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în întreprinderi continuă adunările în care 
oamenii muncii își iau angajamente 
mobilizatoare

Fabrica de celuloză 
și hirtie „Letea“ Bacău

Avtnd la bază Directivei® C.C. 
al P.C.R. cu privire la criteriile 
principala ala întrecerii socialiste,

colectivul fabricii de celuloză și 
hîrtie „Letea’-Bacău și-a propus 
să depășească planul pe 1966 cu :

— 2 000 000 lei la producția globală ;
— 1 000 000 lei la producția marfă vîndută șl încasată ;
— 200 tone celuloză ;
— 500 tone hîrtie ;
— 15 tone de caiete ;
— 0,8 la sută la productivitatea muncii;
— 500 000 lei economii
— 500 000 lei beneficii.

în semn de deosebită dragoste 
față de partid, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor succeselor noa
stre, colectivul fabricii s-a angajat

la prețul de cost;

ca pînă la 8 mal, cînd întregul po
por va sărbători cea de-a 45-a ani
versare a partidului, să realizeze 
din angajamentul anual :

— 500 000 lei la producfia globală ;
— 250 000 lei la producfia marfă vîndută șl încasată;
— 50 tone celuloză ;
— 125 tone hîrtie ;
— 5 tone caiete ;
— 0,5 la sută la productivitatea muncii;
— 150 000 lei economii la preful de cost)
— 150 000 lei la beneficii.

Un accent deosebit va fi pus pe 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor.

Pentru realizarea acestui angaja
ment se vor lua o serie de măsuri 
tehnlco-organlzatorlce din caro a-

mlnflm l supraetajarea unui cuptor 
da ars pirită ; modernizarea mași
nii de fabricat hîrtie nr. 4 ; mon
tarea de aparate turbionara la ma
șinile 9—10 ; montarea unei mori 
conice la mașina nr. 6 șl altele.

Uzina de produse sodice 
Govora ;

..W

Muncitorii, inginerii șl tehnicienii 
Uzinei de produse sodice Govora, 
însuflețiți de Hotărîrile celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., sînt ferm 
deciși să obțină șl în acest an suc
cese însemnate în sporirea produc

ției de produse sodice de calitate 
superioară. In semn de dragosfe și 
recunoștință față de partid, colecti
vul uzinei s-a angajat să depășeas
că sarcinile de plan pe anul 1966, 
după cum urmează :

— 1 300 tone sodă calcinată superioară ;
— 645 tone sodă caustică calitatea I șl superioară ;
— 600 000 lei economii ia preful de cost;
— 600 000 lei beneficii.
Din care pînă la 8 mai:
— 350 tone sodă calcinată superioară ;
— 180 tone sodă caustică calitatea I șl superioară ;
— 250 000 lei economii 

I — 250 000 lei beneficii.

Pe linia îmbunătățirii calității pro
duselor, în anul 1966 procentul de 
sodă caustică superioară va crește 
cu 26 la sută fafă de anul 1965, li- 
vrîndu-se la export în plus 3 000 
tone sodă caustică de calitate su
perioară.

Economiile preconizate se vor 
realiza îndeosebi pe calea reduce-

preful de cost;

rilor consumurilor specifice la abur 
și la calcar.

Realizarea acestor angajamente 
se bizuie pe un cuprinzător plan de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
va fi aplicat în cursul anului.

In pag. a IlI-a alte anga
jamente

Ce indică pulsul producției 
în prima decadă a anului?
• CINE A PĂȘIT CU DREPTUL? • CHEIA RITMICI
TĂȚII PRODUCȚIEI • CÎND APROVIZIONAREA 
TEHNICO-MATERIALĂ ȘCHIOAPĂTĂ ® MAI MULTĂ 

RĂSPUNDERE DIN PARTEA FURNIZORILOR DE 

SUBANSAMBLE Șl MATERII PRIME © IMPERFECȚIU
NEA CRONICĂ A DECALAJULUI

De două săptămîni, colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri din fabrici și uzine au luat 

startul primului an al cincinalu
lui. Desfășurarea ritmică a pro
ducției, decadă cu decadă, încă 
de la începutul anului, înfr-o ca
dență vie, care să permită înde
plinirea tuturor indicatorilor de 
plan, constituie o îndatorire pri
mordială a întreprinderilor, o la
tură esențială a disciplinei eco
nomice. Cum s-au realizat pre
vederile planului în prima deca
dă din ianuarie I Ce a favorizat 
sau, dimpotrivă, a împiedicat în
deplinirea lor ritmică 1 lată uneie 
constatări făcute cu prilejul unei 
anchete în cîteva întreprinderi 
industriale.

unora din noile tipuri de mobilă pre
văzute în plan. De aceea, încă din 
luna trecută noi am definitivat 
documentațiile lor tehnice, ele fi
ind trimise din vreme secțiilor de 
producție. în mod deosebit s-a In
sistat asupra perfecționării documen
tațiilor tehnice pentru mobila desti
nată exportului și asupra cunoașterii 
lor profunde de către cei 70 de mun
citori cu calificare înaltă care lucrea
ză asemenea produse.

— O singură nemulțumire avem 
— ne-a spus, la sfîrșitul vizitei, di
rectorul combinatului. Fabrica 
„Color" din București ne livrează 
poliesterii cu țîrîita, în cantități 
care ne ajung doar pentru 2—3 
zile. Solicităm sprijinul ministeru
lui tutelar pentru a determina fa
brica furnizoare să-și respecte o- 
bligațiile contractuale.

UZINA DE UTILAJ 
CHIMIC - PLOIEȘTI

In primele 10 zile din ianuarie, 
aici s-a fabricat mai mult de 30 la 
sută din producția întregii luni. La 
întrebările noastre răspunde direc
torul uzinei, ing. EUGEN TOMA.

— Ca să ajungem aici a fost ne
voie să lichidăm unele carențe mai

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aș vrea să vor
besc despre o trăsă
tură care se afirmă 
și care trebuie aju
tată să se afirme la 
noi din ce în ce mai 
mult : nevoia de per
fecțiune.

Ce este perfecțiu
nea ? In zona valo
rilor spirituale, este
tice, unde se lucrea
ză cu elemente im
ponderabile și inefa
bile, există un senti
ment, nedesăvîrșit șl 
el, al perfecțiunii re
lative. In zona bunu
rilor materiale, a re
lațiilor sociale, a 
funcțiunilor tehnice, 
perfecțiunea e mai 
ușor de determinat. 
Un tren care intră în 
gară exact la mo
mentul din orar, o 
mașină care lucrea
ză cu întreaga ei ca
pacitate nominală, un 
produs ce corespun
de normelor mondia
le trezesc ideea de 
perfecțiune. Și tot 
>astfel prin extindere : 
un oficiu care își sa
tisface solicitatorii, 
un laborator desăvîr- 
șit utilat, un procedeu 
simplu și eficace, un 
loc de muncă armo
nios unde totul mer
ge „ca pe roate' 
participă la această 
idee. Nu mai e vor
ba aici de un senti

ment al perfecțiunii, 
ci de un criteriu al 
ei, destul de ușor de 
pus în evidență.

In zona asta, sin
gura de care mă 
ocup acum, noi avem 
manifestări de per
fecțiune și vom avea 
din ce în ce mai 
multe. Dar pentru 
asta trebuie întărită 
atitudinea față de 
perfecțiune, resortul 
psihologic care să 
declanșeze bucuria 
că un lucru e perfect, 
care să ne necăjeas
că pe toți cînd nu e. 
Uneori însă poate că 
nu sîntem destul de 
necăjiți pe dinlăun
tru că un lucru nu e 
perfect. Se manifestă 
pe alocuri și tendința 
de a relativiza, de a 
tranzacționa cu per
fecțiunea. „Lasă că 
e bine ; înainte fă
ceam mai prost'. E 
o perspectivă care 
îngustează creșterea.

Merg, de pildă, cu 
foarte frumosul va
gon de dormit con
struit de curînd de 
uzina din Arad. O 
sumă de lucruri de la 
cele mai mari pînă 
la cele mai mici sînt 
desăvîrșite. Cabina 
de toaletă străluceș
te și ea, dar în drep
tul raftului „șervete' 
nu se găsește nimic.

S-a rezolvat imensul 
deziderat al suspen
siei vagonului, alu
neci ca în vis, dai să 
te bucuri că oamenii 
noștri au ajuns la un 
asemenea confort; 
dar la raftul „șerve
te' nu găsești nimic. 
Lucrul nu e perfect. 
Mai lipseau șervete
le, și ar fi fost.

— Ei bine, va spu
ne cineva, asta te 
doare pe dumneata ? 
N-avem alte proble
me mai însemnate ? 
De ce dai atîta im
portanță unui amă
nunt meschin ? — Fi
indcă, voi răspun
de eu, el îmi retează 
simțul perfecțiunii pe 
care mi-1 pregăteau 
toate celelalte ele
mente.

— Dar era mai

DESERVIREA
COMBINATUL 
DE INDUSTRIALIZARE 
A LEMNULUI-BACĂU 

I Colectivul fabricii de mobilă și-a 
îndeplinit prevederile planului pe 
prima decadă și a realizat supli
mentar 10 garnituri de cameră tip 
„Ilva“. Pe ansamblul combinatu
lui, sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost depășită cu 
aproape 4 la sută.

— Planul de producție pe acest 
an. este cu 20 la sută mai mare 
față de 1965 — ne-a relatat tov. 
S. BICLER, directorul combinatu
lui. Totodată, vom asimila noi ti
puri de mobilă. Cunoscînd din 
vreme aceste sarcini, noi am asigurai 
documentația șl aprovizionarea feh- 
nico-materială, condiții esenfiale pen
tru desfășurarea ritmică, zl de zi, a 
producfiei. în combinat s-au creat 
încă din ultimele zile ale anului 
trecut stocurile necesare de che
restea de fag și rășinoase, de stofe 
pentru mobilă.

. Șeful serviciului tehnologic, ing. 
AUREL ȚENȚ, a adăugat:

— Am considerat de datoria 
I noastră să începem mal repede, 

chiar din prima decadă, asimilarea

„LA ÎNĂLȚIME"
@ Raid prin cabanele turistice din munți ® Jocul 
de-a răspunderea ® Excepțional, dar fără noi 
• De la Ana la... „Furnica"

Cabana Babele

bine cînd mergeam 
cu boii? — Nu, era 
mai rău. Dar noi nu 
trebuie să raportăm 
mereu la ce era 
acum o sută de ani, 
sau acum cincizeci 
de ani, sau acum 
douăzeci de ani. Noi 
trebuie să raportăm 
la criteriul de desă- 
vîrșire. Dacă am ra
porta mereu Ia carul 
cu boi, am progresa 
în ritmul lui. — Și 
fără șervete nu mal 
poți călători ? — Da
că scrie acolo „șer
vete curate", tre
buie să găsesc șer
vete curate. — Te-ai 
boierit. — Nu, ne-am 
boierit. Adică trăim o
altă fază a evoluției 
noastre, în care gus
tăm toți din ceea ce 
era rezervat numai
boierilor, 
muncii le 
se bucură

Oamenii 
fac, ei 
de ele.

— Dar admiră vago
nul ăsta formidabil...
— 11 admir. Dar nu 
mai sînt la primele 
extaze în fața ado
lescenței industriei 
noastre. Ea s-a con
solidat. Dacă vago
nul ar scîrțîi, lipsa 
șervetului m-ar de-

Urcăm entuziaști scările gării din 
Sinaia și poposim la agenția 
O.N.T.

— Este accesibil drumul spre 
„Vîrful cu Dor“ ?

— Nu știm. Pe sus viscolește.
— Cine știe ?
— Turiștii care coboară ! Apoi, 

mustrător : De ce nu v-ați înscris 
prin O.N.T. ?

— Mai aproape nu există ca
bane ?

— JExistă. Cabana Schiorilor și 
Furnica.

— Au locuri ?
— Nu știm. Mergeți acolo.
înarmați cu atîtea „necunoscu

te", batem la ușa cabanei „Fur
nica". încuiată. După insistențe, a- 
pare cabaniera.

— E închis, plec la o ședință. Nu 
mai sînt locuri. Au fost ocupate de 
cei care lucrează la pîrtia de bob.

— Și noi, turiștii ?
— încercați la „Schiori".
încă un drum. Acolo :
— Inventar I încercați la „Fur

nica".
Inventar ? Coborîm la „Furni

ca", n-avem încotro, dar, împreună 
cu ceilalți turiști, nu ne-am putut 
reține surprinderea și supărarea. 
Cum adică ? în plin sezon turistic 
de iarnă, cînd cabana nu este nici
decum un capriciu de moment, ci 
un adăpost absolut indispensabil, 
să urci în munți și să ți se spună, 
dupăuin drum prin viscol, să faci 
cale întoarsă numai pentru că s-a 
gîndit cineva că e momentul de a 
se face inventarul și a se număra 
borcanele cu murături ?

(Continuare 
în pag. a II-a)

0 DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ

VA FACE 0 VIZITĂ

La invitația guvernului britanic, 
între 3 și 10 februarie, o delega
ție guvernamentală română, con
dusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, va face o vizită ofi
cială în Marea Britanie.

