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O caracteristică a economiei
noastre socialiste

Vineri dimineață, tovarășul Iosip Broz Tito și ceilalți oaspeți iugoslavi, aflați în vizită în țara noastră, împreună cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat români, au participat la o vînătoare organizată regiunea Crișana.Oaspeții au fost întâmpinați tovarășii Teodor Haș, membru C.C. al P.C.R., prim-secretar Comitetului regional de partid Crișana, Traian Gîrbă, membru supleant al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Crișana, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.La trecerea prin gara Oradea, conducătorii de partid și de stat iugoslavi și români au fost salutați cu deosebită căldură de numeroși locuitori ai orașului.

Vineri după-amiază au continuat convorbirile între tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și tovarășul Iosip Broz Ti to.Din partea română au participat tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- culescu-Mizil, Iosif Banc, Corneliu

Mănescu și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.Din partea iugoslavă au participat tovarășii Mialko Todorovici, Marko Nikezici, Kiro Gligorov și Iakșa Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la București.

ASIGURAREA STABILITĂȚII
PREȚURILOR CU AMĂNUNTUL

Avem astăzi o economie viguroasă, sănătoasă, care se dezvoltă în ritm ascendent. Partidul nostru a arătat întotdeauna oamenilor muncii, cu toată claritatea, că baza sigură și trainică de ridicare a nivelului de trai o constituie dezvoltarea continuă a producției industriale și agricole, sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor — toate acestea conore- tizîndu-se, în final, în creșterea neîncetată a venitului național. In întreaga activitate pentru realizarea acestor sarcini economice fundamentale se îmbină interesele individuale ale fiecărui om al mun-

îndepărta teIntrarea iernii în drepturile sale este și momentul cînd gospodarii orașelor și raioanelor, ca de altfel toți cei ce răspund de buna aprovizionare a populației, iau ultimele măsuri pentru a întâmpina bine pregătiți lunile ce urmează. De o grijă specială se bucură așezările situate în zone greu accesibile după căderea zăpezilor abundente. Intre Dunăre și Carțpații Meridionali — în regiunea Oltenia, .în Deltă, în regiunile Banat, Suceava, Maramureș și altele e- xistă numeroase localitățiDupă șit cu recente a avutterul Comerțului In-
îndepărtate, cum a reie- pril'ejul unei analize oare loc la Minis-
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terior cu ministerele și alte organizații economice furnizoare. cit și din relatările corespondenților ziarului, formarea rezervelor s-a încheiat, în toate regiunile vizate, la termenul prevăzut. In depozite și-au luat locul importan-
La ordinea zilei

țe cantități de conserve, diverse preparate, legume și fructe, precum și numeroase sortimente de îmbrăcăminte și în- călțăminte specifice sezonului.O analiză mai a- mănunțită arată însă că în spatele unor cifre globale ce indică realizarea și

chiar depășirea sarcinilor, se ascund u- nele nerealizări de natură să îngreuneze satisfacerea cerințelor pe măsura posibilităților reale existente. întreprinderile Ministerului Industriei Alimentare nu și-au onorat în întregime obligațiile față de forestieri la unele sortimente de preparate de carne, îndeosebi la cele ieftine, la slănină sărată, iar pentru unele centre, O.V.L.F.- urile nu și-au respectat contractele la legume și fructe Datele de care dispunem ilustrează goluri și în aprovizionarea cu produse industriale : diverse o- biecte de îmbrăcă-
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Telegramă
Tovarășului - NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
Românal Partidului Comunist

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului

cu interesele statului de a asigura progresul economic și social-cultural al patriei și o viață civilizată întregului popor.La noi în țară, creșterea nivelului de trai a avut și are loc, în principal, pe calea sporirii salariilor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor și, în general, a veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate, pe măsura succeselor obținute în economie, precum și prin mărirea cheltuielilor social- culturale alocate de stat pentru învățămînt, sănătate, artă, odihnă etc. Statul folosește în acest scop și calea reducerilor de prețuri cu amănuntul la unele produse — ca rezultat al creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost, a cheltuielilor de circulație. Iîi anii I960—-1965, veniturile' "bănești ale populației de la orașe și sate au crescut de 1,8 ori. Salariul real a sporit, în aceeași perioadă, cu 35 la sută. Față de această bază ridicată, în actualul - cincinal salariul real va spori cu încă 25 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii, de asemenea, cu 20—25 la sută.O condiție esențială pentru realizarea prevederilor privind creșterea salariului real și a veniturilor reale o constituie stabilitatea prețurilor, evitarea oscilațiilor de prețuri la mărfurile cumpărate de populație, ceea ce reprezintă un principiu de bază al politicii economice a partidului nostru. Este evident pentru oricine că numai în felul acesta creșterea salariilor nominale, a pensiilor și a celorlalte venituri ale populației pot contribui efectiv la ridicarea nivelului de trai, prin creșterea puterii de cumpărare a populației. Tocmai de 
aceea, partidul și guvernul nostru 
manifestă o grijă deosebită pentru 
asigurarea stabilității prețurilor cu 
amănuntul la mărfurile ce se vînd 
prin rețeaua comercială.Din examinarea situației pe acest an se desprinde că, prin urmărirea- fermă și consecventă a îndeplinirii prevederilor din planul de stat, 
menținerea nivelului general al 
prețurilor este întrutotul respec
tată. Astfel, pe primele trei trimestre ale anului 1966 indicele prețurilor ou amănuntul pe ansamblul mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist a fost de 99,9 față de 100 în perioada corespunzătoare a anului 1965, el rămînînd practic neschimbat atît la produsele industriale alimentare, cît și la cele nealimentare. Este de remarcat că, în ce privește legumele și fructele, care au un rol în- | semnat în ' . _lației și ale căror prețuri variază în funcție de recoltă, preturile cu amănuntul au fost, în acest an rod-

aprovizionarea popu-
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al poporului sovietic, exprimăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și întregului popor român mulțumirile noastre sincere pentru felicitările cordiale și bunele urări trimise cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.împărtășim convingerea dumneavoastră că prietenia și colaborarea frățească dintre popoarele sovietic și român se vor întări și dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leninismului, a egalității în drepturi, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste mondiale, al cauzei socialismului și păcii.Vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, noi succese în construcția socialistă, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.
A. N. KOSÎGHIN

' s Consi
liului de Miniștri 

_____  ___ | al Uniunii
Comunist* aî Uniunii Republicilor Sovietice Republicilor Sovietice 

Sovietice Socialiste Socialiste

L. I. BREJNEV 
Secretar general 

al Comitetului Cen
tral al Partidului

N. V. PODGORNÎI
Președintele Prezi- Președintele 

diului Sovietului
Suprem al Uniunii

nic, sensibil mai mici decît în anii precedenți. Astfel, indicele prețurilor la legume în comerțul socialist, în primele trei trimestre ale anului fructe rioada trecut.fiind și influenta regulatoare prețurilor comerțului socialist, indicele prețurilor a fost, în aceeași perioadă, de 84 la legume și 92 la fructe.

1966, a fost de 89,5, iar la de 88,6, față de 100 în pe- corespunzătoare a anului Pe piața țărănească, dată a
(Continuare în pag. a V-a)

noua instalație 
de prelucrare 
a motorinei

UMANISMUL LEGII
întreaga legislație a României socialiste este pătrunsă de grija față de om. Atît în opera de elaborare a legii cit și în aplicarea ei, umanismul socialist constituie un principiu fundamental. Incriminarea și sancționarea unor anumite fapte periculoase constituie, în societatea noastră, acte de apărare a unor valori sociale deosebit de prețioase pentru interesele poporului nostru.Recenta modificare a Codului penal, prin sancționarea infracțiunii de avort, dă expresie unor necesități obiective, legice, izvorî- te din însăși dezvoltarea societății noastre. Ușurința cu care s-a efectuat, uneori, întreruperea sarcinii, frecvența, aș spune alarmantă, a u- nor atari întreruperi, atrăgeau consecințe nefaste pentru sănătatea femeii, aducînd totodată mari prejudicii natalității, intereselor națiunii române.Necesitatea legică a dezvoltării națiunii reclamă asigurarea unei corelații juste între sporirea producției de bunuri materiale și spirituale și creșterea populației, între grupele de populație tinere și adulte. Dînd expresie tocmai unor asemenea necesități obiective, legiuitorul a instituit interdicția generală a întreruperii cursului sarcinii, asigurînd, sub sancțiuni penale, respectarea acestei interdicții, Sancțiunile stabilite pentru infracțiunea de avort, ca șl pentru infracțiunile conexe cu aceasta, sînt severe. Sînt severe dar sînt drepte, judicios dozate, în raport cu gradul real de pericol social pe care îl prezintă infracțiunea de

de prof. univ. 
Grigore RÎPEANU 

decanul Facultății de drept 
Universitatea Bucureștiavort ca și infracțiunile subsecvente acesteia. Severitatea legii reflectă periculozitatea socială ridi-
OPINII

cată a infracțiunii de avort. Legea gradează treptat pedepsele, diver- sificîndu-le în raport cu consecin

fele. De asemenea, întrucît infrac- , fiunea de avort poate fi săvîrșită si în participație, legiuitorul stabilește pentru participanți, inclusiv favorizatori, aceeași pedeapsă ca și pentru autori.Interzicerea, sub sancțiuni penale severe, a cursului sarcinii răspunde unor scopuri deosebit de înalte. în general, atunci cînd pentru anumite fapte periculoase legiuitorul instituie sancțiuni penale, tinzînd să apere valori sau relații sociale de un nemijlocit interes pentru ordinea de drept, el trebuie să țină seama și de interesele de îndelungată perspectivă ale societății.- O asemenea situație a fost chemat s-o rezolve decretul cu privire la sancționarea infracțiunii de avort.
(Continuare în pag. a V-a)

Rafinăria din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-au 
încheiat cu succes probele teh
nologice la noua instalație de 
solventare cu furfurol a moto
rinelor.

Instalația a fost construită 
după proiecte întocmite de spe
cialiști din cadrul Institutului de 

l proiectări pentru industria pe
trolului din Ploiești, iar utilajele 
cu care este dotată au fost re
alizate în cea mai mare parte în 
țară. Noul obiectiv va prelucra 
anual 300 000 tone de motorină 
provenită de la instalațiile de 
cracare catalitică ale rafinăriei. 
Din acestea se vor separa 87 000 
tone de extract aromatic — ma
terie primă folosită la fabricarea 
negrului de fum. Motorina re
zultată din prelucrare are carac
teristici superioare, printre care 
temperatură scăzută de conge
lare și randament ridicat în com
bustia motoarelor Diesel.

în afara nivelului ridicat de 
automatizare a procesului tehno
logic, instalația se caracterizează 
și printr-o serie de noutăți tehni
ce, printre care un nou sistem de 
răcire cu ajutorul curenților de 
aer și un nou tip de cuptor pen
tru încălzirea agentului termic.

Primele cantități de extract a- 
romatic produs în noua instala
ție au fost expediate fabricii de 
negru de fum de la Pitești.

(Agerpres)

Telegrame
Excelenței Sale 

Domnului CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Liban, exprim Excelenței Voastre sincere felicitări ■ și cele mai bune urări pentru bunăstarea poporului libanez.
Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomâniaPlăcut impresionat de amabilele urări pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să primească mulțumirile mele foarte sincere și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și a poporului român.

c u r i n d

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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0 lucrare tu caracter en
ciclopedii actual pentru 
toate virstele și profesiile. 
In 420 de pagini sem
nează peste 100 de per
sonalități marcante din 
țară și străinătate: sa- 
vanți, sociologi, econo
miști, scriitori și artiști 
celebri, exploratori, re- 
cordmeni mondiali etc



PAGINA 2 SCINTEIA

ivers
Deva fără

De pafru luni, Ja Deva nu serf 
mai prezintă nici .un spectacol.fcf 
Molivul ? Se modernizează scena 
sălii „Arta". După cele mai op-?’ 
timiste prevederi, spectacolul j ' 
inaugural va avea Ioc abia pes-j. 
te șase luni. Prin urmare, în a- ’ 
ceastă „stagiune" constructorii , 
se dau în spectacol.

o

• La Tg. Mureș a început 
construirea a 100 de apartamen
te proprietate personală, cu 
două, trei și patru camere (plus 
dependințe). Curînd se vor des
chide noi șantiere.

