
se aflau în momentul 
exploziei. Apar apoi oa
meni de știinfă care a- 
dună pămint și cenușa 
corpurilor omenești pen
tru a le cerceta radioac
tivitatea.

Acestor scene ale 
morfii le urmează alte 
imagini zguduitoare, ca- 
re-i înfățișează pe su
praviețuitorii atacului în 
agonie. Aceștia au în
cetat din viafă în urmă
toarele cîteva luni.

Dintre secvențele fil
mate la Nagasaki rețin 
atenfia în mod deosebit 
cele de la stafia de prim 
ajutor improvizată în 
grabă, unde pacienfii, în 
așteptarea tratamentului-,

sînt cu greu recunoscut). 
înainte de sfîrșiful Ul
mului, pe 
subtitlul : 
s-a încheiat".
apoi acest comentariu : 
„Bomba atomică a fost 
folosită pentru . prima 
dată în război. De acum 
înainte ea trebuie să fie 
folosită pentru pace. 
Sperăm și credem în 
venirea acelor zile’’.

Și din nou autoritățile 
își spun aceeași întreba
re : să prezinte sau nu 
acest film publicului ja
ponez ? Cei care l-au vi
zionat au exprimat pă
reri contradictorii. Astfel, 
Eizo Tajima, profesor la 
Universitatea Rikyo, con
sideră că filmul trebuie 
rezervat exclusiv cerce
tării științifice, fără 
să fie prezentat publi
cului. Adepfii acestei 
păreri consideră că vi
zionarea filmului ar duce 
la intensificarea luptei 
poporului japonez îm
potriva înarmărilor, pen
tru o politică de pa
ce și colaborare inter
națională. Criticul de ci
nema Akita Iwasaki, 
care a condus filmările 
în calitate de director al 
companiei „Nichiei" și 
numeroși alfi reprezen
tanți ai opiniei publice 
sînt de părere că, nu
mai prezentat publicului, 
filmul poate contribui la 
promovarea păcii în lu
me, la mobilizarea oa
menilor în lupta pentru 
interzicerea armelor nu
cleare.

i
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a oamenilor rezultatele pro-

is- e- so- le-

DEZBATEM
We sugestii 
privind județul 

CARAS - SEVERIN
Masele largi ale oamenilor muncii sînt pe 

deplin convinse că punerea de acord a or
ganizării administrativ-teritoriale cu schimbă
rile calitative intervenite în dezvoltarea forțelor 
de producție și în repartizarea lor geografică, în 
dezvoltarea societății, cu modificările demografice 
și condițiile de viață — reprezintă o necesitate 
stringentă. Bazată pe tradiția istorico-geografică, 
pe condițiile economice, social-politice și geo
grafice existente, pe legăturile culturale și per
spectivele de dezvoltare viitoare a județelor și 
municipiilor, noua împărțire va asigura tuturor 
localităților de pe teritoriile județelor, cît și jude
țelor în ansamblul lor o dezvoltare armonioasă.

întrucît propunerile Comisiei centrale de par
tid și de stat sînt supuse dezbaterii publice și 
întrucît cunosc mai în amănunt situația regiunii 
Banat, aș vrea să-mi exprim și eu unele păreri, 
deși, firește, poate că nu sînt cele mai judicioase. 
Mă gîndesc, bunăoară, la localitățile de pe clisura 
Dunării, printre care Liubcova, Drencova, Bigăr, 
Svinița, Baia Nouă, Dubova, Ogrâdena, Orșova și 
altele care, conform propunerilor, ar urma să fie 
atașate județului Gorj. Cred că această 
zare teritorială ar mai putea fi analizată 
multe motive. Economic, aceste localități 
vitează spre Gorj, deoarece majoritatea 
rilor de aici lucrează la întreprinderile 
de la Moldova Nouă sau în cele de extragere a 
metalelor neferoase, avînd legături foarte bune 
cu Moldova Nouă și Reșița. Distanțele între aceste 
localități și reședința județului, unde urmează 
să-și rezolve totuși diverse interese, sînt foarte 
mari, depășind chiar distanțele pe care le aveau 
de parcurs în timpul cît existau regiunile. Astfel, 
dintr-un studiu pe care l-am făcut, rezultă că de 
la Liubcova la Reșița distanța este de numai 132 
km, în timp ce pînă la Tg. Jiu sînt 248 km ; de 
la Berzeasca la Reșița sînt 130 km, iar pînă la 
Tg. Jiu sînt 243 km etc. Aceste distanțe cores
pund cu cele de la București la Constanța sau 
Galați, de la București la Făgăraș sau Miercurea 
Ciuc.

Perspectivele de dezvoltare a acestor localități 
în domeniul industriei metalelor neferoase și mai 
ales în cel turistic le fac să constituie unități 
economice geografice greu de despărțit de defi
leul Dunării, în care, peste cîțiva ani, se va crea 
lațul de acumulare de la Porțile de Fier, ale 
căror centre turistice vor fi Moldova Nouă și 
Orșova. Propun, în baza celor expuse mai sus, 
menținerea localităților cuprinse între Liubcova 
și Orșova (inclusiv) în cadrul județului Caraș- 
Severin, cu reședința în Reșița.

O a doua propunere la care m-am gîndit s-ar 
referi la trecerea localităților Gherteniș, Măure- 
ni, Gătaia, Sculea, Șoșdea, Semlacul Mare și 

• Semlacul Mic, Ferendia, Clopodia, Lățunaș și 
Jamul Mare la județul Caraș-Severin. Aceste 
localități gravitează economic spre Reșița, unde 
lucrează o bună parte din locuitorii lor și unde 
își plasează produsele cooperativele agricole de 
producție din aceste sate. De asemenea, distanța 
dintre Reșița și aceste localități este mult mai 
mică decît cea spre Timișoara, iar legăturile de 
tren mult mai numeroase. Fac această propunere 
plecînd și de la faptul că din comunele mențio
nate mai sus, în orașul Timișoara lucrează doar 
24 de oameni, față de peste 1 600 la Reșița. Mai 
lesnicioasă le-ar fi și rezolvarea anumitor cerințe 
din domeniul comercial, al deservirii școlare etc.

Deoarece cred că toate cele de mai sus 
corespund, pe de o parte, intereselor economice 
și sociale ale populației din așezările respective, 
iar pe de altă parte ar contribui la o mai eficien
tă dezvoltare economică a județului Caraș-Seve
rin și, în special, a localităților respective — 
mi-am permis să le supun discuției.

Prof. Mariui BIZEREA 
lector la Universitatea 
din Timișoara

reparti- 
din mai 
nu gra- 
locuito- 
miniere

Am studiat atent noua hartă administrativă a țării întocmită pe baza centrale de partid riului în 35 județe tății de a pune de trativ-teritorială cu survenite în însăși în ultimii 20 de ani, cu puternica dezvoltare a economiei noastre socialiste, a vieții social-cul- turale.Locuiesc în Baia Mare de mai bine de 20 de ani. In acest timp am văzut orașul nostru cres- cînd, devenind un puternic centru al industriei miniere, al metalurgiei neferoase și chimiei. Au fost construite aici o uzină de mașini și utilaj minier, o uzină de preparare, a fost dezvoltat și modernizat combinatul chimico-metalurgic etc. S-a reconstruit Teatrul de stat, s-a construit o policlinică, un spital modern, numeroase școli și cămine pentru copii. S-au dat în folosință în anii aceștia, oamenilor muncii, peste 7 000 de apartamente. La această dezvoltare am fost părtași șt noi, minerii din bazinul minier Baia Mare, și cu atît mai luminoase ni se par perspectivele. Minerii noștri au primit cu mare satisfacție măsurile propuse și îmi exprim și eu, alături de ei, totala adeziune față de ceea ce se preconizează, cu angajamentul de a munci cu toate forțele pentru continua înflorire a Maramureșului nostru în cadrul Românii socialiste tot mai prospere.Ne-am bucurat mult de propunerea ca Mare să devină municipiu. Este o măsură concordă cu actuala dezvoltare a orașului — puternic industrializat și cu o populație tot mal numeroasă — și, mai ales, cu cerințele de viitor. Așa cum s-a subliniat, este firesc ca orașele cu o deosebită însemnătate în viața economică și culturală a țării să dispună de competențe largi în conducerea treburilor de stat și obștești, să aibă plan și buget proprii, spre a putea progresa în ritmul impus de dezvoltarea generală a țării. Cred că,‘ într-un asemenea context, ar merita analizate posibilitățile ca în oraș să ia ființă unele școli medii tehnice, aș propune chiar școli de subingineri, specifice principalelor ramuri economice din Maramureș : minerit și metalurgie neferoasă — chimie, care să creeze cadre medii tehnice la nivelul dezvoltării de perspectivă a acestor ramuri. Asta cu atît mai mult cu cît asemenea școli au o veche tradiție la Baia Mare. Iar pentru că avem și vom avea mult- tineret, și pentru că trebuie să ne gîndim și la desfășurarea orașului pe plan edilitar, aș aminti că, în perspectivă, ar fi nimerit să se amenajeze, pe lîngă numeroasele locuințe noi, mai multe spații verzi și în special parcuri sportive complexe, în această privință fiind deocamdată deficitari. Cred că s-ar putea valorifica mai bine, pentru înfrumusețarea așezării noastre, și creațiile artiștilor plastici din Baia Mare, plasînd operele lor — de sculptură, pictură — pe marile artere, în piețe etc. Fac propunerile cu convingerea că, în condițiile transformării orașului în municipiu, vor exista și mai multe posibilități în această direcție, mai mult răgaz și preocupare pentru tot ce ține de confortul și frumusețea vieții cotidiene.

propunerilor Comisiei și de stat. împărțirea terito- răspunde întrutotul necesl- acord organizarea adminis- transformările fundamentale structura economică a țării

Revenim, dintr-o nouă perspectivă de astă dată, asupra unor aspecte privind utilizarea rațională a spațiului comercial. Nu de mult semnalasem anomalia frecventă, din păcate, a schimbării arbitrare, pe baza unor măsuri de birou, negîndite suficient, a unor „vaduri" ca și folosirea unor spatii comerciale în scopuri neconforme destinației lor, ceea ce constituie, de asemenea, un procedeu nerațional.Astăzi abordăm o altă fațetă a chestiunii, nu mai puțin importantă atît pentru creșterea randamentului economic al rețelei comerciale, cît și a bunei deserviri. Este vorba de judicioasa chivernisire a spațiului comercial existent. Aceasta înseamnă, în primul rînd, evitarea oricărei risipe. a oricăror „locuri moarte". A- poi. mai înseamnă utilizare complexă, prin posibilitatea de a oferi în același loc un sortiment de produse variat. Un magazin, chiar dacă are vitrine și galantare, nu este o sală de expoziție și nici muzeu. Spațiul costă bani, el incluzînd pe fiecare metru pătrat o cotă din chirie, încălzit, lumină, întreținere, curățenie etc. De aceea, un bun comerciant va căuta, prin „chivernisirea" lui judicioasă, să realizeze o vînzare maximă și, deci, maxim.Dar, se va zice, ții sînt de ordin privind utilizarea spațiului comercial sînt cuprinse în orice manual, în orice instrucțiune ce tratează despre acest domeniu, în orice îndrumare pe care o dau inspectorii pe teren, așa că rar se mai poate găsi vreun șef de magazin neinițiat. Din păcate, chiar dacă e așa, teoria nu se potrivește cu practica. De aici și o seamă de anomalii...Să ne referim, de pildă, la ceea ce numeam utilizarea cît mai complexă a spațiului comercial ca rezultat al talentului și științei de a organiza astfel unitățile, încît în fiecare loc, în fiecare raion să existe o multitudine de produse, de sortimente. încît clientul să aibă posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă, să fie determinat să cumpere și alte articole la care nici nu se gîndise, dar pe care le descoperă cercetînd vitrinele și rafturile.Prilej pentru astfel de considerații mi l-a oferit vizita, absolut întîmplă- toare, într-un complex comercial din noul cartier Grigorescu al Clujului. Complexul e format dintr-un spațios magazin alimentar, cu autoservire, alături de care mai este o unitate de produse lactate și alta de legume și fructe. Nimic de zis. unitățile sînt . aspectuoase, cu vitrine mari, bine dotate, bine întreținute. M-am între-

bat însă dacă pentru o utilizare mai judicioasă a spațiului, n-ar fi fost mai indicată o altfel de distribuire a lor ; în sensul ca lactatele, ca și e- ventual fructele să fie preluate de magazinul alimentar, iar în incintele degajate să ia ființă vreun magazin de articole de uz casnic, vreo mercerie etc. Cu alte cuvinte, deservirea din acest centru comercial să devină mai complexă, ceea ce ar duce, im- • plicit, și la creșterea randamentului economic.In mod cert, magazinul alimentar cu autoservire; ca în genere magazi-

din rețeaua comerțului cu produse alimentare.Vorbeam de mania unora transforma spațiul comercial într-un fel de expoziții. Pe semne, așa cum cred ei, acest lucru ar avea darul să atragă atenția clientelei asupra unor produse, facilitînd vînzarea lor. Adevărul e că cel care intră într-un magazin cu intenția să cumpere, zăbovește prea puțin în fata unui astfel de colt pestriț, izolat de restul incintei, în mod simbolic, printr-un lănțișor. Virtualul cumpărător se îndreaptă spre tejghea, unde, din pri-
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întotdeauna nele de acest fel, ar putea să cuprindă, foarte bine, pe aceeași suprafață. mult mai multe produse. Este inexplicabil de ce multe din ele se rezumă la produse de „băcănie" și nu-ti oferă, pe lîngă acestea, pîlne, fructe, lapte etc. — așa cum se obișnuiește în mod curent în magazinele similare din străinătate. Spațiu pentru extinderea gamei de sortimente există berechet. El este ocupat însă în mod inutil de mari cantități de cutii de conserve, de borcane de dulceață, de cutii de biscuiți, așezate acolo în scop decorativ, mai mult „ca să umple spațiul", tate efectivă.Un exemplu bun zării judicioase, cu variate, a spațiului stitui-e magazinul „Unic" din București, iiniei de ’ ________foarte diversă de articole alimentare, de articole de uz curent, mezeluri, produse gospodina etc. Astfel se explică afluxul de cumpărători, cît și faptul că magazinul înregistrează cea mai mare productivitate pe vînzător

decît din necesi-în privința utili- produse cît mal comercial îl con- cu autoservire De-a lungul deservire găsești o gamă

cina puținătății spațiului și a locurilor de vînzare, se produce mereu îmbulzeală. Cei care vor o ilustrare concretă a unei astfel de anomalii pot vizita magazinul cu articole de menaj din Piața Amzei. Acolo vor putea vedea cum circa un sfert din suprafața comercială e destinată u- nei expoziții de farfurii și vase de cristal, așezate jos pe podea, cu toate că magazinul a fost înzestrat cu vitrine suficient de mari, iar în interior are amenajate rafturi corespunzătoare.S-a insistat, pe drept cuvînt, asupra creării de către industrie a unor unități de prezentare a produselor proprii. In acest sens, înființarea magazinului de brînzeturi și lactate din Bd. Gheorghiu-Dej a fost binevenită. Dar cum se justifică, în momentul de față, spațiul de la etajul localului — local dintre cele mai centrale — fost restaurant cu dever mare, carecuma vinde gustări și plăcinte, din păcate mult degradate față de calitatea inițială ? Și ce s-a realizat, cum mai semnalam într-un articol anterior, prin desființarea gustărilor
a-

calde din magazinul Polar, decît alăturarea. a trei unități cu absolut același profil, dintre care Polarul are metri întregi de suprafață literalmente neutilizați ?Care sînt consecințele, pe plan mai larg, asupra nivelului de clientelei, ce derivă din unor astfel de situații Lipsa de promptitudine, de a străbate drumuri mai multe și maii lungi. Cineva atrăgea atenția, pe bună dreptate, că din Plata Sf. Gheorghe și pînă în Piața Romană, nu există decît două unități pentru vînzarea produselor alimentare. Se mai află, e drept, ici-colo, la cîte o bifurcație, într-o stradă laterală, unități pe care scrie „Alimentara", dar acestea „țin" numai o categorie res- trînsă de produse. De aceea, mai toată lumea se îndreaptă, uneori de la distante mari, către zona unde se concentrează comerțul alimentar care, mai ales în orele de vîrf, devine aglomerat.Soluția ? Chivernisirea rațională a spațiului existent prin extinderea locurilor de vînzare, ceea ce ar duce la evitarea gîtuirilor în orele de „vîrf". Peste tot sînt destule „locuri moarte", care pot fi incluse în circuitul activ, descongestionînd punctele suprasolicitate.Pe de altă parte, ar trebui găsite modalități de folosire cît mai complexă a spațiului, astfel încît într-un perimetru redus ca mărime, oricare magazin să poată oferi o mare varietate de produse, care să asigure, o aprovizionare cotidiană cît mai completă. scutindu-1 pe client să colinde dintr-un loc în altul. în felul acesta s-ar reduce și o anume forfotă si aglomerație artificial create. Altă soluție : introducerea unor metode moderne de desfacere, care duc la mărirea spațiului comercial în mod economic. Printre acestea cităm : u- tilizarea autorulotelor. „Autorulota — ne încredințează specialiștii din cadrul Ministerului Comerțului Interior (direcția marilor magazine) — este o unitate comercială pe roate. Remorcată la un I.M.S., ea se poate deplasa oriunde. Costă relativ mai ieftin decît spatiile clădite. Printre altele, ea poate fi utilizată și pentru descongestionarea unor locuri solicitate de clientelă, mal ales în cazul unor cumpărături de sezon".Desigur că pentru o bună organizare a magazinelor cît si a rețelei, sub raportul utilizării rationale, eficiente la maximum, a spațiului există, pe lîngă cele pe care le-am sugerat. nenumărate posibilități, care tin de condițiile locului, de perseverenta, de căruia.

deservire a persistenta anormale ? necesitatea

talentul comercial al fie'

uneiBaia care

Ștefan CRĂCIUNICĂ
inginer șef la exploatarea minieră 
Baia Sprie

0 lucrare

Intr-una din serele grădinii botanice 
din Cluj(Foto : R. Costin)

contextul politicii partidului și statului nostru, un loc însemnat îl o- cupă sistemul asigurărilor sociale, menit -* mijloacele de necesare celor muncit dar au inapți de muncă sau total, familiilor lorOcupîndu-se de problemele unui domeniu atît de important și complex al vieții sociale, lucrarea „BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT" de conf. univ. dr. GH. D. BISTRICEANU, tipărită de curînd în Editura Științifică, încadrează atît principiile teoretice care le definesc, cît și felul concret în care se mobilizează veniturile și se fac cheltuielile bugetului asigurărilor sociale, de stat, metodologia elaborării, adoptării, executării și încheierii lui. între aceste coordonate, un scurt toric al apariției și voluției asigurărilor claie în tara noastră, gat intim de lupta îndelungată și plină de sacrificii a clasei muncitoare, dă ca, rea tulRomânia socialistă, să înțeleagă mai bine valoarea

realizărilor regimului tru în acest domeniu.Ca idee centrală se prinde din volum, prisma corelației tive între factorul mic, de structură și cel de suprastructură, partidului

posibilitatea cititorului raportînd la dezvolta- continuă, la conținuși calitatea lor în

materială muncii în ducției, mecanismul acordării pensiilor și ajutoarelor sociale fiind reglementat în așa fel, încît, formele de ocrotire a angaja- ților să se afle în concordanță directă cu principiul socialist al retribuției. Astfel, este relevată și adîn- cită semnificația stabilirii sumelor de plătit pentru asigurări sociale de tre întreprinderi și Stituții în funcție de dul de dificultate a murii de muncă din acestea fac parte, a . siilbr ca un procent din salariu tarifar al angajatului, procent privit prin prisma parametrilor cantitativi și calitativi ai activității depuse de salariat.In lumina documentelor Congresului al IX-lea al

că- in- gra-ra- care pen-

• RĂSPUNSURI
e Cu ocazia unui control privind rezultatele economice înregistrate de I.A.S. — Cîmpulung-Muscel, s-a constatat că pentiu transportul a 5 vagoane de material lemnos întreprinderea plătise C.F.R. o sumă de bani neobișnuită. Cum așa ? —ne-am în- Si, cercetînd :trebat, surprinși.atent actele, am dezlegat problema. Lemnele fuseseră aduse cu trenul de la o întreprindere forestieră din regiunea... Suceava ! Raionul Muscel e împînzit de păduri și întreprinderile forestiere din regiunea Argeș au suficient material lemnos. Ce-or fi căutat tovarășii de la I.A.S. Cîmpu- lung tocmai în regiunea Suceava 1 Cine a dat repartiție pentru acest material de la o distantă atît de mare ar trebui să contribuie la cheltuielile de transport.