ÎN MAREA BRITANIE

Din delegație mai fac parte 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Delegația va fi însoțită de con
silieri și experți. (Agerpres)

r

Cine nu-șf amintește de tradiționalele țevi de suflat, caracteristice vechilor sticlării ? 1 Astăzi, noul, modernul se materializează și în Instalațiile 
automatizate, conduse de „sticlari" de la pupitre de comandă, ;ț cum arată imaginea de mal sus de la Fabrica de geamurl-Scăienl

Legea muntelui
Coborîm și „încercăm" la între

prinderea stațiunilor balneo-clima- 
terice Sinaia. Tov. director adjunct 
ION DRĂGAN pune mîna pe te
lefon.

— Cum să nu vă primească ? 
Nu se poate. Legea muntelui...

Legea muntelui a fost încălcată. 
N-am fost primiți. încep tot soiul 
de explicații „că au sosit oameni 
pentru eliberarea pîrtiei..." etc, etc. 
Nu este prima dată cînd cabanele 
sînt transformate în dormitoare 
pentru neturiști. Totuși, stăruim : 
cum poate un cabanier să lase tu
riștii afară ?

— Cabanierul de la „Furnica" 
este mai slab pregătit. Nu-și cu
noaște bine îndatoririle...

Cu un astfel de răspuns nu se 
justifică, bineînțeles, nimic. în 
fond, de ce a fost numit cabanier 
un om nu numai nepregătit, ci și 
lipsit de simțul ospitalității, in
dispensabil pentru o asemenea 
muncă ’

Iată însă că discuția atinge un 
alt subiect important, cel al orien
tării turistului. Ce face un turist 
poposit în Sinaia ? Cine îl în
drumă ?

— Nu prea are cine — recu
noaște tov. ION DINU, șeful ser-

Vasile TINCU

NOTE DE DRUM DIN POLONIA• ■ •• •__________ • •' ..'.

Magistrala Vistula!
N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

(Continuare în pag. a II-a)

O călătorie de trei săptămîni în
fr-o țară ce-și sărbătorește anul a- 
cesta un mileniu de existență sta
tală, cu o istorie zbuciumată, une
ori tragică, avînd orașe cu o tra
diție culturală multiseculară, o eco
nomie și o viață socială complexă, 
te solicită pe foarte diverse pla
nuri. Să încercăm să redăm cîteva 
din impresiile culese.

L-am văzut pe polonez „la el a- 
casă* în felurite ipostaze.

Cea a muncitorului, din a cărui 
'-pricepere și hărnicie se nasc, pe 

șantierele din Gdansk, nave de 
pînă la 20 000 t.d.w. A cetățeanului 
de pe stradă, civilizat și îmbrăcat 
cu gust. A cumpărătorului satisfă
cut de multe din produsele pe care 
le găsește .n magazine. Bunacuviin- 
ță este o virtute a polonezului ; 
pentru un străin nefamiliarizaf cu 
fonetismul limbii polone, cuvintele 
pe care le aude cel mai frecvent și 
care i se întipăresc primele în me
moria sînt prosza bardzo și dzlnkue

bardzo (vă rog mult, mulțumesc 
mult).

Aceia dintre polonezi care au fost 
la noi, au despre România o viziune 
realistă. Am înfîlnit foarte mulți 
admiratori entuziaști ai frumuseților 
și realizărilor țării noastre, prieteni 
calzi ai României.

Cărbunii
Cele mai importante centre eco

nomice ale Poloniei sînt situate pe 
cursul sau în bazinul Visfulei.

La izvor se află Silezia, cu im
portantele ei zăcăminte de cărbune 
și metale neferoase.

La capitolul industriei extractive 
Polonia ocupă în lume : locul 6 în 
producția de cărbune superior, lo
cul 8 în cea c'e lignit, fot 7 în cea 
de sulf, locul 7 în producția de 
zinc și locul 15 la aceea de plumb.

Cifre care vorbesc de la sine.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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mangalifea-

școlari ; Știți să socotiți ? o 20,00 — 
Seară de teatru : Cuza Vodă — piesă 
în opt tablouri de Mircea Ștefănescu. 
In pauze : filmul documentar întîlnire 
cu frumosul și Vezi, rîndunelele se 
duc. In încheiere : Jurnalul televi
ziunii (II) și Buletin meteorologic.

In holul căminului studențesc al Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" din Capitală
Foto : A'. Carto) an

la instruirile periodice ar trebui să 
se revină asupra lor".

Tn toate regiunile țării, pe lîngă comitetele regionale, raio
nale și orășenești de partid se desfășoară în prezent cursuri 
de instruire a secretarilor comitetelor și organizațiilor de 
partid, a membrilor birourilor noi alese.

Care este eficacitatea acestor cursuri? Ce părere au secre
tarii organizațiilor de bază despre organizarea și desfășura
rea lor? După închiderea cursurilor, cum se continuă instrui
rea secretarilor și noilor birouri ale organizațiilor de bază ? 
Iată cîteva întrebări la care răspund mai mulți activiști de 
partid și secretari ai organizațiilor de bază.

organizatorii...
NICOLAE GÎRBĂ, prim-se- 

cretar al Comitetului raional de 
partid „N. Bălcescu".

„Din proprie experiență ne-am 
convins că instructajele de în
ceput ale noilor birouri — cînd 
bineînțeles sînt organizate și con
duse cu spirit de răspundere — 
reprezintă o investiție de mare 
valoare. A instrui diferențiat în
seamnă a cunoaște în amănunt 
activitatea organizațiilor de bază, 
posibilitățile oamenilor, specificul 
fiecărei unități în parte. Aceasta 
nu înseamnă că la stabilirea te
melor am avut în vedere numai 
sarcinile organizațiilor de partid 
diferențiate pe specificul muncii : 
industrie, agricultură, instituții, 
comerț, școli, ci în primul rînd am 
căutat ca instruirea prin lecții, 
expuneri, seminarii sau schimburi 
de experiență să vizeze diferen
țiat sarcinile fiecărei organizații 
de bază din cadrul aceleiași uni
tăți, nivelul de pregătire și posi
bilitățile de muncă ale noilor 
membri aleși în birourile organi
zațiilor de bază. Atît tematica cît 
și seminariile au fost „.sincroni
zate" — dacă ne putem exprima 
astfel — cu cerințele curente ale 
organizațiilor de partid. Fiecare din 
expunerile ținute au fost elaborate 
în urma unui studiu amănunțit în 
întreprinderi și instituții, a consul
tării birourilor organizațiilor 
bază cu experiență în munca 
partid".

CORNELIU UNGUREANU, 
ful secției de propagandă a Comi
tetului regional de partid Dobro- 
gea : Am să mă refer mai întîi la 
organizarea seminariilor. Spre 
deosebire de alți ani, seminariza
rea temelor s-a făcut cu mai mult 
discernămînt. Am căutat să în
lăturăm pe cît posibil „barierele" 
dintre cursanți și lectori. Majori
tatea seminariilor au avut un ca
racter de convorbire liberă, de 
dezbatere, în care fiecare secretar 
sau membru al biroului a putut 
să împărtășească din experiența 
sa sau să întrebe ceea ce nu a în
țeles din expunerile audiate.

ION BURST, secretar al Comi
tetului raional de partid „Lenin" : 
„Spre deosebire de alți ani, cînd 
temele erau ținute de obicei 
de unul' sau doi secretari ai 
comitetului raional, anul aces
ta, atît la pregătirea teme
lor cît și la conducerea seminariilor 
au fost antrenați toți membrii bi
roului raional, cadre de partid și de 
stat cu o bogată experiență. Expu
nerile privind industrializarea so
cialistă, conducerea de către par
tid a activității ideologice și a în
vățământului de partid, au fost ți
nute de către secretari și activiști 
ai comitetului orășenesc de partid, 
de secretarii comitetului raional. 
Seminariile, organizate diferențiat 
pe grupe, au fost precedate de 
schimburi de experiență, de vizite 
în întreprinderile din raion".

că expunerile au fost ți- 
secretarii comitetului ra- 
partid, de cadre cu ex- 
Cred că instruirea noas- 
fost și mai eficientă dacă 

aveau în vedere

prinderea de industrie locală 
Gheorgliieni: „Am participat
pentru prima dată la un aseme
nea curs de instruire.' Este un lu
cru bun 
nute de 
ional de 
periență. 
tră ar fi
organizatorii 
neajunsurile constatate la sfîrșitul 
anului, în întreprinderile raionu
lui, în organizarea producției, în 
folosirea fondurilor de investiții 
și de mică mecanizare. Specialiști 
de la Banca de stat și alte cadre 
din industrie ar fi contribuit la 
ridicarea pregătirii noastre econo
mice".

de 
de

șe-

CONSTANTIN GEORGESCU, 
secretar al organizației de bază 
nr. 1 Trustul de utilaj greu : „A- 
nul acesta s-au prezentat cîteva 
referate metodice din care am des
prins mai bine cum trebuie înțe
les dreptul de control al organi
zației de partid asupra conducerii 
administrative, atragerea unui ac
tiv obștesc pe lîngă organizația de 
bază. M-au nemulțumit însă cîteva 
expuneri din care, drept să spun, 
n-am înțeles prea mult. Expune
rea privind elementele componen
te și căile de reducere a prețului 
de cost, de pildă, a fost pur și 
simplu citită în viteză. După pre
dare, conferențiarul și-a luat gean
ta și a plecat. Socotesc că expli
carea amănunțită și seminarizarea 
unei asemenea teme. însoțirea ex
punerii de calcule economice sau 
material didactic ne-ar fi dat po
sibilitatea să știm mai precis cînd 
și unde să acționăm".

ILIE MOGA, învățător, secretar 
al organizației de bază de la școa
la generală din comuna Ungheni: 
„în perioada vacanței de iarnă, 
am participat la cursurile de in
struire. Expunerile referitoare la 
educarea 
montate 
însă că 
încărcat,
răși, ne-am propus, 
muri unele aspecte 
șite din expuneri, să punem 
teva întrebări conferențiarilor. 
După prima expunere ni s-a spus 
că întrebările se pun la sfîrșit. 
Din păcate, timpul a fost depășit 
și am plecat fără să clarificăm 
problemele. Expunerile n-au fost 
nici măcar seminarizate..."

Relatările secretarilor de organi
zații de bază, participanți la cursu
rile de instruire, confirmă progre
sele realizate; totodată însă, reiese 
că mai sînt locuri unde aprofun
darea temelor nu se bucură de a- 
tenția cuvenită. Lecțiile nu sînt 
întocmite pentru a fi prezentate 

, ca un scop în sine, ci pentru a 
transmite efectiv cursanților noi 
cunoștințe, experiența acumulată 
și verificată în practica activității 
de partid. Deficiențele semnalate, 
sugestiile participanților, care vor 
fi consemnate la ședințele de 
analiză a închiderii cursurilor, 
trebuie să se bucure de cea mai 
mare atenție.

O dată cu terminarea cursurilor, 
nu se încheie pregătirea secretari
lor organizațiilor de bază. Potrivit 
unei bune tradiții, comitetele re
gionale, raionale și orășenești de 
partid organizează periodic instru
irea birourilor organizațiilor de 
bază. Asigurarea, unei bogate și te
meinice pregătiri a secretarilor și 
birourilor nu poate să se răsfrîngă 
decît în modul cel mai pozitiv în 
activitatea organizațiilor de partid 
de la orașe și sate.

Constantin SOCI 
Lorand DEAKI 
Vasile MIHAI

patriotică au 
și instructive, 
programul 
împreună

fost docu- 
Consider 

fost 
alți

a 
cu 
pentru 
neclare

prea 
tova- 
a lă- 
reie- 

i cî-

VALERIU CIOBANU, secretar 
al organizației de bază de la 
S.M.T. Topraisar: „îmi sînt mai 
clare acum aspectele muncii bi
roului, cele legate de organizarea 
și desfășurarea adunărilor gene
rale ; știu de asemenea mai bine 
cum trebuie să mobilizez oamenii 
și să intervenim împreună într-un 
moment sau altul al activității în 
producție. La aceste cursuri ni s-au 
prezentat cîteva expuneri despre 
conducerea de către partid a orga
nizațiilor de masă. Păcat însă 
numeroasele aspecte ale muncii 
partid cu organizațiile de masă 
fost cam „expediate". Socotesc

O Teatrul de Operă și Balet : SIMFO
NIA FANTASTICĂ, PRICULICIUL, 
ȘEHEREZADA — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURISULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : CUZA VODĂ — 
19,30.
0 Teatrul de Comedie : Teatrul de 
stat din Constanța : HENRIC AL IV- 
LEA — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ 
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : INTRIGĂ ȘI IUBIRE — 19,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA 
- 20.
0 Teatrul Țăndărică (sala din Cal. 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOA- 
RE — 17, (sala din str. Academiei) : 
AMNARUL — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Floreasca) : 
OMUL ZĂPEZILOR 20.
@ Circul de stat : BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT — 19,30.

o 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
® 19,15 — Pentru cei mici : filmul 
Cocoșelul de hîrtie. Pentru pionieri și

© PROCESUL NURNBERG
(ambele serii) : Sala Palatului — 18,30 
(seria biletelor 1 484), Republica — 
9,30; 13; 16,45; 20,15.
O DUMINICĂ LA ORA 6 : Patria — 
10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Vic
toria (completare O grădină a artei) 
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Excel
sior — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30,

murgul dulce de 
culoarea mierei 
se stingea încet 
și ziua blîndă 
fesea giulgiul 

cenușiu al înserării ; stra
da era pustie, 
dă 
din

o stra- 
mărunfă în una 
marginile comunei 

Panfelimon, acolo unde 
privirea, oprită vremelnic 
de cîteva case răzlețe, 
poate alerga apoi liberă 
pe cîmpie pînă la linia 
sinilie a orizontului. Din 
susul străzii venea agale, 
cu geanta sub braț, recen- 
zorul sfatului popular co
munal, iar din josul ei so
sea la pas, dus pe gîn- 
duri, un porc. Omul înre
gistra animalele domesti
ce, porcul, un adolescent 
de rasă Mangalifa, se 
plimba fără țintă, sătul pe
semne de îngustimea 
curții și dornic de cunoș
tințe noi.

