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• Cum se adună 
praful pe cărți 
și pe bibliotecari

CHÎVU STOICA,

• in orașul Luxor • Sosirea

LA RAFINAREA DE PE TROTUS»

V Obsesia la Assuan
i

O NOUĂ 
INSTALAȚIE 

1nare și cuptoarele au fost livrate de Uzina de utilaj chimic din Ploiești, iar schimbătoarele de căldură de Uzina „Grivița Roșie" din Capitală. întregul proces de producție este automatizat. A- nual se vor prelucra aici circa 300 000 tone motorină. Dintr-un singur produs vor ieși mai multe și cu valori' economice ridicate. Se vor. obține circa 87 000 tone extract aromatic, care va constitui materia primă pentru fabricarea negrului de fum și însemnate cantități de motorină eu indicii Diesel ridicați.

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). — La rafinăria de pe valea Trotușului, din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a in-j trat în probe de producție o nouă instalație : cea de solven- tare a motorinei cu furfurol. Instalația este montată în întregime în aer liber. Cele opt coloane înalte de cîte 40 m fiecare, care cîntăresc împreună aproape 1 000 tone, precum și cuptoarele pentru încălzirea motorinei, sînt așezate pe o platformă de beton. Instalația a fost proiectată și realizată în întregime în țară. Coloanele de fracțio-

3
 ama ca și vara tri
cotajele, sub cele mai 
diferite forme, înce- 
pînd cu ciorapii și 
terminînd cu piesele 

mai mari — rochii, ja
chete etc. — sînt nelipsite din 
vestimentație. Astfel se și 
explică interesul de care 
se bucură din partea cumpă
rătorilor magazinele speciali
zate în vînzarea acestor pro
duse. Pentru g-i informa pe 
cititorii noștri despre tricotajele care se vor purta în anul 
care vine, am cercetat mode
lele prezentate de întreprinde
rile producătoare la recentele

Ce tricotaje
vom purta
in anul
care vine

contractări dintre - industrie si 
comerț.

Trebuie să arătăm mai întîi 
că în industria de specialita
te s-au luat o serie de măsuri 
pentru dotarea fabricilor cu 
utilaje moderne. La fabricile 
de tricotaje din Brașov și Tg. 
Secuiesc au intrat în funcțiu
ne utilaje cu o capacitate a- 
nuală de 600 000 bucăți de tri
cotaje tip jacard din lînă pură 
și melană. La „Someșul"-Cluj 
s-a instalat o linie nouă de 
mașini pentru tricotaje de 
lînă, cu utilaje auxiliare 
pentru garnituri; capacitatea 
anuală — 770 000 de bucăți. La 
„Tricotex"-Satu Mare a luat 
ființă o secție de tricotaje de 
bumbac cu destinația sport și 
vacanță cu o capacitate de 
120 000 de bucăți anual. La fa
brica de mănuși și ciorapi din 
Agnita intră în funcțiune o 
secție nouă de mănuși jacard 
cu o capacitate de un milion 
de perechi anual și o secție 
pentru ciorapi de lînă cu o 
capacitate de 1 500 000 perechi 
anual. O veste care le va in
teresa, în mod deosebit, pe 
cumpărătoare : la . „Adesgo" 
intră în funcțiune 25 de ma
șini de tricotat ciorapi, a jurați-

Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎNTREBARE: Cum se ex
primă în noua lege a pensiilor 
principiul apropierii nivelului 
pensiei de nivelul salariului ta
rifar 2

RĂSPUNS : Pentru a concretiza mai bine întrebarea, cred că înainte de a răspunde propriu zis la ea este necesar să fie subliniate cîteva laturi importante ale salariului tarifar însuși, bineînțeles în măsura în care interesează problema pensiilor. Este cunoscut faptul că în țara noastră salariul tarifar constituie elementul fundamental al sistemului socialist de salarizare. El este diferențiat în principal in funcție de nivelul de calificare și răspundere al salariaților.Ca urmare a indicațiilor partidului și guvernului, sistemul tarifar este mereu îmbunătățit și perfecționat astfel încît el să corespundă cerințelor dezvoltării și. diversificării economiei și culturii, să stimuleze ridicarea calificării cadrelor cerută de progresul științei și de creșterea nivelului tehnic al producției.Totodată amintesc că. ponderea salariului tarifar în cîștigul total al muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, personalului de specialitate și funcționarilor a' fost simțitor sporită, reprezentînd astăzi,- par- . tea principală și stabilă a cîștigUlui celor ce muncesc.Ținînd seama că la baza calculării pensiei este pus, potrivit proiectului legii, salariul-tarifar, putem afirma că pensia, deși se plătește din fondurile sociale de consum alocate de stat în acest scop, este totuși strîns legată de contribuția de muncă adusă de fiecare la înflorirea patriei.Nivelul , dezvoltării economiei noastre naționale și volumul tot mai mare al venitului național obținut an de an prin munca, plină de abnegație a întregului nostru popor au permis abordarea în- tr-un mod nou a corelației din- . tre pensii și salarii. înfăptuirea a- 
propierii într-o mai mare măsură a 
nivelului pensiei de nivelul salariu
lui tarifar, hotărîtă de Plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie, a.c., cons
tituie un jalon semnificativ al suc
ceselor obținute de oamenii muncii 
în traducerea în viață a politicii ! 
Partidului Comunist Român de dc- 
săvîrșire a construcției socialiste 
în țara noastră.Apropierea nivelului pensiei de:
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Convorbire cu tovarășul 
Ion STROESCU 

consilier în Comitetul de stat pentru 
problemele de muncă și salarii

Mitul „modernității” este un produs tipic al secolului XX. Tirania lui asupra unor indivizi va —- rea probabil într-un viitor părtat tot atît de cruntă cît multe din despo- tismele cunoscute în istorie. El ia proporțiile unei angoase a- proape existențiale în societatea capitalistă, unde mișcarea implacabilă, de mașină, a nomice și sociale, scoate zilnic din circuitul viu nenumărate ființe omenești, transformîndu-le în cadavre ambulante. Afirmarea „mo-

apa- înde-
dernității", cu orice preț, este a- colo,' aproape un , reflex biologic. Frica de a părea „depășit", modat

vieții eco-

„de- determină demonstrația zgomotoasă a prezenței insului, sub formele cele mai agresive, mai puțin obișnuite — mai „moderne". Fenomenul acesta îl recunoaștem, pe a- , locuri, și la noi. A ii in vremea este, desigur, pen- oamenii, o necesitate vi- „ești", prin

f
săi. Realizarea acestei apropieri în funcție de o vechime îndelungată în producția socială și continuitatea în muncă în aceeași întreprindere scoate în evidență nu numai latura profund morală a acestei măsuri, ci și faptul că ea devine un important instrument al cointeresării materiale în ridicarea calificării cadrelor, în sporirea aportului lor la producția socială.

pas cu tiu toți fală, dar a simula că artificii găunoase, e o impostură. Cu atît mai mult, a simula că ești ceva ce nu ai înțeles 1 Cunosc destule cazuri de artiști care ar ii putut da opere oneste, dar cărora dorința de a fi originali, neprevă- zuți, „moderni", le-a fost fatală, stricîndu-le talentul, irosindu-le forțele.Cum noțiunea de modern este foarte nebuloasă, nenumărați naivi o identifică cu anumite trăsături exterioare pe care le fetișizează, cu toate că ele nu au nici o valoare în sine, nu „înseamnă" nimic, după cum literele alfabetului nu înseamnă literatură sau cărămizile — casă. Uneori mă complac să ascult comentariile anumitor vizitatori ai sălilor do expoziție. Exclamații ca „dar e modern dragă" sau „vai ce modern e dragă*; emise cu simulată competență, pot face deliciile unui contemplator al inteligenței umane.E adevărat că pulverizarea formelor, dezarticularea realității, desconsiderarea „caracterelor” (în sensul clasic al cuvîntului), abolirea intrigii etc., sînt fenomene în arta și literatura modernă. Dar a vedea în ele esența modernității, înseamnă a lua litera drept spirit, simbolul drept realitate. Pro- fitînd de această eroare atît răspîndită, impostura înflorește o virulență impresionantă.

ASSUAN . 22. — De la trimișii speciali Mircea Moarcăș și N. Po- povici: Marți dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și soția, împreună cu persoanele care îl însoțesc în vizita oficiala de prietenie în Republica Arabă Unită, au plecat cu avionul într-o» călătorie de două zile în sudul țări». . înaltul oaspete român ..este însoțit de. Hussein El-Shafei', vicepre-, ședințe al R.Ă.U., cu soția, Mohamed Talaat Khairy, ministrul de stat .pentru problemele tineretului, eu; soția, Mohamed Fahmy'Hamad, ambasadorul Republicii Arabe Unite la București, și de alte persoane oficiale.. i ■După o oră și jumătate de zbor, avionul aterizează la Luxor — oraș înălțat pe ruinele Tebei de odinioară, capitala imperiului egiptean din epoca sa de apogeu, leagănul unei civilizații și 'culturi milenare. Dar Luxorul de astăzi ește cunoscut și ca oraș al civilizației contemporane, unde bogatele vestigii ale trecutului se îmbină au urbanistica modernă. Străzi largi, străjuite de hoteluri turistice elegante, parcuri și grădini vin să întregească aspectul ospitalier al. orașului.Solii poporului român sînt în- tîmpinați cu căldură de oficialitățile locale. Guvernatorul regiunii și primarul orașului adresează președintelui Chivu Stoica calde urări de bun-venit. Numeroși cetățeni ai orașului ovaționează îndelung. Oaspeților li se oferă buchete de trandafiri.Președintele și persoanele îmbarcă pe o versa Nilul.Șalupe și vaporașe aflate pe fluviu salută cu sunete de sirenă trecerea vasului pe care flutură steagurile României și Republicii Arabe Unite.Pe. o întindere de mai mulți kilometri se înșiruie necropolele faraonilor dăltuite în stîncă.Se vizitează mai întîi inecropola lui TutankamOn, unde se mai păstrează un sarcofag de aur cu mumia sâ, ca și desiene murale de o deosebită expresivitate, basoreliefuri care redau momente din viața și obiceiurile e- giptenilor de acum cîteva milenii. In timpul vizitării altor monumente, specialiști egiptologi informează pe oaspeți despre munca perseverentă, pasionantă, plină de dăruire, desfășurată pentru desco- ' perirea și clasificarea marilor edificii ale trecutului.Este vizitat apoi palatul reginei/ Hatșepsut considerat unul din minunile Luxorului. Egiptologii

’ ’ formează vă numeroși arheologi și-au dăr/uit cea mai mare parte a vieții Iov dezlegării enigmei acestui palat. .’Za moartea reginei, succesorii ei i-au dărîmat palatul pînă în temelii. Munca de reconstituire a necesitat 30 de ani de cercetări pline de răbdare.I’.i continuare se vizitează templul de la Karnak. După piramide, fjîamplul de la Karnak, închinat 2 leului Soareiui, Amon, este consi- d erat cel mai mare monument al î Igiptului antic.
l în încheierea vizitei, președintele Consiliului de Stat al României (adresează calde felicitări arheolo- jgjlor egipteni pentru munca lor tpasionantă închinată studierii boga- jtului trecut al acestei țări. Con- l ducătorul român amintește de cer- 

j cetările încununate de succes ale arheologilor noștri pentru cunoașterea - trecutului. îndepărtat al României și subliniază utilitatea unor contacte între arheologii egipteni și români.In cursul după-amiezii, președintei® Consiliului de Stat al României, împreună cu persoanele oficiale române și egiptene care îl însoțesc, au sosit cu avionul la Assuan.Pe aeroportul orașului, oaspeții români au fost salutați cordial de oficialitățile locale.

Consiliului de Stat care-1 însoțesc se navă pentru'a tra-

(

Idr. Mircea POPOVICI
președintele

Consiliului de conducere 3 
al Casei de Economii 

și Consemnafiuni

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a II-a)

nivelul salariului reliefează conținutul social al orînduirii noastre economice și de stat, dovedind odată, mai mult, identitatea de in
terese între societate și membrii

li

Din noua arhitectură a Clujului: cartierul Gheorghieni

rămîne „Făt-FrumosO PRIVIRE ÎN LUMEA DE
De ce eroul preferat al copiilor

: 'a ; »

Moți

Cerințe FICȚIUNI
vechi dar...
neperimate

ARTISTICE DESTINATE TINEREI GENERAȚIIaface reale si imense ser-

Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, a adresat președintelui Consiliului de Miniștri. al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă în legătură cu acordurile realizate în urma recentei vizite în țara noastră a delegației economice guvernamentale a Republicii Democrate Vietnam.„în numele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului vietnamez — se arată în telegramă — vă exprim mulțumirile noastre sincere pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat, în spiritul internaționalismului proletar, de către Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român, luptei drepte și victorioase a poporului vietnamez împotriva imperialiștilor americani".

A scrie pentru copii este cel puțin tot la fel de pentru oricare istoria literaturii și istoriile altor literaturi/abundă -în exemple ce. vin să susțină această afirmație. Cele mai strălucite pagini de literatură. pentru, cititorii mici le-au lăsat scriitori de valoare, nume de rezonanță în antologiile genului : Mark Twain, Charles Dickens, frații Grimm, Charles Perrault, Gorki, far de la noi ■ Creangă. Slavici, Delavrancea, 1s- pirescu, Sadoveanu, Ionel Teodo- reanu, Arghezi, Victor Eftimiu, O- tilia Cazimir, Ion Pas etc.Apariția unor opere valoroase inspirate din realitatea contem- a de din

nobil ca a scrie alte vîrște, iar noastre precum
I

„Copiii, tineretul au nevoie de cărți de literatură 
scrise cu înaltă măiestrie, care să le înaripeze imagi
nația, să le îmbogățească sufletul și mintea, să le ofere 
tipuri umane înaintate, personaje eroice demne de ur
mat în viață. Scriitorii șl poeții pot găsi în acest dome
niu, căruia sînt chemați să-i acorde o atenție sporită, 
teren nelimitat de fructificare a talentului și forței lor 
creatoare".

(Din Cuvîntul rostit de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Consiătuirea de constituire a 
Consiliului Național al Organizației Pionie
rilor).

pul, ci avicii copiilor și, în ultimă instanță, culturii țării.
Trebuie
publicate 
numai cărți9

palpitante,

porană, din copiilor, din visuri și viața actuală universul lor preocupări, ori istoria patriei, din. legendele noastre populare, au contribuit la e- ducarea tinerei generații în spiritul'dragostei de țară, alrespectu-

lui pentru înaintași, la stimularea pasiunii pentru învățătură, pentru muncă, pentru cinste și prietenie.Mai persistă, din păcate, la unii slujitori ai scrisului concepția greșită- potrivit căreia literatura pentru copii ar fi o preocupare minoră, o „cenușăreasă", ori un fel de refugiu pentru cei care eșuează în încercările de a scrie pentru a- dulți. Așa, cred, se explică mult prea sporadica prezență a ce-

lor mai cunoscute și prețuite nume de scriitori contemporani pe co- perțile cărților de copii, pătrunderea, în această foarte importantă zonă a literaturii, a unor condeie neinspirate, care încredințează tiparului o proză fadă și poezii, „de serviciu". Marii creatori ai .uturor timpurilor au dovedit însă cu prisosință că a scrie pentru copii nu înseamnă a te devaloriza, a-ț.i diminua măiestria, a-ți pierde tim-

pline de 
fantezie

In scrierile pentru copii se constată o anumită monotonie, o insuficientă rodire a fanteziei, o sărăcie de imaginație, care duc la
Mihai FLOREA

In condițiile creșterii sistematice a veniturilor bănești, populația are posibilitatea să cheltuiască mai mult, dar și să economisească sume însemnate. Despre aceasta este grăitor faptul că în primele nouă luni ale anului în curs soldul depunerilor populației la C.E.C. a fost cu 34,7 Ia sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului precedent. Numărul depunătorilor a crescut în perioada 1 ianuarie — 30 septembrie a.c. cu peste 223 000. în prezent, la fiecare 1000 de locuitori revin de peste două ori mai. multe librete de economii decît în 1959, iar soldul mediu pe libret este de aproape cinci ori mai mare decît în același an.O dezvoltare rapidă a luat acțiunea de economisire în rîndu- rile populației de la sate. Numărul libretelor emise de unitățile C.E.C. din mediul rurâl a fost, la 30 septembrie 1966, de a- proape trei ori mai mare decît în 1959, iar soldul mediu de cinci ori mai ridicat.Venind în întîmpinarea dorințelor depunătorilor, Casa de Economii și Consemnațiuni a pus la dispoziția acestora forme și instrumente de economisire variate, cum sînt' libretele de economii, obligațiuni C.E.C., conturile curente personale, foile și timbrele de economii. Unele instrumente de economisire a- sigură depunătorilor dobîndă, altele le dau posibilitatea să participe la trageri la sorți cu cîștiguri în bani sau obiecte.Introducerea, în cursul acestui an, a libretului de economii pentru construirea de locuințe răspunde solicitărilor unui mare număr de depunători. Pentru sumele depuse pe acest instrument de economisire se acordă cîștiguri prin trageri la sorți trimestriale. Câștigătorii care doresc să-și construiască locuințe sint Îjreferați la încheierea contracte- or pentru construirea acestora, dacă folosesc sumele cîștigate la constituirea avansurilor.Casa de Economii și Consem- națiuni acordă o atenție deosebită ridicării la un nivel tot mai înalt a deservirii depunătorilor. în prezent, la dispoziția depunătorilor se află peste 5 800 unități C.E.C. proprii și mandatare, față de 4 323 la sfârșitul anului 1959. Ți- nîndu-se seama de posibilitățile sporite de economisire ale țărănimii cooperatiste, a fost dezvoltată simțitor rețeaua C.E.C. din mediul rural.
(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a II-a)
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continuă a calificării educarea acestora în comportări exemplare esențiale
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Noi magazine în Capitală

Considerații -pe margineaCONFERINȚEI
9
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în construcție la Oradea
».. ■

CĂLĂRAȘ
9

O atenție deosebită a fost acordată îmbunătățirii regulamentelor și instrucțiunilor privind operațiunile de economii, urmărindu-se unificarea și simplificarea lor, astfel încît să fie însușite mai ușor și mai bine de către lucrătorii' C.E.C.Ridicarea lucrătorilor,, spiritul unei față de public — condiții ale bunei deserviri a depunătorilor — constituie o preocupare permanentă a Casei de Economii și Con- semnațjuni. Creșterea rapidă a numărului depunătorilor, a volumului depunerilor și a numărului operațiunilor duce la sporirea simțitoare a sarcinilor de calcule și înregistrări. Pe întreaga rețea C.E.C. s-au efectuat anul trecut aproximativ 28 milioane de operațiuni în legătură cu depunerile populației, ceea ce a implicat efectuarea a sute de milioane de calcule și înregistrări. Pentru a . se face față volumului crescînd de operațiuni, s-a trecut la mecanizarea treptată a lucrărilor de evidență privind operațiunile de economii. Pînă în prezent au fost mecanizate lucră-

UN SPITAL PENTRU COPII

OR-ADEA (corespondentul „Scînteil"). în- noul oartier -Alumina- se. ■-ridică în prezent o impunătoare construcție cu 11 nivele, care va adăposti un spital pentru copii, cu o capacitate totală de 480 locuri.'. Suma alocată acestui scop din bugetul statului se ridică la circa 37-milldahe lei.Conceput după cele mal modeme cerințe arhitecturale șb funcționale, a-

LOCURIcest important edificiu social, care va avea o suprafață desfășurată de 19 000 mp, va fi deservit de un colectiv de circa 500 medici șl cadre medii sanitare, repartizate pe opt secții și servicii. Spitalul va dispune, de asemenea, de laboratoare, cabinet de radiologie, săli de operații, săli de gimnastică medicală, electroterapie, hidrote- rapie și altele.
' ■ 1HWFWRF ■■■

la gospodărirea localităților
Deputății sfaturilor « milioane Iei. în e«- populare din regiunea Suceava au început prezentarea dărilor de seamă în fața alegătorilor.' Aceste întîlniri prilejuiesc discuții concrete asupra felului cum au fost realizate propune

rile făcute de cetățeni și întocmirea noilor planuri de gospodărire și înfrumusețare a localităților. Bilanțul pe care deputății îl prezintă în fata alegătorilor este grăitor. Valoarea lucrărilor efectuate de cetățeni în acest an, trece de

mune și sate, suprafața parcurilor a crescut în acest an cu 155 ha, peste 1 500 km drumuri au fost întreținute și reparate, s-au construit trotuare șl s-au plantat în parcuri și pe marginea străzilor arbori ornamentali și pomi fructiferi.Cetățenii ’ se folosesc de acest prilej pentru a face noi propuneri menite să ducă la o mai bună, gospodărire a localităților. (Agerpres)
în cartierul Balta Albă din Capitală s-au deschis alte patru unități comerciale, printre care două magazine alimentare cu o suprafață totală utilă de peste 1 000 mp. Cu acestea, numărul noilor unități comerciale bucureștene construite în . acest an se ridică la: peste 30. Au fost deschise, printre altele, două superma- gazine, mai multe complexe alimentare cu autoservire, cofetării, unl-

tăți de dulciuri, mercerii, parfumerii, tutunge- ' rii, bufete etc., îndeosebi . în noile cartiere. Alte numeroase spații comerciale se află într-un stadiu avansat de execuție șl urmează să fie terminate pînă la sfîrșl- tul anului. Totodată, peste 100 de unități și-au - reluat activitatea anul acesta într-un cadru nou, în urma lucrărilor de modernizare, repara
re și renovare, la care au fost supuse.