® Stațiunea balneo-climatică 
Slănic Moldova se dezvoltă (lu
crări în valoare' de 44 milioane 
lei). Capacitatea stațiunii crește 
cu 500 locuri.

a La fabrica „1 Septembrie" , 
Satu Mare s-a dat în folosință 
un grup social. Clădire modernă 
cu vestiare, săli de dușuri, cabi
net medical etc.

Circulație»O oră la intersecția străzilor Horia, Dacia și Dragalina din Cluj. Ieri. Au trecut, în diferite sensuri, 439 mașini. Dar chestiunea e alta : din 48 de mașini care trebuiau (conform regulilor) să acorde prioritate trecerii pietonilor, în locuri special marcate, numai 18 au respectat această prevedere. Printre cele care au încălcat legea circulației sînt și autoturismele „ȘCOALĂ" nr. 3324 și 3322 Cj, cu instructorii lîngă volan !
Trenul accelerat 511 a plecat în cursă spre Suceava. Conductorul Iacob Eugen, la „înțelegere", a luat cu el, cu obligația de a duce pînă la Suceava, trei călători iără bilet : Constantin Ungureanu, Marian Manea șl Petru Si- mion. De teama unui control, și-a închis clienții în- tr-o cușetă a vagonului de poștă. în Suceava, la predarea schimbului, a uitat de clienți. Aceștia au fost desco- periți tocmai la capătul liniei, cînd se făcea controlul garniturii.Conductorul să fie... taxat 1

Colete 
abandonateCu o lună în urmă a sosit în gara București-Mărfuri, pe adresa Bazei de aprovizionare și desfacere Chitila (a Ministem- lui Căilor Ferate), un colet expediat de întreprinderea „Steaua electrică" — Fieni. Conținutul : un conteiner cu 60 becuri. Deși a fost avizat de 4 ori, destinatarul nu s-a prezentat să-1 ridice. Ieri, alte 65 colete destinate unor întreprinderi bucu- reștene se aflau în locație de cîteva săptămîni. Numai în luna noiembrie s-au plătit penalizări pentru 1011 colete care n-au fost ridicate la timp. Din „buzunarul" cui sînt plătite ?
În atentia

9 

dumnea
voastră!

Un joc de noroc ilegal (a- 
părut de curînd în mai multe 
orașe- din țară), creație a unor 
escroci, „asigură" că în schim
bul a 10 lei trimiși prin poștă 
la o adresă scrisă pe „buleti
nul de participare" se poate 
cîștiga suma exactă de 31 250 
lei. Mulți cetățeni creduli au 
căzut cu ușurință pradă aces
tei înșelăciuni (după ce au 
completat formularul dactilo
grafiat, și-au asumat și obli
gația de a recruta alți cinci 
participanți). Organele de mi
liție fac cercetări. Sprijiniți-le !

De-ale biro
crației...»

Cazul e serios .și autentic. 
Sfatul popular al orașului Cra
iova a eliberat ordin de repar
tiție, pentru aceeași locuință, 
cetățeanului N. Iovan și cetate- 
nei X, cu care nici nu se cu
noștea (acum locuiesc îm
preună 1). Locatarii blocului 
s-au sesizat. N. Iovan este că
sătorit legitim, are familie în 
comuna Vîrvor (doi copiii), pe 
care a părăsit-o. Ce răspunde 
siatul popular ? „Ordinul de 
repartiție, intrat în circuitul civil, nu mai poate fi anulat. 
Președinte : ss) P. Gigea".

Sfatul popular respectiv fa
vorizează adulterul 1

Mircea ANGELESCU

(Urmare din pag. I)

de Nicufă TĂNASE

Cele mai inimoase
sentimente

Ma-

ce

țin

de-a

VIAȚA DE PARTI P

de apartamente peste apreciat pozitiv și fap- un șir de obiective — fabrica de plăci fibro-

loc nu prin umflarea prețurilor, ci pe ca- prețului de cost, în

Din nou Iași. Trei bătăi 
în ușă. La a patra se aude 
de după aceeași ușă:

— Intră.
A intrat Profira Filip,

pri- par- de s-a ne-

Filip se întîl- 
cursa de Iași- 
cu Elena Pa-

iar în 
ani, tot 

lipsuri 
din în

să vadă
ce se petrece a-

A-
fo-

„pulsului" activi'

în 
pînă 

n-am 
Așa că o să ridic

în
a-

însemnări de la conferința organizației
orășenești de partid Bacău

în cadrul dezbaterilor conferinței organizației orășenești de partid Bacău, un loc central l-au ocupat problemele legate de îndeplinirea sarcinilor economice. Lucrările conferinței, țrecînd în revistă succesele obținute în întreprinderile din localitate, relevînd că, în perioada care a trecut din acest an, planul pe ansamblul industriei o- rașului a fost îndeplinit la toți indicatorii, au reflectat creșterea competentei comitetului orășenesc de partid, a organizațiilor de partid în conducerea activității economice, în orientarea eforturilor colectivelor de fabrici și uzine spre realizarea obiectivelor de prim ordin ale planului de stat.Din darea de seamă și din cu- vîntul unor delegați s-a desprins caracterul activ al sprijinului mit de întreprinderi din tea comitetului orășenesc partid, faptul că el nu limitat la constatarea unor ajunsuri, ci, dezvăluind la fața locului cauzele care le-au generat, a contribuit în mod practic la înlăturarea lor. Iată un exemplu. întrunit la fabrica „Proletarul" se înregistrau într-un timp un mare număr de refuzuri și r^clamații, secretari și alți membri ai biroului comitetului orășenesc au Venit în întreprindere și, împreună cu comitetul de partid și specialiștii de aici, au examinat în fiecare secție cauzele calității necorespunzătoare a unor produse. Măsurile politice și tehnico-organizatorice stabilite cu acest prilej și aplicate ulterior de comitetul de partid și conducerea întreprinderii au avut efecte pozitive. în cuvîntul său, tov. Vasile Blejușcă, directorul a- cestei fabrici, a arătat că în acest an s-au produs 44 500 m p țesături de calitate peste plan, că numărul refuzurilor s-a redus considerabil.Relevînd rezultatele în domeniul îmbunătățirii calității 'produselor (de menționat, între altele, că în 10 luni din acest an, în întreprinderile orașului volumul producției destinate exportului a crescut cu 54 la sută față de. aceeași perioadă a anului trecut), metodele care au dus la obținerea lor, darea de seamă și dezbaterile conferinței au pus accentul r>e căile de remediere a deficientelor din unele întreprinderi. La I.I.L. „23 August". I.C.I.L.. ..Partizanul". întreprinderea poligrafică, organizațiile de partid nu au desfășurat, o susținută muncă politică pentru a crea o opinie de masă împotriva celor care știrbesc prestigiul „mărcii" fabricii, nu au combătut tendința unor cadre tehnice și de conducere de a considera că. din moment ce produsele se încadrează în prevederile stasurilor, n-ar mai fi nimic de făcut pentru îmbunătățirea calității. S-a arătat, totodată, că și biroul comitetului orășenesc de partid s-a ocupat insuficient de generalizarea experienței pozitive a organizațiilor de partid în folosirea unor forme variate și eficiente ale muncii no- litico-educative pentru îmbunătățirea calității produselor.Cu exigență și răspundere a fost discutată în cadrul conferinței și problema rentabilității producției în întreprinderi. Deși pe ansamblul industriei orașului s-au obținut rezultate bune în reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității producției, comitetul o- rășenesc de partid nu s-a mulțumit cu realizările globale, ci și-a concentrat atenția spre întărirea mun. oii de partid în unitățile care fa-

brică produse cu rentabilitate scăzută. La indicația comitetului o- rășenesc de partid, comitetul de partid de la fabrica „Letea" a organizat un colectiv de ingineri, tehnicieni și economiști care, în urma studiului efectuat, a propus măsuri privind rentabilizarea unor produse. Conferința a cerut organizațiilor de partid să orienteze cît mai bine acțiunea pentru rentabilizarea unor produse ; aceasta trebuie să aibă artificială a lea reducerii
condițiile ridicării continue a calității.Conferința a apreciat pozitiv rezultatele obținute în acest an de majoritatea unităților industriale din oraș în îndeplinirea planului la unul din indicatorii principali, care oglindește punerea în circuitul economic a producției fabricate, finalitatea activității economice a întreprinderilor — producția marfă vîndută și încasată ; totodată, în cadrul lucrărilor s-a subliniat că rezervele existente în a- cest domeniu n-au fost nici pe, departe epuizate. Directorul Direcției orășenești a Băncii Naționale, tov. Dumitru Paloșeanu, s-a referit îndeosebi la cauzele, de ordin subiectiv care determină unele întreprinderi să realizeze acest indicator în mod inegal, cu fluctuații de la o lună la alta : „asalt" în producție, livrări neritmice, aglome-, rate spre sfîrșitul lunii, nerealiza- rea integrală a producției marfă, nerespectarea disciplinei contractuale. Conferința a cerut organizațiilor de partid, îndeosebi celor de la fabrica de șuruburi, Uzina metalurgică, „Confecția", I.R.I.C. și combinatul pentru industrializarea lemnului, să acorde o mai mare atenție respectării prevederilor contractelor economice încheiate cu beneficiarii.Ținînd seama de indicațiile date. 1 de conducerea partidului cu pri- S vire la concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea planului 1 de investiții — ca problemă cen- I trală a dezvoltării economiei în ,| întreaga perioadă a cincinalului t- “ conferința a examinat cu răspun- I dere stadiul îndeplinirii investiții- I lor pe acest an. Constructorii de.. ■ locuințe din oraș au acumulat o experiență valoroasă (ei și-au propus să realizeze pînă la sfîrșitul anului 44 plan). S-a tul că la între care lemnoase de la C.I.L. Bacău — ră- mînerea în urmă a fost recuperată, existînd premise pentru îndeplinirea integrală a planului anual de investiții. Totodată, în conferință s-au adus critici întemeiate conducerilor unor întreprinderi care au rămîneri în urmă în acest domeniu, ceea ce a făcut ca în 10 luni să se realizeze doar 70 la sută din planul anual de investiții pe ansamblul orașului.Conferința a cerut comitetului orășenesc de partid să controleze decadal stadiul realizării planului de investiții, să coordoneze eforturile tuturor factorilor care concură la realizarea acestuia, pentru ca lucrările pe șantiere să se des- . fășoare ritmic încă din prima lună a anului viitor. Bineînțeles. — cum s-a subliniat în < controlul asupra

tății șantierelor trebuie efeotuat nu ca un .scop în. sine, ci pentru a _se preveni sau a se descoperi în stare embrionară anumite neajunsuri și a le înlătura operativ. S-a arătat, totodată, că îmbunătățirea muncii de partid pe șantierele de construcții trebuie să constituie în continuare un obiectiv principal al activității comitetului orășenesc de partid, în vederea întăririi disciplinei în producție, ridicării nivelului calitativ al lucrărilor.Lucrările conferinței au demonstrat maturitatea politică a organizației orășenești de partid Bacău, jalonînd principalele direcții spre care urmează să fie concentrată în viitor activitatea organizațiilor de partid în mobilizarea oamenilor muncii pentru dezvoltarea economică și social-culturală a orașului, pentru îndeplinirea e- xemplară a planului pe 1966 și în anii viitori ai cincinalului.

