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COOPERATISTA
ACȚIUNE DE PERSPECTIVA NEÎNDOIELNICĂ 
AVANTAJE DOVEDITE CARE MERITĂ CEA MAI 
MARE ATENȚIE DIN PARTEA COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Gh. PETRESCU
•reședințe al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 

de Producție

ntereooperatiste crea- în vederea organizării sau întreprinderi eco- ai mare întindere . și care depășesc cadrul e unei singure unități, utilitatea unificării e- 1 multor . cooperative ra în valoare a rezerve- e au în vederea spori- agricole. Această for- iză relațiile dintre coo- ricole asociate, permite i dezvolte mai rapidredere rolul asociațiilor iste, experiența acumu- atea valorificării superi- ,elor materiale și umane in cooperativele agricole în Raportul prezentat de :olae Ceaușescu la Con- tea al P.C.R. se arată i acționăm pentru dez- tlelor de asociere inter- pentru crearea pe a- a unor întreprinderi de reștere și Ingrășare a ie producere a semințelor a produselor agricole, conserve, precum și .izarea unor activități in- cesare producției agri-

Prin eforturile unite a 52 cooperative agricole din județul Tulcea s-a îndiguit și desecat o suprafață de 1 500 hectare. In județul Teleorman prin conlucrarea' a 6 cooperative a- gricole ă fost amenajată pentru irigații o suprafață de 2 050 na. Lucrări de desecare au fost executate, prin participarea unui număr de 99 cooperative, în județele Bihor, Arad și Timiș pe o suprafață de peste 47 000 ha.Prin asociere, multe cooperative agricole au construit, din fonduri

in fața problemei profilării 
și specializării producției

Referindu-se la problemele industriei, la perfec
ționarea organizării activității acesteia, în Raportul 
prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU sublinia : „UNA DIN SAR
CINILE DE BAZA ALE ECONOMIEI NOASTRE ESTE 
REALIZAREA UNEI MAI BUNE PROFILĂRI Șl SPE
CIALIZĂRI A PRODUCȚIEI FIECĂREI ÎNTREPRIN
DERI, CARE SA PERMITĂ ORGANIZAREA PRODUC
ȚIEI DE SERIE, PUNÎNDU-SE CAPĂT PRACTICILOR 
NEECONOMICOASE ACTUALE CÎND UNELE ÎN
TREPRINDERI PRODUC O GAMĂ PREA MARE DE 
PRODUSE, CEEA CE ÎMPIEDICA ORGANIZAREA 
SI FOLOSIREA RAȚIONALA A CAPACITĂȚILOR 
Șl A FORȚEI DE MUNCA, REALIZAREA UNOR 
PRODUSE DE ÎNALTA TEHNICITATE;. Cadrul în 
care trebuie să se realizeze aceste imperative îl 
constituie centralele, grupurile și combinatele in
dustriale — concepute nu ca verigi intermediare 
între întreprinderi și ministere, ci ca mari complexe 
de unități productive organic integrate, ca orga
nisme de conducere efectivă a întreprinderilor 
componente, direct răspunzătoare de îndeplinirea 
planului. Oportunitatea concentrării, profilării ți 
specializării activității productive în întreprinderile 
din fiecare centrală industrială — condiții esen-

țiale pentru creșterea productivității muncii, ridi
carea calității produselor și sporirea eficienței eco
nomice — a fost din nou relevată, de secretarul 
general al partidului nostru cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse, în luna noiembrie a.c., în între
prinderi din Brașov și din Capitală, ca și la recenta 
consfătuire de lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, la care au participat 
directorii centralelor industriale, combinatelor, trus
turilor și grupurilor de întreprinderi, secretarii cu 
probleme economice ai comitetelor județene de 
partid.

Ce s-a întreprins, pînă acum, în acest domeniu, 
ce soluții se întrevăd în direcția concentrării, pro
filării și specializării activității productive, în ce 
măsură se realizează indicațiile în acest sens cu
prinse în prevederile statutului (cadru) al centralelor 
industriale ?

La redacție sosesc noi știri care vestesc 
realizări deosebite în îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor asumate de colec
tivele de salariați ale unor întreprinderi in
dustriale din țară, de comitetele județene de 
partid. Aceste succese sînt o dovadă grăitoare 
a elanului creator cu care muncesc munci
torii, inginerii, economiștii, toți cei care ac
tivează in producția bunurilor materiale, a 
hotăririi lor de a valorifica cit mai eficient 
resursele materiale, zestrea tehnică a între
prinderilor, pentru a obține o producție su
perioară, utilă procesului de făurire a unei 
economii moderne, ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

anga- asu-aces- con-

realizării acestei impor- trasate de congres, U- >nală a Cooperativelor A- oducție, împreună cu Mi- ■iculturii și Silviculturii, un program de organi- oltare a unităților inter- în următorii ani care să sirea mai eficientă a in- ient.ru dezvoltarea bazei triaje, profilarea și con- ■oducției agricole.. e necesară extinderea și activităților intercoope- ntru că prin unirea e- iv,.„..«; și a mijloacelor necesare de care dispun cooperativele agricole se pot realiza obiective de investiții, care pot imprima producției un caracter industrial, de continuitate, ritmicitate și siguranță. în același timp, se creează cadrul organizatoric cel mai adecvat introducerii și generalizării progresului tehnic în agricultura Cooperatistă, dezvoltării mai rapide a bazei tehnico^-materiale.în ultimii ani, o serie de cooperative agricole de producție, cu sprijinul uniunilor cooperatiste, și-au unit eforturile în scopul realizării unor întreprinderi și acțiuni. importante pentru dezvoltarea producției agricole. care depășeau cadrul și posibilitățile unei unități. Pe această bază au fost organizate acțiuni în vederea dezvoltării legumiculturii și zootehniei, au fost întreprinse lucrări avînd ca scop’ folosirea rațională a fondului funciar prin acțiuni comune de combatere a eroziunii solului, amenajări pentru irigații, desecări, îndiguiri, îmbunătățirea pășunilor și fîne- țelor naturale etc.în prezent, în sistemul cooperativelor agricole de producție sînt organizate un număr de 140 asociații .inter- cooperatiste. Există șase întreprinderi intercooperatiste, în care sînt asociate 188 cooperative agricole pentru producerea de legume de seră, pe o ‘suprafață totală de 207 ha. îri județul Vrancea s-a constituit o întreprindere la care sînt asociate 4 cooperative agricole în vederea prodw -rii de material săditor viticol. Cele două fabrici de .nutrețuri combinate de la Călărași, 'județul Ialomița, și Lumina.: județul Constanța, la care sînt asociate 451 cooperative agricole, au o capacitate de 120 000 tone anual fiecare. De asemenea, în județul Constanța există o fabrică pentru producerea de făinuri furajere cu o capacitate de 10 000 tone, avînd asociate 11 cooperative.
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milioane lei economii la prețul de cost, ob- ținînd în același timp beneficii peste sarcina planificată în valoare de 8,8 milioane lei. Și la combinatul din Fălticeni beneficiile suplimentare însumează aproape 3 milioane lei, cu 1,4 milioane mai mult decît jamentul anual mat.La realizarea tor succese otribuție deosebită au avut întreprinderile Industria cărnii Suceava și Industria laptelui Vatra Dornei și, respectiv, filatura Fălticeni și topitoria din Suceava.
o Potrivit unor date centralizate la Ministerul Industriei Lemnului, prevederile de plan pe cele 11 luni care au trecut din acest an au fost îndeplinite și depășite atît la producția globală și marfă, cît și la livrările pentru fondul pieței și pentru export. Valoarea produselor realizate peste plan de colectivele întreprinderilor industriilor lemnului și ale hîrtiei și celulozei în această perioadă depășește suma de 400 milioane lei. Printre altele, s-au produs mai mult cu 50 000 mc cherestea, o jumătate milion de metri pătrați furnire, 15 000 mp uși și ferestre, precum și mobilă în valoare de 33 milioane lei. Totodată, pe primele zece luni, datorită reducerii prețului de cost, s-au înregistrat beneficii suplimentare în sumă de 70 milioane lei. După calcule preliminare, planul anual la producția industrială a acestui minister va putea fi depășit cu circa 300 milioane lei.

milioane lei, Iar producția marfă vîndută și încasată de 49,9 milioane lei. De semnalat însă că la unele produse, printre care țiței,, sodă caustică; clorură de vinii, plăci fibrolemnoase și alte cîteva, prevederile n-au fost atinse.
o Cu legitimă mîn- drie minerii din Combinatul cărbunelui de la Tg. Jiu raportează că au extras din bazinele Motru și Rovi- nari, peste prevederile planului, în 11 luni, aproape 150 000 tone de lignit, îndeplinin- du-și astfel și angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul an. în acest timp, ca urmare a creșterii productivității muncii, s-au obținut o producție globală suplimentară de 23 741 000 lei și o producție 28 193 000 lei. punzător, 13 622 000 lei au fost înscriși la capitolul „economii peste plan".
0 Din nordul țării primim vestea că atît Combinatul industriei alimentare Suceava, cît și Combinatul de in și cînepă Fălticeni și-au realizat angajamentele anuale de e- conomii și beneficii. Unitățile ce aparțin de combinatul alimentar au înregistrat pînă în

o în județul Cluj, 11 unități industriale au anunțat pînă acum îndeplinirea înainte de termen a planului anual. între acestea se află întreprinderea „Victoria Socialistă" din Turda, una din cele mai mari fabrici de ciment din țară, care a dat în 11 luni un plus de producție de 13 950 tone- ciment, întreprinderea de construcții și montaje nr. 9 — Cluj, care a predat, înainte de prevederile graficului, o serie de lucrări de investiții la „Electroceramica" — Turda, Combinatul a- limentar Baciu, fabrica „Clujeana", precum și întreprinderea „Vlădeasa" din Huedin, întreprinderea industrială locală Cluj. Grupul de șantiere nr. 5 al Trustului local de construcții.
o întreprinderile industriale din județul Bacău în intervalul ianuarie-noiembrie au realizat peste 4 997 tone1 107 tonesintetic, 183 dăunători, hîrtie, 6 338 mc cherestea, 60 000 mp țesături de lînă, 8 000 perechi de Încălțăminte. Producția globală a înregistrat o depășire a prevederilor de 97.7
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Cititi în

Publicăm In pag. a IlI-a a ziaru
lui concluziile investigațiilor desfă
șurate în trei centrale industriale 
din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

ALMANAHUL SClNTEIA 1970
0 SECOLUL XX ADUCE O 

NOUA ȘTIINȚA, A ÎNTRE
BĂRILOR NEAȘTEPTATE 
ȘI RĂSPUNSURILOR SUR
PRINZĂTOARE 0 GEORGE 
GALLUP JR., AL CĂRUI 
NUME SE LEAGĂ DE SON
DAJUL MODERN, DEȘT AI- 
NUIE CITITORILOR RO
MANI SECRETELE MESE
RIEI 0 CINE FORMEAZĂ 
„EȘANTIONUL" DE POPU
LAȚIE 0 CARE ESTE ME
LODIA PREFERATA ? DAR 
CEL MAI BUN FOTBA
LIST ? CE PROGRAME DO
RIȚI LA TELEVIZIUNE Șl 
CE MĂRFURI NOI ÎN CO
MERȚ ? PRETESTELE PU
BLICITARE : UN DOME
NIU ULUITOR DE DINA- 
MIC 0 UN PERSONAJ ME
REU ANTIPATIZAT... ȘI 
MEREU CĂUTAT • MARFA 
INVIZIBILA CEA MAI 
PLĂTITĂ A SECOLULUI, 
MAI SCUMPA DECÎT RO
CILE LUNARE

Interlocutor: acad. Nicolae TEODORESCU
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La chioșcuri și în librării 
ALMANAHUL SClNTEIA 1970

Academicianul Nicolae Teodorescu mă primește în biroul său de decan al Facultății de matematică a Universității din București. E o ambianță calmă și echilibrată, privirile se o- dihnesc pe reprezentările în spațiu ale unor ecuații algebrice și descifrează, sub portretele înrămate, numele unor iluștri înaintași care au dus faima științei românești peste hotare : Gheorghe Țițeică, Traian Lalescu, Dumitru Pompei, Simion Stoilov... Imagini care ne sugerează prima întrebare :
— Fiecare generație intră in viață 

cu o viziune mai mult sau mai puțin 
clară asupra locului său în societate, 
asupra datoriei sale față de patrie, 
față de destinul ei în lume. Nu mă 
îndoiesc că ați cunoscut acest senti
ment al datoriei față de societatea în 
care ați pătruns in urmă cu cîteva

INVENȚIILE ROMÂNEȘTI ÎN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ

Avem cu ce participa,
dar startul e prea lent

Treptele organizatorice pe care trebuie să le parcurgă o. invenție românească pentru a ajunge să fie valorificată peste hotare sînt în număr de trei : Oficiul de stat pentru invenții și mărci (O.S.I.M.), în prezent subordonat Consiliului Național al Cerietării Științifice, Biroul de brevete și invenții pentru străinătate de pe lîngă Camera de Comerț și Serviciul export-licențe al I.S.C.E „Industrialexport" din Ministerul Comerțului Exterior O.S I.M se ocupă de atestarea și recunoașterea caracterului de invenție al cercetărilor propuse spre brevetare (s-a stabilit acest caracter în peste trei mii de cazuri). Biroul de brevete și invenții apără invențiile în străinătate, prin înregistrarea de brevete, iar Serviciul export-licențe al ,,Industrialexport"-ului este chemat să stabilească legături cu eventualii cumpărători de peste hotare, să calculeze prețurile de vin- zare a licențelor, să poarte tratative și să încheie contracte.— Care sînt efectele acestei organizări asupra ritmului de punere in valoare a invențiilor românești 7 — tl Întrebăm pe ing. Panait Teoreanu, șeful sectorului de valorificare a cercetării din C.N.C.S.— De fapt, în toate eșaloanele pe

care trebuie să le parcurgă o invenție spre a fi fructificată peste hotare, profilul principal al instituției respective nu este valorificarea rezultatelor cercetării. Tocmai din această cauză, după părerea mea, operativitatea — element-cheie în vînzarea licențelor — nu este totdeauna asigurată' în momentul de față, C.N.C.S. studiază această structură organizatorică, urmărind îmbunătățirea procesului de valorificare a cercetărilor cu caracter de invenție, atît în țară, cît și peste hotare.— Vă puteți referi la cîteva aspecte concrete ale problemei 7— Da. Cred, de pildă, că ar fi rezultat beneficii mai substanțiale dacă s-ar fi urmărit mai puține invenții, care ar fi fost duse însă pînă în faza de comercializare.într-adevăr, se știe că, pentru a fi vîndute sub formă de licențe, invențiile trebuie să îndeplinească anumite condiții de aplicare, experimentare, documentație tehnică etc., situație care ne-a fost confirmată de toți interlocutorii noștri, printre care și de ing. Ion Ionescu, șeful serviciului brevete din O.S.I.M. :— Tocmai în acest domeniu se în- tîmpină cele mai mari greutăți, a a- preciat interlocutorul Actuala legis-
«

lație prevede pentru unitatea tutelară obligația de a experimenta și aplica invențiile în termen de un an. Dar întrucît această sarcină nu este inclusă în planul de producție al întreprinderii, se constată destul de des tergiversări, uneori execuția prototipurilor prelungindu-se mai mulți ani. Atît din propria experiență, cît și din cea a organizațiilor similare existente în străinătate, se constată că astfel de tntîrzieri în realizarea prototipurilor și, în general. în experimentarea industrială sau semiindustrială a Invențiilor apte de valorificare în străinătate se soldează cu sensibile scăderi valorice ale contractelor negociate, de multe ori chiar cu renunțarea totală de a mai fructifica pe această cale respectiva idee.— Și cum vedeți remedierea acestei situații 7— O.S.I M. insistă pe lingă unitățile titulare de invenții, pe toate căile oferite de lege, pentru a accelera procesul de aplicare In Industrie. Afirmația poate fi susținută cu exemplul invenției denumită „Metodă și utilaj pentru execuția țevilor ovale sau eliptice cu aripioare", brevetată în 10 țări și de care s-au interesat pentru preluarea licenței românești 24 de firme. La I.C.T.C.M. ea

se găsește In fază de prototip industrial, fiind încă necesară continuarea experimentărilor în diferite condiții, stabilirea performanțelor etc. De fapt, însă, posibilitățile noastre se reauo doar la dreptul de a sesiza forul tutelar, atunci cînd constatăm întîr- zieri în aplicarea invențiilor. Poate că întreprinderile tutelare s-ar arăta mai interesate decît acum în cazul cînd le-ar reveni direct, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior, sarcina valorificării in străinătate a invențiilor pe care le aplică. Pentru a da un alt exemplu, amintesc că 1.0.R. București nu a reușit nici acum să fabrice prototipul unui microscop electronic, brevetat și cerut la export. Se simte, de asemenea, după părerea mea, nevoia unei întreprinderi, de genul celor e- xistente în multe țări socialiste, care să trateze vinderea licențelor pe baza realizărilor practice.In cursul anchetei, ing. Elena Be- divan, șefa serviciului de valorificare a invențiilor din O.S.I.M., ne-a axras atenția asupra unui alt aspect foarte important al problemei — și anume:
Lucian SACHELARIE

decenii De unde provenea acest sen
timent și prin ce se caracteriza el ?— Sentimentul acesta era, în primul rînd, un sentiment de natură etică, el se inspira din conștiința continuității datoriei față de patrie, transmisă din generație în generație, într-un lanț istoric. Societatea in care am pătruns eu și colegii mei de generație nu era o societate întemeiată pe dreptate, pe echitate socială, de aici și dificultățile de afirmare a celor ce abordau viața, cariera, activitatea lor profesională, fără sprijinul unor persoane... influente, fără „proptele". Dar, chiar și în atari condiții, eram însuflețiți de dorința puternici, de a contribui, prin tot ce aveam- mai bun, la afirmarea științei românești, la progresul școlii noastre, la ridicarea flnor noi generații de oameni bine pregătiți atît din punct de vedere profesional, cît și din punct de vedere moral, fiind convinși că prin aceasta ne îndeplineam o datorie elementară față de patrie. Dar, aș prefera să mă refer la o generație ulterioară nouă, pe care am cunoscut-o nemijlocit : generația anilor 1944—48. A fost o generație care, în condiții foarte grele, a avut de construit o țară nouă și o viață nouă. Studenții din acei ani erau niște entuziaști, revoluționari care n-au cerut din partea societății decît un singur lucru : să le acorde posibilitatea de a face acte de abnegație, să le ofere cîmpul de manifestare a entuziasmului, a capacității și energiei lor creatoare, în folosul societății însăși. Mă întîlnesc și azi cu acești foști studenți, deveniți, între timp, arhitecți, directori, profesori, cu alte cuvinte colegi de activitate. Sînt oameni care continuă și azi să construiască cu același avînt și nu se gîndesc în primul rînd să aibă mașină sau vilă, ci să strălucească în locul lor de muncă, prin activitatea lor, prin eforturile lor, prin dăruirea lor generoasă.

— Descifrez în ultima dv. frază o 
aluzie la unii tineri de azi care pri
vesc viața cam ușor, superficial, care

Paul DIACONESCU

Sub imboldul sarcinilor da 
mare însemnătate pentru pro
gresul economiei noastre na
ționale, trasate de cel de-al 
X-Iea Congres al partidului, 
pe platforma Combinatului si
derurgic de la Galați s-a năs
cut o nouă și valoroasă iniția
tivă, avînd ca scop mai buna 
gospodărire și economisire a 
metalului. între alte măsuri, 
furnaliștii și-au propus ca, prin 
reducerea timpului de răcire a 
agregatelor și prin menținerea 
unei compoziții optime, canti
tatea de fier dintr-o tonă de 
zgură de furnal să se micșore
ze cu 0,3 kg. Oțelarii și laml- 
natorii s-au angajat să micșo
reze pierderile cu 0,5 kg la 
flecare tonă de metal, prin sta
bilirea unei temperaturi opti
me de turnare, prin laminarea 
la dimensiuni cu toleranțe mi
nime, prin generalizarea mer
sului automat al laminării 
ajutorul calculatoarelor, 
asemenea, prin reducerea 
0,2 la sută a consumului 
utila) de turnare pe tona
oțel elaborat se va realiza o 
economie de peste 380 tone 
metal.

Alte obiective ale planului 
de măsuri privesc elaborarea 
unor studii pe tema reducerii 
numărului de probe și contra- 
probe, organizarea unor ac
țiuni consacrate cunoașterii și 
stâpînirii tehnicii de producție 
șl tehnologiei moderne.

(Agerpres)

cu 
Da 
cu 
de 
da

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN GUADELUPA
în numele comuniștilor români, vă transmitem dumneavoastră șl fa

miliei îndoliate sincere condoleanțe și expresia sentimentelor noastre 
de compasiune în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Evremond 
Gene, secretar general al partidului dumneavoastră, militant de seamă al 
mișcării democratice și populare din Guadelupa.