Înfîlnirea era Inevita
bilă și ea se produse în- 
fr-adevăr exact la jumă
tatea străzii. Recenzorul 
scoase din tașcă, printr-un 
gest scurt și experimen
tat, borderoul, celălalt se 
opri fascinat, cu ochii țintă 
la creionul mișcător.

— încotro ai pornif-o, 
măi ? — îl cercetă
prietenos omul, comple- 
fînd febril foaia de recen- 
sămînt și căufînd șiret să-l 
rețină pe localnic.

Porcul însă, fie că era 
consecvent caracterului 
său bine cunoscut, fie din 
pricină că fusese absolut 
surprins de întrebare, nu 
răspunse. Și nici nu se 
clinti. Numai cînd văzu că 
persoana înaintează spre 
el, flufurînd o hîrfie, se 
dădu prudent patru pași 
înapoi, și nu în linie 
dreaptă ci cam pieziș, spre 
șanț, adică spre un loc 
mai familiar și deci mai la 
adăpost de primejdie.

Recenzorul se apropie 
încet, cu cel mai bun zîm- 
bet din lume.

— Și al cui vei fi fiind 
fu, puiule ? îl alintă.

Era evident că porcul 
nu înțelegea. Totuși, da
torită nu se știe cărei in
tuiții enigmatice, scoase o

singură silabă și întoarsa 
capul spre una din case. 
Funcfionarul respiră u- 
șurat :

— Apoi așa spune ; va- 
săzică stai la numărul 
paisprezece, strada Sf. 
Gheorghe. Foarte bine.

Animalul, confinuînd să 
nu priceapă despre ce e 
vorba și avînd alte tre-

întîlnire 
nul său.

Scăpat de sub povara 
care-l făcuse să dea de 
ceasul morfii, proaspătul 
recenzat o porni înfr-un 
galop atît de vijelios 
încît se dădu cu capul 
de gardul uneia din 
curți, intră în cerdacul al
tei case, de -unde, prăbu-

-----r—
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proprietarul 
porc, căruia i se descriau 
și semnalmentele. La re
plica lui că nu posedă o 
asemenea vietate și că 
nici n-a avut vreodată, i 
s-a atras atenția că „regis
trul e sfînt”. Totuși, bule
tinul ie recensămînf tre
buie să aibă semnătura 
nu a animalului recenzat, 
îndeobște neștiutor de 
carte, ci a proprietarului 
său. Această iscălitură nu 
exista, semn deci că nu
mitul presupus proprietar 
nu fusese de față cînd s-a 
săvîrșit operațiunea. Da, 
dar „registrul nu minte”. 
Și la urma urmei, al cui 
era porcul ? Contribuabi
lul nu știa — ei vezi ? — 
așa că cei de la sfat au 
fost de acord să primeas
că, în cel mai bun caz, o 
contestație scrisă însoțită 
de „probe evidente".

Dumitru Camenciuc a 
plecat foarte nelămurit a- 
supra naturii „probelor”. 
El nu numai că nu poseda 
obiectul impozabil, dar 
nici n-avea unde să-I țină, 
nu existau nici în casă, 
nici în curte condițiile lo
cative, ca să zicem așa, 
necesare.

★

buri mal importante, se 
întoarse în loc cu hotărî- 
rea clară de a-și părăsi, 
ce-i drept cam nepoliti
cos, interlocutorul. Aceas
tă hofărîre îi fu însă fa
tală, căci pe ne-veste și 
înainte de a-și da seama 
de ce se întîmplă, se trezi 
încălecat deandoaselea și 
simți cu o spaimă cum
plită cum cetățeanul ne
cunoscut îi înfige în coa
dă buletinul de recensă- 
mînt, după procedeul prin 
care controlorii de cine
matografe pun contramăr- 
cile înfr-o suliță mică din 
preajmă. Socoteala era 
simplă : codița fiind tir- 
bușonată, documentul n-a- 
vea cum să mai iasă de 

a ajunge 
posesia

șindu-se pe scări, o (uă 
la goană pe cîmpie, ară- 
fînd pentru ultima oară 
buletinul celui care i-l dă
ruise.

— S-a zăpăcit afît de 
rău că nu mai șfie unde 
șade — conchise calm re- 
cenzorul și-și văzu liniștit 
de drum.

Această nostimă înfîm- 
plare fu 
aritmetic 
nanciare 
varășul
ciuc, muncitor la uzinele 
„Republica", primi o în
științare că datorează o 
anumită sumă drept nu 
știu ce impozit și că a fost 
și asigurată viața porcului.

Și-a făcut deci vreme și 
s-a repezit într-o zi pînă 
la sfatul popular al co
munei, unde a aflat că

N-ar fl meritat să se a- 
corde afîfa spațiu a- 
cestei întîmplări particu
lare. Dar meditînd nițel 
la ea, începi să te întrebi 
dacă nu cumva metoda de 
înregistrare a animalelor 
domestice, acreditată în 
comuna Panfelimon și care 
seamănă cu recensămînful 
caprelor negre din Mun
ții Făgăraș, făcut cu aju
torul binoclului, de la ca
bană, n-a dus și la alte 
operații similare. Cine 
poate afirma cu certitudi
ne că fiecare oaie ori 
curcă localnică se află tre
cută în „rșgisfrul sfînt” la 
păfrăfica ei adevărată ?

Tovarășe președinte : 
n-ați vrea să mai răsfoifi 
dumneavoastră o dată a- 
cest catastif ? Poafe că nu 
e chiar atît de sfînt. După 
cum vedeți, avem unele 
temeiuri 
măm...

Flamura — 10; 12; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completare Sport nr. 6/1965). 
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Feroviar — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
® TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Bucu
rești — 9,15; 11,30;. 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Giulești — 10,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, Gloria — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Tomis — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30, Miorița —
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
a ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Porțile de Fier) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Grivița
(completare O grădină a artei) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© FEMEIA ÎN HALAT : Festival — 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Mo
dern — 10; 12; 14,15; 16,30'; 18,45; 21. 
0 TREI SURORI (cinemascop) : Cen
tral — 9,45; 12; 15; 17,30;' 20, Melodia
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ (cinema
scop) ■ Lumina (completare Marinarii 
sovietici în Danemarca) — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, . Aurora (com
pletare Nimic despre Arhimede) — 
10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
0 CAMERA ALBĂ : Union (comple
tare A început cu o lupă) — 15,30; 
18; 20,30, Unirea (completare Surorile 
Press) — 16; 18,15; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
a DINCOLO DE BARIERĂ : 
(completare Tot mai sus I) — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Popular (com
pletare Cădere liberă) — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
© REDAȚI-NE VIAȚA — GARA — 
RALIUL DUNĂRII — JUMBO — 
CUMPĂRĂTURA — SPORT NR. 6/ 
1965 : Timpuri noi — 10—21 în conti
nuare.
O TATĂL SOLDATULUI : Dacia — 
9—15 în continuare, 17; 19; 21, Arta
— 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20 (la am
bele. completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
o COLINA : Buzești — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20, Cotroceni — 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
® OAMENI ȘI DRAPELE (cinema
scop) — ambele serii : Crîngași — 
16; 19.
o FATA LUI BUBE : Bucegi — 10;
12,30; 15; 17,45; 20,30, Lira — 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completare Se
siunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965).
9 MUNCILE LUI HERCULE : Flacăra
— 10; 15,30; 17,45; 20, Volga — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
« 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Vitan (completare Cumpărătura) — 
15; 17; 19; 21.
© DE-AȘ FI... HARAP ALB : Munca 
(completare La carnaval) — 10,30i
16,30; 18,30; 20,30.
© EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : 
Moșilor (completare Raliul Dunării)
— 15; 17; 19; 21, Progresul (comple
tare Meciul de fotbal România — Por
tugalia) — 15,30; 18; 20,15.
® ÎNDRĂZNEȚUL PARDA1LLAN (ci
nemascop) : Cosmos (completare A 
început cu o lupă) — 16; 18; 20.
O AMINTIRI DIN 
torul (completare 
15: 17; 19; 21.
© ÎN COMPANIA
Colentina — 14: 16;
— 16; 18,15; 20,30 (la ambele com
pletare Pionleria nr. 6/1965).
O CREDEȚI-MĂ OAMENI 1 : Floreas- 
ca — 10,30; 13; 16; 18,15; 20,30.
O SAȘA : Drumul Sării (completare 
Pionieria nr. 6/1965) — 15,45; 18;
20,15.
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ (cinemascop) : Ferentari 
(completare Meciul de fotbal România
— Portugalia) — 16; 18; 20, 
(completare Redați-ne viața) 
16; 18; 20.

Doina
11,30;

tradusă în limbaj 
în controalele fi- 
ale sfatului și fo- 
Dumitru Camen-

COPILĂRIE : Vil- 
Două creioane) —

acolo, urmînd 
neîndoielnic în 
proprietarului la proxima

LUI MAX LINDER:
18; 20, Rahova

(Urmare din pag. I)

viciului cabane. Agenția O.N.T. se 
ocupă cu popularizarea frumuseți
lor țării și cu organizarea de ex
cursii. Îndrumări concrete însă nu 
dă. Turistul n-are unde se informa 
care drumuri sînt accesibile și 
care nu, la ce cabană poate trage, 
unde se găsește echipament de 
munte, ce puncte primejdioase — 
mai ales acum iama — există și 
cum pot fi ocolite, cum e vremea 
în diferite zone. Sînt o mie și o 
sută de probleme ce se ivesc cînd 
cobori din tren și nimeni nu te 
ajută să te clarifici.

— Ar fi deci utilă înființarea 
unui birou local de informare și 
îndrumare turistică ?

— Extrem de utilă. Căci oame
nii vin și se plîng, pînă la urmă, 
la noi.

— Atunci, de ce nu-1 înființați ? 
—• Cum... noi ? — rămîn sur

prinși directorul adjunct și șeful 
de serviciu. O.N.T.-ul!

Conducătorii întreprinderii res
pective sînt, deci, convinși de uti
litatea unui centru de informare, 
însă... așteaptă să-1 înființeze alții. 
De ce O.N.T.-ul ? Poate O.N.T.-ul 
să cunoască în orice moment si
tuația de la cabane și de pe pote
cile de munte, să știe toate deta
liile atît de necesare turistului 
mai bine decît întreprinderea de 
specialitate, care se ocupă de admi
nistrarea cabanelor ? Desigur, în 
ultimă instanță, drumeților le este 
indiferent cine ar fi mai potrivit 
să organizeze și ce formă ar trebui 
să ia un centru de informare — 
ifnportant este ca el să existe. 
Sfatul popular al regiunii Ploiești. 
— și, în general sfaturile popu
lare din regiunile turistice — ar 
trebui să-și spună cuvîntul față 
de asemenea invitații reciproce.

banei, să ne încălzim cu un ceai. 
Doi ospătari beau rom. Ne privesc 
de sus : „Nu se mai servește". 
„Dar e ora..." „Nu mai servim. 
Poftiți sus, la restaurant". Din 
sus. în fastuosul restaurant 
poți cere însă... ceai.

Dimineața sîntem rebegiți...
— Aveți încălzire centrală.

nou 
nu

De 
ce ne lăsați să tremurăm ? De ce 
nu se servește ceai ?

— Așa e la munte, nu vă aflați 
în București — sîntem „politicos" 
puși la punct.

Complexul turistic de la Cota 
1 400 dispune de toate condițiile 
materiale. Lipsesc însă, la cei care 
răspund de buna deservire a turiș
tilor, atitudinea de grijă, de poli
tețe față de turiști,

...înotăm din greu prin nămeți și 
viscol spre cabana „Vîrful cu 
Dor". în unele locuri abrupte e 
pericol de avalanșă. Poți aluneca 

T au existat 
care, la 
Balustra- 
Au mai

...ș7 cursantii
ȘTEFAN BURIAN, secretarȘTEFAN BURIAN, secretar al 

organizației de bază de la între-

1 400 seara, 
goală...