Ing. Florin LUJESCU
Sucursala rea. Arqes
Nafionale
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organizăm mai bine, la poștă, de difuzare a presei ?
Mîhcii BUDU
Vasile Alecsandri nr. 4

de rebuturiPentru permis opera mintiisănătoase
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Scuzați 1 Errare humanum est... Așa stînd lucrurile, am comunicat C.L.S. Ploiești obiecția C.L.S. Pitești. Și la 12 I a.c. am și primit răspunsul : „Trimiteți, vă rugăm, scrisoarea C.L.S. Pitești, competent s-o rezolve". S-o. ,. in— ... trimiteri» fâfăș'F? !Dar dacă greșim.,.. i/r măi din nou? (...perseverare — diaboli-
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e La 13 noiembrie 1967 la redacție o scrisoare în natarul ei, Ieronim Cerbu, automa- caragiu la I.U.G.T. — Ploiești, solicita unele lămuriri. Problema intră in atribuțiile sindicatului. De aceea, redacția a trimis corespondența Consiliului local al sindicatelor Ploiești. Răspunsul n-a întîrziat să sosească : scrisoarea a fost greșit trimisă la Ploiești, întrucît „semnatarul ei lucrează la stația din Pitești". Scuzați ! Ne-am conformat și am înaintat scrisoarea acolo unde trebuie, adică la C.L.S. — Pitești. Acesta ne răspunde însă, după un timp, că adresa i-a fost trimisă din eroare, deoarece problema aparține........Consiliului local Ploiești".

s-a primit care sem-

cum). Jocul de-a v-ati ascunselea e, de bună seamă, frumos, amuzant. Dar cu o singură condiție: să nu fi prins!
o Serviciul de metrologie Craiova verifică în fiecare an cîntarele existente în dotarea diferitelor unități din regiune. Foarte bine facă. La centrul său din Corabia sînt controlate și aparatele cooperativelor agricole de producție din împrejurimi. Cum se face și cît durează tie ? Un exemplu : gricolă Vișina Veche a tarele la verificare, la în luna august 1966 și gata... în luna martie cesta a fost controlul aparatelor pe1966. A urmat, la numai 11 zile de la ridicarea lor de către delegatul cooperativei, somația de a duce a- paratele la verificare pe anul1967. Nu ne-am conformat acestei somații, deoarece. în primul rînd, era cu totul lipsită de sens și, în al doilea rînd, cîntarele ne erau absolut necesare. Pentru ne- respectarea acestei dispoziții, onoratul serviciu de metrologie ne-a a- mendat pe loc cu 1 000 lei. Intransigență, nu glumă. In urma cărui fapt, în august anul trecut le-am dus, totuși, la Corabia. Și de atunci pînă acum tot acolo stau. Oare noi avem dreptul să-i amendăm pe cei de la metrologie pentru această colosală întîrziere și pentru imensele greutăți pe care le întîmpinăm, la împărțirea produselor, din cauza lipsei chitarelor ?

(Urmare din pag. I)

această opera- cooperativa a- dus cîn- Corabia, au fost 1967. A-

in domeniul

partidului și plenarelor C.C. al P.C.R., în lucrare se scoate în evidență corelația noului pensionare muncii — principiul raportului dintre și salariul tarifar, al des-
ființării plafonului maxim al pensiei, al stimulării prin pensie a stabilității cadrelor în aceeași u- nitate etc. — cu cerințele materiale și spirituale, ale etapei actuale de desăvîr- șire a construcției socialismului în patria noastră.Analiza făcută de către autor problemelor asigurărilor sociale de stat reliefează un aspect important al acestui sector de relații financiare : influenta și condiționarea reciprocă cu finanțele întreprinderilor și organizațiilor de stat. O creștere a fondului de salarii folosit de întreprindere (lucru ce dovedește îmbunătățirea și extinderea activității unității respective, ridicarea calificării cadrelor) va spori contribuția întreprinderii la fondurile de asigurări so-

ciale, iar salariații, mai bine ocrotiți, vor fi stimulați să lucreze mai eficient.Lucrarea subliniază funcția de control a asigurărilor sociale asupra modului cum se creează, repartizează și utilizează venitul național, controlul efectu- îndu-se atît în procesul mobilizării resurselor bănești care alimentează fondurile de asigurări sociale, cît și cu prilejul repartizării și plății sumelor pentru pensii, a- jutoare, investiții ș.a. Se relevă astfel rolul bugetului asigurărilor sociale de stat ca factor stimulator al reproducției lărgite.Cartea nu încadrează însă complet toate problemele cerute intrinsec de titlul ei. Sînt tratate mai sumar unele aspecte ca locul asigurărilor sociale în cadrul sistemului financiar bancar. legătura principial necesară a asigurărilor ciale de stat cu cele domeniul cooperației.Unul din primele volume sintetice, de ansamblu, în chestiunea asigurărilor sociale, lucrarea, prin nivelul său științific, prin stilul logic al autorului este o apariție utilă, interesantă, îndreptățind din plin lectura și studiul ei.
Dan POPESCU

so- din

Marin VRANCEA
președintele cooperativei agricole 
Vișina Veche, raionul Corabia

e Locuiesc de mai mult timp în ■stațiunea Slănic-Moldova — unde și lucrez — și sînt abonat la cîteva ziare și reviste. Dar nu știu cum se face că, de regulă, în localitate publicațiile, cu deosebire cele periodice, se distribuie abonaților după 1—3 zile de la apariție și de la vînzarea lor prin chioșcul de difuzare a presei. Prin urmare, în loc să ne facă un serviciu prompt, aducîndu-ne acasă, cît mai repede cu putință, publicațiile la care sîntem abonați, poșta ne face servicii cu încetinitorul. Din această cauză, de multe ori, unii abonați, ca să fie la zi cu evenimentele, cumpără de la chioșc publicația respectivă, fără să mai aștepte să i-o aducă melcul poștei. Ce trebuie făcut, totuși ? Să renunțăm la sistemul abonamentelor sau să munca
Dr.
Str
Slănic-Moldova, raionul Tg. Ocna

9 E de prisos să mai vorbesc de efectele dăunătoare pe care le au asupra organismului omenesc zgomotele. Cine nu știe cît de chinuitor este să încerci să te odihnești în astfel de condiții? De exemplu, noi, locatarii imobilelor din str. M. Kogălni- ceanu 20, 20 A ș.a. Cî.t e ziulica de mare, zgomotele stridente ale ciocanelor și ale fiarelor și ușilor trîntite, în atelierul de reparații de alături, ne îmbolnăvesc, pur și simplu. Sfatul popular orășenesc și conducerea cooperativei meșteșugărești „Deservirea", cărora ne-am adresat în repe- . tate rînduri, ne-au dat perfectă dreptate, ne-au promis marea cu sarea, dar n-au făcut nimic ca să ne ocrotească împotriva zgomotelor. Dacă dorește cineva să se convingă' de adevăr, să poftească acasă la mine și să încerce să citească un ziar, o carte sau să se odihnească măcar o oră. Poftiți, tovarășe președinte al cooperativei „Deservirea".
Florea OLTEANU
Str. M. Kogălniceanu 20 A Craiova

scontatul cîștig educativ. Afirmăm, fără e- zitare, că, pentru a fi optimal, orice proces educativ trebuie să satisfacă o cerință de bază : aceea a afecțiunii între principalii componenți ai derulării sale. Numai un profesor care își iubește realmente elevii și este iubit la rîndul său de aceștia poate culege cele mai bogate roade ale muncii sale.Iată de ce socotim că este cel puțin unilaterală obișnuința de a împărți în stînga și în dreapta fasciculele sarcinilor și îndatoririlor, de a cere îndeplinirea lor rapidă, fără a avea permanent în seamă terenul psihologic pe care cad aceste fajscicule. La fiecare tînăr, la fiecare adolescent viața internă prezintă un tablou de o uluitoare complexitate și nuanțare. Fiecare trăiește mult mai intens decît bănuim propriile sale raporturi sociale. Nimic din ceea ce este omenesc nu-I lasă indiferent. Este furat adesea de plăcerea solilocvlului și — uneori — neavînd suficientă experiență de viată — transformă situații publice în bunuri intime, în „ceva" despre care crede el că este numai al lui. Ființa lui este străbătută de fluidul unei maxime intimități. Tocmai a- ceastă intimitate, a- ceastă lume adîncă a încolțirii personalității nu o putem neglija în delicata operație a modelării educaționale. Elevul însuși ne cere, .. indirect, acest lucru.Estecazul unui preadolescent care, cerîndu-i-se datele personale pentru a fi trecute în catalog, a simțit nevoia, izvorîtă dintr-un respect firesc pentru adevăr, de a adăuga în dreptul numelui mamei, în paranteză, precizarea „mamă vitregă", iar în dreptul ru- ..............._bricii „frați, surori" — simpatiile reciproce de „un frate (vitreg) sau o soră (vitregă) în ajun de naștere". Prin a- ceastă deschidere largă a ferestrelor intimității către diriginta lui, copilul a vrut — deliberat — s-o pună in cunoștință de cauză, să-i atragă atenția că undeva, în sufletul lui, există rana vitregiei materne, că — din aceasta — pot de-

riva pentru cințe de un bit, aparte.Tinerii, în genere, simt nevoia schimbului de intimități, au cultul destăinuirii. Nu putem pune obstacole acestui drept natural tratînd tinerii nedife- rențiat, uniform, agasant, cu o funcționalitate îngust-didactică. Viciată de o optică mecanicistă, rutinieră, educația s-ar transforma, dintr-un firesc raport interuman, în- tr-un contact artificial. Transferul de valori de la o generație la alta ar deveni atunci fortuit. De la neîncrederea în educatorul său, tînărul ar trece, fără a-și da seama, la comportamentul neîncrezătorului în valorile pe care i le propune acesta. Se generează astfel fronda, extravaganta. întrucît nu i se recunoaște valoarea intimității, tînărul se închide în sine și își face din obrăznicie un scut de apărare. Lui i se potrivește formula romană: „video meliora, pro- boque. deteriora se- quor" (văd binele și îl aprob, dar săvîrsesc răul).Ceea ce îl doare mai mult pe tînăr este incapacitatea educatorului de a-1 aprecia tal. Atunci cînd sînt bazate pe o noaștere plurală personalității sale,decătile de valoare e- mise de educator capătă pentru el semnificația injuriei. EI observă și trăiește dramatic. de pildă, eroarea profesorului de a-i categorisi pe elevi în buni și răi, numai după criteriul notelor din catalog. în intimitatea sa încolțesc îndoielile.Sau. un alt exemplu, mai nuanțat. Este cunoscut că adolescenții se asociază, spontan, în grupări cu o extensiune variabilă. Cercetările psiho-sociale atestă o proporționa- litate directă între

el conse- fel deose-

grup și coeziunea a- cestuia. Grupul este un produs al confidentelor reciproce făcute cu maximă încredere al transferului de intimitate. Prin grup, adolescentul se exersează social, do- bîndește experiență de viață. Traiul comunitar este pentru el un veritabil antrenament al sensibilității. Exis-

tă grupări de tineri cu sens educativ pozitiv, altele cu carențe în această privință. Penetrația lor în conștiința individuală este, și într-un caz și în celălalt, mare. Ele nu pot scăpa, de a- ceea, atenției educatorilor. Dar unei atenții diferențiate, comple- mentate de tact și înțelegere, de răbdare și perseverență. A te a- propia de toate cu sceptrul condamnării, numai pentru faptul că unele sînt carența- te educativ înseamnă a obține, în cele din urmă, contrariul intenției inițiale : se vor transforma în adevărate cetăți inabordabile ale intimității a- dolescentine și vor rezista. Reacția de limitare a încrederii numai la grup ca si reacția închistării fiecăruia în sine este un rezultat și o dovadă a erorii educative.Adolescentul nu este, prin specificul vîrstei. un închis în sine. Dimpotrivă. El își deschide larg inima, dar numai pentru cei care îl înțeleg realmente. In afara acestei înțelegeri el nu devine decît un obiect amorf al educației. Consistenta sprijinului ce i se poate da provine și din aderenta educatorului la frămîntata lui intimitate. Viata dovedește că are nevoie de acest ajutor mai mult decît i se poate oferi prin școală. De aceea, socotim judicioasă ideea de a se crea — zonal și pentru început experimental — centre de îndrumare psiho-socio-pe- dagogică a tinerilor. Există în geneza personalității etape de tulburări psihice nepatologice, momente de dezechilibru în integrarea socială, carențe în statutul socio-economic al individului, afectate de reacții de abatere e- ducatională etc. Este necesară, de aceea, o acțiune competentă, instituțională, capabilă să contribuie, prin a- sistentă de specialitate, responsabilă, avansată pînă la cazuri individuale, la preîn- tîmpinarea transformării unor situații de felul celor amintite în izvoare educative,nu ne este rebuta în dăltuire a trupului deopotrivă.
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Lini® modernă 

de tratament 

termic
Prima linie de producție din noua secție de tratamente termice a pieselor auto și de tractor de la uaina din Colibași se află în preajma dării în exploatare. Instalațiile și utilajele secției permit realizarea cementării în mediu gazos, superior celui aplicat pînă acum în uzină (mediu solid cu praf de cărbune). Secția va avea în final 7 linii tehnologice. Ciclul de cementare va fi redus de la 12 ore, cît erau necesare prin vechiul sistem, la numai 4—5 ore. (Agerpres) Uzina de utilaje și mașini grele-București Foto : Gh. Vințilă

„RITMUL 

MELCULUI*8 
și mult invocata cauză 
a lipsei de vagoane

(Agerpres)

tribuna experienței înaintate
c

că pro-

600 km cit măsoară drumul

Exte- manifeste o atenție de mari. Din 
care le-am 

doar cu cîteva
1 septembrie 

expediat către

a-

(Urmare din pag. I) Mari greutăți in rea- tehnice, materiale și
revin uniunilor

EFICIENȚA INVESTIȚIILOR lucrări

bănești), în așa fie terminate în

număr exagerat de obiective de posibilitățile de execuție a la fărîmițarea creditelor acorde către stat și a fondurilor pro- la, realizarea unor lucrări de
fie reme- șantiere, regionale si Mara-

largi pe care le au agricole de. a produce cu forțele cooperative- mari de materiale de
anii proprii

de cre- lei, re- s-a fă- agricole

O secție a noii fabrici de confecții din VasluiFoto : Gh. Vințilă

LA TERMOCENTRALA LUDUȘ Noi capacități de producție

PRODUCTIVITATEA
MUNCII SUPERIOARA
NSVELULUI PROIECTAT

> Termocentrala Luduș se numără printre puternicele vlăstare ale industriei noastre energetice. Importanța t ot mai mare care se acordă aici creșterii productivității muncii, ridicării nivelului tehnic al producției este oglindită prin numeroase realizări obținute de-a lungul anilor. Din „biografia" acestei întreprinderi rezultă că colaborarea exțțrem de fecundă dintre proiectant, constructor și beneficiar a favorizat respectarea tuturor prevederilor din proiect, mai ales la număr de oameni pe megawat instalat, principalul indicator care privește productivitatea muncii din ramura energetică. în acest fel, în momentul punerii în funcțiune a celor 800 megawați, cifra din documentația tehnică de 0,77 om/me- gawat a fost îndeplinită.Cum se explică aceste rezultate ? Pentru a găsi răspuns trebuie să facem re- rospectiva ultimelor luni. La prima etapă de 300 megawați s-a prevăzut numărul de 394 oameni care să fie atins după doi ani de exploatare. Adică, mai întîi, normele de realizare la data punerii în funcțiune a termocentralei prevedeau asigurarea a 473 oameni, număr care în decurs de doi ani avea să scadă la cifra amintită, de 394. Colectivul și conducerea termocentralei au mers pe o anumită linie de conduită : în primul rînd să nu se angajeze oameni peste cifra din proiect și în al doilea rînd, personalul de exploatare s-a completat în perioadele de vîrf — cînd a fost nevoie — cu specialiști luați din sectorul de reparații și întreținere. Totodată a avut o deosebită influență pozitivă buna pregătire teoretică și antrenarea practică a tuturor energeticienilor în munci cu responsabilitate precisă.Un alt factor important a constat în nivelul de pregătire tehnică ireproșabilă a instalațiilor în momentul dării lor în funcțiune, ceea ce a permis să nu se apeleze la un număr mărit de personal peste limitele prevăzute în schemă. Aceleași principii s-au aplicat și la etapa a doua, de 500 megawați. Pentru cei 800 megawați — adică 300 în prima etapă și 500 în a doua — proiectul stipulează ca bază de plecare maximum 744 de oameni și în decurs de doi ani să se ajungă la 618. Merită menționat faptul că proiectantul, Institutul de studii și proiectări energetice București, venind în în- tîmpinarea hotărîrii noastre de a spori productivitatea muncii și de a economisi forța de muncă, a întrevăzut că, prin centralizarea reparațiilor și a, unor activități economice și tehnice generale, cele 6 grupuri cu o putere de 800 megawați pot fi exploatate și întreținute de 540 de oameni.In cadrai amplei acțiuni de Organizare științifică a producției și a muncii s-a ■ constatat că datorită lipsurilor de organizare a 
activității de întreținere și

reparații, transportuluiintern se iroseau trimestrial peste 11000 ore- om. De asemenea, nu erau utilizate toate posibilitățile de exploatare a zonelor de deservire a instalațiilor. S-a intervenit cu operativitate, pe baza unui amplu plan de măsuri, care prevede, printre altele : perfecționarea sistemului de programare și or- (jgariișsgje a, lucrărilor de reparații, lărgirea zonei de deservire și a atribuțiilor ener-

om/megawat, foarte înalt și competitiv cu unitățile similare din alte țări.In prezent, termocentrala Luduș asigură o putere de 800 megawați și, în anumite condiții favorabile, chiar mai mult cu 20—30 megawați, cu un număr de 560 de oameni, adică de pe acum se realizează un indice de 0,70 om/ megawat. Creșterea puterii disponibile pește puterea nominală înseamnă mi numai o producție de energie elec-