(Continuare în pag. a IV-a)
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SClNTEIA — marți 9 decembrie 1969

Cap' de zim
bru de acum
5000 de aniExcavatoriștii de pe marele șantier de desecări al văii Coni- lodului au scos la iveală, de sub stratul gros ude pămînt, o interesantă relicvă a faunei existente pe teritoriu] patriei noastre cu qîteva milenii în urmă. Este vorba'de un uriaș cap de zimbru. El a fost găsit la hotarul satului Leohința de Mureș și cîn- tărește aproape 100 de kg Se presupune că acest „trofeu" a aparținut unui exemplar mascul în greutate de peste o tonă care ar fi trăit în urmă cu peste 5 000 de ani In aceeași localitate a mai fost făcută și o altă descoperire arheologică. în grădina unei gospodării țărănești a fost identificat un tezaur de monede de argint. Cele peste 300 de piese sînt mici dinari medievali, datînd din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Noile achiziții îmbogățesc colecțiile e- xistente cu care se va organiza în comuna îernut un mic muzeu sătesc.

unitățile economice

Sentința 
a fost |
pronunțată |De curînd, în fața unei numeroase asistențe — peste 1000 de cetățeni — în comuna Bor- ca s-a judecat procesul privind crima săvîrșită de Ilie Sofron din satul Sabasca (Neamț). Reîntors în urmă cu un an din penitenciar, el și-a ucis amindoi părinții — Gavril și Maria Hă- lăcîugă — și apoi a dispărut. (Fapt relatat și de noi anul trecut, cînd solicitam sprijinul cetățenilor pentru identificarea lui). Descoperit după mai multă vreme de către organele de miliție în județul Alba (unde se ascundea sub nume fals), el a fost anchetat și deferit instanței. Prin sentința tribunalului județean Neamț, a fost condamnat la moarte. Așa cum o punea mise. gravitatea faptelor im- 

co-

făcut-o
de oaie

zilele trecute, lui Gheor-Mai 
ghe Duncă, îngrijitor de anima
le la ferma zootehnică a l.A.S. 
Vișeul de Sus (Maramureș), i-a 
venit în minte să închidă niște 
oi (mult mai multe decît în
căpeau) in trei încăperi mici și 
pe deasupra lipsite de aerisire. 
Și le-a închis. Oile, ascultătoa
re, s-au înghesuit... pină s-au 
sufocat. Adică dintre ele au mu
rit una sută șapte zeci și patru. 
Una peste alta, aceste oi costă 
66 000 lei. Cum s-ar spune, a fă
cut-o de oaie.

Dan Spătaru 
...fugitivo

Discutăm din nou despre 
respectul pe care artiștii (cîn- 
tăreți, actori etc.) îl datorează 
spectatorilor. Prilejul ni-1 ofe
ră o întîmplare recentă din 
Alba Iulia. Teatrul de estradă 
din Ploiești și-a anunțat pre
zența în oraș pentru două 
spectacole în ziua de 5 decem
brie. Capul de afiș îl repre
zenta cunoscutul cîntăreț de 
muzică ușoară Dan Spătaru. 
Iată însă că, în ziua spectaco
lului, deși așteptat cu nerăb
dare, Dan Spătaru nu a apă
rut în fața microfonului. To- 
Ituși, el a fost în Alba Iulia, 
dar la ora aceea a preferat să 
aibă alte preocupări. Publicul 
a dezaprobat pe bună dreptate 
gestul acestui cîntăreț.

de derapajPe șoseaua Alexandria — Titr
au Măgurele, la km 16, autoca
mionul cu nr. 21-Tr. 125, condus 
de Nicolae Ciobanu (comuna 
Furculeșți, județul Teleorman), a 
accidentat mortal pe Alexandru 
Popescu Cauza accidentului : ■ 
derapajul vehiculului, 
umezelii 
nunțate 
frinare 
in șanț 
cabinei 
care se 
a fost 
Asemenea 
semnalate în cursul 
zile și pe alte șosele din țară, 
unde, datorită vremii nefavo
rabile, s-a format mîzgă. Inspec
toratul General al Miliției _ a- 
trage atenția tuturor conducăto
rilor auto să circule cu mal mul
tă grijă cînd vremea este fa
vorabilă derapajului. Se reamin
tește, de asemenea, obligația 
tuturor șoferilor de a nu circu
la cu autovehicule cu cauciucuri 
in stare de uzură. Totodată, 
pietonii sînt avertizați că, in zi
lele cu umezeală, vehiculele sint 
mai greu de manevrat. De aceea, 
atenție la traversarea străzilor.

..................., datorat 
șoselei și uzurii pro- 
a cauciucurilor. Din 
camionul a alunecat 
și ușa din dreapta 

t-a deschis. Victima, 
afla in autocamion, 

proiectată pe asfalt, 
accidente au fost 

ultimelor

Rubrică redactată de i
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

In condițiile revoluției teh- nicd-științifice contemporane, ale „exploziei" informaționale legate de căile promovării progresului tehnic, ale cerințelor care, se pun în fața industriei noastre in privința creșterii eficienței economice. în mod firesc activitatea organelor si organizațiilor de partid trebuie orientată — din ce în ce mai mult — spre folosirea tuturor posibilităților de înnoire și modernizare a producției, de fructificare a gîndirii tehnico-economice proprii și a experienței acumulate pe plan mondial pentru ca „noul" să pătrundă cît mai rapid în întreprinderi, să genereze . efecte pozitive remarcabile. „Ținînd seama de stadiul la care ne aflăm — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al PC.H — cît și de dezvoltarea vertiginoasă a producției materiale pe plan internațional, de puternica revoluție tehnico-științifică — trebuie să constatăm că industria noastră mai are încă mult de făcut pentru a se ridica la nivelul unei societăți avansate". Și, intr-adevăr, u- nitățile productive, organizațiile e- conomice oferă un vast teren propice promovării consecvente a noilor cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Referindu-mă la municipiul Tîrgu- Mureș, trebuie să arăt că, în anii de după Congresul al IX-lea al P C.R., a crescut mult gradul de înzestrare tehnică, de Utilare mecanică a întreprinderilor industriale, a celor de construcții Numai pentru anul a- cesta s-au prevăzut, la nivelul municipiului, investiții în valoare de peste 417 milioane Iei. „Zestrea" tehnică și tehnologică, fondurile de investiții alocate trebuie utilizate nu numai în mod gospodăresc, dar șî în pas cu cele mai bune rezultate obținute în țară, potrivit tendințelor pozitive din activitatea întreprinderilor similare, cu renume pe plan internațional. De aceea, organele și organizațiile de partid. în majoritatea lor, au imprimat un puls viguros valorificării ideilor înaintate, soluțiilor optime, corespunzător cerințelor societății, ale dezvoltării noastre rapide și multilaterale pe tărîm industrial.Demn de relevat este că în multe întreprinderi s-a schimbat optica de a privi și a acționa în vederea extinderii progresului tehnic t această activitate este considerată tot atît de importantă ca și îndeplinirea sarcinilor de plan — curente și în perspectivă — și adeseori i se acordă rolul primordial intre obiectivele ce preocupă colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri, de specialiști în domeniul economic. In cadrul combinatului de îngrășăminte azotoase, de exemplu, din inițiativa comitetului de partid, realizarea și îmbogățirea prevederilor planului tehnic au constituit teme concrete de discuții în formele economice ale în- vâțămîntului de partid. La fabrica de mobilă „23 August" din Tîrgu-Mureș. problema inovațiilor a fost analizată în adunări generale, iar la Trustul de construcții-montaj, comitetul de partid și comitetul de direcție au dezbătut în comun activitatea de organizare superioară 8 producției și a muncii Ceea ce se desprinde pregnant din experiența muncii de partid consacrată introducerii și extinderii „noului" în domeniul tehnic, organizatoric și economic este faptul că această activi- tate nu se poate desfășura la întîmplare, pe bază de intuiție sau „urgențe". Preocupările în această direcție trebuie să aibă un caracter sistematic, vizînd perspectiva — și tocmai de aceea ele trebuie coordonate cu multă grijă, pe baza unor programe judicioase, stabilind cele mai potrivite modalități de a realiza sarcinile majore trasate de partid in domeniul dezvoltării economiei în condițiile specifice și în funcție de posibilitățile reale ale fiecărei întreprinderiCunoscînd interdependența dintre realizarea planului tehnic și îndeplinirea exemplară a planului de producție, tot mai multe organizații de partid din întreprinderile municipiului, nostru urmăresc sistematic înfăptuirea prevederilor planului tehnic. Situată pe o treaptă înaltă în domeniu) modernizării „zestrei" tehnice și al perfecționării proceselor tehnologice, fabrica de conductori din cadrul întreprinderii „Electro-Mu- reș“ constituie pentru colectivul de specialiști de aici un cîmp vast de investigație productivă. Grăitoare pentru modul în care organizația de partid a fabricii a orientat eforturiie creatoare ale specialiștilor sînt căutările și experimentările ce se fac în aproape toate compartimentele de concepție și producție. în această fabrică, un grup de ingineri, tehnicieni și muncitori de înaltă calificare și-au canalizat eforturile spre realizarea unor instalații și utilaje care au ca obiectiv esențial creșterea simțitoare a producției fizice de calitate superioară și a productivității muncii. Multe dintre instalațiile proiectate aici funcționează cu rezultate demne de luat în seamă, printre care și cuptorul electric pentru re- coacere a sirmelor de cupru în m.e- diu inert. Este remarcabil modul în care organizația de partid a știut să înlăture, cu tact și răbdare, unele îndoieli, să îmbărbăteze pe cei care au avut de întîmpinat obstacole, să dezvolte inițiativa specialiștilor, să asigure împletirea cunoștințelor teoretice cu practica — exercitînd. un control exigent și ferm asupra realizării Ia termen a prevederilor, asupra „cotelor" de eficiență obținutăAceleași aprecieri bune se cuvin și colectivului întreprinderii de utilaje pentru industria ușoară, ale cărei eforturi se îndreaptă spre diversificarea producției în perspectiva anului viitor și ridicarea nivelului de tehnicitate a războaielor de țesut Cultivînd spiritul de răspundere față de interesele beneficiarilor, ale e- conomiei naționale, organizația de

Vasile RUS 
prîm-secretar al Comitetului 

municipal Tîrgu-Mureș al P.C-R.

partid de aici sprijină îndeaproape activitatea de diversificare a războaielor de țesut și a mașinilor de bobinat, pentru a se asigura, într-o măsură mai mare, înzestrarea noilor capacități ale industriei textile cu utilaje indigene complexe, moderne. la nivelul parametrilor atinși pe plan mondial. Calculele comparative. analizele temeinice și măsurile cu responsabilități precise au luat locul discuțiilor generale despre promovarea tehnicii noi. întîlnite în alte unități industriale. Acesta e un bun ciștigat. care trebuie consolidat, pentru ca potențialul de inteligență al specialiștilor să fie folosit judicios, cu rezultate practice.De cea mal mare importanță este sprijinul acordat de organizațiile de
viața de partid

partid stimulării Inovațiilor și raționalizărilor, în vederea înfăptuirii de noi creații tehnice, cu corespondent efectiv în creșterea productivității muncii. In acest sens, este semnificativ faptul că, în multe întreprinderi, numărul propunerilor de inovații și nivelul eficienței economice a acestora an sporit față de anii trecuți. ta combinatul de îngrășăminte azotoase, de exemplu, e- ficiența economică medie antecalcu- lată ce revine pe o inovație acceptată pentru aplicare este de 20 000 lei, iar la întreprinderea „Metalo- tehnica" de 76 000 lei. Asemenea rezultate trebuie să îndemne la creșterea combativității față de cei care, prin spiritul lor birocratic, înăbușe eforturile inovatorilor. La industria morăritului și panificației, deși există numeroase preocupări în domeniul de care discutăm, . In mod nejustificat s-au acceptat în acest an, de către comisie, doar două propuneri de inovații, din care una rămasă de anul trecut. în alte unități industriale se tărăgănează rezolvarea dosarelor de inovații, mai ales cele cu propuneri provenite din

partea muncitorilor | acestora nu Ii se acordă sprijinul cuvenit la întocmirea schițelor și a calculelor economice. Refuzul de a acționa energic și concret în privința stimulării inovațiilor și raționalizărilor califică singur neputința unora de a înțelege valoarea omului care gîndește, « omului căruia nu-i este indiferent randamentul muncii sale și Care acționează pentru a da cît mai mult societății noastre socialiste.Observații critice se pot face șl în direcția utilizării bazei cercetării științifice uzinale, prin atragerea în a- ceastă muncă rodnică a unui număr tot mai mare de specialiști. Ce temeiuri ne determină să spunem acest lucru ? Doar In multe întreprinderi din cadru) municipiului specialiștii cercetează pe baza unui plan con- . creț, îmbunătățirea parametrilor mașinilor și utilajelor produse, a tehnologiilor de fabricație, găsirea de înlocuitori. Se remarcă, în acest sens, întreprinderea „Prodcomplex", care, are un plan de cercetare eșalonat pe o perioadă de doi ani. cuprinzînd 14 teme, multe din ele rezolvate aproape In întregime. Totuși, temeiurile observațiilor critice sînt vizibile Intr-un șir de întreprinderi, inginerilor și tehnicienilor nu Ii se oferă condițiile necesare pentru generalizarea experienței cumulate | organizațiile de din fabrica de pielărie și de la industria cărnii și a din alte întreprinderi nu sionează comitetele de direcție, lectivele de specialiști în vederea mecanizării și automatizării complexe 
a producției, bază sigură de creștere a productivității muncii ț în activitatea unor organizații de partid se manifestă un gen de indulgență intolerabilă față de lipsurile constatate în promovarea progresului tehnic și economic.Dezvoltarea șl modernizarea bazei tehnice materiale a socialismului reprezintă o sarcină importantă pusă de partid în fața întregului popor | ca urmare, unul din criteriile principale de apreciere a activității fiecărui comunist, fiecărei organizații de partid este tocmai strădania sistematică pentru înfăptuirea sarcinii respective — și aceasta, prin fructificarea plenară a celor mai valoroase idei, a concepției proprii, a experienței acumulate în alte părți, prin generalizarea ei în sfera producției materiale.

a-partid mănuși, lapteluL împul- co-
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toată ziua
construe-

pentru... 
mistic și

iertat-o
puțin 

văzut de ale mele.

Am pus ceasul să sune 
la ora 4.

— De ce te scoli așa de 
dimineață 1

— Miine sint 
ministru.

— Ce ești ? I
— Ministrul 

țiilor.
Am 

gestul 
mi-am

La ora 4 ceasul deștep
tător a sunat și eu m-am 
trezit ministru. (Cum îmi 
propusesem de cu seară). 
Am 
Prea 
titor, 
unele 
nite ... ...In ziua aia am fost mi
nistru voluntar. Unde am 
văzut construcție, am in
trat. Că aparține de mi
nisterul respectiv ori nu, 
nu am nici o vină. Asta 
pentru că n-am experien
ță. Așadar, te rog să iei 
cele ce urmează ca atare. 
Iar cei „incriminați" ;i 
mai ca atare.

Pină s-a făcut ziuă (in 
decembrie la noi soarele 
apare mai tîrziu, așa ne-a 
fost dat nouă să apară), 
in calitatea mea de mi
nistru (voluntar) aș fi pu
tut să fur, cu paznici cu 
tot, o mare parte din șan
tierele de pe cuprinsul 
municipiului nostru. Aș fi 
făcut și acest gest „fru
mos" dacă n-aș fi ținut la 
autobiografia mea și mai 
ales la caracterizarea pe 
care o am în dosar. Dacă 
furam șantierele cu prici
na, deveneam miliardar și 
astfel șeful cadrelor își 
dădea demisia pe care tre
buia să

După 
(să mă 
trîn) a 
șef de 
niște munți de beton pie
trificat la care s-au con
sumat sute de ore de 
muncă. Dumneavoastră 
știți cită muncă se depu
ne la „melanjarea" beto
nului.

— Ce e cu betonu’ ăsta? 
— l-am întrebat pe șeful 
de șantier.

— Ori că n-am avut 
unde să-l turnăm imediat 
clnd a sosit, ori că a sosit 
după ce ne-au plecat oa
menii de pe șantier la 
alt șantier mai urgent...

făcut gimnastica... 
stimatul meu ci

te rog să-mi ierți 
inadvertențe intil- 

In acest foileton.

și-o dea demult, 
ce bătrînul Soare 
ierte că-l fac bo- 
apăr.ut, eu cu un 
șantier, priveam

Garnitura „EFORIE"
Tinerii își doresc o 

locuință modernă, 
mobilată simplu, cu 
gust. „EFORIE—2" 
este garnitura care 
întrunește calitățile 
estetice șl funcțio
nale necesare unei 
camere destinate ti
neretului. oferind 
condiții optime de 
studiu și recreare. In 
componența ei intră 
un dulap demontabil, 
cu 2 uși, cu spa
ții compartimentate 
pentru haine și sepa
rat pentru lenjerie, 
un dulap combinat 
cu 2 nișe pentru cărți

(Urmare din pag. I)

— Dar ăsta costă bani. 
S-a depus muncă. Trans
portul lui s-a făcut cu 
niște basculante pe care 
le-ați închiriat de la...

— Nici o grijă tovarășe. 
„Accidentul" va fi trecut 
la „pierderi planificate".

— Și cărămizile alea

prezentanții Direcției de 
control și revizie a Minis
terului de Finanțe, (l-am 
intilnit la datorie). La un 
moment dat am observat 
că niște iarbă crește ana
poda. Niște fire cu rădă
cina in sus, altele.cu ea in 
jos... Am cerut o cazma

VOI
MINISTRUL

RISIPII
PLANIFICA TE!

foileton de Nicuță TĂNASE

care se descarci precum 
nucile ?

— Ce se sparge — tot 
la pierderi planificate...

Să mă scuze Comisia 
parlamentară însărcinată 
cu controlul in acest do
meniu, dar povestea asta 
am intîlnit-o în mai mul
te locuri. Pe majoritatea 
șantierelor noastre. Care 
poveste ? „Povestea pier
derilor planificate".

Pentru a nu fi acuzat de 
lipsă de concret, vă voi 
povesti ce-am intilnit în 
acea zi (cînd am fost mi
nistru voluntar) pi unul 
din șantierele I.C.S.I.M.- 
ului (lotul Uzinei de ma
șini grele-București).

Eram împreună cu re-

și dedesubt am găsit mal 
mult decît o tonă de fier- 
beton. (Doamne cit pling 
șantierele după acest fier- 
beton).— Ce e cu ăsta ? Cine 
l-a plătit ?

— Pierderile planifica
te ! »

— Dar cele 2 000 metri 
pătrați de pinză T.C.A. ? 
Dar vata aia minerală ? 
Toate aceste materiale 
care ne-au costat nu nu
mai muncă dar și...

— Pierderi planificate.
Am trecut apoi pe lingă 

o hală in care nu se gă
sea nimic.

— Pentru ce-ați făcut 
hala asta ?

— Pentru a adăposti In 
ea pierderile planificate.

lntimplarea a făcut 
să-și arunce privirile un 
tovarăș de la Ministerul de 
Finanțe spre niște utilaje 
cu o valoare de milioane 
de lei care zăceau in aer 
liber, depozitate alandala, 
dar cu perspective de a 
deveni și ele pierderi pla
nificate.

— De ce nu depozitați 
aceste utilaje in hala goa
lă ? — a intre bat repre
zentantul Ministerului de 
Finanțe. E păcat de ele 
să se degradeze.

— Ne trebuie fonduri. 
Mutarea dintr-un loc în 
altul cere mină de lucru 
și n-avem cum să decon
tăm această mină de lu
cru.

— Și dacă aceste utila
je care sint lăsate în voia 
soartei nu vor mai fi uti- 

Ae la o adică ?
— Le trecem la pierderi 

planificate...
Mi-am dat demisia 

chiar in seara aia din pos
tul de ministru al con
strucțiilor (să mă ierte to
varășul ministru respec
tiv că am abuzat de... Foi
letoniștii au voie să facă 
și pe dracu numai să fie 
bine).

Frînt de oboseală, m-am 
dus acasă și am pus din 
nou „deșteptătorul" să 
sune la 4.

— Și miine ești minis
trul construcțiilor ?

— Nu.
— Atunci de ce te scoli 

tot la 4 ?
—Vreau să mă prezint 

In fața comisiei de care 
aminteam.

— Tu? ! Pentru ce ?
— Să cer să mă propu

nă ministru al Ministeru
lui Risipei Planificate.

— Există un astfel de 
minister ?

— Nu.
— Atunci ?
— Cer înființarea lui.
Și soția viitorului mi

nistru al Ministerului Ri
sipei Planificate, ere- 
zînd că nu glumesc, a a- 
runcat deșteptătorul care 
era pus să sune la 4, pe 
fereastră.— De ce-ai. făcut\ asta ? 
Ne-a costat bani!

