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In pragul
telefoniei
automate
interurbane
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INTERNAȚIONALĂ

Comentariu In legătură 
cu recentul atac efectuat 
asupra Cambodgiei de 
trupe tailandeze.
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Stațiunile de mașini și tractoa
re au un rol tot mai însemnat în 
realizarea politicii partidului în 
agricultură. Concentrînd principa
lele mijloace de mecanizare a lu
crărilor agricole, ele acordă un a- 
jutor permanent și multilateral în 
dezvoltarea și consolidarea coo
perativelor agricole. In felul a- 
cestq, S.M.T. -ui acționează ca un 
important factor de progres în 
agricultură. Este deci firesc să se 
dezvolte continuu raporturile din
tre cooperativa agricolă și S.M.T., 
dintre cooperatori și mecaniza
tori. Să vedem cum stau lucrurile 
din acest punct de vedere în raio
nul Slatina.

★

în ce măsură mecanizatorii din 
S.M.T. simt răspunderea pentru 
recolta realizată pe terenurile lu
crate de ei ? Cei în drept să dea 
răspuns la întrebare sînt, fără în
doială, cooperatorii, deoarece coo
perativa agricolă este beneficiara 
directă a lucrărilor executate de 
mecanizatori. Iată ce ne spune 
tov. ION PAVEL, președintele 
cooperativei agricole din Teslui : 

„Deși în 1965 a fost secetă, noi 
am obținut recolte mulțumitoare. 
Ele se datoresc, în primul rină, 
muncii harnice a mecanizatorilor. 
Brigada de tractoare lucrează de 
mai mulți ani în unitatea noastră.

Aceasta a dus la întărirea legă
turii dintre mecanizatori și coope
ratori, la creșterea răspunderii 
pentru realizarea volumului 
lucrări planificat și obținerea 
recolte mari. Toți tractoriștii sînt 
din sat și fiecare are interesul să 
lucreze cit mai bine pentru ca, an 
de an, cooperativa să sporească 
producția, iar cooperatorii să reali
zeze venituri sporite".

în toate cooperativele din raion 
este apreciată activitatea mecani
zatorilor, țăranii văzînd în munca 
lor puternicul sprijin acordat de 
statul nostru pentru sporirea pro
ducției. Și totuși sînt cazuri cînd 
tractoristul nu se interesează de 
ce rămîne în urma tractorului pe 
care-1 conduce, nu este preocupat 
de sporirea recoltei, ci urmărește 
numai volumul lucrărilor execu
tate. Asemenea practică trebuie 
înlocuită prin cultivarea unei ati
tudini noi față de muncă, crește
rea responsabilității pentru cali
tatea lucrărilor. Sînt caracteristici 
care se formează ■ în timp, pe mă- 

. sura întăririi muncii politice și de 
educare socialistă a mecanizatori
lor desfășurată de organizațiile de 
partid. Că multe din lucrurile ne
gative care continuă să se mani
feste in această direcție pot fi 
schimbate în bine rezultă și din 
cele relatate tot de președintele 
cooperativei agricole din Teslui:

„Și la cooperativa noastră unii 
tractoriști nu dădeau atenție cali
tății lucrărilor, fiind preocupați să 
facă cit mai mulți hantri. Alții, 
certați cu disciplina, în campanie 

. cînd erau -atitea de făcut, veneau 
la treabă tîrziu și lăsau lucrul de
vreme. Ocupîndu-se de educarea 
lor, organizația de partid, condu
cerea cooperativei îi chema la di
ferite adunări ale cooperatorilor, 
se discuta cu ei în cadrul brigăzii. 
Intrucît mecanizatorii sînt din sat, 
am îndemnat pe părinți să urmă
rească felul cum se comportă fiii 
lor".

Numeroase alte cazuri demon
strează că atunci cînd se urmăreș
te desfășurarea, în rîndul mecani
zatorilor, a unei activități politico- 
educative rezultatele sînt dintre 
cele mai bune.

Ținîndu-se seama că lucrările a- 
gricole se întind pe o mare parte 
din timpul anului, prințr-o hotărî- 
re de partid s-a stabilit ca în a- 
ceastă perioadă membrii de-partid 
din rîndurile tractoriștilor să acti
veze în organizațiile de partid ale 
cooperativelor agricole. Aplicarea

Teodor MARIAN

de 
de

Revoluția tehnico-științitică con
temporană a multiplicat la o scară 
enormă necesitățile de informare 
în toate .domeniile, obligînd la în
sușirea unui imens volum de cu
noștințe noi, la urmărirea multiple
lor investigații, confruntări, expe
riențe, la reconsiderarea unor 
vechi puncte de vedere. De aceea, 
însemnătatea unei atari operații ca 
documentarea a luat proporții ne
bănuite, transformindu-se în ultimii 
ani în întreaga lume într-o activi
tate de prim ordin, cu norme și re
guli proprii, cu metode și instru
mente de lucru caracteristice, cu 
pronunțate tendințe spre mecani
zare și automatizare.

In acest context, apare și mai 
evidentă importanța deosebită a 
indicațiilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la îmbunătățirea activității 
de cercetare științifică, potrivit că
rora este necesar să se ameliore
ze actualul sistem de informare și 
documentare științifică, să se folo
sească pe scară mai largă mijloa
cele moderne de prelucrare a in
formațiilor, lichidîndu-se paralelis
mul existent în procurarea publi
cațiilor și cărților străine.

Numeroase materiale documenta
re de calitate, oferite întreprinderi
lor de către Institutul de documen
tare tehnică, au contribuit la obți
nerea unor rezultate bune în acti
vitatea de producție, cercetare și 
proiectare. La Uzinele „23 August", 
de exemplu, anumite lucrări reali
zate cu contribuția indicațiilor din 
literatura tehnică au dus ja econo
mii de mai multe milioane lei, care 
depășesc de cîteva ori cheltuielile 
anuale de documentare pe întrea
ga industrie constructoare de ma
șini.

Deși s-ar mai putea lesne cita și 
alte exemple de această natură, 
totuși documentarea este încă de
parte de a răspunde cerințelor ac
tuale. Fapt este că nu există încă 
un sistem unitar, bine cristalizat, de 
organizare și funcționare, prin care 
să se stabilească cu o anumită ri
gurozitate sarcinile și răspunderile 
și să se excludă paralelismele in 
activitatea de documentare. Unele 
sectoare ale economiei nu dispun 
de centre de documentare, iar în 
numeroase întreprinderi informarea 
tehnică nu este bine organizată. 
Există, de asemenea, contraste vă
dite în ce privește volumul și pro
filul publicațiilor centrelor de ra
mură. Astfel, Centrul de documen
tare al industriei petrolului și chi
miei desfășoară o activitate edito
rială mai largă, elaborînd nume
roase publicații de informare, în 
timp ce altele, cum ar fi Oficiul de 
documentare al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, se 
limitează mai ales la o activitate 
de bibliotecă și îndrumare.

Pornind de la această situație, 
credem că s-ar impune ca necesa
ră îmbunătățirea rețelei de docu
mentare pe plan național. In acest 
scop ar ii util să se completeze 
rețeaua existentă cu centre și uni
tăți de documentare noi — acolo 
unde nu există încă asemenea in
stituții. De asemenea, o strictă di

viziune a muncii în ce plivește 
procurarea și prelucrarea materia
lului documentar ar facilita mult 
cunoașterea operativă și în volum 
sensibil sporit a noutăților tehnice 
și științifice. In afară de I.D.T. 
și centrele de documentare pe

ramură, ar putea participa la 
semnalarea și sintetizarea, în mod 
organizat, a noutăților științifice și 
institutele de cercetări și proiec
tări departamentale, precum și ma
rile uzine. Centralizarea la I.D.T. și 
apoi difuzarea materialului prelu
crat la toți cei interesați prin 
intermediul revistelor de referate, 
fișelor documentare, studiilor de 
sinteză privind tendințele noi în 
tehnică și în viața economică etc., 
poate aduce, în mod neîndoios,

multiple avantaje pentru economia 
noastră națională.

O astfel de acțiune ar comporta 
nu numai aspecte organizatorice, 
de lărgire a ariei șf de accelerare 
a vitezei de informare, dar și as
pecte calitative, de conținut. Prin 
reorganizarea acestei rețele s-ar 
asigura o mai strînsă legătură a 
activității de documentare cu pro
blemele curente ale producției, cer
cetării și proiectării. în același 
timp, s-ar evita elaborarea para
lelă a. unor materiale documentare 
— așa cum se întîmplă, în prezent, 
în cazul principalelor reviste agri
cole care, sînt prelucrate atît de 
I.D.T., cit și de Centrul de docu
mentare al agriculturii. Prințr-o co-

• București-Constanfa... fără 
operatoare • Telefon public 
cu „avertizor" • Convorbiri 
semiautomate cu alte țări
• Se extinde rețeaua „telex"

Telefonia a făcut noi progrese 
pe drumul perfecționării și moder
nizării. In’ ultimul timp au fost da
te in folosință noi centrale auto
mate la București, Roman, Rm. 
Vîlcea, Cîmpina, Tg. Jiu, Turda, 
Reșița, Predeal etc. Din 1963 și 
pînă acum, numărul abonaților 
telefonici de pe întreg teritoriul 
patriei a crescut cu peste 10 la 
sută.

Ce noutăți se întrevăd în re
țeaua teleionică și telegrafi
că ? Ce perspective se des
chid pe calea modernizării 
acestei rețele? Ne răspunde tov. 
ION UIDILĂ, director tehnic al Di
recției generale telefon-telegraf 
din Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor.
In prezent, pentru ca legăturile 

telefonice să satisfacă cerințele 
solicitanților, zi și noapte o armată 
de telefoniste și specialiști depune 
o muncă intensă. Dar timpul de 
așteptare nu dispare.

— De ce ?
— Pentru că — ne spune 

director — nu sînt create condi
țiile în vederea înlocuirii cu de
săvârșire a operatoarei. Momen
tul nu este însă prea îndepăr
tat. în acest an încep lucrările de 
introducere a telefoniei automate 
interurbane între București-! itoral, 
prevăzute a fi terminate în 1967. 
Fiecare cetățean va putea vorbi, 
fără intermediul telefonistei, cu 
Constanța sau altă stațiune de pe 
malul Mării Negre.

— Cum ?
— Să zicem că un abonat din 

Constanța caută la București numă
rul 18 68 14. Mai întîi așteaptă tonul. 
Apoi formează pe discul propriului 
telefon prefixul de interurban al

Dumitru MINCULESCU

Vietnamul de Sud

In urma 
forjelor patriotice

Calea
Da Nang-Hue
practic paralizată

(Continuare în pag. a V-â)

atacurilor

ferată

În loc de 5000 
doar... 35 
de mercenari

Eșecul regimului rasist 
de la Salisbury de a-și în
jgheba o armată din rîn
durile rhodesienilor.

AL(Continuare în pag. a V-a)
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TELEGRAMA

Conf. ing. Vasils TĂRĂBOI 
directorul Institutului 
de documentare tehnică

CHIVU STOICA
Consiliului de Stat 
Socialiste România

GHEORGHE MAURER

posibilitatea ca o dată 
alimentarea mașinilor să 

și unele mici depanări.

petrol din țară 
sortimente cores- 
(uleiuri ( aditivate 
au și fost puse
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leagă cu 
decîf că

Ufa

Uzina „Electroputere"-Craiova : se montează un generator sincron ce va 
fi folosit la standul de probe pentru încercarea transformatoarelor de 

mare putere Foto : A. Cartojnn

Cu automobilul
la statia de alimentare

Turismul rutier din țara noas
tră se dezvoltă continuu ; în a- 
ceste condiții este normal ca și 
rețeaua de desfacere a produ
selor petroliere să corespundă 
dezvoltării parcului de autovehi
cule. Solicitat de un redactor al 
ziarului nostru, tov. Dumitru Po- 
povici, director general în Mi
nisterul Petrolului, ne-a relatat 
următoarele în legătură cu deser
virea automobiliștilor prin stațiile 
de alimentare cu bșnzină și u- 
leiuri :

— Pe șoselele din țară și în 
orașe există în prezent peste 500 
de stații pentru desfacerea pro
duselor petroliere. Dintre acestea, 
80 sînt stații moderne, amplasate 
în locuri special amenajate, do
tate cu utilaje și aparate noi și 
aprovizionate cu un bogat sorti
ment de produse. Cerințele mereu 
crescînde Impun însă lărgirea și 
pe mai departe a rețelei de des
facere. Anul acesta se vor con
strui încă 14 stații PECO. Cîteva 
dintre ele 
șosele în 
cum sînt: 
(regiunea

ruta București-Călărași-Constan- 
ța ; stația de la Brad — pentru 
șoseaua Deva-Oradea ; stația de 
la Bistrița — pe drumul Dej- 
Bistrița-Vatra Dornei. Celelalte 
vor fi construite la Negru Vodă 
(Dobrogea), Giurgiu, Cimpulung 
Moldovenesc, Ploiești, Mizil, So- 
vata, Bușteni sau Predeal, Cluj

r

tînărum

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU■»
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Tovarășului
Președintele 
al Republicii

Tovarășului ION
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prer 

zidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. exprimă 
Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, întregului popor român și dv. personal 
sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale și urările de bine transmise 
cu prilejul aselenizării cu succes a stației automate, sovietice „Luna.9".

L. BREJNEV ’’■> 
N. PODGORNÎI 
A. KOSIGHIN

vor fi amplasate pe 
curs de modernizare, 
statia de la Băneasa 
Dobrogea) — pentru

'(pe Feleac), Sighișoara, Reșița. 
Ele vor fi amplasate în terenuri 
special amenajate, cu locuri de 
refugiu, cu căi proprii de acces, 
mici grupuri sanitare și spații 
verzi ornamentale, și vor fi do
tate cu pompe electrice cu calcu
latoare de preț și dispozitive pen
tru amestec benzină-ulei, instala
ții pentru corectarea presiunii în 
pneuri etc. Stațiile vor avea ca
pacități de depozitare pentru 
toate sortimentele de carburanți 
și lubrifianți.

Unele mașini — cum sînt „Fiat“, 
„Carpați", „Renault 10 major" —

necesită lubrifianți speciali. Ra
finăriile de 
au realizat 
punzătoare 
etc.) care
în vînzare. Este vorba de uleiuri 
S.R. 211, cu cele două sorturi, de 
vară și de iarnă, și uleiul pentru 
mecanismele de transmisie 413 
A.T. 1. De asemenea, se vor pune 
în vînzare unsori minerale de ca
litate superioară.

Totodată, automobiliștii vor a- 
vea 
cu 
facă
De aceea, o serie de stații PECO 
vor fi prevăzute cu tonete pentru 
vînzarea unor piese de schimb. 
Recent a fost încheiat un angaja
ment cu întreprinderea de des
facere a materialelor sportive în 
vederea asigurării stațiilor cu un 
anumit sortiment minimal de 
piese. Desigur, sînt și alte ser
vicii pe care personalul stațiilor 
ar trebui să le ofere turiștilor. 
Mă refer la cele cu caracter teh
nic pentru autovehicule a căror 
necesitate se află în atenția noas
tră.

La o lună de la ca
tastrofa aeriană în ur
ma căreia în regiunea 
de coastă din sudul 
Spaniei s-au pierdut 
proiectilele nucleare a- 
flate la bordul unui 
bombardier american, 
știri de presă adaugă 
noi elemente de îngri
jorare. Paralel cu ope
rațiunile de căutare, 
pe teritoriul Spaniei a 
început instalarea a 
două mii de stații spe
ciale — o vastă rețea 
de posturi pentru de
pistarea zonelor radio
active.

In Almeria, locul 
accidentului, populația 
trăiește, în continuare, 
zile de neliniște. După 
declanșarea giganticei 
operații de cercetare 
„Broken arrow" la ca
re a fost mobilizată o 
veritabilă „armadă* — 
mii de soldați și teh
nicieni (a căror între
ținere necesită zilnic 
5,5 milioane de franci), 
20 de nave de război, 
submarine speciale, u- 
riașe macarale plutitoa
re, elicoptere — rezul
tatele nu sînt deloc 
optimiste. Nu
nici un indiciu că 
pava metalică reperată 
la peste 300 de metri

adîncime în largul pla
jei Palomares este de 
fapt proiectilul căutat. 
Submarinul de buzunar 
„Aluminaut", care a 
plonjat zilele trecute 
sfidînd violenta hulă 
de fund, a găsit doar 
ancore vechi și cutii 
goale de conserve.’ 
Șefii operațiunii „Bro
ken arrow" —■
tuf anunța 
direct ce-i 
Pentagonul 
nu cunosc deocamdată 
locul unde s-ar afla 
bomba în cauză și că 
cercetările trebuie re
luate pe sol și în alte 
zone pe mare.

Duminică, locuitorii 
din Almeria au fost 
mărtorii unui spectacol 
devenit de acum obiș
nuit, cu singura deose
bire că interpreții erau 
de data aceasta costu
mați în combinezoane 
albe, mănuși, cizme 
de cauciuc și măști de 
protecție. Soldații au 
răscolit din nou regiu
nea, apleeîndu-se con
tinuu asupra solului. Pe 
urmele lor, buldozere
le sfredeleau pămînful 
pînă la un mefru adin- 
cime. Pe plajă „oame- 
nii-broască" 'se pregă
tesc, pentru noi lansări 
sub apă, pînă la o a-

dîncime de 70 metri, 
de unde submarine de 
buzunar, prevăzute cu 
gheare metalice, aido
ma cleștilor de crabi, 
vor ti trimise în adine 
să scotocească fundul 
milos al Mediteranei.

Mai neliniștiți decif 
înainte, țăranii din Al
meria s-au reîntors la 
casele lor. Tehnicienii 
americani le demons
trează că nu ar exista 
nici un pericol de con
taminare cu substanțe 
radioactive. Dar unii din 
cei peste 1 000 de ăl-! 
merieni examinați de 
medici au fost sfăfuiți 
să-și ardă îmbrăcămin
tea și încălțămintea. 
Legumele culese de 
localnici, ca și peștele 
prins, au fost reținute 
de autorități... Chiar și 
păminful scormonit de 
buldozere este încăr
cat în autocamioane și 
transportat la 3 mile 
distanță și aruncat în 
mine părăsite.

Toiul rămîne ca 
pînă acum, învăluit de 
mister. Populația loca
lă este martora scene
lor legate de alarma a- 
fomică din Almeria, 
care nu se știe cînd 
va înceta.
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de 12 ani, ucenic

să vă spun — ne-a

din 
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care

acel 
anul

semnalate cu 
vor reedita și

Existăr in-acfivițatea-sfafului popu
lar o seamă de instrumente, de or
ganisme, care-i .dau posibilitatea 
să-și manifeste continuu dubla ca
litate de organ al puterii de stat și , 
de .largă organizafie de masă. La 
sugestia unor cititori, ne-am ocupat 
de comisiile permanente. Simpla 
înșiruire a unora dintre ele — corni-, 
sia permanentă de gospodărie co
munală, comerț-cooperație, plan-, 
finanțe, îrivăfămînf, sănătate etc. — 
ne dă un tablou edificator asupra 
variatelor sectoare de care se o- 
cupă.

PERMANENTA
IN ANGRENAJUL COMPLEX
AL SFATULUI POPULAR

Care este menirea comisii
lor permanente ? Definiția apar
ține legiuitorului. In actul de con
stituire a comisiilor permanente se 
arată că ele sînt organe de sprijin 
ale sfaturilor populare pentru studie
rea problemelor de interes obștesc 
ți controlul acfivităfii secțiunilor de 
resort.

Să facem cunoștință cu aceste 
comisii.. Cum sînt ele alcătuite ? 
Cum. lucrează ?

Am i vizitat, pentru a răspunde 
acestor întrebări, cîteva < sfaturi 
populare, situate în. diferite locali
tăți. Comisiile permanente .au o 
structură organizatorică proprie, 
elastică, în., concordanță cu cferin- 
țele concrete ale sfatului popular 
respectiv. Regulamentul de func
ționare nu limitează numărul lor, 
menționînd .că ele se alcătuiesc 
potrivit specificului și nevoilor lo
cale.