în industria textilăindustria textilă Banat au fost în exploatare capacități de uzina „Industria fabrica Timi-
date noi producție. La textilă, la linii’ și „1 Iunie’ din șoara au fost recepționate o țesătorie, o filatură de lînă, precum și secții de tricotat și de confecții pentru copii. Ele contribuie la sporirea producției industriei

textile din regiune cu peste 2 milioane mp țesături de bumbac, aproape 1000 tone fire de lînă pieptănată și mai mult de 4 milioane de confecții pe an. Lor li se vor adăuga în curînd alte unități de producție, printre care noua clădire industrială cu 5 nivele a întreprinderii „13 Decembrie" din Timișoara, parțial intrată în funcțiune, topito-

ria de cînepă de la Sînnicolau Mare, flată în stadiu final de construcție, care va produce anual 2 000 tone fire de cînepă, o filatură de bumbac reutilată și modernizată la uzina textilă „30 Decembrie" din Arad, care va permite mărirea capacității de producție cu 450 tone fire pe an etc.

geticienilor de exploatare, creșterea siguranței în funcționare, prin darea în folosință a unor instalații suplimentare de protecție și auto- . matizare. Un accent s-a pus și pe executarea la timp și de calitate a lucrărilor de reparații și întreținere profilactică, pe scurtarea duratei de oprire a agregatelor pentru reparații, mecanizarea transportului intern, îmbunătățirea instruirii personalului și organizarea calificării complexe a energeticie- nilor. Ca urmare, în anul care a trecut s-a obținut o creștere de 10 la sută la productivitatea muncii față de prevederile din proiect, ceea ce permite ca la sfîrșitul primului trimestru din 1968 să se atingă un indice de 0,68

trică în plus, ci și o sporire a productivității muncii. A- ceasta, concomitent cu realizarea altor indici cantitativi și calitativi, cum sînt reducerea consumului specific cu 3,5 grame de combustibil convențional pe kilowait/oră și deci economisirea a 18 060 tone combustibil, obținerea a 4,2 milioane lei economii suplimentare Ia prețul de cost. Dar creșterea productivității muncii s-a fundamentat de la bun început și pe îmbunătățirea exploatării u- tilajelor energetice, în care se apreciază efortul depus de secțiile termomecanică pentru mărirea zonei de deservire și a nivelului de competență a energeticienilor de tură. La fel și la secțiile e-

lectric și chimic. „încărcarea" optimă cu forță de muncă este înlesnită și însoțită de măsuri tehnice, prevăzute cu claritate în programul intern, asigurîn- du -se creșterea siguranței în exploatare.Sporirea, în continuare, a productivității muncii în sectorul de reparații — fiindcă nu ne limităm la nivelul a- tins — se va realiza prin noi măsuri tehnice și organizatorice, care privesc îmbunătățirea conducerii directe a lucrărilor, optimizarea intervențiilor, a amenajărilor și pregătirii tehnico-materia- le a lucrărilor, întărirea disciplinei și a cointeresării materiale. Ele vor fi completate de altele, referitoare la stabilitatea personalului și, mai ales, a celui de conducere, împletită cu dezvoltarea inițiativei și răspunderii personale. Acută este dotarea cu piese de rezervă, pentru care organele Ministerului Comerțului ~ rior ar trebui să mai multă grijă și sporită.Merită precizat blemele legate de productivitatea muncii sînt privite în 1968 cu cea mai accentuată răspundere. Cifra atinsă în prezent nu este decît o etapă în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.
Ing. M.
director

KRAFT 
general

Chiar cu riscul de a repeta unele lu
cruri arhicunoscute, amintesc că des
fășurarea ritmică a proceselor de pro
ducție în orice întreprindere, buna 
aprovizionare a populației în generai, 
cît și menținerea intrinsecă a calității 
produselor de orice fel, îndeosebi a 
celor alimentare, depind în mare mă
sură și de modul în care se desfășoară 
transportul bunurilor materiale. Din 
capul locului trebuie să precizez că, 
pe alocuri, vehicularea produselor între 
multitudinea de furnizori și beneficiari 
se realizează anevoios, cu pierderi de 
timp și mai ales cu și mai importante 
pierderi economice.

Nimeni nu poate să conteste că de-a 
lungul anului apar anumite perioade 
„de vîrf” în traficul pe calea ferată, ceea 
ce creează o oarecare insuficiență de 
material rulant. Bunăoară, numai în luna 
septembrie, anul trecut, întreprinderilor 
forestiere din regiunea Suceava nu li s-a 
putut acoperi necesarul de vagoane de 
transport pentru expedierea a circa 
26 000 tone material lemnos. In aceste 
condiții, se înțelege că finalizarea ciclu
lui economic a întîrziat, producătorii 
și-au creat stocuri supranormative, în 
vreme ce numeroși beneficiari au 
resimțit serios lipsa acestor produse.

Perpetuarea mult invocatei cauze a 
lipsei de vagoane este însă ali
mentată și de existența unor neajunsuri 
de factură subiectivă, generate pe de 
o parte de întreprinderile beneficiare, 
iar pe de altă parte chiar de organele 
C.F.R. Importante capacități de fransporl 
se irosesc, de exemplu, din cauza țesă
turii dese de transporturi încrucișate 
existente în prezent, de carfe vinovate 
se fac în primul rînd forurile de resorl 
ale. întreprinderilor beneficiare. "La"' 
consecințele acestei .practici m-ăm' 
referit pe larg într-un articol anterior 
publicat tot în ziarul „Scînteia". Așa ca 
n-am să mai revin asupra lor. Aș mai 
adăuga doar că din calculele făcute de 
noi rezultă că numai în cazul a șapte 
produse s-au imobilizat în primele 
șapte luni din anul trecut, prin transpor
turi încrucișate, aproximativ 15 000 ore/ 
vagon, parcurgîndu-se nejustificat peste 
6 600 000 tone/km.

Dintr-o altă analiză efectuată fot de 
direcția noastră a reieșit pregnant în 
evidență că lipsa de vagoane se dato- 
rește uneori și faptului că durateie de 
parcurs ale acestora, între diferite în
treprinderi. sînt excesiv 
zecile de exemple pe 
cules, ilustrez fenomenul 
dintre ele. In ziua de 
1967, I.R.I.C. Suceava a 
omoloaga sa din București 11 vagoane 
cu carne pentru consum. Abia după 4 
zile acestea au ajuns în București. Un 
alt vagon expedia* în ziua de 2 iulie 
1967 tot de I.R.I.C. Suceava face pînă 
la lași tot 4 zile. Un alt caz : vagoanele 
nr. 227167 și 3134386, expediate la 31 
iulie anul trecut de către I.R.V.L.F. Argeș 
din stafia Golești, sînt puse de către 
C.F.R. la dispoziția organelor vamale a- 
bia în ziua de 7 august. Rezultă că cei 
aproape

importante, plantațiile tinere, care au intrat pe rod, să stea întinse pe pă- mînt. Măsurile luate în ultima vreme creează premise pentru înlăturarea acestor situații anormale, neeconomice. Ceea ce se impune acum este ca unitățile industriale producătoare de spalieri să se achite exemplar de sarcinile asumate, să livreze la timp cooperativelor agricole toate materialele prevăzute.Includerea în planul de investiții a unui față dus date prii, importanță minoră, cu eficientă economică redusă. La cooperativa agricolă Scutelnici, regiunea Ploiești, bunăoară, cei 700 000 de lei destinați, în 1966, activității de investiții au fost împărțiți pe 27 de obiective. In raionul Tîrnăvenl, plafonul dite, în sumă de 900 000 de partizat pentru viticultură, rîmițat la 27 de cooperative din cele 29 existente. Existența unor asemenea anomalii, necesitatea eliminării lor rapide și integrale pun în fața uniunilor cooperatiste sarcina de răspundere ca acum, la întocmirea planurilor de producție și financiare pe 1968. să se ocupe în mai mare măsură de îndrumarea cooperativelor agricole în ce privește planificarea investițiilor.
— Nerealizarea planului de investi

ții a fost determinată numai de lipsa 
de prevedere ?— Neajunsurilor apărute încă în faza de planificare li se adaugă altele, provocate fie de insuficienta preocupare a conducerilor cooperativelor agricole pentru aprovizionarea tehni- co-materială. organizarea judicioasă a brigăzilor de construcții, urmărirea stadiului lucrărilor prevăzute etc., fie de ajutorul nesatisfăcător primit din partea diferitelor instituții de stat care concură la realizarea lucrărilor de investiții din sectorul cooperatist

al agriculturii.lizarea investițiilor și darea lor în exploatare s-au întîmpinat, bunăoară, datorită faptului că, în multe cazuri, unitățile de specialitate nu au reușit să asigure la timp documentațiile tehnice necesare. Alteori, deși proiectele au fost predate la termen, s-au pierdut timp prețios și importante sume de bani din cauza soluțiilor constructive eronate, care au trebuit să diate. în sfîrșit, pe unele aparținînd întreprinderilor de electricitate Crișana

asigurat fonduri pentru extinderea plantațiilor pomiviticole și executarea de construcții fără să se studieze modul cum sînt exploatate mijloacele de producție existente. Aceasta este realitatea din care trebuie să învățăm cu toții pentru ca asemenea greșeli să nu se mai repete.
— Din cite cunoaștem, Uniunea 

Națională a întreprins anumite mă
suri care urmăresc eliminarea rapidă, 
încă în 1968, a deficiențelor semna
late în domeniul investițiilor. Ce ne 
puteți spune în această privință ?— Deficientele care au existat, efec-

Pași serioși înainte au fost făcuti si în domeniul proiectării și execuției propriu-zise. Măsuri cum ar fi elaborarea de către I.S.P.A., încă în 1968, a unui catalog de proiecte orientative pentru construcțiile agrozootehnice, valorificarea mai deplină a posibilităților cooperativele pe plan local, lor, cantități construcții, includerea în planul de stat a lucrărilor de electrificare și alimentare cu apă din cooperativele agricole, angajarea la fiecare 4-5

mureș, sau întreprinderii de foraje și alimentări cu apă București, întîrzie în mod nejustificat nunerea în funcțiune a diferitelor obiective, se exe- -cută lucrări de proastă calitate, scumpe, ceea ce, evident, micșorează eficienta fondurilor folosite. La cooperativa agricolă Seaca, regiunea Argeș, deși întreprinderea de foraje și alimentări cu apă trebuia să termine încă în octombrie 1966 construcția 'castelului de apă, acesta nu este gata nici în Drezent,Existenta unor asemenea defecțiuni denotă că unele consilii de conducere, lipsite de îndrumarea și sprijinul uniunilor cooperatiste, n-au reușit să se ocupe cu răspundere, la nivelul necesităților, de activitatea de investiții. Au fost frecvente cazurile cînd cooperativele agricole au primit credite pentru noi investiții, fără ca obiectivele similare, începute în anii precedenți, să fi fost terminate, recepționate și date în folosință. Alteori s-au avizat documentații teh- nico-economice fără să se analizeze temeinic necesitățile producției, s-au

tele lor economice defavorabile au impus, într-adevăr, elaborarea, împreună cu Consiliul Superior al A- griculturii, a unor măsuri menite să ducă la perfecționarea activității de investiții. Unele dintre acestea vizează îmbunătățirea rapidă a planificării investițiilor. în acest scop, cooperativelor agricole li s-au adus la cunoștință. din vreme, cantitățile de materiale pe care ar putea să conteze în cursul anului viitor, ceea ce fără îndoială le va permite să coreleze prevederile planului de investiții, volumul lucrărilor pe care și-l propun să-1 execute în 1968, cu posibilitățile reale de asigurare a bazei materiale necesare. în afară de a- ceasta, s-a indicat uniunilor cooperatiste ca, la întocmirea planului de investiții pe 1968, să îndrume în așa fel cooperativele agricole încît acestea să-și prevadă numai obiective productive, cu eficientă ridicată, care se încadrează în prevederile cuprinse de planul de perspectivă al fiecărei unități si care pot fi realizate cu certitudine.

cooperative — în funcție de volumul de lucrări ce se execută în decurs de un an — a unui tehnician constructor, care să răspundă de realizarea la timp a investițiilor respective ș.a.m.d., vor crea condiții pentru desfășurarea mult mai bună a lucrărilor de investiții, pentru realizarea lor la timp, în condiții calitative superioare.Este bine de arătat însă că, paralel cu grija de a înfăptui punct cu punct prevederile fiecăreia din aceste măsuri, uniunile cooperatiste regionale și raionale trebuie să vegheze cu toată răspunderea și la rezolvarea altor probleme de maximă însemnătate pentru îmbunătățirea activității în acest sector. în 1968. orice lucrare nouă de investiții trebuie să se execute numai după prealabila ei avizare de către uniunea raională și consiliul agricol respectiv, care răspund de eficiența și oportunitatea ei. La stabilirea obiectivelor de investiții, în afara acestor doi factori — oportunitate si eficientă — este necesar să se aibă în vedere și posibilitățile practice de execuție,

(documentații utilaje, contracte de execuție, forță de muncă, mijloace fel încît lucrările să cel mai scurt timp.Sarcini importante cooperatiste în ridicarea substanțială a eficientei fondurilor de investiții proprii si a acelora împrumutate de la stat. împreună cu organele bancare. ele sînt chemate ca la întocmirea planurilor de producție si financiare ale cooperativelor agricole să ia asemenea măsuri care să asigure folosirea mijloacelor respective, în primul rînd pentru terminarea obiectivelor productive începute în anteriori. Restul fondurilor și al creditelor este bine să fie canalizat cu prioritate spre ________de îmbunătățiri funciare (în special irigații și desecări), dezvoltarea le- gumiculturii (construcții de răsadnițe, solarii și sere), construcții zootehnice (grajduri pentru vaci, maternități de scroafe, hale de păsări). Cît privește plantațiile vitipomicole, fondurile proprii și creditele să fie orientate pe de o parte pentru completarea golurilor și asigurarea materialelor de susținere la plantațiile existente, iar pe de altă parte pentru extinderea acestui sector. în a- cest ultim caz este necesar însă ca cifrele incluse în plan să fie corelate judicios cu posibilitățile materiale existente și prevederile planurilor de perspectivă.O dată începută activitatea practică pe șantiere, uniunile cooperatiste sînt chemate să ia măsuri pentru realizarea ritmică, încă de la începutul anului, a planului de investiții, să analizeze în mod operativ cu întreprinderile de specialitate mersul îndeplinirii planului, să stabilească răspunderi si termene precise pentru înlăturarea deficientelor care mai oot apărea. în felul acesta, activitatea din sectorul de investiții va înregistra progrese substanțiale, ceea ce va determina îmbunătățirea raportului dintre cheltuielile materiale ce se fac pentru dezvoltarea proprietății cooperatiste și veniturile bănești care se obțin.

de la furnizor pînă la frontieră au fost 
parcurși în circa 160 de ore, ceea ce 
înseamnă o viteză medie orară de 
3,7 km. Cu o asemenea viteză, și cu 
carul dacă ar fi fost transportate 
fructele — acesta era conținutul vagoa
nelor — ajungeau tot atît de reped® 
la destinajie.

Problema adusă în discuție are mul
tiple implicații economice și, din păcate, 
nu dintre cele mai favorabile. In pri
mul rînd, prin creșterea duratei de 
parcurs, un apreciabil număr de vagoane 
transportă anual cantităfi mai mici de 
produse decît ar fi normal. Numeroase 
întreprinderi se văd astfel în imposi
bilitatea de a expedia sau de a primi la 
timp diverse materii prime și produse 
finite. Or, cile implicafii economice 
nefavorabile nu generează, în respec
tivele unități, tocmai acest lucru I In 
altă ordine de idei, transportarea produ
selor în pas de promenadă contribuie 
în cele mai multe situații — procesul 
este inevitabil în cazul produselor 
alimentare — la deprecierea cali
tativă a acestora. Revenind la primul 
exemplu, este de reținut faptul că din 
cauza timpului ’ îndelungat de transport 
(patru zile), cu toate măsurile luate — 
fiecare vagon frigorific a fost încărcat 
și cu cîte 3 000 kg gheață — la des
tinație s-a constatat că anumite canti
tăți de carne se depreciaseră, pierde
rea efectivă fiind de peste 55 000 da 
lei. In cazul fructelor și legumelor 
proaspete, deprecierile calitative mă
soară uneori chiar peste 50 la sută din 
cantitatea transportată. Sumele recupe
rate prin valorificarea acestora sînt, 
desigur, neînsemnate în raport cu 
pierderea totală.

\ J De ’ce vagoanele circulă totuși aș^9i 
de gFeu ? ‘’Juddcînd "după faptica peB‘ 
care ne-a oferit-o analiza, personal 
înclin să cred că pricina trebuie căuta’ă 
în activitatea necorespunzăloare a unor 
verigi sau lucrători din rețeaua căilor 
ferate, care, pur și simplu, neglijează o 
regulă elementară de funcționare a 
transporturilor : operativitatea. Despre ce 
altceva poate fi vorba cînd frecvent se 
întîlnesc situații ca, pe aceeași distanță, 
vagoanele să aibă durate de transport to
tal d'ferite ? Lemnele de foc expediate în 
ziua de 16 iulie anul trecut de căfre I.F. 
Năsăud, din gara Telciu, au ajuns la 
Botoșani după 44 de ore. Pe aceeași 
rută, vagoanele nr. 754 017 si 
215367600107 expediate la 1 iulie 1967 
au călătorit 133 de ore, adică exact 
de 3 ori mai mult. Este limpede că în 
discuția acestor cazuri nu pot fi puse 
decît neglijența și slaba organizare a 
munci; în anumite sectoare din rețeaua 
transportului feroviar.