— tl treci la pierderi 
planificate...

— Și tu începi ? 
$i se făcu liniște...

LUNA CADOURILOR

Sub indicativul „E- 
un compartiment FORIE—1", garnitura 
polițe. Canapeaua 
pentru o persoană 
se extinde de la 

1550 mm pînă la 1900 
mm. Lada pentru aș
ternut este accesibilă 
din ambele părți; 
masa de lucru este 
prevăzută cu 2 ser
tare și o poliță su
perioară pentru dese
ne, planșe, 
cu brațe, 
ria din 
îmbrăcat 
texturi și 
derne.

și 3 sertare, un „bar"
Și 
cu

Scaunul, 
are tapise- 
poliuretan 

cu stofe în 
culori mo-

se livrează și în com
ponență redusă, in- 
cluzînd doar dulapul 
cu 2 uși, canapeaua 
alonjabilă și lada 
pentru așternut.

Ambele variante 
ale garniturii „EFO
RIE" se realizează la 
C.E.I.L.—Brăila. In 
execuția acestora in
tră panouri din PAL, 
finisate cu furnire 
estetice la față și în 
interior cu fag ; ele
mentele masive sînt 
din lemn de fag.

lector

fel-
Blii

Magazinele etalează în aceste zile — Intr-un cadru adecvat scopului — O multitudine de articole specifice. Și totuși... alegerea celui mai frumos, mai util și mai semnificativ cadou vă pune pe gînduri. Ce-ar fi să vă sfătuiți cu „Moș Gerilă" ? El vă stă zilnic la dispoziție — în Capitală — între orele 10—20 răspunzînd la telefoanele 14 92 05 și 14 00 75. ,,Moș Gerilă" vă informează, vă sfătuiește, vă dă sugestii în această privință.

BOGAT SORTIMENT

DE DULCIURI

Cela mai delicioase sorturi de bomboane fine, 
dulcețuri, ciocolată, biscuiți do calitate superi
oară le găsiți In magazine cu ocazia „Lunii ca
dourilor". Prin conținutul bogat In glucide (hidro
carbonate cu molecula mică), produsele zaha
roase determină producerea mal multor calorii 
in organismul uman, atît de necesare lama, cind 
pierderea de energie este mai mare din cauza 
frigului. Datorită calităților lor speciale, efectului 
pslhosenzorlal agreabil, generat de gustul spe
cific, dulciurile sînt apreciate de marea majori
tate a consumatorilor șl în special de copil.

PRODUSE

COSMETICE UTILE

în unitățile comerciale specializate se găsesa 
tn aceste zile numeroase produse cosmetice uti
le : loțiuni, creme, vitaminizate ou regeneratori 
biologici, pudre fine. Destinate femeilor sint șl 
casetele ,^va“. O asemenea casetă conține un 
flacon de apă de colonie „Eva-1001" — cu bu
chet discret, similar apei de colonie „Chanel-5* 
— șl un alt flacon cu apă de colonie „Eva-1002", 
ambele prezentate elegant, cu bușon pirogravat. 
Delicat, apreciat de femei este parfumul „Perla", 
ambalat, de asemenea, în casetă. Pot fi alese 
din magazine și parfumuri delicate dar persis
tente prezentate în caseta „Manon". Un buchet 
distins, de nuanță „chypre", il oferă apa de toa
letă „București", ca șl apa de colonie „Cristal".

. așteaptă din partea societății satis
facerea unor dorințe, unor pretenții 
disproporționate, atit față de aportul 
lor, cit și față de posibilitățile econo
mice actuale ale țării. în legătură cu 
acest aspect, ce anume ați pretins dv, 
de la viață și cum ați devenit profe
sorul și savantul de azi ?— Am pretins de la viață să pot munci, să mă pot afirma, iar rodul muncii mele să fie apreciat, societatea să recunoască aportul meu

— Cu alte cuvinte, ați pus in prim 
plan munca, activitatea, obligațiile 
dv. față de societate și abia in al 
doilea tind, recunoașterea acestora 
din partea societății.— Evident. Societatea nu poate și nu are dreptul să aprecieze, să recompenseze pe cineva numai in virtutea unor promisiuni sau a unor calități potențiale, ci doar în funcție de aportul concret, nemijlocit al individului la înfăptuirea obligațiilor sociale. Cum am devenit profesor, om de știință 1 Mai întîi a contribuit familia. în casa noastră, în care am crescut patru copii, munca era considerată un blazon, un semn de distincție și de cinste. Copil fiind, făceam piața, ajutam la treburile casnice. Dar asta nu mă împiedica să bat mingea pe maidane, să fumez pe furiș, să încerc acele tentații ale adolescenței, care sînt trecătoare și nevinovate atît timp cît nu se transformă în obișnuință și viciu. Ca dovadă că, la aceeași vîrstă, frecventam Casa Școalelor și mai multe biblioteci, mă pasionam de literatură, pictură, chimie.

— Ați fost răsfățat in familie ?— M-am. bucurat de un singur răsfăț : acela de a-mi putea cumpăra cărți' care au stat la baza pregătirii mele generale și de specialitate. Dar m-am ajutat și singur, dînd meditații atît în timpul liceului, cît și în facultate. După examenul de licență am obținut o ” jmi-am dat doctoratul la Paris.

ani lafără— ?i ați revenit in țară ca 
sau conferențiar ?— Nicidecum. Am stat trei catedra profesorului Onicescu salariu, întrucît nu exista un post înschema catedrei. Pentru a mă întreține, am făcut suplinire la facultatea de arhitectură. Chiar și mai tîrziu, cînd aveam aproape 30 de ani, am făcut, colateral, și alte meserii : corectură la o revistă, traduceri pentru o publicație în limba franceză, deși aveam în buzunar titlul de doctor de la vîrsta de 22 de ani.

face pe spezele statului, majoritatea studenților beneficiază de burse, de locuri în cămine. Deci, obligațiile studentului devin și mai mari, exigența societății față de el crește in măsura drepturilor și care i le asigură. Se un fenomen pe care să-l condamn; unii ales dintre cei răsfățați in familie, ' înțeleg de aici că au numai drepturi, dar nu și obligații, numai beneficii din partea societății, dar nu și datorii față de ea. Nu e de mirare că astfel

condițiilor pe produce, însă, nu voi înceta studenți, mai

vată sură numai in munca de azi a studenților, ci și in activitatea lor de miine, ca Ingineri, profesori, medici etc.
— Am intilnit tineri, și probabil că 

asemenea exemple vă sint cunoscute 
și dv., care-și pierd ore in șir, zi 
după zi, in cafă-baruri, în fața unui 
pahar cu coniac. Oare din ce menta
litate se hrănesc atari obiceiuri ?Am observat, desigur, asemenea tendințe și mă întreb chiar, dacă, pentru unii tineri, coniacul zilnic n-a

bursă cu ajutorul căreia

cu nimic. Totodată, ar fi o mă-, educativă cu repercusiuni nu

FUNDAMENTUL ETIC AL AFIRMĂRII
— Cred ci unii studenți de azi se 

vor mira citind aceste rinduri...— Sint convins. Și aceasta din- tr-un motiv foarte simplu : o parte din studenții noștri nu prea sînt o- bișnuiți cu ideea că obținerea unui post impune eforturi, răbdare și multă perseverență profesională. Astăzi noțiunea de facultate este fundamental deosebită de cea din trecut. Pe vremea tinereții mele, facultatea oferea un orizont, o pregătire, dar nu și o carieră. Acum, datorită unor firești și structurale transformări economice și sociale generate de construirea socialismului în țara noastră, facultatea oferă tinerilor nu numai Un orizont și o profesie, ci și o carieră. Din moment ce a intrat în anul I de cursuri, studentul știe că statul ii studiilor, profesia dentului pentru a de a onora acest „i jare" pe care i-1 oferă societatea. De asemenea, pregătirea în facultăți se
va oferi, după terminarea un post sigur, o carieră în sa. De aici, obligația stu- de a se pregăti temeinic deveni un bun profesionist, .contract de anga-

de studenți, după absolvire, încearcă să eludeze hotărîrile comisiei de repartizare in producție căutînd posturi și locuri cit mai comode, pe măsura comodității cu care au fost obișnuiți în familie, și, de ce să n-o spunem, uneori, chiar și în facultate 1 Oare nu cumva exagerăm, în unele cazuri, cu acordarea acestor drepturi ?
— La ce vă referiți, anume ?— La faptul că meritul pentru a- cordarea bursei e considerat uneori cu prea multă larghețe, că un repetent se bucură aproximativ de aceleași drepturi ca un student bun. In definitiv, cît ne costă pregătirea unui student ? Aproximativ 11 000 de lei anual. Ei bine, dacă fiecare student ar ști că pentru repetarea unui an de studii ar fi obligat să plătească, el sau familia lui, această sumă, ori măcar o parte din ea, atunci ar privi, desigur, cu mai multă seriozitate, atît munca lui în facultate, cît și munca lui viitoare. Consider că ar fi o măsură perfect echitabilă, pentru că societatea trebuie să recupereze asemenea pierderi de care nu • vino-

devenit, cumva, un soi de blazon „Intelectual". Este Vorba, evident, de un cerc restrîns dominat de o anume „modă" alimentată de niște reviste de reclamă și, mai ales, de niște filme înțelese doar pe sfert, filme despre „feciori de bani gata" aflați intr-un continuu „week-end". De aici părerea unora, necombătută la timp de părinți și de școală, că în unele țări masa tineretului și-ar pierde vremea în limuzine decapotabile, in aventuri și baruri. Am vizitat multe țări in ultimii ani și pot să afirm că, chiar și acolo unde se produc asemenea filme, marea majoritate a tinerilor își văd de muncă și de studiu pentru că îi așteaptă condiții de angajare și de afirmare incomparabil mai grele decît cele pe care le o- feră tineretului societatea socialistă. Tineretul nostru știe, și e bine să sădim și mai adine în conștiința sa ideea că societatea noastră, oricît de îmbelșugată va fi în viitor, nu va admite niciodată existența parazitismului de orice fel, întrucît obligațiile, datoriile față de patrie sint egale

pentrti toți și nimeni nu poate rlvni in socialism Ia o viață de bogăție fi trîndăveală.
— îmi îngădui să amintesc 'aici o 

maximă atribuită lui Democrit. Ma
rele filozof afirma, in urmă cu peste 
două milenii, că preferă să găsească 
o explicație cauzală, decît să urce pe 
tronul celui mai bogat imperiu al 
lumii antice.— Intr-adevăr, știința presupune pasiune și orice pasiune autentică înseamnă efort, muncă, putere de abnegație, sacrificiu, modestie și generozitate. Dar nu e nevoie să facem apel la savanții antichității. Istoria noastră cunoaște destule exemple de savanți iluștri care și-au dăruit toată energia și inteligența, și-au cheltuit și averea — atunci cind au avut-o — pentru a duce pină la capăt cercetările întreprinse, pentru a pune descoperirile lor In slujba patriei șl a poporului din care s-au Ivit. Dar nu numai știința Implică asemenea eforturi. Orice profesie făcută cu pasiune înseamnă muncă fără preget, orice dorință de afirmare presupune perseverență, disciplină și competență, deci: muncă și iar muncă. A dori să obții, fără efortul corespunzător șl contribuția la progresul general, un confort pe care societatea în ansamblul ei nu l-a obținut încă, a pretinde o situație materială pe care societatea în întregul ei nu a dobîndit-o încă, înseamnă a frustra pe alții, a încălca spiritul de echitate socială instaurat în țara noastră aflată Intr-un efort general de construire a socialismului. In acest sens ți numai în acest sens profund realist, noi, profesori și pedagogi, avem datoria să facem educația tineretului, împlinind și consolidind temeliile puse în familie. îngrădind orice tentații artificiale și Influențe nocive, prevenind eșecurile educative, cultivăm astfel dragostea do muncă, de efort și de dăruire, ceea ce înseamnă în fond, datoria majoră față de patrie a fiecărei generații,
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în fața problemei
profilării și specializării

producției
c

N

DE CE CÎȘTIGĂ TEREN IDEEA PROFILĂRII Șl SPECIALIZĂRII ?

CENTRALELE
INDUSTRIALE

activității seama de de profi- în ca- orientarea

>R

on centra rea, profilarea ți specializarea — considerate, pe drept cuvînt, „triunghiul" producției moderne — au un solid suport teoretic relevat de progresul tehnico-economic contemporan. In acest sens, tov. conf. univ. dr. ing. Constantin Bărbulescu, din cadrul Academiei de Științe Economice, ne relata :— Stadiul atins în dezvoltarea complexă și rapidă a economiei noastre naționale impune perfecțio-narea continuă a formelor de organizare și conducere a producției industriale, aceasta fiind o sarcină majoră stabilită de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967, de Congresul al X-lea al partidului. Concentrarea și specializarea producției, pe de o parte, și extinderea relațiilor de colaborare, pe de altă parte, au un caracter obiectiv: ele sînt determinate, în ultimă instanță, de necesitatea creșterii eficienței economice a activității pe tărîm industrial. Crearea centralelor, grupurilor și combinatelor industriale reprezintă baza de plecare, cadru) propice pentru realizarea riguroasă a acestui imperativ, prin organizarea producției în unități economice mari, adînc specializate, legate între ele printr-o rețea de colaborări judicios întocmită.Ne-am notat, în continuare, că înfăptuind procesul de concentrare și specializare a. producției, centralele industriale pot asigură folosirea rațională a fondurilor fixe și a celor circulante, utilizarea mai productivă a forței de muncă, _ introducerea rapidă a tehnicii noi. Pe alt plan, specializarea producției, în cadrul centralelor industriale, creează condiții pentru creșterea continuă a numărului de ramuri și subramuri, delimitarea tot mai accentuată a activității fiecăreia dintre ele și — pe această bază — ridicarea gradului de competitivitate a produselor.
— Deci, concentrarea, profilarea 

fi specializarea producției, în ca
drul centralelor industriale, au con
secințe deosebit de favorabile asu
pra principalelor laturi ale activi
tății industriale. Ați putea creiona 
influențele pozitive ale acestui pro
ces asupra activității de concepție 
tehnică ?— Centralele industriale au posibilități multiple de a crea organe de concepție puternice care, dis- punînd de o bază adecvată, pot accelera ritmul asimilării. în fabricație a unor noi produsă; la nivelul tehnicii mondiale, al realizării unor _ tipuri superioare de mașini și utilaje, cu parametrii tehnico- economici ridicați. Și, ceea ce este deosebit de important, concentrin- du-se activitatea de concepție, întreprinderile iși pot canaliza eforturile exclusiv spre obținerea producției de bază, din profilul lor.

— Dar in domeniul producției de 
bază — de care ați amintit — și 
al celei cunoscute, îndeobște, sub 
denumirea de auxiliară, ce avanta
je se pot distinge ?— Realizînd un grad optim de concentrare și specializare a producției, centralele industriale pot a- sigura introducerea largă a noutăților tehnice in procesul de fabricație, organizarea acestuia în flux, în secțiile de bază ale întreprinderilor, și folosirea celor mai perfecționate metode de utilizare a forței de muncă. Concentrarea producției de bază permite, totodată, organizarea superioară a activităților cu caracter auxiliar și de deservire.Același punct de vedere l-am reținut și din relatările tov., dr. ing. Marin Untaru, prorector al Institutului politehnic din Brașov, membru al Consiliului de administrație al Centralei industriale autovehicule si tractoare, care ne-a spus : „Intr-adevăr, concentrarea este un a- .tribut al producției moderne. Fără concentrarea și specializarea producției nu se pot concepe realizarea unui ritm înalt de creștere a productivității muncii, o eficiență economică ridicată". Cînd. am trecut pe terenul concret al situației în acest domeniu, în cadrul centralei industriale amintite, părerea interlocutorului nostru a fost următoarea :— Concentrarea și specializarea producției constituie o cerință de prim ordin pentru activitatea oricărei centrale industriale, dar, în etapa actuală, trecerea pripită la o concentrare totală, cel puțin în cazul centralei de autovehicule și tractoare, ar putea provoca prejudicii greu de estimat. Realizarea concentrării și specializării, în forma lor desăvîrșită, trebuie văzută, deocamdată, numai în perspectivă.In principiu, specialiștii în economia industriei inveștigați (ca și ing. loan Bordaș, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., ing. Mircea Florescu, director tehnic la uzina de autocamioane) au pledat deci pentru necesitatea concentrării și specializării producției în cadrul centralelor, grupurilor și combinatelor industriale. Totul, însă, trebuie făcut cu 

rilor. Dacă vom desființa aceste nuclee, care acum activează în fiecare uzină, cine se va ocupa de e- fectuarea unor modificări sau îmbunătățiri constructive și tehnologice, uneori mici, de remedierea unor neajunsuri ale proiectelor, de rezolvarea unor situații neprevăzute ?“. 'Victor Cosoroabă, inginer-șef al uzinei „Timpuri noi" din Capitală : „Acum, de la institutele de proiectare specializate primim un nu- lată, bunăoară, ce se întîmplă a- măr redus de documentații (restul’ ’ se elaborează în uzină). întrucît,în parte, sînt de o calitate discutabilă, le îmbunătățim în cadrul nucleului de proiectare din întreprinderea noastră. Ce vom face a- tunci cînd nu vom mai dispune

grijă pentru ca, prin concentrarea și specializarea producției, să se realizeze o inaltâ eficiență.u trebuie aduse prea multe argumente pentru a demonstra de ce este necesară concentrarea activității deconcepție; situația existentă în centralele industriale investigate, din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, credem că pledează în acest sens. Ț. ", . . . .....cum, în acest domeniu, în cadru) Centralei industriale de utilaj e- nergetic, metalurgic și pentru construcții — C.I.U.E.M.C. Cum arată și numele ei, în cele nouă unități economice ale acestei centrale in

©ÎN ACTIVITATEA DE CONCEPȚIE: se evită paralelismele și fărimițarea 
forțelor specialiștilor, se accelerează ritmul de înnoire a fabricației, se 
fructifică mai bine creația tehnică originală;

©ÎN PRODUCȚIA DE BAZĂ : se obține o înaltă productivitate a muncii, 
se realizează mijloace tehnice cu însușiri calitative superioare, se asi
gură ridicarea sistematică a eficienței economice;

©ÎN ACTIVITĂȚILE AUXILIARE: crește răspunderea pentru întreținerea 
utilajelor, se reduc costurile, se folosește mai productiv forța de muncă 
de înaltă calificare.