IN EDITURA
potmcA
au apărut

înmănunchind 
măr de studii scrise de 
primi secretari și secretari 
ai comitetelor regionale 
și raionale de partid, lu
crarea tratează probleme 
cu privire la : principiul

Spirit de prevedere. (La expoziția cu vînzare de felicitări, deschisă la 
galeriile Fondului Plastic din Capitală)

Foto : A. Cartojan

Adu-o la mine 1
Cunoștința Elenei Ma- 

nole a fost angajată și, 
după cîteva zile, șefa ser
viciului personal se trezi 
cu un plic în care erau 
500 de lei, drept „atenție" 
pentru serviciul făcut. La 
început Niculina Palade 
sra codit. Să ia „atenția", 
să n-o ia? Și a luat-o. 
Elena Manole, cu expe
riența ei „înaintată", a în
ceput să-i dea tîrcoale. 
„Cu șefa asta a persona
lului e o pîine de mîn- 

, și-a zis ea.

muncii colective, ca teme-, 
lie a unei rodnice activi
tăți a organelor și organi
zațiilor de partid (Dumitru 
Popa), adoptarea hofărîri- 
lor de către plenarele co
mitetelor de partid (Teo
dor Haș), organele de 
partid, ca organe colec
tive de acjiune (Aurel 
Duca), rolul activului de 
partid (Mihai Telescu), 
contribufia criticii și au
tocriticii la îmbunătățirea 
continuă ai muncii colecti
ve (Miu Dobrescy), apli
carea propunerilor făcute 
de comuniști (losif Uglar), 
adunarea generală a or
ganizației de bază (Du
mitru Balalia), munca bi
rourilor organizațiilor de 
bază între două, adunări 
generale (Lina Ciobanu), 
promovarea muncii colec
tive în activitatea organi
zațiilor de masă și ob
ștești (Nicolae Vereș).

lucrarea se adresează 
organelor de partid re
gionale, raionale, orășe
nești, organizațiilor de 
partid din cele mai dife
rite domenii de activitate, 
celor care studiază; în în- 
vătămînful de partid, 
precum și tuturor celor 
care se preocupă de pro
blemele construcfiei 
partid.

I
I
i
i 
I
I 
i 
i țeles, asa | conferință, .ui" activi

Dactilografa Elena 
nole, salariata Fabricii de 
confecții-Iași, intră în 
birou fredonînd prea cu
noscuta melodie „Prieten 
drag". Deodată descoperi 
lîngă mașina de scris un 
bilet pe care-l citi cu 
voce tare : „Tov. Manole, 
am plecat fără nimic, însă, 
eu cum ajung îți trimit o 
vedere cu adresa. Dacă 
faci ceva cu ACEIA, îmi 
trimiți acolo prin poștă. 
Iți mulțumesc".

Elena Manole își îm
brăcă pardesiul și. ieși în 
oraș. O căută pe Profira 
Filip (vom afla mai tîrziu 
cine e Profira) și după 
o găsi îi spuse:

— Te duci imediat 
satul Cîrniceni și-mi
duci două ori trei persoa
ne... Uite, îți dau și bani 
pentru cursă.

— La 1 500 ori la 2 000?
— Dacă aduci din A- 

CEIA cu 2 000 ești cine
va. Ai și tu 200 de per
soană.

Și Profira Filip porni 
cu cursa de Cîrniceni.

Predeal. Orele 16,43 fix. 
O femeie înfășurată în
tr-un șal roz-bombon tra
versează foarte legal 
strada. Intră întf-o libră
rie și cumpără o vedere. 
Cu un stilou cu pastă (ne- 
făinoasă) scrie pe verso-ul 
vederii: „De pe frumoa
sele meleaguri brașovene, 
îți doresc multă fericire, 
noroc și tot, ce-i mai fru
mos în viață.' Locuiesc la 
vila 1 Mai, camera 10, 
stațiunea Predeal".

Cine este această fe
meie care se odihnește la 
Predeal și trimite atît de 
grăbită cele mai frumoase 
sentimente Elenei Manole 
din Iași ? Cine e ? Nu-mi 
place să văd oamenii mu
rind de curiozitate, de 
aceea vă spun: E șefa 
serviciului personal de la 
Fabrica de confecții Iași 
și se numește Niculina 
Palade.

foarte puțin radioasă. E- 
lena Manole o întreabă:

— Ai făcut ceva ?
— Trși persoane. Dar 

slabe. Două 1 200 de lei, 
iar a treia 1 000. Poftim 
plicurile.

— Ești mare șmecheră 
Profiro. Șefa o să renunțe 
la tine. Vom lucra numai 
cu Mihai Arustei. El adu
ce persoane de la 1 500 lei 
în sus.

Elena Manole, puțin 
nemulțumită, numără 
banii din plicuri, își ia 
pardesiul pe umeri' și 
pornește spre cel mai a- 
propiat Oficiu poștal. Cu 
mandatul nr. 1 246 654 
trimite spre Predeal, adi
că la vila 1 Mai, camera 
10, o parte din bani.
Un om cumpără 
o damigeană 
de 10 kg și un plic

Profira Filip este de 
pămînt din satul Cîrni
ceni. Și după cum ați vă
zut era omul de încredere 
al Elenei Manole. Ea era 
trimisă în sațul de mai 
sus să recruteze.

— Care vrei să te an
gajezi la Iași, la Fabrica 
de confecții ? se interesa 
ea printre săteni. Nu e 
nevoie nici de cerere la 
forțele de muncă, nu e 
nevoie de nimic.

— Chiar de nimic ? se 
mirau interesații.

Femeia făcea prețurile 
■ pe loc.

— Ei, chiar nimic I 
Pentru tine 1 500. Pui în
tr-un plic obișnuit 1 500 
de lei, mi-i dai mie și 
gata. Iți aduc hârtiile să 
te prezinți la vizita me
dicală. Ca să meargă mai 
repede aduci cu tine și 
ceva găini, cîteva ouă...

— Dumneata ai două 
fete, nu ? Este, nea Va
sile ? Pentru că ai două 
fete, te lăsăm cu 2 500 a- 
mîndouă. Dar mai aduci

' și ceva de-ale gurii...

cuprinde sfu-

IMPORTANTE

CANTITĂȚI 

DE LAPTE ÎN PLUS 

FAȚĂ DE ANUL TRECUT

Bilanțul încheiat la Direcția generală a industriei .laptelui din Ministerul Industriei Alimentare a consemnat faptul că întreprinderile de industrializare a laptelui și-au realizat cu 35 de zile mai devreme sarcinile anuale de plan. Acest succes se datorește pe de o parte faptului că unitățile agricole — care pînă la 19 noiembrie au livrat întreaga cantitate de lapte contractată pe întregul an — au pus la dispoziția industriei cantități suplimentare de lapte de vacă, iar pe de altă parte lărgirii, modernizării și folosirii mai bune a capacităților de producție existente. Din calculele făcute de specialiști reiese că față de 1965, în acest an întreprinderile din sector vor prelucra în plus o cantitate de lapte mai mare cu o cincime.Depășirea producției prevăzute creează, în continuare, condiții pentru o mai bună aprovizionare a populației cu lapte și produse lactate. (Agerpres).

Aprovizionarea de iarnă 
a localităților îndepărtate

Profira 
nește în 
Cîrniceni 
zuc.

— Ce-ai cumpărat din 
Iași, Leano ?

— O damigeană de 10 
kg și un plic.

— Ce faci cu dami
geana ?

— O umplu cu vin și o 
duc lui Mihai Arustei.

— Și în plic cît îi pui ?
— 1 000 de lei.
— Numai 1 000 ? Puțin. 

Cum strică prețurile 
rustei ăsta, arză-l-ar 
cui de nerușinat!

Primul plic 
cu 500 de lei

minte și încălțăminte, pături, sticle de lampă, caele, colți pentru gheață, petrol, chibrituri. Magazinele situate pe brațul Sulina . mai au de primit importante cantități de produse care se găsesc de mult în depozite la Tul- cea. De altfel, în legătură cu Delta, unii specialiști locali au făcut o propunere care ar merita analizată : înființarea u- nei organizații comerciale a Deltei. S-ar întări astfel simțul de răspundere al factorilor care contribuie la aprovizionare (în momentul de' față — 6 organizații comerciale), iar comerțul s-ar desfășura mai bine.Asigurarea mijloacelor de transport este de maximă în

semnătate în aprovizionarea întregii rețele comerciale. După cum ne informează corespondenții noștri însă, de multe ori întreprinderile regionale de transport nu înțeleg să acorde în acest sens sprijinul cuvenit. între 1 și 15 noiembrie, I.R.T.A. Oltenia trebuia să pună la dispoziția cooperației de consum 1 432 de autocamioane. Dar cooperația n-a primit decît 1110. Din această cauză au rămas în depozitele centrale mărfuri facturate și nelivrate în valoare de peste două milioane lei. Din cele 3 800 tone de mărfuri prevăzute a fi transportate în luna noiembrie, autobaza I.R.T.A. Dorohoi transportase pînă în ziua de 16 a lunii numai 1 050 tone. Reprezentantul Minis

terului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene la ședința a- mintită a precizat limpede: nu există în momentul de față piedici în asigurarea de autocamioane pentru mărfuri. Sînt de așteptat măsuri imediate, astfel ca practica unor organe regionale și raionale să nu dezmintă a- firmațiile. făcute cu toată răspunderea de reprezentanți ai forului. tutelar.Desigur, situația specială din timpul iernii a . localităților îndepărtate nu înseamnă izolarea lor completă. în ciuda greutăților reale, organizațiile comerciale trebuie să țină legătura cu toți gestionarii din aceste centre și, în funcție de posibilități, să a- sigure reasortarea u- nităților de desfacere cu mărfuri noi.

Aș putea să vă 
mistere de-astea 
mîine seară. Dar 
timp, 
vălul. Ce știți pînă acum 
despre Elena Manole ? 
Că este dactilografă la 
Fabrica de confecții Iași 
și că se ocupă cu niște a- 
faceri necurate. Ca să a- 
veți portretul ei întregit, 
trebuie să mai aflați că 
dumneaei în 1956 a fost 
condamnată la un an în
chisoare pentru delapida
re, fals și mită, 
1959, la alți 3 
pentru aceleași 
personale. Ieșită 
chisoare, se angajează ca 
dactilografă la Fabrica de 
confecții și treptat-trep- 
tat se împrietenește cu 
șefa serviciului personal 
Niculina Palade. într-o zi 
s-a dus la ea și a aruncat 
undița :

— Tovarășă Palade, am 
o mare rugăminte la 
dumneata.

— Ce anume ?
— O cunoștință 

mea ar vrea să se anga
jeze la fabrica noastră. 
Vreți s-o ajutați ?

Arustei Mihai intră 
și el în combinații

Șefa serviciului perso
nal angaja și iar angaja. 
De capul ei, ca și cum 
fabrica nu avea condu
cere. La un moment dat 
însă, și-a dat seama că 
Elena Manole o cam 
trage pe sfoară. Că opreș
te o parte mai mare din 
„atenții". Porni în căuta
rea unui colaborator mai 
„cinstit". ' L-a găsit pe 
Mihai Arustei, angajat și 
el la această fabrică. O- 
mul a început și el să re
cruteze clienți de prin 
împrejurimile lașului. La 
început, dacă se tocmea să 
ia o „taxă" de angajare 
de 1 200 de lei, 1 200 de lei 
îi dădea șefei. El ciupea 
ba o damigeană cu vin, 
ba o găină, două, niște 
brînzeturi ori alte delica- 
tesuri. După ce a prins 
șmecheria, „cinstitul" și-a 
zis :

— Ia să-i mai tai din 
rații.

Și a început să lucreze 
juma-juma. Tocmea an
gajatul cu 2 000 și împăr
țea prada pe din două.

Niculina Palade însă a 
mirosit că e jecmănită și 
s-a cam supărat pe „co
laboratorii" ei.

Ca să se împace au fost 
duși la miliție. Că. nu se 
putea. Trebuia 
cineva 
colo, dacă toată conduce
rea fabricii dormea. A- 
cum, la sfîrșitul călătoriei 
mele, văd prin ferestrele 
dosarului 6 455/66 niște 
oameni cărora li se iau 
măsuri pentru haine văr
gate.