Pentru extirparea oricăror situații d® 
acest fel și mărirea vitezei de parcurs 
a vagoanelor, organele de resort din 
Ministerul Căilor Ferate ar trebui să 
sancționeze material pe toți acei sala- 
riați care se fac vinovați de daune 
aduse beneficiarilor de transporturi, de 
imobilizarea nejuStificată a materialului 
rulant. Desigur, pentru optimizarea 
transporturilor pe căile ferate trebui® 
luate și alte măsuri, între care enumăr 
doar citeva : scoaterea din traficul fe
roviar a produselor care circulă pe dis
tanțe mici și canalizarea lor cătra 
transportul rutier, acordarea unei atenții 
sporite în formarea trenurilor, urmărin- 
du-se asigurarea unei, descompletări 
rapide a garniturilor de tren, acordarea 
priorității în cazul mărfurilor perisabile, 
mecanizarea operațiunilor de încărcat- 
descărcat etc.

Aplicarea unora dintre propuneri 
necesită și colaborarea ministerelor 
economice beneficiare ale mijloa
celor de transport. Personal consider 
că merită ca organele Ministerului Eco
nomiei Forestiere să studieze mai atent, 
de exemplu, situația aprovizionării cu 
lemn de toc In regiunea Suceava sînt 
numeroase depozite ale întreprinderii 
„Combustibilul" situate la o distanță 
sub 60 km față de stațiile de încărcare 
ale întreprinderilor furnizoare de lemn 
de foc și care sînt aprovizionate pe 
calea ferată. Introducerea transportului 
cu .mijloace auto', pe lingă faptul că ar 
descongestiona Căile ferate, ar deter
mina ..și reducerea manoperei de 
manipulare, eliminîndu-se o operațiune 
de înCărcaf-'descărcat. In acest caz, 
încărcarea autovehiculelor cu lemne ar 
urma să se tacă în depozite interme
diare sau finale ale întreprinderilor 
forestiere cu destinația directă I.R. 
„Combustibilul" Utilizarea mijloace
lor de transport auto ar permite, în 
același timp, aprovizionarea directă a 
unor mari consumatori (școli, spitale, 
internate, întreprinderi, instituții), înlă- 
turîndu-se și în acest fel unele opera
țiuni de manipulare.

Consider că aplicarea unor astfel da 
măsuri ar contribui la sporirea operati
vității și feficienței transporturilor, la 
înlăturarea., transporturilor neraționale și 
a unor cheltuieli neeconomicoase.

Ion COVALSCHI 
director dl Direcției de control 
și revizie pentru regiunea 
Suceava



PAGINA 4 SCINTEIA - vineri 19 ianuarie 1963
3®E

£3

^.4 ■,

Una dintre serile reci ale acestei ierni ne-a surprins în inima Bărăganului, într-una din marile și bogatele sale localități rurale, un adevărat orășel cu peste 5 000 de locuitori, majoritatea lor ocupați cu muncile cîmpului. Numită pînă nu demult, desigur din pricina unor triste antecedente istorice, Gîrbovi, comuna și-a schimbat o dată cu înfățișarea (străzi largi, aliniate, trotuare pietruite, case nou construite) și numele, asociin- ou-1 cu prima impresie a fiecărui oaspete : Satul Mare. La acel ceas al înserării, muzica răspîndită cu dărnicie jur-împrejur dintr-un difuzor instalat în centrul satului ne-a ușurat identificarea celei mai solicitate clădiri de la ora 18 în sus : căminul cultural. Poziția sa centrală, alături de școală și sfatul popular (și aici, o generalizare apare absolut necesară, deoarece situații identice se pot întâlni la cea mai mare parte a celor 9 500 de cămine culturale cîte există în prezent în întreaga .țară), prezintă 
o semnificație incontestabil mai importantă decît cea de ordin strict edilitar.Gospodărite cu multă sau mai _ . chibzuială, unele lăudate, altele, pe bună dreptate criticate, beneficiind de o bază materială bogată, căutînd, de la un an altul, s-o completeze, minele culturale sînt vestite în prezent de tre beneficiarii lor direcți cu un larg credit. Cum este onorat acesta ? Răspund a- șezămintele culturale rurale cerințelor actuale ? O analiză atentă a activității unora dintre ele ne poate oferi cîteva indicii.

mai puțină
sau la că- in- că-

o-
Sîntem cu toții martorii unui proces de o puternică efervescență spirituală în mediul rural, ai unei veritabile explozii culturale în mediul rural. Fenomenul, consecință firească a noilor condiții de viață, ar trebui să-și găseascăglindirea nemijlocită în activitatea căminelor culturale. Aceste instituții ar trebui să se manifeste diferențiat, să-și individualizeze profilul în funcție de specificul localităților lor, de necesitățile și cerințele locale. Nu peste tot însă, acest deziderat este înțeles așa cum ar trebui. Floarea Bilius, directoarea căminului cultural din Salcea- Suceava, ne-a spus: „Nu am făcut nici un fel de investigație în rîndul țăranilor și nici studii despre ce ar vrea să vadă la cămin. Din discuțiile sporadice am aflat că vor mai multe conferințe științifice și spectacole artistice. Am constatat că apreciate sînt și simpozioanele științifice". Oprindu-se la acest stadiu al cercetării, manifestările culturale sînt concepute șablon, neatractiv, iar sala căminului cultural etă mai mult goală.Interpretîndu-se greșit noțiunea de îndrumare, căminele culturale sînt a- desea încorsetate și în chingile „recomandărilor" rigide. învățătorul Gavrilă Giurgiu, directorul căminului din satul Cara. regiunea Cluj, își arăta de aurind, nemulțumirea fată de faptul că în multe cazuri manifestările așezămîntu- lui de cultură pe care-1 conduce nu izvorăsc din cerințe obiective, nu țin seama de cerințele cooperatorilor.— De la raion ne sosesc mereu voluminoase pachete cu „materiale de răspîn- dire“ — spune tov. Giurgiu. Conținutul lor este uneori util. Necazul începe însă atunci cînd se pretinde ca absolut toate materialele să constituie obiect de activitate la astfel, oficial, se completează cămin. Și programul cu acțiuni

Pen-pînă la ca-con-planificate „de sus", tru a merge păt cu descrierea cepției asupra rolului căminelor culturale, aș a- dăuga că pînă acum nu eram întrebat niciodată cum am ținut expunerile, ci numai dacă le-am ținut ori ba".Iată-ne la sursa anacronicei concepții loc de cinste manifestărilor nul cultural, lor. Pornindu-se ideea îndreptățită tenilor trebuie să fere o activitate culturală cît mai bogată, se alunecă în extrema opusă, a activității cu orice preț.Aceasta face ca în planurile căminelor să se înghesuie, alături de alte manifestări, conferințele trimise de la București, cele trul țiari plus apar ratorilor. Desigur, din a- ceastă aglomerare de expuneri unele ajung totuși să se tină, dar formalismul celor mai multe duce la uniformizare, la aplatizarea lor, iar adesea rămîne numai noțiunea de expunere ca atare și nu notele particulare, sântă, nouă, municat-o. trebui să semnal de privește eficacitatea manifestărilor unor așezăminte de cultură.

după care la stă numărul de la cămi- nu calitatea de la că săli se o-

expediate de la cen- de regiune, conferen- veniti de la raion, cei care pe plan local mereu în fata coope-

ideea pe care aAceasta constituie alarmă în
intere- co- ar un ce

CUNOAȘTEȚI
PREFERINȚELE
SĂTENILOR ?

EH3EW23Așezămintele de cultură nu pot supraviețui în mijlocul vieții tumultuoase a satului, al întîmplărilor și faptelor interesante, care se înnoiesc de la o zi la alta, fără a-și găsi în această realitate multilaterală principalul izvor al sugestiilor pentru activitatea proprie. Cercetarea a- tentă a preferințelor oamenilor, cunoașterea pînă la detaliu a caracteristicilor localității respective reprezintă surse ale transformării căminului în focar cultural al satului. Chiar și temele aparent mai aride, cele economice, de pildă, tratate prin această prismă, și pornind neapărat de la niște reale necesități locale, își dezvăluie laturi mai captivante decît orice anticipație științifică.— Mai mulți țărani mi-au sugerat ideea organizării unor dialoguri pe teme pro- fesional-științifice, care să reunească, pe scena căminului cultural, într-o confruntare pasionantă, reprezentanți ai cooperativelor agricole din împrejurimi — ne spune V. Nagaevski, directoarea căminului din Ghimbav-Brașov. îmbrăți- șînd ideea, am avut satisfacția de a contura o formă de activitate inedită, deosebit de mobilizatoare. Dialogurile între cooperativele de producție din Ghimbav, Cristian și Sînpetru — unități înrudite prin condițiile pedoclimatice și prin culturile tradiționale — au fost audiate de săli arhipline.Inedită, pasionantă, ieșind din „rețetarele" clasice, manifestarea s-a dovedit extrem de eficace. Dar în multe alte locuri lucrurile se desfășoară după un alt tipic. De pildă, ing. Paul Cogălniceanu își amintește că într-o duminică la C.A.P. Voila-Brașov, a fost trimis, de la „centru", un inginer pentru a vorbi țăranilor despre rosturile agricole. „Necunoscînd particularitățile unității noastre, condițiile specifice în care mtlncim, conferențiarul a întors, pur și simplu, pe dos treburile cooperativei, astfel încît, a doua zi, consiliul de conducere a trebuit să dreagă „stricăciunile"... Căci un astfel de conferențiar e ca grindina".

Cunoașterea profundă a vieții satului e necesară și pentru detectarea acelor zone ale științei și culturii care se bucură de un larg interes în vederea organizării unei activități variate și, mai ales, diferențiate. Revelatoare în acest sens ni se par rezultatele la care au ajuns cercetările catedrei de științe sociale a Institutului pedagogic din Bacău, în 21 de sate din regiune. S-a constatat, de pildă, că în ultimii ani la căminele culturale a crescut extrem de mult numărul manifestărilor pe teme științifice, ilustrînd sporirea interesului public pentru acest domeniu de activitate.— Cu toate acestea — ne împărtășește din observațiile făcute lector univ. Mihai Merfea, conducătorul lucrărilor — constatăm o disproporție între diferitele sectoare. Astfel, deși în a- gricultură se folosesc azi pe scară din ce în ce mai largă substanțele chimice, în satele cercetate de noi nu s-au ținut, în 1966, decît două conferințe pe teme de chimie. Consultarea țăranilor asupra problemelor ce-i interesează în mod deosebit ne-a dus la concluzia că săteanul este azi dornic să cunoască explicațiile pe care știința le dă muncii și preocupărilor proprii și nu generalități valabile oricînd și oriunde. De pildă, la Gura-Văii, Po- doleni și Negritești, țăranii sînt extrem de interesați de fizică și chimie. Explicația este simplă : mulți dintre ei sînt muncitori la întreprinderile industriei chimice de pe Valea Tro- tușului. Ce se întîmplă însă Ia căminele culturale ? Confruntînd opiniile sătenilor cu tematica manifestărilor de popularizare a științei organizate aici, ne-am convins de faptul că nu există o concordanță între preferințele lor și ceea ce li șe oferă. în majoritatea satelor investigate, țăranii și-au manifestat nemulțumirea pentru caracterul îngust al tematicii manifestărilor de la căminul cultural.Indiferența față de ceea ce viața impune ca autentic, lipsa de atenție pentru cerințele reale ale zecilor de oameni care populează sala căminului se dovedesc în toate cazurile nocive. După cum ni se semnalează din regiunea Brașov, la Tă- lișoara, o învățătoare „conferențiază" despre „Modul de îngrijire a bolnavilor la domiciliu", scutindu-1 de efort pe medicul de circumscripție ; la Hîrșeni, profesoara de franceză vorbește despre „Cultura cartofilor", iar inginerul agronom din comună nu se impacientează etc. etc.Este normal ca, după mai multe decepții, cînd „specialistul" de la tribună se dovedește mai puțin priceput ca invitații din sală, respectul cooperatorilor față de așezămîntul lor de cultură să înceapă să scadă. Chiar dacă programul de activitate afișat ține cont de recomandările comitetelor raionale de cultură și artă, chiar dacă, seară de seară, sala căminului cultural găzduiește cîte o manifestare, atît timp cît ea nu va porni de la o problemă care îi preocupă realmente pe localnici, tra- tînd-o cu o înaltă competență, prestigiul așezămîn- tului va avea de suferit, iar puterea sa de atracție și de influențare va înregistra o curbă descendentă.

Ea include tineri și bătrîni, femei și copii, amatori de formații artistice sau de literatură. în mod normal, căminul ar trebui să răspundă „prezent" solicitărilor tuturor. Dar nu peste tot lucrurile se petrec așa. Absolutizarea unor activități în detrimentul altora este o greșeală în care alunecă unele așezăminte culturale de la sate.Am vizitat, de curînd, comuna Fierbinți, regiunea București. Localitatea este vestită prin cunoscutul cor, premiat la mai multe festivaluri republicane ale artiștilor amatori. Este normal ca toți locuitorii să se mîndrească cu el. Dar vorba proverbului, „ce-i prea mult nu-i bun". înconju- rînd cu nespusă atenție „copilul răsfățat", activitatea cultural-educativă din comună a fost neglijată, s-a făcut la întîmplare sau, mai corect spus, în funcție de... repetițiile corului. Desigur, proprii bucure organelor tirea și presupun timp și îndrumare permanentă, minuțioasă. Amatorli de artă din orice localitate vor participa cu entuziasm la viitorul spectacol artistic, dar nu pot accepta ca pînă atunci restul manifestărilor să stagneze.Ce se întîmplă tuși această linie

formațiile trebuie de tot locale, instruirea
artistice să se sprijinul pregă- lor

dacă to- a minimei rezistențe, care unila- teralizează întreaga activitate și îi micșorează sfera de cuprindere refuză, prin comoditatea activiștilor culturali, să cedeze pozițiile cucerite ? Un răspuns l-am aflat în comuna Jebel, din Banat. Mulți localnici, abia ajunși la 40 de ani, ne-au replicat că nu mai au nevoie de distracții, ■“ sînt prea treabanoastră" - cîțiva.cu Să

CONSECINȚELE

Cu ocazia diferitelor în- tîlniri și instructaje, directorilor de cămine culturale li se repetă mereu : „Aveți grijă de varietatea acțiunilor 1 Programul să fie cît mai variat". Recomandarea reprezintă o a dotia condiție importantă pentru revitalizarea activității căminului cultural. O comună nu reprezintă o o masă omogenă de oameni.
© Război șl pace (seriile III șl IV) : PATRIA — 10 ; 
16,15 ; 20.
© Un bărbat șl o femeie : LUCEAFĂRUL (completare 
București, oraș al muzicii) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
0 Căutați idolul : REPUBLICA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
14,45 ; 17 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 : 21.
© Război șl pace (seria Il-a) : CAPITOL — 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Război șl pace (seriile I șl II) : MODERN — 9,30 ; 
14 ; 13,30.
e Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare Exer
ciții șl aplicații militare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

© Dosarul XII : GLORIA (completare București, oraș al 
muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 
(completare Viața începe Ia 40 de ani) — 9—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
© Billy mincinosul : CENTRAL (completare București, oraș al muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.

veritabil cerc de educație, o școală ce evoluează pe fondul spiritual al societății socialiste.Activitățile ferite pot fi extrem de bogate vele apărute locuri probează posibilitățile nelimitate care se deschid în această direcție : cluburi sătești cu jocuri de șah, remy, pistă de popice (ca la Satul Mare), seri de dans cu concursuri de cele mai diverse tipuri, audiții pe bandă de magnetofon a unor voci celebre (Gătaia, regiunea Banat), cercuri de iubitori ai filmului documentar, muzicale tru copii zîndu-și tru toți satisfăcînd nevoile lor estetice, spirituale, așezămin- tele de cultură vor fi veritabili pioni înaintați ai răspîndirii culturii în mase, înconjurați de un interes unanim.

pentru di- categorii de vîrstăși variate. Inițiati- în multe

de instrumente și de balet pen- (Florești). Deschi- larg porțile pen- locuitorii satului,

Anchetă organizată de : 
R. CONSTANT1NESCU, 
N. TUICU, A. SOCACiU, 
V. SÎNGEREANU, I. M. 
ALMĂJAN

//

pentru bătrîni. tinerilor, - ne-au dînd oa- regret din u- existe oare
ca „Asta-i nu a ; răspuns recum meri.cu adevărat o vîrstă limită de la care nu mai interesează nici cîntecul, nici jocul și nici altele ? Evident, nu ! Cauzele ce au generat înrădăcinarea unei atari concepții se datoresc lipsei unor acțiuni care să-i cîștige (sau să-i recîș- tige).„Cu cîțiva ani în urmă eram bucuros să merg la cămin, mărturisea țăranul cooperator Mihai Ianoi. Ne întîlneam prietenii, mai glumeam, mai jucam un brîu, petreceam bine. Erau ce-i drept, și multe baluri și serbări, la care își aduceau cohtribuția corul, echipa de dansuri, cîntă- reții de muzică populară, taraful. Acum aceste serbări sînt rare".Monotonia, rutina trebuie evitate în mintele de cultură, însăși scoate în ță principalele centre de interes, respingînd formele de activitate învechite. Transformarea cercurilor de lectură pentru femei constituie pledoaria cea mai elocventă în favoarea inițiativei curajoase. La Satul Mare, raionul Ur- ziceni, conduc aceste cercuri au intuit tinerele cooperatoare simpla lectură a unor texte reprezintă deja o perioadă depășită și au transformat întîlnirile lor periodice în discuții largi, pe cele mai diverse teme ; s-a propus chiar alcătuirea unor cercuri de artă culinară și de cusături pe costume naționale. în comuna Florești, din regiunea Cluj, s-a mers chiar mai departe. La cercul de croitorie, inițial fără nici o veleitate artistică, cele mai bune cîntărețe au alcătuit un grup vocal, care și-a luat certificatul de maturitate prin premiul obținut la faza regională a recentului concurs al amatorilor, întîlnirile periodice ale aceluiași cerc au „copt" și ideea alcătuirii unei șezători permanente, foarte îndrăgită în tineret.merge pe linia unei vechi tradiții a . .tru și care, fără a ieși din cadrul specific, ritualizat de secole, poate deveni un

(Urmare din pag. I)

pot și așeză- Viața eviden-

profesoarele carefaptul că pentru

ultima vreme de manifestare cepoporului nos-

© Vecinii : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
© Corigența domnului profesor : VICTORIA (comple
tare Despre fumat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRI- 
VIȚA (completare București, oraș al muzicii) — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (completare 
Republica la 20 de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
© Răzbunătorii : LUMINA — 9,30—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Martin soldat : DOINA (completare Republica la 20 
de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Profesorul distrat : UNION (completare Mitică și 
formula lui de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Manuela — File din istoria sportului românesc — 
Sănătatea mintală a copilului — Mai bine să prevenim 
(Profilaxia TBC) : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
© Prostănacul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Lordul din Alexanderplatz : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.