dustriale se fabrică o mare varietate de sortimente. In activitatea de proiectare a utilajelor respective sînt angrenate nu mai puțin de trei institute de proiectări : pentru instalații de ridicat, și transportat, pentru turbine și pentru cazane. Luînd în calcul aceste importante forțe de proiectanți s-ar putea crede că, în uzine, documentația tehnică este primită, în vederea executării produselor, complet finisată, gata pentru începerea fabricației. în realitate, în fiecare din cele 9 întreprinderi componente ale C.I.U.E.M.C. există, în paralel cu cele 3 institute, nuclee de proiectare, încadrate cu sute de sala- riați. Ce fac ei ?— Unii dintre ei elaborează documentații tehnice ce se folosesc în cadrul uzinelor unde activează— ne-a răspuns tov. Romeo Vîrgolici, inginer șef de concepție la uzina „Vulcan“-București. Alții revizuiesc proiectele, întocmesc nomenclatoare de execuție, copiază și multiplică documentațiile primite de la institutele de proiectări. De regulă, acestor documentații preluate de uzine, pentru a fi aduse în faza de dat în atelierul de fabricație, cum se spune, trebuie să li se facă o atentă „toaletă". Or, aceasta se realizează tocmai în sectoarele de proiectare din uzine."Este evident faptul că nucleele de concepție din întreprinderi — date fiind posibilitățile, totuși, limitate de care dispun — nu au capacitatea să realizeze proiecte valoroase, în pas cu tehnica mondială. Apoi, nu am înțeles de ce, acum, documentația tehnică întocmită în institute de proiectări specializate, bine încadrate cu cadre tehnice și e- conomice, nu este dusă pină la faza finală, de materializare în uzine, de ce este necesară angrenarea, în întreprinderi, a sute de proiectanți pentru a pune de acord proiectele cu posibilitățile reale de fabricație.— S-a ajuns la acest paralelism— ne-a răspuns inginerul șef de concepție de la uzina „Vulcan" — deoarece institutele de proiectări respective nu sint legate direct de viața uzinelor și nici nu le cunosc posibilitățile reale.Această ruptură între producător și proiectant explică, în mare măsură, reținerea anumitor factori de conducere din uzine de a renunța la compartimentele proprii de concepție. Iată, in acest sens, cîteva păreri exprimate succint :Iulian Cazacu, inginer-șef al Uzinei de tractoare din Brașov : „Concentrarea grupelor de concepție din unități ar însemna distanțarea a- cestora de problemele intreprinde-

de acest compartiment și cînd toate documentațiile de execuție vor fi elaborate centralizat ?“.Ing. Ștefan Bahrin, de la Fabrica de mașini-unelte și agregate-Bucu- rești : „Nucleele de concepție din uzine trebuie menținute. Este absolut necesar ca ele să aibă și în continuare sarcina rezolvării problemelor curente, înlăturării nepotrivirilor ivite pe parcursul execuției — mai ales la producția de serii mici și unicate".ată, deci, cum o stare de lucruri anormală — elaborarea de documentații tehnice in-complete sau necorelate cu posibilitățile uzinelor executante — este unanim acceptată cu toate că, la rîndul ei, generează existența unor grupuri de concepție mai mult sau mai puțin paralele, in institute specializate și în uzine. Care este, în acest caz, modalitatea cea mai indicată pentru eliminarea unor asemenea fă- rîmițări a forțelor de concepție și a paralelismelor în activitatea de proiectare ? Un răspuns l-a dat inginerul-șef de concepție de la u- zina „Vulcan", Romeo Vîrgolici :— Proiectantul — localizat intr-Q grupare concentrată, centralizată, puternică — trebuie nemijlocit cointeresat in realizarea planului de către uzina sau uzinele pentru care întocmește documentațiile tehnice de . execuție. Numai prin împletirea intereselor celor doi participanți și colaboratori (proiectant-executant), corespunzător cerințelor economiei naționale, va putea fi asigurat progresul industriei noastre ; unitățile de producție trebuie degrevate de activitatea de concepție, deși nu complet, in uzine fiind necesar să rămînă, totuși, specialiști in modernizarea produselor.Fiind angajate și răspunzînd direct de îndeplinirea planului în întreprinderile componente, centralele industriale, la nivelul lor, trebuie să coordoneze, prin concentrare, o serie de activități care se justifică, din punct de vedere economic. să fie realizate în acest mod. Or, coordonarea de către centrale a activității de proiectare și a celei de producție propriu-zisă nu se poate asigura decit prin cointeresarea nemijlocită a tuturor unităților centralei în obținerea unor rezultate economice superioare.Asigurarea, în perspectiva imediată, a concentrării și specializării activității de concepție în cadrul C.I.U.E.M.C., ne-a fost pe larg înfățișată de tov. director tehnic, ing. Igor Melega :— în rezolvarea problemei con- 

centrării și specializării de concepție noi ținem varietatea sortimentelor, Iul actual al producției drul fiecărei uzine, dedată investițiilor viitoare. In general, activitatea de concepție se va concentra și adînci în funcție de concentrarea și adîncirea specializării producției. Bunăoară, Institutul de proiectare de la Timișoara va deservi cu documentații tehnice complete sectorul de producție a instalațiilor de ridicat și transportat, aflat în orașul de pe malul Begăi, care, în viitorul apropiat, va cuprinde și o întreprindere din Lugoj. Institutul de la Brăila — de proiectări utilaje pentru materiale de construc

ții, construcții și construcții de drumuri — va activa în grupuri strict specializate, pe lingă uzinele profilate de la Brăila și, in viitor, de la Buzău, Bistrița, Rîmnicu-Sărat. In fine, Centrul de cercetări și proiectări cazane va lucra în exclusivitate pentru „Vulcan" din București și pentru o uzină ce va lua ființă la Cluj, destinată fabricării cazanelor de capacități și puteri mici. Bineînțeles, nucleele de concepție din întreprinderi vor fi eliminate sau. în unele cazuri, mult „subțiate", ele rămînind doar cu sarcina modernizării permanente a producției. 'Și avantajele ? Mai întîl, se poate realiza o concepție unitară, de ansamblu, în ce privește proiectarea fiecărei familii de utilaje. Apoi, devine posibilă tipizarea unor suban- samble sau repere. La ora actuală, utilajele terasiere se fabrică și la „Progresul“-Brăila și la „Nicolina"- Iași, ambele unități făcind parte din centrala industrială amintită. Cele două uzine dispun de sectoare proprii de proiectare, care lucrează independent, neexistînd încă o formă organizată de cooperare intre ele. Așa că anumite subansam- ble, care pot fi comune și s-ar preta de minune la tipizare, se proiectează și la Brăila și la Iași — cu implicații dăunătoare : pierderi de capacități de proiectare, costuri ridicate, înlirzieri în execuția pieselor și subansamblelor. Un paralelism există și în ce privește punțile diferențiale și cutiile de viteză, care se proiectează atît la Timișoara cit și la Brăila — paralelism care, de asemenea, va fi rapid înlăturat.Am extins ancheta noastră și tn alte centrale din industria construcțiilor de mașini. Cum se conturează ideea concentrării și specializării activității de concepție în cadrul Centralei industriale de mașini-unelte 1 Ne-a dat lămuririle necesare economic, tov. ing.can :— După părerea țiile actuale — cind în fiecare uzină din centrală se fabrică produse distincte, care nu se realizează în altă unitate, neexistînd suprapuneri nici măcar în producția unor sub- ansamble — o concentrare a resortului de concepție indicată.Ce este, totuși, posibil sar de întreprins ? Adîncirea și organizarea mal bună a activității de concepție. Cîteva exemple, relatate de directorul economic amintit, vor contura mai bine ideea. In prezent, proiectele pentru utilaje de 

directorul săuHorațiu Mai-mea, în condi
absolută nu este
ții nece-

presare și forjare se execută la U- zinele mecanice din Iași și Sibiu, dar și in .cadrul Institutului de cercetări și proiectări pentru construcția de mașini — subordonat direct Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. în. acest caz, constituirea unui centru unic de proiectare a utilajelor respective — în speță, amplasat la Sibiu — ar fi o soluție eficientă. Cît privește activitatea tînărului Institut de proiectări mașini-unelte, aceasta poate fi axată pe tipizarea unor elemente componente ale mașinilor-a- gregat, întrucît. în totalul reperelor utilajelor respective, ele au o pondere importantă, de 25—30 la sută.Un început de bun augur în do

meniul concentrării și specializării activităfii de concepție tehnică s-a făcut și la Centrala industrială de mașini agricole. Aici, prin concentrarea activității de proiectare în cadrul institutului specializat ala- cestei centrale, documentația tehnică pentru 80 produse noi cerute de agricultură (32 000 repere) a fost întocmită în condițiile economisirii relative a muncii desfășurate de peste 100 specialiști. Și aceasta nu este decît un singur exemplu pozitiv privind preocupările centralelor din industria construcțiilor de mașini, pentru realizarea unei activități de proiectare optime, cit mai eficiente.e efecte pozitive generează concentrarea, profilarea și specializarea producției de bază, în cadrul centralelor industriale ? Printre altele, se asigură, în fiecare întreprindere, optimizarea programării fabricației, a loturilor de produse, raționalizarea ciclurilor tehnologice, obținerea unei înalte productivități a muncii și, deci, a unei eficiențe economice ridicate. In situația o- pusă, cînd în fiecare unitate industrială se produce aproape totul, fiecare reper de la A la Z necesar realizării produsului finit, consecințele favorabile amintite nu se mai pot regăsi în întregime. Spe- ' cialiștii cu care am discutat au acceptat în principiu aceste avantaje și dezavantaje, dar au opinat pentru soluționarea treptată, cît mai judicioasă, a problemei concentrării, profilării și specializării producției de bază. Redăm cîteva din aceste puncte de vedere.Ing. Eugen Cucu, șeful serviciului de organizare a producției și a muncii de la Uzinele de tractoare Brașov iPosibilitățile de concentrare, profilare și specializare a activității productive in centralele industriale analizate sînt diferite, în funcție de specificul producției, de sarcinile trasate acestora de conducerea do partid și de stat. Realizarea acestor atribute primordiale este de natură să îmbunătățească structura Industriei noastre, să o apropie tot mai mult de caracteristicile impuse de dezvoltarea vertiginoasă a producției materiale pe plan internațional, >ă o facă mal competitivă din punct de vedere tehnic și economie. Posibilitățile reale care există în cadrul centralelor industriale — o parte din ele semnalate și de către ancheta noastră — trebuie valorificate integral, pe baza unor studii judicioase, a unor măsuri ferme. Orice progres în acest domeniu este in favoarea economiei naționale, întrucît concentrarea activității productive In mari complexe industriale, profilarea rațională șl ndîncirea specializării generează sporuri însemnate !•

— In decursul anilor, fiecare întreprindere a căutat să-și asigure cea mai mare parte din suban- samble, inclusiv S.D.V,-uri, și chiar unele mijloace de producție necesare unei fabricații totale, închise. Acest mod de a acționa este în contradicție cu conceptele moderne de organizare a producției ; dar trecerea bruscă, imediată la specializare și profilare este dificilă în condițiile actuale. Cel puțin, sub aspectul investițiilor enorme, consumului mare de muncă. După părerea mea, trebuie procedat cu tact, din aproape în aproape, pe baza unor studii minuțios elaborate.Ing. Octavian Cocora, de la F.M.U.A.B. :— In fabricația de mașini-unelte nu se poate concepe ca o unitate să execute subansamble, sau o parte a unui utilaj, iar altă întreprindere să efectueze montajul. Și a- ceasta, pentru simplul motiv că, în acest sector, montajul — în cea mai mare parte — se execută „piesă contra piesă", prin ajustaj. Deci, o specializare strictă, pe reper, în a- cest domeniu, nu e posibilă".O părere asemănătoare are ți ing. Vasile Sechel, director general al Uzinei de tractoare din Brașov :— In prezent, cînd întreprinderile execută produse total diferite sub aspectul concepției constructive și tehnologice, al diversității de tipuri și puteri, lipsite în general de elemente care să le apropie — mă refer la tractoare și autocamioane — specializarea ridică multe probleme care nu pot fi rezolvate decît în decursul unei perioade mai lungi de timp.Dacă — așa cum susțin interlocutorii — specializarea strictă a producției de bază, în cadrul centralelor industriale, va constitui, ca și cea a activității de concepție tehnică, obiectul unui proces de durată, aceasta nu înseamnă că, în perspectiva imediată, nu se pot Întreprinde măsuri operative. Ce ar trebui făcut ? Mal întîi, să se valorifice la maximum, neîntîrziat, posibilitățile existente — așa cum de altfel s-a și început. Bunăoară, Uzina de piese auto Sibiu, unitate a Centralei industriale de autovehicule și tractoare, a fost profilată pe fabricația de organe de direcție, cardane și alte piese destinate producției de autocamioane și autobuze. De asemenea, în prezent, se studiază posibilitățile de unificare a unor elemente componente atît ale autocamioanelor, cit și ale autobuzelor, cum sînt, de exemplu, axele față.Tot la fel, tn cadrul Centralei industriale de mașini-unelte, producția unei întregi serii de accesorii — care, pină de curînd, se realiza la uzinele „Infrățirea“-Oradea, „Strun- gul“-Arad și F.M.U.A.B. — s-a concentrat la o singură unitate a cen

tralei respective : Uzina de mecanică fină din Capitală. Cu ce s-au soldat aceste măsuri ? S-au degrevat capacitățile, de producție respective de la cele trei uzine ; apoi, s-au creat premise pentru realizarea unor accesorii de calitate net superioară, pentru aplicarea unor tehnologii moderne, consemnîndu-se un preț de cost cu 30 la sută mai mic decît cel anterior — adică, s-au înregistrat efecte economice favorabile, caracteristice producției specializate, de serie mare. In mod a- semănător s-a procedat, în această centrală industrială, și în ceea ce privește fabricația broșelor, care s-a Concentrat la Fabrica de scule din Rîșnov, exclusiv pe o linie tehnologică, obținîndu-se o producție de bună calitate, adînc diversificată. Iar uzina „Vulcan1', preluînd în întregime fabricația fundurilor de re- cipienți, a consemnat sporirea productivității muncii — la acest produs — de aproape 6 ori.Continuăm analiza tot în cadrul Centralei industriale de mașini- unelte. în fiecare din întreprinderile sale, fabricarea elementelor pneumatice și hidraulice se realizează cu pierderi enorme de capacități — de 50 000—100 000 ore anual. Dacă s-ar evita aceste pierderi, numai la F.M.U.A.B. s-ar putea produce în plus, în fiecare an, 10—12 mașini-unelte grele. In aceeași centrală, însemnate pierderi de capacități se înregistrează și datorită fabricării — de către fiecare unitate — a accesoriilor speciale pentru mașini-unelte și a organelor de asamblare ; în acest ultim caz, la „Unirea“-Cluj se irosesc anual 80 000 ore, iar la F.M.U.A.B. 60 000 ore, în condițiile unor costuri de 4 ori mai mari decît în unitățile este soluția de situație ? In plaspecializate. Care ieșire din această

nul de investiții al centralei, după cum ne spunea directorul ei economic, s-a prevăzut construirea unor unități profilate pentru fabricația produselor amintite. Deocamdată, însă, alte măsuri nu se întrevăd.Tot prin investiții se va rezolva în această centrală industrială și problema turnătoriilor; se preconizează construirea unor astfel de unități specializate care, în fabricația de mașini-unelte, datorită cerințelor de calitate și complexitate, au un caracter aparte. (In orice caz, trebuie evitate paralelismul în acest domeniu, tendințele de genul celeia intîlnite la uzina „Tracto- ,rul“ care a solicitat construirea unei noi turnătorii, în condițiile în care, la uzina de autocamioane — din aceeași centrală industrială — există o nouă și modernă turnătoria de fontă și o nouă secție de tra'a- mente termice). Iată, insă, că specialiștii Centralei de mașini- unelte și cei din întreprinderile sale componente au însă în vedere realizarea unei profilări — colaborări imediate. Este vorba, după cum ne relata tov. dr. ing. Mircea Borna- niță, de la F.M.U.A.B., de adoptarea soluției potrivit căreia, din a- nul viitor, cutiile de viteză ale ma- șinilor-unelte produse la F.M.U.A.B. se vor fabrica la Uzina mecanică Roman. Pe această cale, la uzina bucureșteană se economisește o însemnată capacitate de producție, creîndu-se posibilitatea asimilării altor sortimente — care necesită o înaltă tehnicitate proprie F.M.U.A.B — și asigurării condițiilor pentru ca planul tehnic, de multe ori realizat cu întîrziere, să se înfăptuiască în condiții optime.Pe parcursul anchetei s-au conturat și alte posibilități pe care le oferă specializarea și profilarea producției de bază în unele unități. Am întrebat la uzina „Vulcan", din cadrul C.I.U.E.M.C. : ce sortimente ați putea fabrica în condiții mult mai avantajoase ca acum, cînd producția lor figurează, în paralel, atîtUUCVia iur ugui ccua, Xii j/aiaivi, OH» în planul întreprinderii dv., cît și al altor unități? „Extinderea fabricației de roți dințate în „V“ și acoperirea integrală a capacității turnătoriilor noastre de fontă și de oțel ar contribui mult la îmbunătățirea profilării și specializării producției" — ne-a răspuns in- ginerul-șef de concepție, Romeo Vîrgolici. Iată, deci, un paradox I La uzina „Timpuri noi" — din aceeași centrală industrială — tov. director Gheorghe Ionescu ne vorbește despre dificultățile ce le în- tîmpină această întreprindere datorită lipsei de capacitate la turnătoria de fontă, jar la „Vulcan" există capacități disponibile. Există, deci, suficiente indicii care îndeamnă să se persevereze hotărît in scopul obținerii, încă_ din anul viitor, a unei eficiențe cît mai ridicate în privința raționalizării activității de bază productive a unităților constructoare de mașini.
Dar și activitatea de producție auxiliară din uzine — nu de puține ori. considerată pe nedrept ca o „cenușăreasă" — poate și trebuie să constituie terenul unei adînci profilări și specializări, cu toate consecințele pozitive ce decurg din aceasta. Cu atît mai mult cu cît în prezent, în aproape fiecare din uzinele unde am făcut investigații, în activitatea productivă auxiliară se irosesc însemnate forțe și se înregistrează o productivitate a muncii scăzută.— In toate cele nouă uzine ale centralei noastre industriale — preciza tov. ing. Mihai Moraru, șef de serviciu la C I.V.E.M.C. — există sectoare mecanic-șef care au în subordine ateliere mecanice, electrice și de autodotări. Faptul că în aceste ateliere capacitatea de producție nu este folosită integral este binecunoscut. De exemplu, la uzina „Steaua roșie" din Capitală, în activitatea auxiliară sînt angrenați cîteva zeci de muncitori. Sînt ei ocupați tot timpul? Nu, ci doar de la etapă la etapă, tn funcție, mai ales, de necesitățile pregătirii fabricației. Aici, în schimbul II, nu se lucrează cu toate mașinile și utilajele, iar în schimbul III — deloc.Cazul uzinei „Steaua roșie" din București nu este singular. Neaco- perirea completă a capacităților de producție, în sectoarele auxiliare din unitățile C.I.U.E.M.C., e cronică. Anual, în aceste compartimente se execută circa 100 reparații capitale la utilajele din dotarea unor terți din afara centralei industriale respective șl chiar din alte ministere. De aceea, în producția auxiliară a C.I.U.E.M.C., concentrarea, profilarea și specializarea activității se impun ca cerințe obiective. Numai așa se va asigura o folosire rațională a utilajelor din acest sector — chiar eliberarea și redistribuirea unor mașini — a forței de muncă, aplicarea unor procese tehnologice avansate.In cursul investigațiilor, s-a reliefat și necesitatea de a se îmbunătăți folosirea capacităților scu- lăriilor, prin instituirea unei e- vidențe centralizate a planurilor de producție ale acestor compartimente, prin redistribuirea de utilaje și muncitori — se știe că în aceste sectoare lucrează muncitori cu înaltă calificare — prin specializarea producției și concentrarea reparațiilor capitale. La uzina „Vulcan", ar fi avantajoasă — după cum ni s-a spus — profilarea activității auxiliare pe reparații ale podurilor rulante, dezafectîndu-se întreprinderea de repararea mașinilor-unel- te, care se realizează acum în condiții improprii.Asemenea modalități judicioase de specializare, profilare și concentrare a activității productive auxiliare am depistat și . în alte uzine. Ele dovedesc că atunci cînd se caută soluții în vederea perfecționării sistemului de organizare a producției și a muncii, unele frîne în calea profilării, specializării și concentrării sînt atenuate sau, pur și simplu, înlăturate. Activitățile auxiliare reprezintă un rezervor de surse pentru creșterea productivității muncii și ele trebuie raționalizate neîntîrziat, pe baza unor studii fundamentate, cu eficiență economică certă.productivitatea muncii, costuri mal scăzute, calitate su- perioară, beneficii suplimentare.Evident, problemele legate de concentrarea, profilarea și specializarea producției în unitățile din fiecare centrală industrială sînt complexe și nu avem pretenția de a le fi epuizat în pagina de față. Intenția noastră a fost de a Ie prezenta numai și de a le pune in discuție, pentru a sublinia actualitatea lor și a stimula interesul și atenția ce trebuie să li se acorde, tn lumina indicațiilor conducerii partidului. De aceea, invităm cadrele din economie, din Întreprinderi, centrale, grupuri și combinate Industriale, din ministere, să-și exprime punctele de vedere, propunerile și sugestiile lor in coloanele ziarului nostru, pentru ca sarcinile privind concentrarea, profilarea și specializarea activității productive să fio Îndeplinite în condiții cît mai bune.

Dan MATEESCU 
Nicolae MOCANU
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O Incursiune în universul artistic al plasticienilor clujeni este revelatoare pentru ilustrarea tendințelor fundamentale ale plasticii actuale, pentru direcțiile în care ea evoluează. Impresionează diversitatea talentelor și varietatea căutărilor, dorința artiștilor din toate generațiile de autodepășire. Sint manifestări ale unei sensibilități organice specifice fixate în timp și spațiu. Convorbirea cu președintele filialei U.A.P. din Cluj, pictorul Aurel Ciupe, maestru emerit al artei, ne-a eonfirmat faptul că se lucrează intens, că se discută aprins. Ideile se confruntă și în a- ceastă febrilă activitate se simt pașii viitorului.„Absolvenții Institutului clujean de arte p'astice „Ion Andreescu" și ai institutului pedagogic din localitate măresc an de an rîndurile filialei noastre, ne-a spus maestrul Aurel Ciupe. Numărul crescînd al membrilor aduce implicit și necesitatea amplificării activității noastre, activitate care să se reflecte în viața artistică, destul de bogată de altfel a Clujului. Preocupările artiștilor pentru expresivitate, strădania pentru descoperirea unor noi soluții și procedee tehnice menite să contribuie la concretizarea ideii au fost exprimate pină acum într-o serie întreagă de expoziții meritorii. Ciclul acestor expoziții personale, printre care retrospectiva Bene Iosif la Muzeul de artă, cele ale lui Koos Andrei sau Fiilop Antal va fi întregit prin expoziția Petre Abru- dan, a cărei deschidere am proiectat-o în primăvara acestui an. Am organizat și anul acesta, ca și în alți ani, expoziția județeană de pictură și sculptură, ca și județeană de grafică. Ideal ar fi să cuprindem în cadrul aceleiași expoziții toate aceste ramuri de activitate artistică, ilus- trînd cit mai deplin întreaga activitate a filialei noastre. Dar nu avem încă săli de expunere adecvate.
— S-au ridicat din rîndurile 

filialei dv., in ultimul timp, ta
lente de certă originalitate ca-

re-și continuă cu rigoare evolu
ția anunțată de la început. Cum 
poate contribui activitatea desfă
șurată in cadrul unei filiale a 
Uniunii artiștilor plastici la 
imbogățirea experienței spiritua
le și afective a tinerilor artiști ?