Se pune întrebarea care 
o puneau ei „colaborato
rilor" lor. Cît de persoa
nă ?

Lucrarea, 
dii, semnate de specia
liști și cadre de răspun
dere din organele centra
le și locale de stat, care 
tratează despre trăsăturile 
principale ale Constituției 
noastre, profundul ei de
mocratism și umanism 
(Dumitru I, Mazilu), drep
turile și îndatoririle fun
damentale ale cetățenilor 
(Cornel Fulger), organele 
supreme ale puterii de 
stat (prof. Tudor Drăga- 
nu), organele centrale ale 
administrației de stat (O- 
vid Marinescu), organele 
locale ale puterii și ad
ministrației de stat (loan 
Cozma), organele jude
cătorești (loan Filip), ro
lul și sarcinile organelor 
Procuraturii (Sever Geor
gescu), participarea cetă
țenilor la formarea orga
nelor puterii de sfat și la 
rezolvarea treburilor de 
sfat și obștești (prof, loan 
Ceferchi), educarea oa
menilor muncii în spiritul 
respectării stricte a legi
lor statului (Ion Sîrbu).

Lucrarea — aufor llie 
Rădulescu — investighează 
mai întîi procesul com
plex al dezvoltării forjelor 
de producfie, frecînd apoi 
la înfățișarea dezvoltării și 
perfecționării continue a 
relajiilor socialiste de pro
ducție în (ara noastră.

în tratarea acestor pro
bleme se urmărește inter
acțiunea reciprocă dintre 
cele două laturi ale mo
dului de producfie, relie- 
fîndu-se caracterul științi
fic, creator al politicii 
P.C.R., experiența 
porului nostru în 
struirea socialismului.
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___ __________________ 9a îndepliniriiexemplarea planului

Desfășurarea în ritm susținut a produc

ției, realizarea cadențată a tuturor indi

catorilor planului impun, ca o condiție 
de prim ordin, respectarea iermă a disci

plinei interne în fiecare întreprindere. 
Subliniind importanța acestei probleme, 
la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu a arătat : 
, .îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan 
cere întărirea continuă a disciplinei de 
producție și de muncă, respectarea cu 
strictețe a proceselor tehnologice, a nor

melor de organizare interioară a între

prinderilor, a atribuțiilor factorilor de 
conducere, de la director și pînă la 
maistru, a răspunderilor fiecărui munci

tor în îndeplinirea sarcinilor de produc

ția”. Cum este respectată disciplina in

ternă a întreprinderii ? Este asigurat ca

drul în care fiecare factor de conducere,

muncitor, tehnician, maistru și inginer 
să-și îndeplinească întocmai atribuțiile 
care le revin ? Redăm, în pagina de față, 
concluziile unei anchete întreprinse în 
mai multe unități industriale.

Fiecare salariat — 
o „rotiți" importanta 

in angrenajul 
muncii și producției

în fond, disciplina in
ternă a întreprinderii este 
un element esențial al or
ganizării producției și a 
muncii, o condiție indis
pensabilă pentru bunul 
mers al îndeplinirii pla
nului și o înaltă eficiență 
a activității economice. Trebuie subliniat de la bun început că neînde- plinirea unei sarcini, a unei atribuții prevăzute prin regulamentul de ordine interioară, este o încălcare a disciplinei interne, cu implicații asupra producției. Ca orice piesă dintr-un mecanism, fiecare atribuție stabilită în cadrul diviziunii muncii în întreprindere, ce revine unui lucrător — de la director la muncitor — este stabilită pe baza unei necesități, își are menirea ei în angrenajul producției. De îndeplinirea ei depind funcționarea și rezultatele 
întregului colectiv. Cum este respectată această cerință ?

— Ca latură insepara
bilă a organizării științi
fice a producției și a mun
cii, disciplina internă con
diționează în măsură ho- 
tărîtoare întreaga activi
tate economică a unei în
treprinderi — ne-a spus ing. DIMITRIE GRECOV, directorul Uzinei de pom
pe din Capitală. Susțin a- 
ceasta, bazîndu-mă pe 
practica de fiecare zi a 
colectivului nostru. Dacă 
în 10 luni din acest an 
indicatorii de plan au fost 
realizați și depășiți — 
producția globală în pro
porție de 103,5 la sută, 
producția marfă 102,3 la 
sută, producția marfă vîn- 
dută și încasată 100,7 la 
sută, productivitatea mun
cii 103,2 la sută — iar rit
micitatea s-a îmbunătățit 
mult față de anul trecut, 
acesta este neîndoielnic 
un rezultat al întăririi 
disciplinei interne în uzi
na noastră.

— în ce direcții ați acționat ?
— Cunoașterea cu pre

cizie a atribuțiilor și sar
cinilor de către fiecare 
salariat a constituit una ■ 
din principalele noastre 
preocupări. In acest sens, 
sarcinile planului au fost 
defalcate pe echipe și 
chiar pe muncitori, astfel 
încît de la începutul fie
cărei luni ei știu ce au 
de făcut. Este de la sine 
înțeles că această măsu
ră ar fi devenit insufi
cientă dacă nu s-ar fi a- 
sigurat respectarea atri

buțiilor de către toți fac
torii care concură la crea
rea condițiilor optime de 
lucru. Noi avem stabilite 
în regulamentul de ordi
ne interioară sarcini pre
cise în această privință. 
Printr-un control perma
nent și prin măsuri efi
ciente, luate de fiecare 
dată cînd a fost necesar, 
s-a asigurat îmbunătăți
rea activității serviciului 
de aprovizionare, a sec
toarelor de concepție, în
tărirea răspunderii con
ducerilor de secții. Con
trolul îndeplinirii sarcini
lor în fiecare verigă a în
treprinderii a determinat 
mărirea responsabilității 
în îndeplinirea atribuții
lor și sarcinilor de către 
toți salariații. Tocmai în 
aceste direcții am acțio
nat, primind un sprijin 
permanent din partea 
comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază din 
secții.

Cu toate că majoritatea 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor noștri consi
deră respectarea discipli
nei interne drept o înda
torire de prim ordin, to
tuși, și la noi în uzină 
s-au semnalat, în anumite 
ateliere, abateri care —în 
condițiile în care produc
ția este organizată pe bază 
de comenzi precise pe sec
ții, ateliere și mașini — 
provoacă dereglări în flu
xul tehnologic, creează 
greutăți în îndeplinirea 
planului. La prima vedere 
s-ar părea că lipsa din 
producție a unui munci
tor sau altuia poate fi su
plinită de alții, că ea nu 
ar influența cu nimic ac
tivitatea generală a co
lectivului. Dar lucrurile 
nu stau așa. Este nevoie 
ca alți muncitori să pres
teze ore suplimentare, cu 
toate consecințele nega
tive ce decurg de aici".Din cele relatate de directorul Uzinei de pompe din București se desprin
de clar că oricît de bine 
ar fi organizată producția, 
dacă o „rotiță" din angre
najul întreprinderii nu 
funcționează normal, dacă 
se încalcă disciplina in
ternă într-un atelier sau 
de către anumiți sala- 
riați, apar neajunsuri în 
desfășurarea armonioasă 
a producției. Dar există și alte păreri.Ing. ION ANTONESCU, șeful sectorului IV- montaj de la uzina „Se
mănătoarea" : „Cînd a- 
par fenomenele de indis
ciplină ? In momentul

1. Regulamentul dv. de ordine interioară cu-
prinde reale cerințe ale muncii și producției?

2. In întreprinderea dv. știe fiecare salariat 

în mod exact care îi sînt atribuțiile?
3. Ați creat o opinie publică pentru ordine, 

pentru disciplină?

cînd muncitorii nu au de 
lucru, cînd le lipsesc anu
mite materiale, scule, dis
pozitive, desene. Să e- 
xemplific. Graficul de 
montaj elaborat de dispe- 
cerul-șef prevedea ca în- 
cepînd din 5 octombrie 
să dăm zilnic cîte 5 
combine C-3. Dar el 
nu s-a respectat. Pînă la 
16 octombrie, bunăoară, 
nici o combină n-a fost 
gata pentru că nu am a- 
vut piesele necesare. Timp 
de aproape o jumătate 
de lună a trebuit să re
curgem la „artificii", să 
elaborăm un nou grafic 
de montaj pentru a asi
gura de lucru muncito
rilor."Dar cine trebuia să asigure enigmaticele condiții materiale ? Ele nu s-au creat tocmai datorită nerespectării a- numitor atribuții de către unele cadre din uzină. Iată un caz. La sfîrșitul lunii septembrie s-a constatat că pentru combina de recoltat porumb lipsesc 110 lanțuri. Paradoxal, fiindcă în evidența magaziei aceste materiale existau, fiind chiar achitate furnizorului. S-au făcut cercetări, cu care și-au pierdut mult timp directorul uzinei, dispece- rul-șef și alte cadre de conducere. în final, s-a constatat că reperele respective nu sînt în uzină. Un delegat trimis urgent la uzina „Independența"- Sibiu a descifrat „taina" : lanțurile se aflau încă la furnizor. Cei răspunzători de aprovizionarea cu aceste produse, nerespec- tîndu-și atribuțiile, nu au mai verificat intrările în depozit, cu toate că serviciul financiar plătise contravaloarea lanțurilor buclucașe. Iată cum această încălcare flagrantă a unor obligații elementare de serviciu a generat pierderi de timp și neîndeplinirea ritmică a planului la „Semănătoarea". Se des- Drinde. deci, că nu cau

zele „obiective" duc, în 
primul rînd, la încăl
carea disciplinei inter
ne a întreprinderii, ci spi
ritul scăzut de răspun
dere și de prevedere al 
unor cadre din uzină.Orice încălcare a disciplinei interne în între- 

o prinderi poate fi evitată prin respectarea atribuțiilor și sarcinilor ce revin fiecărui membru al colectivului. Dar, pentru ca să fie respectate, ele trebuie să fie precizate și cunoscute de fiecare. Am încercat să descifrăm, în continuarea 

anchetei, modul în care se cunosc aceste atribuții la întreprinderea electro- 
centrale-București. Alegerea nu este întîmplă- toare. In perioada care a trecut de la începutul a- nului, această unitate industrială nu și-a îndeplinit sarcinile privind producția de energie electrică, prețul de cost și rentabilitatea, iar la unele a- gregate au avut loc dese opriri accidentale. .

— „Întreprinderea noas
tră este tînără — ne-a spus ing. CONSTANTIN FULGA, directorul general. Ea a fost înființată în 
acest an prin unirea orga
nizatorică a centralelor 
Grozăvești și Filaret cu 
noile centrale termoelec
trice București-sud și 
„23 August". In acest răs
timp, nu s-a reușit încă să 
se formeze un colectiv 
închegat de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, 
care să-și cunoască bine 
sarcinile și răspunderile 
în producție."