O O.S.T.A. (sala Palatului) : Concert 
de muzică ușoară susținut de Michele 
și Adele Maffina — 20.
© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor : Con
stantin Iliev (R. P. Bulgaria) — 20.
© Opera română : Oedip — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Romeo și Julieta — 19,30, 
(sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30. 
© Teatrul de comedie : Opinia publică 
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Comedie pe întuneric 
— 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Acest animal ciudat — 19,30, (sala Studio): 
Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul Giuleștl 
lese de
— 19,30.
• Teatrul
— 20.
® Teatrul 
sus — 9,30.
© Teatrul ,,,
— 17, (la Palatul pionierilor) : Vrăjitorul 
din Oz — 17.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Scandal la Boema — 19,30. 
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor : Așa se joacă pe la noi
— 20.
® Circul de stat : Selecțiunl de iarnă 
— 19,30.

(la
stat) : Martorii

Mic : Doi pe

„Ion Creangă" :

Teatrul evre- 
se suprimă

un balansoar

Toate pînzele

„Țăndărică" : Ileana Sînziana

18,00 — Stadion. Emisiune de actualitate 
sportivă.

18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru copii. Filmele : „Povestiri

pe malul apei" și „Steluța".
18,55 — Pentru școlari : Acasă la... acad. 

Grigore Moisil.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publi

citate.
20,00 — Atlas folcloric : Nestemate arge- 

șene.
20.30 — Ecran literar.
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic de aventuri „A dis

părut un fragonard" —producție 
a studiourilor cehoslovace.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

zării prompte a realizărilor ei. Căci nu spun o noutate • cînd afirm că â- deseori la insuficienta utilizare a unor soluții sau la trenarea asimilării altora a contribuit — și mai contribuie încă — și neîndestulătoa-. rele preocupări existente în direcția investigării acestei importante sfere de fenomene. Pe de o parte, în uzine nu se făcea simțită intenția de a pregăti din vreme condițiile pentru preluarea respectivelor soluții — inclusiv pregătirea specialiștilor capabili să le înțeleagă și să le aplice corespunzător — dar nici cercetarea, pe de altă parte, nu făcea totul pentru a suplini atari lipsuri : ea fie că nu manifesta interes — nestimulată fiind — pentru pregătirea unor atari colective de specialiști în cadrul întreprinderilor, fie că se mulțumea, datorită unui fals orgoliu profesional, cu exprimări abstracte, uneori prea Implicite și chiar insuficient verificate, ale rezultatelor obținute în laborator. Spre exemplificare poate fi reamintită odiseea diodelor cu semiconductor! elaborate de Institutul de fizică al Academiei, a căror introducere în producția industrială la I.P.R.S.-Bă- neasa a întârziat peste măsură tocmai datorită absenței limbajului metodologic comun, la care s-ar fi putut ajunge mult mai operativ, prin pregătirea prealabilă a condițiilor complexe, inerente' preluării în industrie, loroase această rea în nivelul materiale și metode românești, con- tinuîndu-se în mod nejustificat importul unor apreciabile cantități de produse ale inteligenței străine. Pe de altă parte, aspecte de generalizare a teoriei electromagnetismului, cercetate la Institutul de energetică al Academiei nu reușesc nici acum să asigure inginerilor proiectanți și energeticienilor noi orientări și metode practice, apte de a îmbunătăți condițiile de exploatare ale sistemului energetic. Astfel, consecințele soluțiilor teoretice rămîn implicite chiar și în cazurile cînd ele conțin o serioasă potențialitate de aplicare.în momentul de față, parcurgerea cu rapiditate a ciclului asimilărilor industriale este deosebit de stringentă. Pentru înfăptuirea acestui deziderat, este necesară crearea cu operativitate a unui sistem metodologic unitar : acesta ar oferi nu numai avantajul unui prețios cîștig de timp, dar și posibilitatea de a surprinde și aplica soluțiile științifice la valoarea lor maximă, adică cu obținerea unei fructificări economice depline. în acest scop terenul vast și complex al metodologiei cercetării și producției trebuie să fie investigat cu cea mai mare atenție și scrupulozitate, pentru a pune de acord toate discrepan-

a unor astfel de soluții va- elaborate de cercetare. Din cauză a fost întîrziată pune- valoare a unui rezultat la științei mondiale, bazat pe

//

țclc și neregulile care mai apăr. Din a experiența pe care o am pot spune că sînt incă frecvente cazurile cînd H în aprecierea unuia și aceluiași re- B z uita 6 științific apar diferențe ce țin » tocmai de metodele diferite de ex- ra primare și verificare folosite în la- | boratoare și în uzine. De aici neclari- | tățile, discuțiile, controversele, tără- gănările ce mai survin, echivalente | cu însemnate pierderi, cu prejudicii M aduse economiei naționale.Dar care sînt factorii ce trebuie să S efectueze în principal cercetări me- | todologice ? Cu cîtya timp în urmă ■ s-au inițiat unele sondaje în această w direcție, sub egida forului coordona- H tor al științei noastre — Consiliul | Național al Cercetării Științifice —• dar concluziile lor n-au fost încă 9 traduse în măsuri. Ar fi interesantă, g totuși, o analiză a rezultatelor exis- H tente în prezent în ceea ce privește H fondul de metodologii pozitive, utile g și a căilor ce se cer parcurse pentru ta generalizarea lor. De asemenea, pot n spune că în aceeași direcție — așa M cum indică și experiența interna- H țională — un rol important re- “ vine acelei macrodiscipline ce se 3 încheagă extrem de rapid sub H ochii noștri — scientica (acea S știință a organizării cercetării știin- m țifice însăși) — în care se includ și 3 investigațiile privind metodologia g cercetării, a posibilităților de finalizare optimă — teoretică și practică 9— a rezultatelor acestora. în cadrul | Centrului de documentare științifică S al Academiei există de, cîtva timp ra un sector profilat pe o astfel de di- H recție, dar pînă în prezent el nu a g realizat decît doar cîțiva timizi pași inițiali, de principiu — făgaș ce se 8 cere însă abordat mult mai intens, | pe planuri din ce în ce mai ample. “ Pe această linie se cuvin analizate g cu atenție diferitele modalități utile a folosite de institutele de cercetări @ proprii, care au permis ca anumite H rezultate științifice circule cu rapiditate colective oarecum preocupări și profil, depărtate. O cale bună de urmat este— după părerea mea — înființarea de colective mixte, mai numeroase, în acest sector, precum și cea a sporirii eforturilor colectivelor de cercetare înseși pentru îmbunătățirea colaborării științei și producției noastre și sub acest aspect.Consider că este necesară și colaborarea mai intensă a cercetătorilor cu inventatorii pentru aprecierea cît mai justă a valorii științifice și practice a creației acestora, rea transmiterii și aplicării tîrziate în producție.în toată această activitate a stabilirii care să și a rezultatelor, celălalt, în vede-

de valoare să nu numai între apropiate ca dar și mai în-

în eise
vede- neîn-simte unor ușurezenevoia imperioasă etaloane comune vehicularea ideilor într-un sens și înrea sporirii rodniciei acestei esențiale osmoze a epocii noastre, cea a științei și producției.

■

0 Comisarul X : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Efemere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : DACIA (completare Ori
zont științific nr. 11/1967) — 8—21 în continuare.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : BUZEȘTI 
(completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Loana : VITAN (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
G Cînd tu nu ești : BUCEGI (completare în căutarea 
timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.

Emil BÂLDESCU
directorul Editurii didactice și pedagogice

în țara noastră se desfășoară astăzi o amplă activitate editorială. Anual, de pildă, cărțile școlare sînt editate în tiraje de circa 25 milioane exemplare. E clar însă că o asemenea cantitate nu-și poate reliefa pe deplin valoarea decît în condițiile în care i se asociază parametrii calitativi corespunzători. De aici necesitatea stringentă — cu atît mai mult în prezent, cînd se studiază un ansamblu de măsuri pentru perfecționarea pe mai departe a învățămîntu- lui nostru de toate gradele — de a li se aduce cărților școlare o serie de perfecționări, de conținut și de formă, de aici discuțiile ample care se poartă în timpul din urmă pe tema modernizării manualelor pentru elevi.Dezvoltarea științei și tehnicii impune creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor. Această cerință este recunoscută într-un consens unanim. Numai că, satisfacerea ei trebuie, după părerea mea, să se realizeze în deplină concordantă cu specificul școlii noastre și ți- nîndu-se, de asemenea, seama de experiența dobîndită în această direcție pe plan mondial.După cele mai noi cercetări psiho- pedagogice, o primă cale de modernizare a manualelor de matematică, fizică, chimie, biologie se identifică în introducerea unor teme noi, legate indisolubil de progresele obținute în știință și tehnică, sub formă de capitole, paragrafe, idei, probleme. Tot mai mulți specialiști afirmă că la matematică, spre e- xemplu, capătă o pondere mai mare temele cu privire la teoria mulțimilor, funcții, structuri algebrice, determinanți, programare liniară, vectori, teoria probabilităților și statistică matematică. La fizică do- bîndesc extindere problemele legate de structura substanței, teoria cîmpului, optica fizică etc ; iar la biologie sînt în atenție tot mai mare elementele de genetică în strînsă legătură cu practica, în special genetica moleculară care comportă implicații deosebite, economice și practice.în marrualele noastre au fost introduse multe teme noi, modeme. De pildă, cărțile de fizică și de chimie au fost îmbogățite eu realizări actuale ca optica fotonică, teoria relativității, noțiuni despre particule elementare, compuși macro-mole- culari etc. Alte cărți se prezintă încă deficitare la acest capitol, între altele și datorită ponderii prea mari care se atribuie elementelor „clasice". Bunăoară, în manualele de botanică și zoologie pentru licee se atribuie încă o prea mare extindere sistematicii vegetale și animale. Desigur, nu este ușor să găsești o soluție, care să rezolve în fiecare caz dilema „clasic-modern", știut fiind că fără noțiunile clasice, elevul nu va putea înțelege mare lucru din complexitatea lumii de azi. Pe de altă parte însă, astăzi nu ne mai putem limita să demonstrăm că Pă- mîntul e rotund prin referirea la Magellan sau la „clasicul" exemplu cu vaporul care se apropie, sau se depărtează de țărmul mării, cînd elevii cunosc realizări obținute în cucerirea Cosmosului. Dar aceste argumente pro și contra, departe de a justifica imobilismul la care apelează unii autori de manuale care acceptă cu greu ideea completării cărții elaborate, incită tocmai de aceea la căutări, la adoptarea unor soluții cît mai apropiate de dezideratele existente. în destul de multe cazuri, de altfel, introducerea elementelor științifice noi nu cere eliminarea noțiunilor clasice, cu care datele contemporane ale științei fac corp comun, o unitate organică, ci presupune mai întîi eliminarea generalităților, a datelor și cifrelor prea numeroase, a denumirilor care-i solicită elevului îndeosebi memoria și aproape deloc judecata. Important în această privință este, după opinia multora dintre cei cu care am discutat pe această temă, ca manualul să se înfățișeze îmbunătățit calitativ, adică să ofere un volum de cunoștințe (și nu toate acestea) strict necesar și într-o formă adecvată particularităților de vîrstă ale elevilor, necesităților vieții, ale practicii curente.Valențele modernizării cresc și mal mult dacă soluția restructurării întregului material, avînd la bază o concepție unitară, se întemeiază pe caracterul practic al cunoștințelor. Pentru că intervine aici un principiu fundamental, care stă la baza procesului de modernizare și anume legarea cunoștințelor teoretice de viață. în concordanță cu acest principiu, în manualele școlare de matematică din multe țări, atenția principală, cum ușor se poate vedea.

puncte de vedere

® Un taxi pentru Tobruk : UNIREA (completare Gi
gantul înaripat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Operațiunea Crossbow : Flacăra — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Fantomas contra Scotland Yard : MIORIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
® Zosia : MUNCA (completare Doi) — 14.
® Tudor : MUNCA — 16 ; 19,30.
® Regina zăpezii : MOȘILOR (completare Cei doi ursu
leți) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL (completare Osta
șii pădurii) — 14,30 ; 20,30.
© Treizeci de ani de veselie : PROGRESUL — 16,30 ;
18.30.
© Al șaptelea continent : PACEA (completare A sosit 
vacanța mare) — 16 ; 18 ; 20.
e O fată fericită : FERENTARI (completare Invitație) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Femeia necunoscută : COLENTINA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
© Escroc fără voie : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.

este acordată rezolvării problemelor și exercițiilor, iar în cele da chimie au o pondere însemnată problemele cu caracter tehnologic, cu accent pe procedeele utilizate în industria țării respectiva și pe plan mondial. în manualele da biologie din unele țări’ ocupă, de a- semenea, un loc important problemele legate de viața omului contemporan, de posibilitățile lui de a- daptare la ritmul rapid de dezvoltare socială, ca și problemele privind ocrotirea sănătății, selecția și ameliorarea plantelor și animalelor etc. ; pe cînd în unele manuale de geografie se acordă larg spațiu problemelor de geografie umană, ur- mărindu-se legarea cunoștințelor teoretice de cerințele vieții practice ca orientarea terestră, orientarea în navigația maritimă și aeriană, a- naliza unor fenomene economice concrete etc. Un asemenea principiu se reflectă și în structura manualelor de limbi moderne : conversația pe teme uzuale, reducerea cunoștințelor de gramatică în favoarea însușirii limbii vorbite constituie, azi, caracteristici de bază ale acestora.Este adevărat, asemenea problema legate de viață, de practică ocupă un loc tot mai mare și în manualele noastre, printre ale căror trăsături caracteristice se înscriu și reflectarea realizărilor poporului român, preocuparea de a contribui și pe a- ceastă cale la e- ducarea patriotică a tineretului școlar. Cu toate asemenea realizări pozitive, eu cred că accentul principal continuă să fie pus pe cunoștințele teoretice. Și, drept urmare, la matematică se acordă prea mult spațiu definițiilor, demonstrațiilor de tot felul, teoremelor, la chimie descrierii elementelor și compușilor, în dauna părții care privește utilizarea lor practică. în manualele de limbi străine nu a fost încă repusă în drepturile ei conversația ; din această cauză ritmul de însușire a limbilor moderne în școală este încă nesatisfăcător.Ș-a spus de mai multe ori, și pa bună dreptate, că însușirea principală a unui manual modern este a- ceea de a dezvolta puterea de judecată, de gîndire a elevilor, spiritul lor de observație, de a stimula curiozitatea științifică și munca independentă a acestora. Selecționarea problemelor fundamentale, esențiale pentru pregătirea elevilor, eliminarea din manuale a celor nesemnificative, de amănunt este o cale principală de modernizare a manualelor școlare. Care, pentru a putea fi cu adevărat valorificată, are nevoie de unele elemente ajutătoare. Printre acestea amintim o practică des utilizată în străinătate șl anume însoțirea cărții atribuite elevului de im manual al profesorului. în același scop se folosesc și alte lucrări ajutătoare manualului : culegeri de probleme, crestomații, culegeri de texte, atlase, hărți șl alte lucrări de sinteză care, alături de manual, îl ajută pe elev în munca sa. Prin a- cestea se descarcă manualele școlare de o serie de probleme mai dificile și, pe de altă parte, i se permite profesorului să completeze cele învățate de elevi cu noi cunoștințe filtrate prin măiestria lui. Din păcate, la noi asemenea auxiliare didactice sînt departe de a se ridica la nivelul necesităților.Menționăm, de asemenea, rolul deosebit de important care se atribuie ținutei manualului, care este da fapt cartea de vizită a unei edituri. Bogăția și varietatea ilustrațiilor, creșterea rolului fotografiei, îmbinarea folografiei cu desenul, folosirea pe aceeași pagină a mai multor caractere de literă și a culorilor pentru a sublinia esențialul sînt tot atî- tea mijloace care sporesc nu numai atractivitatea manualului, accesibilitatea lui, dar contribuie esențial la temeinicia însușirii cunoștințelor. Editarea unui asemenea manual presupune un aparat modern și operativ de lucru, calitate a execuției poligrafice, a hîrtiei și a celorlalte materiale. Expoziția de manuale școlare care s-a organizat recent a relevat progresele obținute în ilustrarea manualelor noastre școlare. Ea a ilustrat însă și un alt adevăr, anume că una din cauzele principale ale rămî- nerii în urmă a graficii unor manuale școlare se datorește calității necorespunzătoare a hîrtiei și a altor materiale poligrafice.Eforturile de modernizare a manualelor școlare trebuie coroborate cu cele privind modernizarea metodelor de predare. Iar manualul și metodele, eficiența lor depind într-o măsură, încă insuficient subliniată, de personalitatea profesorului, de competenta și măiestria Iul profesională.
© Dragostea unei blonde : VOLGA (completare îm
plinire) — 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© O sută unu dalmațleni : FLOREASCA (completară 
Micii înotători) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
POPULAR — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Ocolul : RAHOVA (completare Orizont științific nr, 
10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Jocuri neschimbate : FLAMURA (completare Numai 
șase secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Cea mal lungă noapte : LIRA (completare Orizon* 
științific nr. 11/1987) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Republica Skid : DRUMUL SĂRII (completare Stlr- 
cul, pasăre reptilă) — 15 ; 17,30 ; 20.
e Marele restaurant : COTROCENI (completare Mlaș
tina tăcută) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cerul începe la etajul III : CRÎNGAȘI (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cine va deschide ușa ? : COSMOS (completare Prin 
satul românesc) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© Spartacus (ambele serii) : VIITORUL — 15,45 ; 19,3»,
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Vizitele delegației Cronica zilei

Partidului Comunist Mexican
Delegația Partidului Comunist 

Mexican, condusă de. tovarășul Ar
noldo Martinez Verdugo, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.M., care se 
află în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R., a vizitat miercuri 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. La sosi
re, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășul Nicolae Cioroiu, directo
rul muzeului.