Timpul probabil pentru 20, 21 și 22 ianuarie. în țară : Vreme in ge
neral umedă și în răcire ușoară, la începutul intervalului. Cerul va fi ma 
mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de lapoviță ș 
ninsoare. Vînt potrivit cu intensificări de scurtă durată din sectorul vestic 
Minimele vor fi cuprinse între minus 12 grade și minus 2 grade, izolat ma 
coborîte, iar maximele între minus 6 grade și 4 grade. Ceață dimineața 
In București : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor că 
dea precipitații, la început sub formă de ploaie și burniță, iar apoi sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în scădere ușoară. Ceață dimineața.

ESosim la Cota 
luni și cabana e

— Dormiți sus, la hotel. Dormi
toarele cabanei sînt mari și fri
guroase. Dacă ați fi mai mulți...

De parcă încălzirea ar depinde 
de numărul celor care dorm... Dăm 
însă curs invitației. Urcăm la ca
mera 45. Frig. „O să se încălzeas
că, ne asigurase portarul". Nu s-a 
încălzit, nu s-a încălzit deloc. E 
ora 22.15 și coborîm la „barul" ca-

cu zăpada. în vară 
niște balustrade, de 
nevoie, să te agăți. 
dele nu mai sînt. 
rămas stîlpii. îngropată în troiene, 
cabana ne primește ospitalieră. 
Și... e plină de turiști. Pe unde au 
venit ? Tot pe acolo, dar viscolul 
a astupat urmele. Primire afectu
oasă, ceai fierbinte, ciorbă caldă, 
mîncare bună, zăpușeală în dormi
tor. Aprovizionarea este bine asi
gurată. Găsești orice — chiar și 
„pepsicola". Pînă seara ne mai 
războim cu nămeții. La 23 — cul
carea. Dar nu putem dormi. 
Personalul cabanei încinge un 
chef strașnic, cu rîsete, cintece 
și scandal. Dormitorul e lîngă sala 
de mese. Nu poți închide ochii.

— Tovarăși, vrem...
Ni se agită, demonstrativ, o 

sticlă.
La ora 2 noaptea au terminat. 

Dar noi nu mai puteam dormi. Di
mineața, bufetiera ne întîmpină cu 
zîmbet amabil.

— Vă rog să ne iertați pentru 
azi noapte...

Cu ochii înroșiți de nesomn — 
iertăm. Dar ce muncă de educație 
se duce cu personalul cabanelor ? 
Sînt trași la răspundere cei care 
tulbură liniștea turiștilor?

e plină. Toată lumea e mulțumită. 
Luăm telefericul și urcăm la Ca
bana Clăbucet, din capătul pîr- 
tiei. Cochetă, plăcută. Dar... nu 
mai servește decît țuică fiartă și 
gustări reci... Gustări fără pîine.

— De ce nu aveți pîine?
— Condiții grele.
— Dar o aduce telefericul, pe 

cablu...
Cabanierul Dumitru Constanti- 

nescu se învîrte supărat și tot 
mormăie. Facem un drum greu 
pînă la „Trei Brazi". Trei ore de 
mers în zăpadă pînă la brîu. Și 
aici sînt turiști. Dragostea de 
munte învinge orice privațiuni. 
Dar nici aici n-a fost adusă pîine, 
iar mîncarea lasă mult de dorit. 
La „Poiana Secuilor", peste altă 
oră de mers, găsești de toate...

— Totul depinde de cabanier, ne 
asigură VIOREL GOICEA, director 
adjunct al întreprinderii stațiuni
lor climaterice Predeal. Ei tre
buiau să se aprovizioneze.

— Deservirea a fost ridicată la 
un înalt nivel aici, la „Poiana 
Secuilor" — ne spune tov. VA
SILE MUNTEANU, șeful sectoru
lui cabane.

Este un adevăr care surprinde 
plăcut. Spre deosebire de Bucegi, 
unde aprovizionarea e abundentă, 
dar comportarea personalului ne
corespunzătoare, aici cabanierii au 
nu numai cămara plină, ci și zîm
bet pe buze.

Ne putem mîndri însă cu o floa
re, două ?

*
dar turiștii 
bat la ușile 
plăcut, sănă-

(Urmare din pag. I)

stă sarcina 
exploatării 
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La Predeal a fost viscol năpraz- 
nic. Dar s-a potolit. Cabana Clă- 
bucet de la poalele pistei de schi

Ninge, viscolește, 
urcă prin nămeți și 
cabanelor. Fiindcă e 
tos și sînt îndrăgostiți de munte.
Ce cer ei gazdelor? Niște lucruri 
simple : o ospitalitate materializa
tă într-o masă bună, condiții, fi
rește, posibile de odihnă și con
fort. Sfaturile populare 
seama cărora 
lorificării și
museților turistice 
ținut multe realizări pe linia îm
bunătățirii bazei materiale și a 
condițiilor de confort. Credem că 
în momentul de față eforturile tre
buie concentrate asupra creșterii 
nivelului de deservire, al formării 
unor cadre calificate, care să-și 
respecte și să-și iubească meseria. 
Toate acestea, dublate de un con
trol sistematic și eficient, pot asi
gura într-adevăr turiștilor o călă
torie plăcută.

ranja mai puțin. Dar tocmai fiind
că merge așa de frumos, e mare 
nevoie să fie toate la locul lor, in
clusiv însoțitorul.

Am văzut noile ștranduri de la 
Rîmnicul-Vîlcea și din orașul Vic
toria. Bazine de dimensiuni olim
pice, trambuline spectaculoase, 
apă curată. Ce-a fost mai greu 
s-a făcut optzeci la sută, nouă
zeci la sută s-a făcut. Dar cînd te 
uiți la cabine, la toaletă, la ame
najări, plantații, cadru, culoare, 
mici, utilități de confort gospodă
resc, te apucă tristețea că lucru
rile s-au oprit cum s-ar opri un 
alergător voinic la zece mefri de 
potou. E nefinalizat aș spune, dînd 
cuvîntului accepția lui întreagă : 
lucrul nu e dus pînă la fine, 
nu e dus nici pînă Ia scopul pen
tru care a fost început. Dar nu vezi 
dumneata că oamenii se scaldă 
totuși, fac bae ? E—tiare lucru să 
ai apă rece cînd e cald. înainte 
nu aveam. — De-aia ați făcut ca
binele alea în care te lovești cu 
capul de prag, de-aia n-aveți o 
tonetă, n-ați plantat vegetație, 
n-ați adus nisip destul, n-ați înca
drat locul într-o estetică a lui ? 
înainte n-aveați nimic, dar acum, 
cînd puteți, trebuie să aveți totul. 
— încetul cu încetul... — Credeți 
că încetul cu încetul o să crească 
pragul de sus al cabinelor la Rîm- 
nic ? Orașul Victoria e înconjurat 
de arbuști, nu puteți împodobi 
ștrandul acela golaș ? De ce pen
tru bazinul uzinelor sodice din Go
vora s-a găsit și fantezie, și acu
ratețe, iar pentru reședința de ra
ion, plasată infinit mai bine, nu 
s-a găsit ? Perfecționarea graduală 
e un lucru bun cînd n-ai altă solu
ție. Dar cînd proiectezi un ștrand 
și-l execuți nouăzeci la sută, de 
ce să anulezi un asemenea efort 
printr-o nedesăvîrșire de zece pro
cente ?

S-au făcut sugestii, s-au deschis 
campanii în arhitectură pentru un 
stil autohton, adaptat locului, me
diului. Cine trece prin Bușteni 
vede, în sfîrșit, un restaurant pro
iectat frumos, valorificînd modern 
unele elemente de arhitectură ro
mânească. E interesant, e plăcut, 
bucură ochiul. Cînd intri înlăuntru, 
lucrul se schimbă. Culorile ames
tecate, lipsa unei adrese stilistice,

un aer oarecare, pretențios, dă im
presia discrepanței, a nedesăvîrși- 
tului. Acum o sută de ani acolo nu 
era nimic. Sau era un han. Nimeni 
pe atunci nu se gîndea să aspire 
la un etalon mondial. Dar noi as
pirăm, și trebuie să aspirăm. Noi 
trebuie să mergem în mod firesc, 
acolo unde se poate, la baremul 
perfecțiunii, al cutezanței pe cel 
mai înalt plan. Realizările care an
gajează un efort pe linie construc- 
tiv-organizatorică, adică socială, 
nu trebuie să le supunem discuției 
decît sub unghiul perfecțiunii. Tre
buie să ne necăjim foarte tare 
cînd un lucru care poate fi perfect, 
nu e.

Am văzut undeva, într-o țară, că 
o seamă de comenzi care se stri
gau la metrou pentru pasageri, se 
strigau în continuare, implacabil, 
și cînd nu mai era nici un pasager 
în metrou. Pentru mine părea pu
țin ridicol, dar totul avea sensul 
rigorii unui mecanism desăvîrșit. 
Mă gîndeam atunci la cîte un șofer 
I.R.T.A. care oprește cursa la mar
ginea drumului și zăbovește ad li
bitum pentru cine știe ce tribulații 
personale. Am văzut orașe în care 
legea circulației e nemiloasă cu 
pietonul neregulamentar, lăsîndu-1 
să plătească uneori cu viața fap
tul de a fi violat perfecțiunea nor
mei. Și mă gîndeam atunci la cîte 
un distrat care barează nonșalant 
circulația pe străzile noastre mari, 
bravînd 
celui ce 
Simțul 
cele din
lui public are nevoie de o încura
jare susținută din partea opiniei 
publice. Am lăsat în urmă patriar- 
halismul și ne-am angajat pe dru
mul civilizațiilor industriale.

Tot ce este atins do inteligență 
poate fi făcut perfect. (Fiindcă ce 
e perfecțiunea altceva, pe plan 
material, decît inteligența dusă la 
consecințele ei maxime ?). Nu in
teresează că ceea ce apare per
fect astăzi, într-un mecanism, poate 
să nu mai fie mîine. Interesează 
orientarea spre această perfecțiu
ne de fiecare moment, pe care aș 
fi bucuros ca sociologii de mîine 
s-o consemneze între virtuțile și 
potentele fundamentale ale po
porului nostru constructor al socia
lismului.

panica șoferului cu aerul 
nu vrea să știe de nimic, 
rigorii, al armoniei și în 
urmă al perfecțiunii lucru-
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Colectivul Fabricii de pielărie ți 
încălțăminte Cluj a dezbătut cu însu- 
flefire sarcinile de plan pe anul 1966, 
scofînd în evidență importante re
zerve interna de producție. Pe aceas
tă bază s-a angajat să depășească 
sarcinile anuale de plan cu :

— 2 500 000 lei la producția 
globală ;

— 2 000 000 lei la producțla- 
marfă ;

— 20 000 perechi încălțăminte;
— 6 000 mp căptușeli piele;
— 12 000 kg șpalt vegetal;
— 0,4 la sută la productivita

tea muncii ;
— 500 000 lei economii la 

prețul de cost;
— 200 000 lei beneficii;
— 3 000 mp piei fețe ți 4 000 

kg talpă bovine calitatea I;
— economisirea a 10 000 kg 

piei crude de bovine și 
porcine, 3 000 mp piei fețe.

Pînă la 8 mai va realiza t
— 700 000 lei la producția 

globală ;
— 500 000 lei la producfia- 

marfă ;
— 5 000 perechi încălțăminte;
— 2 000 mp căptușeli piele ;
— 4 000 kg șpalt vegetal ;
— 200 000 lei economii la 

prețul de cost;
— 80 000 lei beneficii;
— 1 000 mp piei fețe, 1 400 kg 

talpă bovine calitatea I;
— economisirea a 3 500 kg 

piei crude bovine și por
cine și 1 000 mp piei fețe.

Tn scopul realizării exemplare a an
gajamentelor luate s-au stabilit 75 de 
măsuri tehnico-organizatorice.

I

I

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al Uzinei „înfrățirea"-Ora
dea s-a angajat să depășească pre
vederile planului pe acest an cu :

— 600 000 lei la producția
globală ;

— 500 000 lei la producția
marfă vîndufă șl încasată;

— 0,3 la sută la productivita
tea muncii;

— 300 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 200 000 lei beneficii.
Din care, pînă la 8 mai :

— 250 000 lei la producția
globală ;

— 200 000 lei la producția
marfă vîndută șl încasată;

— 100 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 100 000 lei beneficii.
Angajamentul mai prevede :

— Livrarea la export a 40 de 
mașlnl-unelte peste sarcina pla
nificată.

— Realizarea cu 10 zile îna
inte do termen a prototipului 
mașinii de frezat FUS-250X800.

— îmbunătățirea execuției la 
partea hidraulică a șepingurilor 
cu cursa de 425 mm șl 700 mm.

— Reducerea procentului de 
rebut față de cel admis la tur
nătorie cu 0,5 la sută ți la pre
lucrări mecanice cu 0,2 la sută.

Pentru realizarea sarcinilor de plan 
șl a angajamentelor este prevăzută 
organizarea științifică a producției și 
a muncii. Introducerea de noi me
tode ți procedee tehnologice.

o ASCAR — centrul de asistență medi
cală a cardiacilor — a împlinit 20 de ani 
de existență. Numai în ultimii șase ani au 
fost internați aici peste 10 000 de bolnavi, 
iar cadrele serviciului social au efectuat a- 
proape 50 000 de controale de specialitate.