La conferința organizației orășenești de partid Călărași s-a vetrbit 
pe larg' despre problemele complexe pe care le ridică îri fața Organizațiilor de partid profundele transformări social-economice survenite î-n anii din urmă în viața,' orașului, despre căile de sporire ai producției industriale și organizarea științifică a fabricației, despre; desfășurare^ învățămîntului de: partid și diferite aspecte ale mun-- cii politico-educative. Totodată:, s-a relevat experiența pozitivă dobîndită de organizațiile de partid de la Fabrica de confecții, din u- nele secții ale noului combinat de celuloză și hîrtie în orientarea e- forturilor colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni spre rezolvarea, problemelor cheie ale producției, în exercitarea cu competentă a dreptului de control a- supra conducerilor tehnico-ad- ministrative, în inițierea unor acțiuni variate, eficiente, de educare; partipică a comuniștilor. Ceea ce a lipsit însă din dezbateri sau a fost tratată în termeni cu totul generali a fost tocmai sintetizarea acestei experiențe, precum și analiza activității comitetului orășenesc de partid, a biroului său. Or, imul din rosturile conferinței de dare de seamă și alegeri este acela de â înlesni, pe baza unei analize atente a rezultatelor positive, cît și a neajunsurilor constatate, b apreciere judicioasă asupra muncii comitetului orășenesc de partid, â rezultatelor obținute în perioada de la ultimele alegeri, astfel încît să reiasă concluzii practice pentru 'oriehtarea activității noului comitet.în ultimii doi ani, în condițiile creșterii volumului și complexității sarcinilor în toate domeniile, în urma construirii de noi întreprinderi și dezvoltării celor existente, comitetul orășenesc de partid a desfășurat o activitate vastă, multilaterală, cu efecte evidente. Stadiul îndeplinirii planului a fost a- nalizat decadal de către biroul comitetului orășenesc de partid, de birourile organizațiilor de bază, elaborîndu-se , măsuri operative care au contribuit la înlăturarea unor neajunsuri. Totodată era firesc ca, paralel cu experiența valoroasă a comitetului orășenesc, să se scoată'în evidență lacunele din munca acestuia, laturile care mai trebuie perfecționate. Tocmai de a- ceea, a surprins caracterul puțin analitic în care au fost prezentate problemele în darea de seamă, tendința de a pune pe primul plan nu munca politică a organizațiilor de partid, ci măsurile tehnice și administrative, ceea ce s-a reflectat de altfel și în discuții.Ne vom referi, spre exemplificare, la problemele legate de înfăptuirea planului de investiții. Darea de seamă prezentată de tov. Ni- colae Lețea, prim secretar al comitetului orășenesc de partid, a amintit că planul de investiții pe nouă luni a fost îndeplinit doar în proporție de 80 la sută. Cauzele: „întocmirea cu întîrziere a documentațiilor, lipsa de materiale de construcții, a forței de muncă șl a cadrelor tehnice, a unor utilaje și mijloace de transport". Nici un cuvânt însă despre munca desfășurată în domeniul investițiilor de comitetul orășenesc de partid, de organizațiile de bază de pe șantiere. Or, mersul realizării investițiilor a fost analizat de două ori anul acesta de biroul orășenesc : în aprilie și octombrie. De fiecare dată s-a întocmit cîte un plan de măsuri. Ce efeote practice au avut însă ele ? în ce măsură au fost îndeplinite? Cum au contribuit la remedierea neajunsurilor ? De fapt este (vorba doar de un singur plan de

»

măsuri, pentru că hotărîrea ședin- , ței din oot'ofnbrie a biroului nu este \decfe o corfe a celei din aprilie. '..Bineînțeles că un asemenea stil de rțnuncă nu poate avea eficiența așteptată.Despre anumite deficiențe ale muncii de partid pe șantiere (ignorată în diahea de seamă) s-a amintit cîte'..ceva! fe cadrul lucrărilor conferinței. Țov. Stoiari Bălan, secretarul organizației de bază de la șantierul din- localitate al T.R.C., s-a referit la slaba preocupare pentru întărirea organizației de bază, repartizare^ judicioasă a comuniștilor în principalele locuri de muncă; precum tei la; deficiențele controlului'asupra! conducerii' tehnied-ad- ministrativej Aspecte asemănătoare a relevat și tov. Savin Bostan, secretarul organizației de bază de la șantierul de construcții al întreprinderii de prefabricate din beton.Trebuie menționat că, deși dintre cei 17 tovarăși care au luat parte la discuții mai ' bine de jumătate enau membri ai comitetului orășenesc, nici unul nu s-a referit măcar în treacăt la activitatea acestuia. Era de așteptat ca a- semenea cadre cu experiență, cum sîht Ion Barbu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de celuloză și hîrtie, Constantin Voiculescu, directorul întreprinderii de industrie locală „11 iunie", Elena .Ianici, secretar, al comitetului de partid de la Fabrica de confecții, Vașile Popescu, președintele consiliului local al Uniunii. Generale a Sindicatelor, să contribuie la perfecționarea stilului șl metodelor de muncă ale comitetului orășenesc de partid, prin expri-: marea unul punct de vedere analitic, a unei poziții exigente,, pătrunse de spirit critic șl .autocritic.Cîteva cuvinte despre hotărîrea adoptată la conferință. Ea cuprinde măsuri generale, fără a stabili termene și răspunderi precise. Pe de altă parte, obiectivele înscrise în capitolul denumit „Activitatea organelor șl organizațiilor de partid în domeniul economic", în loc să pună accentul pe laturile specifice muncii de partid, se ocupă de aspecte pur tehnice-adminlstra- țive, a căror rezolvare cade în a- tribuția conducerilor întreprinderilor. Firește, comitetul orășenesc trebuie să pună și în viitor pe primul plan al preocupărilor sale problemele economice, dar să acționeze în această direcție prin întărirea rolului mobilizator al organizațiilor de partid, prin creșterea competentei lor, prin îmbunătățirea muncii politico-educative de masă.
Nkolae PANTILIB

(Urmare din pag. I)
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ÎNTREBARE: Cum acțio
nează. noul sistem de pensio
nare asupra pregătirii superi
oare a cadrelor și, in consecin
ță, și asupra nivelului pensii
lor?

din mase plasticeCele peste 1 500 de produse din mase plastice pe oare comerțul ni le pune în prezent la dispoziție poartă una din inscripțiile „Viitorul", „Ară- deanca", „Muntenia". Colectivele întreprinderilor cu acest nume din Oradea, Arad și București ne-au pregătit și pentru 1967 numeroase surprize. în curînd, urmează să le găsim în magazine.Pentru cei mici s-au realizat numeroase jucării: arc pentru tir, jocuri constructive, locomotivă, vaporaș, autobuz, tractor cu pedale, rachetă Cu parașută, un model de păpușă mare de tipul „Bella", cu ochi mobili. în același timp, pentru gospodine s-a introdus în fabricație veselă bicoloră cu un aspect atrăgător, iar pentru sportivi și turiști noi tipuri de cupe, de plutitoare pentru undiță, ambarcațiuni etc.
r :. . . . . . '. . .

RĂSPUNS! Problemele continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră sînt strîns legate de ridicarea continuă a calificării, de extinderea șl adîncirea cercetărilor științifice șl tehnice, de perfecționarea organizării-producției și a muncii. Ritmul accelerat în care, are loc ridicarea nivelului tehnic al producției fac,e necesară ridicarea și perfecționarea calificării cadrelor nu numai în stadiul de pregătire a lor, ci în mod continuu, în procesul muncii, 
pe toată durata activității.Nivelul salariului și condițiile de promovare pe treptele de calificare superioară sînt- și. rămîn mai departe, în mod evident, principalele forme de cointeresare materială

rile de evidență a conturilor de economii din orașele București, Ploiești, Brașov, Sibiu, Baia Mare, Galați și, Hunedoara. Treptat se va introduce mecanizarea și la celelalte unități Cu volum mare de operațiuni.Dezvoltarea rapidă a economiei naționale, întărirea continuă a finanțelor și a monedei naționale asigură condițiile necesare pentru ca în perioada cincinalului procesul de economisire să atingă în țara noastră un înalt stadiu de dezvoltare, iar mijloacele bănești păstrate de populație la C.E.C. să îndeplinească, în procesul reproducției socialiste, un rol din ce în ce mai important.Casei de Economii și Consemna- țiuni îi revine, ca o sarcină de mare răspundere, dezvoltarea în rândurile populației a spiritului de economie și de bună gospodărire a banilor, lărgirea Și întărirea continuă a legăturilor cu masele de depunători. De asemenea, o atenție deosebită va- ,fi - acordată extinderii legăturilor unităților C.E.C. cu țărănimea cooperatistă, cu populația rurală în general, îri vederea dezvoltării acțiunii' de economisire la sate corespunzător posibilităților tot mai mari existente în acest domeniu.în realizarea acestor sarcini, este deosebit de important să se asigure o deservire operativă și atentă a populației. Or, în legătură cu aceasta trebuie să spunem că există încă unele deficiențe. Sînt unități în care deservirea la ghișee se face uneori cu îritîr- ziere, ceea ce creează nemulțumiri justificate îri rîndul depunătorilor. Tocmai de aceea se impune să ne îndreptăm în mai mare măsură atenția în direcția ridicării calificării profesionale a lucrătorilor de la ghișeu, să asigurăm peste tot condițiile necesare bunei deserviri, să întărim disciplina în muncă. Toți lucrătorii C.E.C. trebuie să manifeste grijă și solicitudine față de cererile depunătorilor, asigu- rind deservirea lor exemplară.

Munca în schimburile de noapte ocupă un loc important în activitatea economică a întreprinderilor. Pentru sporirea continuă a eficienței și a randamentului muncii, e- forturi deosebite sînt îndreptate spre organizarea cît mai bună a producției. S-a vorbit mult despre organizarea judicioasă a predării și preluării lucrului între schimburile II și III, asigurarea unei asistenței tehnice competente, ca și despre organizarea aprovizionării ritmice' : cu materii prime și materiale.O problemă de mare importanță o constituie și deservirea muncitorilor în aceste 'Schimburi,Iată un bun exemplu în afeasm^' f privință.: întreprindereațextîlăv ■“„Dacia" din Capitală. Aici a fost amenajată o frumoasă cameră de odihnă; funcționează, de :aserhe- " nea, o mică sufragerie unde se poate lua "o gustare, " un pahar de lapte. Ca și ziua, există; permanență la dispensar; funcționează băile, există garderobieră. La fel stau lucrurile și la IPROFIL-„23 August"- Tg. Mureș, la C.I.L. Bacău ș.a.Cu prilejul vizitelor făcute în schimbul III la cîteva uzine și fabrici bucureștene, aip. putut desprinde însă și numeroase aspecte, de detaliu e drept, care ilustrează că unele conduceri de întreprinderi nu-și prea bat capul cu problemele social-gospodărești impuse de schimburile de noapte. „Efectivul e mai mic", „noaptea e complicat" — iată cum încearcă să se argumenteze mai peste tot închiderea camerelor de odihnă, a băilor și garderobelor tocmai în

a muncitorilor care 
noaptea ?I-

timpul nopții, sau scoaterea din ignorate defuncțiune a stațiilor de radioâm- histrătiv.e ale .. ___  _____prinderi, day tot atît de adevărat este că mai (ales lipsa de control a încurajat iplificare, care ar putea da oamenilor informații interesante, nou- ■;,,jă-ți-,a țnuzipă, reconfortîndu-i .si pe , . această' fele. Sînt explicații de. circumstanță,,:. menite- de-fapt. să • ascundă comoditatea ' și lipsa ele inițiativă....Uzinele Laromet, ora 2 noap- . tea. E pauză. în hala -laminorului de calibru, fiecare muncitor și-a desfăcut'' pachetul ■ a- dus de ’ acasă, și - mănîncă , pe unde apucă. Aici e rriediu toxic, se lucrează cu cUpru. De ce își iau oamenii gustarea la locul de muncă ? „Sala de mese e la doi pași, dar după ora 18 se pune lacătul pe ușă. Se? închide 'pînă și ghișeul de sifoane, care funcționează pentru cei. ce lucrează în timpul zilei". Măsurile socotite necesare pentru schimburile de zi sînt nesocotite noaptea. La Atelierele „9 Mai" din Capitala, forjorii, turnătorii și macaragiii schimbului III nu primesc nici unul din antidoturile prescrise de normele de protecție a muncii. Fără îndoială, e vorba de obligații

cdnducerile admi- respectivelor între
■ , încurajat locuri neglijențași chiar p^âeficilfe abuzive.Viâitîrid. uzlnaf „Grivița roșie", am îhtîlnit cîțiva muncitori ijdlnd fuga" pînă la restaurantul de peste drum (deschis la ore de noapte), .pentru a-și lua țigări și cîte ceva de-ale gurii. Ciudat: în-■ tr-o uzină atît de mare, în care ziua funcționează două bufete și chioșcuri cu alimente, răcoritoare și țigări, noaptea nu mai e deschis nici unul. Legat de acest aspect, numeroși muncitori cu care am stat de vorbă au făcut următoarea sugestie : cu acordul conducerilor administrative ale întreprinderilor a- . flate în zone industriale mai mari, organizațiile comerciale ar putea organiza bufete mobile, care sa deservească mai multe unități cu preparate reci, produse lactate, cafea etc. După cum ni s-a spus la T.A.P.L.-București, acest lucru este perfect posibil, dar nici o întreprindere n-a solicitat încă așa ceva.
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pentru ridicarea calificării celor ce 1 muncesc. Influența lor devine deosebit de puternică nu numai la începutul carierii fiecărui om al muncii, ci se menține pe parcursul întregii activități. Apropierea nivelului pensiei de nivelul salariului tarifar, precum și calcularea pensiei pe baza salariului tarifar mediu al categoriilor (funcțiilor) avute în 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani lucrați, la alegerea salariatului, reprezintă un mijloc de a spori interesul salariaților pentru ca ei să continue să-și sporească calificarea și aportul lor în muncă chiar în perioada dinainte de pensionare, pînă în ultima zi a activității lor.Să ne gîndim la următorul exemplu. Un muncitor calificat din ramura construcții de mașini (strungar, frezor, sculer etc.) în decursul anilor își poate ridica calificarea și ocupa succesiv diferite trepte ale acestei calificări. Fiecărei trepte de calificare îi va corespunde nu numai un salariu tarifar mai ridicat, ci și o pensie mai mare, după cum urmează:— lei lunar —Categorii de încadrare (pe rețea) Muncitori specialiști Maistru Maistru
 

princip
al

5 6 7 8 II ISalariul, tarifar 989 1112, 1244 1428 1479 1540 1725 1925Pensia *) .— legea actuală 866 973 1060 1179 (♦♦1200 (*♦1200 (*♦ 1200 (*♦1200— legea nouă 989 1112 1244 1414 1465 1525 1613 1800*) calculată la o vechime de 40 ani bărbații și 35 ani femeile, din care peste 20 ani în aceeași întreprindere.♦♦) pensie plafonată.

Dacă avem în vedere că stagiul 1 pentru a promova în categorie su- minim într-o categorie ce se cere | perioară este de;în luni —
3

Categoria4 5 65 7—- calificați la locul de muncă— cu școală profesională 18 24 30 36 423 12 18 24 30

O situație asemănătoare se în- tîlnește și î la stagiar la director.într-o măsură mare prevederile proiectului de lege a pensiilor și mai ales lipsa oricărei plafonări a pensiilor, asigură la cadrele cu studii superioare tehnice și economice un interes crescînd pentru a-și ridica calificarea, pentru a-și asuma răspunderea u- nor funcții de conducere.înainte de a încheia răspunsul la această întrebare, țin să subliniez că, la fel cu pensia pentru limită de vîrstă, Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii reglementării actuale a pensiei de invaliditate, pornind de la același principiu al unei echitabile corelări între pensii și salarii.Statul nostru cheltuiește anual sume importante pentru îmbunăfă-
rezultă posibilitatea fiecărui lucrător ca^ în decursul unei activități să-și sporească necontenit calificarea, să obțină o încadrare superioară corespunzătoare și, în- consecință, și o pensie mai mare la în- ’ cătarea activității.Prin plafonarea pensiei la 1 200 lei lunar, actuala legislație frîna interesul salariaților de a-și spori calificarea în ultima perioadă de activitate înainte de a ieși la pensie. Măsurile luate de Plenară din octombrie, oglindite în proiectul de lege a pensiilor, înlătură nea-

junsurlle actuale și stimulează sporirea calificării, pînă la capătul activității. După cum rezultă din calcule, nivelul pensiei de asigurări sociale poate fi egal sau a- propiat de nivelul salariului tarifar brut’și să depășească salariul tarifar net.Aspectele semnalate mai sus sînt și mai frapante în cazul cadrelor cu pregătire superioară, după cum rezultă din următoarele exemple (întreprinderi de gradul special) t— lei lunar —
« ■- .... • -
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Salariul tarifar: 1950 2200 2950 3400 3750Pensia *)— legea actuală 1200 1200 1200 1200 1200— legea viitoare 1716 1815 2327 2618 2888*) calculată la 35 ani vechime, din care peste 20 ani în aceeași întreprindere.