Joi dimineața, oaspeții mexicani, 
însoțiți de tovarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-

secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., au vizitat Fabrica de 
mașini-unelte și agregate București.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația P.C. Mexican a făcut o vi
zită la Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
unde a fost primită de tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. a] P.C.R., pre
ședintele U.N.C.A.P. Cu acest pri
lej, oaspeții au fost informați des
pre activitatea și sarcinile actuale 
ale Uniunii.

vremea

r

teria
unor
destine
jUrmare din pag. I)drumurile și zbaterile viîncea- nului pentru o viață de cîine, blestemată și răsblestemată. Timpul nou s-așează temeinic și, încet, încet, șterge amintirile negre, luminînd cu binefacerile lui viața și visele oamenilor.Asistăm la o restructurare generală umană, spectaculoasă nu prin țîșnirile individuale, ci mai ales prin caracterul ei de masă. De la un învățător de prin părțile Tecuciului rețin următoarea confesiune : „Eu am slujit în acest sat a- proape treizeci de ani. Faceți socoteala cîți copii mi-au tre- ut prin mîini în acest răstimp 1 riața mea a fost clasa. Acum sînt la pensie.Feciorul meu mi-a luat locul. Aparent, destinele noastre se repetă. E adevărat și nu prea. El a făcut cinci ani de facultate, e profesor, deci a realizat mai mult decît am putut eu. In plus, mai e nevoie , să demonstrez .— pen-, tru că se poate demonstra ma
tematic — că elevii lui sînt alții, cu totul alții ? Azi învață toată țara. (Un bătrîn, Simion Borșan, din Grivlța, raionul Galați, explica în numele generației lui „pragurile" pe care nu le-a putut trece pentru mai multă învățătură de carte : „Apăi, măi tată, cine și cui îi dădea mîna de carte ? Că, dacă treceai valea Herăstrăului, pe aici, pe la noi, se bă- teau doi pe un chiper murat. Varză murată de aveai de mîncare, însemna pe atunci 
:a și cînd ar fi fost un lux. Iar ei, uite, vara, numai ce-1 vedeau pe chelarul boieresc că vine acolo, la deal cu vreo șapte fasole pe care o tulbura puțin să ne ieie fața").învățătorul acela, de părțile Tecuciului trăise din plin o realitate pe nu o mai putea uita. (înpe actualul teritoriu al regiunii Galați, la circa 200 000 familii țărănești, existau nici mai mult nici mai puțin decît 40 356 pluguri). Socotiți de aici implicațiile cuvenite în viața și destinele oamenilor 1 Faptele sînt prea severe pentru a nu se constitui singure drept argumente. Evoluția destinelor u- mane în acești ani ai construcției socialiste a operat mult prea amplu și în datele esențiale, pentru a nu oferitabloul tulburător al unor prefaceri fundamentale.„Adevărata mea formare ca om, ca muncitor, pe șantierul Bumbeștilor s-a petrecut", afirma de curînd Petre Donțov, șef de brigadă pe șantierul marelui Combinat siderurgic de la Galați. Donțov era un om în pragul majoratului cînd a pus mîna, atunci, pe tîrnăcop. Viața lui s-a desfășurat apoi în contextul vieții tuturor constructorilor țării. A venit la Galați și o bună parte din blocurile din centru poartă amprenta mîinii lui harnice, deprinsă cu mortarul și cărămida pe șantierele muncii voluntare. Pe un alt coleg de-al lui, de șantier, Miron Buju, trenurile Bumbeștilor l-a dus direct la învățătură și Buju șef la Grupul forma marelui Galați. Intr-unlinele acestea au mers înainte îngemănate. Temperatura anilor de început le-a dat vitalitatea necesară pentru a ră- mîne mereu tineri, mereu pasionați, i-a investit cu capacitatea de a ști să răspundă ori- cînd : prezent. „Combustibilul* acesta miraculos i-a restructurat și împlinit pe fiecare și ca oameni, într-un deplin echilibru, într-o armonie care a străbătut pînă aici calea deplinei cizelări.

prin prea care 1938,

oricui

este azi inginer 4, tot pe plat- Combinat de la anume fel, des-

1

zilele țară : cerul

In București: Vremea a fost relativ călduroasă, dar umedă cu cerul mai mult acoperit. Dimineața s-a produs ceață. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 5 grade.Timpul probabil pentru de 20, 21 și 22 ianuarie. în Vreme relativ umedă, cutemporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai frecvente în sud-vestul țării. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală. în București : Vreme relativ umedă, cu cerul temporar noros. Temporar precipitații. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă.

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Danemarcei la București, 
Richard Wagner Hansen, a oferit 
joi o recepție în saloanele ambasa
dei cu ocazia „Zilelor filmului da
nez". Au luat parte Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Au participat, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic.

Erau prezenți membrii delegației 
de cineaști din Danemarca, con
dusă de Herik Hauerslev, directorul 
Fundației cinematografice de stat 
care ne vizitează țara.

Tot cu prilejul „Zilelor filmului 
danez", Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a oferit o 
masă la restaurantul Athenee Pa
lace.

★
Președintele firmei „Inter-To- 

wer“ din S.U.A., Cyrus Eaton, a 
fost oaspete al țării noastre timp 
de 4 zile. în cursul vizitei, el a pur
tat discuții cu ministrul comerțu- ■ 
lui exterior, Gheorghe Cioară, mi
nistrul transporturilor auto, navale 
și aeriene, Ion Baicu, președintele 
Oficiului Național de Turism, Ni
colae Bozdog, și cu Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. Dis
cuțiile s-au referit la probleme de 
cooperare.

*
Joi dimineața a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală turcă 
condusă de A. Ozaktas, director 
general al turismului din Ministe
rul Turismului și Informațiilor din 
această țară, care a participat la 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-turce de cooperare 
în domeniul turismului.

ȘTIRI SPORTIVEparcul meciu- de ho- orașu- (Spanla). Flesch (Ungaria) cu cîte 4,5 puncte etc.

Funeraliile tovarășului
han Gh. Olteanu

(lancu)

Subsolul Iugoslaviei

I Pe patinoarul artificial din„23 August" au continuat joiI rile competiției internaționale chei pe gheață pentru „Cupa lui București".Selecționata secundă a R.F. a Ger- ' maniei a învins cu scorul de 6—3I (2—1, 1—2, 3—0) reprezentativa Capitalei. Echipa S.K.A. Leningrad a dispus cu scorul de 15—0 (6—0, 4—0, 5—0) de echipa de tineret a orașului București.Astăzi au loc meciurile București1 (tineret)-C.H.Z. Litvinov (ora 17) S.K.A. Leningrad-echipa secundă R.F. a Germaniei (ora 19).*După trei runde, în turneul feminin din cadrul Festivalului de șah de la Beverwijki Alexandra Nicolau (România) cu 2,5 puncte, urmată (U.R.S.S.). Vreeken. (Olanda), (Olanda) 2 puncte, Timmer (Olanda), Stadler (Iugoslavia), Ivanova (Bul- ' garia) 1,5 puncte etc. în runda a treia, Nicolau (cu negrele) a remizat cu Stadler. Tuk a cîștigat la Vreeken. Kozlovskaia a pierdut la Heemskerk,In grupa marilor maeștri, Korcinoi a obținut cea de-a șaptea victorie consecutivă, învingîndu-1 pe americanul Rossalimo. Florin Gheorghiu a remizat cu cehoslovacul Hort. Cu același rezultat s-au încheiat partidele Tal — Ivkov. Cirici — Matano- vici, Donner — Boboțov, Van Geet — Padevski și Portisch — Langeweg. în clasament, după șapte runde, continuă să conducă Korcinoi (U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de Gheorghiu (România), Tal (U.R.S.S.) 4,5 puncte, Hort (Cehoslovacia) 4 puncte, Donner (Olanda), Cirici (Iugoslavia), Matano- vici (Iugoslavia), Ree (Olanda) 3,5 puncte etc.Turneul maeștrilor a programat partidele rundei a 7-a. Victor Cio- cîltea a cîștigat la iugoslavul Niko- lici. Tatai l-a învins pe Dunkelblum și Medina pe Scheltinga. Primul loc în clasament este deținut în continuare de Zuckerman (S.U.A.) cu 5,5 puncte. îl urmează Ciocîltea (România). Nikolici (Iugoslavia), Medina

șia
conduce maestrade KozlovskaiaTuk

★Echipa de fotbal Farul Constanța, care a întreprins un turneu de 8 meciuri peste hotare, s-a întors în țară. Fotbaliștii români au obținut 7 victorii, un joc terminîndu-1 la egalitate. In ultimele meciuri, Farul a învins cu 3—1 echipa Arabic Alep (Siria), cu 2—0 pe Homenthmen (Siria), cu 3—2 selecționata Kuweit și cu 2—1 pe F. C. Kuweit.La noua ediție a turneului balcanic de fotbal vor participa 8 echipe care au fost repartizate în două serii, după cum urmează : seria A : Vlaz- nia Tirana, Beroe Stara Zagora (Bulgaria), Farul ■ Constanța, Genelerbir- ligi (Turcia) ; seria B : A.E.K. Atena, Fenerbahce Istanbul, Olimpia Ljubljana și Spartak Sofia,La 3 aprilie Farul va juca cu echipa turcă Genelerbirligi, returul fiind programat la 22 mai. Meciurile cu Vlaznia vor avea loc la -12 iunie la Tirana și respectiv la 29 iunie la Constanța. Cu Beroe, Farul va juca în deplasare la 17 aprilie (nu a fost stabilită încă data returului).
★Aseară la Ljubljana în cadrul „Cupei cupelor" la baschet masculin s-au întîlnit în meci retur echipele Olympia din localitate și Dinamo rești. Baschetbaliștii iugoslavi ținut victoria cu scorul de (45—30) calificîndu-se pentru următor datorită unui coș-averaj mai bun. în primul meci dinamoviștii cîștigaseră cu 100—84.
★Pe pîrtia de la Saint Moritz au continuat antrenamentele echipaje- loi de 4 persoane în vederea campionatelor europene de bob, care vor avea loc sîmbătă și duminică. Echipajul României (Panțuru, Hristovici, Maftei, Neagoe), care deține titlul de campion european, a obținut la ultimul antrenament cel mai bun rezultat : ri8”44/100. Echipajul Canadei a fost cronometrat în l’18”69/100, cel al R. F. a Germaniei în l’18”84/100, iar cel al Angliei în l’19”21/100.(Agerpres)

Bucu- au ob-87—60 turul

La 18 ianuarie au avut loc fune
raliile tovarășului loan Gh. Oltea
nu (lancu), vechi militant al miș
cării muncitorești din țara noastră.

în cursul dimineții, numeroși oa
meni ai muncii din Capitală au 
adus un ultim omagiu celui dispă
rut. Membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid, ai sindicatelor, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești, prieteni și foști tovarăși de 
muncă ai defunctului au făcut de 
gardă în jurul catafalcului așezat 
în sala Casei de cultură a tinere
tului din raionul 30 Decembrie.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Du
mitru Popa, Gheorghe Stoica, Con
stantin Pîrvulescu, Ion Popescu- 
Puțuri, precum și Costache Țiuleș- 
cu, vechi militant al mișcării mun
citorești.

Pe fundalul sălii se afla portre
tul îndoliat al lui loan Gh. Oltea
nu. La catafalc erau depuse coroa
ne de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R., 
Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști, Ministerului Comerțului 
Interior și din partea altor institu
ții și organizații de masă.

Pe perne de catifea se aflau așe
zate ordinele și medaliile cu care a 
fost distins loan Gh. Olteanu pen
tru meritele sale deosebite în acti
vitatea pe care a desfășurat-o.

în acordurile marșului funebru 
sicriul cu corpul neînsuflețit a fost 
așezat pe carul funeral care s-a în
dreptat spre Monumentul Eroilor 
Pentru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism, unde a 
avut loc mitingul de doliu.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Stoica, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. a spus printre altele ? 
Vreme de'” peste 60 de ani, loan 
Gh. Olteanu a militat cu înflăcă
rare revoluționară în rîndurile ce
lor mai înaintați și mai buni fii ai 
clasei muncitoare, ai poporului 
nostru. El și-a consacrat toată viața 
sa măreței cauze a eliberării celor 
ce muncesc, triumfului înaltelor 
idei ale marxism-leninismului.

Evocînd momente ale activității 
celui dispărut, vorbitorul a arătat 
că solidaritatea firească cu lupta 
tovarășilor săi de suferință l-a fă
cut ca încă din 196'7 să intre în miș- 

. carea muncitorească, să activeze în.... 
cercul „România muncitoare", iar 
în 1910 să ia parte activă la reîn
ființarea Partidului Social-Demo
crat din România.

Participînd cu o dăruire proprie 
celor mai înaintați fii ai poporului 
nostru la luptele muncitorimii îm
potriva războiului imperialist, a 
spus vorbitorul, loan Gh. Olteanu 
a desfășurat în timpul ocupației 
trupelor germane o bogată activi
tate ilegală în cadrul luptei între
gului popor român pentru elibera
rea sa națională, fapt pentru care a 
fost condamnat la moarte.

însuflețit de marele avînt revo
luționar care cuprinsese masele 
muncitoare în anii 
în perioada victoriei 
voluții Socialiste din 
lancu Olteanu și-a consacrat toată 
puterea de muncă, alături de alți 
activiști de frunte, ridicării pe o 
treaptă superioară a luptei revolu
ționare din țara noastră. A desfă
șurat o stăruitoare activitate poli

tică pentru crearea Partidului Co
munist Român în mai 1921.

Arestat și condamnat de mai 
multe ori pentru activitatea sa re
voluționară, el a continuat să 
lupte cu dîrzenie și devotament în 
rîndurile mișcării muncitorești le
gale și ilegale. El face parte din 
rîndurile acelor vechi militanți ai 
eroicei noastre clase muncitoare 
care au avut fericirea să vadă îm
plinite înaltele idealuri ale socialis
mului pentru care au dat tot ceea 
ce aveau mai de preț.

Ne despărțim astăzi cu adîncă 
durere de lancu Olteanu, a spus în 
încheiere vorbitorul, dar vom păs
tra în mințile și inimile noastre 
chipul său luminos, imaginea sa de 
tovarăș și prieten apropiat, pen
tru care nici greutățile nici 
primejdiile, nici anii care s-au a- 
dunat n-au putut fi o piedică în 
munca și lupta pentru triumful so
cialismului.

A vorbit apoi tovarășul Costache 
Țiulescu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Comunistul loan Gh. Olteanu, 
sau Nea lancu, cum îi spuneam noi, 
tovarășii mai apropiați, a fost o 
pildă de devotament și abnegație. 
Drumurile vieții ne-au condus de 
multe ori împreună, atît în focul 
luptelor revoluționare din ilegali
tate cît și după eliberare. Trecerea 
anilor n-a diminuat forța de mun
că a acestui încercat ostaș al par
tidului nostru comunist, el și-a 
îndeplinit întotdeauna cu răspun
dere sarcinile importante care 
partidul i le-a încredințat.

In anii revoluției și construcției 
socialiste, deși la o vîrstâ destul de 
înaintată, Nea lancu. a continuat să 
muncească cu elan tineresc, în 
funcțiile încredințate pe linie de 
partid și pe tărîm obștesc.

Pentru el viața se confunda cu 
munca, cu cea mai frumoasă dintre 

de a construi o 
socială, cea mai

Pe crestele munți
lor, pe platourile car
stice sau în cîmpia 
Sloveniei și a Voivo- 
dinei întîlnești, in 
orice anotimp, nume
roși geologi. Din cîte- 
va centre — ade
vărate state majore 
— instalate pe țăr
mul Adriaticei, in 
Serbia. de răsărit sau 
de sud, in Macedonia, 
Muntenegru, Croația, 
sau in Bosnia și Her- 
țegovina, se dirijează 
lucrările de cercetare 
a subsolului pe mai 
mult de jumătate din 
teritoriul Iugoslaviei. 
Datele sînt centrali
zate apoi în capita
lele republicilor și la 
Institutul Federal de 
Geologie situat la 
Belgrad. Directorul

susținut minereul de 
fier, cromul, bauxita 
magneziul și altele.

înainte de cel de-al 
doilea război mon
dial. Iugoslavia pro
ducea abia o mie 
tone petrol. Fusese 
acreditată ideea că 
subsolul țării nu dis
pune de asemenea 
bogății care ar putea 
fi exploatate econo
mic. Cercetările au 
infirmat această teo
rie ; anul trecut pro
ducția de petrol s-a 
apropiat de 2,5 mili
oane tone. Cu deose
bit interes sint ur
mărite lucrările de 
prospectare din Ma
rea Adriatică unde 
se arată primele re
zultate fructuoase. 
Specialiștii iugoslavi
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1917—1918, 
Marii Re- 

Octombrie,

munci, aceea 
nouă orînduire 
dreaptă dintre toate — orînduirea 
socialistă.

Prezent în toate momentele im
portante care au marcat creșterea 
conștiinței și luptei revoluționare 
a muncitorimii din România, to
varășul Ioan Gh. Olteanu a luptat 
neobosit pentru afirmarea ei pu
ternică în viața politică și socială 
a tării, a spus în 
varășul Gheorghe 
tar al Comitetului 
iești al P.C.R.

După eliberare, în viața tovară
șului Olteanu a început o perioadă 
nouă, de entuziastă activitate 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului de transformare socialistă a 
tării.

Toți cei care au fost aproape de 
el, toți cei care i-au cunoscut în
delungata activitate, vor păstra a- 
mintirea neștearsă 
abnegației cu 
cauza nobilă 
tidului.

în numele 
nesc București al P.C.R. 
în încheiere vorbitorul — aduc un 
ultim omagiu aceluia care a 
tovarășul loan Gh. Olteanu.

După încheierea mitingului 
doliu, în sunetele marșului 
nebru, sicriul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului loan Gh. Ol
teanu a fost depus într-una din 
criptele de la baza hemiciclului 
Monumentului, alături de alți lup
tători ai mișcării 
tara noastră.

cuvîntul său to- 
Dumitru, secre- 
orășenesc Bucu-

a tenacității, 
oare a luptat pentru 
a poporului si oar-

Comitetului orășe-
a spus

fost

de 
fu-

muncitorești din
(Agerpres)

institutului, Pavle 
Peiovici, ne-a prezen
tat citeva din rezul
tatele obținute în ul
timii ani de geologi.

Anul trecut pe har
ta geologică a Iu
goslaviei s-au înscris 
noi zone care și-au 
dezvăluit bogățiile. 
Fără ca lista să fie 
completă, enumerăm 
citeva din cele mai 
importante : petrol și 
gaze în cîmpia Dra- 
vei, magnezită lingă 
Ciaciak, magneziu la 
Kicevo, nichel în ra
ioanele Goleș și Dre- 
nița, minereu de fier 
în Serbia de răsărit, 
bauxită in bazinul 
Koșovo etc.