Atît la centrala termo
electrică Grozăvești — azi 
cu puterea instalată cea 
mai mare — cît și la cen
trala București-sud, sînt 
oameni care nu cunosc cu 
precizie ce au de făcut, de 
unde și pînă unde li se în
tinde sfera de activitate. Din cauza necunoașterii sarcinilor, a lipsei de asistență tehnică, de control în funcționarea utilajului și aparaturii, au avut loc, numai în nouă luni din acest an — așa cum ne-a relatat tov. Fulga — 60 de opriri accidentale în funcționarea centralelor, care au dus la nerealiza- rea unei producții de e- nergie electrică de peste 50 milioane kWh.Astfel de neajunsuri în repartizarea și cunoașterea sarcinilor am găsit și la serviciile tehnice și

Controlul îndeplinirii 
sarcinilor — 

„cheia" sporirii 
răspunderii in muncă

Așa cum arată faptele, 
controlul competent, exi
gent constituie chezășia 
respectării deciziilor și 
măsurilor, întăririi con
știinciozității în exercita- 

funcționale ale întreprinderii. Șeful serviciului mecanic, bunăoară, își a- tribuie, în detrimentul altor funcțiuni principale, sarcina de „a coordona activitatea de asigurare a pieselor de schimb, din țară și din import, pentru utilaje". Or, în întreprindere funcționează un serviciu de aprovizionare, care se ocupă și el cu procurarea pieselor de schimb necesare secțiilor. „Tot astfel — ne relata ing. ANGELA PEREA, șeful serviciului avarii — 
compartimentul nostru 
are obligația calculului u- 
nor indicatori tehnico- 
economici (a puterilor e- 
fective disponibile), deși 
în sectorul producție 
există un inginer princi
pal repartizat special 
pentru urmărirea acestor 
indicatori". Redăm, în continuare și alte paralelisme în atribuții: existența a două servicii de investiții (e drept, unul se cheamă „serviciul tehnic de perspectivă", dar practic se ocupă de aceleași probleme ca și celălalt) ; serviciului de producție îi revine și sarcina de a organiza instructajul muncitorilor (? !). Din această cauză, nu de puține ori fiecare are convingerea că... poate celălalt s-a apucat de treabă. Și atunci, nimeni nu mai rezolvă sarcina.Concluzia care se desprinde din cazul acestei întreprinderi este următoarea : pentru ca disci
plina internă să poată fi 
respectată cu strictețe, se 
impune o compartimenta
re judicioasă a atribuții
lor, eliminarea paralelis
melor, cunoașterea de că
tre fiecare, cu precizie, a 
tot ceea ce are de fă
cut, spre a se asigura 
o funcționare ireproșabilă 
a întreprinderii.

rea atribuțiilor și preve
nirii anumitor consecințe 
serioase în producție.

— La noi — ne spunea tov. TEODOR NICOLAU, lnginer-șef al Rafinăriei 

Brazi —• ca șl In dltt în
treprinderi din industria 
petrolieră, chimică, ener
getică, orice încălcare a 
disciplinei muncii și a 
producției poate avea 
grave repercusiuni a- 
supra funcționării in
stalațiilor. De aceea, 
personalul cu munci de 
răspundere din conduce
rea rafinăriei controlează 
zilnic mersul instalațiilor, 
consultă inginerii, maiștrii, 
tehnicienii și operatorii, 
pentru a cunoaște even
tualele neajunsuri și a lua 
măsuri operative de în
dreptare. A fost întărită 
mult asistența tehnică la 
locurile de muncă, în toa
te schimburile. Maiștrii și 
inginerii sînt permanent 
prezenți la locurile „cheie" 
ale producției și răspund 
direct de tot ce se întîm- 
plă în sectorul de activi
tate unde își desfășoară 
munca. Acesta este, de altfel, „secretul" faptului că de la începutul anului nu am mai avut nici o a- varie însemnată în funcționarea instalațiilor, că prevederile planului au fost îndeplinite ritmic, lună de lună.De cîteva luni s-a îmbunătățit mult disciplina internă și la Combinatul 
de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din o- 
rașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Aici s-a introdus un sistem de lucru prin care conducerea combinatului este informată, în orice moment, a- supra situației existente în secții și la instalații. Numai în schimbul de noapte, prevederile regu

lamentului nu sînt respectate. De ce ? Lipsește cîteodată asistența tehnică, dar aceasta nu pentru că nu sînt ingineri de serviciu, ci pentru că cei care ar trebui să se afle în secții, lîngă instalații, stau la dispecerat sau în-
Atribuții precise.

nu generalități

Delimitarea și stabilirea 
cu precizie a sarcinilor, a 
atribuțiilor care revin fie
cărui compartiment al 
producției, fiecărei func
ții în cadrul întreprinde
rii, constituie premisa și, 
totodată, o cerință ele
mentară, determinantă 
pentru respectarea și în
tărirea disciplinei interne 
a întreprinderii. Acestea trebuie consemnate în regulamentul de ordine interioară — legea de bază a activității fiecărei întreprinderi. Desigur, regulamentul de ordine interioară nu este static, stabilit o dată pentru totdeauna. Dimpotrivă, el trebuie actualizat periodic, în funcție de dezvoltarea întreprinderii, de noile condiții create, de sarcinile care revin colectivului. Reflectă actualele regulamente de ordine interioară exigențele unei producții moderne, științific organizată ?

— Volumul de față, cu 
peste 400 de pagini, sta
bilește cu precizie atri
buțiile fiecărui serviciu și 
secție, fiecărui cadru din 
întreprindere, de la di
rector pînă la ultimul 
muncitor — ne-a relatat ing. ION CĂPĂȚINĂ, directorul uzinei „Semănă
toarea" din Capitală. Este 
o lucrare colectivă, la 
care s-a muncit multe 
luni în șir. Totuși, ea ne
cesită unele îmbunătățiri 
și modificări, întrucît de 
curînd uzina a primit un 
grad mai înalt de înca
drare, au apărut noi ser
vicii, noi funcții, care 
trebuie reflectate în re
gulament. In afară de a- 
ceasta, unele atribuții nu 
sînt suficient detaliate, 
iar altele se suprapun.— Chiar așa fiind, a- tribuțiile fixate în cele 400 de pagini se cunosc bine în uzină ?

— Vedeți, unele dintre 
atribuții sînt stabilite 
prin lege, de exemplu 
cele ale maiștrilor ; altele 

alt birou, răspunztnd la 
apel doar atunci cînd sînt chemați. Ce se întîmplă în acest timp în secțiile combinatului ? Instalația de fenol-acetonă, de exemplu, s-a aflat de cu- rînd în pragul unei grave avarii: temperatura la condensatorul din poziția nr. 26 se ridicase la 150 de grade, față de 98 cît era normal. Nimeni de specialitate nu se afla însă prin apropierea a- cestui condensator.Tot la acest combinat, s-au constatat cazuri cînd unele instalații au fost lăsate nesupravegheate. La un raid întreprins în secția de obținere a frigului, bunăoară, compresoriștii Gheorghe Racoți și Nico- lae Pădureanu au fost găsiți dormind, sub privirea oblăduitoare a mecanicului principal, iar la instalațiile M-l și D-8, cei mai mulți operatori se plimbau pe afară. Trebuie 

intervenit cu măsuri se
vere împotriva acelora 
care încalcă în mod deli
berat disciplina de muncă 
și de producție. In acest sens, conducerea combinatului are îndatorirea să cultive în rîndurile colectivului ideea că disciplina la locul de muncă incumbă o înaltă răspundere din partea fiecăruia, că ea nu trebuie să slăbească nici un moment, indiferent dacă e zi sau noapte, vreme bună sau rea. Totodată, prin regulament trebuie să. se stabilească penalizări și sancțiuni împotriva tuturor acelora care își încalcă 

atribuțiile (prevederi pe care să le cunoască bine întregul colectiv), precum și obligația cadrelor de conducere de a controla sistematic modul în care muncitorii, tehnicienii și inginerii își . îndeplinesc sarcinile.

derivă chiar din funcția 
respectivă. Pe toate le-am 
consemnat în regulament. 
Adevărat este însă că 
acest regulament nu este 
încă bine cunoscut.La întreprinderea elec- tro-centrale-București, directorul general ne-a răspuns :— în întreprinderea 
noastră, ca de altfel în 
toate unitățile din ramu
ra energiei electrice, nu 
există decît un așa-numit 
statut disciplinar, care se 
referă la organizarea și 
disciplina internă, dar și 
acesta e vechi, de vreo 
zece ani, și nu mai co
respunde nici pe departe 
cerințelor actuale. De cî
teva luni am început să 

Ce concluzii se desprind din ancheta noastră ? In condițiile producției 
moderne, orice încălcare a ordinii și disciplinei în producție și în 
muncă are repercusiuni costisitoare, afectează utilaje tehnice complexe, 
activitatea unor largi colective de întreprinderi. De aceea, elaborarea 
unor măsuri care să ducă la întărirea ordinii și disciplinei în producție, 
a unor regulamente care să stabilească precis sarcinile și răspunderile 
compartimentelor și cadrelor din întreprinderi constituie o problemă de 
stringentă actualitate. Apare necesar ca forurile de resort ale ministerelor, 
organele șl organizațiile de partid, sindicatele să sprijine îndeaproape 
întreprinderile în luarea măsurilor respective, să urmărească în perma

nență aplicarea lor întocmai, să sădească în rîndurile muncitorilor, in

ginerilor și tehnicienilor spiritul unei înalte răspunderi și exigențe în 
folosirea utilajelor și Instalațiilor, în conducerea proceselor tehnologice, 
în respectarea normelor de lucru și de organizare interioară a întreprin

derilor. întreaga activitate a fiecărei unități industriale trebuie să se 
desfășoare pe coordonate precise, pe baze științifice, în vederea în

deplinirii exemplare a sarcinilor cincinalului.

Anchetă realizată de
Nicolae PANTILIE, Gheorqhe RADEL, 
Gheorghe BALTĂ și Lauieiițiu VISKi

precizăm mai bine sar
cinile pe servicii, pe prin

cipalele funcții, dar sîntem 
încă în faza incipientă.Un regulament de ordine interioară s-a întocmit de către Ministerul Minelor pentru exploatările carbonifere din Valea Jiului. Voluminosul document, elaborat în august 1965, pare să fie bine pus la punct.

— Intr-adevăr — ne-a spus ing. VALERIU STANCIU, șeful serviciului organizarea muncii de la mina Vulcan — res
pectarea acestui regula
ment ar asigura, teoretic, 
cea mai înaltă perfecțiu
ne organizatorică. Dar a- 
ceasta numai teoretic. 
Practic, lucrurile stau 
altfel.

— Fapt este că regu
lamentul nu se respectă —■ ne-a relatat tov. ANDREI COLDA, secretarul comitetului de partid ai minei. In primul rind, 
de vină este însuși re
gulamentul. Cuprinzînd, 
capitol după capitol, fel 
de fel de generalități șt- 
un conglomerat din cele 
mai diverse atribuții, do
cumentul la care ne refe
rim s-a născut mort șl

Răspunderile 
organizațiilor de partid 
si ale forurilor tutelare A

fată de situația 
regulamentelor 

de ordine interioară

Relatam, mai înainte, că la Rafinăria Brazi instalațiile tehnologice .au funcționat, în acest an, în bune condiții. La obținerea acestui succes au contribuit și acțiunile întreprinse de comitetul de partid, de organizațiile de bază din secții pentru formarea unei atitudini noi, înaintate, față de muncă, statornicirea unui înalt spirit de răspundere pentru funcționarea în cele mai bune condiții a aparaturii și utilajelor moderne cu care este dotată rafinăria.
— Anul trecut, după o 

avarie la stația electrică 
de 35/6 kV, care s-a sol
dat cu întreruperea tem
porară a alimentării cu 
energie la cîteva instalații — ne preciza tov. ION STOICA, secretarul comitetului de partid al rafinăriei — organizația de 
partid a inițiat adunări 
pe schimburi și secții în 
care s-a discutat despre 
accidentul respectiv, des
pre măsurile care trebuie 
luate pentru evitarea unor 
asemenea opriri în viitor. 
Discuții asemănătoare, 
urmate de măsuri, se or
ganizează deseori în or
ganizațiile de bază și gru
pele sindicale.Și alte cadre din economie și activiști de partid, care au răspuns la ancheta noastră, au subliniat rolul organelor și organizațiilor de partid, sindicatelor în întărirea ordinii și disciplinei în întreprinderi. Ei au apreciat că va trebui extinsă 
experiența acelor comi
tete de partid și organi
zații de bază din între
prinderi care se preocu
pă nu numai de asigura
rea unei prezențe fizice 
de 480 de minute a oame
nilor în unități, ci și de o 
prezență efectivă, care să 
se soldeze cu maximum 
de rezultate în producție.Răspunderi sporite în domeniul întăririi disciplinei interne în fabrici și uzine revin și forurilor de resort din ministerele economice. Iată de ce, date fiind neajunsurile constatate cu prilejul an

oferă el însuși posibilita
tea de a nu fi respectat. 
Șefului de sector, de e- 
xemplu, regulamentul îi 
conferă o mare diversita
te de atribuții. Un singur 
lucru este însă omis: cît 
timp trebuie să afecteze 
acest specialist muncii de 
control și îndrumare în 
abataje, acolo unde se 
hotărăște soarta produc
ției.