A. C. — Cred că posibilitățile de aprofundare a meșteșugului artistic, de cunoaștere a vieții sînt cu mult mai mari in provincie decît in Capitală. De altfel exemplul tuturor marilor creatori este edificator în această privință. Maioll sa'i Rodin, reprezentanții școlii de la Barbizon, concentrîn- du-și toate forțele, toate gîndurile și puterea de muncă în creație, au realizat cea mai bună parte a operei lor departe de zgomotul marilor capitale. Dar este tot atîl de adevărat că sînt foarte necesare schimbul de idei, prezența activă in centrul vieții artistice. Iar acest schimb nu se poate realiza decît prin prezentarea rezultatelor tuturor acestor eforturi, deci
Convorbire cu pictorul 

Aurel CIUPE

prin organizarea cît mai multor expoziții personale și colective. Numai în acest fel cred că un tînăr artist a- junge să se impună treptat atenției generale, să fie cunoscut și apreciat. în cadrul activității desfășurate de filiala noastră am depășit pină acum etapa asigurării unul spațiu de lucru tinerilor artiști prin construirea a circa 14 ateliere noi într-unul din blocurile noi ale cartierului Gheorghieni. Am dori, și ne străduim în acest sens, să facem cît mai larg cunoscute reușitele noastre artistice, valorile autentice Pe care le cuprinde filiala noastră, realizările celor mai tineri artiști, eforturile noastre, ale celor ce îndeplinim o misiune de culturalizare, de ridicare a nivelului intelectual. de animare a vieții spiri

„SĂ IRĂIN PINĂ lUi“Filmul regizorului sovietic Stanislas Rostoț- ki dă de gîndit — și a- ceasta este prima lui calitate. Subiectul este toarte simplu. O poveste de dragoste se înfiripă între un profesor care nu mai este tînăr și o profesoară începătoare, care i-a fost, cu cîțiva ani înainte, elevă. Pe canavaua poveștii de dragoste se brodează momente disparate din viața obișnuită a liceului. Școala apare ca o celulă a vieții sociale și intime in care se adună nenumărate atitudini, relații și reacții caracteristice.Cea mal Interesantă parte a filmului ține, deci, de scenele descriptive. O astfel de scenă ne arată clasa în timpul unei lucrări scrise. Tema propusă de profesoara de literatură este „Concepția mea despre fericire". Urmărim îndelung imaginile adolescenților care scriu, se gîndesc, schimbă șoapte scurte, se înțeleg din priviri; înlănțuirea de chipuri creează ideea și sentimentul. Elevul-poet contemplă mișcările colegei de care este îndrăgostit : vedem pe ecran mai mult decit un intermezzo liric despre prima iubire a unui liceean — vedem cum se țese fascinația prezenței omenești reale, vedem cum se nasc Întrebările despre e- nigmatica și atotputernica dorință de fericire.Rostoțki lasă foarte multe din sensurile faptelor să acționeze astfel, mai mult în subtext Există, de

pildă, în caracterizarea eroului — profesorul de istorie, pe care îl Interpretează cu o precizie studiată, tăioasă, admirabilul actor Viaceslav Tihonov — amănunte și frînturi de dialog care sugerează rigiditatea morală, inspirată de cele mai sincere convingeri. dar modelată de obișnuința auto- constrîngerii și a raporturilor distante cu oamenii. Atitudinea este mai puternic 1- lustrată în portretul profesoarei de literatură (rol jucat de ac-
pe ecrane

trița Nina Menșikova). Aceasta se scandalizează citind confesiunea făcută de o elevă care și-a recunoscut deschis, în teza despre fericire, dorința de a iubi, speranța de a . se căsători și de a deveni mamă. Din nou, semnificația deplină a personajului este dată mai curind de subtext, decît de a- firmația făcută în replică sau de gestul activ, hotărit : în descrierea acestei femei care a început să se apropie de bătrinețe, însemnate sînt mai a- les momentele de însingurare, în care citim un întreg destin clădit pe neîncrederea în tandrețe, pe teama de sentiment și pe conștiința tîrzie, încărcată de păreri de rău, a greșelilor astfel săvîrșite față de sine

însăși și față de ceilalți.Printr-o rețea . gingașă de împrejurări și de fapte nedramatice, mai mult schițate, Rostoțki atinge problema raporturilor dintre generații. Profesoara tînără este prezența care leagă cele două vîrste, pentru ea comunicarea cu grupurile aflate în confruntare — profesorii maturi și elevii adolescenți — este firească, destinsă. Dis- tribuind-o în acest rol pe Irina Pecernikova, actriță înzestrată cu o frumusețe delicată și cu un dar aparte al comportărilor relaxate, Rostoțki a asigurat personajului un triumf blind, de o mare și spontană generozitate. De fapt, in fiecare apariție și în fiecare acțiune, cineastul vede, dincolo de problema de pedagogie și educație curentă care îi preocupă pe profesori, comportamentul determinant pentru o arie cuprinzătoare din viața societății sovietice contemporane.Poem liric și studiu de psihologie socială, în același timp, filmul sovietic Să trăim 
pină luni este o pledoarie pentru acele a- devăruri simple care cimentează în realitatea de fiecare zi puterea oamenilor de a se înțelege unii pe alții. „Scriitura" regizorală îngrijită, echilibrată, jocul nuanțat al actorilor, imaginea lucrată cu sensibilitate izbutesc să compună împreună o poveste sentimentală grațioasă, profundă. adevărată.

Ana Maria NARTI

tuale a orașului. Schimbul de valori inițiat prin prezentarea la Cluj a expoziției artiștilor filialei din Baia Mare este un început pe care-I dorim cit mai amplu continuat prin alte și alte expoziții ale filialelor organizate la Cluj, ca și prin expoziții colective sau individuale ale noastre deschise în București sau în alte centre. Deocamdată ne pregătim pentru expoziția' pe care o vom organiza In primul trimestru al anului viitor in sălile Dalles din București.
— Esențiale sint, desigur, pro

blematica. ideile pe care aceste 
lucrări le vor transmite publicu
lui. măsura in care ele corespund 
necesităților sale de cultură și 
educație. Cum ați realizat a- 
ceastă legătură cu publicul 7A. C — Unele aspecte referitoare la problemele de artă ale țării noastre sau de pretutindeni au fost transmise publicului iubitor de artă prin intermediul unui întreg ciclu de conferințe pe care l-am inițiat anul trecut. Dar, pe lîngă acest mod de a- propiere destul de exterior și poate uneori strict informativ, încercăm prin întreaga noastră creație să stabilim o legătură emoțională cu spectatorii. Și cred că o condiție esențială în realizarea acestei legături este aprofundare? unei problematici cit mai autentic umane, care o dată cu satisfacțiile de ordin estetic să contribuie ia formarea sufletească a oamenilor.

— Ce rol au surprinderea e- 
forturilor constructive ale geniu
lui uman, integrarea omului in 
centrul preocupărilor artistice 7A. C. — Nu cred că pictura, de exemplu, trebuie să se rezume la a fi un simplu echivalent cromatic al mediului înconjurător. Iar marii maeștri au demonstrat, prin opera lor. că. apropiindu-se de oameni, arta poate exprima cu mult mai mult. Creația lor aduce o vibrație umană profundă, care-i conferă valoare, asi- gurîndu-i calitățile universalității și ale permanenței. Este o muncă metodică. desfășurată zile și săptămini de-a rîndul, o artă care a supraviețuit secole pentru că, depărtîndu-se de efemer și conjunctural, a știut să se oprească la esențial.— în funcțiile și formele artei 
in diferitele momente ale evolu
ției ei s-au produs și se produc 
mereu modificări. Cum trebuie 
privită insă ideea continuității, 
a desăvirșirii artei înaintașilor 7 A. C. — Mi se pare cît se poate de firesc să existe o continuitate cu ceea ce au făcut precursorii artei românești de astăzi. Dar e tot atit de adevărat că nu te poți sustrage influenței universale a mișcării artistice, pentru că, de eînd arta a intrat în conștiința societății umane ca a- tare. artiștii și-au întregit formația prin studierea marilor epoci, personalități curente ale artei universale, au cunoscut arta contemporană lor. Totul este să nu preiei soluții gata fabricate, unele chiar depășite în străinătate, ci să-ți lărgești continuu aria unor preocupări proprii, caracteristice felului nostru de viață, sufletului românesc. Iar toate realizările noastre de pînă acum pot oferi subiecte care, surprinse cu mijloace adecvate, să ne exprime pe deplin, să vorbească despre aspirațiile societății noastre socialiste. Cred că tradiția noastră trebuie amplificată, trebuie îmbogățite registrul, tematica, formele cu idei, ginduri, sentimente proprii vieții de astăzi a poporului român, astfel incit noile realizări să fie Incorporate în cultură noastră ca fenomene de continuitate.

Marino PREUTU

place Brahms ? :
12 ; 15 ; 18 ; 21, CENTRAL 
12 ; 15 ; 18 : 21 ; MODERN 
; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.

• Războiul domnițelor
BLICA — 8.45 ; 11 :
18.30 ; 21.
O Jocul care ucide i
FARUL — 9 ; 11.15 ;
18.15 ; 20.45, FESTIVAL
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21. FAVORIT 
- 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20.30, ME
LODIA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 :
18.30 ;
• My fair lady : CAPITOL — 9 ;
12.30 ; 16.15 :
• Wlnnetou tn 
BUCUREȘTI —
14.30 : 17 ; 19 ;
«, Operațiunea
FEROVIAR — 8.30; 11 ;
18.30 ; 21r
13.30 ; 16 ;
e Femeia
RA — 9 ;

LUCEA- 
13.30 ; 16 ; 

. - 8.45 ;

20.46.

19.45.
Valea Morțll :

8.30 : 10.30 ; 12.30: 
21.
lady Chaplin :

13.30 ; 16;
9 ; 11.15;

FLAMU-

20.15.

GLORIA -
18.15 ; 20.30. 
Îndărătnică :
12 ; 17.45 ; 20.30, MIO

RIȚA - 9.30 ; 12 ; 15 ; 17.30: 20.15, 
TOMIS — 9 — 15.45 în continua
re ; 18 ;
0 Sezon mort : VICTORIA — I ;
12.30 ; 16 ; 19.30.
e Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LUMINA - 8.45 — 16.15 In 
continuare ; 18.30; 20.45, GRIVITA 
- 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30. >
• Program pentru copil : DOINA ț 

9 ; 10.
Blow-up : DOINA — 11.30; 13.45;
; 18.15 ; 20.30.
Mondo-cane : TIMPURI
9 — 19 în continuare.

• In Împărăția leului de argint : 
EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 21, AURORA — 9.15 ; 
11.30 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. 
e Becket 
MATECA
O Galileo 
INTRE
17.45 ; 20.
A A trăi
ZEȘTI — 
e Cînd se
ZEȘTI —
• America, America : DACIA — 
9 — 19 tn continuare.
• Beru șt comisarul San Antonio:
BUCEGI — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15 ; 20.30, ARTA — 15.45
în continuare ;
'•

10.

16
NOI

9 ; 11.15
18.30 ; 21, AURORA 
; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;

(ambele serii) : CINE- 
(sala Union) — 10; 13. 
Galilei : ÎNFRĂȚIREA 

POPOARE — 15.15 ;

pentru a trăi : 
15.30 ; 18.
aud clopotele : 
20.30.

BU-

BU-

18.15 ;
Morțll rămtn tineri : UNIREA

15.30 ; 18 ; 20.15.
Păpușa : LIRA — 13.30 ;
Testamentul doctorului

DRUMUL SĂRII -

19.
Ma-
15 ; 

— 15.30; 18. 
Marlenbad :
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Ă 
Ă
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Ă
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buse
17.30 : 20, MOȘILOR 
e Anul trecut la 
MOȘILOR — 20.30.
• Corabia nebunilor : GIULEȘTI
— 10 ; 15.30 ; 19, FLOREASCA — 
10 ; 13.30 ; 17 ; 20.
• Vlrldiana: COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20.30. *,
• Frații Karamazov : VOLGA 
10 ; 14.15 ; 18.30.
• Căldura « VIITORUL
18 ; 20.30.
• La nord
POPULAR — :
• In umbra
- 16 ; 18 ; 20. ,
• O chestiune de onoare 
CARA — 16.30 ; 18.
• Să trăim pînă luni :
CARA - 20.30.
« Angelica șl sultanul :
- 15.30 ; 18 :
o Lupii albi : RAHOVA

prin nord-vest : 
15.30; 19.
coltului : MUNCA

: FLA-

FLA-

20.15.
VITAN

15.30 ; 
18, PACEA - 15.45 ; 18 ; 20.15,
FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 20.30.
• Cele trei nopți ale unei Iu
biri : PROGRESUL - 20.15.
• Apele primăverii : RAHOVA
20.15.
• Omul care valora miliarde : 
PROGRESUL — 15.3.0 ; 18 ; CRIN- 
GAȘI — 15.30 ; 18 ; 20.15.
• Război si pace (seriile I sl
Il-a) ; COSMOS - 15; 19.30.
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Paradoxal, genul cu cea mai largă audiență in rîndul diverselor categorii da cititori, și îndeosebi al tineretului, aflat la vtrsta cînd eroii temerari și în- tîmplările extraordinare e- xercită asupra imaginației o atracție irezistibilă (ne gîndim, firește, la literatura de aventuri, cu diversele ei ramificații, de la romanul propriu-zis de aventuri, Ia cel polițist sau Ia cel de spionaj), se bucură lh mult mai mică măsură decit ne-am aștepta de a- tenția criticii de specialitate. Dacă o asemenea atitudine, mergînd uneori pină la completa ignorare a a- parițiilor editoriale curente, ar fi justificată în fața unor lucrări lipsite de orice semnificație artistică — cum erau, de pildă, cărțile scrise după rețete comerciale, tipărite și la noi în perioada interbelică in colecții cu titluri senzaționale, menite să-l atragă cu orice preț pe cititorul neavizat — ea ni se pare Inexplicabilă în momentul în care. în climatul social și spiritual al epocii noastre, literatura de aventuri dobîndește valori proprii, depășind condiția unui divertisment facil. Tocmai de aceea credem că, dimpotrivă, critica este chemată să asigure promovarea virtuților incontestabile ale genului. prin analiza pertinentă a lucrărilor încredințate tiparului, prin reliefarea contribuției substanțiale pe care aceste lucrări pot să o aducă Ia formarea tinerel generații în spiritul principiilor înalt umaniste ale societății contemporane, la cultivarea unor trăsături definitorii de caracter, cum sînt respectul adevărului, cinstea, curajul sau voința.Am ținut să subliniem a- ceastă îndatorire insuficient onorată a criticii noastre literare, pentru că volume cum sînt cele ce alcătuiesc 
Trilogia In alb semnată de Constantin Chiriță confirmă viabilitatea artistică a unei formule considerate adeseori minoră, dovedind că talentul și pasiunea se pot Împlini, și în această direcție. în scrieri de o certă valoare. Ceea ce. de altfel, autorul a demonstrat elocvent și prin ciclul de romane

dedicat Cireșariior, cărți ai căror eroi s-au impus ca o prezență vie In universul spiritual al copilăriei și al adolescenței, nu numai datorită caracterului captivant al „aventurilor" la care participă, ci șl datorită trăsăturilor lor de caracter, profilului lor de o deosebită frumusețe etică.Adăugind, deci, noi dimensiuni unei mai vechi și constante preocupări scriitoricești, Trilogia In alb iși

teva detalii caracteristice, a puternicei personalități a doctorului Tudor, contras- tînd cu „imaginea detectivului cu pipă și lupă, cu mers de pisică și mișcări de panteră pe care ne-au lăsat-o lecturile copilăriei", dar dominind Întreaga desfășurare a anchetelor prin prezența sa, conducîndu-le cu mînă sigură spre dezno- dămlntul final.Faptul că el iși concepe profesiunea ca pe o „știin-

„Trilogia 
în alb“

note de lectură
......................propune să prezinte — după cum mărturisește chiar autorul — „activitatea deseori necunoscută a unpr oameni admirabili care slujesc cu toată ființa lor viața, demnitatea, adevărul". De a- ceea, cele trei romane — 

Trandafirul alb, Pescărușul 
alb, îngerul alb — nu se rezumă la o simplă relatare 
a anchetelor prin care doctorul Alexandru Tudor, cunoscut specialist in criminologie, elucidează împreună cu colaboratorii săi cî- teva cazuri deosebite, descoperind mobilul unor crime surprinzătoare și, în cele din urmă, pe criminali, ci configurează, In mod implicit, chipul acelor oameni care iși pun întreaga lor capacitate și forță de muncă in slujba dreptății. Una dintre principalele reușite ale acestor cărți constă tocmai în conturarea, prin cî-

ță exactă, o știință a observației psihologice, o știință a datelor biografice și a interpretării lor oportune, dar, în primul și în primul rînd, ca o aplicație riguroasă a logicii" determină metoda sa de lucru și, în consecință, modul în care se realizează construcția epică a romanelor. Căci, deși acțiunea fiecărui volum se desfășoară pe alte planuri, deși faptele se structurează pe coordonate diferite, le este comună aceeași modalitate de Investigație ce constă în acumularea succesivă a tuturor datelor șl observațiilor posibile cu privire la împrejurările și la persoanele implicate în cazurile respective și apoi în organizarea șl interpretarea a- cestora din perspectiva unei logici cît se poate de strin- se. Cititorul, aflat în posesia acelorași informații pe care le dețin, și anchetato

rii, cunoscîndu-f de acum îndeaproape pe toți cei ce pot fi suspectați, este solicitat prin aceasta să Încerce să reconstituie rational desfășurarea evenimentelor, să participe la dezlegarea enigmelor. Fapt care, indiscutabil, constituie o calitate în plus a cărții.Nu este, desigur, cazul să insistăm asupra unor detalii ale intrigii sau ale construcției, lăsînd cititorilor satisfacția de a urmări desfășurarea acțiunilor și de a dezlega ei înșiși enigmele cărții. Dar nici nu putem încheia însemnările de față, care și-au propus doar să sublinieze sensurile aparte ale Trilogiei in alb în peisajul divers al literaturii noastre actuale, înainte de a releva certele sala calități literare și artistice. Și aceasta pentru că interesul pe care îl suscită romanele ce o alcătuiesc se datorează perfectei stăpî- niri de către autor atit a modalităților specifice genului — evidentă în crearea unei anumite tensiuni emoționale prin valorificarea tehnicii „suspense“-ului, în corelarea cu siguranță a firelor destul de complicate ale narațiunii (în această privință am putea reproșa, totuși, insuficienta precizare în timp a momentului în care se desfășoară ancheta relatată în Pescăru
șul alb) — cît și a mijloacelor de expresie proprii literaturii autentice. Constantin Chiriță se dovedește și de această dată un ingenios mînuitor al cuvîntuiui, un bun cunoscător al psihologiei umane, capabil să contureze cu precizie, doar din cîteva linii, o întreagă galerie de personaje învestite cu trăsături caracterologice ce le individualizează pregnant. Sînt, fără îndoială, tocmai acele calități care conferă acestei Trilogii a- tributele esențiale ale unei cărți de succes, ale unei cărți ce valorifică expresiv valențele instructiv-educati- ve ale literaturii de aventuri, pledînd convingător pentru cultivarea cu pasiune și talent a unuia dintre genurile literare cu cea mai mare audiență In cercurile largi ale publicului cititor.

Sorin MOVILEANU

O sursă bogată 
de informafii 

tehnico-științifice

Scenă din spectacolul „Alecsandri" de Mircea Șțetănescu, în interpreta
rea colectivului Teatrului de stat din Bacău

Publicațiile și serviciile Insti
tutului central de documentare 
tehnică din Capitală pot fi de 
folos specialiștilor preocupați de 
problemele organizării științifice 
a producției și a muncii. Acest 
institut pune la dispoziția celor 
interesați o gamă largă de pu
blicații : buletinele și revistele 
instituțiilor centrale de stat — 
cum sînt „Buletinul Consiliului 
Național al Cercetării Științifice", 
„Probleme de statistică" — bule
tinele și revistele „Ambalaje și 
manipulare", „Standardizarea", 
„Metrologia aplicată". „Invenții 
și inovații", „Probleme de Infor
mare și documentare".