Mulfi dintre deputați, care intră în 
componenta lor, sînt specialiști în 
diferite domenii de activitate, fapt 
de care se Ține seamă la repartizarea 
lor pe comisif. Pe lîngă fiecare co
misie permanentă, există,, de aseme
nea, potrivit legii, un activ de cetă
țeni, format din specialiști. Așa, de 
pildă, în comisia .de gospodărie co
munală înțîlnjm. ingineri, construc
tori,, arhitecți, proiectanți,. tehni
cieni specializați în montajul in
stalațiilor etc„;„în comisia .de plan- 
finanțe : economiști, planificatori, 
controlori financiari etc. s... -,

Datorită acestei:'ftoprajurări, de
putății și specialiștii care 'aldătu- 
iesc colectivele sînt capabili să 
studieze multilateral,’- cu- compe
tență, problemele- privind diferite 
aspecte ale activității sfatului 
popular. ’

Pe buhă dreptate, afirmă tov. 
ION BUCUROIU, vicepreședintele 
Sfatului popular al raionului Tu
dor ■’• Vladimirescu : Obținerea unor 
rezultate bune, concretizate în 
măsuri de îndreptară eficiente, ju
dicioase,- depinde, în primul 
rînd, de modul 'cum președintele, 
vicepreședintele și secretarul co
misiei- știu. să folosească deputății 
și specialiștii printr-o bună orga
nizare, care:, să asigure continuita
tea muncii, -transpunerea în viață 
a măsurilor preconizate, o colabo
rare fructuoasă cu comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare.

înta-adevăr, care, poate, fi efi
ciența .unor comisii permanente, 
dacă. —. ?Șa cum se întîmplă la 
unele sfaturi populare comunale 
din ‘ raioanele 'Hațeg sau' Brad — 
nu e respectată nici obligația mi
nimă’ prevăzută ’ de lege, -ca activi
tatea lor să fie examinată. perio
dic, p<e baza unej dări de seamă,, 
în cadrul,sesiunilor. ? Alteori, chiar 
dacă asemenea dări’de seamă se 
întocmesc și sînt citite în Sbsiuni, 
ele sînt formale.»

Iată ce crede,1 în această privin-’ 
ță, deputatul VASILE ORLEANU, 
din raionul - Nicolae Bălcescu din 
București.: .

— Conducerile unor sfaturi 
populare sub apreciază aportul co
misiilor. permanente, iar uneori, 
pur și șimpiu, le ocolesc, deși ape- 
lînd la. efe .ar putea găsi soluții 
eficiente.în .rezolvarea unor sarcini. 
E drept .că asemenea atitudini nu 
sînt cele mai. caracteristice. Mai 
frecvente , sînt situațiile în care 
comisiile permanente, desfășurînd 
o activitate

nu-și exercită cu exigență toate 
atribuțiile cu care le-a investit le
gea, mulțumindu-se cu ceea ce 
numim, îndeobște, prin expresia : 

r „jumătăți de măsură".
Fapte care confirmă existența 

unor astfel de manifestări le-am 
găsit și în cursul anchetei noastre. 
Legea dă dreptul comisiilor per
manente să controleze activitatea 
secfiilor de resort din cadrul sfaturi
lor populare, ajutîndu-le astfel să-și 
perfecționeze sistemul de lucru. Se 
întîmplă însă ca, în activitatea 
practică, acest raport firesc, stabi
lit de lege, să fie inversat. în prac
tică, comisiile permanente sînt 
puse uneori de secțiile de resort 
să se ocupe de probleme minore, 
ori improvizate. Colectivele de 
deputați și de specialiști merg pe 
teren cu atribuții de ordin opera
tiv (ceea ce nu este rău), dar con
statările lor nu se concretizează în 
concluzii care să reprezinte nu 
doar un inventar al diferitelor 
lipsuri constatate, ci să formuleze 
măsuri care să vizeze înseși cau
zele acestor deficiențe și căile de 
înlăturare a lor.

Iată un exemplu : în pragul ier
nii, comisia de gospodărie comu
nală a Sfatului orășenesc Ploiești 
și-a propus, între altele, să „im
pulsioneze" rezolvarea unor cerin
țe presante privind amenajarea 
drumurilor de acces,- iluminatul 
public la noile blocuri. Acum, la 
cîteva luni de la această acțiune, 
l-am întrebat pe președintele aces
tei comisii, tov. ing. GH. GO- 
GORICI, dacă există garanția că 
defecțiunile 
prilej nu se 
viitor.

— Drept 
răspuns el — noi ne-am propus să 
ajutăm „etapa". Pentru a elimina 
cauzele, așa cum sună întrebarea 
dv., comisia ar fi trebuit să mear
gă mai adine, să cerceteze planu
rile pe 1966, să facă propuneri de 
îndreptare.

— întocmai. Și din moment ce 
ați știut ce trebuia făcut, de ce 
comisia permanentă s-a oprit doar 
la nevoile „etapei" ?

— Poate din grabă sau din ten
dința de a ne rezuma la treburile 
curente...

Iată, deci, cum eforturile specia
liștilor se consumă în acțiuni li
mitate, fără a fi fructificate în 
măsuri de mai mare amploare. 
Exemplul la care ne-am referit 
ar părea mărunt. Dar nu este așa. 
în fiecare an se repetă aceeași si
tuație : după terminarea blocurilor 
de locuințe, de obicei, constructorul 
își mută șantierul, „uitînd" de dru
muri de acces, de punerea la punct 
a sistemului de încălzire și de alte 
„mărunțișuri" de acest fel, ceea ce 
creează multă vreme greutăți lo
catarilor. Or, un studiu făcut nu în 
„grabă", nu la „etapă", ci cuprin
zător și temeinic, urmat de măsuri 
energice din partea comitetului 
executiv, un studiu care să vizeze 
întreaga problemă a finisării și pu
nerii cu adevărat în stare de func
ționare a noilor locuințe ar fi de 
natură să evite în viitor această 
practică.

Comitetele executive nu pot in
terveni direct în activitatea comi
siilor permanente, aceste organe 
nefiind în raporturi de subordo
nare, ci de colaborare. Forul lor 
superior, comun, este sesiunea sfa
tului popular. Comitetul executiv 
are însă căderea de a face reco
mandări, sugestii. De asemenea, el 
este dator să supună periodic, la 
sesiuni, spre analiză, activitatea 
comisiilor permanente.

— Nu se poate spune că comi
siile noastre nu lucrează bine —■ 
spune tov. VIDROIU, vicepre
ședintele Sfatului popular al orașu
lui Ploiești, cu care am încercat să 
lămurim modul în care comitetul 
executiv colaborează cu comisiile 
permanente. Putem da multe exem-

ple pozitive — ne-a spus dumnea
lui.

Dînsul s-a referit la numeroase 
acțiuni pozitive ale comisiilor, dar 
și la acestea au apărut defecte 
cauzate de colaborarea necorespun
zătoare dintre comisii și comitetul 
executiv. A fost citat ca foarte bun 
studiul făcut de comisia comerț și 
cooperație privind reamenajarea 
rețelei comerciale, dar unele din
tre propuneri, așa cum a reieșit în 
cursul convorbirii, sînt nerealiza
bile, iar altele sînt rupte de reali
tate. Dacă propunerile sînt rupte 
de realitate înseamnă că și comi
sia „a fost ruptă" de secția de re
sort și de comitetul executiv, co
laborarea dintre aceste organe a 
avut fisuri.

De-a lungul anilor, în procesul 
rezolvării unor probleme tot mai 
complexe ale gospodăririi obștești, 
multe dintre laturile activității co
misiilor permanente s-au perfec
ționat și se vor perfecționa în con
tinuare. E vorba însă de a ridica 
întreaga lor activitate la nivelul 
celor mai bune realizări.

Comisiile permanente pot 
devină, în mai mare măsură, 
gane de cuprindere și de adîncire 
a problemelor de larg interes ce
tățenesc, să contribuie, exercitîn- 
du-și dreptul de control acordat de 
lege, la perfecționarea necontenită 
a activității sfaturilor populare. 
Prin contribuția deputaților și a 
specialiștilor care intră în compo
nența lor, ele trebuie să-și facă 
simțită competența, spiritul de ini
țiativă, să transpună în viață pro
punerile rezultate din studiile pe 
care le-au întreprins, folosind pen
tru aceasta însăși tribuna sesiuni
lor periodice.

Comitetele executive trebuie 
să folosească toate căile pe care le 
pune la dispoziție legea, pentru 
a îmbunătăți stilul de muncă al 
acestor comisii; să combată for
malismul, superficialitatea, să rea
lizeze o colaborare activă prin 

• menținerea unor contacte perma
nente cu comisiile (organizînd con
sfătuiri cu conducerile acestora, 
invitîndu-i pe președinții de comi
sii atunci cînd activitatea comisiei 
este analizată în comitetul execu
tiv).

în sfîrșit, să fie respectată cu 
strictețe prevederea legii privind 
analiza periodică, cel puțin o dată 
pe an, în sesiunea sfatului popular, 
a muncii fiecăruia dintre comisiile 
permanente.

Sînt doar cîteva concluzii care 
s-au desprins din discuțiile pe 
care le-am avut cu organe cen
trale de resort, cît și cu deputați și 
lucrători din aparatul sfaturilor 
populare, asupra cărora se cere să 
reflecteze cei care lucrează în și 
prin comisiile permanente.

Vasile NICOROVICI

s® Șijx |BELA BRAINER -
‘ FIU DEVOTAT AL CLASEI 
i NOASTRE MUNCITOARE

Bogată în pagini de luptă eroică 
este istoria mișcării muncitorești 

■din țara noastră, a Partidului Co
munist Român. Pentru viitorul lu- . 
minos al patriei, pentru cauza 
dreaptă a partidului și a poporului, 
comuniștii și numeroși alți patrioți 
au luptat cu abnegație, înfruntînd 
eroic teroarea regimului burghezo- 
moșieresc, sacrificîndu-și chiar 
viața. în rîndurile lor se înscrie și 
Bela Brainer, activist de seamă al 
Partidului Comunist Român, de la 
a cărui naștere s-au împlinit 70 de 
ani.

Născut într-o familie de munci
tori, în Oradea, Bela Brainer a in
trat, la vîrsta 
strungar într-o uzină metalurgică 
din Oradea. Aici a cunoscut 
plin viața grea a tineretului 
atunci, crunta . exploatare la 
era supusă clasa muncitoare.

Fire deschisă, energică, tînărul 
muncitor se încadrează activ în 
mișcarea revoluționară. La vîrsta 
de 16 ani devine membru al Sin
dicatului muncitorilor metalurgiști, 
iar curînd după aceea se înscrie în 
Partidul Social Democrat. în peri
oada primului război mondial și a 
evenimentelor revoluționare ce i-au 
urmat, Bela Brainer militează pen
tru organizarea maselor muncitoa
re din Oradea, ia parte activă la 
organizarea grevei generale din oc
tombrie 1920, moment însemnat în 
istoria mișcării revoluționare din 

’ țara noastră. Prin întreaga sa ac
tivitate politică și-a adus contribu- .. 
ția la crearea partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare din 
România.

în anii următori, ca secretar al 
organizației regionale Oradea a 
P.C.R., Bela Brainer a desfășurat 
o intensă muncă politică în mij
locul muncitorimii din Oradea, a 
participat la organizarea unor 
greve și demonstrații ale oameni
lor muncii pentru revendicări eco
nomice și libertăți democratice. în 
anul 1926 este arestat de siguranța 
burghezo-moșierească din Oradea 
și întemnițat la Doftana. în a-

celași an devine membru al C.C. 
al P.C.R., funcție în care va fi 
ales din nou la Congresul al V-lea 
al P.C.R.

După eliberarea sa din închisoa
re, primește noi sarcini d.e răspun-' 
dere pe linia muncii, de partid. 
Participă la organizarea și con- 

grevelor și acțiunilor 
au avut loc

ducerea 
muncitorimii care 
în perioada crizei economice din 
1929—33 în București și în alte cen
tre ale țării. în aprilie 1932 
este din nou arestat și condamnat, 
fiind deținut- la Văcărești, Jilava, 
Doftana. Dîrzenia. și tăria caracte- . 
rului său de revoluționar s-au ma
nifestat din nou cu prilejul proce
sului de la.Craiova înscenat condu- . 
cătorilor luptelor ceferiștilor și pe
troliștilor unde, arestat fiind, a 
fost audiat ca martor.

Bela Brainer participă activ la 
lupta desfășurată de partid în anii 
1935—1938 pentru crearea unui larg 
front al’ forțelor democratice, me
nit șă barezp drumul fascismului în 
țara noastră. C.C. al P.C.R. îi în
credințează sarcina de redactor al . 
ziarului „Scînteia". .

în ultimii ani ai,vieții sale, Bela 
Brainer a primit funcții de răspun
dere în conducerea partidului, pe 
care le-a îndeplinit cu cinste și de
votament. în preajma celui de-al 
doilea război mondial,-el a organi
zat, din însărcinarea .partidului, , 
postul patriotic de radio-emisiune . 
„România liberă".

Viața și lupta grea din ilegalitate, 
închisorile și schingiuirile i-au 
zdruncinat grav sănătatea. La 10 
martie. 1940, în-urma unei grele, 
boli, neînfricatul luptător comunișt 
încetează din viață în. vîrstă de 44 
de ani. . (

Oamenii muncii din țara noa
stră, care înfăptuiesc- sub conduce
rea partidului măreața opera de 
desăvîrșire a construcției. socia
liste, cinstesc memoria celor ce 
s-au jertfit pentru . libertatea și 
fericirea poporului.

Maria COVACI 
doctor în istorie

LA ORA DESCHIDERII

din aceste car-

„într-una din

neîngrijit, fără
acoperișul

3
n drum spre fabri
că, șantier, institu
ție, gară, cetățea
nul care nu și-a 
. luat micul dejun 

acasă poposește la unele 
din unitățile de alimenta
ție publică aflate în cale. 
Scrisori sosite la redac- 

. ție relevă faptul că în 
multe dintre aceste loca
luri consumatorul găsește 
sortimentul potrivit primei 
mese din zi. In alte uni
tăți însă, orei de deschi
dere — cu obligațiile pe 
care le • implică pentru 
personal aprovizionarea. - 
expunerea mărfurilor și 
deservirea — nu i se a- 
cordă atenția cuvenită.

„Locuiesc pe una
■ străzile centrale ale Ca
pitalei și iau micul dejun 
în unul dintre bufetele 
cele mai apropiate. După 
părerea mea, o bună de
servire, un sortiment va
riat asigură, încă de la 
ora deschiderii, bufetul 
lacto „Bulevard" și cel 
din Piața Amzei. Loca
lurile sînt curate, bine 
îngrijite. Personalul este 
cuviincios, serviciul ope
rativ", ne-a scris Dumi
tru Mihai.

Scrisoarea coresponden
tului voluntar Constantin 
Fîciu conține însă cuvinte 
mai puțin măgulitoare la . 
adresa unor unități simi
lare. „La ora deschiderii, 
bufetul din Piață „23 Au
gust" nu oferă consuma
torilor gustări calde. Fri- 
giderul-vitrină e defect, 
localul e 
aerisire, 
spart.:.".

Intr-una din secțiile de Ia IPROFII.- 
Dej

Foto ; Gh. Vințilă

După cum rezultă 
scrisorile sosite la 
dacțîe, localurile din 
centru sînt în general 
mai . bine aproviziona
te și gospodărite de- 

cartiere

lele trecute, vizitînd 
restaurantul, la orele 6,20, 
am constatat că prepara
tele nu erau încă expu
se, personalul nu era pre
gătit pentru a-i servi pe 
consumatori. Responsa-

Borșa, care ține de 
O.C.L. Mixt Vișeul de 
Sus, ne comunică un grup 
de muncitori de la Exploa
tarea minieră din localitate, 
laptele este adus zilnic 
cu mașina la ora S. Ges-

MICUL
DEJUN

POSTA RF DACTIPI
* 1 ’?' .

mărginașe. Se naște, fi
resc, întrebarea: de ce 
localurile de acest profil 
de la marginea orașului 
sînt neglijate? Organiza
țiile comerciale nu se simt, 
oare, în aceeași măsură 
obligate și față de consu
matorii 
tiere? .

Uneori 
de lipsa 
dăresc a

este vorba însă 
de spirit gospo- 

responsabilului 
de unitate, cum este 
zul la restaurantul 
autoservire „Expres" 
Iași. în scrisoarea 
Constantin Racoviță ne 
latează:esență pozitivă,

PEISAJ DE IARNA (Grigoreni, raionul Moineștl)
Hotel Agerpre»

ca- 
cu 

din 
sa, 
re- 
zi-

cerințelor 
organiza- 
au stabi- 

ser- 
se 

sau 
ele 
va-

bilul unității susține că 
în cursul zilei se servesc 
circa 40 de preparate, dar 
la ora 6 dimineața nu se 
găsea aproape nimic. Și 
mai rău stau lucrurile la 
restaurantul „Rapid", din 
piața Halei. Aici am gă
sit un sortiment extrem 
de redus, în cantități 
infime față de afluența 
consumatorilor. In schimb 
băuturi — din belșug! 
Gestionarul se plînge că, 
din pricina lipsei de 
grijă a serviciului admi
nistrativ al T.A.P.L., ade
sea unitatea nu primește 
combustibil, ceea ce îm
piedică prepararea unor 
mîncăruri".

Răspunzînd 
consumatorilor, 
țiile comerciale
lit ca localurile ce 
vesc micul dejun să 
deschidă la orele 5,30 
la 6. La unele dintre 
însă, ora deschiderii
riază după capriciile res
ponsabililor. N. Dascălu 
ne-a scris că nu-și res
pectă orarul unele loca
luri de acest profil din 
Tg. Jiu — patiseriile de 
pe str. Victoriei și str. 1 
Mai. întîrzie deschiderea 
și cofetăriile „Trandafi
rul roșu", „Crinul alb" 
și altele. Alți corespon
denți fac pe bună drep
tate observația că ar tre
bui să-și respecte orarul 
și unitățile comerciale de 
unde cetățenii se pot a- 
proviziona cu alimente 
pentru micul dejun. Ast
fel inginerul Vasile Ieran 
din Oradea sesizează că 
unele magazine alimen
tare din localitate (nr. 
24 din piața București și 
nr. 35 de pe str. Pasteur) 
nu respectă orarul nici 
la deschidere, nici la în
chidere. în alte locuri o- 
rarul unor astfel de uni
tăți nu este cel mai po
trivit. „La magazinul de 
produsa lactata din

tionarul sosește însă abia 
după ora 8. Se înțelege 
că cei care pleacă la lu
cru sau la școală nu mai 
pot bea dimineața o cană 
cu lapte. Pasămite, așa 
este orarul acestei uni
tăți. Dar dacă și consu-

mațorii, și produsul (lap
tele) se află la fața locu
lui la ora 6, de ce nu se 
schimbă orarul ? La fel ar 
trebui să se schimbe ora 
de deschidere și poate 
întreg programul bufe
tului „Poiana". Aurel 
Tulbure se întreabă, pe 
drept cuvînt, de ce ma- 

' gaziriul de produse lac
tate de pe Bd. Lenin 49 
din Cluj,, care se deschi
dea la ora 6, se deschide 
acum la 8.

Intîrzieri în aprovi
zionarea consumatorilor 
cu produse alimentare 
destinate micului dejun 
provoacă și practica des
cărcării mărfurilor în 
timpul orelor de program. 
Asemenea aspecte sem
nalează în scrisorile lor 
Florea Tistuleasa din Pi
tești, lordache Chirvase 
din Iași, Stelian Ogrezeanu 
din Tîrgoviște, un grup de 
cetă(eni din Brașov și alții.

Respectarea orei de des
chidere este o îndatorire 
elementară a responsabili
lor unităților de alimen
tație publică. Dar așa 
cum rezultă din scrisori, 
deschiderea la ora stabi
lită trebuie să fie înso
țită pretutindeni de o 
bună aprovizionare și un 
serviciu ireproșabil. •

v..