— Dacă ar fi să înde
plinim zilnic tot ce este 
înșirat pe cîteva file — a completat tov. EUGEN BORZA, inginerul-șef al minei — ne-ar trebui cel 
puțin... 16 ore de lucru pe 
zi. Or, cum așa ceva nu-i 
posibil, fie că lăsăm pen
tru zilele următoare anu
mite sarcini neîndeplini
te, fie că realizăm din 
fiecare cîte puțin.Codul nescris al disciplinei interne, atribuțiile care se îndeplinesc prin tradiție, empiric, și care dau naștere de cele mai multe ori la fuga de răspundere, sînt dăunătoare. Regulamentul reprezintă cadrul organizării producției și a muncii și tocmai de aceea trebuie să fie judicios elaborat și cunoscut în mod aprofundat.

chetei noastre la întreprinderea electro-centra- le-București, am cerut și părerea conducerii Ministerului Energiei Electrice.— Cum vă explicați că întreprinderea nu are pînă acum un regulament de organizare internă ? — l-am întrebat pe tov. ing. CRISTINEL VÎLCIU, adjunct al ministrului e- nergiei electrice.
— Înseamnă că trebuie 

să și-l facă. — ne-a răspuns interlocutorul. Răspunderea revine între
prinderii pentru elabora
rea acestui „cod" al ac
tivității sale interne.— Dar ministerul nu trebuie s-o ajute ?

— Cadrele din condu
cerea întreprinderii sînt 
numite nu de multă 
vreme și, poate, nu 
și-au găsit cadența. Noi 
ne-am gîndit să le lă
săm o perioadă de timp 
la dispoziție pentru a cu
noaște centralele, să-și 
facă o părere despre or
ganizarea internă a între
prinderii, despre măsuri
le ce se impun pentru bu
nul mers al producției.Punctul de vedere este discutabil. Regulamentul 
este o necesitate imperi
oasă și obiectivă a vieții 
interne a fiecărei între
prinderi, el nu poate fi 
considerat ca ceva facul
tativ și, de aceea, nici un 
motiv nu poate justifica 
lipsa acestuia. Chiar și lipsa lui temporară poate provoca mari încurcături și perturbații în activitatea. unei întreprinderi, generează elemente de haos, de arbitrar. De altfel, am fost informați că, în ultimele zile, conducerea Ministerului Energiei Electrice a aprobat un regulament de organizare și funcționare a întreprinderilor de centrale și considerăm că aceasta este de bun augur pentru îmbunătățirea activității unităților în subordine. Cu atît mai mult cu cît situații aproape similare cu cea de la întreprinderea electro-centrale- București există și în alte întreprinderi din a- ceastă ramură/
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Interesîndu-ne pregătită adu- aflat că totul la o întîl- nire între invitați și secretarul organizației U.T.C., care... le-a explicat pro- școlii. în sală prezențl sute de a căror perso-

Vorbind despre tinerețe, psihologii, pedagogii (I scriitorii au încercat 
să-i surprindă specificul, concentrfndu-l metaforic in formulări lapidare : 
vtrsfa marilor întrebări, a marilor elanuri ți aspirafli. Plasticitatea expresii
lor ilustrează de fapt efervescenta specifică acestor ani, în care căutările 
adolescenților tind spre o fintă comună : achitarea în cele mai bune con
diții de răspunderea socială cu care au fost investiți de colectivitate. Aceste 
căutări, deloc liniare, uneori cu renunfări temporare urmate de reveniri 
ambițioase, constituie un proces complex, oferind Infinite răspunsuri la una 
ți aceeași întrebare, în funcție de trăsăturile ți evolufia fiecărei persona
lități. lată un domeniu în care Intervenția discretă dar hotărîfă a colec
tivității pentru clarificarea unor îndoieli, pentru corijarea unor atitudini ți 
concepții grețife, necrisfalizafe încă, este absolut necesară. Cum poate fi 
ea exercitată i Prinfr-o diversitate de metode, între care activitatea casei 
de cultură, ca îndrumător al celui de „al doilea opt" din via|a personală, 
joacă un rol de prim rang. De aceea, vizitînd cîteva din aceste Instituții 
de cultură, am urmărit îndeosebi cum se reflectă în preocuparea lor pro
blemele acute ale tinerei generalii, felul în care ți-au propus să realizeze 
delicata sarcină a educației morale a tineretului.

ÎNTREBĂRI?

Festivalul

INVITAȚIE
LA INIȚIATIVĂ

elevii gru- școlar „Iosif Ran- au organizat la de cultură a tinere- o utilă și intere- întîlnire cu un tema civilizată
e-

Discuțiile cu oaspeții caselor de cultură, cu conducerile lor, consultarea „jurnalelor de activitate" au scos la iveală numeroase inițiative care își propun cultivarea în rîndul tinerei generații a unor înalte trăsături morale și de caracter. La Pitești, casa de cultură invită periodic tineretul din oraș la „Clubul tinereții". Tema supusă discuției se anunță anticipat (spicuim dintre cele mai recente : „Romantismul anilor tineri", „De ce ne place muzica ușoară", „Tinerețea șl cultura personală"), sala de conferințe își mută masa prezidiului în mijlocul participanților, iar a- ceștia sînt invitați să dis
cute, să dezbată faptele prin prisma experiențelor individuale. în Capitală, casele de cultură ale tineretului din raioanele T. Vladimirescu și N. Bălcescu și-au dedicat (din păcate nu tocmai regulat) zile pentru e- levi. Iar atunci cînd „dedicația" nu a fost formală, participanții au avut satisfacția unor manifestări reușite. De pildă, o discuție despre literatura științifico-fantastică mod de previziune cietății viitoare, o nire cu realizatorii siunilor radiofonice tru copii (raionul T. Vladimirescu) ; un simpozion în cadrul căruia patru oameni de profesii diferite — un profesor, un doctor, un pictor și un jurist — au vorbit despre muncă și responsabilitate individuală în societatea socialistă, o discuție despre „Frumusețea și importanța meseriei mele’ între elevii unor școli profesionale și profesorii lor, vechi absolvenți, oameni cu înaltă calificare în specialitatea respectivă (raionul N. Bălcescu).La Casa de cultură tineretului din raionul 30 Decembrie, organizatorii au demonstrat că despre „Politețe, bunăcuviință, civilizație' se poate discuta mult mai eficace a- tunci cînd participanții sînt stimulați să pună întrebări, să obiecteze, să argumenteze personal. Recunoașterea faptului că rigiditatea, frazele pompoase debitate cu ton profesoral de la înălțimea unei catedre nu au capacitatea de influențare, că tineretul respinge tot ceea ce e fals, declamator, lipsit de căldura u- nei apropieri sincere, constituie punctul de plecare al celor mai reușite manifestări.Dar în programele de activitate ale caselor de

ca a so- întîl- emi- pen-

a

cultură figurează și alte acțiuni, concepute pe linia cea mai comodă : șablonului uzat de folosință, care nu-și găsește adeziune la bile și care nu mai tinde o investiție de fantezie în plus. Rezultatul : manifestarea, care se a- nunța a fi o confruntare a unor concepții etice, se limitează la o expunere (sau mai multe) asupra... importanței temei abordate.„La Casa de cultură din Pitești simpozioanele, conferințele sînt concepute prea didactic, uitîn- du-se că orizontul de cunoștințe a evoluat. De a- semenea, sub titluri pompoase se ascund uneori expuneri lipsite de miez, plutind în generalități, plicticoase' — arată un grup de tineri de la C.I.L.- Pitești.Cele mai multe manifestări, cu teme interesante, atractive, de un larg ecou în rîndurile tinerilor își aleg drept u- nică formă de prezentare conferința. Desigur că un lector de înaltă competență poate cuceri întregul auditoriu vorbind cu pasiune și dăruire despre „Răspunderea tînărului în societatea socialistă", „Adolescența — vîrsta marilor aspirații" sau „Educația în familie". Dar perpetuarea modalități duce rea interesului, ziția activiștilor stau nenumărate de activitate. De pildă, se acordă prea puțin „meselor rotunde”, cate timid (dar cu rezultate) la unele de cultură. Se pare multe locuri există o zervă nejustificată de procedee inedite. Desigur, se poate ca unele idei noi, odată aplicate, să nu dea de prima dată roadele așteptate. Dar a- ceasta nu înseamnă a- bandonarea inițiativei. Astfel, chiar în ziarul nostru s-a propus încă de a- nul trecut înființarea pe lîngă casele de cultură a unor cluburi care să o- fere cabinete de presă, săli de lectură, săli de jocuri, audiții muzicale la cască, noutăți din domeniul discului. Sugestia a fost primită cu entuziasm; de atunci discuțiile pe a- ceastă temă au continuat fără răgaz, dar nimeni nu cutează să facă primul pas practică. Casa de tului din dimirescu, unde încăperile respective au și fost amenajate, totul se păstrează... sub cheie.

N. Bălcescu, pului gheț” casa tului sântăgrup de juriști pe „Comportarea în societate — latură sențială a profilului omului nou", cum a fost narea, am s-a redus
tineri nalitate este în curs de formare, deosebit de receptivi la tot ce e influen- ' ță exterioară, iar organizatorii le oferă aceleași și aceleași generalități.— O situație asemănătoare apare și la clubul Combinatului chimic Făgăraș — ne-a declarat tînărul Gh. Ghiban. în întreprindere există fapte care ar putea constitui tema unor largi dezbateri în cadrul clubului : neglijențe (care au produs de curînd chiar o avarie), încălcarea normelor de comportare în societate etc. Dar ele n-au format

niciodată obiect de discuție în afara ședințelor de producție.Despre eficacitatea u- nor astfel de manifestări ne vorbește experiența Uzinei de mașini electrice București. Aici au avut loc discuții colective pe teme de morală, pornind de la niște abateri concrete : indisciplină, absențe, ținută neîngrijită. La ele au fost invitați tineri, părinți, muncitori mai în vîrstă din uzină, juriști. Opinia publică și-a spus cuvîntul, iar rezultatele s-au văzut în scurtă vreme.O acțiune asemănătoare, avînd ca punct de plecare tot niște cazuri le, s-a organizat de rînd și la Casa de turăCluj. Aici, în fața a peste 500 de studenți, doi juriști au dezbătut cazul unor tineri care, prin modul lor de comportare în societate, prin îmbrăcămintea neglijentă și extravagantă și-au atras oprobiul tovarășilor lor. Și pentru ca discuția despre modă și „modernism" să fie la o- biect, în continuare a a- vut loc o paradă a modei pentru tineret.
ȘTIȚI CE-I 
PASIONEAZĂ
PE TINERI?

aceleiași la scăde- La dispo- culturali formecredit încer- bune case că în re- față

în realizarea ei Mai mult, la cultură a tinere- raionul T. Vla-

„MOBILIZAREA"
NU ASIGURĂ
AUTOMAT

EFICACITATEA

în cele mai multe locuri vizitate, directorii caselor de cultură socoteau acțiunile pe teme educative drept reușite. „Mobilizarea a fost bine făcută ; sala a fost plină de fiecare dată" — ne relatau aceștia. Dar absolut nimeni nu a folosit drept criteriu de apreciere e- ficacitatea manifestărilor. Casa de cultură a tineretului 30 Decembrie a organizat la întreprinderea „Galenica" o mani-

festare cu tema : „Tipul omului nou”. Ideea deplasării unor acțiuni la diferite locuri de muncă este bună, putînd trezi interesul unui număr din ce în ce mai mare de tineri și atrăgîndu-i astfel spre casa de cultură. Intenția nu a coincis însă cu realizarea ei. Participan- ții au asistat de fapt la o conferință abstractă pe această temă, care putea fi ținută în oricare altă întreprindere. In raionul