Ghidurile de informare docu
mentară pe care Ie editează a- 
cest institut privesc, printre al
tele, materialele de informare do
cumentară și bibliografiile știin
țifice și tehnice elaborate în țară ; 
materiale documentare intrate în 
țară sau care pot fi procurate din 
străinătate ; manifestările știin
țifice internaționale etc.

Sintezele documentare ale in
stitutului prezintă cele mai recen
te realizări și tendințe în știință 
și tehnică. Tematica acestora re
levă aspecte și tendințe pe plan 
mondial în cercetare, proiectare, 
producție, metode de conducere, 
procedee, mijloace moderne de 
lucru etc.

Revistele de titluri cu descrip
tori reprezintă un instrument de 
evidență util în orice instituție. 
Prin intermediul lor sînt sem
nalate operativ toate articolele 
apărute în publicațiile străine a- 
chiziționate. Semnalarea se face 
prin traducerea titlurilor artico
lelor, însoțite de descriptori, de 
clasificarea zecimală și pe spe
cialități, precum și de referințe 
bibliografice.

O latură Importantă a activi
tății Institutului central de docu
mentare tehnică constă în efec
tuarea de traduceri. Asemenea 
culegeri de traduceri abordează 
teme de interes major pentru 
institute și întreprinderi. Iată, 
spre exemplificare, cîteva titluri: 
„Laboratoare pentru cercetări in

dustriale", „Mecanizarea lucrări
lor de evidență în întreprinderi", 
„Normative de timp pe mișcări", 
„Conducerea și eficiența activi
tății de cercetări-dezvoltare".

Unul dintre serviciile institu
tului efectuează, la cerere, cerce
tări bibliografice. După consul
tarea acestora, se pot comanda 
copii după materiale în original. 
Se primesc comenzi ferme pentru 
traduceri, executări de copii 
după originale (xerocopii, micro
filme, fotocopii), multiplicări.

Institutul centra] de documen
tare tehnică desfășoară și o bo
gată și utilă activitate în dome
niul difuzării publicațiilor de 
specialitate. în anul 1970 vor 
apărea în continuare buletine 
și reviste de specialitate ale unor 
organe și instituții centrale, ghi- 
duri de informare documentară, 
reviste de titluri cu descriptori, 
reviste de referate și bibliogra
fii etc.

Informații suplimentare, cu 
privire la- titlurile și tematicile 
acestor materiale, se găsesc în 
FORMULARUL DE ABONA
MENT PE ANUL 1970, care se 
poate procura de la Institutul 
central de documentare tehnică 
din București,- str. Cosmonauților 
nr. 27—29, sectorul 1, serviciul 
de abonamente, telefon 21 12 90, 
sau de la biroul de prezentare al 
Institutului central de documen
tare tehnică din Calea Victoriei 
nr. 100, telefon : 13 82 06. După 
cum s-a mai anunțat, și în alte 
orașe ale țării funcționează bi
rouri teritoriale de informare. 
La aceste unități pot fi consul
tate diverse materiale documen
tare, precum și fișiere sistema
tice de evidență. Prin interme
diul biroului teritorial de in
formare se pot perfecta împru
muturi de materiale documen
tare. De asemenea, ele primesc 
comenzi pentru traduceri etc. 
Iată adresele necesare: Bi
roul teritorial de informare — 
Iași — str. Karl Marx nr. 14, 
telefon : 14 03 ; Galați — str. N. 
Bălcescu nr. 59—61, telefon : 
1 30 33 ; Brașov — str. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej nr. 33, telefon : 2 26 33.

18.00 Lumea copiilor. Copiii vă 
așteaptă. Intilnire în studio cu 
Radu Zaharescu. 18.15 Film ; 
„Pompierul șl Fellcitas" — epi
soadele 5 șl 6. 18.30 Terom — o 
nouă tradiție ieșeană. Transmisi
une în direct de la Uzina de fi
bre șl fire sintetice — Iași. 19.00
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I Telejurnalul de seară. 19.20. Dan-
) suri din opere. 19.30 Ce știm și
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>ce nu știm despre om. Emisiune 
de cultură științifică. Emisiunea 
noastră își propune să schițeze 
un răspuns Ia întrebarea : „Ce 
este memoria 7”. 20.00 Reflector 
— telefoileton cotidian. 20.15 „Doi 
vecini’’. Adaptare cinematografică 
de Geo Satzescu, după o schiță de

Abonamente 
la cotidiene 
și periodice
La oficiile P.T.T., la facto

rii poștali și difuzorii ds presă 
din întreprinderi și inslitutii 
găsiți catalogul prese! române, 
pe care-1 puteti consulta înain
te de a contracta abonamente 
pentru anul viitor. De aseme
nea, se pot asigura abonamen
te la cotidiene și periodice de 
informare generală, precum și 
la publicații tehnico-știintifice 
din R. P. Albania, R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R. P D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Mongolă, R.P 
Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam.

(Urmare din pag. I)

Foto : Agerpres

uneori, trebuie să se hotărască In timp util dacă o invenție este aptă de valorificare sub formă de produse industriale, sau dacă este preferabil să (ie fructificată sub formă de licență- intr-o asemenea situație se află generatorul automatizat multi- focar de apă caldă sau fierbinte, pe scurt cazanul GAMA — invenție care a primit tn acest an, la salonul de la Bruxelles, medalia de aur, în competiție cu alte 1 000 de invenții din 21 de țări Valorificarea licenței s-a sistat. întrucît se contează pe exportul produsului. Dar realizarea acestuia necesită timp și invenția ar putea suferi inevitabila uzură moralăFirește, soarta fiecărei Invenții se cere judicios analizată, pentru a găsi soluția cea mai avantajoasă de valorificare a ei. Hotărîrea trebuie sâ țină seama de toate elementele privind posibilitățile de fabricare în țară a noului produs, de conjunctura economică și de progresele atit de rapide ale științei șl tehnicii contemporane— tn analiza șanselor fiecărei in

venții pe piața externă, a fost de părere tov. Silvia Brebenel, șefa serviciului export-licențe din „Industrialexport", trebuie să ținem seama de trei criterii : unde se situează ea față de nivelul atins pe plan mon-
Invențiilor românești. De Ia Ideea științifică șl pînă la valorificare este nevoie de un organism unic, care să stabilească utilizarea optimă în cazul fiecărei invenții, avînd și posibilitatea de a impulsiona real de-a

piu contabil: „Dispunem de un anume fond valutar pentru brevetarea invențiilor j dacă l-am epuizat, nu mai avem cu ce să le apărăm". Directorul Biroului de brevete și invenții pentru străinătate, tov. Em
iNVENȚIiLE ROMÂNEȘTI

In competiția internațională
dial, gradul de aplicare In țară și apărarea ei juridică, sub formă de brevete în străinătate. Consiliul Național aj Cercetărjj Științifice, în calitate de coordonator al activității de cercetare - deci al sursei care generează invențiile - ar trebui, după părerea mea. să preia și coordonarea valorificării tn alte state a

lungul Întregului ciclu, parcurgerea fazelor succesive.De fapt, valorificarea licențelor este o consecință a apărării rezultatelor cercetării românești prin brevetare. Din discuțiile pe care le-am purtat a reieșit Insă că Birou! de brevete de pe lingă Camera de Comerț adoptă uneori o poziție de sim-

Hoiban, ne-a voroit despre situația existentă in acest domeniu :— De regulă cu excepția cazurilor cînd ministerele insistă asupra importanței economice deosebite a unei invenții, brevetarea se face tn ordine cronologică, dar aceasta nu ține seama de prioritatea reală De mai mulți ani propunem înființarea

Tudor Arghezi. 20.50 Melodiile i 
săptămtnii. Prezintă Elly Roman. ) 
21.05 „Chopinlana”. Sultă core- l 
grafică. Film realizat de Tele vi- * 
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zlunea sovietică. 21.40 Teleglob — 
Pakistan. Film de Radu Vaslllu șl 
Sergiu Stejar. 22.00 Telejurnalul 
de noapte. 22,20 Artiști amatori în 
studio. „Junii Sibiului". Ansam
blul folcloric al sindicatelor din 
municipiul Sibiu, recent distins 
cu titlul de laureat al Concursu
lui al IX-lea al artiștilor amator! 
șl cu premiul de popularitate Ia 
Festivalul internațional de folclor 
— România ’69. 22,55 Antologia 
poeților contemporani ■ Cicerone 
Theodorescu, Ion Caraion, Radu 
Cîrneci. închiderea emisiunii.
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O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic pentru studen
ții Centrului universitar — 20.30. 
Dirijor : Mihai Brediceanu. So
list : Ion Voicu.
0 Teatrul de comedie . Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza __ 
landra” (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Othello — 19.30.
0 Teatrul „Ion Creangă” : Po
veste netermlnată — 9.30 ; 15.30. 
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17.
0 Teatrul de stat din Tg. Mureș 
-- secția română — (în sala tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra” 
din bd. Schitu Măgureanu) : 
Dansul sergentului Musgrave — 
19.30.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ’ Varietăți ’69 
— 19,30.
0 Teatrul do revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Acul cumetre! 
Gurton — premieră — 19,30.

Circul de stat Rapsodia sue-

Bu-

unui colectiv alcătuit din delegați a! O.S.I.M., Camerei de Comerț, Ministerului Comerțului Exterior, Ministerului de Finanțe și ministerelor economice interesate, care să trieze invențiile propuse spre brevetare și valorificare peste hotare. In prezent, direcția noastră nu face decît să presteze servicii de brevetare. Sîn- tem gata să ne asumăm răspunderea. â^r pe baza hotărîrilor luate competent de comisia amintită. Pentru că, pe lista invențiilor Incluse spre brevetare, ministerele economice mențin unele cu uzură morală ridicată. blocînd astfel brevetarea unor invenții noi și valoroase De fapt, fondurile valutare alocate de Ministerul de Finanțe in scopul apărării juridice peste hotare a invențiilor românești, care se centralizează la noi, ar trebui să fie repartizate ministerelor economice de care depind unitățile titulare de invenții.La capătul anchetei noastre constatăm așadar că, din considerente care n-au nimic comun cu valoarea științifică și economică a realizărilor cercetării științifice, invenții apte de a aduce beneficii economiei naționale întîmpină o serie de dificultăți de ordin organizatoric. Pe de altă parte, deși au trecut aproape doi ani de La intrarea în vigoare a noii

legislații cu privire la invenții, inovații și raționalizări, care fixează îndatoriri precise unităților titulare de Invenții, acordîndu-le dreptul și datoria de a alcătui dosarele necesare brevetării lor. încă nu au fost luate măsuri de pregătire a cadrelor competente tn acest domeniu, de mare subtilitate juridică și tehnică. Acești specialiști ar avea un rol important în dezvoltarea activității inventatorilor și inovatorilor noștri, în fructificarea rezultatelor obținute de concepția proprie.Se desprinde, deci, că fructificarea în alte țări a invențiilor românești, domeniu tn care avem ce oferi, este încă departe de a corespunde posibilităților reale. Constatările făcute cu prilejul anchetei indică utilitatea efectuării unei analize aprofundate, de către toate forurile interesate in mai buna valorificare a roadelor inteligenței proprii, in vederea unei eventuale concentrări a acestei activități — actualmente fragmentată la trei instituții — într-o singură unitate, de concepție modernă, dispu- nînd de incadrarea și împuternicirile necesare in scopul dobindirii unei maxime operativități, element ce constituie cheia succesului în valorificarea invențiilor peste hotare.
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PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R. DELEGAJIA C.C. AL P.C.R. Cronica zilei viața internațională
A DELEGAȚIEI DE PARTID

<î LA CEL DE AL XIV LEA CONGRES PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Șl DE STAT A R. D. VIETNAM
Tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit în ziua de 8 decembrie delegația de partid și de stat a Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comi-

tetului Permanent al Adunării Naționale a R.D. Vietnam, aflată într-o vizită în țara noastră.Au fost de față Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ho Tu Truc, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Vietnam la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
s>

Plecarea spre patrieLuni la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de partid și de stat a R.D. Vietnam, condusă de ■ tovarășul Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D. Vietnam, care a făcut o vizită în țara noastră, la înapoierea din R.P. Albania, unde a participat la a 25-a aniversare a eliberării acestei țări.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășul

alGheorghe Rădulescu, membru Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de activiști de partid.Au fost prezenți Ho Tu Truc, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Vietnam la București, Nguyen Duc Van, ambasadorul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Iosif Po- gace, ambasadorul R.P. Albania, V.S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice.(Agerpres)
Știri culturale

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a avut loc luni seara pre
miera noului film românesc „Războ
iul domnițelor".

Realizat de regizorul Virgil Calo- 
tescu după un scenariu al scriitoru
lui Alecu Ivan Ghilia, filmul reia 
motivele unei vechi legende româ
nești, redînd pe peliculă o pagină de 
eroism din trecutul zbuciumat al Mol
dovei. Printre protagoniștii filmului 
se numără actorii Ștefan Ciubotărașu, 
Ilinca Tomoroveanu, Ilarion Ciobanu, 
Ioana Drăgav, Amza Pelea, Ion Di- 
chiseanu, Matei Alexandru, Alexan
dru Herescu și alții. Înainte de spec
tacol, regizorul Geo Saizescu a pre
zentat asistenței pe principalii reali
zatori vi interpreți ai filmului.

In completare a fost prezentat fil
mul artistic de scurt-metraj „Prințul 
fericit", in regia lui 
după o povestire de

*Luni seara, la salamatecii din Capitală, a avut loc spectacolul inaugural al Retrospectivei filmului bulgar, manifestare organizată de Cinemateca română în colaborare cu Filmoteca națională bulgară. Cu acest prilej a fost prezentat filmul artistic „Primul curier", o coproducție bulgaro-sovletică, în regia lui Vladimir Iancev. Timp de șase

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE
SA ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

Luni seara s-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C. din Chile.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al'P.C.R., Ghizela Vass și Ale-

xandru Ionescu, membri al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★La plecarea din Chile, delegația C.C. al P.C.R. a fost condusă, la aeroportul Pudahuel, de tovarășii Ju- lieta Campusano, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, senatoare în Parlamentul chilian, Manuel Cantero, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, deputat în Parlamentul chilian, de activiști ai P.C. din Chile.(Agerpres)

O delegație militară română

a plecat la Moscova

Luni, 8 decembrie 1969, George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit in audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare in Republica Socialistă România, Ferenc Martin, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

INDIRA GANDHI: c

33 India trebuie să urmeze
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A OFICIULUI CEH 
PENTRU PRESA 
ȘI INFORMAȚII 

DIN CEHOSLOVACIALuni a sosit în Capitală o delegație a Oficiului ceh pentru presă și informații din Cehoslovacia, condusă de Vlastimil Neubauer, vicepreședinte al oficiului, care, la invitația Uniunii Ziariștilor din România, va face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, de alți membri ai conducerii uniunii, de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost prezenți Anton Kamenicky, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.
*

o noua cale“DELHI 8 (Agerpres) — In orașul Allahabat (Statul Uttar Pradesh) a avut loc un mare miting la care a luat cuvîntul primul ministru al Indiei, Indira Gandhi. După cum relatează a- genția Press Trust of India, primul ministru a subliniat că „India a ajuns la o asemenea etapă de dezvoltare în care trebuie să hotărască pe ce cale se va orienta în viitor. Dacă intenționează să înregistreze succese, țara trebuie să urmeze o nouă cale", a subliniat Indira Gandhi.Referindu-se la naționalizarea băncilor, primul ministru a relevat că a- ceastă măsură a guvernului a întîmpi- nat opoziția acelor lideri ai Congresului Național Indian care „se opun u- nor măsuri concrete menite să îmbunătățească situația poporului". In încheiere, Indira Gandhi a subliniat că

în fața poporului, și în primul rînd a tineretului, se află o sarcină importantă, și. anume dezvoltarea economică și socială a țării.Agenția Press Trust of India anunță că și la Bombay a avut loc un mare miting al sprijinitorilor poziției primului- ministru. In fața celor prezenți a luat cuvîntul președintele interimar al Congresului Național Indian, Su* bramaniam, care a' subliniat că recenta reuniune a Comitetului pe întreaga Indie a Congresului Național Indian a aprobat rezoluțiile care cer măsuri eficiente în lupta împotriva șomajului și a mizeriei. „Adoptarea acestor rezoluții pozitive, a menționat președintele ad-interim, va marca începutul unei noi etape în soluționarea acestor două probleme deosebit de grave ale țării".

fața poporului, și în primul rtnd a eretului, se află o sarcină impor-

La invitația Ministerului Afacerilor Externe, șefii misiunilor diplomatice și ceilalți membri ai corpului diplomatic din București au vizionat luni după-amiază, la cinematograful „Flo- reasca" din Capitală, filmul documentar românesc „O nuntă cum n-a mai fost", film prezentat în Festivalului internațional de — România 1969.
Cambodgia cere suspendarea activității Comisiei internaționaleLuni dimineața a plecat spre Moscova o delegație militară condusă de general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, care, la invitația ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice, A. A. Gie- ciko, va face o vizită în Uniunea Sovietică.Delegația a fost salutată la plecare, pe aeroportul Băneasa, de general-colonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului forțelbr armate, șef al Marelui Stat Major, de adjuncți ai ministrului forțelor armate, de generali și ofițeri superiori.

Erau de față V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la litari, aero și țara noastră. București, atașați navali acreditați mi- 
în » «zile, la Cinematecă vor rula filmele artistice „Aroma de migdale", apar- ținînd tînărului regizor Liubomir Șarlevdjiev, „Domnul Nimeni" de Ivan Terziev și o suită de filme de scurt metraj științifice, documentare și de montai de animație.De asemenea, cu prilejul retrospectivei vor fi prezentate filme ale studiourilor bulgare la casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa", Ecran club și la Universitatea populară din Brăila.

★
In cadrul relațiilor cultural-artisti- 

ce, statornicite intre țara noastră ți 
R. P. Ungară, luni seara a sosit la 
Arad colectivul Teatrului „Iokay" din 
orașul Bekes Csaba, județul Bekes. La 
sosire, artiștii maghiari au fost sa
lutați de reprezentanți ai Teatrului de 
stat din Arad si de alte personalități 
ale vieții culturale și artistice din lo
calitate. Primul spectacol pe care-l 
va prezenta la Arad Teatrul „Iokay" 
este anunțat pentru marți seara cu 
piesa „Diplomații" de Sarollta Raffay. 
Pe afișul turneului pe care il între
prinde în orașul de pe Mureș și în 
alte localități din județul Arad, co
lectivul Teatrului din Bekes Csaba a 
înscris și piesa „Nu pot trăi fără mu
zică" de Zsigmond Moricz.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador

★delegația militară ro- Moscova, unde, pe ae-In aceeași zi, mână a sosit la roportul Vnukovo, a fost întîmpinată de mareșalul Andrei Greciko, mareșalul Ivan Iakubovski și de' alți conducători militari sovietici.
*

★

cadrul folclor
român pentru control și supravegherePNOM PENH 8 (Agerpres). — Guvernul regal al Cambodgiei a adresat Comisiei internaționale pentru control și supraveghere în Cambodgia rugămintea de a-și suspenda activitatea pe o perioadă nedefinită, înce- pînd cu data de 31 decembrie 1969, datorită greutăților financiare pe care le întîmpină țara. Intr-o notă publicată în această problemă de Ministerul Afacerilor Externe al Cambodgiei, relatează agenția Khmer

Press, se menționează că acordurile de la Geneva din 1954, menite să ga- . ranteze pacea și securitatea în Peninsula Indochina, nu și-au redus importanța și că din punct de vedere juridic Comisia internațională pen-MOSCOVA 8 (Agerpres). — Delegația militară română condusă de generalul colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a fă'cut o vizită la U.R.S.S., cordială, apărării niunii Sovietice Andrei Greciko. La convorbire a partțpipat ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, Teodor Marinescu.în cursul după-amiezii, ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Andrei Greciko, a oferit o masă în cinstea delegației militare române. Au rostit toasturi mareșalul Andrei Greciko șl generalul colonel Ion lo- niță. Masa s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Ministerul Apărării al unde a avut o convorbire tovărășească cu ministrul al U.R.S.S., mareșalul U-

dispoziție de ambasada Repu- Cuba la București. Cu pri- festivității au luat cuvîntul Ion Gheran, președintele co-

Sub auspiciile Institutului pentru’ relațiile culturale cu străinătatea s-a deschis luni, în sala „Arta" din Brașov, expoziția cubaneză de fotografii documentare, pusă la blicii lejul prof.mitetului județean pentru cultură și artă, și Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Republicii Cuba. Au participat Constantin Suțu, prim-se- cretar al comitetului municipal de partid, primarul Brașovului; reprezentanți ai Externe, și

tru control și supraveghere va exista în continuare. Dacă va fi necesar, guvernul regal se angajează să acorde sprijin material în vederea reluării activității comisiei, conchide nota M.A.E.
a Cine-Union

* OOrganizației de pionieri
(Agerpres)

Aurel
Oscar

Miheleș, 
Wilde.