■I

Demonstra|ie la tablâ. (Școala profesională Căi Ferate din București)
Foto 1 Agerpres

® Filarmonica de stat „G. Enescu" (la liceul 
Mihai Viteazul) : CONCERT EDUCATIV — 19. 
9 Teatrul
— 19,30.
0 Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI”— r‘" ' 
Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN —' 15,30, 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
© Teatrul de Comedie : RINOCERII
0 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) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU
— 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
HIPNOZA — 16, LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE 
LA DOPUL PERFECT — 20.
© Teatrul Mic: REȚETA MAKROPOLOS (spec
tacol prezentat de Teatrul din Ploiești) — 20. 
0 Teatrul „Ion Creangă": UN VIS VESEL —
9.30, BUNĂ DIMINEAȚA, MÎINE — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : WOYZECK — 20. 
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : MÎNA CU CINCI DEGETE — 9, CELE 
TREI NEVESTE ALE LUI DON CRISTOBAL —
20.30, (sala din str. Academiei) : AMNARUL 
— 17.
9 Teatrul satiric-muzical-,,C. Tănase" (sala Sa
voy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Vic
toria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20. .
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT 
DE CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

de Operă și Balet : DON CARLOS

de stat de operetă : ROSEMARIE

National ,,I. L, Caragiale" (sala Co-
19'30’ (sala

20.

CINEMATOGRAFE
e WINNETOU — seria a Il-a : Sala Palatului 
(seria de bilete 1 624 — orele 19,30).
• TOM JONES : Patria — 9,30; 12,30; 16,15; 
19;»21,30, București — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Feroviar — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, 
Modern — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.

10; 12; 14; 16;

9 PROCESUL ALB : Republica — 9; 11,15;
13,45; 16,15; .18,45; 21,15.
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: Cinemateca
— 10; 12; 14.
9 CALEA VICTORIEI sau CHEIA VISURILOR:
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Excelsior — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30 (la am
bele completare Băiatul și furtuna).
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE ? : Ca
pitol — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, Grivița — 
9,30; .12,15; 15; 17,45; 20,30, Gloria — 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
® DEPĂȘIREA : Festival — 9; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Floreasca — 13; 15,30; 18; 
20,30, Rahova— 15,30; 18; 20,30 (la toate com
pletare Și acum... puțină gimnastică).
O PROGRAM PENTRU COPII : Floreasca - 
10; Gloria — 10.
• PINGUINUL : Victoria
18,15; 20,3Q. .
• A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : Cen
tral (completare Elevul de serviciu) — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 ULTIMUI MILIARDAR: Lumina (completare 
Sculptorul și timpul) — 9,3Q; 11,45; 14; 16,15;' 
18,30; 20145.
e DUMINICĂ LA NEW YORK: Union — 11; 
15,30; 18; 20,30.
® PARISUL VESEL : Doina (completare Călă
torie imaginară) — 10; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 
20,45.
® A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE 
DE IARNĂ — ROȘU ȘI NEGRU — PLASMA : 
Timpuri noi — 10—21 în continuare.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Giulești 
(completare Marinarii sovietici în Danemarca)
— 16; 18,15: 20,30.
9 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ - cinema
scop ; Crîngași (completare Nomazii) — 16;
18; 20.
O MUNCILE LUI HERCULE : Dacia — 9,30—14 
în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ
— cinemascop : Buzești (completare Cînd soția 
e plecată) — 8; 10; 12,15; 15,30; 18; 20,15.
® TRAGEȚI ÎN STANISLAS : Cosmos (com
pletare Gara) — 14; 16; 18; 20,15, Vitan (com
pletare Arhitecțl, constructori, țesători) — 11; 
16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Bucegi .— 9,45;
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 9,45;

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; .18,45; 21.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Uni
rea (completare Gara) — 16; 18,15; 20,30.
0 ȘAH LA RF.GE: Tomis — 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, Flamura — 9,15-, 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Adam 
și Eva în Fiat lux).
© STEAUA BALETULUI : Flacăra
Sport nr. 6/1965) - ’ 14,30; 16,30;
Aurora (completare O vînătoare neobișnuită)
— 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
• TATĂL SOLDATULUI : Munca
Elemente) — 16; 18; 20.
® OLD SHATTERHAND — cinemascop: Popu
lar — 10,30; 16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 
18; 20,30.
0 PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele 
serii : Arta — 10; 16; 19,30, Volga —9,30; 13; 
16,30; 20.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinema
scop: Moșilor (completare O vînătoare neobiș
nuită) — 11; 15,30; 18; 20,30.
® DUMINICĂ LA ORA 6 : Viitorul (completa
re Cronică la un miracol) — 15,30; 18; 20,30.
• CALINA i.Colentirta — 15,30; 17,45; 20.
® CAMERA ALBĂ r -Progresul, (completare 
Ajutor, mă înec) — 15,30; 18; 20,15.
• ONORABILUI STANISLAS, . AGENT SE
CRET : Lira (completare Pupăza din tei) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENI I ; Drumul Sării — 
15,30: 17,45; 20.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Cotro- 
ceni — 16; 18,15; 20.30.
© JUDEX : Pacea (completare Porțile de Fier)
— 15,45; 18; 20,15.

(completare
18,30; 20,30,

(completare

TELEVIZIUNE
17,30 — FOTBAL. Steagul roșu — Espanol-9 17,30 — FOTBAL. Steagul roșu — E..—1 

Barcelona (reportaj filmat) © 19,00. — Telejur
nalul de seară » 19,15 — Pentru tineretul șco
lar : „Vă place muzica ?" • 20,00 -— Din viața 
animalelor a 20,30 — Emisiunea muzical-dis- 
tractivă „TINEREȚE" 0 21.30 - Gong. Emi
siune de informare și cultură teatrală 0 22,00 
— Program de romanțe 0 22,30’ — Telejurnalul 
de noapte, buletinul meteorologic. ’
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Mi se pare în firea lucru
rilor ca un nou rînd de oa
meni, o nouă generafie, să 
aducă în momentul afirmării 
sale în artă un spor sensibil 
la înfelegerea lumii și ă vie
ții, îmbogăjind 
moștenire de 
Mi se pare, de 
firea lucrurilor 
demn de acest 
întotdeauna chinuit de nobila 
ambifie de a se depăși, de 
a nu' cădea prizonierul ruti
nei și al somnolentei, aspi- 
rînd necontenit spre piscuri 
din ce în ce mai înalte. Altfel 
nici nu s-ar putea concepe și 
realiza progresul artei.

Creatorul ce pornește 
drum pentru a repeta ceea 
înaintașii săi au realizat 
înfîlneșfe pînă la urmă 
același unghi' mort

zesfrea lăsată 
cei dinainte, 

asemenea, în 
ca un artist 
nume să fie

la 
ce 
se 
în 

cu cel 
ce crede că poate porni la 
drum nesocotind pe cei 
dinaintea sa. Dacă am privi 
istoria culturii noastre ne-am 
da seama că explicația pro
digioasei ei înfloriri într-un 
răstimp relativ scurt stă în 
conștiința spiritului construc
tiv pe care fofi marii hoștri 
artiști au avut-o. Fiecare din 
cei ce și-au înscris numele 
în tezaurul artistic national, 
fiecare din cei pește a căror 
operă colbul uitării -nu s-a 
așternut — au avut conștiința 
că duc mai departe truda 
înaintașilor. N-au considerat 
că totul începe cu primul cu- 
vînf așternut de ei și se în
cheie cu punctul aflat la 
sfîrșit. Aceasta a fost cre
dința tuturor marilor noștri 
creatori Eminescu, lorga, Ca- 
ragiale, Macedonski, Sado- 
veanu, Arghezi, Rebreanu, 
Blaga și mulfi alții. Continui
tatea în concepția lor repre
zenta ceva mai mult decît 
simplul omagiu adus înain- 

1

Iașilor: era însuși femeiul 
existentei și afirmării lor spi
rituale, chezășia situării pe 
tărîmul cel mai fertil, cel mai 
propice înfloririi arfei româ
nești. Ideea de tradifie nu a 
fost pentru ei o piedică în 
călea acestui proces de înain- 

, tare și de cucerire a fru
mosului, ci dimpotrivă a 
fost unul din factorii germina- 

• tori, un element propulsor, ce 
a hrănit ideile cele mai în- 

'drăznete, inovațiile cele mai 
pline de miez, ce au deschis 
perspective nebănuife arfei. 
Paul Valery spunea o dată că 
tradifia „nu lînseamnă să re
faci ceea ce au făcut alfii, 
ci să regăsești spiritul care 
a produs marile lucrări și 
care va naște altele în timpu
rile ce vor urma".

Procesul acesta s-a petre
cut și în cultura românească 
și el a generat înnoirile au
tentice, el a făcut ca fiecare 
mare creator al nostru să nu 
bîjbîie pe tărîmuri aride, spre 
experiențe fragile ci să por
nească de la un fond de sim
țire și gîndire bogat, să-l 
exploreze în continuare. De 
aceea n-am avut sentimentul 
stagnării, al lîncezelii, al obo
selii și al repetării. Adînc le
gați de o tradiție, înscriin- 
du-se de la început pe ma
rile ei linii directoare, recu- 
noscîndu-i pe cei dinaintea 
lor drept maeștri, creatorii de 
seamă au asimilat în opera 
lor tot ceea ce aceștia le-au 
oferit mai plin și apoi, înfr-o 
sinteză originală, au proiec
tat ca un splendid curcubeu 
în înălțimile artei. Tînăr încă, 
Nicolae lorga a subliniat a- 
cest mare adevăr : „că sîn- 
fem o na(ie adevărată, că 
avem trecutul nostru, origi
nalitatea noastră sufletească", 
Iar Liviu Rebreanu, aflat la 
apogeul carierei sale literare,

Tn noul peisaj al sa
tului românesc se 
afirmă tot mai puter
nic, plin de vitalitate 
și energie, tineretul : 
mecanizatori sau mem
bri în brigăzile de 
cîmp, crescători de 
animale sau legumi
cultori, ingineri, în- 
văfăfori, medici. Nu
mărul mare de școli, 
activitatea căminelor 
culturale, bibliotecile, 
filmele, televiziunea 
constituie importante 
surse de cultură și 
educafie. Localitățile 
din mediul rural sînt 
deseori vizitate de ar
tiștii profesioniști. De 
exemplu, în decembrie 
1965 și ianuarie 1966, 
insfitufiile teatrale din 
regiunea Banat au 
prezentat aproape 100 
de spectacole în me
diul rural, iar cele din 
regiunea lași au depă
șit cu mult această 
cifră. Au loc, de ase
menea, numeroase 
concerte ale formații
lor muzicale, care se 
bucură de mult succes.

Care e orizontul 
spiritual al tinerel ge
nerații de la sate ! Cum 
sînt satisfăcute aspira
țiile și exigentele sale 
de cultură I

La ancheta noastră 
au răspuns aproximativ 
500 de persoane, în 
marea lor majoritate 
tineri cooperatori și 
elevi în școlile din 
mediul rural, precum și 
cadre didactice, ac
tiviști ai organizațiilor 
de tineret, directori de 
cămine culturale etc. 
Redăm mai jos o parte 
din aceste răspunsuri, 
concludente pentru 
gîndurile și preocupă
rile actuale, pentru 
nivelul de conștiinfa și 
cultură atins de tinerii 
de la safe. Am notat 
îndeosebi noile exi
gente pe care viața 
satului contemporan le 
ridică în fafa institu
țiilor de cultură și a 
organizațiilor U.T.C., 
subliniind propunerile, 
sugestiile menite să 
ofere un cîmp de acti
vitate tot mai larg, un 
orizont spiritual vast 
tînărului din satul nos
tru de azi.

se

a- 
tot

după ce cu „Ion" și „Pădu
rea spînzurajilor” revoluțio
nase proza românească, spu
nea : „Creajia nici în litera
tură nu face salturi. E-o ve
rigă între frecuf și viitor. își 
împlîntă adînc rădăcinile în 
pămînt, ca să se poată urca 
mai sus, spre cer. Se uită cu 
evlavie pioasă înapoi, spre 
a putea privi mai sigur îna
inte. Nu-și închipuie nici o 
secundă că înaintea ei n-a 
existat nimic și după ea 
va prăbuși tot". De aceea, fot 
ceea ce nu a izvorît din 
cest spirit constructiv, 
ceea ce a rupt violent și bru
tal cu o tradiție ce însuma 
înțelepciune și sensibilitate 
milenară a unui popor a fost 
sortit, la noi, unei definitive 
uitări. Un om de cultură u- 
niversală, savantul Ion Canta- 
cuzino, observa că un curent 
turn a fost cubismul „n-a avut 
în școala bucureșfeană decît 
un ecou foarte slab și anar
hismul violent, care, 'timp de 
cîfiva ani, a răvășit mai toate 
concepțiile estetice a lăsat 
aproape neatins spiritul pic
torilor noștri”. Fin cunoscător 
al artei, el explica acest fe
nomen prin faptul că acest 
„anarhism" este „pu)in con
form cu spiritul rationalist al 
poporului român”.

în istoria culturii noastre 
marile momente de cotitură 
sînt marcate de acele perso
nalități care reușesc să re
cepteze și să topească într-o 
sinteză originală (uneori de 
geniu) toate filoanele stră
vechi. între Eminescu și poe
zia dinaintea lui, între Enescu 
și muzica dinaintea lui, între 
lorga și știința istoriei dinain
tea lui, între Grigorescu și 
pictura 
Caragiale 
lui există 
mentală.

dinaintea lui, între 
și teatrul dinaintea 
o deosebire funda- 
O dată cu fie-

— N-ați vrea să în
cercați să definiți cîteva 
dintre trăsăturile tinerilor 
din satul dv? — l-am so
licitat pe tov. FĂTU ȘO- 
CARICEANU, președintele 
cooperativei agricole de 
producție din Ianca, raio
nul Făurei.

— Nu pot spune că toți 
sînt la fel, dar majoritatea 
sînt harnici, vor să devină 
fruntași în cooperativă, 
sînt conștienți și nu se dau 
înapoi de la nici un efprt 
cînd este vorba de binele 
colectivului.

Noua atitudine față de 
muncă, spiritul colectiv 
sînt trăsături vădite în nu
meroasele exemple de ab
negație și eroism despre 
care ni s-a vorbit în cursul 
anchetei noastre.

— în luna ianuarie — 
ne relata tînărul GH. MĂ- 
CELARU, lucrător în sec
torul zootehnic al coopera
tivei agricole de producție 
Topraisar, raionul Negru 
Vodă, viscolul a troienit 
într-o noapte grajdurile 
cooperativei. Nici nu se lu
minase de ziuă cînd tine
rii din sat au pornit la des
zăpezire cu lopețile pe u- 
măr. Nu-i chemase nimeni, 
nu-i mobilizase nimeni. Au 
venit din proprie inițiati
vă, toți ca unul, conștienți 
că asta-i sarcina lor cea 
mai urgentă. După ce-au 
croit pîrtii în zăpadă, au 
început să care apă cu gă
leți și butoaie pentru adă
parea animalelor.

fn ambianfa satului socia
list, profilul spiritual al tînă- 
ruiui făran a căpătat noi tră
sături, marcate de o înaltă 
etică a muncii colective. E- 
ducafia prin muncă — 
— aceasta este de fapt cheia 
vigurosului progres înregis
trat în conștiinfa și existenta 
tînărului de la sate.

La școala de mecaniza
tori agricoli din Ianca am 
întrebat pe elevi ce i-a de
terminat să-și aleagă a- 
ceastă meserie și nu alta. 
Cîteva sute de răspunsuri 
au exprimat, cu mai mult 
sau mai puțin meșteșug, 
dar cu aceeași claritate, o 
singură idee :

— Mi-am ales această 
meserie pentru că. în ur
mătorii ani dezvoltarea a- 
griculturii noastre socia
liste prevede construirea 
mai multor tractoare, com
bine, secerători. Iar pentru 
acestea este nevoie de me
canici pricepuți, cu cunoș
tințe solide de specialitate.

In contextul spiritual 
nou de la sate, însăși no

care dintre ei, domeniul 
ilustrat intră înfr-o altă pe
rioadă calitativ nouă. Dar 
în opera fiecăruia din ei s-au 
distilat esenfele cele mai 
tari a tot ceea ce a fost 
frumos și nobil înaintea lor. 
Și aceasta chiar dacă ceea ce 
era frumos și nobil nu se 
convertise încă în opere de
finitive de artă ci reprezenta 
numai lamura sufletului învă
păiat și a gîndului înaripat. 
Eminescu poartă în versurile 
sale cultul pentru poezia 
populară a lui Alecsandri, 
gîndurile adînci ale lui Ale
xandrescu, sufletul arzînd de 
dragoste de (ară al lui 
Bălcescu, iubirea pentru țăran 
a lui Bolliac. Macedonski ve
dea pe Heliade „cu bra|e 
ridicate / cum cere de la ce
ruri a 
elogiu 
torul 
de la 
poetul 
ei și-a 
precedat un punct de sprijin. 
Și chiar dacă opera acestora 
nu strălucea, a căutat în 
fapte și în intențiile lor nobile 
căile viitorului. De aceea 
lauda adusă înaintașilor n-a 
fost exagerată : pentru că 
fiecare din acești mari crea
tori urmărea în istoria apro
piată sau depărtată acele 
coordonate care erau purtă
toarele capodoperelor viitoa
re. Caragiale spunea : „Pînă 
acum, deși nu am putut reali
za o stare politică și socială în 
adevăr puternică, am consta
tat la noi destule semne 
neîndoioase că talente lite
rare mari se pot arăta. Am 
avut pe Alexandrescu, Alec
sandri, Bălcescu, Odobescu, 
Hasdeu, Eminescu, Coșbuc. 
După părerea mea, esfe o 

făriî libertate", aducea 
„uitatului Cătină", au- 
marșului revoluționar 

1848, și lui Cîrlova, 
ostaș. Fiecare dintre 

găsit în cei ce i-au

țiunea de timp liber a su
ferit o modificare față de 
felul tradițional cum era 
concepută pînă acum. Mai 
reprezintă oare ea doar 
clasica plimbare de la un 
capăt la altul al satului și 
mult așteptata horă de la 
sfîrșit de săptămînă ? De
sigur că nu. Timpul liber 
tinde să devină, tot mai 
mult, un timp al dezvoltă
rii multilaterale a perso
nalității umane, să îmbo
gățească forțele creatoare 
ale omului, să le ajute să 
se manifeste. In cadrul lui, 
activitatea culturală a în
cetat să reprezinte doar un 
divertisment. La Pecineaga, 
raionul Negru Vodă, MA
RIA ȘES, directoarea că
minului cultural, remarca :

— Ei vin la cămin, re
petă cu seriozitate, discută 
cu pasiune cum trebuie in
terpretat cutare sau cutare 
rol într-un spectacol.

In discuțiile purtate cu 
o seamă de activiști cultu
rali din raioanele Salonta 
sau Sf. Gheorghe, vorbind 
despre felul cum se preocu
pă ei de desfășurarea 
timpului liber al tinerilor, 
apărea uneori un fel de 
obsesie a „mobilizării" ti
nerilor la acțiunile cămi
nului cultural.

Aceasta e rămășița unei 
vechi concepții care se 
perpetuează din pricina 
inerției unora. Manifestă
rile căminului cultural nu 
au nevoie de o altă reco
mandare decît de însuși 
conținutul lor. Adevărata 
activitate cultural-distrac- 
tivă nu presupune „mobi
lizare", tabele convocatoa
re, actul de cultură exclu- 
zînd, prin însăși natura sa, 
obligativitatea. „Mobiliza
rea", în sensul în care esfe 
ea concepută pe alocuri, 
echivalează cu o „dădăceală" 
fără nici o eficacitate pentru 
cei care au ajuns singuri să 
discearnă ce înseamnă o ac
tivitate de calitate, cu un bo
gat continui, interesantă. 
Dacă manifestările sînt atrac
tive, tinerești, vii, sătenii vin 
chiar dacă locuiesc Ia 2—3 
km de căminul cultural.

an
Referindu-se la noul ori

zont spiritual al tînărului 
țăran cooperator, directorul 
căminului cultural din Hu- 
sasău, raionul Salonta, MI
HAI NEGRĂU, ne spu
nea :

mare greșeală a spune că 
operele acestora sînt numai 
niște începuturi literare [...] 
Alecsandri și Alexandrescu, 
pentru cine înțelege arta lite
rară, sînt niște poefi desăvîr- 
șifi, care vor rămîne totdeau
na poefi desăvîrșiji. Vremea, 
frecînd peste operele lor, nu 
le va putea aduce nici o 
stricăciune”. Aceasta a fost 
credința tuturor marilor noștri 
scriitori. Și pe măsură ce cu
noaștem mai profund istoria 
culturii noastre ne dăm seama 
că acesta a fost spiritul ce a 
consolidat fiecare etapă. 
„Hronicul și cîntecul vîrsfe- 
lor" al lui Lucian Blaga, re
cent apărut, este pilduitor în 
acest sens. Poetul ce avea să 
marcheze un moment afît de 
însemnat în lirica româneas
că pornea la drum omagiind 
pe înaintașii săi : lorga, 
Ibrăileanu, Duiliu Zamfirescu, 
Vlahufă. La rîndul lor lorga 
și Vlahufă aveau să salute, 
primul în scris, cel de-al doi
lea de pe patul de suferință, 
ivirea acestui mare talent al 
literaturii noastre.