Orașul Gh. Gheorghiu- Def este cunoscut ca un oraș al tinereții. în acest^ important centru al indus-' triei noastre petrochimice învață și lucrează peste 10 000 de tineri. Și totuși, unica casă de cultură din localitate are foarte sălile pline. Care explicația slabului res manifestat ? ~culturale locale ar trebui să întreprindă un sonda) larg în întreprinderile o- rașului, pentru identificarea acelor forme de activitate care se bucură de apreciere în rîndurile tineretului.

iar este inte- Forurile

„Manifestările organizate la casa de cultură nu se ridică la nivelul cerințelor actuale. Am vrea să participăm la discuții pe marginea unor filme educative, la procese literare, dar nimeni nu ne-a cercetat pînă acum preferințele. Orașul nostru s-a dezvoltat, dar viața lui culturală a rămas mult în urmă” — ne-a spus maistrul Ion Neagu de la Rafinăria din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Acest lucru îl recunoaște și primul secretar al comitetului orășenesc U.T.C., tov. Mihai Papuc:

— Din cauza unei slabe colaborări între organizația noastră și casa de cultură, manifestările care au loc sînt stereotipe, nu trezesc interes, nu reușesc să-i atragă pe tineri.La Făgăraș, după cum ne spunea Ion Tănăses- cu, secretarul U.T.C. pe combinat, cu 2—3 ani în urmă clubul era luat cu asalt de tineret. Acum însă, rar mai trece cineva pe acolo. La club există un voluminos plan de activitate, dar rămîne pe hîrtie. Și casa de cultură orășenească relache-ul ocupă prea multe zile din săptă- mînă. Pentru tineret, în toată luna noiembrie a avut loc o singură manifestare cu o temă de real interes : „Prietenie, dragoste, căsătorie". în rest, cîteva „acțiuni model" care cuprind... jocuri distractive. Lipsesc, așadar, tocmai acțiunile care îi interesează pe tineri și care sesizează specificul fiecărui loc de muncă în parte — sursă permanentă de inițiative. Astfel — pentru a oferi un singur exemplu pozitiv — nu în- tîmplător în activitatea Casei de cultură a studenților din Cluj am găsit programate consecvent simpozioane, expuneri, mese rotunde despre „Conduita studenților în mediul universitar".-Educația morală a tineretului este o sarcină de mare răspundere. Cultivarea unor înalte trăsături morale și de caracter, combaterea manifestărilor de superficialitate, crearea posibilităților de dezvoltare multilaterală a personalității nu pot fi realizate doar prin ședințe și conferințe care se succed identic lună de lună. Trebuie dezvoltat interesul tineretului, adeziunea și considerația sa pentru activitatea casei de cultură Să fie cu adevărat o „casă" primitoare, unde tînărul poate discuta cu inima deschisă problemele cele mai intime ca- re-1 frămîntă.
Radu CONSTANTINESCU
Gheorghe Baltă
Gheorghe CÎRSTEA 
Nicolae MOCANU
Alexandru MUREȘAN

Inferviu cu prof. Jacques PARROD
Centrul de cercetări de chimie macromoleculară StrasbourgMaterialele plastice cunosc în zilele noastre o continuă dezvoltare în întreaga lume. Ele trec cu succes noi și noi examene în toate domeniile economiei, dînd randamente neașteptat de ridicate. Combinarea acestora cu diverși plastifianți, stabilizatori, coloranți, lubrifianți etc. le conferă astăzi noi valori. Calitățile lor deosebite (densitate mică, . deci ușoare, preț de cost redus, posibilitatea mulării după dorință, gamă largă de proprietăți etc ), fac ca ele să fie prezente în diverse sectoare ale vieții.Pentru a informa pe cititorii ziarului nostru despre ultimele cuceriri din domeniul chimiei macromoleculare, redactorul nostru George Cuibuș a adresat cîteva întrebări cunoscutului savant francez prof. Jacques Parrod de la Centrul de cercetăriStrasbourg : de chimie macromoleculară din

I

I 
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— Deși relativ tînără, indus
tria materialelor plastice se a- 
firmă tot mai mult în econo
mie. Ce noi industrii au apă
rut ca urmare a descoperirilor 
din chimia macromoleculară? 
Ce noi invenții sînt demne de 
menționat?— Sfera de aplicație a materialelor plastice este din an în an mai largă ; nu există domeniu în care aceste produse să nu fie prezente : în industria constructoare de mașini, electrotehnică, chimică, alimentară (la ambalaje), electronică, în construcții civile și industriale, în agricultură, medicină, biologie • etc.în ultimii ani s-au înregistrat în diferite laboratoare și centre de cercetări spectaculoase descoperiri în acest domeniu. Un produs sintetic, cu însușiri deosebite, ca „pasphilul", de pildă, se îmbină foarte solid cu metalele, piatra, betonul, lemnul etc. Terluranul, un nou material plastic, cu calități neobișnuite, poate fi acoperit astăzi cu metal pe cale galva-

nică. Dorlostanul, la rîndul său, se distinge prin extensibilitate și elasticitate, dovedindu-se excelent pentru costume Teflonul, servește astăzi la producerea de piese speciale de echipament industrial, în timp ce un altul, provenit pe bază de peliculă de polietilenă s-a dovedit adecvat pentru obținerea de piele artificială, impermeabilă. Noul polimer pyrrona prezintă calități semiconductoare și fotoconductoare. O gamă întreagă de alte produse, ca ligno- plastul, sticloplastul și alte materiale termoplastice și-au făcut de» butul industrial.în afară de industriile enumerate mai sus, astăzi se fabrică vitralii și lentile de ochelari din materiale plastice, incasabile, mai u- șoare ca sticla, cu un grad ridicat de transparență. Mobilele (și țesăturile de mobilă) realizate pe bază de polimeri sînt rezistente și mult mai ieftine decît cele fabricate din materiale tradiționale. Alte noi sectoare ale vieții devin accesibile

producerea de țesături, de baie, ciorapi etc. un polimer fluorurat,

Mîine începe tradițio
nalul „Festival al filmu
lui la sate". Acțiune de 
amploare, care se bucură 
de aprecierea publicului 
din mediul rural (cu pri
lejul ediției anterioare a 
întrunit peste 14 000 000 
de spectatori), „Festivalul 
filmului la sate" se în
scrie în ansamblul mani
festărilor cultural-educa
tive din perioada de iar
nă la sate, organizate de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă în cola
borare cu alte instituții și 
organizații obștești.

Festivalul se va desfă
șura in toate cele peste . 
6 000 de cinematografe 
sătești și va cuprinde și 
localitățile necineficate 
încă, prin intermediul ca
ravanelor cinematogra
fice și aparatelor mo
bile. In aproximativ ju
mătate din numărul loca
lităților rurale din țară 
are loc, între 4 decembrie 
1966 — 8 ianuarie 1967, 
prima etapă a festivalu
lui. In cea de-a doua eta
pă, 15 ianuarie 1967 — 19 
februarie 1967, filmele 
festivalului vor fi prezen
tate și sătenilor din cele
lalte localități.

Ediția actuală a festiva
lului își propune să con
tribuie la îmbogățirea cu
noștințelor oamenilor din 
mediul sătesc, la răspîn- 
direa celor mai avansate 
metode de muncă în a- 
gricultură, la cunoașterea 
celor mai valoroase filme 
românești și străine afla
te în circulație. In acest 
scop, s-au selecționat și 
pregătit peste 40 de titluri 
de filme artistice de lung 
metraj și peste 60 de fil
me documentare, dintre 
care o parte pe teme agro
zootehnice. Menționăm fil
mele românești: „Vremea 
zăpezilor", „Faust XX", 
„Steaua fără nume", „Tu
nelul", „Fantomele se gră
besc", „Golgota", „Proce
sul alb", „Duminică la ora 

Răscoala", „Haiducii",

„La porțile pămîntului" și 
altele. In funcție de 
fondul de filme aflat la 
dispoziție, în unele comu
ne se vor organiza „Zile 
ale filmului 
Cu acest prilej se 
ține expuneri cu 
la
fiei românești, realizările 
în
Vil-a arte în anii regimu
lui nostru, probleme ac
tuale ale cinematografiei 
noastre. Se vor face son
daje privind opinia spec
tatorilor despre producția 
națională de filme.

Se vor prezenta, de a- 
semenea, numeroase pro
ducții străine ca „Aven
turile lui Werner Hoit" — 
R.D.G., „Magazinul de pe 
strada mare" — R. S. Ce
hoslovacă — distins cu 
premiul Oscar, „Zorba 
grecul", în care eroul 
principal este întruchipat 
de Anthony Quinn. „Ce
nușă" — R. P. Polonă, 
„Cele patru zile ale ora
șului Neapole" — Italia, 
„Femeia nisipurilor" — 
Japonia, „Week-end la 
Zuydcoote" — Franța, 
„Călătorul cu bagaj" — 
U.R.S.S. La dispoziția or
ganizatorilor festivalului 
stau și comedii sau filme 
muzicale cum sînt „Cît 
timp ești sănătos" — 
Franța, „Feriți-vă auto
mobilul"— U.R.S.S., „Albă 
ca Zăpada și cei șapte sal
timbanci" — R.F.G.

Pentru prima oară, cu 
prilejul acestei ediții, or
ganizatorii festivalului 
și-au propus să asigure 
proiecții de filme cinema
scop la 150 de cinemato
grafe.

In toată perioada fes
tivalului se urmărește 
sprijinirea prin film a 
manifestărilor cultural-e
ducative 
sate de 
cultură, 
U.T.C. și 
mei.

organizate la 
așezămintele de 

organizațiile 
comisiile de fe-

A. GOLIANU

18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej : Monstrul din Lochness.18,50 — Publicitate.19,00 — Telejurnalul de seară.19,20 — Buletinul meteorologic.19,23 — Rapsozi populari.19.45 — Actualitatea cinematografică.20,00 — Tele-enciclopedia.21,00 — Fantezie pe portativ — emisiune muzical- coregrafică.21.45 — „Barburca" — program de muzică ușoară.Transmisiune directă de la Varșovia.22.45 — Film : „Omul invizibil".23,15 — Telesport.23,25 — Telejurnalul de noapte.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Studioul de concerte al Radioteleviziunii) : CONCERT SIM
FONIC — 20.• Teatrul de operă și balet : GISELLE (spectacol prezentat de Baletul Național din Cuba)• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : COPIII PĂMÎNTULUI — 19,30, (sala Studio) : 
O FEMEIE CU BANI — 16, PATIMA ROȘIE — 20.• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
9 Teatrul „Lubia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76A): 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): O NOAP
TE FURTUNOASĂ — 19,30.• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
CERT — 20.• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 15,30, 
JOCUL IELELOR — 19,30.• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SA- 
MARCAND — 16.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) ! 
EU ȘI MATERIA MOARTĂ — 20,30, (sala din str. Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) t 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
O Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTER
NAȚIONAL — 19,30.