Consiliului Pionierilor, la amiază.

Ministerului Afacerilor alte persoane oficiale.
Delegația„V. I. Lenin" din U.R.S.S., care ne-a vizitat țara la invitațiaNațional al Organizațieia părăsit Capitala luni

ABONAMENTE PE ANUL 1970

CARTE POȘTALA
HOCHEI

O MARCĂ APRECIATĂ
Redacjiei ziarului

vremea

DE CATEGO-

A

cerul variabil, cădea precipi- sub formă de Vînt potrivit.

Pentru 
timbru 

de bi

din București13—8 (6—6) de

Stimate cititor,

(Conform aprobării D.P.D.P. nr. 10/9114 
din 1969)

. P.S. In dreptul fiecărui material se află 3 pă
trate, astfel ca, eventual fi membrii fami
liei, prietenii etc. să se poată pronunța.

„SCÎNTEIA

„FLARO" SIBIU

Prin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Iacob Ionașcu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Malta, cu reședința la Roma.
ȘTIRI SPORTIVE

Abonamentele se primesc pe 
adresa Centrului de documen
tare al industriei chimice și 
petroliere. București, Bd. N. 
Bâlcescu 16, sector 1, telefon 
14 72 10, interior 176, în contul 
de virament 64.03.01.13 Banca 
Naționala a Republicii Socia
liste România, filiala sector 1.

Costul unul abonament 
nual pentru „Revista de chi
mie": 160 lei; „Petrol și gaze* t 
160 lei; „Materiale plastice" t 
150 lei.

Costul unul abonament a- 
nual individual pentru cadrele 
tehnice, didactice, studenți: 30 
lei.

Vă rugăm să ne comunicați aprecierile dv. asu
pra Almanahului Scînteia .1970.

Aveți pe verso-ul acestei cărți poștale lista a 
21 de articole principale din Almanah. Dintre 
aceste 21, alegeți numai cinci — care v-au plă
cut sau v-au interesat cel mai mult — numero- 
tindu-le in ordinea de preferință, de la 1 la 5. 
(Cifra 1 corespunde materialului cel mai bine 
apreciat.)

Restul pătratelor — din dreptul celor 16 mate
riale care au plăcut sau au interesat mai puțin — 
rămîn necompletate.

Aceste aprecieri sînt menite să ne ajute la în
tocmirea viitorului Almanah, pentru 1971.

Vă mulțumim pentru .răspuns
Redacția „Scîntoll”

Selecționata Bucureștiului 
a câștigat „Cupa Dunării"

în carieră. El a susținut 51 de meciuri, dintre care a cîștigat 19 înainte de limită. Campionul european intenționează să-1 întîlnească la „Madison Square Garden" din New York pe Rodnguez sau pe campionul mondial, italianul Benvenutti.

Piața Scînfeii 1 
BUCUREȘTI

La ce servește 
această carte
poștală ? Vă 
solicităm pă
rerile asupra 
conținutului 
ALMANAHULUI
SCINTEIA 1970
Veți găsi cite 
o carte poș
tală in fiecare

Competiția de hochei pe gheață Cupa Dunării", desfășurată la Budapesta, a luat sfîrșit cu victoria echipei orașului București. în meciul decisiv, disputat luni, selecționată buru- reșteană a învins cu scorul de 6—2 (2—1, 2—1, 2—0), reprezentativa orașului Budapesta. S-au remarcat din echipa română Gheorghiu, Ca.amar și Bașa.

IN MECI RETUR PENTRU PRE
LIMINARIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL MASCULIN DE HANDBAL, la Viena echipa Austriei a învins cu scorul de 21—20 echipa Is- landei. învingători în primul joo cu 28—10, jucătorii islandezi s-au calificat pentru turneul final datorită unui golaveraj superior.

IN FINALA TURNEULUI INTER
NAȚIONAL FEMININ DE HAND
BAL de la Sofia, echipa Institutului de cultură fizică din Sofia a învins cu scorul de 11—9 (6—5) echipa orașului Sverdlovsk (U.R.S.S.). Pentru locurile 3—4, echipa Institutului de cultură fizică a dispus cu scorul de Ț.S.K.A. Sofia.

Prezentă pe o mare gamă de 
produse de larg consum și acce
sorii însumînd 4 280 de sortimen
te variate, în peste 32 000 tipodi- 
mensiuni, marca „Flaro"-Sibiu 
se impune tot mal mult în țară 
ca și peste hotare.

La diversificarea și îmbunătăți
rea calității produselor sale — 
stilouri, pixuri, articole de pes
cuit, articole casnice și de birou, 
flori artificiale, ca și accesorii și 
piese de schimb pentru industria 
textilă — contribuie cooperarea 
Cu beneficiarii și cercetarea ști
ințifică proprie. La „Flamura Ro
șie* funcționează un serviciu de 
cercetare științifică cu profil me
canic, de chimie macromolecula- 
ră și fizică, menit să dea soluții 
problemelor ce apar în procesul 
de producție, pentru îmbunătăți
rea tehnologiilor existente, ridica
rea performanțelor tehnico-eco- 
nomice ale produselor, sporirea

valorii lor competitive pe piața 
mondială. In sfera noilor realizări, 
în acest domeniu se includ asimi
lările de noi tehnologii la o serie 
de piese ce se procurau din im
port.

Beneficiind de aportul unul 
competent colectiv de cercetare 
științifică, „Flamura roșie” din Si
biu realizează în present o mare 
cantitate de piese de schimb și 
accesorii textile.

La „Flaro"-Sibiu se produc, de 
asemenea, într-un an, 1 300 000 
stilouri — cu cerneală, în 14 
sortimente — 6 000 000 stilouri cu 
pastă — în 9 sortimente — și 
10,000 000 mine de pix. In anul 
viitor, specialiștii de la „Flamura 
roșie” vor livra comerțului noi 
modele de stilouri, creioane cu 
pastă, creioane mecanice cu mi
nă de grafit, precum și truse cu 
patru creioane — filțuri, tn culori 
diferite.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 decembrie. In țară: vreme în general umedă, cu mai mult noros. Vor tații locale, mai ales lapoviță și ninsoare.Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, local mai coborîte la începutul intervalului, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Ceață locală. In București 4 vreme in general umedă, cu cerul variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie și lapoviță. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară spre sfîr- șitul intervalului. Ceață.

BOXERUL DANEZ
RIE „MIJLOCIE", Tom Bogs, și-a a- părat cu succes centura de campion al Europei. In meciul desfășurat la Aarhus, în prezența a peste 4 000 de spectatori, el l-a învins prin abandon în rundul 5 pe italianul Luigi Pa- truno. Tom Bogs a devenit campion european la 11 septembrie în urma unei victorii la puncte realizată în fața fostului deținător al centurii, i- tallanul Duran. Bogs este neînvins„Nordul’ ț>us°lei contemporane: marele contract □ □ □

'Lumea anului 2 000 . . . . • . ’ • • • □ □ □'
în adîncurile „Continentului albastru* . . . . • □ □ □
Punctele — un nou regim dietetic . • • . . .. . □ □ □

'Civilizația modernă,. valori și mituri........................ □ □ □
„Ce se poartă astăzi?” — o întrebare despre modă
de-a lungul secolelor . ..... . . . . . □ □ □
Istoria mobilierului în 30 de imagini......................... □ □ □
Știți, într-adevăr, să conduceți automobilul? . . . □ □ □
Bibliotecile lumii........................... • . . . ’ ■ □ □ □
Care sînt perspectivele primei îndeletniciri umane s
MUNCA ..................................... □ □ □

-ROMÂNIA — județe și date de bază ... 4
Ghidul hotelier 1970 . ......... □ □ □
Copilul gigant al exploziei informaționale . . . □ □ □
Abecedarul. părinților ... . . . □ □ □
Oameni în Lună .□ □ □
Era ființelor cosmice'......................... ...... □ □ □
Micul cod contemporan al politeții . . . . . □ □ □.
Trepidațiile epocii actuale atrofiază universul •*
sentimental ?......................... ...... .□□□
Anul marii înfruntări fotbalistice : Mexico ’70 . . . □ □ □
Umor . ..................................... ...... □ □ □
Teste, jocuri distractive ... .... .. . . . . □ □ □
Adresa expeditorului (facultativ)

--v

A apărut revista

Probleme
economice (Urmare din pag. I)

nr. 11Spicuim din cuprins articolele ; Reflecții prilejuite de pregătirea celui de-al II-lea deceniu al dezvoltării, de dr. MIHAIL LEVENTE ; Căi de creștere a eficienței economice în planul cincinal pe anii 1971—1975, de GH. ȘICLOVAN ; Investițiile pentru chimie in viitorul cincinal și realizarea utilajelor necesare, de ANTON MOL- DOVEANU ; Promovarea largă a progresului tehnic în industrie, de dr. VAS1LE M. POPESCU ; Considerații cu privire la conceptul tie calitate a produselor, de dr. H. FALCON ; îmbunătățirea sistemului de informare economică în întreprinderile de construcții, de TRAIAN SBORA ; Preocupări actuale în direcția organizării științifice a comerțului interior, de dr. GHEORGHE ALFIRI ; Elemente de kcynesism și marginalism in „sinteza neoclasică", de A. POPPER și P. ANDREI.La rubrica Dezbateri, revista publică : Planificarea și modelarea prețurilor ; Evaluări critice marxiste a- supra gîndirii economice burgheze contemporane: Probleme actualeprivind economia țărilor în curs de dezvoltare.Revista mai cuprinde rubricile : Consultații, însemnări, Critică și bibliografie.

proprii și cu sprijinul statului, obiective de producție cu o eficiență ridicată, cum sînt complexe de sere și răsadnițe pentru legume, îngră- șătorii de animale, complexe de păsări, plantații intensive de vii și pomi, întreprinderi pentru prelucrarea diferitelor produse etc.Complexul de sere Popești-Leor- deni care se întinde pe 46 ha, realizat prin participarea a 35 cooperative a- gricole, a intrat în funcțiune parțial încă din anul trecut și în totalitate în acest an. în anul 1968 s-a obținut aci o producție globală de 13 milioane lei și un beneficiu net de 4,1 milioane lei, revenind 103 mii lei la ha.Relațiile de cooperare între cooperativele agricole s-au extins și în sfera circulației mărfurilor, precum și în domeniul prelucrării produselor și al prestărilor de servicii.Cu toate că sînt cunoscute multiplele avantaje ale asocierii cooperativelor agricole pentru realizarea diferitelor obiective de producție sau a unor lucrări de amploare, ritmul și proporțiile în care are loc constituirea acestor asociații este necorespunzător. în momentul de față au fost constituite asociații intercooperatiste în numai 29 de județe. în altele, printre care Bistrița-Năsăud, Ca- raș-Severin, Dîmbovița, Maramureș, Mureș, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara, există o slabă preocupare în această direcție. Această situație se datorește îndeosebi faptului că uniunile jude-

țene ale cooperativelor agricole nu au analizat temeinic posibilitățile existente pe plan local, care ar putea fi valorificate superior prin unirea eforturilor și mijloacelor materiale ale mai multor cooperative agricole.După congres, organizarea asociațiilor a căpătat un caracter viu, alert, in prezent sînt organizate sau în curs de organizare noi asociații pentru creșterea și îngrășarea porcilor, a bovinelor și ovinelor, creșterea păsă-rilor, pentru realizarea a noi fabrici de nutrețuri combinate, șl construirea de complexe și solarii legumicole, la care, alături de mijloacele de investiții ale cooperativelor, statul acordă importante credite.Trebuie avut însă în vedere că această acțiune presupune, în principal, participarea cooperativelor cu mijloace materiale și forță de muncă la executarea și exploatarea investițiilor respective.Totuși, unele investiții pentru înființarea unităților intercooperatiste se fac mai mult pe seama creditelor de la stat și în mai mică măsură prin participarea cooperativelor agricole cu fonduri proprii. In județul Teleorman, de exemplu, la 8 asociații intercooperatiste, pentru construirea de solarii și sere înmulțitor pe 80 ha, la care participă 26 cooperative agricole, din suma totală de 20 milioane lei, 18 milioane lei sînt credite de la stat și numai 2 milioane lei fonduri proprii.în prezent, agricultura cooperatis
tă, asemeni întregii noastre economii

naționale, se află în pragul noului plan cincinal 1971—1975, care, pentru cooperativele agricole de producție, prevede sarcini mari, care inipun o temeinică fundamentare și cunoaștere concretă a măsurilor necesare realizării lor. Acestea vor trebui însă astfel orientate încît obiectivul principal să-1 constituie, în continuare, întărirea și dezvoltarea e- conomico-organizatorică a cooperativelor agricole, perfecționarea neîntreruptă a activității și rezultatelor de producție și financiare pe total sector și ale fiecărei cooperative în parte. De asemenea, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerul Agriculturii șl Silviculturii vor stabili normele de organizare și funcționare a asociațiilor intercooperatiste pentru a se asigura desfășurarea activității pe principiile cooperației agricole șl realizarea scopului pentru care au fost constituiteExperiența acumulată șl rezultatele obținute de către cooperativele a- gricole și uniunile cooperatiste in organizarea acțiunilor și activităților intercooperatiste demonstrează necesitatea intensificării șl diversificării in perspectivă a acestor forme statutare de organizare a producției agricole. In acest fel, cooperativele pot pune mai bine tn valoare și vor obține rezultate superioare tn folosirea suprafeței agricole, precum și a celorlalte resurse naturale economice ți umane de care dispun.
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NIGERIANO

WASHINGTON 8 (Agerpres). - Dezvăluirile cu privire la masacrul de la Song My au provocat o vie indignare în rîndurile opiniei publice din S.U.A., dînd o nouă dimensiune mișcării pentru încetarea războiului
BIAFREZ VIETNAMUL DE SUDLAGOS 8 (Agerpres). — Haile Selassie a luat o nouă inițiativă în vederea soluționării pe cale pașnică a conflictului nigeriano-biafrez care durează de peste 29 de luni. împăratul Etiopiei, care este în același timp și președintele Comitetului O.U.A. însărcinat să rezolve problema nigeriana, a adresat o invitație autorităților nigeriene și biafreze de a-și trimite reprezentanți la Addis Abeba pentru a preciza chestiunile divergente, urmînd ca în cadrul unei întîlniri ulterioare între șeful guvernului federal, generalul Yakubu Gowon, și liderul biafrez Odumegu Ojukwu, să se ajungă la o soluție definitivă.Ultima Intilnire dintre părțile In conflict în războiul civil din Nigeria s-a desfășurat sub auspiciile Organizației Unității Africane în capitala Liberiei, Monrovia, în luna a- prilie a acestui an. De fapt, reprezentanți ai Nigeriei și Biafrei s-au întîlnit în cadrul unor conferințe de pace de la începutul ostilităților de patru ori, dar, în pofida cerințelor atît ale opiniei publice interne cît șl internaționale de a se pune capăt luptelor care an provocat peste două milioane de victime, părțile în cauză s-au situat pe poziții diametral opuse : reprezentanții biafrezi afirmă că orice chestiune ar putea fi negociabilă în afară de cea a -suveranității tribului Ibo asupra teritoriului său, în timp ce reprezentanții guvernului federal contestă tocmai

Poziția F.N.E. inlegătură cu retragerea forțelor filipineze
■ ■ • • « , .,. „XSAIGON 8 (Agerpres). — Comandamentul forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud a ordonat trupelor patriotice să înceteze atacurile asupra forțelor filipineze aflate pe teritoriul sud-viet- namez — informează agenția V.N.A. După cum s-a anunțat, guvernul filipinez a hotărît retragerea trupelor sale din sfîrșitul Vietnamul de sud pină la anului.

★8 (Agerpres). — într-o con-

nuiui sau, in timp ce repre guvernului federal contestă această suveranitate.In ce privește desfășurarea țiunilor militare, în ultimele săptă- mîni agențiile de presă au remarcat o recrudescență a acțiunilor -întreprinse de trupele federale împotriva celor cîteva principale baze biafreze de pe teritoriul pe care îl controlează și care nu depășește suprafața de 4 000 km pătrați.

opera-

PARIS , ,ferință de presă, ținută luni în capitala Franței, purtătorul de cuvînt al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la convorbirile cvadripartite de la Paris, Li Van Sau, a declarat, printre altele, că hotărîrea guvernului filipinez de a-și retrage unitățile militare din Vietnamul de sud constituie o nouă dovadă a eșecului politicii Statelor Unite în sud-estul Asiei, întrebat de un ziarist dacă modalitățile de retragere a trupelor filipineze ar putea constitui un precedent aplicabil în retragerea și a altor trupe străine din Vietnam, inclusiv americane, purtătorul de cuvînt a afirmat că „dacă S.U.A. declară că vor retrage necondiționat trupele lor, precum și pe cele ale altor țări străine, intr-un termen de șase luni, părțile vor discuta condițiile de retragere, precum și garantarea securității militarilor în timpul acestor operațiuni".

și pentru retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud. Noi demonstrații de stradă vor avea loc in toate orașele americane în zilele de 13—15 decembrie în cadrul celei de-a treia etape a „Moratoriului pentru Vietnam" — acțiune care, potrivit organizatorilor, se va desfășura în fiecare lună pînă la încetarea războiului.Paralel, un număr tot mai mare de personalități americane cer să se întreprindă de urgență investigații în . legătură cu masacrul de la Song My și să fie pedepsiți vinovății. Fostul vicepreședinte al S.U.A., Hubert Humphrey, a declarat duminică la o întrunire din Los Angeles că președintele Nixon trebuie să numească o comisie de anchetă care să examineze cu toată atenția cazurile în care militarii americani au fost implicați în masacrele împotriva populației civile din Vietnamul de sud. O asemenea investigație este, de asemenea, necesară, a spus el, pentru a determina implicațiile acestor acte asupra „întregii structuri morale a societății noastre".Pe de altă parte, In presa și la televiziunea din S.U.A. se exprimă ideea că președintele Nixon va trebui să intervină pentru a fi . elucidat acest „caz“, care a zguduit conștiința multor americani în acest cadru, conferința de presă radio-televizată a președintelui Nixon, anunțată de Casa Albă pentru luni noaptea, a fost așteptată cu un interes sporit. După cum remarcă observatorii politici, ea este prima conferință de presă a președintelui S.U.A. după dezvăluirea masacrului de la Song My.

CAIRO 8 (Agerpres). — Pregătirea conferinței arabe la nivel înalt ce urmează să aibă loc la 20 decembrie la Rabat și sondarea posibilităților de reglementare a crizei survenite în relațiile dintre Republica Populară a Yemenului de Sud și Arabia Saudită, continuă să domine activitatea diplomatică desfășurată în diverse capitale arabe.Primul ministru iordanian, Bahjat Al Talhouni, a sosit luni la Cairo pentru a avea un schimb de păreri cu conducătorii R.A.U. privind viitoarea conferință la nivel. înalt de la Rabat.După vizitele întreprinse în același scop la Damasc și Bagdad, trimisul special al președintelui R.A.U., Hassan Sabri El Kholi. s-a înapoiat la Cairo.Totodată, delegația oficială irakiană, condusă de ministrul educației, Ahmed Al Jawari, și-a încheiat luni vizita la Aden, unde a avut convorbiri în. vederea reglementării conflictului de frontieră dintre R.P.Y.S. și Arabia Saudită.CAIRO 8 (Agerpres). — Postul de radio Cairo a transmis un comunicat militar în care se arată că sîmbătă după-amiază două unități egiptene, cu un efectiv de 250 militari, au traversat sectorul nordic al Canalului de Suez și au ocupat poziții pe malul controlat de trupele israeliene. Trupele egiptene, se arată în comunicat — au determinat inamicul să se retragă 5 km și au rămas timp de 24 de ore pe malul estic al canalului.TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian, citat de agenția Reuter, a dezmințit atacul trupelor egiptene. El a declarat: „De-a lungul Canalului de Suez nu s-a înregistrat nici un raid și nici o poziție israeliană nu a fost atacată".