Trecutul pentru ei n-a tost 
o literă moartă, ci un element 
viu și dinamic. Nu au negat 
ceea ce cu trudă s-a clădit 
înaintea lor. Au privit teme
liile pentru a căuta secretul 
frăiniciei, au privit zidurile ri
dicate pentru a vedea cît de 
sus trebuie să urce și de unde 
trebuie să înceapă ; cînd au 
lăsat uneltele din mînă au 
știut că cei ce-i urmează nu 
vor surpa munca lor ci o vor 
duce pe umerii tineri, că vor 
ajunge mai sus înfr-un timp 
mai scurt. Dar că ceea ce au 
așezat ei va rămîne. Iar cînd 
s-au aflat oameni ce au negat 
acest spirit constructiv, al cul
turii noastre, ce au crezut în 
jocul efemer al înnoirii spec
taculoasa ce disprejula vio

lent opera înaintașilor, 
primit replica drastică a i 
femporanilor și lecția necru
țătoare a istoriei. Spunea 
G. Ibrăileanu în acele mo
mente : „...această desființare 
a atîtor scriitori, epoci, școli, 
curente are ca pricină con
cepția, ca să zicem așa, nosti
mă, că „literatură" esfe nu
mai ceea ce-mi place mie, și 
nu producția scrisă, în care 
s-a exprimat un popor la un 
moment dat și care a fost re
cunoscută de acest popor ca 
expresie a lui".

Dacă esfe în firea lucrurilor 
ca un nou rînd de oameni să 
aibă conștiinfa răspunderilor 
mari ce îi revin în arfă — a 
prefui ceea ce alfii înaintea 
ta au făptuit și a căuta să vezi 
cum au izbutit ei să realizeze 
asemenea lucruri nu înseam
nă a te opri din drum. în
seamnă ceva mai mult : a ști 
ce s-a făcut înainte, ce obsta
cole au trecut cei de ieri, în
seamnă a surprinde acel spi
rit mereu viu și afît de fe
cund al culturii românești, 
care, mai presus de orice 
modă, de orice foc de arti
ficii, și-a dovedit vitalitatea 
și esfe apt prin finerefea lui 
neistovită să fertilizeze ma
rile creații. Și astăzi cuvintele 
rostite cu mai bine de o jumă
tate de secol în urmă de To- 
nilza nu și-au pierdut înțele
sul : „Căci idealul acelor cu 
idealuri din tara românească 
esfe... să ne străduim cu tofii 
ca tara noastră să se impună, 
în mijlocul celorlalte nafiuni, 
prinfr-o cultură a ei proprie 
și printr-o arfă care să oglin
dească limpede caracterul 
fundamental al poporului ro
mân".

au 
con-

Valeriu RAPE AN U

— E o transformare în 
mentalitate, o depășire 
definitivă a „vetrei satu
lui" de altă dată.

Semnificativă în acest 
sens ne apare o dorință, 
exprimată de aproape toți 
tinerii cooperatori care au 
participat la ancheta noas
tră. Ei ne-au vorbit despre 
o veritabilă pasiune apă
rută în ultimii ani: aceea 
de a călători pe meleagu
rile patriei, de a vedea la 
fața locului marile obiecti
ve industriale construite în 
această perioadă, de a ad
mira frumusețile țării 
despre care află prin in
termediul presei, al filmu
lui sau televiziunii. Această 
nevoie de a călători, de a 
cunoaște ceea ce este nou 
contrastează izbitor cu li
mitarea din trecut a exis
tenței țăranului, care a- 
deseori nu părăsea perime
trul comunei decît pentru 
a face armata și pentru 
care o deplasare în orașul 
cel mai apropiat lua pro
porțiile unui adevărat e- 
veniment.

Un grup de elevi de la 
Școala profesională de me
canici agricoli din Ianca, 
vorbindu-ne cu însuflețire 
despre noile și perfecțio- 
natele mașini agricole pe 
care vor lucra, își mani
festau dorința să vadă cum 
se construiesc acestea, să 
urmărească procesul lor de 
fabricație.

— Sau, dacă e mai greu 
să se organizeze astfel de 
călătorii mai îndepărtate 
—sugerează elevul IOR- 
DACHE GAVRILĂ, s-ar 
putea face foarte ușor o vi
zită pe șantierul Combina
tului siderurgic din regiu
nea noastră, la Galați.

In regiunile Galați, Do- 
brogea, Argeș, vizitele în 
întreprinderi și pe șantie
re sînt pe nedrept negli
jate. Cu sprijinul coope
rativei de producție din lo
calitate, căminul cultural 
— venind în întîmpinarea 
dorinței tinerilor — ar pu
tea iniția, mai ales în a- 
ceastă perioadă a anului, 
numeroase deplasări la o- 
biective economice sau so- 
cial-culturale.

— La noi în sat, spune PE- 
TRICĂ MANEA, din Ian
ca, raionul Făurei, cu spri
jinul cooperativei s-au or
ganizat, în anii trecuți, ex
cursii la Doftana și Peleș, 
la Tușnad și Sf. Gheorghe. 
Faptul că participarea a 
fost foarte numeroasă este 
cel mai concludent argu

ment în favoarea continuă
rii unor astfel de acțiuni.

In alte părți, unde foru
rile locale nu dovedesc nici 
o preocupare în acest sens, 
tinerii au preluat singuri 
inițiativa :

— Anul trecut — spune 
CONSTANTIN ADAM, se
cretarul U.T.C. din coope
rativa agricolă de producție 
Topraisar — văzînd că ni
meni nu se interesează de 
felul cum ne petrecem noi 
timpul liber, am cerut o 
mașină de la cooperativă și 
săptămânal plecam fie la 
Constanța, la un spectacol 
de teatru sau cinema, fie la 
Eforie sau Mangalia.

La Ștefănești, în regiunea 
Argeș, tehniciană veteri
nară GHEORGHIȚA LUCA 
amintea și ea de numeroa
sele obiective turistice din 
regiune, care ar putea con
stitui tot atîtea invitații la 
drumeție pentru forurile de 
conducere din comună.

Modificarea atitudinii ti
neretului față de viață, față 
de muncă și colectivitate a 
afectat profund gusturile și 
preferințele lor, întreaga 
gamă de preocupări și, 
după cum se exprimă pro
fesoara VICTORIA CO- 
TELNICU, a determinat o 
adevărată „revoluție" în 
estetică, îmbrăcăminte, 
comportare.

— Dacă ați asista la un 
spectacol de teatru la că
minul cultural sau dacă, 
pur și simplu, ne-ați face o 
vizită intr-o zi de sărbă
toare, primul lucru pe care 
l-ați remarca ar fi noua 
ținută vestimentară. Tine
retul a devenit, foarte pre
tențios in această direcție. 
Vă pot oferi numeroase 
exemple cînd tinerii, ne
mulțumiți de ceea ce au 
găsit în magazinele din co
mună sau din centrul de 
raion, s-au deplasat la 
Galați pentru cumpără
turi. Acest fenomen nu se 
produce însă fără o serie 
de probleme de care noi 
sintem conștienți.

Inginerul zootehnist COR
NEL DĂNILĂ, din Peci- 
neaga, este de aceeași pă
rere :

— Există pericolul asimi
lării superficiale a unor in
fluențe ale „modei". Avînd 
posibilități materiale, care 
le permit tinerilor să-și sa
tisfacă gusturile, ei sînt u- 
neori atrași de aspecte ex
terioare.

Și în acest domeniu in
tervenția factorilor de cul
tură de la sate, a organi
zației de tineret, se lasă 
așteptată.

Contactul cu orașul a per
mis tinerei de la sat să adop
te o serie de elemente altă 
dată prin excelenfă citadine. 
Dar cine o va învăfa cum 
trebuie să-și asorteze rochia 
de bal cu restul îmbrăcămin
tei, cine le va arăta tuturor 
cum se dansează un dans 
modern pentru a evita paro
dierea lui I

Pe bună dreptate, numeroși 
tineri se întrebau de ce tele
viziunea, care ar putea in
terveni în mod eticient în 
educafia tinerei generații, nu 
acordă mediului rural aten
ția suficientă.

— Nu-mi amintesc — 
spunea unul dintre ei — 
ca la mult apreciatul „Club 
al tinereții" să se fi abor
dat, vreodată, probleme le
gate de noul univers spiri
tual al tînărului sătean, de 
gama preocupărilor lui.

Cercetînd aceste noi tră
sături ale tineretului să
tesc, apărute în mod firesc 
în procesul dezvoltării a- 
griculturii socialiste, am 
putut constata un larg in
teres pentru problemele de 
actualitate, pentru infor
marea „la zi" asupra tutu
ror evenimentelor politice 
și științifice, pentru îmbo
gățirea cunoștințelor din 
domeniul artei și litera
turii.

Cum acționează în acest 
sens instrumentele de cul
turalizare sătești ? La Rîu- 
reni (Rm Vîlcea), Văleni 
Podgoria (Pitești), Toprai
sar (Negru Vodă) libră
riile și bibliotecile au fost 
apreciate pentru operativi
tatea cu care aduc volu
mele nou apărute și infor
mează pe cititori asupra 
viitoarelor noutăți edito
riale. Dar, în comune ca 
Ianca, Topraisar, un nu
măr extrem de redus de 
participanți la anchetă au 
amintit, printre sursele de 
informare cultural-științi- 
fică din localitate, cămi
nul cultural.

Nu există zl în care presa 

șl radioul să nu aducă vestea 
unei noi descoperiri în vreun 
domeniu de activitate, unei 
noi cuceriri a tehnicii secolu
lui nostru. Fiecare dintre ele 
ar putea constitui punctul de 
plecare al unei „manifestări 
la zi" Interesante și atractive. 
Evident că astfel de acțiuni 
n-au cum să fie trecute în 
plan, operativitatea fiind tră
sătura lor principală. Este ne
voie de inifiativa și interven
ția spontană a intelectualilor 
satului, în fata acestor eveni
mente. Ne găseam, de pildă, 
în teren tocmai în perioada 
aselenizării stafiei „l.una-9", 
dar în comunele vizitate în 
raioanele Negru-Vodă, Fău- 
rei, nu am întiinit nici o ma
nifestare consacrată acestei 
realizări tehnice, care să în
cerce să explice însemnăta
tea ei și perspectivele pe 
care ic deschide.

— Acest gen de acțiuni 
se organizează extrem de 
rar — spune primul secre
tar al Comitetului raional 
de partid Făurei, DUMI
TRU BĂLAN. In schimb, 
în fiecare comună există 
mai multe cercuri de citit, 
repartizate pe circumscrip
ții. Bineînțeles, de fiecare 
dintre acestea răspunde un 
intelectual din comună. Ar 
fi însă mult mai eficient dacă 
foji acești intelectuali ar con
lucra la organizarea, la că
minul cultural, a unor mani
festări de mare amploare 
care să corespundă momen
tului actual de informare po
litică, științifică și culturală 
de la safe. Putem doar consi
dera că am depășit stadiul 
în care formarea gustului 
pentru citit al cooperatorilor 
reclama asemenea forme or
ganizatorice. Menflnerea a- 
cesfei forme depășite [șl la 
o cercetare mai atentă s-ar 
constata că și alte forme sînt 
perimate), se daforește fap
tului că nu s-a întreprins, 
pînă acum, nici un studiu ști
ințific al noului context so
cial în care s-a format fînăra 
generație de la safe, al gus
tului și preferințelor el.

Cercetînd, pe un interval 
de timp mai îndelungat, 
programul de activitate al 
unor cămine culturale (To- 
hanul Vechi, Topraisar), 
ne-a surprins absenfa unor 
manifestări consacrate pro
blemelor de arfă, citate 
foarte des de tinerii din lo
calitate la capitolul „prefe
rințe personale". Nu figu
rează nici măcar audițiile 
colective la televizor pen
tru urmărirea transmisiilor 
de teatru, operă, operetă 
etc.

După cum indică și sta
tisticile cele mai recente, 
a șaptea artă a devenit 
cea mai populară și în me
diul rural, unde a viziona 
două sau chiar trei filme 
pe săptămînă e acum un 
lucru obișnuit. Interlocu
torii noștri au formulat o- 
biecții critice referitor la 
alegerea peliculelor, la va
rietatea și caracterul lor 
educativ.

— întreprinderea regio
nală cinematografică se 
orientează unilateral în 
programarea filmelor la 
noi, în comună. Dacă do
resc să văd un film valo
ros, despre care presa scrie 
elogios, sînt nevoită să mă 
duc la Pitești, ne-a spus 
ELVIRA PREDESCU din 
comuna Ștefănești, regiu
nea Argeș.

în regiunile Galați, Ar
geș, am constatat că fil
mul științific, filmul teh
nic sînt „cenușărese" ale 
ecranului, ignorîndu-se 
faptul că ele ar putea de
veni o tribună largă pen
tru lansarea și populari
zarea noilor cunoștințe.

Am întrebat pe mulți ti
neri dacă practică vreun 
sport.

— Cînd se face frumos 
afară, mai batem mingea 
pe teren, din cînd în . cînd. 
Dar altfel, nu.

Afirmația nu ne-a mirat 
prea mult, de vreme ce un 
activist al Comitetului re
gional U.T.C. Galați, tova
rășul loan Constantin, care 
controlase întreaga activi
tate a organizațiilor U.T.C. 
din raionul Făurei, pe tărî- 
mul îndrumării activității 
sportive, s-a limitat la a di
fuza... o conferință: „Să 
practicăm sportul în peri
oada de iarnă".

— Ar trebui — ne spune 
VIRGIL STOICA, secretar 
al Comitetului raional 
U.T.C. Făurei — ca tot 
ceea ce se organizează la 
sate să fie diferențiat, în 
funcție de vîrsta partici- 
panților, de nivelul lor de 

pregătire. Ba mai mult. A- 
ceastă diferențiere ar tre
bui să vizeze și specificul 
fiecărei comune.

— In realitate, cum stau 
lucrurile ? l-am întrebat 
pe NICOLAE GURGU, in
spector la Comitetul raio
nal de cultură și artă Fău
rei.

— In realitate, planurile 
sînt făcute de sus în jos. De 
la regiune ajung la raioane, 
și, în cele din urmă, la co
mune.

Comitetul de cultură și 
artă raional este aglomerat 
cu sarcini colaterale, cu ta
bele și situații. Cum își 
desfășoară, de pildă, activi
tatea Comitetul raional de 
cultură și artă Făurei ? în 
luna ianuarie, perioada de 
vîrf a muncii culturale la 
sate, inspectorul comitetu
lui, Nicolae Gurgu, a fost 
pe teren cu sarcini econo
mice. Reîntors la centrul de 
raion, s-a apucat să centra
lizeze situațiile sosite din 
comune. Am avut curiozi
tatea să vedem cîte rubrici 
cuprinde o asemenea situa
ție : nu mai puțin decît 68.

— La ce interval de timp 
întocmiți aceste tabele ?

— Din două în două 
săptămîni, pentru că așa 
se cere de la comitetul re
gional de cultură și artă ! 
Și gîndiți-vă că acest pă
ienjeniș de rubrici este ce
rut fiecărui director de că
min cultural.

In locul acestor tabele cifri
ce, în mare măsură formale, o 
adevărată utilitate și-ar găsi o 
statistică socială, care să per
mită extragerea unor concluzii 
reale și eficiente în ceea ca 
privește nu numai numărul 
acțiunilor cl, în primul rînd, 
conținutul lor. O astfel de sta
tistică ar trebui să stabilească, 
în primul rînd, ce „se cere" 
în acest moment la sate, ce 
manifestări „au priză", către 
ce domenii, în mod special, 
se îndreaptă preferințele tine
relului, pentru ca abia din 
acel moment să se poată în
tocmi un plan de activitate 
real, cu șanse de eficacitate.

O brigadă a Comitetului 
regional de cultură și artă 
Galați, care a străbătut în 
această perioadă raionul 
Făurei, s-a mărginit să dis
cute doar cu activiștii cul
turali din comune, pier- 
zînd din vedere pe coope
ratori. Aceasta practică a 
dus la situația ca multe 
dintre cerințele tineretului 
sătesc să fie ignorate și ne
glijate. După părerea noas
tră, Comitetul raional 
U.T.C. ar trebui să organi
zeze discuții mai largi cu 
tinerii de la sate pentru a 
afla care sînt noile lor con
cepții despre viață și mun
că, despre prietenie și dra
goste, către ce domenii de 
activitate se îndreaptă, în 
prezent, preferințele lor.

In discuția pe care am 
avut-o cu îngrijitorul mul
gător MARIN C. PÎRLOG, 
am întîlnit sîmburele unei 
idei, definitorii pentru fe
lul de a fi și de a gîndi al 
tînărului din satul contem
poran. Am discutat cu a- 
cest cooperator din Ianca 
despre fiecare dintre mem
brii brigăzii sale zootehni
ce, cît a scos la ziua-mun- 
că, cum își petrec împreu
nă timpul liber. în cele din 
urmă, cu reținerea omului 
care nu obișnuiește să vor
bească prea mult despre 
propria sa persoană, el 
ne-a mărturisit, la început 
puțin stînjenit, apoi, cu 
din ce în ce mai multă si
guranță, planurile sale de 
viitor.

— Mai am trei frați, li
nul este contabil aici, în 
cooperativă, altul este e- 
lectrician, iar cel de-al 
treilea lucrează la o între
prindere din Brăila. Toți 
s-au calificat și sînt pre- 
țuiți la locul lor de muncă. 
Mie însă îmi place să lu
crez în agricultură. M-am 
convins că astăzi nici în 
acest domeniu, dacă vrei 
să obții rezultate cu a- 
devărat bune, nu mai 
merge fără învățătură. 
De aceea le spun mereu 
băieților : și munca cîmpu- 
lui și zootehnia au devenit 
pretențioase. Aveți cunoș
tințe î Bine. Nu ? în curînd 
veți fi depășiți. De aceea, 
trebuie să învățăm.

Aceasta este dominanta 
noului profil spiritual al 
tînărului de la sate : pasi- 

pentru cultură. Numai pi.- 
vind prin această prismă, 
putem înțelege toate aspi
rațiile sale.

Anchetă realizată de 
Paul DIACONESCU
Radu CONSTANTINtSCU
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„electroaparataJ"- 
explicațiile științi
fice ale succesului

Caracteristic producției 
uzinei „Electroaparătaj"- 
București în 1966 este rit
mul înalt de creștere : cu 
12 la sută mai mare față de 
anul trecut.

— Cunoscînd din vreme 
sarcinile de plan pe 1966 
— ne-a spus tov. ANDREI 
COSTEA, inginerul-șef ad
junct al uzinei — noi am 
asigurat, încă înainte de 
începerea acestui an, toa
te condițiile esențiale pen
tru desfășurarea ritmică a 
producției. Rezultatele din 
luna ianuarie confirmă 
că stăpînim „secretele" 
unei producții ritmice șl de 
bună calitate. Planul la 
producția marfă vîndută și 
încasată a fost îndeplinit și 
depășit. Iată situația : 25,43 
la sută în decada întîi, 40 
la sută în cea de-a doua și 
35,35 în ultima decadă. To
tal : 100,78 la sută. Cît am 
produs, tot atît am și vîn- 
dut. Aș mai aminti că 
planul sortimental a fost 
întrutoiul respectat.

—• Cum s-a evitat „asal
tul" din ultima decadă?

— înainte de toate, prin- 
tr-o bună programare in
ternă a producției șl orga
nizarea judicioasă a în
tregului flux de fabricație. 
Atenția ne-am concen
trat-o îndeosebi asupra în
cărcării cît mai depline 
a mașinilor. In decembrie 
anul trecut am revizuit, pe 
bază de analize compara
tive, indicii de folosire 
a utilajelor. Acele mașini 
care nu erau încărcate la 
întreaga capacitate au fost 
trecute pe o listă de dis
ponibilități. Cele mai mul
te dintre ele au și fost 
transferate altor uzine. In 
prezent, coeficientul de în
cărcare a utilajelor depă
șește 70 la sută. Tindem 
însă spre 76 la sută — ci
fră maximă de încărcare.