ție asemănătoare se în- ■ în cazul economiștilor, de I ■ 1.n director.
I

T ,r nicj e p<
I
 secția bruarîe' cu ușui
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I 
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Iținea tehnicii securității muncii, H pentru ocrotirea sănătății celor ce I muncesc. Micșorarea morbidității ■ și mortalității generale, pe de o ■ parte, și creșterea duratei medii a | vieții, pe de altă parte, sînt o do- ■* ’ eforturilor ce hTotuși, pentru I icii cărora un ■

.1 temporar sau definitiv, nouaJege ■ prevede drepturi sporite față de I reglementarea actuală. Astfel, pen- • 
....................I

I 
I
I 
Inea, egala ■ de vîrstă. B late căzu- B icioasă a n dovedi un | i material I
B

vadă concludentă a eforturilor ce se fac în acest sens. ' , . _ .acei oameni ai muncii cărora un accident sau o boală le-a redus capacitatea de muncă sau i-a pus în imposibilitate de a mai munci,
sia de invaliditate de gradul I din accident de muncă este superioară sau egală pensiei pentru limită de vîrstă la vechimea de 25 ani pentru bărbați și respectiv 20 ani pentru femei, deși ea se acordă independent de vechimea în muncă a angajatului. Pensia de invaliditate gradul I din accident în afară de muncă sau boală obișnuită, care se acordă și se calculează și în funcție de vechime (86°/o din cazuri sînt invalidități provenite din boală obișnuită al cărei efect se acumulează cu timpul) este și ea, la 25 ani vechime în muncă, egală cu pensia pentru limită <Precum se vede, în toate ____ rile, corelarea ■ mai judicioasă a pensiei cu salariul, se va C viguros stimulent moral și__________în sporirea contribuției fiecăruia la înflorirea economiei și culturii.

Ne vom opri și asupra altei probleme, sesizată în numeroase scrisori — organizarea pauzei. Repausul de 15—20 de minute acordat la -jumătatea -.schimburilor constituie un regenerator, biologic și psihologic al organismului. Repausul este legiferat de însuși Codul muncii, acesta trebuind să fie acordat - în funcție de specificul fiecărei întreprinderi; Dacă, de pildă, procesul tehnologic nu permite întreruperea liicrului la aceeași oră în întreaga întreprindere, pauza trebuie eșalonată la ore diferite, în așa fel încît să nu se producă per- turbații în producție. Din investigațiile întreprinse reiese însă că în unele cazuri, mai ales din pricina unei organizări defectuoase a producției, pauza schimbului III se ia „cînd și cînd". Așa stau lucrurile, de exemplu, da Fabrica de confecții ■ și tricotaje București. Aci pauza se acordă „cînd se ivesc portițe" sau „cînd maistrul are poșibllițăți".Deosebit de însemnată pentru schimburile de noapte este și organizarea corespunzătoare a asis- • tenței medicale. Iată-ne la o oră tîrzie la Uzina de radiatoare, . echipament metalic, obiecte și I armături sanitare din Capitală. I Dispensarul e deschis. Dar unde I să fie personalul sanitar? S-a ivit vreun caz greu de rezolvat? „Nu I s-a prezentat nimeni la. serviciu" ni s-a spus. Autosanitara nu e >. ea prezentă: de cîteva zile pe butuci, în garaj. Se pare că secția sanitară raională „16 Fe- ’este obișnuită să treacă ușurință nu numai peste ase- I menea lipsuri, dar și peste altele, mai mari: la întreprinderea de | panouri prefabricate, ca și la I IPROFIL „Tehnica lemnului", asistența sanitară în schimburile de | noapte n-a fost încă de loc asigu- I rată. Sînt deficiențe care scot în evidență, o dată mai mult, nece- I sitatea unei intervenții active atît I din partea comitetelor executive ale sfaturilor populare, cît și din | partea Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale.Strîns legată de munca schimburilor de noapte, a randamentului acestora, este și problema transportului muheitorilor, mai cu seamă atunci cînd este vorba de întreprinderi mari, situate la distanțe apreciabile de centrul orașelor. Desigur, nici rezolvarea a- cestei probleme nu e simplă- în toate cazurile. Folosind însă mijloacele existente ziua, prin eforturile comune ale conducerilor administrative din întreprinderi, sectoarelor de gospodărie orășenească, direcțiilor regionale de transporturi auto, este totuși posibil ca cerințele oamenilor să fie îndeplinite în mai mare măsură. La Iași, bunăoară, sute de muncitori de la fabrica „Țesătura", uzina metalurgică, fabrica de con* fecții șl tricotaje, care pleacă sari vin la lucru în ore de noapte, sînfl nevoiți să aștepte uneori mai mulș de o oră pînă să poată lua o ma* șină.După cum se poate vedeaL pentru schimburile de noapte se impun numeroase măsuri pe linia îmbunătățirii calitative a deservi* rii, a condițiilor de igienă și asis* tența medicală, a reglementării transportului. Iar pentru rezolva* rea acestor probleme este necesari să acționeze cu mai multă perse* verență comitetele și organizațiile sindicale, sfaturile populare și eoni ducerile întreprinderilor.
Nicolaa BRUJAfl
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' ' î organizată și condusă ? au din raionul Roșiori de Vede.
Dumitru Folescu, președintele cooperativei agricole „Unirea" din comuna Peretu :

Tov. PETRU NECULA, inginer șef al IPROFIL 
Mobila"-lași, relatează despre://

Efectele economice

a producției

Cartea „Eficiența investițiilor 
cu aplicații in industria pe
trolului", de ing. Toma Hăn- ciulescu, cuprinde o analiză a structurii și caracteristicilor investițiilor din industria extractivă și de prelucrare a petrolului, prezintă indicatorii de eficacitate economică și modul în care ei se folosesc pentru alegerea celor mai bune ’variante de proiect,rea se adresează inginerilor, tehnicienilor și nomiștilor din industria petrolului, precum și studenților din învățămîntul superior de specialitate.

Colectivul fabricii noastre a îndeplinit indicatorii planului pe 10 luni cu patru zile mai devreme. Avansul de timp ciștigat, ca și depășirile de plan din primele trei trimestre, ne-au dat posibilitatea să livrăm în plus, față de prevederi, un număr de 20 garnituri de mobilă tip „Cluj". 53 somiere, 1 620 garnituri de mobilă pentru bucătărie, peste 4 300 scaune. Ca un element esențial se desprinde faptul că au fost realizate toate sortimentele contractate cu beneficiarii.Succesele obținute în realizarea planului la toți indicatorii sînt rezultatul aplicării unui cuprinzător plan de măsuri teh- 
i ' nico-organizatorice, care î, au vizat, deopotrivă,; or

ganizarea superioară a 
producției, modernizarea 
tehnologiilor de fabrica
ție, eliminarea locurilor 
înguste, folosirea cu in
dici mai înalțî a capaci
tăților de producție. încă de anul trecut, colective formate din cadre tehnice- și economice au supus unei minuțioase analize procesul de producție din fiecare sector; pe baza studiilor întreprinse, s-au putut lua măsurilemai adecvate încă din primele luni ale tui ari.Cu precădere îndreptat atenția organizarea pe baze noi și modernizarea" iprodutaisnr' țieî 'în sectorul unde se fabrică mobilă de bucătărie. pentru a se pu-- tea utiliza pe scară largă materialele plastice. Aici s-au reamplasat utilajele și, 'în același timp, s-au introdus noi utilaje, mai productive și cu prelucrări superioare calitativ. Am reorganizat apoi întregul sector de montaj- finisaj al mobilei de bucătărie prin sistem bandă, iar ambalajul l-am organizat pe o linie distinctă. Ca să aplicăm a- ceste măsuri ‘ s-au făcut și anumite completări de

spațiu, prin construcții ușoare, executate cu fonduri de mică mecanizare. Am ajuns astfel să înlăturăm din procesul să sporim citățile deNu mai tante sînt care s-au sectorul de fabricație a
locurile înguste tehnologic, simțitor capa- producție. puțin irapor- și măsurile întreprins în

de producție, timpul de lucru. Ne-am preocupat, de asemenea, de buna întreținere: și reparație a utilajelor. In afară de completarea sectorului rnecanic-șef cu cadre cu înaltă pregătire, s-au organizat cursuri pentru ridicarea calificării mecanicilor existenți și, ca urmare, reparațiile și re-
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scaunelor. Prin dotarea cu noi utilaje, a crescut mult productivitatea muncii în atelierul de croit al mobilei curbate, care înainte era unul din cele mai strangulate locuri de producție. Tot în acest sector s-au introdus cărucioare pentru alimentarea cu cherestea și cu piese a mașinilor de prelucrat din sector și am realizat un sistem mecanizat de evacuare a ta- lajului de la strungul automat. Am organizat a- poi montajul în bandă al scaunelor, iar pentru finisajul lor am trecut la metoda mixtă de îmbă- iere-pulverizare. .în paralel cu noile dotări și măsurile de reorganizare luate, am căutat să pregătim cît mai: bine fabricația, să elaborăm din vreme documentația tehnologică, să măm cît mai producția pe schimburi și utilaje, să a- sigurăm sincronizarea în timp a diferitelor operații tehnologice. S-au creat astfel condiții pentru desfășurarea ritmică producției și, oe această cale, am putut să folosim mai rațional capacitățile

progra- judicios sectoare,
a

viziile generale s-au executat mai operativ și la un înalt nivel calitativ. Semnificativ este faptul că in acest an a scăzut simțitor timpul de staționare a utilajelor și a- gregatelor intrate în reparație sau revizie.Evident, oricît de valoroase ar fi realizările co-

lectivului nostru, nu putem afirma că au fost epuizate posibilitățile de care dispunem. Efectele pozitive ale măsurilor luate pînă acum pe linia organizării superioare și modernizării producției ne îndeamnă să continuăm perseverent studiile. să dezvoltăm gîndi- rea tehnică și economică în fabrica noastră. Este o cerință care se pune cu atît măi mult cu cît în anul viitor colectivului nostru îi revin sarcini ■cantitative și calitative sporite. De pe acum am trecut la punerea în practică a unor măsuri preconizate pentru 1967.Convinși fiind de eficiența conlucrării cu specialiștii din proiectare, ne-am propus totodată să lărgim colaborarea cu filiala din Brașov a Institutului de studii și proiectări forestiere, îndeosebi în domeniul pregătirii documentațiilor și tehnologiiioi' pentru noile sortimente care urmează să fie introduse în fabricație de serie.

Puncte de vedere
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cu privire
organizare
tractoare

O dată cu dezvoltarea cooperativelor agricole a sporit și ponderea lucrărilor executate mecanizat cu ajutorul tractoarelor și mașinilor agricole ale S.M.T. Tractoriștii îi ajută pe cooperatori să muncească mai bine pămîntul, mecanizarea constituind principalul factor de progres în agricultură.Pornindu-se de la necesitatea coordonării mai bune a activității tractoriștilor, în raionul Roșiori de Vede s-a studiat posibilitatea măririi brigăzilor de tractoare atît prin dotarea lor cu tractoare și mașini agricole, cît și prin unificarea celor mici. Părerile privind eficacitatea acestei măsuri sînt împărțite. La întrebarea : este mai bine ca într-o cooperativă agricolă să lucreze mai multe brigăzi de tractoare ale S.M.T. sau una puternică, bine organizată și condusă ? au răspuns mai multe cadre din raionul Roșiori de Vede.

O nouă șarjă de aluminiu se elaborează la tînăra uzină din Slatina
(Foto : Agerpres)

„Pină la începutul acestui an la 
noi au lucrat două brigăzi de me
canizatori. Nu se poate spune că 
lucrurile au mers rău, ci, dimpotri
vă, am obținut an de an, rezulta
te bune. Totuși, parcă ceva nu 
era în regulă la executarea lucră
rilor mecanizate. între cele două 
brigăzi erau neînțelegeri cu privi
re la volumul de lucrări pe care 
să-l facă. Calitatea, rămînea adesea 
pe ultimul plan. Aveam numeroa
se discuții cu șefii de brigadă ti

Cooperativa agricolă din Măldă- eni este deservită de 3 brigăzi de mecanizatori. Aici, părerile privind modul de organizare a activității mecanizatorilor sînt împărțite.
Ion Coman, unul din șefii de brigadă, a precizat că în condițiile acestei cooperative este greu de condus o singură brigadă prin faptul că unele sate și terenuri sînt la distanțe mari. Dar și în forma actuală, cu 3 brigăzi, se lucrează greu. Și aici, fiecare brigadă caută să efectueze lucrările mai ușoare, pe terenurile cele mai bune.
Ilie State, inginerul cooperativei, a adăugat că nu ar fi rău să se studieze posibilitatea ca, în cadrul brigăzilor mai mari, să se constituie grupe de tractoare (6—8) îndrumate de un șef de echipă, ales dintre tractoriștii cei mai capabili. în felul acesta s-ar asigura o îndrumare mai competentă, un control operativ.
Constantin Tuinea, președintele cooperativei din Măldăeni, a precizat că felul cum este organizată munca în prezent constituie o greutate atît pentru mecanizatori, cit și pentru cooperatori. „Noi 

ne-am gîndit ca, în anul viitor, să
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Restructurarea planului poate fi oare
considerată o soluție salutară?

. La fabrica de pielărie și încălțăminte „Clujeana" din Cluj se află in curs de execuție importante lucrări de investiții pentru dezvoltarea capacităților de producție. Se apreciază că peste doi ani, cînd vor fi gata noile lucrări de investiții, fabrica va deveni una dintre cele mai mari și mai moderne întreprinderi de acest gen din țară. Aici se vor produce zilnic peste 23 000 perechi încălțăminte (de aproape trei ori mai mult decît în prezent), se vor prelucra 45 000 kg piei și se vor realiza 8 000 kg talpă artificială.Execuția noilor obiective a fost încredințată grupului de șantiere Cluj al Trustului Brașov, care a crările în toamnaCare 'este stadiul realizării investițiilor planificate pe 1966 acum. Cînd pînă la sfîrșitul anului a rămas mai puțin de o lună și jumătate? Din situația încheiată la -sfîrșitul celor 10 luni, rezultă că la construcții-montai s-a realizat doar 59,5 la sută din planul anual. Cum s-a ajuns la această serioasă rămînere în urmă ?Iată, mai întîi, punctul de vedere al tov. ing. Vasile Vlad, directorul grupului de șantiere: „Lucrările au început fără documentație completă, urmînd ca a- riumite proiecte să fie asigurate pe parcurs. Din această cauză, planul pe semestre a fost repartizat inegal de la bun început — 21,5 la sută pe primele șase luni, ră- mînind ca grosul lucrărilor să fie executate în ultima parte a anului. Institutul de proiectări pentru industria ușoară nu a respectat însă graficul de predare a documentației, creîndu-ne o serie de greutăți. De pildă, proiectele prevăzute pentru martie și aprilie ne-au sosit in iunie și iulie, iar documentația pentru tăbăcăria minerală ne-a fost predată cu 4 luni întîrziere, dar și atunci incompletă. Tărăgănarea predării proiectelor s-a răsfrînt negativ asupra

5 construcții început lu- anului trecut.

activității șantierului : perioade întregi s-a lucrat în ritm lent, a- provizionarea cu materiale a fost . perturbată și. ceea ce este mai grav, stadiul fizic actual al lucrărilor este necorespunzător".Discutăm și cu beneficiarul, interesat în primul rînd de a crea, împreună cu proiectantul, condițiile necesare realizării ritmice și la termen a noilor obiective de investiții. Tov. Teodor Mureșan, inginerul șef al fabricii, care se o- cupă de investiții, ne spune: „Este adevărat că institutul de proiectări nu a respectat graficul de predare a documentației. Dar. pe parcurs, lucrurile s-au îndreptat. Au fost trimiși Ia institut o serie de specialiști din întreprinderea noastră pentru a ajuta la urgentarea întocmirii proiectelor. Acum există documentație pentru un mare volum de lucrări, constructorii avînd proiecte și pentru unele obiective prevăzute a fi executate în anul viitor".Să vedem cum stau lucrurile pe șantier. în discuția pe care am a-, vut-o. directorul grupului de șantiere a căutat să ne convingă că lucrările trebuie urmărite doar valoric. întrucît pentru acest an planul de investiții la „Clujeana" nu prevede darea în funcțiune a vreunui obiectiv. Cu alte cuvinte, de ce să ne grăbim ? Iată o mentalitate ciudată, contrară spiritului sarcinilor puse de partid pri- . vind urgentarea terminării lucrărilor de investiții. Or. stadiul fizic al lucrărilor, privit ritmului în care se cum, va cîntări greu asupra respectării termenului de intrare în funcțiune a noilor capacități, indiferent dacă este vorba de 1968, cînd practic trebuie încheiate lucrările de dezvoltare a fabricii. La secția încălțăminte există o rămî- nere în urmă care va necesita e- forturi sporite pentru recuperarea ei. ișr la construcția tăbăcăriei minerale lucrările avansează anevoios. Este adevărat că au fost în-

prin prisma lucrează a-

cepute lucrările la tăbăcăria vegetală și la atelierul mecanic, prevăzute pentru 1967. Dar aceasta nu justifică cu nimic rămînerea în urmă la alte obiective și nu poate constitui motiv de automulțumire pentru conducerea grupului de șantiere.O analiză mai atentă arată că rezultatele nesatisfăcătoare din activitatea șantierului nu pot fi puse în întregime pe seama lipsei de. documentație din prima parte a anului. Nu pot fi omise deficiențele care au existat și există încă în aprovizionarea șantierului cu anumite materiale, ca otel beton, nisip, plăci ceramice, cărămidă și ciment. „Cele mai mari greutăți — ne spune ing. Ion Pop, șeful șantierului — ni le provoacă acum lipsa tîinplăriei metalice, fără de care nu putem executa închiderea halelor pentru iarnă. A- ceasta înseamnă că pe timp friguros nu vom putea lucra cu maximum de randament. După.cîte am aflat, Ministerul Industriei Ușoare s-a angajat să soluționeze în scurt timp problema tîmplăriei metalice la întreprinderea „11 Iunie" din Galați pe care o tutelează. Am trimis acolo un delegat, dar s-a întors cum a plecat. Nici vorbă de intervenția ministerului, de respectarea promisiunilor făcute". Dar nu numai atît. La comisia e- conomică a Comitetului regional Cluj al P.C.R. aflăm că Trustul 5 construcții Brașov s-a ocupat foarte puțin de șantierul de la „Clujeana". Trustul a trimis șantierului, cu o ....._______________ _ ____________cara pentru montarea prefabricatelor sare execuției lucrărilor. Asigurarea schelelor metalice a. fost, de a- semenea. multă vreme tărăgănată, fapt ce a provocat stagnarea lucrărilor în anumite perioade și la unele puncte de lucru.Am întrebat pe beneficiar și constructor : care este perspectiva realizării planului anual ? Răs-