în ultimul timp ta
bloul bogățiilor sub
solului s-a lărgit 
foarte mult. în Ser
bia, Bosnia și Herțe- 
govina și în Macedo
nia geologii au des
coperit noi și însem
nate zăcăminte de 
cupru, plumb, zinc și 
cărbune, care situea
ză Iugoslavia printre 
primele țări din Eu
ropa în ceea ce pri
vește rezervele dispo
nibile. Au început să 
fie exploatate în ritm

susțin că Marea A- 
driatică posedă rezer
ve de petrol ce le 
vor egala pe cele din 
Marea Nordului. Astă 
vară, pe insula Dughi 
Otok s-au extras deja 
primele cantități de 
petrol. Potrivit apre
cierilor, exploatarea 
pe scară largă a „au
rului negru" din a- 
dîncurile . Adriaticei 
va începe în 1972.

„în prezent — ne-a 
spus directorul lnsti 
tulului Federal de 
Geologie — efectuăm 
ample lucrări pentru 
depistarea materiilor 
prime nucleare. Re
zultatele de pînă a- 
cum indică posibili
tăți însemnate și în 
acest domeniu". în 
cercurile specialiști
lor se discută proble
ma construirii unei 
centrale atomo-elec- 
trice pentru care 
există combustibilul 
necesar.

în ritm viu se dez
voltă și ramurile pre
lucrătoare. Pe baza 
rezervelor de cupru, 
plumb și zinc a luat 
naștere o puternică 
industrie electroteh
nică. Bazinul Bor-

Maidanpek unde se 
extrage și se prelu
crează minereul de 
cupru cunoaște o con
tinuă dezvoltare. A- 
nul trecut, au fost 
modernizate topitoria 
și rafinăria din a- 
cest bazin. Anual, 
bazinul Bor-Maidan- 
pek produce pes
te 50 000 tone cupru 
electrolitic. De aci, o 
parte se îndreaptă 
spre fabrica de ca
bluri din Svetozarevo, 
iar alta spre lamino
rul din Sevoino, prin
cipalele întreprinderi 
prelucrătoare.

Nu de mult în ca
drul combinatului 
„Trepcea", cel mai 
mare producător de 
plumb și zinc din 
țară, au intrat în 
funcțiune trei noi u- 
nități; fabrica de e- 
lectroliză a zincului, 
care va da anual 
40 000 tone zinc elec
trolitic ; o fabrică de 
acumulatoare și o to
pitorie de plumb cu 
o producție anuală 
de 170 000 tone. Ast
fel plumbul și zincul 
extras vor putea fi 
prelucrate la un ni
vel șuperior aducînd 
însemnate beneficii 
economiei naționale. 
Și bauxita va fi în 
bună parte prelucrată 
în țară. în prezent, 
lingă Titograd se află 
în construcție un 
mare combinat de a- 
lumină și aluminium, 
în vederea alimentă
rii cu curent a com
binatului se constru
iește o puternică hi
drocentrală la Mrati- 
nie.

în încheierea con
vorbirii pe care am 
avut-o cu Pavle Peio
vici, interlocutorul 
mi-a spus: „Nu toate 
regiunile țării noastre 
au fost îndeajuns de 
cercetate. S-ar putea 
ca într-un viitor a- 
propiat să fie desco
perite zăcăminte noi, 
superioare- calitativ 
celor de pînă acum, 
ceea ce va crea pers
pective și mai mari 
de dezvoltare și în
florire a economiei 
iugoslave".

viața internațională

PLENARA C. C. AL P. C. FRANCEZ

Taxiul care mă poartă spre Palatul Națiunilor Unite este prevăzut cu un aparat de radio-telefonie. Șoferul comunică sau primește comunicări de la centrala sa, chiar în timpul cursei. Mașinile poliției, ale armatei și pompierilor, ambulanțele sanitare sînt echipate cu receptoare sau emițătoare-receptoare.Se pare că centralele telefonice vor fi în curînd depășite. Telegraful a- pare și el din ce în ce mai anacronic. Teleimprimatoarele au pătruns în marile întreprinderi, în bănci și în hoteluri. Zilnic se transmit în eter milioane de mesaje radiofonice. Ele traversează pămîntul, aerul și oceanele. în port la Rotterdam am văzut petroliere ale companiei „Shell" echipate cu telexuri conectate la e- mițătoarele de bord și care transmit direct spre sediul londonez informațiile cele mai importante. Semnalele captate sînt înscrise pe o bandă perforată, care este apoi descifrată de calculatoarele electronice.Rolul telecomunicațiilor în întreaga viață socială este nelimitat. Apariția sateliților artificiali le-a deschis noi perspective, lăsînd să cadă în desuetudine pînă și mijloacele considerate drept cele mai moderne. Am abordat această problemă într-o convorbire cu Mohamed Mili, secretarul general al Uniunii internaționale a telecomunicațiilor (U.I.T.), instituție specializată a O.N.U. care numără 133 de membri, printre care și țara noastră.— Telecomunicațiile prin sateliți au ieșit din stadiul curiozității tehnice și au intrat în domeniul exploatării practice. Cîți sateliți există actualmente și cum sînt folosiți? — a fost prima mea întrebare.— Problema este foarte complexă. Există sateliți care funcționează și alții care nu funcționează. Un consorțiu care înglobează 60 de țări (INTELSAT) și_a propus să creeze un sistem global de sateliți de telecomunicații, care urmează a fi dat în exploatare comercială. Pînă acum ne-au fost semnalați patru. Doi func- ționînd deasupra Atlanticului, ceilalți doi INTELSAT-ul lanseze și alți estul Europei 1966 crearea unui alt sistem internațional care, asemenea INTELSAT-u- lui, va fi deschis tuturor statelor. Există și un sistem care acoperă exclusiv teritoriul sovietic — sistemul

„Molnia" — și care a anunțat lansarea a doi sateliți.— Ce ne puteți spune despre sa- teliții-releu proiectați de „Euro- space"?După cum se știe, „Eurospace" este constituit din industrii aparținînd Europei occidentale avînd un caracter regional. încă din 1962, „Eurospace" a anunțat că intenționează să realizeze un satelit staționar de telecomunicații pentru retransmiterea programelor de televiziune și a schimburilor de informații telefonice și prin telex. Sistemul ar fi în măsură să transmită și facsimile sau informații electronice, după cum ar putea furniza „în direct" imagini aie unor manifestări publice. Statele U- nite, Canada, Japonia și alte țări intenționează, la rîndul lor, să creeze

singur satelit staționar, interesează 
o treime din suprafața globului.— Ați vorbit despre atribuirea de frecvente pentru serviciile de radiodifuziune. Este o problemă care a fost de multă vreme soluționată. Fiecare posesor de aparat de radio-re- cepție știe cărei lungimi de undă trebuie să se adreseze, cînd caută un anumit post. Care este situația sateliților lansați de Statele Unite și de Uniunea Sovietică ? Ce frecvente le-au fost atribuite ? Frecvențele a- cestea pot fi raționalizate, în condițiile existenței unor sisteme multiple ?— De la primele începuturi ale ra- diocomunicațiilor s-a impus necesitatea de a acumula informații complete asupra tuturor frecvențelor utilizate. In anul 1947 erau înregistrate

că telecomunica-pe urma faptuluitiile spațiale pot jena telecomunicațiile clasice terestre si că unele sisteme de sateliți se pot jena între ele. Din acest motiv cred că ar fi necesară o altă conferință. Cu atît mai mult cu cît de atunci comunicațiile prin sateliți au progresat foarte rapid. In 1963. de pildă, se credea că folosirea comercială a sateliților va fi o chestiune de foarte lungă perspectivă Au trecut numai patru ani și problema a devenit actuală și urgentă.— Instituția dumneavoastră poate lua decizii în afara celor adoptate de Conferințele ei ? U.I.T. se poate suprapune administrațiilor diferitelor țări, în cazul cînd lansarea unor sateliți nu este notificată ?— Nu. Reglementarea radio-comu-

Telecomunicațiile lumii
Interviu cu Mohamed Mili,

Secretarul general al Uniunii Internationale a Telecomunicațiilor
este o chestiune care de- administratia fiecărei țări Dar dacă bruiezi un servila rîndul tău să fii bruiat

iar deasupra Pacificului, intenționează să mai sateliți. Nouă țări din au propus în aprilie

sisteme regionale sau naționale de sateliți de telecomunicații. Ne-am afla deci în prezența mai multor sisteme de sateliți de telecomunicații.— Aceasta nu va crea probleme tehnice de natură a perturba actuala rețea de sisteme?— Evident. Aș vrea să dau un e. xemplu. în urmă cu patru ani, Conferința administrativă extraordinară a radiocomunicațiilor spațiale a dezbătut radio mediul pentru dificările recepție, se facă deja atribuite serviciilor de radiodifuziune și televiziune. Se ridică însă delicata problemă a atribuirii frecvențelor care, în cazul unui

emisiunilor de prin inter- S-a arătat că, reduce la minimum mo- necesare la aparatele de emisiunile ar trebui să în benzile de frecventă serviciilor
chestiunea și televiziune sateliților.a

45 000 de alocații de frecvențe benzi inferioare celor de 20 MHz. „Regulamentul _______reprezintă un volum de 640 de pagini, căruia i se adaugă un număr însemnat de broșuri anexe. Un tablou de serii internaționale de indicative de apel îngăduie identificarea stațiilor. Astfel, indicativele din seria AAA— ALZ sînt atribuite Statelor Unite, după cum seria ZVA—ZZZ este atribuită Braziliei. De atunci, combinațiile de litere au devenit insuficiente. Ne-am văzut obligati să recurgem la indicative suplimentare. în care se combină și cifrele. De pildă, O.N.U. are indicative formate din seria 4UA — 4UZ.în anul 1963, s-a întrunit conferința spațială pentru atribuirea benzilor de frecvențe destinate telecomunicațiilor spațiale. Conferința n-a putut soluționa toate problemele ivite de

pe Azi, radiocomunicațiilor"

nicațiilor pinde de în parte, ciu, riști — pentru că posibilitățile sînt egale.Protecția împotriva bruiajelor dăunătoare a devenit o cauză comună.Se întîmplă însă ca asemenea bruieri să se producă fără voia uneia sau alteia dintre țări. In aceste cazuri, U.I.T. este un consilier tehnic, o autoritate morală, unanim acceptată.In toate situațiile însă, principiul suveranității este primordial. U.I.T. nu poate acționa decît cu acordul statelor lumii, singurele în măsură să a- dopte hotărîri. U.I.T. nu s-a substituit administrațiilor sau companiilor care exploatează cablurile submarine, și nu intenționează să se substituie organismelor însărcinate cu exploatarea sateliților de telecomunicații.— Cum apreciați contribuția pe care 6 poate aduce laserul în soluționarea problemelor puse de folosirea frecventelor radio-electrice ?— Laserul ar putea constitui, desigur, o soluție suplimentară în utili-

PARIS 18 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La Paris s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. După ce a discutat și aprobat raportul prezentat de Waldeck Rochet, secretar general al partidului, în problema intensificării spriji-
IB B i 13 $zarea benzilor de frecvențe. Deocamdată, el este numai un instrument de cercetare în laboratoarele științifice. Se presupune că laserul va deschide telecomunicațiilor o vastă regiune a spectrului electro-magnetic. Atunci se vor crea și posibilități pentru atri- 9 buirea unor noi frecvențe radio-elec- . trice. Teoretic, fascicula unui singur laser ar permite scurgerea informațiilor transmise astăzi de totalitatea liniilor telefonice ale lumii.— Credeți că posibilitatea intrării în circuitul industrial a laserului este apropiată ?— Intre experiențele de laborator și aplicarea industrială a unei invenții, se interpune o lungă perioadă. Dar dezvoltarea tehnicii este astăzi atît de rapidă, îneît distanțele dintre cele două etape se scurtează mereu. Pentru telegrafie, durata a fost de 20 de ani, pentru telefoane — 10 ani, pentru radio — 5 ani, iar pentru comunicațiile prin sateliți — de numai un an. Așadar...— Care este valoarea practică a telecomunicațiilor prin sateliți ?— M-aș rezuma la puține exemple. Sateliții meteorologici sovietici „Cosmos" și sateliții americani „Tiros" fotografiază furtunile și transmit imaginile unor stațiuni terestre. Sateliții științifici americani „Vanguard", „Explorer" sau „Mariner" răspund unor misiuni importante de explorare a spațiului extra-atmosfe- ric. Satelitul de telecomunicații activ „Telstar 1“ a transmis imaginile în culori ale unei operații chirurgicale. S_au realizat și emisiuni de televiziune și radiodifuziune intercontinentale prin sateliți. Așadar, telecomunicațiile prin sateliți au o certă valoare economică și educativă.— Ce ne puteți spune despre locul pe care-1 ocupă România în activitatea U.I.T.?— România este o țară membră, care participă în mod activ și aduce o contribuție apreciată în viața Uniunii noastre. U.I.T. are 40 de comisii de studii, ale căror cercetări sînt fundamentale pentru argumentarea deciziilor adoptate de organizația noastră. Specialiștii români sînt corn- | petenti si desfășoară, în aceste co- I misii, o activitate care este foarte 9 prețuită.

Horia LIMAN |

nului acordat poporului vietnamez, Comitetul Cenți al a hotărît să constituie un Comitet național de acțiune pentru sprijinirea și victoria poporului vietnamez. Acest Comitet național va avea ca platformă politică lupta pentru încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R.D. Vietnam, recunoașterea F.N.E., ca singur reprezentant autentic al poporului sud-vietnamez, retragerea trupelor și bazelor americane din Vietnamul de sud, sprijinirea sub toate formele a luptei poporului vietnamez pentru obținerea victoriei, pentru libertate, independență și pace. Ca președinte al comitetului a fost desemnat Waldeck Rochet, iar ca vicepreședinți Benoit Frachon și Louis Aragon. Comitetul național va edita un ziar periodic, precum și alte materiale de propagandă.în cadrul lucrărilor Plenarei Comitetului Central al P.C. Francez a fost prezentat, de asemenea, un raport al lui Raymond Guyot privind situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Comitetul Centra] al P.C.F. a aprobat o rezoluție care protestează împotriva represiunii la care este supus Partidul Comunist din Peru și și-a reafirmat solidaritatea frățească cu acest partid.Plenara a adoptat o rezoluție pe marginea raportului prezentat de Roland Leroy privind „Bătălia ideologică și propaganda partidului în mase".
ORIENTUL APROPIAT

STARE DE URGENȚĂ 

ÎN REGIUNEA GAZA

CAIRO 18 (Agerpres). — Ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, a transmis joi secretarului general al O.N.U., U Thant, o notă în care i se cere să ancheteze măsurile luate de Izrae) în Gaza menite să „instituie pe calea forței un statut pseudo-politic".
★TEL AVIV 18 (Agerpres). — Autoritățile izraeliene au introdus starea de urgență, atît în timpul nopții cît și ziua, în întreaga regiune Gaza, unde locuiesc aproximativ 200 000 de arabi. Hotărîrea a fost luată, scrie a- genția France Presse, ca o măsură împotriva așa-ziselor „grupuri teroriste arabe". .
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In prima etapă a ale
gerilor din Finlanda

Corpul electoral finlandez și-a 
demonstrat încă o dată atașamentul 
față de actuala politică externă a 
președintelui Kekkonen, de colabo
rare cu toate țările. Aceasta este 
principala concluzie ce se degajă 
după prima etapă a alegerilor pre
zidențiale, desfășurate la 15—16 
ianuarie, și încheiată cu victoria 
categorică a actualului președinte 
al republicii. Potrivit datelor preli
minare, candidatura lui va fi spri
jinită de 202 din cei 300 de elec
tori, care se vor aduna la 15 fe
bruarie pentru a-l desemna pe 
noul președinte.

Succesul său se conturase 
de altfel din momentul cind 
în sînul principalelor partide 
politice ale tării începuse să 
se evidențieze tendința de 
a-și uni forțele pentru a asigura 
realegerea președintelui, și a de
venit certitudine în iunie 1967, 
o dată cu formarea unui mare bloc 
electoral la care participă toate 
cele patru partide din coaliția gu
vernamentală : Partidul de centru, 
Uniunea democratică a poporului 
finlandez, Partidul social-democrat 
și Uniunea social-democratică a 
muncitorilor și micilor fermieri. 
Este pentru prima oară în istoria 
Finlandei cînd se formează o 
coaliție electorală atîf de largă a 
forțelor democratice.

Semnificația ei ne-a fost sublinia
tă de numeroși oameni politici 
pe care i-am întîlnit în timpul unei 
recente vizite în Finlanda. Erkki 
Kivimaki, membru al conducerii 
P.C. din Finlanda, ne-a declarat : 
„Partidele de dreapta (conservato
rii), exploatind unele dificultăți e- 
conomice, atacă puternic guvernul. 
Ele văd în actualul guvern de coa
liție democratică un pericol pentru 
pozițiile lor. Principalul lor 
obiectiv este schimbarea politicii 
externe a tării. E remarcabil că 
pentru a împiedica înfăptuirea pla
nurilor lor s-a născut un larg front 
electoral, ce și-a propus asigurarea 
victoriei actualului președinte". 
„Sprijinim candidatura președintelui 
Kekkonen — ne spunea dl. Rati- 
kainen, secretar general al Partidu
lui social-democrat — datorită po
liticii sale externe care este bine 
cunoscută și apreciată și dincolo 
de hotare". Aceeași poziție a fost 
exprimată, de altfel, de toți cei 
cu care am discutat.

în promovarea politicii . externe 
a Finlandei, de neutralitate și co
laborare internațională, actualul 
președinte are un rol important. 
Propunerea sa de denuclearizare a 
Nordului Europei a găsit un larg 
ecou internațional și are numeroși 
sprijinitori. Ea reprezintă o contri
buție importantă a Finlandei la e- 
forturile ce se depun azi pentru 
asigurarea securității europene. 
Finlanda este coautoare a rezolu
ției inițiate de România la O.N.U. 
privind „Acfiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme 
social-polifice diferite”.

Majoritatea zdrobitoare a corpu
lui electoral, care și-a dat 
votul candidatului coaliției partide
lor guvernamentale, dorește ca 
Finlanda să continue dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările, indiferent de siste
mul lor politic și social.