O altă cale pentru obți
nerea unui ritm susținut de 
lucru o constituie crește
rea productivității muncii. 
Făcînd unele calcule, am 
ajuns la concluzia că, prin 
crearea de noi tipuri de 
scule, productivitatea mun
cii poate spori simțitor. 
Intr-adevăr, în urma in
troducerii cuțitelor de a- 
vans în loculsculelor bloc, 
la atelierâl de' magneți 
productivitatea muncii a 
crescut cu peste .50 la sută. 
In acest trimestru se vor 
aplica și alte măsuri teh- 
iiico-orgOnizatorice

Pe luna ianuarie, uzina 
„Laminorul" din Galați 
și-a îndeplinit planul la 
producția globală și mar
fă. Dar... există totuși un 
dar. între producția, marfă 
și producția mariă vîndu
tă și încasată s-a creat un 
decala] de peste... 2 mili
oane iei. Stocurile de pro
duse finite au crescut cu 
circa 3 milioane lei. Cu 
alte cuvinte, activitatea de 
o lună a uzinei nu a avut 
finalitate deplină. Ea nu a 
putut încasa întreaga con
travaloare a producției fa
bricate. Cauza : nerespec- 
tarea sortimentelor plani
ficate. Nu s-au laminat 
peste 20 .dimensiuni de 
table. Uzina a rămas da
toare unor întreprinderi 
din țară cu 272 tone de ta
blă cositorită. Pare para
doxal, dar întreprinderea 
are mari stocuri de pro
duse finite și, în același 
timp, ea nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale.

— Nu am avut platine, 
uzina „Oțelul roșu" ne 
livrează unele comenzi cu 
întârziere — ne-a spus ing. 
PETRE BEREZOVSCHI, 
șeful serviciului producție.

— In general avem pla
tine — susține tov. PETRE 
GODINAC, director ad
junct al uzinei. Peste sto
cul normat dispunem de 
3 000 tone.

în a doua decadă a 
lunii ianuarie, laminoarele 
au fost oprite ore în șir 
din cauza lipsei unor sorti
mente de platină. Ele e- 
xistau în depozit, dar nu 
se știa unde. Depozitul de 
platine al acestei uzine este 
o mostră concludentă de 
proastă gospodărire a ma
terialelor. Pachetele de 
platine stau claie peste 
grămadă, amestecate cu 
cilindri vechi de laminoa
re, deșeuri metalice. Așa 
după cum ne spunea ing. 
Victor Scorțeanu, șeful 
serviciului C.T.C., tocmai 
datorită harababurii din 
depozit, platinele se degra
dează, se șterg adesea ca
racteristicile înscrise pe 
ele și, nu o dată, se lami- 

amplasări, mici mecanizări 
(reamenajarea atelierului 
de piese mecanice și crea
rea unei noi linii tehnolo
gice pentru filetaje) — în 
vederea sporirii producti
vității muncii. Toate aces
te măsuri vor fi realizate 
cu ajutorul creditelor de 
mică mecanizare și pe 
baza fructificării resurselor 
interne, fără a cheltui fon
duri de investiții.

— Ați amintit de pro
gramarea internă. Ce efec
te favorabile s-au obținut?

— S-a asigurat un de
calaj optim între secțiile 
prelucrătoare și cele de 
montaj. In marea majori
tate a secțiilor el este de 
15 zile. La unele produse, 
cum ar fi reperele pentru 
locomotiva Diesel electri
că, decalajul este acum de 
o lună. Vn colectiv de eco
nomiști șl ingineri a pus 
ordine și îh aprovizionarea 
cu materiale: s-au regle
mentat contractele cu fur
nizorii, au fost stabilite 
stocurile minimale pe fie
care grupă de materiale. 
Ne-am îngrijit ca, pentru 
produsele cu ciclu lung de 
fabricație, materialele să 
sosească în uzină cu cel 
puțin o lună înainte de în
ceperea producției.

— Deosebit de folositor 
pentru întreaga uzină — a 
ținut să precizeze maistrul 
NICOLAE TUDOR, din a- 
telierul de construcții me
talice — este faptul că 
multe din măsurile tehni- 
co-organizatorice cu efi
ciență economică ridicată 
au fost aplicate încă din 
prima lună a acestui an. 
Prin turnarea în modele 
ușor fuzibile a încă 15 ti
puri de piese, care pînă 
acum necesitau un mare 
volum de prelucrări meca
nice, se vor economisi pes
te 40 000 ore-manoperă.

După cum se vede, 
colectivul de la „Elec- 
troaparataj" a pășit cu 
dreptul în primul an 
al cincinalului. Tendin
țe ? Se continuă cu in
tensitate sporită fructifi
carea multiplelor posibili
tăți de ridicare a nivelului 
activității economice pe o 
nouă treaptă. Orientarea 
fermă spre problemele ma
jore ale planului de stat, 
plus mobilizarea inițiativei 
și forței Colectivului — iată 
ce caracterizează această 
întreprindere electroteh- 

nează cu totul altceva 
decît ceea ce trebuie. 
O asemenea producție se 
declasează sau stă în depo
zit nevîndută. Așa se face 
că, în luna ianuarie, s-au 
declasat peste coeficientul 
tolerat 60 tone de ta
blă de diferite dimensiuni. 
Și ne mai întrebăm de ce 
unele produse nu se pot li
vra ?

Do altfel chiar unele din
tre produsele livrate nu co
respund normelor de calita
te. E cazul celor 15 815 kg 
tablă livrată în ianuarie 
unei fabrici din Codlea. Și 
aceasta nu este singura re- 
clamație. I-am cerut șefu
lui secției acoperiri metali
ce, ing. ALEXANDRU MĂ- 
DÂRAȘ, să ne explice cum 
stau lucrurile. Tot platine
le sînt de vină — ne-a spus 
el. Dar în secție nu se res
pectă totdeauna tempera
tura băii de zincare, se lu
crează cu viteze mai mari 
decît cele admise. Repara
țiile la mașini și instalații 
se fac superficial.

— Cînd se manifestă în 
special aceste deficiențe ?

— In schimbul III, ne

„CLUJANA"
planul s-a îndeplinit 
dar ritmicitatea
a fost încălcată.
lată primele efecte

.1

Discutăm cu tov. ȘTE
FAN NYILGESZ, directo
rul general al fabricii de 
pielărie și încălțăminte 
„Cluj ana".

— S-au asigurat toate 
condițiile pentru realizarea 
ritmică a producției și la

Ancheta

„Sclnteii"

in

5

întreprin

deri

De o lună și jumătate, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din fabrici și uzine au 
luat startul în 1966 — primul an al cincinalului. Desfășurarea ritmică a producției, decadă cu de
cadă, din primele luni ale anului, într-o cadență vie care să permită îndeplinirea integrală a tutu
ror indicatorilor de plan, constituie o îndatorire primordială a întreprinderilor, o latură esențială a 
disciplinei economice. Cum au realizat unele întreprinderi prevederile planului în luna Ianuarie T 
Ce a favorizat sau, dimpotrivă, a împiedicat îndeplinirea lor ritmică î Ce tendințe se desprind din 
activitatea economică a întreprinderilor î Iată unele constatări făcute cu prilejul unei anchete în 
cîteva unități industriale.

precizează ing. GHEOR-1 
GHE MĂIMAN. La lami
noarele 1, 2 și 3, din șase 
ingineri, cinci lucrează în 
schimbul I.

■ Inginerii ADRIAN POPA, 
șeful sectorului I, și VIC
TOR SCORȚEANU, ne-au 
relatat și un alt aspect. în 
luna ianuarie, un inginer 
șef de sector a participat 
la nu mai puțin de 38 

•ședințe. Ziua, adeseori, 
specialiștii uzinei sînt sus- 

- trași -pentru un motiv sau 
aitu-1 de la problemele cu
rente ale producției. Pro
ducția este lăsată uneori în 

■■■ voia soartei.
— Am intrat în primul 

an al cincinalului cu o se
rie de probleme de orga
nizare a producției încă 
nerezolvate, ne-a explicat 
tov. ing. ION GINGĂ- 
RAȘU, directorul uzinei. 
Neîndeplinirea planului pe 
sortimente este însă cunos
cută și de direcția noastră 
generală din minister. Con
sider că nici sprijinul pe 
care îl primim din partea 
forului tutelar nu este tot
deauna eficient.

întrebăm pe tovarășul 
director al „Laminorului" 
din Galați : știe ce pagu
be a adus uzina bene
ficiarilor prin nerespec- 
tarea obligațiilor contrac
tuale ? Cum se justifică 
stocurile supranormative de 
materii prime și de pro
duse finite, grava negli
jență față de păstra
rea materialelor ? Este 
timpul ca Ministerul In
dustriei Metalurgice să 
analizeze temeinic situația 
creată și să aplice neîntîr- 
ziat măsurile care se im
pun pentru a se curma ri
sipa, proasta gospodărire 
și interesul scăzut față de 
îndeplinirea planului la 
toți indicatorii și în con
diții de înaltă economici
tate, care și-au făcut 
la uzina din Galați.

loc

un nivel calitativ cores
punzător — afirmă direc
torul general. Planul pe 
luna ianuarie a foșt înde
plinit la toți indicatorii și 
la toate sortimentele.

Ce spun graficele de pro
ducție ? Sarcinile de plan 

pe ianuarie au lost într-a- 
devăr realizate, dar nu 
ritmic. în prima decadă 
a lunii, în sectorul în
călțăminte s-a înregistrat 
o rămînere în urmă de cir
ca 4 600 perechi încălță
minte, cantitate ce a fost 
recuperată cu greu, abia în 
decada a treia. „Gîtuirea" 
s-a produs îndeosebi la cu
sătorii. Nu este oare cazul 
ca această neritmicitate să 
preocupe de pe acum con
ducerea întreprinderii ? 
Neidentificînd la timp cau
zele ei, neritmicitatea nu 
se poate agrava în restul 
anului ?

— Principala cauză con
stă în numărul prea mare 
de modele noi, lansate deo
dată în fabricație — circa 
10 la număr, ne-a relatat 
maistrul ELENA PETER, 
de la cusătorie. Unii mun
citori n-au reușit să-și în
sușească dintr-o dată ope
rațiile mai complexe.

Argumentele maistrului, 
întărite și de șeful sectoru
lui, contrazic pe tovarășul 
director general al fabricii 
care ne-a spus că s-au asi
gurat toate condițiile. 
In amănunt, organiza
rea producției șchioapătă. 
Iată încă un exemplu. Ate
lierul de croit fețe a lucrat 
aproape tot timpul lunii 
ianuarie în avans față de 
celelalte secții. Spre sfîrșit, 
s-a poticnit : nu s-au putut 
croi cîteva sortimente din 
lipsă de semifabricate, pe 
care tăbăcăria minerală nu 
le livrase la vreme.

— Zilnic purtăm discuții 
în privința aprovizionării 
— ne arată maistrul prin
cipal ION HULUBAN. Tă
băcăria minerală nu ne tri
mite piei în sortimentele și 
culorile cerute.

— Priviți graficul pe ia
nuarie — spune ing. CON
STANTIN DIACONESCU, 
șef adjunct gl secției tăbă- 
cărie minerală — și veți 
vedea că noi înșine n-am 
realizat planul la toate sor
timentele de piei.

înainte de a trage o con
cluzie, redăm părerea ing. 
ALEXANDRU SZABO, șe
ful serviciului producție :

— Anul acesta s-au in
trodus contracte între sec
țiile producătoare de semi
fabricate și cele de încăl
țăminte. In ele se prevăd 
exact, pe zile, decade și 
luni, ce trebuie livrat, ce 
sortimente și culori și în 
ce cantități. Din păcate, 
aceste contracte nu sînt 
respectate, ceea ce creează 
dificultăți și discuții inter
minabile. In cazul de față, 
tăbăcăria minerală nu și-a 
îndeplinit ritmic obligațiile 
față de secția croit, nu a 
fabricat, pe zile și decade, 
pieile prevăzute.

Se înțelege că neîndepli- 
nirea contractelor interne 
nu înseamnă numai o 
proastă colaborare între 
secțiile fabricii, ci mai 
mult. Este vorba de per

petuarea neritmicității, din 
secție în secție, care are 
urmări negative asupra ca
lității producției.

— Nu știm ce s-a întâm
plat, ne-au.spus ANA TUR- 
DAN și FRANCISC ME- 
ZEI, din colectivul de con
trolori ai comerțului, dar 
în ianuarie am fost nevoiți 
să respingem mai multă 
încălțăminte decît în tri
mestrul IV din anul trecut. 
J.ată procesele verbale : au 
fost refuzate, printre altele, 
200 perechi de pantofi pen
tru femei, 200 de perechi 
sandale pentru adolescente.

Cum „au scăpat" produ
sele cu defecte prin filiera 
controlului tehnic de cali
tate al fabricii ?

— La unii maiștri, ne-a 
relatat tov. CAROL UN
GAR, șeful serviciului 
C.T.C., mai există tendința 
lucrului de mintuială. A- 
supra controlorilor se fac 
uneori presiuni, li se cere 
să treacă cu vederea defec

Dintr-o situație statistică 
întocmită de Direcția re
gională a economiei fores
tiere — Mureș-Autonomă 
Maghiară, rezultă că pla
nul producției globale și 
marfă pe luna ianua
rie, pe ansamblul direcției, 
a fost realizat. întreprinde
rile forestiere Reghin și 
Gheorghieni, chiar și-au 
depășit sarcinile la acești 
indicatori. Există însă o 
unitate — I. F. Toplița, în 
discordanță cu celelalte în
treprinderi. Ea nu a înde
plinit planul producției glo
bale și marfă decît în pro
porție de 97,19 la sută și 
respectiv — 95,71 la sută.

Ne-am deplasat la între
prinderea forestieră Toplița. 
Iată ce ne-a relatat tov. 
ing. NICOLAE SOLOMON, 
directorul întreprinderii : 
. — In ianuarie, o parte 
dintre mașinile I.M.T.F.- 
Miercurea Ciuc au stat 
din lipsă de piese de 
schimb. N-au fost utiliza
te, din aceeași cauză, nici 
toate fierăstraiele meca
nice.

După cum se vede, se în
cearcă să se aducă justifi
cări. Care sînt principa
lele cauze ? Chiar în ziua 
cînd am fost la sectorul 
de industrializare a lem
nului din Toplița, cîteva 
vagoane cu bușteni aștep
tau să fie descărcate. Ni s-a 

tele de fabricație. Condu
cerea întreprinderii trebuie 
să acorde o mai mare a- 
tenție acestor neajunsuri, 
care lezează prestigiul 
„mărcii" fabricii noastre.

Evident, în intenția con
ducerii uzinei au stat și stau 
lucruri bune. Sistemul 
contractelor interne, de 
pildă, contribuie la concre
tizarea amănunțită a pro
gramării operative a pro
ducției și este de natură să 
întărească răspunderea fie
cărei secții față de intere
sele de ansamblu ale între
prinderii. Dar intențiile 
trebuie traduse cu ener
gie și consecvență în fapt. 
Este de datoria conducerii 
tehnico-administrative, a 
șefilor de secții să nu ad
mită nici un fel de conce
sii cînd e vorba de respec
tarea unor hotărîri care 
privesc realizarea exem
plară a prevederilor pla
nului.

spus că nu mai e loc în de
pozit. în alte zile, însă, 
atunci cînd depozitul e gol, 
nu sînt vagoane. în ambele 
situații, brigăzile de mun
citori stau, sau în cel mai 
bun caz... fac curățenie ge
nerală în interiorul depo
zitului. O asemenea pro
gramare defectuoasă, în 
salturi, a aprovizionării cu 
bușteni aduce prejudicii în
deplinirii planului — ne-au 
spus muncitorii VICTOR 
MOLDOVAN și ALEXAN
DRU RAKOSI.

O atare stare de lucruri 
se constată și la sectorul 
de industrializare a lem
nului din Hodoșa. Aici se 
văd destul de bine conse
cințele aprovizionării în 
asalt. în fața rampei, 
vagoane, multe vagoa
ne erau nedescărcate. în 
depozitul sectorului se 
aflau sute de metri cubi 
de cherestea nesortată.

— Așa după cum vedeți
— ne-a precizat IOAN DO- 
BREANU, șeful sectorului
— nu mai știm cum să ne 
descurcăm. Producția din 
luna ianuarie am început-o 
cu un stoc care ne ajun
gea doar pentru o jumătate 
de zi. Situația nu s-a îm
bunătățit nici în decadele 
următoare. Toată luna ni 
s-au livrat cantități mici de 
bușteni. Nu am avut de 
lucru și, cum se spune, ne 

învîrteam în jurul pro
priei umbre. La 29 ianua
rie, în rampa sectorului au 
intrat 1 126 metri cubi de 
bușteni de fag, livrați de 
către întreprinde file fores
tiere Toplița, Reghin, Sebeș, 
Petroșeni. A trebuit să 
muncim „în asalt", ceea 
ce a dăunat asupra înde
plinirii planului. Pe luna 
ianuarie, producția fizică la 
cherestea de fag nu am pu
tut-o realiza decît în pro
porție de 76,3 la sută.

Cele spuse de șeful sec
torului Hodoșa sînt adevă
rate. Conducerea Direcției 
regionale a economiei fo
restiere nu a sprijinit sec
torul să iasă din încurcă
tură. Dar și conducerea 
sectorului are partea sa de 
vină. Nu toate instalațiile 
sînt folosite la întreaga ca
pacitate și, din această 
cauză, munca se desfășoa
ră în ritm lent.

— Instalațiile de descăr
care a buștenilor lucrează 
în mod defectuos, cu între
ruperi de 2—3 ore pe zi — 
ne-a spus mecanicul ALE
XANDRU HURUBĂ.

— Din trei mașini cu re
morci, de obicei funcționea
ză una sau două — ne-a 
precizat mecanicul ȘTE
FAN GRAMA, de la sec
torul Valea Seacă.

— Personalul tehnic al 
I. F. Toplița trece „în fugă" 
pe la noi și nu rezolvă 
problemele în mod opera
tiv, a adăugat MIHAI HE- 
CSKO, mecanic la același 
sector. Am cerut conduce
rii întreprinderii să ne tri
mită un camion pentru a 
transporta motorul funicu- 

larului de la Bilbor la ate
lierul de reparații. Tovară
șii de la Toplița nu au vă
zut, nu au auzit. Tot din 
cauza neglijenței, un mo
tor KD din parchetul Pal
tin n-a putut fi reparat la 
timp și producția a'stagnat 
3 zile.

Concluzia : conducerea
I.F. Toplița manifestă o 
slabă preocupare pentru, 
organizarea activității unor

în prima lună a acestui 
an, la uzina „Tehnometal"- 
Timișoara planul produc
ției marfă a fost realizat 
doar în proporție de 68,82 
la sută, far sarcina de 
creștere a productivității 
muncii — în proporție de 
93,31 la sută. Nici planul 
pe sortimente nu a fost în
deplinit.

— Direcția de aprovizio
nare și desfacere din Mi
nisterul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini —■ 
ne-a spus tov. AUGUS
TIN VIRAG, directorul 
uzinei — ne-a trimis repar
tițiile de materiale pentru 
producția lunii ianuarie... 
tocmai spre sfîrșitul lunii. 
Iată și cîteva exemple mai 
vechi. La 19 noiembrie 
1965 am primit repartiția 
nr. 528 004 pentru 42,7 
tone de tablă zincată, pe 
care urma să o ridicăm de 
la uzinele „Oțelul Roșu". 
La 29 noiembrie, Direcția de 
aprovizionare și desfacere 
ne-a anulat repartiția. 
Ne-a promis că o nouă re
partiție ni se va da abia la 
5 ianuarie 1966, dar nu 
pentru „Oțelul Roșu", la 
doi pași de noi, ci pentru 
Baza nr. 2 — Galați. Tabla 
a început să intre în uzină 
la 21 ianuarie. Tot la fel, 
am primit repartiția nr. 
550 505 din 20 noiembrie 
1965, pe baza căreia la 2 
decembrie 1965 am înche
iat contract cu Uzina me
talurgică Iași pentru a ni 
se livra 13 tone de țeavă. 
După încheierea contractu
lui, uzina din Iași ne-a co
municat că ea nu produce 
sortimentul solicitat și ne-a 
refuzat comanda. După 
multe insistențe, s-a emis 
o nouă repartiție, cu nr. 
550 035, la 17 ianuarie, că
tre uzina „Republica" din 
București. Aceasta ne-a 
dat termen de livrare 20 
februarie, cînd ne va tri
mite jumătate din canti
tatea necesară de țevi, iar 
restul îl vom primi la 15 
martie. Accentuez, țeava 
ne trebuia in ianuarie. La 
fel de greu o ducem și cu 
sîrma „rabiț", cu contac- . 
toarele cu releu termic, cu 
cablurile de tracțiune, unde 
repartițiile ne-au venit în 
luna ianuarie, iar pentru 
alte produse nu avem nici 
acum repartiții.