întîrziere inadmisibilă, o ma-și alte utilaje absolut nece-

punsul lor este optimist și reflectă posibilitățile reale ale constructorilor de a îndeplini integral planul pe 1966. „Am făcut un calcul preliminar, ne spune tov. Teodor Mureșan, din care reiese că pină la sfîrșitul anului se poate realiza un volum de lucrări care întrece cu 10 milioane lei prevederile". „Dacă vom primi tîmplăria metalică și vom fi aprovizionați ritmic cu grinzi de beton armat și cu alte materiale, vom putea realiza la construcții-montaj valoarea de 24 milioane lei cît prevede planul" — ne asigură directorul grupului de șantiere.Pare paradoxal, dar acest optimism al constructorului și beneficiarului, care și-au pus ca țel major găsirea tuturor posibilităților pentru îndeplinirea planului anual de investiții, nu este împărtășit , și de Trustul 5 construcții Brașov, în loc să vină în întîmpinarea ho- tărîrii colectivului de constructori de pe șantier și să-l sprijine în domeniile unde treburile nu merg bine, trustul comunică recent grupului, prin dispoziția nr. 28 518, că a micșorat planul de lucrări pentru „Clujeana" cu 3 500 000 lei. Această măsură birocratică a fost calificată pe șantier și la grup ca o mostră a lipsei de răspundere față de soarta planului, ca un act de conducere demobilizator. Este necesar ca tovarășii din conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor să intervină neîntîrziat pentru clarificarea acestei probleme, încît planul de construcții- montaj pe 1966 să nu fie restructurat prin soluții „salvatoare" de ceasul al 12-lea. profund dăunătoare, ci, dimpotrivă. îndeplinit în întregime, luîndu-se toate măsurile care să sprijine eforturile și hotărirea exprimată în acest sens de constructorii de pe acest șantier.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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tunci cînd repartizam terenul. Fie
care dorea să lucreze pe parcelele 
mai ușoare. Uneori eram nevoiți să 
punem la lucru pe o tarla mecani
zatori din ambele brigăzi. Adesea, 
la această tarla veneau ambii șefi 
de brigadă, iar restul mecanizatori
lor rămâneau fără îndrumare și a- 
sistență tehnică. în primăvara a- 
cestui an, cu ajutorul S.M.T. Ro
șiori de Vede, am unificat cele două 
brigăzi, alegînd ca șef de brigadă pe 
cel mai destoinic dintre mecaniza
tori. De atunci toate lucrările au 
fost efectuate la timp, s-au curmat 
discuțiile inutile dintre cele două 
brigăzi. Pentru prima dată am 
terminat de semănat porumbul în 
5 zile, iar floarea-soarelui în două 
zile. Toate culturile au fost între
ținute la timp, iar în această toam
nă mecanizatorii care au lucrat la 
noi au dat ajutor la arat și veci
nilor noștri din Albești. Socetu, 
Stejaru și Troianu".Am cerut și părerea șefului brigăzii de tractoare din Peretu, A- 
Iexandru Dide :„Nu este de loc ușor să conduci 
o brigadă mai mare, mai ales 
atunci cînd nu toți mecaniza
torii au o bună pregătire profesio
nală. Dar dacă știi să lucrezi cu oa
menii pentru a-i ajuta să-și com
pleteze golurile în pregătirea profe
sională, să cunoască bine ma
șinile și mai ales să le între
țină după toate regulile tehni
ce, atunci conducerea unei astfel 
de brigăzi nu mai constituie o gre
utate pentru cel care o are în pri
mire. La noi a intrat în obișnuin
ță ca, în fiecare dimineață, înainte 
de a începe lucrul, să verificăm fie
care tractor și mașină, să con
statăm dacă sînt în bună sta
re de funcționare, dacă s-au făcut 
toate îngrijirile tehnice. Cu ace
eași exigență procedăm și în pri
vința calității lucrărilor. Cînd un 
tractorist face lucrări de mântuială, 
este oprit, i se explică ce are de făcut. Procedind în felul acesta se 
întărește răspunderea fiecărui me
canizator și, în același timp, auto
ritatea celor ce-i îndrumă".

construim un sediu pentru briga
dă, prevăzut cu bucătărie, sala de 
mese, dormitor, atelier de repara
ții pentru a crea condiții mai bune 
de viață și de muncă mecanizato
rilor. Dar nu am putea construi 
cite unul pentru fiecare brigadă, 
deci, în total 3 bucătării, 3 atelie
re mecanice, 3 dormitoare etc., 
deoarece aceasta ar necesita o 
cheltuială prea mare. Reducerea 
numărului de brigăzi ar duce la o 
mai bună coordonare și îndrumare 
a muncii mecanizatorilor. în ace
lași timp, s-ar crea posibilitatea 
de a se înființa în aceste brigăzi 
organizații de bază ale P.C.R., ceea 
ce ar avea o însemnătate deosebită 
pentru îmbunătățirea continuă a 
întregii activități a mecanizatori
lor".Și conducerea S.M.T. Roșiori de Vede este preocupată de organizarea mai bună a muncii mecanizatorilor, îndeosebi în cooperativele unde sînt trimise mai multe brigăzi de tractoare. Tovarășii din S.M.T. sînt și ei de părere că e- xistența mai multor brigăzi în cadrul aceleiași cooperative agricole, cu un număr mic de tractoare, creează greutăți în asigurarea u- nor condiții mai bune de muncă și de viață mecanizatorilor. In a- ceastă privință, tov. Traian Ilies
cu, șeful serviciului din S.M.T. spunea :

„Este în atenția 
S.M.T.-ului unificarea 
de la cooperativele agricole Rădo- 
ești, Vîrtoape, Troianu și Măldă- 
eni. Se ridică însă o seamă de pro
bleme. Este mai greu de asigurat 
îndrumarea, controlul și asistența 
tehnică din partea șefului de bri
gadă. Se impune deci ca ajutorul 
de brigadă să fie un bun mecanic, 
care să se ocupe în mod deosebit 
de îndrumarea tehnică și remedie
rea defecțiunilor tehnice la trac
toare. Totodată, se cere o bună pre
gătire profesională a tuturor me
canizatorilor, pentru ca orice de
fecțiune să fie remediată operativ 
și să nu se aștepte numai inter
venția șefului de brigadă".

exploatare
conducerii 
brigăzilor

unele Idei valoroase tzvorlte dinPărerile consemnate conțin practica de zi cu zi a celor ce lucrează pe ogoare. In general, părerile converg spre necesitatea creării în fiecare cooperativă agricolă a unor brigăzi mai mari de tractoare ale S.M.T., bine organizate, în funcție de condițiile existente în fiecare unitate. Prin aceasta se asigură o conducere mai bună, mai competentă, se reduc unele posturi neproductive de șef de brigadă și pontator, numărul proceselor verbale de recepție va fi mai mic, se pot mobiliza operativ forțele mecanizate la efectuarea anumitor lucrări.Organele de resort trebuie să studieze cu atenție aceste propuneri și, în măsura în caie ele corespund unor necesități reale ale bunului mers al activității agriculturii noastre, să fie aplicate, în funcție de condițiile concrete din fiecare cooperativă agricola în parte. In același timp, este necesară o preocupare mai atentă a conducerilor S.M.T.-urilor pentru continua pregătire a mecanizatorilor, pentru a se asigura utilizarea rațională a tractoarelor și mașinilor agricole tot mai complexe.
Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii

In lucrarea „Normarea teh
nică a muncii in industria mi
nieră", de ing. Vasile Banciu, se tratează problemele legate de normarea tehnică a muncii, cu adaptarea lor la specificul industriei miniere, precum și diferite aspecte practice de normare cu exemplificări reale din această .ramură. Cartea este utilă în primul rînd tehnicienilor și inginerilor din sectorul economic și de normare efectivă, precum și personalului de conducere și coordonare a producției din industria minieră.

Măsuri pentru 

îmbunătățirea 

circulației 

rutiere
La Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a avut loc o ședință în care s-a dezbătut activitatea desfășurată de organele de resort ale direcțiilor regionale de transporturi auto în vederea prevenirii accidentelor de circulație și întăririi disciplinei în a- cest sector.Subliniindu-se importanța transporturilor auto în deservirea economiei naționale și a populației, în ședință s-a arătat necesitatea ca transporturile să se facă la timp și în cea mai deplină siguranță. In a- ceastă privință, conducerea ministerului a dat un serios a- vertisment unor direcții regionale, printre care Oltenia, București, Ploiești, Maramureș și Argeș, care au dovedit o slabă preocupare în vederea îmbunătățirii siguranței circulației rutiere.In vederea remedierii cît mai grabnice a lipsurilor constatate au fost luate măsuri pentru întărirea controlului stării tehnice a autovehiculelor înainte de plecare în cursă, ridicarea nivelului profesional al lucrătorilor dip acest sector și crearea unor condiții mai bune de muncă și odihnă pentru șoferi — amenajarea de dormitoare la cap de linii și pe traseele cu un trafic rutier intens.Incepînd de la 1 ianuarie, întregul personal care concură la siguranța circulației — șoferi, șefi de coloană, revizori tehnici, inspectori și directori regionali — va fi examinat a- supra problemelor de specialitate din acest domeniu. De a- semenea, s-a scos în evidență necesitatea unei mai strînse colaborări cu organele de circulație ale miliției a direcțiilor regionale de transporturi auto și. a altor unități ale ministerelor și instituțiilor centrale care au parc propriu de autovehicule.S-a preconizat, de asemenea, sporirea tirajului tipăriturilor de popularizare a reguliloi- de circulație, precum și realizarea de noi filme cu această tematică. (Agerpres)

Sesiune 
științificăAproape 300 de specialiști din uzine, învățămîntul superior și institutele departamentale de cercetări și proiectări au luat parte zilele acestea la sesiunea tehnico-științi- fică prilejuită de împlinirea a 10 ani de activitate a Institutului de cercetări tehnologice în construcția de mașini (I.C.T.C.M.). Cu acest prilej, în cele 8 secții de specialitate, au fost prezentate 74 de referate. Lucrări ca : „Obținerea fontelor maleabile cu caracteristici mecanice superioare", „Cercetări privind structura primară a fontelor cenușii și modificate", „Noi amestecuri de săruri indigene netoxice pe bază de uree pentru tratamentul termochîmic", „Procedeu tehnologic modern pentru căli- rea prin inducție a arborilor cotiți de dimensiuni mari". „Tuburi radiante pentru cuptoare cu atmosferă controlată", au fost unanim apreciate de participant pentru originalitatea și utilitatea lor și au constituit punctul de plecare al unor interesante schimburi de opinii. Materialele prezentate. care oglindesc interesul sporit al forțelor de cercetare din institut, ca și din afara lui. pentru problemele de primă importanță ale dezvoltării industriei noastre constructoare de mașini, pot fi consultate de cei interesați la serviciul tehnic al institutului (București, Bd. Muncii 250).
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PAGINA 4 SCÎNTEIA

DE CE EROUL PREFERAT AL COPIILOR

JUrmare din pag. I)șcăderea considerabilă a atractlvl- tății și forței educative a acestor scrieri. Cititorii) dar mai aleg cei mici, doresc căiți palpitante, captivante, care să le mențină vie a- tentia, de la prima pînă la ultima pagină. A face o proză didactică, aricit de bine hrănită cu principii pedagogice, dar seacă, lipsită de vibrație, nu înseamnă a scrie literatură pentru copii.Din discuțiile purtate cu profesori, părinți, copii, se desprinde ideea necesității unei mai mari varietăți tematice pe acest tărîm. a unei mai puternice diversificări de genuri; stiluri, modalități de exprimare, pentru a putea răspunde stadiului actual de dezvoltare intelectuală și morală a copilului; înconjurat, de la primii pași pe care-i face, de un univers întreg de lucruri pe care acum 20—30 de ani nu le vedea sau le vedea mai tîrziu : radio, telefon, televizor etc.Unui copil din zilele noastre nu ne mai putem mulțumi să-i oferim povestioare cu două a- lune și o veveriță sau cu trei gîze și trei frunze. Fără îndoială că acestea își au utilitatea lor și ele nu pot lipsi pentru vîrsta poveștilor, dar lingă ele trebuie să-și facă loc și altfel de scrieri, pline de fantezie, care să-1 apropie pe copil, încă din primii ani, de înțelegerea „misterelor" din juru-i. Mai mulți părinți, printre care MARIA GRIGORE, croitoreasă, MARIA DRĂGĂNESCU, casnică, LIGIA POPOVICI, economistă, care au copii în clasa I, s-au arătat dornici să găsească în librării asemenea cărți, care le-ar fi de un real folos atunci cînd sînt asaltați de întrebările celor mici și foarte mici. Lipsiți de lucrări menite să facă o „școală a părinților", mulți oameni se văd în imposibilitatea de a răspunde curiozității copiilor, pe înțelesul lor.Pentru copiii de vîrstă mijlocie se pot publica — pe dimensiunile înțelegerii lor — mici monografii care să-i introducă în lumea literaturii, artei, științei, pentru ca la 9—10—11 ani copilul să afle, din succinte prezentări sugestive, cine au fost Eminescu, Creangă, Alec- sandri, Caragiale, Nicolae Grigo- rescu, Victor Babeș, Aurel Vlaicu etc., cum au copilărit, cum au învățat, cum au început să creeze.Nu se poate aprecia ca nesatisfăcător volumul de lucrări pentru copii apărute în fiecare an. Mai importantă îțisă în acest sector — ca de altfel în toate celelalte —• na este cantitatea, ci valoarea artistică a scrierilor, calitatea lor, înrîurirea morală și educativă pe care o exercită, „Uneori întîlnim 
o falsă literatură pentru copii — a fost de părere tovarășul CONSTANTIN NEAGU, profesor de limba română la școala generală nr. 150. A scrie despre 
școală, despre pionieri și acțiunile 
lor într-un mod neînțeles copiilor, 
din altă optică decît\cea a lor, nu 
înseamnă a scrie PENTRU copii, 
ci DESPRE copii, Spun aceasta fi
indcă unii dintre scriitorii noștri, 
alegîndu-și ca temă copilăria, nu 
au reușit să privească faptele des
pre care scriu prin prizma celor 
mici, șă le trateze din punctul de 
vedere al acestora".E îmbucurător faptul că în literatura noastră nouă o atenție deosebită a fost acordată de către unii scriitori povestirilor și romanelor științifico-fantastice. Acestea dezvoltă imaginația copiilor, culti- vîndu-le pasiunea pentru fapte curajoase, încrederea în forțele lor și ale oamenilor de știință, întă- rindu-le aptitudinile de viitori cercetători și exploratori■ ai unor domenii necunoscute. Este necesar însă ca asemenea scrieri să nu e- xagereze fabulosul, pierzînd orice contact cu realitatea, să nu fie, cu alte cuvinte, prea puțin științifice și prea mult fantastice. „Aceasta pentru că — după cum s-a exprimat tovarășul VIOREL POPESCU, profesor de matematică la școala generală nr. 150 — copiii trebuie să aibă sentimentul că citesc literatură, nu cărți pur fanteziste, nici cărți de fizică sau de chimie. Literatura științifico-fantasti- 
că să nu se adreseze numai imagi
nației, ci întregului univers de per
cepții al copiilor, tuturor recepta- 
colilor: sensibilității, imaginației, 
emotivității, pasiunii, meditației 
etc.“. Este cazul să arătăm că în ierarhia de valori a prozei științifico-fantastice un teren întins îl ocupă platitudinea, schematismul, șablonul și că sînt foarte multe locuri vacanțe pentru talentele autentice.Prea puțină atenție s-a acordat pînă acum umorului pentru copii. Cu cîtă simplitate dar cu cit adevăr ne spunea un diriginte : „copiii 
au nevoie să glumească". Sînt necesare culegeri de texte umoristice clasice, potrivite vîrstelor copilăriei, cărți cu glume și anecdote, mai multe povestiri distractive. în lipsa acestora, unii copii vehiculează glumele celor mari, care nu conțin totdeauna cele mai nimerite învățături.

cel Voinic, Zîna-Zînelor, Ouore, Robinson Crusoe, iar cei din clasele a Vl-a și a Vil-a au răspuns : David Copperfield. Wilhelm Teii, Frații Jderi, Robin Hood, Sparta- cus, Tudor Șoimaru, Jean Valjean, iar cîțiva au amintit personaje din „Cireșarii", de Constantin Chiriță, „Toate pînzele sus" de Radu Tudoran — și cam atît.Aproape toți cei cu care am discutat în cadrul anchetei noastre ausemnalat o mare carență a literaturii actuale pentru copii: lipsa 
eroilor, a acelor personaje care să rămînă în conștiința copiilor. Asemenea cărți și asemenea eroi au apărut într-un număr prea mic. Sînt insuficiente — și cantitativ și calitativ — scrierile care să aibă în centrul lor figuri de eroi ai clasei muncitoare, ai luptei poporului pentru libertate și independentă națională, figuri istorice, legendare, ori chipuri din ziua de astăzi, viu și convingător zugrăvite, astfel încît să poată reprezenta pilde de comportare pentru copii și tineret.Nici în literatura destinată celormici și foarte mici, nici în cea destinată preadolescenților și adolescenților nu întîlnim mulți eroi literari în stare să determine procese sufletești complexe, trăiri intense, porniri spre acțiuni exemplare. Există numeroase personaje 
palide, dar prea puțini eroi me
morabili. Pînă în prezent nu avem încă un roman remarcabil al copilăriei de astăzi, atît de deosebită de cea din trecut. Despre a- ceste lucruri ne-au vorbit ALEXANDRU GEORGESCU, directorul Editurii Tineretului, IONBICĂ, redactor șef la aceeași editură, inginerul GHEORGHE STOICA și profesoara GABRIELA ALEXANDRU, precum și părinți ai unor elevi.

neori blocate cu cărți care, datorită lipsei de atractivitate, nu găsesc ecou în conștiința copiilor. O cercetare a rafturilor din mai multe librării ne-a relevat cîteva asemenea titluri: „Tică, Lică și Goan- ță... sportivi de performanță" de Vasile Tofan, „Soarele răsare în zori" de Maria Arsene, „Cine știe să ne spună" de Sen Alexandru, „Aventurile țițeiului" de D. Toderi- ciu; și alte scrieri, cum ar fi „Vreau să trăiesc" de Petre Sălcu- deanu, „Cartea cu Apolodor" de Gelu Naum, „Corsarul de fier" de George Anania au suscitat un interes redus din partea lectorilor, din pricina unei slabe împliniri artistice.Foarte multe persoane dintre cele cu care am discutat au ținut să facă, prin intermediul ziarului nostru, propuneri de perspectivă editurilor, să sugereze anumite teme scriitorilor. Așa, de pildă, a- tît părinții cît și copiii ar dori mai multe opere literare inspirate din trecutul poporului nostru, evocarea caldă, emoționantă a unor perioade și momente însemnate ale istoriei: dacii, formarea limbii șl

a poporului român, răscoale șl mișcări revoluționare, Unirea, războiul pentru independență, războiul din 1916—1918, lupta împotriva fascismului, crearea P.C.R. și, bineînțeles, opere majore care să oglindească viața de astăzi a copiilor noștri. Este așteptat, de a- semenea, un număr sporit de cărți de călătorii, legende, balade, lucrări despre lupta de eliberare a popoarelor din colonii, povestiri științifico-fantastice consistente, (pentru copiii mari), a căror acțiune să se desfășoare pe mai multe fascicole, nu povestioare de cîteva pagini.De mare utilitate s-ar dovedi o serie de culegeri de texte clasice 
(despre eroism, muncă, dragostea de patrie, dreptate etc.) de maxi
me ale unor oameni celebri (pe tema cinstei, a prieteniei, a dragostei, a frumosului etc.), de poezii 
pentru serbările școlare și activi
tățile pionierești, precum și unele lexicoane și atlase (geografice, istorice) pentru copii șl tineret. Cineva sugera fie o revistă a perspicacității, fie o culegere de probleme cane să dezvolte la elevi

observația, puterea de a sesiza, de a stabili asociații, ingeniozitatea. Nu ar trebui uitați nici acei copii care învață de mici limba fran- ceză, germană, engleză, rusă și care, pentru lecturi, nu se pot a- dresa decît unor publicații străine.Mai multă inițiativă ar fi binevenită și pe linia popularizării cărților și revistelor pentru copii. Presa, radio-televiziunea, cadrele didactice, părinții pot ține într-o mai mare măsură la curent pe copii cu cele mai noi apariții, re- comandîndu-le lucrările reușite, antrenîndu-i la lectura și comentarea lor în orele de dirigenție, în cercurile literare ori cu prilejul organizării unor activități artistice pionierești.Toate aceste sarcini de mare răspundere, privind educația copiilor în spiritul ideilor celor mai înaintate, solicită din partea celor mai bune forțe scriitoricești contribuții substanțiale pentru crearea unei literaturi pe măsura cerințelor spirituale ale viitoarelor generații de constructori ai comunis
mului.