® A fost terminată și dată în întregime 
în folosință șoseaua Brașov — Poiana Bra
șov, construită la altitudinea de peste 
1 000 m.

• Biblioteca regională Iași a împlinit 15 
ani de activitate. în această perioadă, nu
mărul volumelor a crescut de la 2 600 
la peste 200 000, ea fiind frecventată de 
aproape 2 400 000 de cititori.

o Ieri, din portul Constanța a plecat în 
prima cursă, îndreptîndu-se spre portul 
libanez Tripoli, nava românească „Turnu 
Severin".

® Colectivul Teatrului de comedie din 
București a prezentat ieri seara la Bra
șov un spectacol cu piesa „Rinocerii" de 
Eugen Ionescu.

„E stricat aparatul". în loc de cafea, un 
gogt de scuză ; așa sîntețl servit la brase

ria centrală din Ploiești

(Urmare din pag. I)

vechi în ce privește pregătirea fabri
cației și decalajul dintre secțiile uzi
nei. Totodată, a trebuit să combatem 
hotărî! mentalitatea unor maiștri și 
tehnicieni, după care ritmicitatea n-ar 
avea importanță, de vreme ce planul 
se îndeplinește. Ne-am ocupat cu 
toată răspunderea de asigurarea 
comenzilor de utilaje chimice pen
tru luna ianuarie și primul trimes
tru. Ca urmare, am putut să corelăm 
mai bine activitatea de proiectare cu 
cea de elaborare a tehnologiei și de 
pregătire a fabricației.

— Dar în legătură cu organiza
rea asistenței tehnice în schimbu
rile doi și trei, ce ați întreprins ?

— Fiecare dintre cadrele tehnice 
de conducere lucrează, prin rota
ție, și în schimbul de noapte. In 
secțiile cazangerie, uzinaj, 
menți, forje s-au repartizat 
neri în toate schimburile, 
mult, în atelierele principale 
liniile de fabricație 
schimburile II și III 
Din inițiativa comitetului de par
tid, în uzină a pornit acțiunea 
„Schimburile doi și trei la nivelul 
schimbului I". Rezultatele sînt edi
ficatoare : poate pentru prima 
dată, în foate schimburile s-a înre
gistrat o ritmicitate deplină, o cali
tate corespunzătoare a producției.

— Uzinele furnizoare își respec
tă obligațiile contractuale ?

— Nu prea. în perioada imediat 
următoare avem de realizat citeva 
comenzi de utilaje pentru export. 
Livrarea lor la termenele prevă
zute depinde nu numai de noi, ci 
și de Uzina mecanică din Tîrgoviș- 
te, care trebuie să ne asigure două 
tipuri de ventile. întîmpinăm greu
tăți și din partea combinatelor si
derurgice Hunedoara și Reșița în 
ce privește livrarea oțelului pen
tru rulmenți.

rul- 
ingi- 

Mai 
și la 

lucrează în 
și maiștri.

a

DIN VREMEA CELJILOR

Vizitatorii care au 
trecut ieri prin sălile 
secției de istorie a 
Muzeului regional din 
Baia Mare au făcut 
cunoștință cu un ex
ponat de o deosebită 
valoare istorică: un 
coif celtic (fotografia 
alăturată), datină din 
jurul anului 300 î.e.n., 
descoperit în cimiti
rul daco-celtic din 
apropierea orașului 
Cărei.

• La Centrala termoelectrică Luduș au 
început probele mecanice la cazanul 
grupului de 200 MW. Se lucrează și la in
stalarea aparaturii de măsură și control 
din camera de comandă.

o în cel de-al 7-lea bloc turn, construit 
în cartierul Aleea Carpați din Tg. Mureș, 
s-au mutat ieri 80 de familii. Numărul 
apartamentelor date în folosință în noul 
cartier se ridică la 1 210.

• Ieri a sosit în țară tenorul sovietic 
Vladimir Timohin, artist emerit al R.S.S. 
Ucrainene, de la Teatrul Academic de stat 
de operă și balet „Taras Sevcenko" din 
Kiev. El va cînta în „Rigoletto" pe scena 
Operei maghiare din Cluj, la Galați în 
„Tosca" și la Iași în „Traviata".

• La Craiova s-a dat în folosință o mo
dernă autobază I.R.T.A. cu o capacitate de 
exploatare și întreținere de aproape 400 
de autovehicule.

o Pe baza rezultatelor obținute în între-

trpduc în fabricație urzeli și bătă
turi de slabă calitate, ceea ce pro
voacă ruperea firelor, întreruperi 
dese ale lucrului. (Tot în ziua de 
12 ianuarie, la țesătoria A de la 
Găvana, războaiele automate cu 
numerele 181, 296, 3S3 și 3S6 au 
stat circa 6 ore fiecare din cauza 
ruperilor de fire — n. red.). Con- 

' ducerea întreprinderii va trebui 
să-și îndrepte hotărît atenția asu
pra modului cum sînt reparate și 
întreținute utilajele".

După cum se vede, Ia întreprin
derea „Textila" din Pitești se repetă 
aceleași deficiențe semnalate și anul 
trecut: lipsa decalajului dintre secții, 
folosirea cu randament scăzut a mași
nilor, calitatea slabă a producției.

neajunsu-

în urma dezbaterii sarcinilor de 
plan pe anul 1966, colectivul Combi
natului de zahăr și ulei „Oltenia"- 
Podari s-a angajat să realizeze peste 
plan :

— 2 077 000 lei la producția
globală ;

— 2 077 000 lei la producția
marfă ;

— 0,3 la sută la productivita
tea muncii;

— 1 083 000 lei economii su
plimentare la prețul de 
cost;

— 500 000 lei beneficii.
mai :

la producția

la producția

Din care, pînă la 8
— 700 000 lei

globală ;
— 700 000 lei

marfă ;
— 200 000 lei economii supli

mentare la prețul de cost;
— 100 000 lei beneficii.

Acesta angajamente vor fi realizate 
prin munca plină de elan a întregului 
colectiv, prin îmbunătățirea organi
zării întrecerii socialiste.

PITEȘTI
Bilanțul primei decade nu e de

loc favorabil. Fabrica este în res
tanță cu 57 300 mp de țesături. 
Cum se explică această situație ?

— Pînă la sfîrșitul lunii mai 
este vreme — ne-a declarat tov. 
ALEXANDRU ZULUF, inginer șef 
adjunct al întreprinderii. Fabrica 
„Textila" din Mediaș nu ne-a li
vrat nici pînă acum articolele echi
pament tip M pentru samforizat. 
Dar chiar dacă le primeam, nu a- 
veam cu ce efectua operația, întru- 
cît forul tutelar nu a rezolvat pro
blema utilajului respectiv.

Răspunsul e destul de contra
dictoriu. Care să fie adevărata 
cauză a neritmicității producției ?

— Din prima decadă — a preci
zat ing. ION GRUN, șeful țesăto- 
riei de la unitatea A — trebuia să 
producem tifon pe 125 de războaie 
de țesut (acest articol are o pon
dere mare în planul de produc
ție). în realitate nu au lucrat 
decît... 25. Chiar filatura întreprin
derii nu ne-a pus la dispoziție can
titățile de fire necesare. Și nu nu
mai cele pentru tifon, ci și pentru 
alte trei articole la care avem mari 
rămîneri în urmă.

FILOFTEIA DUMITRU, țesă
toare : „Trei dintre cele 9 războaie, 
la care lucrez, stau de azi dimi
neață (e vorba de 12 ianuarie —• 
n. red.) și acum este ora 14. Am 
chemat ajutorul de maistru și 
mi-a răspuns că... nu are decît 
două mîini".

PÂNDELE CONSTANTINESCU, 
maistru: „Nu de puține ori se in-

Cunoseînd prea bine 
rile pe care le-a provocat anul tre
cut munca „în asalt", era de aș
teptat ca tovarășii din conducerea 
uzinei să fi luat din vreme toate 
măsurile tehnico-organizatorice 
pentru ca planul să fie îndeplinit 
ritmic încă din prima lună a anu
lui. O vizită prin secțiile uzi
nei dovedește tocmai contrariul. 
La secția montaj, în prima decadă din 
ianuarie s-a realizat doar 26 la sută 
din planul lunar de producție.

După cum ne-a relatat tov. IOAN 
BETUKER, maistrul principal al 
secției, în această perioadă nu s-au 
fabricat anumite produse finite cum 
sînt: un ciur percutant, două lan
țuri de apropiere, 20 de role la pi
votul central, mai multe suporturi 
de diferite mașini și utilaje.

Intre secția prelucrătoare și cea de 
montaj nu există practic un decalaj. 
Lipsa de decalaj se face simțită șl în
tre secția prelucrătoare și turnătorie. 
La turnătorie continuă să persiste 
neajunsuri mai ales în ce privește 
calitatea pieselor. In secția prelu
crătoare, mașinile au fost supraîncăr
cate în unele zile ale decadei, iar 
în altele — slab folosite. Iată unde 
duc imperfecțiunea decalajului 
între secții, programarea internă 
defectuoasă a producției.

★
Din cele constatate cu prilejul an

chetei se desprinde concluzia că stă
ruie încă, în unele dintre întreprin
derile amintite, anumite deficiențe, 
mai ales în domeniul planificării in
terne și organizării producției, asi
gurării decalajului între secții, încăr
cării utilajelor la întreaga capacitate 
și aprovizionării tehnico-maferiale. 
Există în întreprinderi cadre care mai 
gîndesc așa : „în definitiv, chiar 
prin „asalt" planul tot se îndepli
nește pînă la urmă I’ Nimic mai 
greșit decît o asemenea concepție I 
Economiei naționale nu-i poate fi 
indiferent cum se îndeplinește pia
nul în fiecare întreprindere, lată de 
ce este necesar ca organizațiile de 
partid, colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni să ia atitudine 
hofărîfă împotriva oricăror tendințe 
de a se perpetua munca în „asalt". 
Conducerile întreprinderilor vizate 
și forurile lor tutelare au datoria 
să ia cele mai potrivite măsuri pen
tru înlăturarea neîntîrziată a nea
junsurilor semnalate, încît și în 
ceste unități industriale producția 
să se desfășoare ritmic, cu precizie 
de ceasornic.

a-

(Anchetă realizată de Gheorghe 
BALTA, Constantin CAPRARU, 
Gheorghe CÎRSTEA, loan VLAN- 
GA, corespondenți ai „Scînteii")

„DIE AN- 
ZEITUNG" 
un articol

„Unchiul Vania" de A. P. Cehov, 
de Szabo Lajos, „Un 

numit dorință" de Tennessee

• La Scornicești, regiunea Argeș, s-a 
terminat construcția unei noi stațiuni de 
mașini și tractoare.

La uzina „Republica" din Capitala se exe
cută lucrările de trasare ale noii sculării

Foto : M. Andreescu

cerea patriotică pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor, Comitetul executiv al 
Sfatului popular regional Bacău a acordat 
premii în valoare de peste 200 000 lei ora
șului Adjud și comunelor Bodești, Răchi- 
teni și Prăjești.

o între 24 și 27 ianuarie, secția maghia
ră a Teatrului de Stat din Tg. Mureș în
treprinde un turneu în Capitală. în pro
gram : 
„Cuibul familiei" 
tramvai 
Williams.

a

Hotăriri ale Consiliului de Miniștri
țuri se aplică și pentru cantitățile de 
produse predate peste cele înscrise 
în contracte, precum și pentru pro
dusele prevăzute în contractele mai 
vechi în curs de executare. Uni
tățile agricole care încheie con
tracte pentru cultivarea și valori
ficarea acestor produse se bucură 
de avantaje din partea statului, 
printre care primirea de avansuri 
bănești, plata transportului efec
tuat pînă la locul de recepționare, 
acordarea în folosință, cu titlu 
gratuit, a mașinilor pentru desă- 
mînțare etc.

Tot printr-o Hotărîre a Consi
liului de Miniștri s-au stabilit noi 
prețuri de contractare și achiziție 
la nuci, începînd cu recolta anu
lui 1966. în funcție de calitate, 
producătorii pot valorifica aceste 
fructe prin cooperația de consum, 
la prețuri pînă la 9 lei kg, pe ca
lea contractărilor, și pînă la 8,25 
lei kg — pe calea achizițiilor.

O Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, emisă recent, prevede îmbu
nătățiri la regimul de contractare, 
achiziționare și livrare a semințelor 
și paielor de sorg. Potrivit ho- 
tărîrii, începînd cu recolta anu
lui 1966, Uniunea Centrală a Co
operativelor de Consum poate 
încheia contracte, pe unul sau mai 
mulți ani, cu unitățile agricole de 
stat și cu cooperativele agricole de 
producție, pentru cumpărarea paie
lor de sorg la prețul de 5 lei kg 
calitatea I și 3 lei kg calitatea a 
Il-a, precum și a semințelor de sorg 
la prețul de 1 leu kg. Aceleași pre-

în cadrul relațiilor de colabora
re dintre organele centrale de pla
nificare din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, marți la amiază a sosit în 
Capitală Peter Valyi, prim-vice- 
președinte al Comisiei de stat a 
planificării din R. P. Ungară, în
soțit de Laszlo Darvas, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Oaspeții au fost întîmpinați la 
sosirea în Gara de Nord de Tro- 
fin Simedrea, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de stat al planifi
cării, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, pre
cum și de funcționari superiori din 
C.S.P. Au fost prezenți Jozsef Vin
ce, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Primul spectacol 
al Ansamblului de cintece 
și dansuri populare 
din R. P. Albania

Ansamblul de stat de cîntece și 
dansuri populare din R. P. Alba
nia a prezentat marți seara, în 
sala Teatrului C.C.S. din Capitală, 
primul spectacol din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în 
țara noastră.

Printre cei prezenți la spectacol 
se aflau Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., Ion Borca, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar • al Capitalei, oameni de artă 
și cultură. Au fost de față Răpi 
Gjermeni, ambasadorul R. P. Alba
nia la București, și membri ai am
basadei. Solii artei populare alba
neze au fost răsplătiți cu vii aplau
ze de publicul spectator pentru 
măiestria lor artistică. La sfîrși
tul spectacolului, artiștilor oaspeți 
le-au fost oferite flori. (Agerpres)

Plenara Uniunii arhitecților
In aula

tură „Ion Mincu" din Capitală au 
început marți după-amiază lucră
rile plenarei Uniunii arhitecților.

Iau parte membrii Uniunii arhi
tecților, specialiști din toate re
giunile țării, precum și reprezen
tanți al unor organizații și institu
ții centrale. După cuvîntul de des
chidere, rostit de prof. arh. Octav 
Doicescu, vicepreședinte al Uniunii 
arhitecților, arh. Tiberiu Niga a 
prezentat referatul „Rolul actual al 
activității de tipizare". Referatul a 
fost urmat de discuții.

(Agerpres)

Institutului de arhitec-

Săptămînalul vest- 
german 
DERE 
publică 
despre penetrația ca
pitalului străin în 
economia R. F. Ger
mane.

„în economia vest- 
germană pătrunde tot 
mai mult capital străin. 
Grupurile de concerne 
internaționale, care 
dispun de capitaluri 
mari, sînt cel mai pu
ternic reprezentate în 
industria de automo
bile, cea a uleiurilor 
minerale și în diferite 
ramuri ale industriei 
alimentare și ale celei 
de articole de lux. 
Aproximativ o zecime 
din capitalul 
existent în 
Federală —■ 
ridică la un 
aproape 11 
mărci 
în industria alimentară 
și cea de articole de 
lux. Potrivit unei sta
tistici publicate recent 
de Banca comercială 
din R.F.G., capitalul 
străin participă la 148 
de întreprinderi din 
această ramură. în 
frunte se situează con
cernele olandeze.

îngrijora re

străin 
Republica 
care se 
total de 
miliarde 

este investit

Ziarul austriac 
„DIE PRESSE" pu
blică un articol des
pre ciocnirile armate 
dintre trupele irakie
ne și partizanii kurzi, 
din care extragem:

pentru prima 
adevărată o-

„De cîteva săpfă- 
mîni, regiunile nordice 
ale Irakului au devenit 
teatrul unor lupte grele 
între trupele guvernu
lui de la Bagdad și par
tizanii kurzi. Guvernul 
condus de Bazzaz a 
pornit, 
oară, o
fensivă împotriva kurzi
lor pentru a pune ca
păt, în sfîrșif, războiu
lui civil care durează 
de aproximativ cinci 
ani. Pînă acum însă, 
speranțele guvernului 
nu s-au împlinit pen
tru că unele din unită
țile sale au căzut într-o 
ambuscadă a kurzilor 
și s-au putut elibera 
doar în urma interven
ției masive a aviației 
militare. Cu prilejul 
bombardamentelor, ira
kienii au violat și teri
toriul iranian. Știrile, 
care parvin doar spora
dic din regiunile răscu
late, arată că numai în 
nord, în apropierea 
frontierei turce, la Sa-

mare stîrnește însă pe
netrația grupurilor a- 
mericane. Potrivit unor 
aprecieri precaute, as
tăzi peste 1 150 de fir
me americane activea
ză în economia Repu
blicii Federale, dintre 
care peste 450 dispun 
de întreprinderi pro
prii față de 350 în anul 
1957. Tn 1960, suma 
totală a capitalului a- 
merican investit în Re
publica Federală s-a 
ridicat la circa 4 mili
arde mărci ; astăzi el a 
crescut la peste 9,2 mi
liarde.

în industria alimen
tară și de articole de 
lux, uzinele Maizena, 
fabrica de biscuiți Triil- 
ler și foate fabricile de 
coca-cola se află în 
mîini americane. Fie
care a treia țigară pusă 
în vînzare în Republi
ca Federală este pro
dusă de firme proprie
tatea capitalului ameri
can.

Principalul cîmp de 
activitate al capitalului 
american este însă in
dustria de automobile. 
Tn această ramură, con
cernele americane (Ge
neral Motors și Ford) 
au acaparat 40 la sută 
din piață. Alte ramuri

cho, Imadija și spre 
nord de Mossul, unită
țile guvernamentale au 
reușit să obțină succe
se ; în schimb, în est, 
de-a lungul unui front 
întins, în special în re
giunea Erbil-Suleima- 
nije, ele au înregistrat 
regrese.

Tn decembrie au a- 
vut loc aici o serie de 
bătălii înverșunate care 
au durat circa 14 zile și 
au costat trupele gu
vernamentale 200 
morți și circa 100 
prizonieri. Kurzii 
doborît două avioane 
și au distrus cu mor- 
tierele lor mai multe 
tancuri irakiene. în
cursul operațiilor au
fost arse cel puțin 60 
de sate kurde. Cele 
mai multe au fost ni
merite de bombele in
cendiare lansate de a- 
vioane, parțial însă ele 
au fost incendiate de 
soldații irakieni drept 
represalii pentru că au 
oferit adăpost rebeli
lor.

Trei, din totalul de 5 
divizii de care dispune 
guvernul de la Bag
dad, operează astăzi în 
nordul Irakului, dar ca
litățile lor combatante

de 
de 
au

importante de investi
ții americane în Repu
blica Federală sînt in
dustriile de anvelope, 
uleiuri minerale și gaze 
naturale, industriile 
chimică, electrotehnică 
și de mașini pentru bi
rouri.

Din acest tablou re
iese în mod limpede 
că monopolurile ame
ricane activează, îna
inte de toate, în ramu
rile industriale care 
stau sub semnul unei 
puternice expansiuni și 
care oferă garanția ob
ținerii de profituri ma
xime.

Bonnul se declară 
însă, în principiu, de 
acord cu pătrunderea 
capitalului străin și fa
vorizează, mai ales, 
concernele americane, 
penfru că speră să-și 
asigure, în acest fel, 
un anumit sprijin al 
Washington-ului în u- 
nele probleme politi
ce. Singura obiecțiune 
a guvernului federal 
este aceea că ameri
canii, în politica lor 
privind personalul și 
practica de afaceri; 
frebuie să se adapteze 
condițiilor și practicilor 
existente în Republica 
Federală".

nu sînf prea mari. Gu
vernul se teme să fo
losească soldați kurzi 
împotriva răsculaților 
și toate unitățile for
mate din kurzi au fost 
transferate în sud. In 
munții abrupți, unde se 
duc luptele, trupele a- 
rabe, neobișnuite cu 
condițiile terenului, în- 
tîmpină mari dificul
tăți. Lor li se opun 
oameni fanatici care 
cunosc bine toate po
tecile muntoase.

De cîfva timp, răs- 
culații dispun de arme 
moderne, în primul 
rînd de aruncătoare de 
grenade, tunuri pentru 
teren accidentat și 
arme antitanc. După 
cum se afirmă la Bag
dad, acesfe arme nu 
au fost livrate de Iran, 
ci cumpărate legal 
în Occident. Persoane 
informate 
contractele
prevăd că transportu
rile de arme trebuie 
predate kurzilor la 
frontiera irakiană și că 
acolo ele 
de aceștia 
parte din 
produsă 
kurzi".

afirmă că 
încheiate

sînf achitate 
din urmă. O 
muniții este 
chiar

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

O jumătate de milion de polo
nezi sînt ocupați în ramura industriei 
extractive. între toate cîte se extrag 
din subsolul Poloniei, locul înfîi îl 
deține cărbunele, aurul negru al Si
leziei. Amănuntul acesta — dacă se 
poate numi amănunt activitatea și ac
tivitățile conexe cărora le dă naștere 
scoaterea din adîncuri a circa 120 de 
milioane de tone pe an de materie 
energetică — îl cunoșteam mai de 
demult. însă adevărata semnificație a 
cărbunelui silezian în economia polo
neză am înțeles-o abia la Katowice, 
lat-o oglindită în cîteva cifre. Pro
ducția antebelică se ridica la 38 mii. t; 
în 1965 .............................  ' "
1970 va 
tracfivă 
mia R.
De altfel, Ministerul Minelor și Ener
giei se află nu la Varșovia, ci la Ka
towice. De industria cărbunelui se 
leagă sfrîns cea a construcțiilor de 
mațini și cea energetică. Paralel cu 
extracția cărbunelui superior s-a dez
voltat aici, pornind după războ1’ de 
la zero și ajungîndu-se în prezent la 
o producție de 23 mii. t, extracția lig
nitului.
truit 
care o termocentrală cu 
de 2 400 000 kWh.

Tn bazinul Sileziei se 
cel mai ieftin cărbune 
prețul de cost fiind aici 
mai scăzut decît în oricare țară occi
dentală și aproximativ egal cu pre
țul de extracție din S.U.A.

N-am coborît în minele din îm
prejurimile orașului Katowice, însă 
din spusele specialiștilor și după cît 
mă poartă imaginația, subsolul are în
fățișarea unui burete. Zilnic se scot 
la suprafață munți de materie care, 
dislocată, lasă caverne uriașe. S-au 
produs prăbușiri și, trecînd dinfr-o ca
tastrofă în alta, scoarța terestră era 
amenințată să-și schimbe înfățișarea. 
Specialiștii polonezi au găsit mijloace 
de a preînlîmpina fenomenul, infro- 
ducînd în galeriile exploatate nisip. 
Un milion de tone de nisip se intro
duc zilnic în cavitățile subterane. Așa 
a apărut o activitate conexă mineri
tului — exploatarea nisipului. Pentru 
nisip s-a construit o rețea de căi fe
rate egală cu cea a voievodatului 
Wroclaw. Penfru nisip s-au construit 
vagoane speciale, excavatoare de o 
factură adecvată, pompe puternice și 
conducte însumînd kilometri șl kilo
metri lungime (nisipul se Introduce în

stare umedă). Pentru nisip s-au sacri
ficat zeci de hectare de pămînturi 
arabile și de păduri. Locurile de unde 
se exploatează nisipul au un aspect 
lunar. Ca să fie vindecate rănile sub
terane, se fac alte răni la suprafață, 
dar metoda umplerii cu nisip a ga
leriilor exploatate , a făcut posibilă 
punerea în valoare a uriașelor zăcă
minte de cărbune aflafe sub orașele 
Sileziei.

de la capăt pe ruinele lăsate de 
război. Zona Gdansk-Gdynia deține 

o 
la sută.

în economia navală a Poloniei
pondere de aproximativ 75

Economii pentru copii

Navele

aceasta a atins 119 mii. t ; în 
fi de 133 mii. f. Industria ex- 

a cărbunelui este, în econo- 
P. Polone, ramură de bază.

Pe bază de lignit s-au cons- 
mari unități energetice, între 

o capacitate

exploatează 
din Europa, 
de 2,25 ori

La vărsarea Vistulei în mare se află 
complexul de orașe-porturi Gdansk- 
Gdynia.

Pînă să ajungă aici, Vistula stră
bate, pe o lungime de 1 100 km, toate 
formele de relief, culege un foarte 
mare număr de afluenți, trece prin 
zone de maximă demografică, spin
tecă orașe mari — Cracovia, Varșo
via, Torun, aprovizionează cu apă 
multe centre industriale — Nowa 
Huța, Polawy, Plock. Fluviul este po
lonez de la izvor pînă-n mare și pri- 
vindu-l pe harfă îți sugerează ideea 
unei coloane vertebrale a țării.

Gdanskul, port al Vistulei ca și 
al Mării Baltice, se afirmă pe plan e- 
conomic prin activitatea foarte inten
să de construcții navale. Șantierele 
sînf printre cele mai mari din Euro
pa și se situează, în ordinea capaci
tății și a producției realizate, pe lo
cul 9—10 în lume. Statisticile arată 
că în 1965 s-au construit aici vasd 
totalizînd 167 290 tone brute. Se pro
duc nave-baze pescărești pînă la 
13 000 t.d.w. — adevărate fabrici plu
titoare, în jurul cărora gravitează flo
tilele de pescuit. Se mai produc car
gouri de 12—13 000 t.d.w., vase spe
cial construite pentru transportul de 
lemne în Marea Baltică, traulere. Su
prafața șantierului (fără canale) însu
mează 400 ha. Aici lucrează 15 000 
de oameni, dintre care 400 de ingineri 
și 800 de tehnicieni. Ni s-a relatat că, 
în afara acestui mare șantier, la 
Gdansk mai ființează : un șantier de 
construcții navale militare ; un 
fier, pe Vistula, specializat în 
sfrucții de vase fluviale ; încă
șantiere de reparații. Apoi, la Gdynia, 
cel mai mare port maritim polonez, 
există un alt șantier care poate pro
duce, în docuri uscate, vase pînă la 
o capacitate de 65 000 t.d.w.