— în prima decadă a lu
nii ianuarie, planul a fost 
îndeplinit în proporție de 
13,9 la sută, în a Il-a — 18 
la sută, iar în a IlI-a — 
25,92 la sută. Cum expli
cați dublarea realizărilor 
în ultima decadă ?

— Ne-am dat seama cu 
întîrziere că planul nu va 
putea fi îndeplinit. Am 
trimis oameni după ma
teriale. Așa, de exemplu, 
ing. Petre Mărgineanu, șe
ful sculăriei, și ing. Vladi
mir Zavadschi, dispecerul- 
șef, au plecat pe ruta Si- 
biu-Brașov-Săcele. Ing. 
Ion Rab a fost la Iași, eu 
am fost la „Oțelul Roșu", 
directorul adjunct la Hu
nedoara, inginerul șef ad
junct la Cîmpia Turzii. 
Cît de cît, în ultima deca
dă am lucrat în mai bune 
condiții de aprovizionare.

— Bine, dar trimițînd 

Oamenii muncii din industria noastră socialistă au în
cheiat prima Jună a anului 1966 cu Însemnate realizări în 
producție. Marea majoritate a colectivelor de întreprinderi 
și-au îndeplinit exemplar sarcinile de plan privind produc
ția globală și producția mariă, realizînd însemnate canti
tăți de produse peste prevederi. Ele au Îmbinat mai bine, 
în cadrul întrecerii socialiste, lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor cantitative de plan cu preocuparea de a ridica 
nivelul calitativ al producției, de a spori productivitatea 
muncii, de a realiza sortimentele planificate, de a utiliza 
mai bine, mai economic, materiile prime și materialele. 
Sînt însă și întreprinderi al căror bilanț pe luna ianuarie 
este mai puțin pozitiv, nerealizîndu-și unul sau altul din
tre indicatorii planului. Se desprinde necesitatea ca con
ducerile acestor întreprinderi și forurile lor tutelare să ana
lizeze cu răspundere cauzele neajunsurilor apărute în em
brion în această perioadă și să ia măsuri hotărîte pentru 
a se evita perpetuarea lor.

Viața a arătat ce importante rezerve și posibilități pot 
ii puse în valoare în cursul realizării planului atunci cînd 
se lucrează cu temei și organizat, cînd munca și rezultatele 
muncii sînt privite și analizate permanent cu exigență. 
Aceasta trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui colec
tiv de întreprindere. Eforturile trebuie îndreptate în con
tinuare spre folosirea intensivă a capacităților de produc
ție, organizarea producției pe baze științiiice, ridicarea ni
velului calitativ al produselor, realizarea planului pe sor
timente și la producția marfă vîndută și încasată, crește
rea productivității muncii, reducerea prețului de cost și 
sporirea beneficiilor — obiective de prim ordin ale planului 
economic pe acest an. Pe acest drum este necesar să 
meargă cu perseverență fiecare colectiv de întreprindere, 
dezvoltînd experiența pozitivă acumulată pînă acum.

_ jnCAR«/^l.iza.t? de NEDELCU, loan ERHAN, 
Radii APOSTOL, Alexandru MUREȘAN, Lorand DEÂKI, 
loan CHIUJOEA

sectoare de producție. Se 
tărăgănează soluționarea 
operativă a problemei a- 
provizionării cu material 
lemnos, a utilizării depline 
a mașinilor și instalațiilor. 
Direcția regională a eco
nomiei forestiere' s-a limi
tat doar, să constate anu
mite neajunsuri și se par? 
că e mulțumită că, pe an
samblu, planul a fos înde- 

după materiale oameni cu 
înaltă calificare, cu munci 
de răspundere în uzină, 
producția pe mîna cui ați 
lăsat-o ? '

— Ce să facem ? Pro
ducția nu s-a desfășurat 
cum trebuie. Fiecare dele
gat a stat prin țară cîte o 
săptămînă ■ și mai bine. In 
alt mod nu puteam face 
rost de materiale.

—• De ce nu s-au trimis 
oamenii de la serviciul a- 
provizionării și nu în' ia
nuarie, ci în trimestrul IV 
anul trecut ?

— Direcția de aprovizio
nare și desfacere ne-a în
curcat mult \n realizarea 
planului pe luna ianuarie 
— ne-a relatat tov. NI
COLAE BIRIȘTEICĂ, in
ginerul șef al uzinei. Acum 
căutăm soluții, dar e târ
ziu. Adevărul este că am 
scăpat din mină pregătiri
le pentru acest an. Nu 
ne-am ocupat de serviciul 
aprovizionării. Așa se face 
că ne-am trezit .în situația 
în care sîntem. Dacă noi 
ne interesam din vreme 
de aprovizionarea cu șuru
buri, vopsele, rulmenți și 
chiar cu unele cantități de 
țeavă și tablă, desigur, as
tăzi situația era alta.

O părere realistă. Forul 
tutelar s-a purtat ca o 
mamă vitregă, a dovedit 
lipsă de răspundere în re
lațiile cu uzina. Dar princi
palul vinovat este condu
cerea uzinei. Ea s-a com
plăcut în. a aștepta totul de 
la minister, de la direcția 
de aprovizionare și des
facere. Din lipsa a trei 
sortimente de șuruburi, 
care se puteau procu
ra • ușor în trimestrul IV 
al anului trecut, nu s-au 
livrat întreprinderii „7 No
iembrie"-Craiova cutiile 
pentru semănătoarea SU- 
29. De asemenea, la sorti
mentul selectoare, planul a 
fost îndeplinit doar în pro
porție de 57,5 la sută, mo- 
tivîndu-se tot lipsa de ma
teriale. Cauza a fost, în a- 
cest caz, cu totul alta. 
Conducerea uzinei nu a 
luat măsuri din timp pen
tru uscarea materialului 
lemnos care a existat în 
întreprindere.

• Ce perspective există 
pentru asigurarea materia
lelor necesare ? Ne răspun
de tov. NICOLAE FILIP, 
șeful serviciului • aprovizio
nării.

— Pentru luna februa
rie, direcția de aprovizio
nare și desfacere nu ne-a 
trimis repartiții pentru 
tabla de 10 mm, contac- 
toarele cu releu termic 
pentru instalațiile avicole, 
cheresteaua de tei ți de 
carpen.

— Ați luat măsuri „pen
tru a urgenta primirea re
partițiilor ?

—■ Formele, să zic așa, 
au fost făcute la timp. Să 
sperăm că totul va fi bine.

Desigur, speranțele sin
gure nu vor opera schim
bările cerute în practicile 
și mentalitatea.de muncă a 
factorilor de răspundere de 
la „Tehnometal". Forul 
tutelar și organele de partid 
locale sînt chemate să in
tervină cu energie pentru 
rezolvarea situației care s-a 
creat în această uzină.

mentalitatea.de
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33 de ani de la eroicele 
lupte ale ceferiștilor 

ADUNĂRI FESTIVE
„Ziua ceferiștilor" și aniversarea 

eroicelor lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din ianuarie— 
februarie 1933 au fost sărbătorite 
miercuri după-amiază în cadrul 
unei adunări festive organizate de 
Consiliul sindical local al orașului 
București. în sala..’,de festivități a 
Ministerului Căilor Ferate, undea 
avut loc adunarea, erau prezenți 
tovarășii Dumitru Simulescu, mi
nistrul căilor ferate, Alexandru 
Grecu, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Uniunii sindi
catelor muncitorilor din întreprin
derile de transporturi și telecomu
nicații, Ion Savu, secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R., ceferiști participant la gre
vele și luptele revoluționare din 
1933, activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, muncitori 
din unitățile C.F.R. și din alte în
treprinderi și instituții bucureș- 
tene.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Gheorghe Borș, președintele Consi
liului sindical local al orașului 
București.

Despre semnificația și importan
ța evenimentelor din ianuarie—fe
bruarie 1933, despre realizările po
porului nostru în anii șesenalului 
și succesele cu care ceferiștii în- 
tîmpină ziua lor, a vorbit tov. Aron

Dudaș, adjunct al ministrului căi
lor ferate.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic susținut 
de formațiile, de amatori reunite 
ale unor întreprinderi din raionul 
Grivița Roșie.

' ★
Adunări consacrate acestui eve

niment au avut loc și în alte cen
tre feroviare din țară.

Depameri de coroane
în semn de omagiu adus eroilor 

ceferiști împușcați în dimineața 
zilei de 16 februarie 1933 la Gri
vița, delegații din partea Uniunii 
sindicatelor muncitorilor din între
prinderile de transporturi și tele
comunicații, Ministerului Căilor 
Ferate, Consiliului local al sindica
telor din orașul București, uzine
lor „Grivița Roșie", Sindicatului 
salariaților depoului București-că- 
lători, întreprinderii de transpor
turi aeriene T.A.R.O.M. au depus 
miercuri dimineața coroane de 
flori la placa memorială din incin
ta uzinelor „Grivița Roșie". Pio
nieri și școlari au depus jerbe de 
flori.

De asemenea, au fost depuse co
roane la placa din fața Palatului 
C.F.R. (Agerpres)

Din serele gospodă
riei de stat Popești- 
Leordenl de lîngă 
Capitală s-au recol
tat peste 108 000 fire 
de garoafe. Lucrările 
de îngrijire, Inclusiv 
stropirile contra bo
lilor șl dăunătorilor, 

se fac mecanizat

Învingători ieri cu 4-2

Brașovenii vor susține un nou 
.neci cu Espanol Barcelona

Echipele Steagul roșu 
Brașov și Espanol Bar
celona, angajate, pre
cum se știe, în competi
ția fotbalistică interna
țională „Cupa orașelor 
tîrguri", n-au reușit să 
tranșeze rivalitatea lor 
sportivă. Ieri, proba
bil că majoritatea ci
titorilor noștri au ailat, 
cele două formații au 
susținut pe stadionul 
„Tractorul" din Brașov 
meciul retur, la capătul 
căruia tabela de marcaj 
indica scorul de 4—2 
pentru brașoveni. In pri
mul joc, la Barcelona, 
Espanol cîștigase cu 
3—1. Așadar egalitate 
de victorii și la golave
raj (5—5). Pentru o astfel 
de situație regulamentul 
prevede un meci de ba
raj. Locul acestuia a fost 
stabilit ieri, după meci, 
prin tragere la sorți de 
către arbitrul întîlnirii, 
iugoslavul S. Varazdi- 
nac, asistat de căpita
nii celor două echipe. 
„Barajul" urmează să se 
dispute tot la Brașov. 
Data acestuia va fi sta
bilită, de comun acord, 
de conducerile celor 
două formații.

Am redat mai sus epi
logul partidei de ieri de 
la Brașov pentru că el 
este puțin obișnuit. Tre
buie spus însă că brașo
venii puteau obține ieri 
o victorie care să le a- 
sigure calificarea. Jocul 
lor a fost superior, mai 
ales în privința dîrzeniei 
și a puterii de luptă, în 
majoritatea timpului ini
țiativa aparținîndu-le. Ei 
au înscris patru, goluri 
și au avut posibilitatea 
să mai înscrie. Ceea ce 
însă a decis scorul a 
fost comportarea apqră- 
rii. Acestui compartiment 
i se pot imputa ambele 
goluri intrate în poarta 
lui Adamache. în mod 
cu totul hazardat, în 
minutul 21, acesta a pă
răsit poarta, ieșind în 
întîmpinarea mingei ca

re se afla cam la 30 
metri distanță. Șutul lui 
Martinez n-a greșit ținta. 
Egalarea a survenit prin 
Pescaru, după trei minu
te. La pauză, scorul era 
1—1. Apoi, din nou gre
șeala apărătorilor brașo
veni ; cu toate că au a- 
vut în față doar un sin
gur adversar, ei nu l-au 
putut opri. Jose Maria, 
jucător tehnic dar și im
petuos, cu o mare pu
tere de luptă, a alergat 
cu mingea, într-un sla
lom prelung, mai bine 
de 60 de metri, din pro-

Duel inegal în careul 
echipei spaniole ; oas
peții (în tricouri vărga
te) s-au apărat supranu- 

meric

priul teren pînă lîngă 
poarta lui Adamache, de 
unde a șutat imparabil. 
In continuare, brașovenii 
au găsit parcă noi forțe 
și, după ce au egalat a 
doua oară (prin Ivăn- 
cescu), au lansat un fi
niș impresionant, domi- 
nînd categoric și în
scriind încă două goluri: 
în min. 60 din 11 m, prin 
Ivănce'scu și în min. 80, 
prin Goran, la o fază 
inițiată de Hașotl.

L DUMITRIU

Cronica zilei

PLECAREA LA BUDAPESTA 
A MINISTRULUI COMERȚULUI 

INTERIOR
Miercuri seara a părăsit Capita

la, plecînd la Budapesta, o delega
ție condusă de Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, în ve
derea încheierii protocolului de 
schimb direct de bunuri de consum 
între ministerele de comerț interior 
ale celor două țări. Membrii dele
gației se vor documenta totodată 
asupra unor probleme de comerț.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare, de membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Interior și 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

COCTEIL LA AMBASADA 
R. D. GERMANE

Cu prilejul celei de-a X-a ani
versări a Armatei populare națio
nale a Republicii Democrate Ger
mane, miercuri a avut loc un coc
teil la sediul Ambasadei R. D. Ger
mane din București. Cu această o- 
cazie a vorbit atașatul militar, 
It. col. Walter Zander. Au fost pre
zentate filme documentare.

(Agerpres)

Consfătuire interregională 
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cu tema :

Activitatea 
universităților

>

populare
Prima dintr-un ciclu de trei 

consfătuiri interregionale avînd ca 
temă activitatea universităților 
populare a avut loc miercuri în 
Capitală. Organizată din inițiativa 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, con
sfătuirea a reunit conducători, di
rectori de cursuri, lectori etc. ai 
universităților din regiunile Ar
geș, Brașov, București, Dobrogea, 
Oltenia, Ploiești și din orașele 
București și Constanța.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. univ. dr. Mihai Ghel- 
megeanu, vicepreședinte al C.R.C.S., 
participanții prezenți la Universi
tatea populară București au ascul
tat expuneri privind organizarea 
acestei instituții, activitatea con
ducerii universității din Craiova, 
conținutul lecțiilor și munca cu 
conferențiarii din Sibiu, folosirea 
materialului ilustrativ în predarea 
lecțiilor la universitatea din Con
stanța. Seara, ei au asistat la o 
lecție pe tema „Constructivism și 
abstracționism", ținută în cadrul 
cursului de artă plastică.

Concluziile rezultate din refera
te și din discuțiile ce au avut loc 
pe marginea lor s-au sintetizat în 
măsurile adoptate care urmăresc 
îmbunătățirea continuă a procesu
lui de învățămînt, a conținutului 
de idei și metodicii de predare a 
lecțiilor, potrivit nivelului de pre
gătire diferit al cursanților.

(Agerpres)
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‘COTIDIAN-

UN VAGON CARE POATE TRANSPORTA 280 TONE

• La Uzinele de vagoane din Arad au început 
pregătirile pentru fabricarea unui nou tip de va
gon, de o construcție specială, destinat transpor
tului pieselor grele. Vagonul are dimensiuni im
presionante ; el va fi montat pe 20 de osii, pu
țind transporta 280 de tone, îndeosebi agregate 
necesare centralelor electrice.

FILME ISTORICE ROMÂNEȘTI

• Nu peste mult timp va fi prezentat pe ecra
ne noul film românesc „Răscoala", realizat de 
regizorul Mircea Mureșan. Scenariu — Petre 
Sălcudeanu, după romanul lui Rebreanu. în 
acest an va fi turnat „Dacii", (scenariu Titus 
Popovici, regia Sergiu Nicolaescu), film în care 
autorii descriu unul din momentele cele mai dra
matice din existența străbunilor noștri: campa
nia de cotropire întreprinsă de împăratul Dorni- 
țian împotriva Daciei, în anul 87.

Ieri, a sosit în Capitală Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Neo Lao Haksat" din Laos care va da pri
mul spectacol la 21 februarie, ora 20, în sala „Vic
toria" din Calea Victoriei 174. Biletele se pot obține 

la casa O.S.T.A., Calea Victoriei 68—70
Foto : R. Costin

® Miercuri seara, la Casa scriitorilor din 
Capitală au fost decernate premiile Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1965. Cu acest prilej, 
acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii, 
i-a felicitat pe cei premiați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de viitor. în cinstea 
premiaților, conducerea Uniunii Scriitorilor a 
oferit în aceeași seară un cocteil.

• începînd de astăzi și pînă la 7 martie, în 
Capitală au loc conferințe raionale ale femeilor. 
Se analizează activitatea obștească a. gospodi
nelor pe timp de 2 ani în domeniul gospodă
resc, cultural și social-sanitar, se întocmesc 
planuri de măsuri pentru activitatea viitoare a 
comisiilor de femei din circumscripțiile orașului 
și se aleg noile comitete raionale de femei, (de 
la Ana Ghimpe, coresp. voluntar).

• în Editura politică au apărut „Știința — 
prietena noastră" (volumul III) lucrare elabo
rată cu sprijinul unor cunoscuți savanți, acade
micieni, profesori universitari etc. și „Arta, di- 
plomatică", care cuprinde patru prelegeri ținute 
la Universitatea din Oxford de diplomatul și pu
blicistul englez Harold Nicolson.

• O expoziție cuprinzînd proiecte și schițe, 
care înfățișează sistematizarea unei noi zone a 
orașului Pitești — cartierul Exercițiu, a fost 
deschisă la Palatul culturii din localitate.

® La Fabrica de zahăr din Tg. Mureș a luat 
sfîrșit campania de prelucrare a sfeclei de za
hăr. S-au prelucrat aproape 40 000 de vagoane 
de sfeclă și s-a obținut o producție cu 4 062 
tone de zahăr mai mare decît în campania an
terioară.

• Peste 5 000 elevi din Galați iau parte la un 
concurs cultural-artistic intitulat „Dialog la 
mică distanță". Finaliștii concursului vor pre
zenta un spectacol de gală închinat celei de-a 
45-a aniversări a partidului. •

SIMPLIFICAREA VTNZARILOR IN RATE

Ministerul Comerțului Interior a aprobat noile 
instrucțiuni de vînzare în rate a mărfurilor. 
După aceste prevederi, cumpărătorul, pe baza

dovezii pe care o ridică de la întreprinderea în 
care lucrează, încheie, în termen de 10 zile, 
contractul de vînzare-cumpărare cu unitatea co
mercială respectivă și ridică marfa imediat fără 
să mai facă un drum la întreprindere cu con
tractul pentru ștampilat (unitatea comercială 
trimite prin poștă sau curier întreprinderii unde 
lucrează cumpărătorul un exemplar din con
tract). în acest fel, lucrurile merg mai repede, 
mai simplu, cu economie de timp pentru cetă
țean. Noile instrucțiuni sînt în curs de difuzare 
către organizațiile comerciale și intră în vigoare 
de îndată ce acestea au luat cunoștință de ele.

EXCURSII O.N.T.

• O.N.T. „Carpați“-București organizează la 
sfîrșitul acestei săptămîni obișnuitele excursii 
de o zi și jumătate, cu trenul, pe Valea Pra
hovei. Turiștii vor fi cazați în cabanele din 
Bucegi. Plecarea va avea loc sîmbătă, la orele 
15,32 din Gara de Nord. în aceeași zi au loc 
plecări cu autocarele la Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Pîrîul Rece, Brașov și Poiana Brașov. Duminică 
dimineața se fac excursii de o zi la Predeal. 
Excursioniștii merg la pîrtia de schi de la Clă- 
bucet.