CINEMA |

Care sînt eroii ?Un sondaj făcut în mal multe clase ne-a pus în fața unui rezultat, credem, edificator. La întrebarea : „care este eroul pe ca- re-1 'îndrăgiți cel mai mult?", e- levii din clasa a IlI-a au răspuns : Făt-Frumos, Harap-Alb, Prîslea

(„Vulpea violetă45Un părinte mi-a relatat următoarea scenă: mergînd cu copilul său, în vîrstă de patru ani, la colțul zoologic de la Băneasa, i-a arătat, la un moment dat. pe vicleana viclenelor — vulpea. Copilul n-a vrut să creadă, pentru că vulpea din parcul zoologic nu era,., „violetă", așa cum o văzuse el în cartea „Dacă deschid ușa", ilustrată de Gh. Boțan (text: Titel Constantinescu). Este ușor de imaginat în ce dificultate se vede pus un părinte care trebuie să-i explice unui preșcolar că totuși vulpea „adevărată" este ca a- ceea din parc și nu ea aceea con lorată de un ilustrator năzdrăvan.Se știe ce importanță au ilustrațiile într-o carte, și ou atît mai mult într-una pentru copii. Acest gen specializat al artei plasticie- nilor are multiple scopuri: formarea gustului estetic la cei mici, familiarizarea lor cu limbajul specific artei plastice, facilitarea înțelegerii celor povestite în text. Este deci nevoie ca ilustrația cărții pentru copii — și în special pentru cei foarte mici — să răspundă unor obligații elementare: claritatea desenului, concordanța culorilor cu cele din realitate, înfățișarea momentelor celor mai semnificative, a episoadelor de cea mai mare tensiune din povestire.Furați de „fantezie", unii graficieni uită cui se adresează și-și „modernizează" exeesiv desenele.Aceasta nu vrea să însemne stăvilirea fanteziei, sau înlocuirea penelului cu aparatul de fotografiat încărcat cu film color. Diversitatea de creație, exprimarea cit mai personală, căutarea unui limbaj plastic propriu sînt deziderate firești. cu condiția de a nu se pierde din vedere puterea de înțelegere a copilului și diferitele ei trepte, de la doi-trei pînă la patru- sprezece-cincisprezece ani. I Sugestii,sugestii, sugestii...Editura Tineretului a (depus în ultimii ani eforturi pentru a atrage cît mai multe și mai încercate talente scriitoricești, Au fost publicate pagini din operele lui Za- haria Stancu, V- Em, Galan, Ma- | rin Preda, Eugen Barbu, Titus | Popovici și alții. Tovarășul A- | LEXANDRU GEORGESCU ne-a I declarat că „pe micii cititori îi | așteaptă în viitor bucurii editoria- w 
le, printre care: seria de literatu
ră pentru copii care va reuni în 
volume scrieri de Arghezi, Sado- 
veanu și de alți scriitori de frun
te, publicații despre marii oameni 
de știință, artă și cultură priviți la 
vîrsta copilăriei lor, cîteva serii cu volume de versuri și proză, cum | ar fi „Albatros", „Romanul de ieri | și de azi", „Nuvela de ieri și de 1 azi".Este cazul să spunem însă că, la o consultare a planului editorial, se obșervă cum colecții întregi (de pildă „Luceafărul") sînt acoperite de nume care nu spun nimic sau spun prea puțin în marea literatură românească; sînt pur și simplu propuneri de serviciu, pe care Editura Tineretului este nevoită să le accepte din cauza lipsei altora de mai mare garanție și de prestigiu recunoscut.Depozitele librăriilor mai sînt u- E

DIDACTICA ÎN LICEELE
DE SPECIALITATECare sînt elementele specifice ale didacticii liceelor de specialitate? Cu această primă întrebare ne-am adresat profesorului dr. docent Sianciu STOIAN, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de științe pedagogice.— în prezent, în întreaga țară funcționează 196 licee de specialitate. înființarea acestora creează posibilități ca un număr mai mare de absolvenți ai școlii generale să-și continue studiile în școli medii. Să reținem, de asemenea, că aceste școli cu specialități de profil diferit oferă și o bază cu mult mai largă ] pentru orientarea profesională a tineretului. Dacă mai adăugăm și alte considerente, a- nume că noile licee de specialitate asigură tinerilor o cultură generală echivalentă cu aceea din liceele teoretice, dar în același timp și o

calificare de tehnician cu profil larg, avem schițat succint tabloul elementelor specifice și, implicit, cîteva din direcțiile investigațiilor științifice.— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre ceea ce-și propune să 
realizeze Institutul de științe 
pedagogice în acest domeniu.

forma unor recomandări teoretice adresate Ministerului Învățămîn- tului pentru a fi Incluse în structura șl economia manualelor, a programelor și a fi aplicate astfel în viața practică a școlii. Altele vor fi înmănuncheate în lucrări științifice informative sau de popularizare a celor mai bune principii și experiențe pedagogice, destinate întregului corp didactic. în revista de pedagogie, editată de institutul nostru, am inițiat o rubrică în cadrul căreia sînt publicate periodic studii și articole consacrate liceelor de specialitate. Tratarea unei tematici asemănătoare se va face și în culegerile anuale de materiale, întocmite de fiecare secție din institutul nostru, ca și cu .ocazia conferințelor și a schimburilor de experiență’ organizate de societățile științifice ale cadrelor didactice.
0 Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala mică a Palatului) — RECI
TAL DE PIAN SOFIA COSMA 
20.
O Teatrul de Operă și Balet : GI
SELLE — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : 
ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : DOAMNA 
LUI IEREMIA — 19,30, (sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30. 
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU
— 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara* (sala Ma- 
gheru): AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20, (sala Teatrului 
evreiesc de stat) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" ; 
VIFORUL — 20.
® Teatrul Mic : FUNCȚIONARUL 
DE LA DOMENII (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat Ploiești)
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creanqă" : MON
STRUL DIN SAMARCAND — 16.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : VASSA JELEZNOVA — 
20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : KATIA ȘI CRO
CODILUL — ....................
Academiei) : 
BANI — 10, 
LUI — 17.
O Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Savoy) : 
DRAGOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 19.
© Circul cje stat ; PROGRAM DE 
CIRC INTERNAȚIONAL — 19,30.

— în institutul nostru, problemele liceelor la care ne referim vor constitui domeniul de cercetare al unui sector specializat, prevăzut să fie organizat în cadrul secției de didactică. Aceasta nu înseamnă că celelalte secții de cer-; cetare nu-și vor propune într-un fel șau altul studiul problemelor complexe pe care le ridică organizarea și funcționarea unei asemenea școli.După cum se știe, elevii liceelorde specialitate, pe parcursul a 4 wp sau 5 ani de studiu, trebuie să în- " vețe aceleași materii de cultură generală ca și colegii lor de la liceele teoretice și, în același timp, să capete o pregătire tehnică. Evident, față de asemenea cerințe, procesul instructiv-educativ nu se poate desfășura identic ca în celelalte licee. Trebuie studiat atent în consecință pe ce anume trebuie să se pună accentul în predarea unei discipline, cum trebuie dozat și valorificat timpul de învățătură și ce pondere e necesar să aibă studiul individual al elevului în ansamblul învățăturii. Modul tra-

16,30, 
PUNGUȚA 
POVESTEA

(sala din str. 
CU DOI 
PORCU-

. „C. Tă-
REVISTA

17,00 — Volei : Întîlnirea dintre 
echipele Rapid și Dinamo 
București. Transmisiune 
din sala Floreasca,

18,30 — Pentru copii : „A.B.C." :
Vă place ciocolata? Trans
misiune de la Fabrica de 
ciocolată-București.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — O invitație pentru cel 

care nu au vizitat... Valea 
Arieșului.

19,40 — Aventurile lui Robin Hood.
20,10 — întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă. Emisiune 
de știință.

20,55 — De Ia romanță la tango. 
Recital Mia Braia. Acom
paniază o formație instru
mentală condusă de Gas
ton Ursu.

21,15 — Film : „Fără 
țară străină", 
studiourilor 
Germană.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

pașaport în 
producție a 

din R. D.

L

• WARLOCK — cinemascop : Pa
tria (completare Năică și barza) — 
9> 12; 15; 18; 21, București (com
pletare Invizibilul vizibil) — 8,30; 
lli 13,30; 16i 18,30! 21, Grlvița — 
8,45) 11,15) 13,30> 16) 18,30, 21,
Tomis — 8, 10,30, 13> 15,30; 18;
20,30, Modern — 9; 11,30; 14|
16,30; 19; 21,30.
• MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : Sala Palatului (seria da 
bilete 1 823 — orele 19,30), Re
publica (completare Putna 500) —
8.30 ; 11 I 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
Festival — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30, Feroviar — 8; 
10,30; 13| 15,30; 18; 20,30, Excel
sior — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 
(la ultimele două cinematografe 
completarea George Coșbuc, cîntă- 
rețul pămîntulul românesc), Aurora
— 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30,
Melodia — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Vox Maris).
e CEL MAI MARE SPECTACOL t 
Luceafărul — 9; 12; 15; 18; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE) 
Capitol (completare O noapte de 
vis) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MACLOVTA — 10; 12; 14,
ȚARA MEA — 16,30; 18,45; 21 — 
Cinemateca.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinema
scop : Lumina — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Vic
toria (completare Orizont științific 
nr. 6) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,45, Gloria (completare
6 000 de ani) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, Floreasca (com
pletare Putna 500) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
• MAGAZINUL DE PE STRADA’
MARE: Central — 8,45; 11,30;
14,15; 17,15; 20,15.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL t 
Union (completare Trei ori trei)
— 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII t 
Doina — 10.
• ZORBA GRECUL : Doina =4 
11,30; 15,15; 18; 20,45.
• CERUL ȘI MOCIRLA — DIN A- 
DINCUL SECOLELOR — FABULA : 
Timpuri Noi — 9—21 In conti
nuare.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTB —

— cinemascop : Giuleșt! — 10,30; 
15,30; 18; 20,30, Flamura (comple
tare Orizont științific nr. 6) — 9,15; 
12; 15; 17,45; 20,30.
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Da
cia — 8,45—14,45 în continuare i 
16,45; 19; 21.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești 
(completare Invizibilul vizibil) — 
15,30; 18; 20,30.
O VERIFICAT, NU EXISTĂ MINEI) 
Crîngași (completare Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Galați) — 15,30; 18; 20,30. 
0 FANTOMAS ȘI FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : Bu- 
cegi — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
O VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea 
(completare în orașul Iul Pușchln)
— 15,30; 18; 20,30.
9 LAGUNA DORINȚELOR : Fla
căra — 15; 17; 19; 21.
• TOM JONES : Vitan — 11; 
15,30; 18; 20,30.
O HATARI — cinemascop (ambele 
serii) : Arta (completare Năică șl 
Barza) — 9; 12,30; 16,15; 19,45.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Miorița — 9; 12; 15.
• FEMEIA NISIPURILOR : Miorița
— 18; 20,30,
0 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — 
cinemascop : Munca (completare 
Copiii... iar copiii) — 10; 16; 18,15; 
20,30.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I ) 
Popular (completare Năică șl bar
za) — 15,30; 18; 20,30.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT 
FIACRE : Cosmos — 16; 18; 20,15. 
0 NOTRE DAME DE PARIS — 
cinemascop : Viitorul — 15,30; 18| 
20,30.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop : Colen- 
tina — 12,15; 15; 17,45; 20,30.
0 CASA DIN MONTEVIDEO — 
cinemascop : Volga — 9; 11,30; 
14,45; 17,45; 20,30.
0 CENUȘĂ — cinemascop (ambele 
serii) : Rahova — 15,30; 19.
0 NU SÎNT COPACI PE STRADĂ) 
Progresul (completare Frunze) — 
15,30; 18; 20,45.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE ) 
Lira (completare 6 000 de ani) — .
10,30; 15,30; 18; 20,30, Pacea (com
pletare Soarele rănit) — 11; 15,451 
18; 20,15.

întreprinderea ^Arta grafică* dirt Capitală» calitatea tiparului unui nod 
album de artă esta verificată atent Fota» R. CostlgMihai IORDANESCU
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INTERVIUL NOSTRU
dițional de predare a cunoștințelor, formele de receptare a aces- tora, gradul de activizare a colectivului clasei ating parametrii științifici necesari în cazul liceelor de specialitate ? Cum poate fi conjugată predarea la înalt nivel a disciplinelor de cultură generală cu cea a disciplinelor tehnice, astfel încît să se subsumeze unui deziderat pedagogic unitar? Iată întrebări cărora cercetătorii vor trebui să le găsească un răspuns potrivit, în momentul de față există pe alocuri tendința de a se preconiza transformarea obiectelor de cultură tehnică în tehnologii. Evident, nu este de loc ușor să șe realizeze dintr-o dată unitatea pedagogică, cu respectarea tuturor cerințelor sale, a procesului de învățămînt din liceele de specialitate. Pentru aceasta se cere ca în cercetarea științifică, consacrată delimitării celor mai valoroase soluții pedagogice, să < gogj, psihologi, sociolpgi, tehnicieni etc. Pe de altă parte, se ridică imperativul ca i tice să posede o pregătire multilaterală, mai ales că o bună parte dintre cei care ] tele de specialitate de experiență didactică.ceastă ordine de idei, cred că ar fi deosebit de indicată organizarea, pe timpul vacanțelor, a unor cursuri speciale de pregătire didactică pentru profesorii care predau disciplinele tehnice în liceele de specialitate, sau de popularizare a celor mai eficiente metode de folosire a mijloacelor tehnicii moderne de predare. Acest ultim aspect este de o stringentă actualitate ral tate

în a-

pentru învățămîntul în gene- și pentru liceele de speciali- îndeosebi.
— Care vor fi căile de fina

lizare a rezultatelor științifice 
obținute ?— Cea mai mare parte dintre rezultatele activității de cercetare, o dată verificate aplicativ, vor lua

Ca pretutipdpni în țară, bibliotecile sătești din Dobrogea trebuie șă rășpunr dă cerințelor tot mai mari ale unor categorii de oameni cu un profil spiritual din ce în ce mai complex. Pentru a satisface nevoile crșșcînde ale cititorilor, în satele regiunii Dobrogea funcționează în prezent 157 biblioteci, ce au în dotare peste 1 100 000 volume. A crescut în ultimii ani și numărul cititorilor și totodată pretențiile acestora în alegerea unor cărți cu tematică variată. Este folosit fondul de cărți pus la dispoziția zecilor de mii de cititori de la sate, în așa fel încît să satisfacă necesitățile a- cestora ? în rîndurile ce urmează vom. încerca să arătăm cîțeva din cauzele care determină ca activitatea acestor lăcașuri de cultură să nu șe desfășoare pe măsura posibilităților și cerințelor actuale.în regiunea Dobrogea se constată dese fluctuații în posturile de bibllote-r cari, ceea ce împiedică a- cumuiarea experienței, continuitatea în muncă. Din cei 85 bibliotecari încadrați la sfîrșitul anului trecut, se mențin în posturi doar 20, restul fiind înlocuiți cu noi angajați. Cum se explică această situație? „Bibliotecarii din satele regiunii noastre sînt în cga mai mare parte tineri, absolvenți ai liceului — ne-a spus tov. Dumitru Constantin, directorul Bibliotecii regionale Dobrogea. Aceștia muncesc la biblioteci numai în perioada cuprinsă între bacalaureat și concursul de admitere în în- vătămîntul superior. Lipsește un sistem unitar de formare a cadrelor de bibliotecari. Mă refer în special la cadrele cu pregătire medie, dintre care multe, dacă li s-ar oferi

un sistem de pregătire temeinică și atestată prin- tr-o diplomă, ar consiipți să se dedice activității în bibliotecă".Cum se efectuează munca de îndrumare și control a bibliotecilor sătești? Sînt organe locale care neglijează uneori însuși specificul acestei munci. Bibliotecara Viorica Istră- țeșcu, de la biblioteca raională Hîrșova, era folosită la sfatul popular ca telefonistă, nepermițîn- du-i-se să participe la activitatea pentru care a fost angajată. în comuna Movilita, raionul Negru Vodă, bibliotecarul Ion Moga a fost cooptat în comisia de cotare a vinurilor, iar la Olteni timp de luni de zile bibliotecarul a fost folosit la sfatul popular pentru întocmirea a diferite situații, ce nu aveau nimio comun cu biblioteca. Evident că asemenea măsuri duc la scăderea rolului pe care trebuie să-l joace bibliotecile. Sînt situații cînd comitetele executive ale sfaturilor populare nu se folosesc de dreptul de control pe care îl au asupra activității culturale din raion. Comitetul executiv al Sfatului popular raional Negru Vodă s-a sesizat de faptulbibliotecara, plecată în concediu de maternitate, a încuiat depozitul principal de cărți, iar biblioteca raională din Negru Vodă de aproape doi ani funcționează fără director etc. în comuna Raso- va .raionul Medgidia, președintele sfatului popular, Ion Pîrcălabu, nu a controlat niciodată activitatea bibliotecii. Aici fondul de cărți al bibliotecii, începînd din luna mai, este stocat într-un dulap, iar bibliotecara Teodora Bîcă își vede, în timpul orelor de program, de tre-