Declarațiile lui H. Wilsoh
1LONDRA 8 (Agerpres). — Luni a început în Camera Comunelor o dezbatere de două zile asupra politicii externe a Marii Britanii. Inaugurînd această dezbatere, premierul Wilson a precizat punctele de vedere ale guvernului său în cîteva probleme internaționale El a spus că dacă „masacrele și acțiunile legate de ele din Vietnamul de sud se vor dovedi adevărate, va fi de datoria Marii Britanii nu numai de a se disocia de eie, dar și de a le condamna". Premierul a adăugat însă că pînă ce americanii înșiși nu vor stabili adevărul „nu există nimic ce ar putea justifica o schimbare a politicii guvernamentale în problema vietnameză". Pe biroul Camerei Comune-

lor este depus un proiect de moțiune semnat de peste 70 de delegați laburiști în care se cere guvernului să se disocieze complet de politica și acțiunile S.U.A în Vietnam. Acest proiect urmează să fie pus Ia vot ulterior. ■în cuvîntarea sa, premierul Wilson a respins cererea unor deputați că Marea Britanie să înceteze livrările de armament către guvernul federal al Nigeriei. El a spus că există speranțe de a se relua săptămîna viitoare convorbirile directe între guvernul federal și reprezentanții Bia- frei, invocînd în acest sens eforturile împăratului Haile Selassie al Etiopiei.
întîlnirea de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică a trezit un puternic ecou în rîndurile opiniei publice internaționale. Agențiile de presă, zia- 59
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NEW YORK 8 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmi- ' te : Adunarea Generală a O.N.U. a luat in dezbatere raportul secretarului general privitor la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. In acest document se subliniază progresele reduse realizate în domeniul decolonizării, refuzul puterilor colonialiste de a transpune în practică rezoluțiile O.N.U. și Declarația amintită de la a cărei adop-. tare se împlinesc 9 ani.In atenția plenarei Adunării Generale se află un proiect de rezoluție prezentat de 21 de state neangajate, în care se subliniază că perpetuarea dominației coloniale consti-

NEW YORK 8 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Senegalului la O.N.U., Ibrahim Boye, a cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru a discuta un nou atac săvîrșit duminică de forțele militare portugheze asupra satului senegalez Samine. într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate, reprezentantul senegalez a a- rătat că în timpul atacului au fost ucise cinci persoane și avariate ci- teva clădiri. Consiliul de Securitate dezbate, începînd de joia trecută, o altă plingere a Senegalului împotriva Portugaliei, ale cărei trupe staționate în Guineea portugheză au a- tacat același sat la 25 noiembrie, o- morind o persoană și rănind alte opt.

tute o amenințare la adresa păcii șl securității internaționale, iar practica apartheidului și toate formele de discriminare rasială sînt crime împotriva umanității. Documentul arată căpractica folosirii mercenarilor împotriva mișcărilor de eliberare națională este un act criminal ce trebuie pedepsit și cheamă guvernele țărilor occidentale să ia măsuri pentru a scoate în afara legii recrutarea, finanțarea și instruirea de mercenari. Totodată, proiectul de rezoluție cere puterilor coloniale să desființeze toate bazele militare de pe teritoriile aflate sub dominația lor și să se abțină de a înființa altele.în vederea transpunerii în practică a declarației decolonizării, proiectul de rezoluție prevede o serie de măsuri concrete ca sprijinirea din toate punctele de vedere a mișcărilor de eliberare națională, sistarea ajutoarelor financiare, economice și militare către puterile asupritoare etc. Dezbaterile continuă.
★Secretarul general al O. N. U„ U Thant, a adresat Adunării Generale un raport intitulat „Respectarea drepturilor omului în timpul conflictelor militare", în care propune ca șefii statelor implicate într-un conflict armat „să facă apeluri solemne și presante asupra tuturor combatanților" pentru a-i determina să respecte normele care reglementează aceste drepturi. El propune, de asemenea, ca tuturor soldaților să li se pună la dispoziție copii ale convențiilor de la Geneva din 1949, care interzic maltratarea civililor, a prizonierilor și răniților In timpul războiului. în raportul lui U Thant se subliniază faptul că „ordinele superiorilor nu pot constitui o scuză pentru cei care comit crime de război. Legile și practicile privind crimele de război implică responsabilitatea personală a celor care le comit".
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agențiile de presă transmit

In timpul unui meci de rugby disputat la Edinburg între o echipă scoțiană 
și una sud-africană, spectatorii au demonstrat împotriva politicii de apar

theid promovată de guvernul Republicii Sud-Africane

Cea de-a doua parte a ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adu
nării Uniunii Europei Occi
dentale 3 început luni la Paris. Timp de cîteva zile, reprezentanți ai parlamentelor celor șapte țări membre ale U.E.O. vor dezbate diverse probleme politice și militare.

Tllexei Kosîghih; președinteleConsiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit luni la Kremlin pe generalul Hammad Shehab, șeful Statului Major General al armatei irakiene, care face o vizită oficială în Uniunea Sovietică. Agenția TASS menționează că în timpul întrevederii au fost discutate unele probleme de interes comun.
Legea marțială va fi reintr°- dusă de către guvernul tailandez în nouă provincii meridionale ale țării, anunță din Bangkog agenția Associated Press. Hotărîrea a fost motivată oficial prin faptul că în provinciile res-

pective s-a semnalat în ultimul timp o recrudescență a mișcării de partizani.
Ivan Bașev a sosit Ia Bel- 

grad. ^biiștrul afacerilor externe a) R. P. Bulgaria va efectua o vizită în Iugoslavia la invitația lui Mirko Te- pavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F.I. Convorbirile oficiale vor începe astăzi.
întrevedere Pompidou - 

Rogers* Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, și ministrul american al apărării, Melvin Laird, au părăsit luni Parisul pentru a se întoarce la Washington. După sesiunea de iarnă a Consiliului ministerial al N.A.T.O., cei doi miniștri au vizitat cîteva capitale vest-europene. La Paris, Rogers ledin-a avut luni o întrevedere cu preși tele Franței, Georges Pompidou, despre care secretarul de stat a spus că a fost „foarte fructuoasă".

• REUNIUNEA DE LA 
BASELSîmbătă și duminică s-a desfășurat la Basel o reuniune a guvernatorilor principalelor bănci din Europa occidentală, S.U.A., Canada și Japonia. Dezbaterile s-au desfășurat în cel mai strict secret. Se crede că convorbirile s-au axat pe probleme legate de scăderea considerabilă a prețului aurului pe piața liberă a schimburilor. După părerea observatorilor, reprezentanții băncilor americane s-au declarat favorabili reducerii în continuare a . cursului aurului sub prețul oficial de 35 dolari uncia, îp timp ce reprezentanții unor bănci vest-europene, printre care Italia și Olanda, și-au exprimat dorința ca prețul aurului pe piața liberă să se stabilească la 35 dolari uncia. A- ceastă stabilizare, afirmă specialiștii, ar implica insă o intervenție a băncilor centrale prin cumpărări masive de aur. Or, acest lucru ar fi in contradicție cu prevederile așa-zisului Pool al aurului, din care fac parte principalele țări occidentale.în cursul zilei de ieri, la Londra, prețul aurului a scăzut la 35,05 dolari uncia, iar la la 34,95.Coborîrea prețului auru nivelul .oficial nu “ i-a s pe specialiști, care se, a de cîtva timp la o "’as’ evoluție. Totuși, cercuri! resate sînt preocupate d tele pe care le-ar pute? asupra stabilității sis monetar continuarea pr de scădere a cursului i

CEI 6" DISi 
DIN NOU U 
BRUXELLESMiniștrii de externe, nanțe și ai agriculturi rile membre ale Piețe s-au întrunit luni la pentru a încerca să modalitățile practice care a hotărîrilor de adoptate la conferințe înalt de la Haga El să ceară reprezentant manenți să studieze care s-ar putea ajuni borarea unei poziții celor șase țări în e tea angajării tratativr derea aderării Marii a altor țări candidați S-a stabilit ca noi r problema finanțării grare comune să aii mijlocul și la sfîrșitu cembrie. Lucrările s continuat la nivelul de finanțe și ai l Mai întîi, aceștia at problema amînării ui sistemului fiscal, cer. lia- și de Belgia. Apo după-amiezii, ei at complicata problemă politicii agrare.
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rele, posturile de radio și televiziune din numeroase țări ale lumii au Informat pe larg despre acest eveniment, consacrîndu-i spații ample, articole și comentarii. _Subliniind atenția deosebită acordată în cadrul întîlnirii problemelor securității europene, ziarul „PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.S., relevă satisfacția exprimată de participant cu privire Ia faptul că propunerile țărilor socialiste se bucură de un larg sprijin internațional. „Crearea unui sistem de securitate în Europa — arată ziarul — este o problemă importantă care afectează interesele tuturor popoarelor din lume".Multe ziare, subliniind însemnătatea evenimentului, scot în evidență spiritul realist, constructiv, al concluziilor și al propunerilor din cadrul întîlnirii. Astfel, „TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., arată că „întîlnirea a fost caracterizată _ de bunăvoință și de dorința profundă de a se obține destinderea încordării și înțelegerea internațională".La rîndul său, ziarul ungar „NEP- SZAVA" arată într-un editorial că în cadrul întîlnirii „a fost pe de o parte exprimată dorința fermă a țărilor socialiste de înfăptuire în practică a coexistenței pașnice a statelor europene și, pe de altă parte, au fost din nou consfințite principiile intangibile ale dezvoltării relațiilor interstatale".Arătînd că întîlnirea țărilor socialiste reprezintă „o mină întinsă tuturor popoarelor din Europa astfel ca efortul pentru securitate să se întruchipeze în fapte concrete", „RUDE PRAVO", organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, notează că ea marchează o nouă etapă importantă care înregistrează precis anumite schimbări. Iar „NEUES DEUTSCHLAND", organ al C.C. al P.S.U.G., apreciază că ■ „Ia Moscova s-a marcat un progres concret spre securitate și pace" și consideră că „acum este rîndul statelor vest-eu- ropene să acționeze realist".Diferite ziare scot în evidență căile și modalitățile de realizare a securității europene preconizate de țările socialiste. în această ordine de idei, „PRAVDA" subliniază că, „Țările socialiste prezente la întîlnire militează pentru lărgirea și dezvoltarea relațiilor dintre toate statele pe baza principiilor egalității în, drepturi, neamestecului în treburile in-

SI POPOARELOR DIN EUROPA9
Comentarii și luări de poziție în legătură cu întîlnirea de la Moscovaterne, respectării suveranității, integrității teritoriale și intangibilității frontierelor existente". Articolul subliniază în continuare că „interesele păcii și securității cer ca toate statele să stabilească relații egale în drepturi cu Republica Democrată Germană pe baza dreptului internațional, să recunoască drept definitive și intangibile actualele granițe europene inclusiv frontiera de pe Oder-Neisse".Referindu-se la evoluția politică din R.F.G., în articol se spune : |,în urma ultimelor alegeri din R.F.G. s-au produs schimbări vizibile în raportul dintre forțele politice, a fost format un nou guvern. Aceasta constituie o expresie a creșterii în R.F.G. a tendințelor îndreptate spre promovarea unei politici de colaborare și de înțelegere reciprocă între state. Participanții la intilnire au subliniat drept un eveniment politio semnarea de către R.F.G. a Tratattr- lui de neproliferare a armei nucleare. In același timp ele și-au exprimat părerea unanimă că nu trebuie să se piardă din vedere manifestările primejdioase Care continuă în R.F.G., de revanșism și de activizare a forțelor neofasciste, față de care trebuie să se mențină permanent trează vigilența".Tot în „Pravda", în cadrul unei cronici a evenimentelor internaționale. semnată de T. Kolesnicenko, se remarcă în aceeași ordine de idei; „Securitatea Europei este strîns legată de recunoașterea faptului real al existenței celor două state germane cu orînduiri sociale diferite... Stabilirea de către' toate statele a unor relații bazate pe egalitate în drepturi cu R.D.G., în baza dreptului internațional, așa cum s-a subliniat la intilnire, ar constitui, fără îndoială, 6 contribuție serioasă la crearea sistemului european al securității colective. Securitatea Europei — continuă autorul — nu se realizează pe calea creării și menținerii blocurilor militare închise, ci pe aceea

a unei colaborări active între state și a înlăturării diverselor obstacole care împiedică această colaborare". In articol se subliniază, de asemenea, că „Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste consideră că trebuie deschisă calea spre colaborare internațională, bazată pe egalitate în drepturi, cu R. F. a Germaniei și toate celelalte state, în problemele europene".în aceeași ordine de idei, ziarul polonez „GLOS PRACY" a scris că „participanții la intilnire au apreciat in mod concret situația care s-a creat in R.F.G. după constituirea noii coaliții guvernamentale, în frunte cu Willy Brandt. Aceasta este, fără îndoială, o apreciere conștientă, fără păreri preconcepute, și este o concretizare a bunăvoinței".In același sens, organul C.C. P.C. “ \ --------------------DELO", scrie : „Ă fost firesc ca la intilnire să se facă o apreciere asupra schimbărilor din R.F.G... Nou) guvern a făcut unii pași pozitivi și viitoarele lui acțiuni vor demonstra dacă Bonnul va adopta o atitudine cu auevărat realistă față de problemele europene, dacă iși va confirma declarațiile privind tendința spre reducerea încordării".Referindu-se la efectele pe care le are dezvoltarea dialogului inter- european asupra climatului politic pe continent, ziarul „BORBA", organ al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, scrie : „Poate că este prea devreme pentru a afirma că gheața se sparge și că primăvara politică se desfășoară în Europa. In orice caz, se creează treptat o atmosferă mai favorabilă, care oferă posibilitatea de a se verifica in practică viabilitatea obiectivelor și principiilor proclamate".Numeroase sînt ziarele occidentale care apreciază în mod pozitiv întîlnirea de la Moscova. Făcîndu-se ecoul acestor păreri, ziarul „COMBAT" caracterizează întîlnirea ca „o

alBulgar, „RABOTNICESKO „A fost firesc se facă o

IaIarinvitație Ia negocieri, la dialog, stabilirea unor relații normale".„LE FIGARO" scrie ■: „Părerea Franței este că nu trebuie neglijate inițiativele venite din partea țărilor socialiste, inițiative cate, dacă se vor concretiza, pot contribui la reducerea încordării în lume".într-o serie de „comentarii este salutată ideea unei conferințe general- europene considerată ca „utilă întru- cit totalul avantajelor pe care le vom obține este mult superior eventualelor dezavantaje" („GUARDIAN"). Conferința, arată în continuare ziarul britanic, s-ar putea solda cu un tratat sau cu o serie de tratate care să constituie începutul unui proces de dezarmare reciprocă. La rîndul său, cotidianul suedez „SVENSKA DAGBLADET" se referă Ia sprijinul larg internațional de care se bucură propunerile țărilor socialiste în legătură cu conferința.Un alt ziar suedez, „DAGENS NYHETER", relevă accentul care a fost pus la întîlnirea de la Moscova pe lărgirea și dezvoltarea relațiilor dintre toate statele europene, pe baza principiului egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor existente.Stăruind asupra necesității unei pregătiri corespunzătoare a conferinței general-europene și scoțînd în evidență necesitatea creării unui climat de încredere între statele continentului, un șir de ziare își exprimă părerea că înfăptuirea securității nu este compatibilă cu existența blocurilor militare. „Scopul pe care trebuie să-l atingem, scrie în legătură cu aceasta oficiosul francez „LA NATION", este dispariția blocurilor"...După cum se știe, propunerile a- vansate de țările socialiste au constituit unul din principalele puncte dezbătute la recenta sesiune a Consiliului ministerial N.A.T.O. După

cum observa ziarul ,;NEPSZABAD- ȘAG", „Comunicatul întîlnirii de la Moscova a fost și la Bruxelles un sprijin pentru cei care se străduiesc să abordeze în mod realist situația de pe’ continentul nostru și doresc să participe la asigurarea unei păci trainice în Europa". Referindu-se la lucrările sesiunii N.A.Ț.O., ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schuman, exprimînd poziția țării sale, a declarat : „Sintem, fără reticențe, în favoarea unei conferințe de securitate europeană la care să participe nu numai țările N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la Varșovia, ci și neutrii și „neanga- jații" din Europa... Propunerii țărilor răsăritene de a se ține o conferință a securității in Europa nu trebuie să i se răspundă printr-un refuz direct, pe care opinia publică nu l-ar accepta, nici printr-un refuz indirect constînd în condiții prealabile inacceptabile". . .în Republica Federală ă Germaniei, comunicatul 'întîlnirii de 'a Moscova a fost întîmpinat, „îndeobște, tn mod favorabil în cercurile conducătoare din această țară. Comen- tind această reacție, corespondentul din Bonn al „Pravdel" .scrie că „presa vest-germană subliniază că documentele întîlnirii de lă Moscova / s-au bucurat în general de un ecou pozitiv în rîndurile coaliției guvernamentale, ale partizanilor unei politici realiste. Presa. în esență, sprijină concluzia participanților la întîlnirea de la Moscova că propunerea țărilor socialiste privind convocarea conferinței europene-se bucură de un sprijin crescînd. în același timp, perspectivele înțelegerii reciproce dintre voacă iritare, cere ale Strauss".Desigur, în lîngă luările de poziție lucide,
statelâ europene' pro- în cercurile .de condu- partidului Kiesinger-presa occidentală, pe ---------------- ' . , se semnalează și constatări, declarații și aprecieri care reflectă o atitudjne evazivă sau chiar negativă față de propunerile făcute de țările socialiste. Dominantă este însă hota' pozitivă față de aceste propuneri, starea de spirit a opiniei publice internaționale, care, pătrunsă de conștiința faptului că în prezent s-au maturizat condițiile pentru dezbaterea, cu participarea tuturor statelor euro.- pene, a căilor și mijloacelor de înfăptuire a securității. și cooperării în Europa, cere să se dea un răspuns pozitiv propunerilor menite să asigure dezvoltarea pașnică a continentului european,.propuneri care, după cum scrie „LE MONDE", „sînt greu de combătut".

C. F.

Soprana româna Zenaida 
Pally, aflată intr-un lung turneu 
prin Uniunea Sovietică, s-a bucu
rat de un deosebit succes la Mos
cova, Riga, Leningrad și Harkov, 
unde a apărut in operele „Car
men", „Aida" și „Trubadurul", 
în continuarea turneului, Ze- 
npida Pally va cinta pe scenele 
teatrelor din Odesa, Novosibirsk, 
și alte orașe.

Peste 300 de funcționari 
superiori de stat au fost 
suspendați din posturi în urma hotărîrii președintelui Pakistanului, generalul Yahya Khan. Ei sînt acuzați de luare de mită și de trafic de influență. Tribunale create special vor examina învinuirile ce li se aduc pentru a stabili dacă aceștia vor fi deferiți justiției sau numai înlăturați pentru totdeauna din serviciile publice.

0 escadră de nave mili
tare sovietice a sosit la Mo§a- discio într-o vizită de prietenie la invitația guvernului Republicii Democratice Somalia, anunță agenția TASS. Duminică, Mohamed Siad Barre, președintele Consiliului Revoluționar Suprem, l-a primit pe contraamiralul N. I. Hovrin, comandantul escadrei sovietice.

Judecătorul Julius Archibald, 
însărcinat cu punerea sub acu
zație a patru sud-americani a- 
restați intr-un hotel newyorkez, 
avind asupra lor heroină și co
caină in valoare de mai multe 
milioane de dolari, a fixat pen
tru fiecare o cauțiune de 150 000 
dolari in schimbul căreia ar pu
tea fi eliberați pină la judecarea 
procesului. Poliția a anunțat că 
cei patru traficanți fac parte 
dintr-o rețea care introducea in 
fiecare an in S.U.A. stupefiante 
a căror valoare depășea 50 mi
lioane de dolari. Stupefiantele 
descoperite de poliție erau as
cunse în sticle de vin și in va
lize cu fundul dublu. Se pare 
că această captură este cea mai 
importantă pe care poliția new- 
yorkeză a făcut-o in ultimii șap
te ani.
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Victime ale drogurilor.Trei tineri din localitatea Wilhemshaven (R. F. a Germaniei), care utilizau pe scară largă droguri, i-au sinucis în cursul zilei de ieri.
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REDUCERE PU
TERII DE CUMPĂ
RARE A DOLARU
LUI

II dollaro 
si ritira

1939 1000 etate
1945 n.tctnU
1950 57.8 etate
1955 51.9 cente
1960 46.9 cente
1965 44.1 cente
1989 0/.9 cente
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Revista Italiană „Europeo 
publicat diagrama de mai 
care înfățișează evoluția puterii 
de cumpărare a dolarului in ul
timii 30 de ani. Luind ca bază 
pentru anul 1939 cifra 100, a- 
ceastă putere s-a redus treptat, 
alungind in prezent la 37,9. Cu 
alte cuvinte,. pentru a cumpăra 
azi ceea ce puteai achiziționa in 
1939 cu 38 de cenți, ai nevoie 
de un dolar intreg. Moneda a- 
mericană a pierdut, in aceste trei 
decenii, 62,1 la sută din. puterea 
sa de cumpărare.

• „ZILELE ECONO
MICE POLONEZE" 
In berlinul 
OCCIDENTALIn Berlinul occidental s-au încheiat „Zilele economice poloneze”, care au prilejuit cercurilor economice din R. F. a Germaniei cunoașterea diferitelor produse poloneze de export. Conform datelor preliminare, această manifestare a facilitat Încheierea unor acorduri economice In valoare de peste un milion de mărci. J
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