Nicolae N. LUPU

zzOpriți bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam r
S Raportul fundației „Carnegie“
© 17 000 de semnături la ChicagoWASHINGTON 18 (Agerpres). — încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord și respingerea recomandărilor făcute de generalii de la Pentagon privind extinderea războiului pe teritoriile R. D. Vietnam, Cambodgici și Laosului, acestea sînt propunerile pentru reglementarea problemei vietnameze, făcute în raportul elaborat în luna decembrie de către cunoscuta fundație a- mcricană „Carnegie". La întocmirea acestui raport, fundația a făcut apel la cunoscuți oameni politici americani, printre care Roswell Gilpatric, fost subsecretar la Ministerul Apărării, Charles Yost, fost adjunct al reprezentantului S.U.A. la O.N.U., Roger Hilsman, fost secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului Orient, și Richard Neustad, fost

consilier special al președintelui Kennedy. „Raportul din Bermude" (numit astfel datorită locului unde a fost elaborat) condamnă politica escaladării războiului în Vietnam dusă -de guvernul american. Escaladarea războiului, după părerea autorilor, atrage după sine creșterea dificultăților economice ale S.U.A., duce la o și mai mare reducere a programelor sociale și înstrăinează și mai mult de America statele Europei occidentale și țările neutre.„Cerem încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și inițierea de tratative pentru a se pune capăt conflictului militar din Vietnam", se spune într-o declarație semnată de 17 000 de cetățeni din orașul Chicago și publicată de ziarul „Chicago Sun and Times".

PARIS

Recepție cu 

prilejul plecării 

definitive a 

ambasadorului 

român

Vizita în Cehoslovacia 
a tovarășului Maxim Berghianu

sprijinul^

eliberării
PRAGA 18 — Corespondentul 

Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica Socialistă 
România, Maxim Berghianu, care 
se află în Cehoslovacia la invitația 
lui Oldrich Cernik, vicepreședinte 
al guvernului cehoslovac, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării, 
a făcut vizite la Uzinele „Skoda" — 
Plzen, la fabrica de bere din'aceeași 
localitate și la uzinele de automobile 
din Mlada Boleslav. In aceste vizite,

oaspetele român a fost însoțit de 
lori Obradovici, ambasadorul Ro
mâniei la Praga.

Joi seara, ambasadorul român la 
Praga a oferit un dineu cu ocazia 
vizitei în Cehoslovacia a președin
telui Comitetului de Stat al Plani
ficării, Maxim Berghianu. Au par
ticipat Oldrich Cernik și alte per
soane oficiale cehoslovace. Dineul 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

deținuților

politici

DECLARAȚIA 

GUVERNULUI 

SOVIETIC
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității 
Declarația guvernului sovietic, 
transmisă Departamentului de Stat 
al S.U.A., în legătură cu creșterea 
continuă a tensiunii în Asia de 
sud-est datorită războiului dezlăn
țuit în Vietnam și actualei linii a 
guvernului american de intensifi
care continuă și de amplificare a 
acestui război.

Declarația atrage atenția asupra 
faptului că S.U.A. urmăresc trans
ferarea operațiunilor militare pe 
teritoriul altor țări, cum ar fi Cam- 
bodgia neutră și subliniază că 
U.R.S.S. s-a pronunțat întotdeauna 
pentru respectarea acordurilor de 
la Geneva în legătură cu statutul 
acestei țări.

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
declarație, nu va rămîne pasiv față 
de orice încercare de a se încălca 
integritatea teritorială a Cambod- 
giei și își manifestă speranța că 
S.U.A. vor da dovadă de reținere 
și vor respecta suveranitatea, inde
pendența, integritatea teritorială și 
statutul de neutralitate al acestei 
țări.

Declarația

M.A.E. al

R.S. Cehoslovace
PRAGA 18 (Agerpres). — A fost 

dată publicității o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. S. Cehoslovace în care se arată 
că guvernul cehoslovac sprijină 
poziția guvernului R. D. Vietnam și 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în ceea ee 
privește rezolvarea problemei viet
nameze, precum și declarația mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, din 
29 decembrie 1967. în legătură cu a- 
ceastă declarație M.A.E. al R. S. 
Cehoslovace spune: „Acest pas al 
guvernului R. D. Vietnam este o 
nouă dovadă a eforturilor sale pen
tru restabilirea păcii în Vietnam, 
în prezent, guvernul S.U.A. tre
buie să dovedească afirmațiile că 
este gata să poarte convorbiri pen
tru reglementarea pașnică a con
flictului vietnamez, să înceteze 
bombardamentele și celelalte ac
țiuni militare împotriva R. D. Viet
nam, ca astfel să creeze premise 
pentru începerea convorbirilor".

Conferința de presă 

a lui U Thant
NEW YORK 18 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă ținută Ia 18 ianuarie, secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat un nou apel pentru încetarea bombardamentelor americane asupra Vietnamului de nord. El a subliniat că sistarea acțiunilor aviației americane a- supra R. D. Vietnam este o necesitate absolută pentru o evoluție a conflictului vietnamez spre convorbiri de pace. U Thant a declarat că „este în interesul păcii ca toate statele să continue să respecte statutul de neutralitate al Cambodgiei conform prevederilor acordurilor de la Geneva". Aceasta, a spus el, ar putea duce la împiedicarea extinderii războiului din Vietnam. „Războiul din Vietnam, a arătat vorbitorul, a înveninat atmosfera internațională și a dăunat destinderii Est-Vest“.

Referindu-se la criza din Orientul Apropiat, U Thant a declarat că trimisul său special Gunnar Jarring a- duce o „contribuție lăudabilă” la e- forturile O.N.U. de a restabili pacea în această parte a lumii.în ceea ce privește problema cipriotă, secretarul general al O.N.U. a declarat că își continuă eforturile în vederea stabilirii unui numitor comun între părțile în conflict în Cipru, dar că pînă în prezent pozițiile lor nu au evoluat în mod simțitor de la ultimele dezbateri în fața Consiliului de Securitate. El a arătat că își va oferi bunele oficii pe lîngă diplomații ciprioți, greci și turci, pentru a se ajunge la o formulă privind demilitarizarea contingentelor naționale din insulă și întărirea mandatului forțelor O.N.U. în Cipru.

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Cu ocazia plecării definitive din 
Franța, dr. Victor Dimitriu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, a oferit joi seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte Mau
rice Schumann, ministru însărci
nat cu problemele științifice și spa
țiale, Georges Gorse, ministrul in
formațiilor, Edgar Faure, ministrul 
agriculturii, J. M. Jeanneney, mi
nistrul pentru problemele sociale, 
Edmond Michelet, ministru de stat 
pentru funcțiuni publice, Olivier 
Guichard, ministrul industriei, 
Louis Joxe, ministrul justiției, se
cretari de stat.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C.F., Guy Mollet, vicepre
ședinte al Federației Stîngii Demo
cratice și Socialiste și secretar ge
neral al S.F.I.O., Achille Peretti, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale, Jean Louis Vigier, președinte 
al Grupului de prietenie franco-ro- 
mân din Senat, deputați și senatori, 
funcționari Superiori din diverse 
ministere, oameni de știință și cul
tură, directori și președinți ai unor 
mari întreprinderi și societăți fran
ceze, directori de ziare. Printre in
vitați se aflau savantul Henri 
Coandă, scriitorul Eugen Ionescu.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Paris, alți membri ai corpului di
plomatic și șefi de misiuni acredi
tați la UNESCO.

Expoziție 

Ion tiiculeSGii 

la Washington

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — O expoziție de pictură 
Ion Țuculescu a fost des
chisă la pavilionul de arte al 
Institutului „Smithsonian" din 
Washington. La festivitatea 
inaugurării expoziției au luat 
parte d-na Dean Rusk, Boris 
Klosson, Guy Coriden, direc
tori în Departamentul de Stat, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice, oameni de cultură și artă, 
ziariști. Avi luat cuvîntul 
S. Dillan Riplay, secretarul In
stitutului „Smithsonian", Cor
nel iu Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, și cri
ticul de artă Petru Comar- 
nescu.

Săptămîna viitoare încep mexicani
Tratativele privind restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre 
Iugoslavia și R. F. a Germaniei

BELGRAD. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
La începutul săptămînii viitoare, 
la Paris vor începe tratativele ' cu 
privire la restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Iugoslavia și Re
publica Federală a Germaniei, a 
declarat purtătorul de cuvînt al

Secretariatului de Stat pentru Afa
cerile Externe, Dragoliub Vuița, 
în cadrul conferinței sale de presă 
de joi.

Delegația iugoslavă la aceste 
tratative va fi condusă de Zvonko 
Perișici, director în Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Externe.

Mesajul președintelui Johnson

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Președintele Johnson a prezentat miercuri seara Congresului mesajul cu privire la „Starea Uniunii". Referindu-se la războiul din Vietnam, Johnson a reafirmat pozițiile cunoscute ale guvernului american, intenția S.U.A. de a persevera în agresiunea lor . din Vietnam, a legat o reglementare negociabilă a războiului de o serie de condiții.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, Johnson a arătat „că națiunile din această parte a lumii au prilejul — și le revine răspunderea — să găsească posibilitatea de a trăi împreună într-o pace trainică și în demnitate".Trecînd la problemele situației interne, președintele Johnson a enumerat o serie de fenomene pozitive ale dezvoltării economice a S.U.A., clarînd că previziunile pentru anul 1968 constituie „o perspectivă creștere constantă, dacă vom fi vigi- lenți". Există anumiți nori la orizont, a spus el. Prețurile cresc, rata dobîn- zii a depășit recordul din 1966 și dacă va continua să se mențină imobilitatea în legătură cu proiectul de lege asupra impozitelor, ea va urca și mai mult. Previn națiunea că această neputință de a acționa ne va atrage în- tr-o spirală accelerată a sporirilor de prețuri ; o stagnare în construcția internă și o eroziune continuă a dolarului american. Aceasta ar fi o tragedie pentru fiecare familie americană.Vorbind despre sporirea cheltuielilor în cadrul noului buget, L. Johnson a afirmat că aceste sporuri reprezintă virtual costul suplimentar al eforturilor militare ale S.U.A. El a cerut Congresului să acționeze încă de la începutul acestui an pentru a legifera sporirea impozitelor cu 10 la sută.Președintele a informat Congresul despre programul guvernamental privire la măsurile de reducere acest an a deficitului balanței plăți a S.U.A. El a anunțat că

propune suspendarea acoperirii în aui a dolarului, care obligă trezoreria a- mericană să mențină în depozitele sale 0 cantitate de metal prețios egală cu 25 la sută ciară americană.Mesajul enunță pentru reducerea struirea orașelor, combaterea situației în care un mare număr de locuitori trăiesc în locuințe insalubre, îmbunătățirea asistenței medicale, pe care o consideră nesatisfăcătoare și costisitoare, precum și măsuri împotriva creșterii criminalității care provoacă îngrijorare.

Comitetul național pentru eliberarea deținuților politici și apărarea Constituției din Mexic a adresat un apel către toate organizațiile democratice și progresiste din lume. ■ ' Apelul face parte dintr-o campa- j nie mai largă, inițiată de acest co- ■ mitet la începutul anului 1968, pentru eliberarea lui Valentin Campa Salazar, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist Mexican. _Valentin Campa a fost arestat în mai 1960 și condamnat la unsprezece ani detențiune, fiind acuzat da „desfrîu social" și „atacuri împotriva economiei". De fapt, se arată în apel, adevăratul motiv este participarea sa la grevele feroviarilor din 1958 și 1959. în conformitate cu legile mexicane în vigoare, Valentin Campa avea dreptul la „libertate preparatorie" încă din 1967 cînd s-au împlinit două treimi din , perioada la care a fost condamnat.în încheierea apelului este relevată lupta susținută pe care o desfășoară comitetul pentru eliberarea tuturor deținuților politici din Mexic, independent de partidul din care fac parte.Totodată, același comitet a lansat un alt apel care ihformează că Centrala Națională a studenților ’ democrați, organizație care faca parte din Comitetul Național pentru eliberarea deținuților politici și apărarea Constituției, va organiza un marș studențesc în sprijinul cererilor de eliberare a conducătorilor organizațiilor studențești și a țăranilor arestați în 1966 în orașul Morelia. între cei arestați se află președintele Centralei Naționale a studenților democrați, Rafael Aguilar Talamantes.Cele două apeluri cer organizațiilor democratice și progresiste din lume să sprijine aceste acțiuni.Apelurile sînt semnate în nițj mele Comitetului de David Alfaro Siqueiros, președinte, Ermilo Abreu Gomez, Renato Leduc, Ram6n Dan- zos Palomino, Mauro Cesar Enciso și Gilberto Rincon Gallardo.
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★PRESSE relevă că

din circulația fidu-

Comitetul celor ÎS

A FOST PREZENTAT UN TEXT 
COMPLET AL PROIECTULUI 
DE TRATAT PENTRU NEPRO
LIFERAREA ARMELOR NU

CLEARE

FRANCE cercurile politice consideră că mesajul lui Johnson indică tonul campaniei electorale pe eare președintele american înțelege să o desfășoare în următoarele 11 luni pentru a obține din nou sufragiile poporului a- merican. Aceste cercuri au lăsat să se înțeleagă că discursul președintelui nu cuprinde nici o noutate senzațională în ce privește războiul din Vietnam. Dar, tocmai lipsa totală a unui element nou a surprins și, fără îndoială, a decepționat numeroși cetățeni americani.

si-a reluat lucrările->

A U 1

Adunarea Națională a Re
publicii Mali s-a dizolvat 
trecînd întreaga putere președinte
lui Modibo Keita. Președintele va 
conduce țara prin decrete pînă la 
alegerea unui nou for legislativ.

© Comisia tripartită pentru Yemen nu și-a putut 

îndeplini misiunea ® Vot de încredere în guvernul 

italian © Dizolvarea parlamentului în Republica Mali

Cu prilejul împlinirii a 500 
de ani de la moartea eroului 
național albanez Skanderbeg, 
în localitatea Lezha, unde a luptat 
și a murit eroul, a avut loc dezve
lirea unui monument memorial.

La mitingul care a avut loc cu 
acest prilej, au participat Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al 
■Partidului Muncii din Albania, și 
alți conducători de partid și de 
stat albanezi.

Nereușind să realizeze o apropiere între diferitele grupări 
din Yemen în vederea restabilirii păcii în această țară, membrii co
misiei pentru Yemen (primul ministru al Sudanului, ministrul de ex
terne al Irakului și ambasadorul Marocului în Liban), întruniți la 
Beirut au hotărât să transmită direct această chestiune președintelui 
R.A.U. și regelui Arabici Saudite.

Camera Deputaților a Parlamentului italian a acor
dat miercuri seara guvernului Moro vot de încredere 

în legătură cu proiectul de lege referitor la reforma universitară. Pro
iectul de lege privind reforma universitară, scrie agenția Ansa, consti
tuie unul din punctele fundamentale ale programului guvernului de 
centru-stînga.

Cea mal importantă fuziune din industria britanică 
constructoare de automobile a fost anunțată miercuri la Lon
dra. Societatea „British Motor Holdings" a fuzionat cu societatea „Ley- 
land Motor Corporation". După cum s-a afirmat în cercurile economice 
londoneze — această fuziune va permite ca industria engleză de 
autovehicule să poată concura cu mai mult succes pe producătorii ame
ricani și japonezi.

Zilele trecute s-a deschis la Berlin o expoziție a „Cărții românești", cuprin- 
zînd 1 200 de volume

Miercuri a fost dai publici
tății la Cairo actul de acuzare 
în procesul celor 55 de inculpați în 
tentativa de lovitură de stat din 
vara anului trecut. Trei civili și 
patru militari, între, care fostul co
mandant al trupelor de șoc ale 
R.A.U., sînt acuzați de a fi încercat, 
sub comanda mareșalului Amer, 
„schimbarea ordinii de stat cu aju
torul forței armate". Cei șapte acu
zați sînt pasibili de pedeapsa cu 
moartea.

în Slovacia a fost creată o 
nouă agenție de presă — ,,Ta- 
trapress". Noua agenție, mențio
nează agenția C.T.K.. va relata 
despre realizările Slovaciei nu nu
mai în interiorul Cehoslovaciei, ci 
și peste hotare. Ea va edita, de ase
menea, în limbi străine, diferite 
publicații, reviste și buletine și va 
organiza expoziții și conferințe de 
presă peste hotare.

La un spital din Teheran s-a 
născut un copil în greutate 
de 8,400 kg. Mama, Nora Mir- 
zayan, în vîrstă de 38 de ani, se află 
la prima sa naștere, care a fost fă
cută prin cezariană. Atît mama cît 
și copilul se simt bine.

GENEVA 18 (Agerpres). — După 
o întrerupere de o lună, Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare 
și-a reluat joi lucrările la Palatul 
Națiunilor din Geneva. La începu
tul ședinței s-a dat citire mesaju
lui adresat comitetului de secreta
rul general al O.N.U., U Thant.

Delegatul Uniunii Sovietice, Ale
xei Roscin, a prezentat comitetu
lui un text complet al proiectului 
de tratat privind neproliferarea 
armelor nucleare. Delegatul State
lor Unite, Adrian Fisher, a pre
zentat un text identic al proiectu
lui de tratat.

Un grăitor exemplu despre ce poala 
realiza voința omului: francezul 
Georges Paillot, „campionul cu un 
singur picior", cum i se spune în țara 
sa, a străbătut pe jos majoritatea 
țărilor europene și cîteva țări din 
Asia și Orientul Apropiat, însumîrid 
peste 100 000 km. în prezent, el e- 
fectuează turul pedestru al Elveției 

(în fotografie)

APELUL LUI A. PAPANDREU

ADRESAT OPINIEI PUBLICE MONDIALE
PARIS 18 (Agerpres). — Andreas Papandreu, om politic, grec eliberat nu de mult din închisoare și autorizat să părăsească Grecia, a adresat joi, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la Paris, un apel opiniei publice internaționale cerîndu-i să sprijine lupta pentru restabilirea democrației în Grecia. El a negat că ar fi participat la pretinsul complot Aspida.Precizînd că momentan va rămîne la Paris, Andreas Papandreu a declarat că reprezintă cu împuterniciri depline Uniunea de centru, al cărei lider este tatăl său, fostul premier Ghiorghios Papandreu.în domeniul politicii externe, a declarat el, Grecia trebuie să fie prietena tuturor țărilor, iar în al doilea rînd ea trebuie să ceară în sînul N.A.T.O. drepturi depline ca partener egal din punct de vedere moral.

Papandreu și-a exprimat, de asemenea, părerea că „armata trebuie să aparțină națiunii. Ea trebuie să slujească poporul și nu să fie tiranul lui".
★ATENA 18 (Agerpres). —■ Joi după- amiază la Atena a fost, arestat redac- torul-șef al ziarului „Ethnos", Ioannis Kapsis, relatează agenția U.P.I. Kap- sis este prieten personal al lui Andreas Papandreu, care se află în prezent la Paris.
★ROMA 18 (Agerpres). — Ziarul „l’Unită" relatează că Frontul muncitoresc din Grecia a adresat un a- pel organizațiilor sindicale din toata țările europene cerîndu-le să se solidarizeze cu lupta poporului grec împotriva dictaturii militare.
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