nucă

burile gospodărești de a* casă.O decizie a Comitetului executiv al Sfatului popular regional Dobrogea hotăra în 1960 unificarea tuturor bibliotecilor existente în cadrul fiecărei comune, (Ea sate, biblioteci au căminele culturale, școlile, cooperativele agricole de producție și alte unități aflate în raza localității respective). Măsura aceasta avea drept scop redistribuirea generală a fondului de cărți în funcție de necesitățile bibliotecilor sătești de pe cuprinsul întregii regiuni. Bibliotecile raionale nu au dus însă la bun sfîrșit această sarcină, iar biblioteca regională Dobrogea, care urmărea e- xecutarea dispoziției, a renunțat treptat la controlul efectiv al acestei operații.Lipsa de preocupare în acest domeniu a u- nor comitete executive ale sfaturilor populare comunale se manifestă și în felul în care acestea contribuie Ia dezvoltarea bazei materiale a bibliotecilor. La Ostrov, raionul Mă- cin, biblioteca comunală a fost mutată, cu toate cele 6 000 de volume ale ei, din vechiul local corespunzător într-o cămăruță de 9 m p, unde șoarecii au ros pînă și actele de evidentă ; în comuna Cumpăna, biblioteca a fost mutată de 5 ori într-un singur an. Nu există un control efectiv din partea comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale în ce privește păstrarea și recuperarea publicațiilor. Se procedează cu prea mare ușurință la verificarea gestiunilor cu ocazia deselor schimbări în conducerea bibliotecilor. Așa se ajunge in situații ca a- ceea din comuna Crucea, raionul Hîrșova, unde jn- mătate din fondul de cărți

este pierdut. Trebuie să se manifeste mai multă grijă pentru aplicarea prevederilor legale cu privire recuperarea volumelor prumutate cititorilor.Seminariile raionale cadrelor din biblioteci, loc să corespundă adevăratului lor scop — îmbunătățirea metodică a activității bibliotecilor și ridicarea calificării profesionale a bibliotecarilor — se transformă în ședințe de instruire administrativă. Acțiuni model în acest sens nu au fost organizate nici măcar la biblioteca regională, al cărei grup de metodiști nu se deplasează, în suficientă măsură/ pe teren. O acțiune meto-' dică organizată la Albești și Limanu în luna septembrie a.c., în scopul popu* larizării unor cărți zooteh* nice, s-a rezumat la p ședință plicticoasă în carp cineva citea un text inter* minabil.Este necesară e mal strînsă coordonare de către Biblioteca regională Dobrogea a activității bibliotecilor sătești, îmbunătățirea muncii de îndrumare a lecturii, organizarea unor acțiuni de masă cu tematică interesantă șl temeinic pregătite, la cara să-și dea concursul specialiști —. cadre didactice/ ingineri, medici etc. —• din toate satele regiunii- Comitetele raionale de cultură și artă să se ocupe mai temeinic de îndrumarea metodică a cadrelor de bibliotecari, să le educe pentru a-și dedica acestr activități forțele și pas nea lor.
Marcel PARUȘ 
inspector la C 
regional de r 
si artă Doh
Vasile MP
corespor 
„Scînte:
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Marți a părăsit Capitala delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam, condusă de Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, care, după ce a participat la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C. Bulgar, a făcut un scurt popas în țara noastră, în drum spre patrie.
Î

La plecare, pe aeroportul Bă- Jieasa, delegația a fost condusă de

tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- culescu-Mizil,. precum și de Vasile Vlad, șef de secție la C. C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de activiști de partid.Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene, I. A. Iliuhin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice, precum și membri ai acestor ambasade.(Agerpres)
Miting studențesc

Se solidaritate cu lupta eroică

TELEGRAMECu prilejul sărbătorii naționale a Cambodgiei, între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministeul afacerilor externe al Cambodgiei, Norodom Phurissara, a avut loc un schimb de telegrame.
★La Pavilionul central din Piața Scînteii s-a deschis marți o Expoziție tehnică organizată de întreprinderea de comerț exterior a Republicii Democrate Germane „In- vest-Export" din Berlin.La deschidere au participat reprezentanți ai Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, funcționari superiori ai unor ministere, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior, ingineri și specialiști din diferite întreprinderi bucureștene.Au fost prezenți reprezentanți ai ambasadei R. D. Germane la București.Cu acest prilej a avut loc o con-

ferință de presă la care au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 3 decembrie, cuprinde instalații, echipamente și mașini pentru prelucrarea unor materii prime, precum și alte utilaje pentru industria constructoare de mașini.
★în foaierul Teatrului de stat din Constanta a avut loc marți vernisajul unei expoziții de fotografii din orașul francez Boulogne-sur- mer. Expoziția, organizată în cadrul relațiilor dintre cele două o- rașe înfrățite — Constanța și Boulogne-sur-mer — cuprinde peste 100 de imagini din viața, realizările și preocupările locuitorilor, precum și din municipalității acestui din Franța. activitatea oraș-port

(Agerpres)
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a poporului vietnamez OBSESIA DE A PĂREA
(Urmare din pag. I)

prezent și viitor
Interviu cu arhitectul șef 

JOACHIM NĂTHER

u-

F Marți după-amiază a avut loc jlîa Casa de cultură a studenților / din Capitală un miting de solidaritate cu lupta eroică pe care o duce ■! poporul vietnamez împotriva agresorilor americani, organizat de Comitetul național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. La miting au luat parte sute de studenți I români și străini.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Mircea Angelescu, membru în Biroul Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului ”ietnamez, care .a salutat pre- I zența în mijlocul studenților a UȚ'or reprezentanți ai ambasadei K, D. Vietnam la București.i A luat apoi cuvîntul Nicolae 1 Irimie, președintele ConsiliuluiUniunii Asociațiilor studențeștidin centrul universitar București. Cercurile imperialiste, și în primul rînd imperialismul american, în tendința de a frîna procesele revoluționare ale lumii contemporane, recurg tot mai frecvent la amestecuri brutale în treburile interne ale unor state libere, la atentate împotriva independenței } și suveranitățiiCel mai aceâstă constituie .Vietnam.în încheiere, vorbitorul a spus : înfierăm în modul cel mai categoric crimele agresorilor americani 
și ceretn încetarea imediată, definitivă și necondiționată a bombardamentelor împotriva R. D. Viet- 

J nam.
înțelegînd pe deplin aspirațiile■ poporului vietnamez, poporul nostru a sprijinit și sprijină lupta 

dreaptă a poporului vietnamez, sprijină poziția în 4 puncte a R.D. Vietnam și poziția în 5 puncte a I' Tontului Național de Eliberare.Luînd apoi cuvîntul, studentul E- . ^ilian Stancu, de la Facultatea de 'drept, a spus: încâlcind legile i dreptului și relațiilor internațio- 1 male, imperialismul american continuă să ducă un război pustiitor împotriva eroicului popor vietnamez. Așa cum se arată în Declarația adoptată la întîlnirea de la București, „Războiul pe care îl ’•'duc S.U.A. în Vietnam constituie cea mai cinică expresie a liniei a- greslve a politicii imperialismului american". Dînd dovadă de eroism și de un înalt spirit de sacrificiu, poporul vietnamez s-a ridicat ca un •'6ingur om împotriva agresorilor, obținînd victorii însemnate. Cercurile conducătoare din S.U.A. încearcă să camufleze intensificarea operațiunilor militare prin cuvinte despre pace. Dar cum pot fi crezute aceste cuvinte cînd continuă șirul acțiunilor agresive, războiul nedeclarat împotriva unui popor a- flat la mii de kilometri de S.U.A.Alături de întregul popor, a spus 
in încheiere vorbitorul, noi studenții români, profund atașați principiului potrivit căruia fiecare popor are dreptul să-și hotărască singur soarta, în conformitate cu propriile interese, fără nici un a- mestec din afară, sîntem solidari cu lupta eroică a poporului vietnamez, Condamnăm ou cea mai mare fer-

unor popoare, edificator exemplu în privință, a spus _ el, îl agresiunea S.U.A. în

mitate agresiunea imperialiștilor a- mericani împotriva eroicului popor Vietnamez.în cuvîntul său, Ho Tu Truc, secretar II al Ambasadei R. D. Vietnam la București, a spus : Este cunoscut de toată lumea că imperialiștii americani au urmat continuu o politică mergînd de la intervenție deschisă la agresiune brutală în Vietnam, făgăduind poporului vietnamez dreptul său la autodeterminare, călcînd în picioare, în mod grosolan, toate normele de drept internațional, amenințînd extrem de grav pacea și securitatea popoarelor din Asia de sud-est și din lumea întreagă.După ce a demascat crimele odioase pe care imperialiștii americani le-au săvîrșit pe pămîntul vietnamez, vorbitorul a exprimat hotărîrea de nestrămutat a poporului vietnamez de a lupta pînă la victoria finală împotriva imperialiștilor și a marionetelor lor, indiferent de sacrificiile pe care va trebui să le facă.Poziția noastră în rezolvarea pro- ■ blemei vietnameze a spus el — este clară, este poziția în patru puncte a Republicii Democrate Vietnam și Declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare. Guvernul Statelor Unite să-și retragă trupele sale și trupele satelite din Vietnamul de sud, să lichideze bazele militare în Vietnamul de sud. Treburile interne ale Vietnamului de sud să fie rezolvate de poporul sud-.vietnamez în.,pop-, formitate" cu programul Frontului Național de Eliberare. Reuniîica- rea pașnică a Vietnamului să fie rezolvată de întregul popor vietnamez.în încheiere, vorbitorul a spus : folosim acest prilej pentru a exprima încă odată mulțumirile noastre sincere poporului, partidului și guvernului român pentru ajutorul prețios și eficace acordat poporului nostru.Mitingul s-a transformat într-o puternică manifestație de solidaritate cu lupta dreaptă și sfîntă a poporului vietnamez pentru libertate națională și neatîrnare, pentru reunificarea țării sale, pentru pace. (Agerpres)

Sub lozinca „modernității" își pot găsi adăpost toate aberațiile, toate neputințele și toate șmecheriile, încurajate din nefericire sub influența „mitului" de cîțiva critici și de o parte minoră a publicului.Opera de valoare cu adevărat modernă nu e decîf aceea susceptibilă de a deveni clasică. Desigur pentru asta trebuie timp.Dar mitul modernității nu-și exercită influența doar în domeniul artei. El funcționează nefast și în viața socială. Libertinajul moral, disprețul conveniențelor, lipsa politeții, cinismul, violența, eshibițio- nismul vestimentar, „adevărurile bune pentru babacu", limbajul argotic etc., par a fi devenit pentru o anumită categorie de tineri semnele unei trăiri „moderne". O serie de submituri, de la acel al tranzistorului la acela al automobilului, exercită și ele o fascinație care, ca toate hipnozele, la ființele slabe, videază spiritul de substanță. Vehicolul pe patru roți de cauciuc, util și plăcut, ia în imaginația unora proporții mitologice. Devine pentru aceștia un Moloh care înghite nu numai economiile lor sîngeroase, ci și personalitatea lor. Cunosc oameni de treabă care n-ar ii mirați de loc, ba ar fi chiar măguliți, să li se spună în loc de domnul Ionescu sau domnul Constantinescu, domnul „Fiat 1300' (O comedie în repetiție la teatrul Nottara de P. Luscalov, surprinde cu finețe a- cest proces de transfer al „virtuților* mașinii asupra omului).Mă aflam mai alaltăieri seara într-o cafenea și nu mă săturam să privesc cu de adolescenți, înalțl, făcuți parcă dintr-un mate rial prețios • veau ochii și pielea lor — o reeditare triumfală a cuplului edenic. Pe î a început să se tulbure șl o senzație nedefinită de sîcîială, să mă cuprindă. De la felul de a ’ cu țigarea în gură șl cu un ochi închis ca să se apere de fum, pînă la picioarele nonșalant întinse spre mijlocul încăperii, de la aerul dezgustat cu care-și înghițeau băutura și pînă Ia surîsul stereotip

MODERNmenit să pună în valoare dantura, totul mi se părea cunoscut și fiecare gest previzibil. Curînd au venit la masa lor alți tineri, tot atît de frumoși, fot atît de „blazați', tot atît de „deștepți" (căci există un fel de a sugera deșteptăciunea prin mimică și gest), tot atît de „duri". Le-am ascultat conversația făcută din interjecții și cîteva sentințe implacabile, agrementată de muzica celor două-trei tranzistoare de pe masă și îmi spuneam că nemaipomenit lucru e tinerețea, dacă izbutește să te facă să su- rîzi indulgent pînă și în fața unei asemenea deșertăciuni. Mi i-am imaginat însă o clipă pe acești tineri — a căror unică preocupare 
era aceea de a părea moderni 
conform unor clișee învățate la ci
nematograf — mi i-am imaginat o clipă bătrîni și m-a apucat spaima. Cu părul rărit, cu obrazul fleșcăit și cu burtă, stăteau în fața mea, la o masă imaginară, ființe umane hrănite cu formule gata confecționate, animate de gesturi stereotipe. în spatele lor rînjea, idol satisfăcut și ironic, mitul modernității.

Mai veche și aproape tot atît de vestită ca Poarta Brandenburgului, Primăria roșie (Rotes Rat- haus) împarte cu aceasta gloria de a fi fost, vreme de aproape un secol, simbolul Berlinului. Tumul înalt de aproape 100 de metri al clădirii acoperite cu cărămidă roșie prezidează parcă, în inima capitalei R.D.G., opera de reconstrucție în plină desfășurare.Călătorul care poposește acum în capitala Republicii Democrate Germane are senzația că se află în mijloculnui vast șantier de construcții, în care e greu să te orientezi fără a recurge la lămuririle unui specialist în materie. în ce ne privește, am preferat să ne adresăm unuia dintre cei mai competenți cunoscători ai planurilor de sistematizare și modernizare a Berlinului răsăritean, arhitectul șef al municipalității, ing. Joachim Năther.La prima întrebare pe care i-am adresat-o — ce 
perioadă cuprinde planul 
de reconstrucție a orașu
lui și care sînt principale
le etape și prevederi ale 
acestuia? — ni s-a răspuns : „Planul general de construcție a capitalei, întocmit în prezent, este strîns legat de planul de perspectivă al dezvoltării economiei naționale și se bazează pe proiecte urbanistice minuțios elaborate. Prevederile planului general de construcție au în vedere trei etape distincte: prima corespunde planului de construcții edilitare pînă în 1970 ; a doua se încadrează în prevederile de ordin urbanistic- edilitar ale planului de dezvoltare a economiei naționale, cuprinzînd indici de realizare pentru următorii 15—20 de ani;

iar cea de-a treia cuprinde planuri de perspectivă realizabile după 1980, în pas cu dezvoltarea întregii economii naționale".Subliniind caracterul complex al lucrărilor, care nu se mărginesc la construcția de locuințe și la aspectul estetic al orașului, arhitectul-șef ține să precizeze că eforturile imediate ale edililor ber- linezi se concentrează a- supra cîtorva elemente de greutate și anume : construirea centrului Berlinului ; terminarea, pînă în 1970, a complexului industrial Lichtenberg Nord- Est; continuarea în ritm susținut a construcțiilor de locuințe, ținîndu-se seama ca amplasamentele lor să fie subordonate nemijlocit primelor două mari obiective. Preocuparea de a se găsi cele mai bune soluții pentru abordarea urbanistică a noului centru se împletește strîns cu grija municipalității de a găsi rezolvarea corespunzătoare pentru problemele atît de spinoase ale lației.Cu o suprafață kilometri pătrați 1 100 000 de locuitori, __ pitala R.D.G. se transformă în ritm rapid într-un oraș modern, cu clădiri înalte și magistrale largi, cu spații verzi și monumente de cultură. Cîteva clădiri-turn au și răsărit în cartierele orașului, în timp ce pe vechiul bulevard Unter den Linden sau pe Friedrichstrasse hoteluri modeme, magazine, teatre, restaurante șl blocuri conferă peisajului citadin noi valențe.
L-am rugat pe arhitec-

circu-deȘi 403cu ca-

tul șef al Berlinului să ne 
expună concepția de bază 
a construcției orașului, in
sistând asupra modalități
lor în care se realizează 
legătura dintre vechi și 
nou pe plan arhitectural- 
urbanistic.— La baza întregii concepții de sistematizare — spune tovarășul J. Năther— se află structura istorică de dezvoltare a Berlinului, avînd ca nucleu principal ansamblul Unter den Linden — insula Spree— piața Academiei. Sistemul inelar-radial al rețelei de străzi, care datează din trecut, este menținut și dezvoltat în continuare, potrivit necesităților viitoarei structuri a orașului, în timp ce în zona centrală se concentrează cele mai importante edificii sociale, administrative și culturale, de jur împrejur se înșiră — dispuse în cerc — noile complexe de locuințe, astfel încît se a- sigură legături cît mai directe între locul de muncă și locuință. Evident, în- tr-un oraș ca Berlinul, noile construcții, oricît de rapid s-ar înălța ele, nu pot acoperi toate necesitățile planului general de sistematizare, cu atît mai mult cu cît majoritatea populației locuiește în case de construcție veche. Cei mai mulți specialiști se pronunță pentru abordarea îndrăzneață a planului de înnoire a Berlinului, fără a se renunța însă la elementele tradiționale, care îi păstrează nota specifică.

— In lumina sarcinilor 
de modernizare a Berli
nului, care sînt preocupă
rile imediate ale munici
palității?

— în afară de pregătirea investițiilor, se lucrează intens la planul general de dezvoltare arhitectonică. Planul este elaborat în colaborare cu instituții științifice, cu organe sociale și, în general, cu cei mai buni specialiști din domenii variate. Cerința fundamentală este aceea de a sistematiza și moderniza orașul nostru în concordanță cu necesitățile actuale și viitoare de ordin social, economic și cultural. Altă problemă care stă în fața noastră este aceea a eficienței investițiilor. Pentru a obține, cu investiții minime, maximum de eficiență economică, noi apelăm la toate rezervele urbanistice de care dispunem, îmbunătățind necontenit structura noilor construcții pe baza industrializării intensive a acestora. Deși am trecut de la clădirile de 5—6 e- taje la blocuri-turn de 8—10—17 etaje, sub raport arhitectonic n-am reușit să folosim în întregime posibilitățile de care dispunem în domeniul metodelor industriale de construcție. Zona de construcție nu a fost suficient exploatată cu ajutorul soluțiilor arhitectonice recomandate, iar aspectul complexelor de locuințe corespunde încă în insuficientă măsură concepțiilor noastre despre orașul cialist. Tot mai mult face loc ideea că, viitor, trebuie să senunțe la cartierele formate exclusiv din locuințe, întrucît ele rămîn văduvite de o viață socială intensă.Problemele legate viitorul urbanismuluidezbătute cu multă însuflețire, ceea ce constituie un stimulent pentru idei noi, cutezătoare.

so- îșl pe re-
maide sînt
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Ieri în țară : Vremea a iost în 
general umedă cu ceață persis
tentă mai ales în Oltenia și Mun
tenia. Cerul a fost variabil. Cu to
tul izolat în Ardeal a plouat. Vîn- 
tul a suflat în general slab. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 2 grade la Joseni și 
14 grade la Ploiești, Tîrgoviște, 
Pîrscov și Pitești. în București : 
Vremea a fost în general frumoa
să cu cerul variabil. Seara și dimi
neața. s-a produs ceață. Vînt slab. 
Temperatura maximă a fost de 11 
grade.