E rezultatul muncii unui popor har
nic, al condițiilor create de orîndui- 
rea socialistă. Tot ce se vede astăzi 
La Gdansk șl Gdynia a fost construit

șan- 
con- 

două

Orașele Poloniei, atîtea 
văzut, au fiecare un anume 
o identitate, ce le face să se deose
bească foarte mult unul de altul. 
Cracovia este orașul monumentelor 
istorice, unul dintre cele mai impu
nătoare centre ale Evului Mediu po
lonez, exemplu de simbioză între 
o bogată cultură a trecutului și gîn- 
direa artistică și socială contempora
nă. Spre deosebire, Gdynia este o 
așezare modernă, oraș construit, pe 
locul unui vechi sat pescăresc, în 
perioada dintre cele două războaie. 
Cazimirscul este conservat la stadiul 
în care se află datorită numeroaselor 
sale construcții în stil Renaștere. Ora
șele sileziene — Katowice, Chorzow, 
Gliwice, Bytom, Zabrze, Ruda, Sos- 
nowiec — alcătuiesc laolaltă o aglo
merare urbană de aproape două mi
lioane de oameni.

Există însă, între foate, o trăsătură 
de unire — construcțiile noi. Se con
struiește mult, folosindu-se mijloace 
mecanizate, elemente prefabricate, 
iar în loc de cărămidă — beton ce
lular aufoclavizat.

O particularitate a activității de 
construcții din Polonia o constituie 
cooperația ; cooperația de locatari, 
care realizează apartamente la preț 
mai redus, cu dreptul de folosință pe 
viață și nu de a le înstrăiha — și 
cooperația de proprietari, care con
struiește locuințe mai confortabile, 
dîndu-le în deplină proprietate. în 
cincinalul care a început la 1 ia
nuarie anul acesta, sarcina coopera
ției în construcția de locuințe este 
evaluată la 364 000 de apartamente, 
ceea ce reprezintă circa 60—65 la 
sută din efortul general făcut pe a- 
cest fărîm. Acțiunea este sprijinită de 
către sfat prin credite de lungă du
rată.

Tovarășii polonezi numeau aceasta 
o direcționare a economiilor bănești 
ale populației către un scop de în
semnătate economică și stimularea e- 
conomiilor. în Varșovia se numără 
peste 10 000 de conturi de depunere 
ai căror titulari sînt fii minori. De altă 
parte, tineri ce vor să se căsătoreas
că își creează la Cooperativa de con
strucții de locuințe un cont comun da 
economii.

cîte am 
specific,
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LUXEMBURG

(TnOUĂ AMlNARE
LUXEMBURG 18 (Agerpres). — Marți au luat sfîrșit Ia Luxem

burg lucrările Consiliului ministerial al Pieței comune. Potrivit re
latărilor agenției Reuter, impasul continuă, cei șase miniștri nepu- 
tînd ajunge la un acord asupra modalităților soluționării crizei. Ei 
se vor întîlni din nou în zilele de 28 și 29 ianuarie.

Agenția France Presse mențio
nează manifestarea în ultima șe
dință a unei „încordări franco- 
vest-germane" care, adaugă a- 
genția, „a încărcat considerabil 
atmosfera în momentul despărți
rii". Principala problemă diver
gentă a fost sistemul de vot ma
joritar asupra căruia obiectează 
Franța. „Cei cinci" consideră 
inacceptabilă propunerea Franței 
privitoare la menținerea actua
lului sistem de vot adică a a- 
doptării hotărîrilor cu unanimi
tate de voturi.

O încercare de a se ajunge la 
un compromis, făcută de Spaak, 
a fost primită cu răceală de de
legația franceză.

Mai mulți vorbitori au apre
ciat că propunerea franceză în 
legătură cu Comisia Pieței co
mune, nu ia în considerare și 
dorințele celorlalți parteneri. Ei 
au reproșat delegației franceze 
că ea este gata să discute numai 
finanțarea exporturilor surplusu
rilor ei agricole și tarifele va
male împotriva importurilor a- 
gricole din terțe țări. „Cei cinci" 
doresc însă să se discute și pe 
marginea negocierilor tarifare 
ale rundei Kennedy. O altă do
rință a Franței este sporirea de 
la 9 la 14 a numărului membri
lor Comisiei unice care ar urma 
să se realizeze prin fuzionarea 
executivelor celor trei organis-

Reunlunea 
de la Strasbourg 

(STRASBOURG 18 (Agerpres).—
Marți s-a deschis la Strasbourg 
sesiunea Parlamentului Euro
pean (organism consultativ al 
Pieței comune), care va dura pa
tru zile. Punctul culminant al 
întîlnirii îl va constitui confrun
tarea de joi cu miniștrii de ex
terne ai țărilor membre ale 
C.E.E., care vor sosi de la con
vorbirile referitoare la viitorul 
Pieței comune, ce s-au desfășurat 
la Luxemburg.

me economice vest-europene 
(Piața comună, CECO și Eura
tom). Franța s-a declarat gata să 
accepte pînă la 7 februarie bu
getul comunității dacă partenerii 
săi vor accepta dreptul de veto 
în adoptarea hotărîrilor Consi
liului Ministerial și limitarea ro
lului comisiei Hallstein.

Greva presei 

în Sudan
KHARTUM 18 (Agerpres). — Nici 

un ziar sudanez, cu excepția a 
două publicații — „Al-Nil” purtăto
rul de cuvînt al partidului guverna
mental UMMA, și „Al Alam", organ 
al Partidului național unionist — 
nu a apărut marți la Khartum, a 
anunțat agenția M.E.N. Lucrătorii 
din presa sudaneză și-au demon
strat astfel protestul împotriva sus
pendării publicațiilor de stînga „El 
Fager El Gadid’ și „Sawt El Ma- 
raa". Totodată, Uniunea presei su
daneze cere Ministerului de Inter
ne să revină asupra hotărîrii ilega
le prin care cele două publicații au 
fost suspendate.

ATENA

Sesiune parlamentară 
dificilă
ATENA 18. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Marți după-amiază parla
mentul grec și-a reluat lucrările. 
Ordinea sa de zi prezintă multe 
probleme acute ceea ce anunță dez
bateri agitate, de uzură. Grupurile 
parlamentare ale partidelor politi
ce și-au precizat poziția față de 
cele mai multe proiecte de lege ale 
guvernului depuse în parlament. 
„Este îndoielnic dacă proiectele de 
lege privitoare la impunerea unor 
noi impozite vor fi votate de către 
parlament", scrie ziarul „Kathime- 
rini". Ministrul de justiție Stepha- 
nakis a depus marți în parlament 
un proiect de lege care prevede co
mutarea pedepsei capitale și a 
celei de închisoare pe viață pro
nunțată în baza legii 375 (așa nu
mita lege despre spionaj — n.r.) la 
închisoare pe 20 de ani. Se preco
nizează, de asemenea, reducerea 
termenelor de închisoare ale altor 
condamnați. Proiectul de lege a- 
fectează 96 deținuți între care opt 
femei. Printre ei se află cinci con
damnați la moarte, 69 condamnați 
la închisoare pe viață și 22 con
damnați la detențiune între 10 și 
20 ani.

Cotidianul „Avghi" consideră că 
proiectul guvernamental constituie 
o încercare de a rezolva parțial o 
problemă importantă, și îl carac-

terizează ca o respingere de către 
guvern a cererii generale a opiniei 
publice grecești de abolire a le
gii 375. In același timp, ziarele 
dreptei critică actualul guvern a- 
cuzîndu-1 de „cedare față de pre
siunile stîngii".

In general, actuala sesiune este 
considerată de observatorii politici 
din capitala greacă drept una din 
cele mai dificile sesiuni prin care 
a trecut vreodată un guvern grec.

NIGERIA

ÎNCEPUT de 
STABILIZARE

ALGER 18. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Potrivit știrilor sosite în capitala 
Algeriei, situația din Nigeria a în
ceput să se stabilizeze. Noul prim- 
ministru, generalul Ironsi, a for
mat un guvern din care nu face 
parte nici un ministru al fostului 
cabinet condus de Balewa. Cele 
două mari partide din țară, Alianța 
Națională Nigeriană și Marea A- 
lianță Progresistă Unită (U.P.G.A.), 
au declarat că sînt fidele guvernu
lui condus de Ironsi.

Marți după-amiază, Comitetul 
unit de acțiune al sindicatelor ni- 
geriene a dat publicității un comu
nicat în care arată că sprijină noul 
guvern, formulînd totodată 11 re
vendicări. Sindicatele cer să se 
pună capăt regionalismului, spiri
tului de clan, să fie eliberați deți- 
nuții politici și să se asigure parti
ciparea sindicatelor la viața poli
tică a țării.

Insulele Barbados 
revendica 
independența

BRIDGETOWN 18 (Agerpres). — 
Primul ministru al insulelor Barbados, 
Errol Barrow, care în prezent se află 
în Statele Unite, a declarat la New 
York că speră ca țara sa să obfină in
dependența chiar în cursul acestei 
săptămîni.

VIETNAMUL DE SUD

Numărul militarilor americani 
se apropie de 200 000

NOTE Presiune

SAIGON. Luni dimineața a în
ceput debarcarea în Vietnamul 
de sud a unui nou lot de sol
dați americani, cuprinzînd mai 
mult de 7 000 soldați. Astfel, 
scrie agenția „France Presse’ 
efectivul militar al S.U.A. în 
Vietnamul de sud se apropie 
de 200 000 de oameni. Opera
țiile de debarcare au loc în re
giunea St. Jacques, la sud de 
Saigon. Comandamentul ameri
can a luat severe măsuri de 
pază, folosind efective ale ce

lei de-a doua brigăzi din ca
drul diviziei 25 de infanterie.

Potrivit unui raport dat publicității 
la Washington, forțele armate ale 
S.U.A. au pierdut, procentual, în Viet
nam mai mulți ofițeri decît în războiul 
coreean sau în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Raportul reluat 
de agenția Associated Press arată că 
pînă Ia 31 decembrie anul trecut pro
centul pierderilor în luptele din Viet
nam în rînduriie ofițerilor americani 
a fost de aproximativ 19 la sută, față 
de 16 la sută în timpul celui de-ai 
doilea război mondial.

UZINE IMOBILIZATE
ROMA 28 — Corespondentul 

Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Marți au declarat o gre
vă de 24 de ore 250 000 de me- 
talurgiști din întreprinderile la 
care participă cu capital socie
tățile petroliere și metalurgice 
de stat IRI și ENI. Muncitorii 
cer înnoirea contractului de 
muncă, deoarece contractul pre
cedent a expirat la 31 octom
brie 1965, dar administrațiile 
fabricilor refuză să participe la

tratative. Acțiunea grevistă a 
fost organizată de sindicatele pe 
ramură făcînd parte din Confe
derația Generală a Muncii din 
Italia, Confederația Sindicatelor 
Oamenilor Muncii din Italia și 
Uniunea Italiană a Muncii. 
Și-au încetat activitatea unele 
iintre cele mai mari uzine me
talurgice, printre care ,.Alfa- 
Romeo", „Ital-Sider", „Nuovo 
Pignone", „La Breda" și „An- 
saldo".

Comunicat comun sovieto-mongol
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat recent 
la Ulan Bator, prevede „întărirea 
și pe viitor a prieteniei tradiționale 
indestructibile între popoarele U- 
niunii Sovietice și R. P. Mongole"... 
„dezvoltarea și adîncirea și pe vii
tor a colaborării economice și teh- 
nico-științifice între cele două țări 
în conformitate cu principiile în
trajutorării prietenești și avantaju
lui reciproc", dezvoltarea neconte
nită a legăturilor culturale între 
cele două părți, acordarea de aju
tor reciproc în asigurarea capaci
tății de apărare a celor două țări.

Printre altele, Tratatul prevede 
că părțile vor continua eforturile 
îndreptate spre menținerea și în
tărirea păcii internaționale și a 
securității popoarelor, „vor promo
va consecvent o politică de men
ținere și întărire a relațiilor de 
prietenie și colaborare între statele 
Asiei, și totodată vor milita în co
mun pentru preîntîmpinarea și în
lăturarea pericolului de agresiune 
imperialistă în această regiune a 
lumii".

Cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Uni
unii Sovietice în R. P. Mongolă, a 
fost semnat un comunicat, în care 
se arată că în timpul tratativelor 
a avut loc un schimb de păreri a- 
supra problemelor de cea mai mare 
importanță ale construcției comu
nismului și socialismului în cele 
două țări, ale dezvoltării continue 
a relațiilor sovieto-mongole, ale si
tuației internaționale și situației 
din mișcarea comunistă și munci
torească mondială.