CÎTEVA TELEFOANE UTILE

Vreți să transmiteți o telegramă de la domi
ciliul dv. ? Formați nr. 11 18 90 sau 11 38 00 în
tre orele 7—21. Pentru remedierea deranjamen
telor rețelei electrice, solicitați la orice oră ser
viciul special la 18 23 40 sau 18 23 49. Informații 
privind centrele de deservire ale cooperației 
meșteșugărești obțineți între orele 7—21 formînd 
numărul 13 58 84 sau 13 58 65.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special Pronoexpres din 

16 februarie a.c. au ieșit din urnă următoarele 
numere :

6 16 34 10 43 40 — 29 15 
Extragerile suplimentare

I: 34 8 39 21 9 25 28 II: 22 28 48 49 39 20 42 
Fond de premii: 1 990 856 lei.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 februa
rie. In țară : Vreme schimbătoare la început, apoi în 
general umedă. Vor cădea ploi mai frecvente în sud- 
vestul țării. în nordul țării și regiunea de munte se va 
semnala la începutul intervalului lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit cu unele intensificări in Banat și Cimpia 
Dunării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 grade și plus 2 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 grade. Dimineața și 
seara ceată. In București : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Temperatura variabilă. Seara și di
mineața ceață.

Foto : M. Cioc
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Carențe remediabile
(Urmare din pag. I)

ordonare eficientă, instituțiile și în
treprinderile cu profil asemănător, 
interesate în studierea acelorași 
documente, ar putea prelucra fie
care cîte o parte a acestor mate
riale, obținînd ulterior din partea 
forului coordonator ansamblul ma
terialului de care au nevoie.

Coordonarea activității de docu
mentare pe plan național ar pre
supune nu numai o bună diviziune 
a muncii de prelucrare a documen
telor, ci și o serie de obligații pen
tru organele specializate în acest 
domeniu. Considerăm că este ne
cesar ca unitățile centrale de do
cumentare să asigure cu precăde
re informarea ministerelor, precum 
și a altor instituții centrale cu ca
racter economic, științific și tehnic, 
în acest scop, ar fi bine să se în
tocmească, de către cei interesați 
un plan tematic, axat pe sarcinile 
prezente și de perspectivă ale in
stituțiilor și unităților beneficiare, 
îneît să se elaboreze sinteze din li
teratura tehnică și economică pen
tru fiecare temă.

Neajunsuri provoacă și lipsa u- 
nei evidențe centrale a întregului 
material documentar procurat și 
prelucrat. Avantajele evidenței 
centrale sînt imense. Dacă avem 
în vedere numai traducerile (efec
tuate de I.D.T., de centrele de do
cumentare pe ramură, de sute de 
întreprinderi și institute de cerce
tări), ne putem da seama de uria
șul material prețios aflat la dis
poziția economiei naționale, dar 
care nu este decît parțial utilizat 
din lipsa unei evidențe centrale. In 
prezent, o întreprindere chimică 
din București, de exemplu, ignoră 
faptul că la Combinatul chimic din 
Făgăraș sau la o altă unitate oare
care se ailă un valoros material 
documentar de care ar avea ne
voie. Din această cauză, se chel
tuiesc inutil fonduri pentru noi 
traduceri, adesea cu întîrzieri a- 
preciabile.

Știința și tehnica noastră și-au 
lărgit în ultimul timp considerabil 
contactele cu exteriorul, sursele 
de informare. Cu atît mai mult 
crește însă necesitatea de a se crea 
evidențe centrale ale principale
lor materiale documentare — tra
duceri, cercetări bibliografice, co
municări șl referate (prezentate la

simpozioane, conferința și sesiuni 
tehnico-științifice), materiale pro
venite de Ia tîrgurile șl expozițiile 
internaționale, fondul de cărți șl 
reviste aflate în principalele bi
blioteci etc. Cred că ar fi. de ase
menea, binevenită evidența cen
tralizată a documentației principa
lelor proiecte românești depozita
te în arhivele institutelor de pro
iectare și ale întreprinderilor.

Este nerațional — și totuși acest 
lucru se întîmplă adesea — ca do
cumentația necesară unor proiecte 
importante care au fost realizate 
în țară să fie din nou refăcută, 
total sau parțial, cînd se ivesc 
teme de proiectare asemănătoare. 
De pildă, Ia Uzinele „Vulcan" din 
București, în cadrul planului teh
nic și de măsuri tehnico-organiza- 
torice, s-a realizat un utilaj cu mul
tiple avantaje pentru mecanizarea 
polizării țevilor. Pentru întocmirea 
acestei documentații s-au cheltuit 
sute de ore de proiectare, dar, din 
cauza lipsei unei evidențe centra
le, o asemenea lucrare rămîne ig
norată de restul specialiștilor. Ia 
scara întregii țări, asemenea cazuri 
se repetă destul de frecvent.

Atunci cînd se discută despre or
ganizarea prelucrării literaturii teh
nice, la nivelul întregii rețele de 
documentare, trebuie avută în ve
dere și identificarea tuturor surse
lor de informare. Ar fi vorba deci 
nu numai de întocmirea unui no
menclator al revistelor de specia
litate existente pe plan internațio
nal, ci și de identificarea firmelor, 
instituțiilor și forurilor de specia
litate, a tuturor marilor biblioteci 
științifice și altor organisme de 
documentare, care ar putea oferi 
date prețioase specialiștilor români.

Lasă încă de dorit pregătirea 
cadrelor necesare activității de 
documentarist. Profilul actualei fa
cultăți de biblioteconomie a Insti
tutului pedagogic din București ar 
trebui lărgit în vederea pregă
tirii unor cadre de documentariști 
de formație universitară, așa cum 
se realizează în alte tari. Institu
tele de învățămînt superior au po
sibilitatea de a iniția cursuri de 
tehnica documentării, care să-i 
familiarizeze pe viitorii ingineri, 
economiști, profesori sau cercetă
tori cu sursele și metodele de in
formare.

Firește, toate acestea nu exclud.

cf presupun îmbunătățirea activi
tății de cercetare științifică a Insti
tutului de documentare tehnică. 
Un început în acest sens îl consti
tuie investigațiile cu privire la 
tendințele de dezvoltare a docu
mentării în lume, la sistemele mo
derne de organizare a documen
tării în întreprinderi, institute de 
cercetări, de proiectări și centre 
de ramură. Sporirea eficientei 
muncii de informare printr-o mal 
largă colaborare cu toate organe
le de documentare, experimenta
rea introducerii unor mijloace me
canizate și automatizate, ca mași
nile electronice, fac parte din preo

TELEGRAME EXTERMf 

Comunicatul comun 

ungaro- 

tanzanian
DAR ES SALAAM 16 (Agerpres). 

— La Dar es Salaam a fost dat pu
blicității comunicatul comun refe
ritor la vizita delegației guverna
mentale ungare în Tanzania. în co
municat se arată că Gyula Kallai, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, și președin
tele J. Nyerere și-au exprimat do
rința de a consolida relațiile de 
prietenie și de a lărgi legăturile 
comerciale dintre cele două țări.

Ambele părți, se arată în comu
nicat, consideră deosebit de impor
tant ca problemele internaționale 
litigioase să fie rezolvate pe cale 
pașni â. Ele și-au exprimat părerea 
că problema vietnameză trebuie re
zolvată ținîndu-se seama de dorin
țele și interesele poporului vietna
mez, în conformitate cu acordurile 
de la Geneva din 1954.

în altă ordine de idei, cele două 
părți au condamnat acapararea pu
terii în Rhodesia de către guvernul 
rasist al lui Ian Smith.

Gyula Kallai a plecat miercuri 
din Tanzania spre Kuweit.

ACORD COMERCIAL 
POLONO-ALBANEZ

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că în urma 
tratativelor dintre delegațiile co
merciale ale R. P. Polone și R. P. 
Albania, la Varșovia a fost semnat 
un acord între guvernele celor 
două țări, în legătură cu livrările 
reciproce de mărfuri pe anii 1966— 
1970.

Polonia va exporta în Albania 
mașini și instalații, inclusiv echi
pament pentru mine carbonifere 
și metalifere, mașini unelte, pro
duse ale industriei de autocamioa
ne și tractoare, cocs, produse me
talurgice, chimicale și produse in
dustriale de larg consum. Albania 
va livra Poloniei minereu de crom, 
asfalt, cupru și produse din cupru, 
piei, fructe, conserve de legume, 
tutun, țigări și alte produse.

Totodată, a fost semnat un acord 
de plăți între guvernele R. P. Po
lone și R. P. Albania pe anii 1966 — 
1970 și un protocol referitor la 
schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1966.

cupările noastre. In cîteva mari 
întreprinderi, I.D.T.-ul și-a propus 
să experimenteze metode moderne 
de documentare, ca folosirea fișe
lor perforate și a indexării coor
donate, menite să sporească pro
ductivitatea și eficacitatea muncii 
de informare a specialiștilor.

Desigur, cele expuse mai sus hu 
sînt decît puncte de vedere perso
nale. Esențial este ca prin eforturi 
unite ale forurilor și factorilor in
teresați să se realizeze o serioasă 
și continuă îmbunătățire a activi
tății de documentare tehnică în 
țara noastră.

în pragul telefoniei
interurbaneautomate

(Urmare din pag. D

MECANIZATORII
Șl COOPERATIVA AGRICOLĂ

(Urmare din pag. I)

acestei măsuri a dus la legarea mai 
strînsă a mecanizatorilor de acti
vitatea cooperativelor, la creșterea 
răspunderii lor pentru calitatea lu
crărilor executate. Acolo însă unde 
există o atitudine formală față de 
această importantă indicație, con
secințele se văd atît în munca de 
partid cît și în rezultatele nesatis
făcătoare în producție. După cele 
afirmate de tov. Nicolae Alexan
dru, secretarul organizației de 
partid de la S.M.T. Recea, în coo
perativele agricole din Curtișoara, 
Doba, Coteana și altele, tractoriștii 
membri de partid nici nu sînt 
chemați la ședințele de organizație 
din cooperative, sau la adunări de 
producție. Ciudat este faptul că tov. 
Nicolae se mulțumește cu consta
tările, fără să fi luat vreo măsură 
pentru îndreptarea lucrurilor. Ase
menea probleme trebuie rezolvate 
cu sprijinul comitetului raional de 
partid și în strînsă colaborare cu 
organizațiile de partid din coope
rative.

Mulți dintre mecanizatori sînt 
tineri. Cu atît mai mult se impune 
desfășurarea, în rîndurile lor, a 
unei munci educative corespunză
toare. La cooperativa agricolă din 
Colonești am întîlnit doi tracto
riști, veniți nu de mult de la 
școală. La întrebarea: „Cum vă 
petreceți timpul liber ?“, Aurel 
Burete ne răspunde : „în nici un 
fel". Am aflat de la el că nici n-a 
avut cine să-l îndrume în această 
privință.

Se cuvine ca tractoriștii să 
simtă grija părintească din partea 
stațiunilor de mașini și tractoare 
și a cooperativelor agricole, a 
organizațiilor de partid și de tine
ret din aceste unități.

★
Mecanizatorii pregătiți multila

teral, stăpîni pe meserie, lucrează 
bine cu orice mașină. Sînt însă unii 
tractoriști, îndeosebi dintre cei mai 
tineri, care fac lucrări agricole de 
slabă calitate, ca să nu mai vorbim 
de faptul că nu sînt în stare să în
lăture operativ defecțiunile ivite la 
mașini.

Care sînt cauzele ? Ele trebuie 
căutate în modul cum este or
ganizată activitatea la școlile pro
fesionale de mecanici agricoli de 
pe lîngă S.M.T. în procesul de 
instruire a elevilor există unele 
neajunsuri care trebuie înlăturate. 
S.M.T. Recea are două școli pro
fesionale — una în localitate și alta 
la Slatina, la o distanță de 6 km. 
Inginerul mecanic șef loan Pițur 
recunoaște că cele mai mari neca
zuri le au cu mecanizatorii prove- 
niți de la școala profesională din 
Slatina, unde practica este slab or
ganizată. Așa incit nu este de mi
rare că după o asemenea „pregăti
re" unii tractoriști nu numai că nu 
știu să întrețină mașinile, dar le și 
deteriorează.

Agriculturii noastre socialiste îi 
sînt necesare cadre de mecaniza
tori bine pregătite care, muncind 
cu conștiinciozitate și pricepere, 
vor da o contribuție tot mai mare 
la obținerea unor recolte bogate.

Capitalei, alcătuit din 
două cifre și, în conti
nuare, numărul amin
tit. Deci, în loc de șase, 
opt cifre! Sau dacă ci
neva din București vrea 
să ia legătura cu Con
stanța, formează, îna
intea numărului ce-1 
caută, prefixul orașului 
Constanța. Dispărînd te
lefonista, dispare și bo
nul de plată, taxarea 
efectuîndu-se automat. 
Toți abonații vor avea 
contor în centrală, iar 
factura de plată va cu
prinde la sfîrșitul fie
cărei luni atît convor
birile urbane, cît și pe 
cele interurbane.

— Și dacă cetățeanul 
n-are telefon acasă?

— Solicitantul poate 
vorbi cu alt oraș de la 
primul telefon public. 
Acesta va fi prevăzut cu 
un orificiu de taxare 
interurban și cu un al
tul pentru convorbirile 
locale. De la un aseme
nea telefon, cetățeanul 
poate vorbi trei sau 
mai multe minute. Un 
dispozitiv de avertizare 
îi va indica timpul a- 
fectat pentru taxa plă
tită. în caz că dorește 
să continue convorbi
rea va introduce o altă 
monedă. Nu i se între
rupe legătura decît a- 
tunci cînd dorește el.

Telefonia automată 
reprezintă un nou pas 
făcut pe calea moderni
zării deservirii popu
lației. E prevăzut ca în 
continuare ea să fie in
trodusă și în alte centre 
importante din țară, 
cum sînt: Cluj, Brașov,

Iași, Timișoara, Ploiești, 
Craiova etc.

Modernizarea telefo
niei se va face și în alt 
sens. într-un viitor a- 
propiat, între Capitala 
țării și capitalele altor 
țări se vor stabili legă
turi semiautomate inter
naționale. De exemplu, 
un bucureștean vrea să 
ia legătură cu o locali
tate din altă țară- Tele
fonista de la interurban, 
pe lîngă numărul de te
lefon național de opt 
cifre, mai formează îna
inte un prefix, care re
prezintă accesul tării 
noastre la rețeaua tele
fonică internațională. în 
felul acesta face ■ cone
xiunea cu abonatul do
rit fără intermediul te
lefonistei din acea lo
calitate.

în cursul acestui an 
va continua și acțiunea 
de automatizare locală. 
Se vor instala centrale 
automate noi la Făgă
raș, Sighișoara, Boto
șani, Tr. Severin și se 
va extinde capacitatea 
centralelor în alte o- 
rașe. în Capitală se va 
da în folosință o nouă 
centrală telefonică cu 
8 000 de linii și se va 
extinde, cu 4 000 de li
nii, una din centralele 
existente.

Totodată, rețeaua „te
lex" automată continuă 
să se dezvolte. Anul a- 
cesta se vor instala cen
trale telegrafice auto
mate la Pitești, Sucea
va și Constanța. în a- 
cest fel, toate centrele 
regionale din țară vor fi 
dotate cu centrale tele* 
grafice automate.

x



„Foarte greu VIETNAMUL DE SUD BELGIA MITINGURI DE MASĂ

să se ajungă
la un rezultat
comunU

(Associated Press)

Reuniune la Washington 
in problema strategiei 
nucleare a N. A. T. O.

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Joi și vineri urmează , să se în
trunească la Washington miniștrii 
apărării din cinci țări membre ale 
N.A.T.O. (Marea Britanie, R. F. 
Germană, Italia, Turcia și 
S.U.A.) pentru a discuta mijloa
cele de elaborare a unei strategii 
nucleare comune. Aceste țări alcă
tuiesc unul din cele trei subcomi
tete ale Comitetului Special al 
N.A.T.O. creat» la Paris la 27 no
iembrie 1965. Comitetul Special 
este o versiune extinsă. a așa-nu- 
mitului „Comitet selectiv", pro
pus de McNamara în mai 1965? El 
ar urma să elaboreze;' .îri special, 
măsurile privind .îippărțirea res
ponsabilităților nucleare ale țări
lor membre.ale N.A.T.O., în sensul 
garantării accesului R.F.G, la arma ■ 
atomică. Din acest comitet au re
fuzat să facă parte Franța, Nor
vegia, Islanda, Belgia și Luxem
burg. . ‘ ;

Actuala reuniune, va fi una 
din seria pe care o inițiază acest 
comitat. Celelalte două subcomi
tete, respectiv cel privind schim
bul de informații și cel privind 
comunicațiile, s-au întrunit, lă în
ceputul acestei luni la Paris. Toate 
trei subcomitetele vor prezenta 
un ' raport Comitetului Special 
care, Ta rîndul lui, va informa 
Consiliul N.A1T.O., cînd acestg. se 
va întîlni la Bruxelles în luna iu
nie.. despre hotărîrile luate.

Ministrul apărării; al SȚJ.A., 
McNamara, va încerca, potrivit a- 
genției Associated Press, să gă
sească în acest subcomitet un răs
puns definitiv privind planul ame
rican de creare, a forțelor nucleare 
multilaterale. Agenția relevă însă 
că este foartp greu să se ajungă la 
un rezultat comun, avînd în vede
re pozițiile divergente ale țărilor 
participante.

In urma atacurilor forțelor patriotice
CALEA FERATA DA NANC - HUE
PRACTIC PARALIZATA

SAIGON 16 (Agerpres). — 
Miercuri dimineață, pattioții sud- 
vietnamezi au lansat un puternic 
atac împotriva postului guverna
mental de la Thanh Trung, pro
vincia Quang Nam, situat la 11 km 
sud de baza aeriană americană de 
la Da Nang. Potrivit agenției A. P., 
forțele guvernamentale au suferit 
pierderi grele. Agenția Reuter ca
lifică acest atac ca una din acțiu
nile importante ale patrioților din 
ultima vreme.

Potrivit știrilor din Saigon, cir
culația pe calea ferată, care leagă 
importanta bază americană de la 
Da Nang de orașul Hue din nordul 
țării, a fost practic paralizată în

urma exploziilor minelor plasate 
de patrioți. Mai multe trenuri ce 
transportau echipament militar și 
trupe au deraiat.

Agenția de presă Eliberarea in
formează că, începînd din luna mai 
anul trecut 
nul acesta, 
vietnameze 
bătălii de 
scoată din luptă aproximativ 13 000 
de militari americani. Tot în 
ceastă perioadă au fost doborîte 
160 de avioane de diferite tipuri și 
distruse 140 de mașini 
tancuri, precum și 30 de 
cule militare.

și pînă în ianuarie a- 
forțele patriotice sud
au desfășurat 20 de 
amploare, reușind să

a-

amfibii și 
alte vehi-

0 condamnare Interviul
lui Fam Van Dong

Spre o soluționare
a crizei de guvern

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Achille van Acker, președintele 
Camerei Reprezentanților și fost 
prim-ministru socialist, și-a con
tinuat miercuri consultările în ve
derea soluționării crizei de guvern 
din Belgia, considerată drept cea 
mai gravă criză din ultimii 20 de 
ani. într-o declarație făcută re
prezentanților presei, Achille van 
Acker a precizat că numele celui 
care va fi desemnat cu formarea 
noului guvern va putea fi cunos
cut joi seara. Agenția France Presse 
relatează că în cercurile politice 
belgiene prevalează, în general, 
ideea că Achille van Acker, care a 
fost însărcinat de regele Baudouin 
cu o misiune 
numit pentru 
al Belgiei.

de informare, va fi 
a forma noul guvern

LA ATENA Șl SALONIC
• Declarațiile fostului premier Papandreu

ATENA 16 — Corespondentul. loc un alt miting, la care a luat 
Agerpres, C. Alexandroaie,. trans- cuvîntul liderul grupului 
mite: Miercuri seara, în ma- f mentar al E.D.A., Ilias Iliu. Ma
rea piață Klafthmonos din cen
trul Atenei a avut loc un miting ■ de la Atena și Salonic au scandat 
organizat de Partidul Uniunea de lozincile „Democrație !“, „Alegeri 
centru cu sprijinul direct al Parti
dului E.D.A. La această demon
strație, care a coincis cu împli
nirea a doi ani de la victoria ' în 
alegeri a partidelor democratice 
(februarie 1964), au luat parte mii 
de cetățeni din capitala Greciei. La 
miting a luat cuvîntul fostul pre
mier Papandreu, lider al Uniunii 
de centru. El a făcut o trecere în 
revistă a activității guvernului pe 
care l-a condus, s-a referit la ca
uzele care au dus la demisia aces
tuia și a cerut poporului să apere 
prevederile constituționale. El s-a 
pronunțat în favoarea creării unui 
guvern de serviciu, care să orga
nizeze alegeri cît mai curînd po
sibil.