(Urmare din pag. I)

Toate acestea vor avea ca e- 
fect creșterea cantității de tri
cotaje puse la dispoziția cum
părătorilor și completarea sor
timentului existent cu artico
le noi, moderne și frumoase.

Ce e nou în colecțiile pre
zentate ? Mai întâi, despre triJ 
cotajele pentru femei. Fabrica 
din Brașov, cu ajutorul mași
nilor jacard de care amin
team, a realizat tricoturi din 
fir subțire cu un desen mărunt 
în două culori sau într-o sin
gură culoare, cu un model în 
relief. Rochiile, bluzele, scam- 
polourile confecționate din a- 
cest gen de tricot vor plăcea, 
fără îndoială, pentru aspectul 
lor cu totul nou. Același ja
card, dar cu fir metalic în 
contextură, este de mare e- 
fect la rochiile de seară sau 
de ocazii. Bluze, jachete, veste 
din fire sintetice care imită 
lîna, în culori vii, cu garnituri 
în dungi sau puncte, cu un 
model în relief sau dantelate

și nu mă săturam Q plăcere o pereche g i. Blonzi, subțiri, ® parcă dintr-un mate- B — atîta strălucire a- H .ii pielea lor — părea “ triumfală a cuplului B încetul, plăcerea mea | ă se tulbure si o sen- " ă mă B vorbi | ochi ■
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Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 noiembrie : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, care 
izolat în regiunile din nordul tării 
se vor transforma în lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit. Temperatu
ra ușor variabilă. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, iar maximele între 2 și 12 
grade. Ceață dimineața și seara. în 
București : Vreme schimbătoare cu 
cer temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe și burniță. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura ușor va
riabilă. Ceață dimineața și seara.

prezintă fabrica „Miorița" din 
Oradea. Și întreprinderea „Tî- 
năra gardă" din București a- 
duce noutăți: tricoturi, bucle, cli fire lurex. Unele modele 
de rochii și bluze, mai ales 
pentru ocazii, au ca ornament 
un volănaș îngust cu margi
nile aurii sau argintii. Bluzele 
realizate pe mașina-coton au 
garnituri dantelate și mîneci 
raglan lucrate o dată cu restul 
bluzei. Printre tricotajele de 
relon sînt cîteva modele de 
bluze care rețin atenția. „Tri
cotajul roșu" a realizat un 
tricot plin, care imita șantun
gul, din care se fac bluze cu 
gulerul sport, ușor întărit 
printr-o inserție, sau cu gule
rul rotund și cu dantelă.

Și gama articolelor pentru 
bărbați se va îmbogăți cu nou
tăți. In primul rînd pulove
rele tip jacard, în desene de 
o mare varietate vor satisface 
gustul celor tineri și al ace
lora care preferă o ținută 
sportivă. Nu lipsesc nici pulo
verele sport cu modele nor

care vine
vegiene, lucrate după sistemul 
cunoscut. Vestele și jachetele 
din lînă produse la Brașov 
și la „Tînăra gardă“-Bucu- 
rești, cele din p.n.a. cu cro
ială de sacou realizate la „U- 
nitatea" Sighet și „Drapelul 
roșu"-Sibiu vor. împrospăta 
sortimentul existent. Foarte 
apreciate vor fi cămășile sport 
din bumbac, uni sau în două 
culori, confecționate în noua 
secție de la „Tricotex"-Satu 
Mare. Cămăși albe, cu guler 
de rezervă, cămăși cu fir te- 
rital, colorat, a prezentat, în 
colecția sa întreprinderea 
„Tricotajul roșu". Pentru zi
lele reci de iarnă se produc 
cămăși din lînă și din p.n.a.

Cele mai multe din cele 
peste 800 de modele noi aduse 
la contractări de întreprinde
rile producătoare de tricotaje 
au fost apreciate de reprezen
tanții comerțului. Ele urmea
ză să fie supuse și aprecierii 
cumpărătorilor. Cu o condiție 
însă: producția de serie să 
aibă, calitățile și prezentarea 
prototipurilor contractate.

AZI LA CLUJ

Derbiul turneului 
internațional 

de handbal

Maria BABOIAN

MULT SUCCES
ECHIPELOR NOASTRE!

Surpriză la Indiei 
pe gheață

FOTBAL; România-Italia
RUGBI; România-Franța

(sîmbâtă, la Napoli)

(duminică, la București)
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CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — în turneul internațional de handbal masculin de la Cluj, tinerii noștri handbaliști s-au străduit, in meciul cu reprezentativa Iugoslaviei, să realizeze ceva mai mult decît colegii lor mai mari în întîlnirea de luni. Au reușit doar în prima repriză, cînd au condus tot timpul și au încheiat-o cu 9—8. în cea de-a doua parte însă, lipsa de experiență și-a spus cuvîntul; ei au cedat treptat, astfel că oaspeții au cîștigat cu scorul 20—15.Reprezentativa României a terminat învingătoare întîlnirea cu selecționata Franței: 16—10. Rezultatul este mulțumitor, dar jocul echipei noastre nu poate să-i satisfacă nici pe jucători, nici pe antrenori. în repriza a II-a, echipa română a avut unele „căderi", fapt ce a permis oaspeților să fie mai eficaci: au înscris 5 goluri, față de numai 4 ale formației noastre.Astăzi turneul se încheie cu partidele : Franța—Iugoslavia și România—U.R.S.S., ultima — un adevărat derbi al turneului.

Sfîrșltul acestei săptămîni este marcat de două evenimente sportive așteptate cu mare interes de publicul nostru : meciul de sîmbătă de la Napoli, dintre reprezentati
vele de fotbal ale României și 
Italiei (meci contînd pentru campionatul european inter-țări) și partida de rugbi România—Franța, programată duminică la București, în cadrul „Cupei Națiunilor". La vechea tradiție a unor astfel de confruntări, se adaugă acum caracterul lor oficial, fapt ce sporește atenția cu care s-au făcut și se fac pregătirile în taberele respective.Fotbaliștii noștri au din nou o bună ocazie să se afirme în fața unei alte participante la turneul final al „mondialelor" din Anglia — reprezentativa Italiei. Remaniată după „mondiale", unde, după 2—0 cu Chile, a fost învinsă de reprezentativa U.R.S.S. (ajunsă semifi- nalistă), dar și de o echipă mai puțin tehnică însă ou o mare putere de luptă, ca R.P.D. Coreeană, „squadra azzura" are, desigur, un anumit avantaj jucînd acum pe teren propriu. E adevărat, în confruntările din ultima vreme echipa Italiei, formația milaneză Inter- nazionale (cu care, de altfel, se confundă naționala peninsulară) au realizat rezultate bune. Ziarele italiene manifestă optimism și cu privire la partida de la Napoli, dar nu

omit să se refere la faptul că Inter a învins cu greu (2—1) pe Vasas, la Milano. Pînă în minutul 86 era egalitate: 1—1. Spre exemplu,„l’Unitâ", scrie: „Dacă apărarea s-a comportat bine, înaintarea a jucat dezordonat, obosit". în ce privește meciul de duminică, cu Milan, Inter a cîștigat la limită (1—0), prin autogolul fundașului advers Madde. Deși, fără îndoială, meciul fotbaliștilor noștri nu este ușor, totuși încrederea în propriile forțe și puterea de luptă, elanul și combativitatea, voința de a fi „peste adversar" rămîn cheia unui rezultat onorabil.Echipa noastră și-a încheiat pregătirile ieri, o dată cu meciul de antrenament susținut la Moreni, cu „Flacăra". Formația pentru partida cu Italia s-a conturat: înaintarea va conta mai departe pe Pîrcălab, 
Frățilă, Dridea I, Lucescu. Mijlocași : Ghergheli și Dobrin. în apărare — portari : M. Ionescu (sau 
Datcu); fundași: Popa, Barbu, Dan, Deleanu. Lotul, cuprinzînd, de asemenea, pe Nunweiller III, Ioachim și Dumitru Popescu, Iancu, C. Radu va pleca la Napoli, mîine dimineață, cu un avion special.Meciul România — Italia va putea fi urmărit la radio sau pe micul ecran și de iubitorii fotbalului din țara noastră. Un motiv în plus, ca fotbaliștii noștri să lupte din toate puterile de la prima pînă la ultima angajare a mingei, să apere prestigiul sportului românesc.

Pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală au început ieri meciurile turului doi al campionatului republican de hochei pe gheață. Surpriza zilei a fost realizată de Voința Miercurea Ciuc, care a întrecut pe Dinamo București cu 5—2 (2—1, 1—1, 2—0). în turul I, dinamoviștii învinseseră cu 8—2.Celelalte două partide s-au încheiat astfel: Steaua — Politehnica București 12—1 ; Agronomia Cluj — Tîrnava Odorhei 5—3.

Fază din meciul Steaua — Politehnica 
Foto s M. Cioc

în sala Floreasca

RAPID

BOX

| Același scor si în meciul al doilea
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România-Angiia 7-3
în orașul englez Wolverhampton, numeroși spectatori au urmărit cea de-a doua în- tîlnire internațională de box dintre selecționatele Angliei și României. Ca și în primul meci, disputat joi la Londra, boxerii noștri au obținut victoria. Scorul a fost același: 7—3. Cea victorie a trată de (categoria mică), care luptă în primul rund 8 pe A. Edwards. Pugi-listul englez a fost pediat de trei ori 0 podea, fiind pînăurmă abandonat de

mai rapidă fost înregis- Ion Covaci mijlocie- 1-a scos din
ex- la la ar-

bitru. Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
muscă: C. Ciucă b.p. J. Wright; cocoș: N. Gîju b.p. L. Yarwood; 
semiușoară: Gh. Bădoi b.p. J. Jennings ; ușoa
ră (s-au disputat două partide) : V. Antoniu pierde la puncte la F. Mccabe; I. Dinu pierde prin k.o. în rundul doi la P. Quinne ; semi- 
mijlocie: C. Ghiță b.p. W. Burton; mijlocie- 
mică: I. Covaci b. ab. A. Edwards ; mijlocie : Gh. Chivăr b.p. C. Finnegan ; semigrea: I. Monea b.p. B. Sandy; 
grea : V. Mariuțan pierde la puncte în fața lui P. Boddington.

Corespondentul sportiv al agenției „Reuter" remarcă, printre altele: „la cat. ușoară, V. Antoniu, care a terminat învingător în gala de la Londra, a pierdut la Wolverhampton în fața lui Mccabe. La sfîrșitul mânui părea din nou învingător însă juriul a pronunțat un verdict neașteptat".în deschiderea reuniunii, s-au disputat două întîlniri amicale : C. Gruescu și O. Go- rea au obținut victorii la puncte în fața lui Mcquire și respectiv Charles Worthy,

meciului, ro-

Rugbiștii au, de asemenea, un examen serios. Echipa Franței constituie un partener de elită, în fața căruia a obținut rezultate valoroase, atît în deplasare, cît și acasă.Lotul nostru contează pe 20 de jucători consacrați, ca și pe tinere elemente. „XV-le“ de bază este alcătuit din : Stoica, Rășcanu, Dinu
— M. Rusu, V. Rusu — Băltărețu, 
Demian, Țuțuianu — Mateescu, 
Dragomirescu (Wusek) — Ciobănel, 
Nica, Irimescu, Wusek (Dragomir)
— Penciu (Dăiciulescu).Partida de duminică România— Franța urmează a se desfășura pe stadionul „Republicii", sub conducerea arbitrului englez P. Brooke. Rugbiștii români își pot impune din nou „armele" cu care, și pînă acum, au realizat performanțe a- preciate : o permanentă ofensivă, cu participarea celor opt înaintași, atacuri rapide ale trei-sferturilor. Să sperăm că publicul bucureș- tean, a cărui participare se anunță a fi numeroasă, va avea prilejul să asiste la un meci dîrz, de mare luptă, cu atît mai mult cu cît, fiind vorba de o întrecere oficială, miza interesează ambele echipe.

DINAMO, 
un pasionant duel 

voleîbalisticAstăzi, de la ora 17, se va desfășura în sala Floreasca unul din cele mai pasionante dueluri volei- balistice : Rapid—Dinamo. Ambele formații, binecunoscute și în lumea voleiului mondial, n-au suferit în actualul campionat nici o înfrîn- gere. Partida de azi poate fi deci hotărîtoare pentru cîștigarea titlului de campioni ai țării, titlu ce-1 dețin rapidiștii. Dinamoviștii se pot mîndri în schimb cu faptul că au cucerit ultima ediție a „Cupei campionilor europeni".

I. D.

A

In cîteva rînduri
• Echipa H. C. Chamonix a cîștigat 

și cel de-al doilea joc din cadrul pri
mului tur al „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață, învingînd 
formația Grasshoppers Zurich cu scorul 
de 5—3 (1-1, 2-1, 2-1). In primul meci, 
Chamonix cîștigase cu 3—1.

• Intr-un meci contînd pentru primul 
tur al „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, Sparta Praga a în
vins cu 108—23 (49-13) echipa Gâzi E- 
gitim Ankara.
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INTERNAȚIONALĂ VIATA

PRINCIPII CARE TREBUIE 
SA GUVERNEZE RELAȚIILE 

ÎNTRE STATE
juridic alNEW YORK 22. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : In Comitetul juridic al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile în legătură cu >,principiile de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între state, conform Cartei Națiunilor Unite'1. La ultima ședință a Comitetului au luat cu- vîntul pe marginea acestei probleme reprezentanții Mexicului, României, Japoniei, Finlandei, Tanzaniei și ai altor țări.In intervenția sa, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., a subliniat că viața internațională, în ansamblul ei, trebuie să ofere cadrul propice dezvoltării entității naționale a popoarelor. „Pentru aceasta, a arătat vorbitorul, relațiile internaționale trebuie să fie așezate pe principii care să promoveze un climat de respect, înțelegere și încredere reciprocă între statele membre ale comunității internaționale. Pentru aceasta, popoarele au nevoie de pace și securitate".Arătînd că respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător voinței și aspirațiilor sale vitale, a principiilor independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne constituie condiția hotărî- toare pentru promovarea largă a relațiilor de colaborare între state, reprezentantul român în Comitetul juridic a declarat: „Aplicarea acestor principii reprezintă unul din comandamentele fundamentale ale vieții contemporane, singura bază rațională acceptabilă pentru solutionarea nenumăratelor probleme pe care le ridică raporturile dintre state și popoare, pentru salvgardarea păcii și securității în lume. Viata a demonstrat și demonstrează că, ori de cite ori a- ceste principii fundamentale sînt nesocotite, apar focare de tensiune, neînțelegeri și conflicte care duc la degradarea relațiilor internaționale. Acolo unde aceste principii sînt respectate în relațiile dintre state, colaborarea și înțelegerea reciprocă progresează, relațiile se dezvoltă fructuos și în interes reciproc". .Pentru ca comunitatea internațională — a subliniat vorbitorul — să poată face posibilă dezvoltarea

multilaterală, a entității naționale a popoarelor, este necesar ca ea să fie constituită — așa cum spunea cu trei decenii în urmă proeminentul jurist și om de stat român, Nicolae Titulescu — ca „o asociere voluntară de state libere, avînd obligația să se supună legii acceptate de ele în virtutea propriei lor suveranități".In continuare, vorbitorul s-a o- prit pe rînd asupra tuturor principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre state, subliniind însemnătatea lor deosebită.Arătînd că țara noastră este a- deptă fermă și constantă a coexistenței pașnice, care se impune nu numai ca unica alternativă a războiului termonuclear, dar și ca urmare a faptului că, față de progresele civilizației contemporane, schimbul permanent de valori materiale și spirituale a devenit o necesitate vitală pentru toate popoarele, Gh. Diaconescu a declarat : „Politica externă a României a făcut de mult dovada posibilității și utilității unei cooperări reciproc avantajoase între state a- parținînd unor sisteme social-po- litice diferite".

Scăderi la Bursa

Lupte violente la sud-vest de Pleiku praga Zilele
Festivitățile

O ÎNFRÎNGERE NETA A 1NTERVENȚIONIȘTILOR de la BeirutSAIGON 22 (Agerpres). — Luptele violente desfășurate la sud-vest de Pleiku, în regiunea Platourilor

LEGITIME ME R. P. CHINEZE IA 0. II. 0

din New York
NEW YORK 22 (Agerpres). — Bursa din New York a cunoscut luni o importantă scădere a cursului majorității acțiunilor negociate, ca urmare a semnelor de încetinire a activității economice în S.U.A., concretizate în hotărîrea societății „General Motors" de a reduce producția de automobile cu 3,7’ la sută în luna decembrie și cu încă 4,4 la sută în ianuarie, a- nul viitor. Indicele valorilor industriale, Dow Jones, a scăzut cu peste 11 puncte.Observatorii economici subliniază că acest pesimism bursier este alimentat de temerile privind izbucnirea unei crize în industria destinată consumului intern, o importantă firmă electronică anun- țînd concedierea a 600 de muncitori de la una din uzinele ei. De asemenea, se manifestă nesiguranță și ca urmare a eventualității u- nei sporiri a impozitelor, determinată de cheltuielile uriașe pentru continuarea războiului din Vietnam.

Ecoul

filmului românesc

alegerilor | 
din Bavaria

NEW YORK 22 (Agerpres). In continuarea dezbaterilor din Adunarea Generală, consacrate problemei „restabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U.", au luat cuvîntul, marți dimineața, reprezentanții Franței, Afganistanului și Madagascarului.Subliniind că drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze trebuie să fie restabilite în Organizația Națiunilor Unite, reprezentantul permanent al Franței, Roger Seydoux, a prezentat în acest sânsf în intervenția sa, o serie de mente de ordin juridic și de politic.Respingînd teoria „celor Chine", pusă în circulație dețări care preconizează menținerea ciankaișiștilor în O.N.U. alături de reprezentanții R.P. Chineze, șeful delegației franceze a subliniat că

argu- ordindouă unele

„Republica Populară Chineză nu poate să-și ocupe locul decît în plenitudinea drepturilor sale". De asemenea, Roger Seydoux a respins argumentele celor care vor să impună și în acest an procedura prin care soluționarea acestei probleme urmează să necesite o majoritate de două treimi. El a arătat, totodată, că propunerea privind crearea unui comitet care să studieze această problemă pentru a prezenta „o soluție practică și realistă" sesiunii următoare a Adunării generale este neoportună și... nerealistă.In încheiere, Roger Seydoux a arătat că țara sa va sprijini proiectul de rezoluție care prevede restabilirea drepturilor R.P. Chineze și recunoașterea reprezentanților guvernului acestei țări drept singurii reprezentanți legali ai Chinei în Organizația Națiunilor Unite.