In comunicat se exprimă satis
facția că relațiile sovieto-mongole 
continuă să se dezvolte cu succes.

Părțile au condamnat cu hotă- 
rîre agresiunea crescîndă a S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam și inter

venția armată a acestora din ce 
în ce mai largă în Vietnamul de 
sud și au declarat că sprijină pe 
deplin poziția guvernului R. D. 
Vietnam și poziția Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

In legătură cu eforturile pentru 
realizarea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală, Co
municatul sprijină convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare.

ra MOSCOVA. La 18 ianuarie au 
“■ avut loc funeraliile academi
cianului S. Koroliov, constructorul 
primilor sateliți artificiali ai Pă- 
mîntului și al navelor cosmice. La 
funeralii au luat parte L. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., si 
alți conducători de partid și de stat 
din U.R.S.S. Urna cu cenușa lui S. 
Koroliov a fost depusă într-o nișă 
în zidul Kremlinului.

PHENIAN. Agenfia Centrală Te- 
legrafică Coreeană informează 

că, în urma frafativelor dintre de
legațiile economice ale guvernelor 
R.P.D. Coreene și R. D. Vietnam, la 
17 ianuarie s-a semnat acordul cu 
privire la ajutorul acordat R. D. 
Vietnam și acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe anul 
1966.

FE7 BUDAPESTA. La 17 ianuarie, 
“** Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C. C. al P.M.S.U., l-a primit pe 
Francesco de Martino, secretar al 
Partidului socialist italian, și pe 
senatorul Paolo Vitorelli.

ZAGREB. Luni a început la 
Zagreb procesul intentat celor 

13 membri ai așa-numitei „mișcări 
pentru eliberarea Croației", orga
nizație secretă profascistă, care a 
avut ca scop subminarea și răs
turnarea orînduirii sociale din 
Iugoslavia.

Efervescență 
în rîndul 
conservatorilor

Un articol publicat în săptă
mânalul „Spectator' sub semnă
tura lui Angus Maude, purtător 
de cuvînt al „guvernului din 
umbră’ pentru problemele co
loniale, a declanșat o efer
vescență în rînduriie conserva
torilor. Aprecierea autorului că 
partidul conservator ar fi pier
dut complet conducerea și ini
țiativa politică și că nu mai are 
coerența necesară unei mari or
ganizații politice, a devenit a- 
cum centrul unor largi dezba
teri, atacuri și contraatacuri în
tre diferite grupuri și personali
tăți ale acestui partid.

Una din cauzele nemulțumiri
lor apărute în rîndul conserva
torilor este considerată a fi a- 
ceea că actualii lideri au acor
dat sprijin în parlament politicii 
guvernului laburist față de Rho
desia, fapt ce ar fi dăunat în 
mod implicit propriilor poziții 
ale partidului. Pe de altă parte 
se consideră că înlocuirea fos
tului lider Sir Alec Douglas 
Home cu Edward Heath nu s-a 
dovedit a fi mult așteptata so
luție salvatoare de redresare a 
partidului, dat fiind că, după 
cum scrie și ziarul „Times", ă- 
ceastă schimbare „nu a fost ur
mată de o transformare a stra
tegiei politice a partidului’ și 
că „opoziția a pierdut inițiativa 
tactică".

Controversele au devenit din 
ce în ce mai ascuțite. Publicația 
„Crossbow", editată de un grup 
conservator, afirmă că partidul 
și-a pierdut vocea, că suferă de 
„laringită politică", că lipsește 
legătura dintre conducere și 
masa alegătorilor. In același 
timp liderii conservatori fac în
cercări disperate de a calma 
lucrurile și de a-i izola pe cri
ticii disidenți. Pe această linie 
se înscrie, de altfel, și gestul 
lui Angus Maude. Marți el a 
avut o discuție cu liderul partidu
lui conservator, Edward Heath, 
în urma căreia și-a prezentat 
demisia din funcția de purtător 
de cuvînt pentru problemele 
coloniale. Heath a declarat în- 
tr-un interviu la televiziune că 
din cauza poziției critice adop
tate de Maude față de partidul 
conservator și politica acestuia, 
el nu mai putea deține funcția 
de purtător de cuvînt al parti
dului. Edward Heath a făcut un 
insistent apel la unitatea parti
dului, chemînd pe conservatori 
la atac general împotriva parti
dului laburist.

Liviu RODESCU

VIENA

„tntr-un viitor a- 
propiat, Statele Unite 
vor cere aliaților lor 
europeni ajutor mili
tar pentru continua
rea războiului din 
Vietnam. Washingto
nul ar saluta trimite
rea in Vietnamul de 
sud a unor contingente 
de trupe ale partene
rilor N.A.T.O., inclu
siv a unor soldați 
(vest)-germani'. O la
conică știre de agen
ție care n-a trecut 
neobservată mai ales 
cînd, la scurtă vreme, 
ea a lost confirmată 
și Întregită de Harlan 
Cleveland, ambasa
dorul american pe 
lingă N.A.T.O. Statele 
Unite — a spus ei — 
au nevoie de ajutorul 
practic al aliaților lor 
atlantici. Forma aju
torului —• fie că este

vorba de trimiterea de 
trupe combatante, 
trupe de aprovizionare 
sau unități sanitare — 
rămtne de competența 
guvernelor respective.

Reproduse la loc de 
frunte de presa vest- 
germană, aceste de
clarații au provocat o 
vie reacție in rîndu- 
rile opiniei publice 
din R.F.G. Protestelor 
tot mai numeroase 
din partea opiniei pu
blice vest-germane 
față de agresiunea 
S.U.A. in Vietnam, li 
se adaugă luări de 
poziție chiar din par
tea unor cunoscute 
personalități ale vieții 
politice. „Problema 
trimiterii de trupe 
(vest)-germane in Vi
etnamul de sud nici 
nu poate fi pusă in 
discuție — a declarat

Desen din ziarul american „Chris
tian Science Monitor' (Boston)

Hellmut Schmidt, vi
cepreședinte al frac
țiunii parlamentare a 
Partidului social-de
mocrat. Vietnamul de 
sud se află dincolo 
de teritoriul cuprins 
de N.A.T.O... în plus, 
acest lucru ar produce 
o impresie extrem de 
negativă în lume".

O știre apărută 
acum In presa vest- 
germană vine să con
firme că autoritățile 
de la Bonn, nevoite 
să țină seamă de ce
rințele opiniei publice, 
caută să ocolească 
presiunile americane 
in privința ajutorului 
pentru agresiunea lor 
în Vietnam. Vasul de 
agrement „Helgoland" 
urmează să fie Înzes
trat cu personal al 
Crucii Roșii și trimis 
în apele sud-vietna- 
meze. El va naviga 
sub pavilion vest- 
german, simbolizînd 
astfel prezența R.F.G. 
în această zonă. Fapt 
confirmat, de altfel, de 
ziarul „Frankfurter 
Rundschau" care arată 
că „hotărîrea de a 
trimite in Vietnam un 
vas vest-german pen
tru servicii ^civile* a 
tost adoptată de cabi
netul federal... după ce 
președintele S.U.A., 
Johnson, a prezentat 
cancelarului Erhard, 
în timpul vizitei aces
tuia la Washington, 
o <liștă de doleanțe* 
cu privire la sprijini
rea intervenției ame
ricane în Vietnam'.

G. D.

COMITET DE SOLIDARITATE 
CU LUPTA POPORULUI 
VIETNAMEZ
HAVANA 18 — Trimisul special 

Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La Havana a fost dată publicității 
componența Comitetului triconti- 
nental de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, care a fost 
creat potrivit hotărîrii Comisiei 
pentru problemele politice a Con
ferinței de solidaritate a popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină. Comitetul, care își va avea se
diul la Havana, se compune din- 
tr-un președinte (Venezuela), cîte 
un reprezentant din fiecare conti
nent (R.P.D. Coreeană, Congo — 
Leopoldville și Cuba) și doi dele
gați vietnamezi, unul din partea 
R. D. Vietnam și unul din partea 
F.N.E. din Vietnamul de sud.

Comitetul a ținut duminică pri
ma sa ședință de lucru

.......... ...... ........... ... *

DECLARAȚIA
MINISTERULUI DE EXTERNE 
AL R. P. CHINEZE

PEKIN 18 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o decla
rație în care condamnă S.U.A. pen
tru bombardarea și răspîndirea de 
substanțe toxice în unele regiuni 
ale Laosului, acțiuni care s-au sol
dat cu pierderi de vieți omenești 
în rîndul populației laoțiene. „In
tensificarea bombardamentelor a- 
supra Laosului constituie un pas 
primejdios întreprins de imperia
lismul american pe calea extinderii 
în întreaga Indochină a războiu
lui de agresiune pe care-1 poartă 
împotriva Vietnamului, de sud", se 
spune în declarație.

SUB AMENINȚAREA
ARMELOR
După cum relatează agențiile de 
presă în Rhodesia represiunea ra
sistă se accentuează. Autoritățile 
din Salisbury continuă campania 
de arestări în rîndul celor care au 
participat la recentele manifes
tații de la Bulawayo și din ca
pitală. In plantațiile de tutun 
din regiunile situate în jurul loca
lităților Salisbury, Sipolo, Zi- 
munya, Fort Victoria, Umtali, mun
citorii africani sînt obligați să lu
creze sub amenințarea puștilor și a 
revolverelor. Smith a declarat cu 
cinism că cenzura sa „este un rău 
necesar’.
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FRANCE PRESSE: „O nouă lovitură 
de teatru în afacerea Ben Bârka"

PARIS. Agenția „France Presse" transmite: „Noaptea trecută a avut loc 
o nouă lovitură de teatru în afacerea Ben Barka. Georges Figon, personaj de 
primă importanță în răpirea liderului stîngii marocane, a fost găsit mort de 
către polițiștii veniți să-l aresteze în locuința unde se ascundea. Se pare că el 
s-a sinucis în momentul sosirii poliției". Moartea lui Figon este comentată de 
întreaga presă pariziană care consideră că este vorba de dispariția „omului- 
cheie” în afacerea Ben Barka.

Președintele Franței, de Gaulle, l-a primit marți la Palatul Elysee pe gene
ralul Robert, procuror general pe lîngă Curtea de Apel din Paris. Tn cursul 
după-amiezii de Gaulle a avut o scurtă întrevedere cu primul ministru Georges 
Pompidou. Observatorii politici din capitala Franței relevă că aceste întreve
deri au fost consacrate discutării „cazului Ben Barka".

CONGO Ciocniri între armată
și jandarmeria katangheză

ENTEBBE. După cum relatează gazeta „Uganda Argus', în orașul 
Kabinda, situat în apropierea frontierei dintre Congo (Leopoldville) și 
Uganda, au avut loc puternice ciocniri între unități ale armatei congo
leze și detașamente ale jandarmeriei katangheze, care-1 sprijină pe fos
tul premier Chombe. Ziarul menționează, de asemenea, că ambele părți 
au suferit pierderi importante.

S-a dat startul 
electoral

Săptămîna aceasta în Austria 
s-a dat startul campaniei elec
torale. Pregătirile pentru alege
rile parlamentare din 6 martie 
sînt în toi. Surprizele lipsesc — 
scrie ziarul «Die Presse». Față 
de alegerile din 1962, de data 
aceasta s-au purtat mai puține 
dispute pentru desemnarea can- 
didaților.

Primul partid care și-a făcut 
cunoscută poziția este Partidul 
Comunist din Austria. Conducă
torii P.C.A. au anunțat că vor 
depune o candidatură comu
nistă numai în circumscripția 
electorală nr. 4 din Viena pen
tru a facilita alegerea în parla
ment a unui reprezentant al co
muniștilor și socialiștilor de 
stînga. In dorința de a nu dis
persa voturile oamenilor mun
cii, P.C.A. recomandă ca în ce
lelalte 24 de circumscripții ale
gătorii să-și dea voturile pentru 
candidații socialiști.

Săptămîna trecută, liderii so
cialiști s-au întrunit pentru a 
definitiva programul, care, după 
adoptarea în consiliul partidu
lui, urmează să fie adus în zi
lele următoare la cunoștința 
opiniei publice.

Partidul populist care, împreu
nă cu cel socialist, a format 
coaliția guvernamentală, și-a 
făcut cunoscut la 14 ianuarie 
programul intitulat „Acțiunea 
20". Este vorba de unele preve
deri pentru o perioadă de 20 
ani privind diferite sectoare ale 
vieții economice, cultural-știin- 
țifice și de stat. în primele luări 
de poziție se remarcă faptul că 
a fost evitat un răspuns la în
trebarea pusă recent de vice
cancelarul Pittermann, dacă 
partidul populist se menține la 
principiul unui guvern de coa
liție cu socialiștii.

In această configurație poli
tică reține atenția știrea publi
cată de «Wiener Zeitung» (ziar 
cu caracter oficios) în care se 
menționează invitația partidului 
național liberal adresată parti
dului populist de a nu continua 
coaliția guvernamentală cu so
cialiștii.

Petre STANCESCU
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