Concomitent, la Salonic a avut

parla-

sele participante la mitingurile

imediate 1“ și „Legalizarea Parti
dului Comunist din Grecia !“.

Deși guvernul grec a acceptat 
ținerea acestor mitinguri, 5 000 de 
polițiști au fost ținuți în stare de 
alarmă.

în loc de 5000 
doar... 35 
de mercenari

SALISBURY 16 (Agerpres). 
— Planurile lui Ian Smith de 
a-și forma o armată de 5 000 
de mercenari intîmpină dificul
tăți serioase, relatează agenția 
Reuter. Pînă în prezent, au fost 
recrutați 35 de mercenari dar 
majoritatea acestora au decla
rat, după ce au luat cunoștință 
de „misiunea" lor, că „ținînd 
seama de condițiile din Rhode
sia, ei nu-și pot îndeplini anga
jamentul". Un purtător de cu- 
vînt al guvernului Smith a de
clarat că una dintre cele mai 
mari dificultăți în crearea unei 
armate din rîndurile populației 
rhodesiene constă în lipsa de 
garanție că viitoarea armată nu 
se va ridica împotriva guver
nului.

BONN 16 (Agerpres).—în 
rile politice de la Bonn nu 
precis nici în prezent cine 
succesorul lui Adenauer 
postul de președinte al partidului 
guvernamental, U.C.D. Deocamda
tă, pentru acest post și-au anunțat 
candidatura cancelarul Erhard și 
președintele fracțiunii parlamenta
re, U.C.D., Barzel. Această situație 
a complicat relațiile dintre diferite 
grupări ale partidului Uniunea 
c'reștin-democrată. In vederea gă
sirii unei rezolvări a acestei pro
bleme, la Bonn se duc intense tra
tative între principalii lideri creș- 
tin-democrați. Astfel, cancelarul 
Erhard a avut o convorbire cu 
Barzel și actualul președinte al 
partidului, Adenauer. De aseme
nea, Erhard a avut o convorbire 
cu adjunctul președintelui U.C.D., 
von Hassel.

în presa vest-germană se rela
tează că influenta grupare a lui 
Adenauer respinge candidatura lui 
Erhard, pronunțîndu-se în favoa
rea lui Barzel.

cercu- 
se știe 
va fi 

pentru
Ansamblul 
„Ciocirlia" 
la Cleveland

NEW YORK 16 (Agerpres). —- 
Continuîndu-și turneul în S.U.A. 
Ansamblul românesc „Ciocirlia" a 
prezentat la Cleveland, în fața a 
peste 3 000 de spectatori un pro
gram de cîntece și dansuri popu
lare.

In aceeași seară postul de radio- 
televiziune C.B.S. a transmis frag
mente din spectacol prin rețeaua 
națională de televiziune. Presa din 
Cleveland publică cronici elogioase 
la adresa ansamblului „Ciocîrlia". 
Frank Hruby își începe articolul 
din ziarul „Cleveland Press" inti
tulat „Baletul folcloric românesc 
are vitalitate și frumusețe", cu ur
mătoarele cuvinte: „Puneți la un 
loc vigoarea fantastică și frumuse
țea lirică și aveți oglinda Ansam
blului românesc".

Robert Kennedy despreCOPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Ziarul „Land og Folk", organul 
P.C. din Danemarca, a publicat un 
interviu al președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, în care acesta de
mască așa-zisa campanie de „cău
tare a păcii", lansată de cercurile 
guvernante americane. El sub
liniază, totodată, importanța căilor 
de soluționare a problemei viet
nameze, propuse de guvernul R. D. 
Vietnam și Frontul Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud. 
Fam Van Dong își exprimă con
vingerea că solidaritatea popoare
lor lumii și a mișcării comuniste 
internaționale cu lupta poporului 
vietnamez îl va ajuta pe acesta să 
înfrîngă agresiunea americană.

politica S. U. A.
PHENIAN 16 (Agerpres)., —. Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
o declarație în care'condamnă’pla
nurile agresive elaborate la recen
ta ’ conferință americano-saigoneză 
der Ia Honolulu, prin care Admi
nistrația Johnson urmărește o 
nouă intensificare a războiului îm- 

, potriva Vietnamului. Guvernul 
R.P.D. Coreene și întregul popor 
coreean — se spune în declarație 
— sprijină poziția justă a. guver
nului R. D. Vietnam și a C.C. al 
Frontului Național de Eliberare 
.din Vietnamul de sud, cu. privire 
la căile de soluționare a problemei 
vietnameze.

Declarația cere ca Statele Unite 
să pună imediat capăt raidurilor 
de bombardament asupra terito
riului R. D. Vietnam și războiului 
agresiv din Vietnamul de sud, să 
retragă trupele și armele intro
duse ilegal în Vietnamul de sud și 
să lase poporul sud-vietnamez să 
rezolve singur problemele sale.

/;
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In apropierea satului An Thai, trupe americane din divizia I de cava
lerie aeropurtată au’suferit pierderi grele in urma unui atac al forțelor 
patriotice. Fotografia de mai sus, înfățîșind militari americani răniți, redă 

o frintură din aspectul cîmpului de luptă
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Pentru a doua oară 
în decurs de 16 zile, 
1 200 000 de metalur- 
giști italieni au de
clarat miercuri grevă 
generală. Din 
halele uzinelor 
rămas goale. Din 
străzile orașelor 
fost străbătute
coloanele greviștilor 
care au răspuns che
mării ce le-a fost a- 
dresată de către cele 
trei centre sindicale 
— Confederația Ge
nerală a Muncii, 
Confederația Sindi
catelor Oamenilor 
Muncii și Uniunea 
Italiană a Muncii. Și, 
din nou, ca la 1 fe
bruarie, s-a manifes
tat unitatea și solida
ritatea 
despre care 
italiană 
tunci 
asemenea unui uriaș 
val. Metalurgiștii cer 
încheierea a noi con
tracte de muncă, 
continuîndu-și lupta 
pentru dreptul la 
muncă, lichidarea șo
majului. Tot miercuri 
au declarat o grevă 
de 24 de ore aproxi
mativ 800 000 de 
muncitori din indus
tria alimentară.

muncitorilor, 
presa 

spunea 
că a acționat

a-

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La Washington a fost dată publi
cității o declarație a senatorului 
Robert Kennedy, în care sînt ex
puse punctele sale de vedere în 
unele probleme ale politicii exter
ne a S.U.A.

Referindu-se la problema viet
nameză, el a subliniat că „deși pre
ședintele Johnson își afirmă nă
zuința de pace, războiul din Viet
nam continuă, iar bombardamen
tele asupra Vietnamului de nord 
au fost reluate". Senatorul s-a pro
nunțat pentru o „politică realistă

de pace a guvernului american", 
atît în ceea ce privește conflictul 
vietnamez cît și în alte probleme.

în legătură cu realitățile pe 
care a avut prilejul să le cunoas
că cu ocazia recentei sale vizite 
într-o serie de țări din America 
Latină, Robert Kennedy scrie, 
printre altele, că după părerea 
latino-americanilor, „noi (S.U.A. — 
n.r.) le acoperim soarele, compa
niile nord-americane domină eco
nomia lor, iar politica S.U.A. este 
impusă politicii lor proprii".

o 
ploaie a 
greva în triunghiul 
industrial din nordul 
țârii — la Milano, 
Torino și Genova. In 
primele ore ale zilei 
de lucru, metalurgiș- 
tii milanezi au încru-

deosebită am- 
cunoscut

9
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cișat brațele ; por
nite din puncte dife
rite ale orașului, pa
tru impunătoare co
loane muncitorești au 
parcurs cartierele, re- 
vărsîndu-se apoi spre 
locul întrunirii. La 
Torino greva a cu-

prins Imensa majo
ritate a muncitorilor 
metalurgiști, deși, în 
urma acțiunilor de la 
1 februarie, patronii 
uzinelor „Fiat” au 
trecut la represiuni 
mutîndu-i dintr-un loc 
în altul pe cei care 
au participat la gre
vă și scăzindu-le sa
lariile. De asemenea, 
la cele cinci adunări 
care s-au desfășurat 
în centrul orașului 
Genova șl în raioa
nele sale industriale 
au fost prezente 
60 000 persoane. Du
pă ce au organizat 
pichete în fața fabri
cilor, greviștii din 
Bologna și-au trimis 
delegați la adunarea 
organizată la Palatul 
comunal, unde au 
luat cuvîntul munci
tori comuniști, socia
liști și catolici — fapt 
care arată încă o da
tă că oamenii muncii 
acționează uniți în 
apărarea intereselor 
lor vitale. Coloanele 
demonstranților din 
Borna au trecut prin 
Piața Coliseului, du
pă care a fost orga
nizat un mare miting. .

Ion MĂRGINEANU

în timp ce comisarul 
britanic pentru Aden, 
Richard Turnbull, de
pune eforturi penfru a 
depista pe cei 24 de 
amatori care să repre
zinte colonia în Consi
liul federal al Arabiei 
de sud, la Londra s-a 
publicat noul proiect 
de constituție al fede
rației. Proiectul preve
de, printre altele, crea
rea „Republicii Unite 
a Arabiei de sud”, în 
care ar urma să intre 
teritoriile din actuala 
Federație a Arabiei 
de sud, inclusiv Ade- 
nul, și alegerea unui 
șef de stat cu puteri 
limitate.

Opinia publică din 
țările arabe care ur
mărește cu multă aten
ție evoluția evenimen
telor din Aden, unde 
continuă să domnească 
o situație încordată, a 
înfîmpinat acest plan 
cu o vie nemulțumire. 
Proiectul de constituție 
este apreciat ca o ma
nevră urmărind stăvi
lirea acțiunilor forțelor 
patriotice și perpetua
rea dominației colonia
le prin persoane inter
puse. Frontul de Elibe
rare al Arabiei de sud

a dat publicității fa 
Cairo o declarație în 
care califică acest plan 
drept o „nouă conspi
rație imperialistă". „In 
fața aspirațiilor po
poarelor la indepen
dență, scrie ziarul „Pro
gres Egyptien", 
torităfile engleze 
dau seama că nu

SASE...

„INCIDENT" PREMEDITAT
Simplu incident sau un act agre

siv premeditat ? In ultimul timp, 
„incidentele" de la frontierele 
cambodgiene dinspre Vietnamul de 
sud și Tailanda au căpătat o frec
vență ce elimină orice semn de în
trebare asupra caracterului lor și 
a scopurilor urmărite. Ultimul s-a 
petrecut la 13 februarie. Agenția 
„Khmer Press" a anunțat că două 
companii de trupe tailandeze au 
pătruns în mai multe locuri pe te
ritoriul cambodgian. Trupele inva
datoare au fost dublate de nave 
tailandeze care au intrat în apele 
teritoriale ale Cambodgiei, deschi- 
zînd focul asupra unor puncte din 
provincia Koh Kong.

Nu este lipsit de semnificație 
faptul că acest grav atac săvîrșit 
împotriva Cambodgiei s-a petrecut 
la foarte puțină vreme după ce 
vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, își luase rămas bun de 
la guvernanții tailandezi, continu
îndu-și turneul său asiatic. Comu
nicatul comun despre convorbirile 
de la Bangkok avea să consemneze 
angajamentul Statelor Unite de a 
acorda Tailandei „un ajutor Sporit

în scopul modernizării forțelor sale 
armate", ajutor promis a fi furni
zat „cu flexibilitatea și promptitu
dinea cerute de situația specială 
actuală".

„Situația specială" la care se re
feră comunicatul este în strînsă le
gătură cu evoluția evenimentelor 
din Vietnamul de sud. Săptămîna- 
lul francez „Le Nouvel Observa- 
teur" scria recent că chiar în toiul 
așa-numitei „ofensive de pace"

COMENTARIUL ZILEI

lansate de intervenționiști, genera
lul E. Wheeler, șeful Comitetului 
mixt al șefilor de state majore, de
venit prim consultant al Casei Al
be, a remis președintelui planul 
deschiderii unui „al doilea front" 
în Asia. Această propunere a sur
venit după o călătorie prealabilă 
a generalului la Bangkok, în tim
pul căreia, așa cum s-a relatat în 
presa occidentală, oaspetele a hotă- 
rît, împreună cu conducătorii tai

landezi, sporirea efectivelor milita
re americane staționate în Tailan
da de la 12 000 la 30 000.

Observatorii politici au descifrat 
apoi sensul adevărat al unui ordin 
recent, prin care Departamentul de 
Stat a dat mînă liberă comandan
ților trupelor americane dislocate 
în Vietnamul de sud spre a-și re
zerva singuri „dreptul" de a ex
tinde acțiunile de luptă dincolo de 
frontierele Vietnamului de sud, 
respectiv în Cambodgia și Laos. 
Deci, planul lui Wheeler are un 
suport primejdios în această „au
torizație în alb" care poate fi folo
sită de intervenționiștii americani 
pentru a face noi pași pe treptele 
„escaladării". Reluarea bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam, 
bombardarea de către avioane a- 
mericane a unor regiuni populate 
din Laos, atacurile repetate de la 
frontiera cambodgiană reprezin
tă în fapt verigi ale aceluiași lanț 
de acțiuni menite să extindă sfera 
agresiunii în Asia de sud-est.

Dumitru ȚINU

întreaga regiu- 
fapt o „aufori- 
șeicilor și sulta-

au- 
își 

mai

pof să-și impună pre
zența în Arabia de sud 
sub actuala formă".
Astfel, continuă zia
rul, Anglia intențio
nează să schițeze 
plan de retragere 
condițiile cele 
favorabile pentru 
De aceea se 
mărește crearea 
„autorități

un 
în 

mai 
ea. 
ur- 

unei 
centrale”

pentru 
ne, de 
taie” a 
nilor care, pentru a-și 
păstra privilegiile lor 
feudale, și-au legat de 
multă vreme cauza de 
interesele străine.

Proiectul nu e însă 
ușor de înfăptuit. Cele 
24 de persoane — 
despre care vorbeam 
la începutul corespon
denței — care împreu
nă cu membrii consi
liului federal ar urma 
să-l studieze și să-l 
aprobe, sînt greu de 
găsit. Pînă în prezent, 
pentru aceste locuri 
s-au 
persoane, 
principală 
însă lupta 
care nu 
teritoriile 
Presa arabă 
părere că, 
eforturilor 
pentru a se da unei 
acțiuni colonialiste o fa
țadă de legalitate, este 
indicat să se dea 
poporului din Arabia 
de sud posibilitatea de 
a hotărî singur asu
pra soariei lui, în de
plină libertate.

aceste 
oferit doar șase 

Piedica 
o constituie 
de eliberare 
încetează în 

respective, 
este de 
în locul 
zadarnice

C. OPRICĂ

Tratativele 
anglo-venezuelene 
privind Guyana 
britanică

GENEVA 16 (Agerpres). — Mi
nistrul britanic de externe, Michael 
Stewart, a sosit la Geneva înso
țit de Forbes Burnham, primul mi
nistru al Guyanei Britanice, și Lio
nel Luckee, înalt comisar în Geor
getown.

Stewart, care va prezida dele
gația țării sale la tratativele an
glo-venezuelene privind Guyana 
Britanică, a declarat la sosire „că 
nu vor fi puse în cauză prevede
rile convenției anglo-venezuelene 
din 1899". El a adăugat că speră 
ca tratativele să ducă la o re„ - 
vare pașnică a problemei. Din 
partea guvernului Venezuelei par
ticipă ministrul de externe, Igna
cio Borges.

Aceste tratative sînt organizate 
în urma revendicării de către Ve
nezuela a unei părți din teritoriul 
Guyanei Britanice situată la vest de 
fluviul Essequibo, cu o suprafață de 
130 000 km p. Guvernul Venezue
lei a denunțat acordul de la Paris 
din 1899, prin care acest terito
riu era atribuit Guyanei Britanice. 
Guvernul Guyanei -Britanice se 
pronunță, la fel ca și guvernul bri
tanic, pentru valabilitatea acordu
lui din 1899. Observatorii politici 
sînt de părere că va fi greu d? 
găsit o soluție care să satisfacă 
cerințele Venezuelei.

EH NAHA. în centrul orașului Naha, capitala Okinawei, a avut loc mărfi 
un miting la care au participat cîteva zeci de mii de persoane cerînd 

realipirea insulelor Riukiu la Japonia. Participanfii la miting au cerut ca 
locuitorii Okinawei să capete dreptul de a-și alege singuri un organism 
de aufoconducere, în locul persoanelor numite de comisarul militar 
al S.U.A.

ALGER. Belaid Abdesselam, ministrul industriei și energiei al Algeriei, 
a anun(at că cea de-a treia conductă sahariană de petrol Aoud El Ham- 

mara—Arzew, a cărei construcție a început în luna iulie 1964, a intrat în 
funcțiune începînd de luni. Noua conductă sahariană de petrol este, unul din
tre cele mai însemnate obiective industriale realizate de Algeria după cuce
rirea independenței.

BRUXELLES. Comitetul Central al Partidului Co- 
™ munist din Belgia a dat publicității un comunicat 
în care se anunță că la Moscova a încetat subit din 
viată Rene Beelen, membru al Biroului Politic al 
C.C. și vicepreședinte al P. C. din Belgia.

Kffl ROMA. Cele trei zile acordate fostului premier 
italian Aldo Moro de președintele Saragat, pen

fru a sonda opinia partidelor care au făcut parte din 
fosta coaliție de centru-stînga, în vederea soluțio
nării crizei de guvern, au luat sfîrșit fără a se ajunge 
la rezultate definitive. Datorită acestei sifuafii, Aldo 
Moro a solicitat șefului sfatului o nouă prelungire de 
două zile a mandatului său.

OT HAVANA. In cursul vizitei sale în Cuba, cu pri- 
lejul semnării protocolului referitor la schimbul 

de mărfuri dintre U.R.S.S. și Republica Cuba pe anul 
1966, N. Patolicev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., a avut marți convorbiri cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Cuban, primul ministru 
al Cubei, și cu Raul Castro, membru al secretariatu
lui C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al primului ministru.

gP BUDAPESTA. între reprezentanții guvernelor R. P.
Ungare și Franței a fost semnat la 15 februarie în 

capitala Ungariei un nou acord comercial pe termen 
lung între cele două țări. Acordul rămîne în vigoare 
pînă la 31 decembrie 1969.

Iată emblema mercenarilor colonialiști In Congo : cra
nii șl oseminte omenești amplasate pe Jeep-url. In fo
tografie, locotenentul }azy dintr-un detașament de 

mercenari

PEKIN. După cum anunță a- 
gentia China Nouă, o delega

ție guvernamentală economică a 
R. P. Mongole a sosit la 16 februa
rie la Pekin.

K PARIS. Consiliul de Miniștri 
™ al Franței, întrunit miercuri 
în ședință, a aprobat o serie de 
măsuri de ordin economic și fi
nanciar. După cum a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
secretarul de stat pentru infor
mații, Bourges, scopul principal 
al acestor măsuri îl constituie a- 
sigurarea condițiilor îndeplinirii 
planului de dezvoltare a Franței.

—, BELGRAD. Agenția Taniug a- 
ssS nunță că la 16 februarie s-a 
produs un grav accident de cale 
ferată pe linia Zagreb — Split. 
Potrivit datelor preliminare, acci
dentul s-a soldat cu 29 morți și un 
mare număr de răniți. Circulația 
pe linia Zagreb — Split a fost în
treruptă. Cauzele accidentului nu 
au fost încă stabilite.
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