înalte la aproape un an de zile de la bătălia de la Piei Me, au constituit evenimentul cel mai marcant de pe frontul sud-vietnamez, în ultimele 24 de ore.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, în aceste lupte trupele F.N.E. 
au încercuit trei unități ale diviziei 
1 americane aeropurtate, care 
efectuau o operație de „curățire și 
distrugere", provocîndu-le grele 
pierderi în oameni și materiale de 
luptă. Agenția France Presse menționează că „comandamentul ameri
can nu a ascuns gravitatea înfrîn- 
gerii nete suferite la sud-vest de 
Pleiku".Agențiile de presă semnalează, totodată, o intensificare a activității forțelor patriotice în regiunea Deltei Mekongului. Patrioții au ocupat un important post al trupelor sai- goneze situat în „Cîmpia cu Trestii", Ia 120 km sud-vest de Saigon. 
Cu toată intervenția aviației ame
ricane, garnizoana acestui post a 
suferit pierderi importante, un 
mare număr de militari interven- 
ționiști fiind capturați de patrioți.Intr-o altă provincie din deltă, Kien Hoa, unități ale atacat și distrus cinci observație situate în numai 60 km sud de

F.N.E. au posturi de orezării, la Saigon.

BEIRUT 22 (Agerpres). — în Liban, s-a sărbătorit marți cea de-a 23-a aniversare a proclamării independenței țării. Cu acest prilej, la Beirut a avut loc o paradă militară la care au participat unități și subunități reprezentînd toate genurile de arme. Parada s-a desfășurat în prezența președintelui republicii, Charles He- lou, a oficialităților libaneze și a membrilor corpului diplomatic. Pe stadionul central al capitalei a avut loc a- poi o demonstrație sportivă.Cu ocazia aniversării, președintele He- lou a rostit un discurs radiodifuzat, în care a făcut o trecere în revistă a realizărilor țării, obținute în anii independenței.

PRAGA 22. — Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite: In capitala 
R. S. Cehoslovace au început Zilele fil
mului românesc. La festivitatea deschi
derii au luat parte V. Hendrych, loc
țiitor al ministrului învățămîntului și 
culturii al R. S. Cehoslovace, A. Poled- 
nak, director general al Cinematogra
fiei, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, șefi și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Praga și un nu
meros public.

Au fost prezenți, de asemenea, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste: România la Praga, Petre 
Tanasie, membri ai ambasadei române, 
precum și delegația de cineaști români 
formată din Fory Eterle, artist emerit, 
Draga Olteanu și Grațiela Albini.

Zilele filmului românesc au început 
cu prezentarea producției „Haiducii", 
care s-a bucurat de mult succes. în ca
drul aceleiași manifestări vor fi pre
zentate și filmele „Duminică la ora 6“ 
și „Tunelul".

Zile ale filmului românesc s-au des
fășurat și în orașul Bratislava.

•k

La Biblioteca Universitară de Stat 
din Praga a avut loc ieri deschiderea 
Expoziției cărții românești. Expoziția 
cuprinde aproximativ 600 de volume 
apărute în ultimul timp în Editura de 
stat pentru literatură și artă, Editura 
politică, Editura științifică etc.

I
eri, la Madrid, în cadrul unei solemnități desfășurate în Cortes (parlament), generalul Franco a prezentat un mesaj asupra „proiectului de lege organic al statului". Proiectul respectiv prevede un șir de „reforme" menite — cum afirmă agențiile de presă — să dea regimului actual o înfățișare mai „europeană". Noile măsuri precedate de un „decret de amnistie" pentru „delicte politice" din vremea războiului civil, atrag cu atît mai mult atenția, cu cît provin din partea unui regim bine cunoscut prin orientarea și imobilismul său.Ce reprezintă toate aceste „reforme" ? Sînt ele o renunțare la doctrina „caudillajo", cheia de boltă a franchismului ?

...Decretul de amnistie. Prin el s-a urmărit să se dea impresia că se pune capăt răfuielii cu unii adversari ' ai regimului, prescriind unele „delicte" comise în perioada războiului civil. In fapt, explică specialiști-în dreptul penal , din Madrid și Barcelona consultați de a- genția France Presse, decretul are ca scop să lichideze doar unele aspecte minore ale legilor — o anulare de amenzi și de confiscări de bunuri, neoperate, menținînd în vigoare legile represive și tribunalele militare în competența cărora sînt date infracțiunile prevăzute în a- -ceste legi.

...O reformă a Cortesului. După cum se știe, în sistemul de instituții al regimului, Cortesul este o adunare parlamentară sui-generis, ■care n-are decît un rol deliberativ și. ai cărui membri sînt demnitari nu aleși, ci numiți. Potrivit noilor măsuri, în compunerea acestei adunări ar urma să intre în viitor și un număr restrîns (circa un sfert din total) de membri aleși. Ceea ce, evident, n-ar schimba caracterul instituției. In același timp, se instituie, ca o contrapondere cu un caracter și mai conservator, un „consiliu național", prevăzut ca o dublură a acestei adunări.

...O reorganizare la nivelul su
prem al conducerii. Principalul proiect vizează o separare a funcțiilor de șef al statului și al guvernului, pe care Franco le cumulează în prezent. Aceste prevederi urmează să fie supuse unui referendum în legătură cu care ministrul informațiilor, Fraga Iribarne, s-a și grăbit să declare : „Vom avea peste cîteva săptămîni prilejul să re- înnoim încrederea noastră în Caudillo, asigurînd totodată continuitatea operei sale". Intr-un editorial de acum cîteva zile, ziarul' „Le - - inului. Aceste alegeri au provocat Monde" aprecia caracterul reformelor preconizate drept' o „operație de supraviețuire" a regimului, după dispariția celui care din 1U39

se confundă cu totalitatea puterilor în Spania (ziarul se referă la Franco, azi în vîrstă de 74 de ani).Esența măsurilor anunțate rezidă însă în încercarea regimului de a face față evoluției interne din Spania, agravării contradicțiilor pe plan economic, social și politic, intensificării opoziției antifranchiste,

catul universitar S.E.U. In urma unei viguroase acțiuni studențești, autoritățile au fost silite să-1 des- ' ființeze în vechea sa alcătuire, dar nici în noua sa formă el nu este agreat de majoritatea studenților care îl boicotează, alegîndu-și propriile lor organizații independente, considerate ilegale de autorități.

„Reforme"
care nu schimbă

natura regimului

care-și găsesc expresie în mișcările greviste și demonstrațiile clasei muncitoare, în rezistența manifestată de o parte însemnată a stu- dențimli și de numeroase cadre universitare, în mișcările revendicative țărănești, în unele luări' de atitudine din partea clerului catolic, pe treptele sale inferioare, și chiar din partea unor adepți declarați ai regimului.Ca niciodată de la instaurarea regimului franchist, în ultima vreme s-au făcut simțite forța și combativitatea clasei muncitoare, care a reușit să impună existența „consiliilor muncitorești" — los comi- siones obreras — alese în întreprinderi de către oamenii muncii, peste capul vătafilor sindicatelor oficiale, și care, deși nu au o confirmare legală, se manifestă ca organe eficiente de luptă ale celor ce mun- : cesc. Alegerile de delegați ai. muncitorilor din întreprinderi, din luna octombrie, la care au participat circa 6 milioane de muncitori, au constituit o autentică victorie pentru candidații consiliilor muncitorești la Madrid, la Sevilla și Bilbao, în bazinul minier asturian, la Malaga și în Biscaya, reprezentînd în fapt un referendum împotriva sindicatelor „verticale" ale regi-derută în cercurile conducătoare. Cronica politică a ultimului an a i înregistrat, de asemenea, sfîrșitul altei instituții franchiste ■— sindi-

„Episodul Sarria", după numele vechii mînăstiri din Barcelona, care -nu- de mult-a . servit- drept fortăreață studenților asaltați de I poliție, fiind pusă la , dispoziția lor de slujitori ai bisericii ”o-' glindește profunzimea ; deplasărilor care au loc în viața politică-din Spania. Un alt episod semnificativ este publicarea de către cercul „Jose Antonio", organizație ,a - Falangei, a - unui' <’ . ' .regimul este acuzat de „degradare morală"! Este'numai un exemplu- din multe altele care-arată că chiar

lor mai reacționare forțe fasciste". Luptînd eroic în condițiile ilegalității, comuniștii acționează în a- ceastă etapă pentru unirea și organizarea tuturor forțelor democratice, pentru dezvoltarea luptei de masă, avînd ca obiectiv imediat instaurarea unui regim de libertăți politice".In aceste împrejurări măsurile autorităților, prezentate ca „mari reforme", exprimă preocupările cercurilor conducătoare de la Madrid de a căuta un contact cu diferite straturi sociale, de a „potoli" procesele evolutive din Spania ultimilor ani. în același timp, ele urmăresc să confecționeze pentru uzul străinătății o altă imagine decît cea cunoscută, în speranța că, astfel, regimul va găsi o cale de ieșire din izolarea în care se află pe plan internațional. îmbrăcarea într-o haină nouă este menită, totodată, să înlesnească sarcina aceloi’ prieteni ai franchismului de peste hotare, care ar dori să atragă Spania în pactul nord-atlantic și în alte combinații occidentale.In aceste condiții, ce efecte pot avea „schimbările" anunțate ieri ? Așa cum sublinia într-un comentariu agenția France Presse, „ele nu alterează fundamental natura regimului". Intr-adevăr, ele sînt departe'de a răspunde cerințelor marii majorități a poporului •spaniol de a-se efectua transformări fundamentale de ordin’social- politic
organizație .a ra- SHU I document în i.câre.. I ,
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I
I' n u_ te.pentru, ... Imbări- , |
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I

în sînul-, adepților regiriiului; se în- ' fruntă tendințe diverse. ■■ , -: -Intr-o analiză a situației ’- din Spania, ziarul-englez „Times"-scria că un număr, limitat de familii care au prosperat sub actualul:regim —. noua oligarhie — disprețuiește',orice evoluție,: .în ■ timp ce. „i restul populației.-vînțul' schimbărilor a început să sufle".Toate ■ acestea îndreptățesc ■ a pre- , cierea pe care a făcut-o . într-un interviu ■ acordat revistei, „Nuestra. Bandera", secretarul general al P. C. din Spania, Santiago Carillo. „In Spania — se arăta în interviu — există în prezent o conjunctură care împinge nu spre dreapta, ci spre stînga... In țara noastră, descompunerea fascismului este consecința unui proces intern, a ' dez- voltării contradicțiilor și ■ a luptei de clasă, a creșterii. forțelor democratice ,și a slăbirii- și izolării ce-

REFERENDUMUL DIN
DANEMARCALa 22 noiembrie, cu doi ani înainte de termen, 3 180 000 de cetățeni danezi au fost chemați în fața urnelor pentru a desemna pe deputății viitorului parlament. Hotărîrea- surpriză de a se tine noi alegeri pentru Folketing, a fost luată de guvernul Krag acum douăzeci de zile. Spre sfîrșitul dezbaterilor parlamentare privitoare la problema impozitelor progresive, primul ministru a făcut cunoscut că, din pricina opoziției celorlalte partide față de propunerile guvernului privind aceste impozite, el nu mai poate lucra cu parlamentul în actuala sa componență. La scurt timp după aceasta, în cadrul unei întruniri extraordinare a consiliului de miniștri s-a luat'hotărîrea sa- se anunțe noi alegeri.Ce ' l-a determinat. pe premierul Krag să ia această hotărîre ?

Deși partidul social: democrat se află la conducerea țării de 30 de ani, guvernul Krag era minoritar în parlament, deținînd numai 76 din cele 179 de locuri. Din această cauză, guvernul, format aproape în întregime din partidului mocrat, a o scrie de ratificarea parlament iecte ale sale. Astfel, el era adesea nevoit să recurgă la compromisuri cu partidele o- poziției sau să renunțe la proiecte importante.Opoziția este formată în special de partidul țărănesc „Venstre" care dispune de 38 de locuri în parlament, și de partidul conservator, care deține 36 de mandate. Amîndouă aceste partide au colaborat în ultimii 15 ani destul de strîns. în ultimul an însă relațiile

membri ai social-de- întîmpinat greutăți în de către a unor pro-

s-au răcit, iar de cu- rînd liderul conservator a anunțat că partidul său consideră colaborarea cu „Venstre" ca încheiată. La numai cîteva zile după aceea, primul ministru a anunțat alegerile.Observatorii politici sînt de părere că prin noile alegeri șeful guvernului a urmărit să-și consolideze poziția în parlament. în cadrul scurtei campanii electorale, primul ministru s-a arătat dispus să colaboreze cu partidul socialist popular, lucru considerat de presa occidentală ca deosebit de semnificativ, deoarece socialiștii populari resping categoric apartenența țării lor la N.A.T.O. Actuala consultare electorală este considerată ca un referendum popular a- supra politicii duse de -i partidul social-democrat.
A. SOCECEmil MIRONESCU

I ROMA. Marți dimineața au intrat într-o grevă de 24
■ de ore .1 milion de metalurgiști italieni din sectorul 

particular. Greviștii revendică reînnoirea contractelor de 
muncă. Greva are loc la chemarea principalelor centrale 
sindicale italiene • și afectează’ întreaga țară, cu excepția 
regiunilor inundate și Milano.

LENINGRAD. George Brown, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, a sosit marți la Leningrad. 

După cum transmite agenția TASS, din cauza ceței puter
nice, avionul, la bordul căruia se afla ministrul-de externe 

,, britanic, ,nu a putut ateriza pe aeroportul din Moscova. 
George Brown urmează să plece spre Moscova cu trenul,

' .’ ■ ■ ■ i ' ■ ■ '
■R , KINSHASA. Autoritățile din Congo (Kinshasa) au ares- 
““ tat nouă lideri ai Confederației sindicale congoleze, 
printre care pe Jean Henry Malhonga,. secretar general al 
Confederației, pe Pierre Botuli și Philippe Sassa, secretari 
ai acestei organizații. Confederația sindicatelor congoleze 
a dat publicității un comunicat în care protestează împo
triva arestării liderilor sindicali. In comunicat se arată, tot
odată, că la sediile Confederației sindicatelor congoleze au 
fost efectuate percheziții.

niorii", realizare a regizorului Dumitru Done, și filmului de 
știință popularizată „Plasma" al regizorului Doru Cheșu.

HM PHENIAN. In capitala R.P.D. Coreene au început Iu- ' 
™ crările Adunării Populare Supreme, care va discuta 
problema introducerii învățămîntului tehnic obligatoriu de 
9 ani.

Rfl SOFIA'. Prlntr-un decret al Prezidiului Adunării Popu- 
“*■ ' lare a R. P. Bulgaria, Stanko Todorov a fost eliberat 
din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, in 
legătură-cu alegerea sa ca secretar al C.C. al P.C. Bulgar. 
In locul său a fost numit Licezar Avramov.

MB SEUL. în Coreea de sud au început manevre militare 
aeriene comune americano-sud-coreene, considerate ca 

fiind cele mai mari de acest gen de la instaurarea regimu- 
dc la Seul.lui

BERLIN. In cadrul celei de-a IX-a săplămîni interna- 
fionale a filmului documentar și de scurt metraj de la 

Leipzig, unde cinematografia română a fost prezentă cu trei 
producții, juriul a acordat diplome de onoare filmului „Li-

H PRAGA. Luni a sosit la Praga Piotr Jarosiewicz, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, 

care va duce tratative cu Otakar Simunek, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, în legătură cu probleme 
actuale ale colaborării economice dintre cele două țări.

■ TOKIO. Vulcanul Sintake de pe mica insulă japoneză 
Kutinoerabu ' a început să : erupă. Deasupra craterului 

s-a ridicat o coloană de fum înaltă de 2 000 metri. Erupția 
vulcanului a provocat incendii. A început evacuarea celor 
1 000 de locuitori care trăiesc pe insulă.

Rezultatele alegerilor de duminică din landul Bavaria (R.F.G.) au stîrnit numeroase comentarii în presa internațională, avînd în vedere influența lor asupra formării unei eventuale coaliții la Bonn ♦).Agenția FRANCE PRESSE transmite că eforturile de căutare a unei soluții a crizei de guvern, frînate săptămîna trecută în așteptarea alegerilor din Bavaria, au cunoscut după alegeri o reactivare la Bonn, unde au loc numeroase reuniuni și întrevederi între reprezentanții partidelor. Avînd în vedere rezultatele acestor alegeri, se poate observa o întărire a tendinței spre constituirea unei „mari coaliții" între creștin-democrați și so- cial-democrați, cele două partide care și-au consolidat pozițiile în Bavaria.Ziarul italian „LA STAMPA7 scrie : „Elementul cel mai important din punct de vedere politic îl constituie reafirma- .. rea partidului Uniunea creș- tin-democrată, condusă de Strauss".Ziarul francez „LE FIGARO” constată că alegerile „apropie pe social-democrați de creștin-democrați și că «marea coaliție» preconizată de mult timp este acum mai ușor de realizat". Și „COMBAT" arată că „alegerile par să aibă drept rezultat esențial dorința constituirii unui guvern al «marii coaliții» care să grupeze pe social-democrați și creștin-democrați".Presa internațională acordă, de asemenea, atenție unui alt aspect al acestor alegeri, a- nuriie numărului Sporit de voturi pe care l-a înregistrat gruparea neo-nazistă, denumită partidul național-democrat. RADIO PARIS, comentlnd acest aspect al alegerilor, a afirmat: „Este un rezultat care îngrijorează șl indică o evoluție politică în Germania occidentală care nu poate fi trecută cu vederea".La Bruxelles, ziarul „LE SOIR* constată că „Pentru un mare număr de vest-germani — și în special pentru bavarezi — alegerile de duminică constituie un avertisment și a- cesta este al doilea în mai puțin de 15 zile". (Ziarul are în vedere alegerile recente din landul Hessen, unde partidul neo-nazist a obținut, de asemenea, un număr sporit de voturi). Ziarul suedez „AFTONBLADET" subliniază că numărul de voturi acaparat de P.N.D. „constituie o evoluție gravă și, din păcate, este foarte posibil că acest partid n-a atins încă punctul culminant al succeselor sale".
•) Cele 204 mandate din Iandta- 

gul bavarez au fost repartizate în 
felul următor : Uniunea creștin-so- 
cială (ramura bavareză a U.C.D.) 
— 110, Partidul social-democrat — 
79, Partidul național-democrat — 
15.

Ofițeri superiori 
indonezieni
își afirmă
loialitatea

față de Sukarno

*

DJAKARTA. Potrivit agenției Antara, în ultimele cîteva zile o serie de ofițeri indonezieni și-au afirmat în mod public sprijinul față de președintele Sukarno. Această manifestare s-a produs intr-un moment cînd autoritățile armatei interoghează pe ofițeri în legătură cu loialitatea lor față de guvernul Suharto — a scris corespondentul la Djakarta al agenției Reuter.Totodată — scrie Reuter — autorități militare din Borneo de est au avertizat că se vor lua măsuri severe împotriva oricui ar încerca să discrediteze sau să răstoarne pe președintele Sukarno. Aceeași a- genție transmite -că comandantul poliției, generalul Sut- jipto Judodihardjo, a declarat în fața unui regiment la Po'- rong, Jawa de est, că poliția va rămîne loială . președintelui șl că îi va respecta ordinele.
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