• OMUL DIN RIO — cinemascop : SALA PALATULUI (seria de bilete 1813 — orele 16,30; seria 1818— orele 20), PATRIA (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Hunedoara)— 9; 12; 15; 18; 21, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLICA (completare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15. 
9 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : FESTIVAL (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 9,15; 12,15; 15,30; 18,30; 21,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, BU- CEGI — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la ultimele două cinematografe completarea George Coșbuc, cîntărețul pămîntului românesc), MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele completarea Invizibilul vizibil).
• CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂRUL (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 10; 12.30; 15; 17,30; 20.
• MOARTEA UNUI CICLIST : CINEMATECA — 10; 12; 14.
O FEMEILE — cinemascop : CAPITOL (completare Scoica) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : LUMINA (completare Naică și barza) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, COSMOS (completare O noapte de vis) — 16; 18,15; 20,30, PACEA (completare Putna 500) — 15,45; 18; 20,15.
O WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : VICTORIA —9; 11,45; 15; 17,45; 20,30, GRIVIȚA —9; 11,15; 15,15; 17,45; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ÎNVĂȚĂTORUL : CENTRAL (completare Soarele rănit) — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
•_ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : UNION __g 45- 12 30’ 15 15.
• VIOLENȚĂ ÎN PIAȚĂ : UNION (completare Putna 500) — 18; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9.
• CÎINELE DIN BASKERVILLE : DOINA (completare în orașul lui Pușkin) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• SĂLBATICII DE PE R1UL MORȚII — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ Nr. 19 — RAPSODIE UNGARĂ : TIMPURI NOI de la 9—21 în continuare.® WARLOCK — cinemascop : GIULEȘTI (completare Orizont științific nr. 6) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.® TUNELUL — cinemascop : EXCELSIOR (completare 6 000 de ani) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, MODERN (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : DACIA de la 9—19,30 în continuare, VIITORUL — 16; 19,30.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : BUZEȘTI (completare Protectoratul păsărilor) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați) — 11; 15; 17,45; 20,30.
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : UNIREA (completare Fabula) — 15,30; 18; 20,30.
e CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : VITAN (completare Vizita conducătorilor de pattid și de stat în regiunea Bacău) — 15,30; 18; 20,15, CRÎNGAȘI (completare Ziua recoltei) — 15,30; 18; 20,30.
• VREMEA ZĂPEZILOR : MUNCA- (completare Fermenții la lucru) — 16; 18,15; 20,30.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" — 15; 17,30; 20.
• CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop ; MOȘILOR (completare Vizita conducătorilor și de stat în regiunea Bacău) — 15,30; FERENTARI (completare 6 000 de ani) 18; 20,30.
» AVENTURILE LUI WERNER HOLT serii) : COLENTINA — 15,30; 19.
O MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : VOLGA (completare Trei ori trei) — 9,15; 12; 15; 17,45; 20.30. 
® FEMEIA NISIPURILOR : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

de partid 18; 20,30, — 15,30;(ambele

MACROMOLECULELE Șlmaselor plastice: savanții americani experimentează, de pildă, înlocuirea actualelor paturi de cale ferată din lemn și beton cu paturi de cale ferată din material plastic expandat. Noi produse plastice stabile la căldură, raze gama și ultraviolete sînt destinate să servească echipamentului călătorilor în spațiul cosmic etc.Cercetătorii din domeniul chimiei macromoleculare sînt de părere că în curînd cele mai neașteptate obiecte din preajma omului, de uz curent, în școli și universități, în construcții și uzine vor putea fi confecționate din materiale plastice în combinație cu diverse alte materii prime. Chimia macromoleculară rezervă o- mului încă numeroase alte surprize. Un grup de cercetători francezi și-au propus, de pildă, construirea unui oraș în miniatură în care toate elementele — de la trotuarul străzii la acoperișul caselor — să fie realizate pe bază de materiale plastice.
— Studiile anumitor savanțl 

în domeniul chimiei macromo
leculare au dus și la intere
sante concluzii privind apari
ția vieții pe pămînt. In ce mă
sură se verifică aceste ipo
teze?— Se cunoaște, desigur, faptul că procesul de formare a moleculelor vii diferă de procesul obținerii acestora în laborator. Omul nu poate obține pe cale artifi-

cială macromolecule identice — așa cum se întîmplă în cazul unei celule vii. Acizii nucleici, dezoxiri- bonucleici (ADN) și ribonucleici (ARN), extrași din cromozomii nucleilor celulari ai unui individ, sînt formați din zeci de mii de lanțuri elementare, aparținînd celor patru baze cunoscute din structura acestor acizi. Ei se succed într-o ordine bine stabilită, de obicei aceeași. Descoperirea cea mai însemnată din ultimii ani este că la nivelul acestor lanțuri sau filamente elementare se produce o chimie complicată, dar foarte precisă, care dă naștere întregii istorii a celulei și, în ultima analiză, a individului : creșterea, reproducerea și declinul său.Cum trebuie să ne imaginăm reproducerea acestor filamente ? . în fața unui asemenea lanț se formează un alt lanț al filamentului în creștere, în ordine inversă. La un moment dat, apare necesitatea unor macromolecule de o anumită natură, care trebuie să se integreze în celula de creștere sau să provoace arderea unei mici rezerve de alimente. Se declanșează atunci un mecanism care activează o porțiune limitată a filamentului de ADN ; aceasta migrează spre un fel de șantier de construcții. în cazul nostru un microzom, unde va servi drept matriță pentru asamblarea riguroasă a acizilor aminați care formează acum molecula de proteină.Savanții sînt de părere că însușirile fizice și psihice ale oricărei

VIATAființe sînt determinate de repetiția lanțurilor elementare ale acidului ei dezoxiribonucleic. Numărul ființelor diferite, ca structură, pe care ni-1 putem imagina în principiu, atinge un ordin de mărime fabuloasă. Precizăm că numărul filamentelor de ADN care se pot construi cu ajutorul a 10 000 de motive elementare se notează cu 1 urmat de 6 000 de zero 1 Fiecare individ se caracterizează deci prin formula sa chimică particulară : dar cîte formule posibile nu există, dacă ne gîndim la generațiile trecute și viitoare !Aceste ipoteze, mult discutate astăzi în lumea științifică internațională, au condus savanții la o viziune nouă : viața s-ar reduce în ultimă instanță la o serie de transformări chimice, fine și precise, ale unor anumite categorii de macromolecule. Dar atunci, cum și unde se inserează în rețelele de atomi acele fenomene pe care nu le putem separa de viață : conștiința, memoria, senzațiile, rațiunea ? Studiul macromoleculelor dezvăluia astfel probleme mai pasionante chiar decît cele privind cucerirea spațiului cosmic. Dacă rezolvarea lor poate fi întrevăzută în viitor, aceasta se va face fără îndoială cu prețul unor noi și profunde schimbări ale concepției noastre asupra materiei.Cît privește materialele plastice, nu ne rămîne decît să așteptăm noi aplicații, mai spectaculoase, mai economice în acest domeniu atît di strîns legat de cerințele vieții.
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Congresul 
Societății

9

de Cruce Rosie
9în ziua de 2 decembrie, în Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România a avut loc Congresul Societății de Cruce Roșie.La congres au participat reprezentanți ai unor organizații și instituții centrale de stat și obștești, medici, cadre didactice, ingineri, tehnicieni, muncitori, țărani, gospodine.Congresul a dezbătut și , a- probat raportul de activitate al C.C. al Crucii Roșii, darea de seamă a Comisiei de revizie, a a- doptat unele modificări la statutul societății și a ales Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, Comitetul executiv și Comisia de revizie. Președinte al Societății de Cruce Roșie a Republicii Socialiste România a fost reales tov. Anton Moisescu.în numele membrilor Societății de Cruce Roșie,, participanții la congres au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o scrisoare adresată Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și Consiliului de Miniștri, prin care se angajează să muncească neobosit, alături de cadrele medico-sanitare, pentru sprijinirea educării sanitare a maselor, înfăptuirii politicii partidului de ridicare continuă a stării de sănătate a poporului. (Agerpres)

Asigurarea stabilității 
prețurilor cu amănuntul

(Urmare din pag. I)Desigur, preocuparea pentru stabilitatea prețurilor nu se limitează doar la evitarea oscilațiilor de prețuri, ci presupune și grija de a asigura în rețeaua comercială mărfuri pentru diferite categorii de venituri. După cum se știe, în foarte multe grupe de produse există sortimente cu prețuri mici, mijlocii și mai mari. Dacă, de pildă, populația cu venituri mici n-ar găsi în rețeaua comercială salam de vacă, pîine integrală, țigări „Naționale" sau stofe cu prețuri de 100 lei metrul și, în locul , acestora, i s-ar oferi numai salam de iarnă, pîine albă, țigări „Snagov" și stofe de 360 lei metrul — sau chiar produse cu prețuri mijlocii —• ea nu și-ar mai putea acoperi în aceeași măsură cerințele, chiar dacă a- ceste produse sînt de o calitate mai bună, întrucît cu veniturile șaje lunare ar putea cumpăra cantități mai mici din aceste mărfuri. S-a constatat și se mai constată încă, în unele localități și în anumite perioade, că magazinele sînt insufici- f ,t' aprovizionate cu unele sortimente ieftine cerute de populație. Nu rareori s-a făcut simțită lipsa unor preparate de carne ieftine (caltaboși, afumături, tobă), a unor produse textile și de încălțăminte ca barchet, sibir, bocanci bărbătești, cisme de cauciuc, stofe ieftine pentru costume și paltoane etc.E adevărat, cele mai multe întreprinderi industriale respectă prevederile contractelor încheiate cu organizațiile comerciale, livrînd în proporția stabilită cantitățile de produse ieftine. în alte întreprinderi însă se manifestă tendința greșită de a realiza indicatorii valorici ai planului prin fabricarea și livrarea, într-o proporție mai mare decît cea prevăzută, a unor sortimente scumpe, în dauna, celor ieftine. Este cazul întreprinderii regionale de industrializare a cărnii — Iași, care, în 10 luni din acest an, a produs și livrat unităților comerciale numai 146 tone preparate de carne cu prețul de pînă la 15 lei pe kg, față de 207 tone cît era prevăzut în contract ; în schimb, a livrat peste cantitățile contractate 280 tone de produse la prețul de peste 23 lei pe kg. Sînt și situații cînd, din tendința de a-și realiza mai ușor, planul de desfacere, unele organizații comerciale nu comandă sau nu ridică întreaga cantitate de _ sortimente ieftine, deși acestea sînt solicitate de populație. Astfel, potrivit sesizărilor Ministerului Industriei Alimentare, în trimestrul I u- nitățile cooperației de consum din regiunea Galați nu au ridicat 4 900 kg de preparate de carne cu prețul pînă la 15 lei pe kg din totalul de 8 300 kg contractate ; unitățile comerciale din regiunea Brașov nu au contractat preparate de carne cu prețuri ieftine la nivelul cantităților oferite de întreprinderea furnizoare.Apare absolut necesar ca ministerele producătoare să urmărească riguros ca fiecare unitate în subordine să realizeze — paralel cu cantitățile din celelalte categorii de mărfuri cu prețuri mijlocii și mari — și sarcinile prevăzute în lista anexă la planul de stat privind livrarea către fondul pieței a cantităților de sortimente ieftine, iar organizațiile comerciale să comande și să preia din timp toate aceste produse în vederea unei cît mai bune aprovizionări a populației. Potrivit indicațiilor conducerii de partid, la elaborarea proiectului de plan pe 1967 s-a urmărit ca, în cadrul stabilirii proporțiilor dintre diferitele grupe de sortimente, lista sortimentelor ief- rine să fie mult lărgită. Se preconizează, între altele, ca circa 50 la sută din țesăturile de lînă și de tip lînă, cir

Plecarea delegației de partid
și guvernamentale 

din GuineeaVineri dimineața a părăsit Capitala delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Diakite Moussa, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul comerțului exterior și al băncilor, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România.Din delegație au făcut parte Fo- deba Keita, ministrul economiei rurale și al artizanatului, Fofana Karim, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economiei, și Kalo Mohamed, director al unei întreprinderi naționale de import de materiale și produse agricole.
cri iui t/A ? t:i viviUiyi: KtiYIEM

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 decembrie. In țară : După o încălzire trecătoare, vremea se va răci treptat. Cerul va fi schimbător, mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între

ca 80 la sută din țesăturile de bumbac și circa 75 la sută din cantitatea de încălțăminte destinate fondului pieței să fie din categoria celor ieftine. La alte grupe de produse (aparate de radio, mobilă etc) s-au precizat nu numai cantitățile, ci s-au nominalizat și tipurile ieftine — cerute de populație — care trebuie neapărat să fie produse.în economie apar mereu produse și sortimente noi, variate, menite să îmbogățească și să diversifice gama produselor existente. La ce prețuri trebuie vîndute acestea ? Au fost cazuri cînd, sub un ambalaj schimbat, așa-zis mai elegant, „noului" sortiment, deși nu conținea vreo deosebire sensibilă față de cel vechi, i s-a precizat un preț (său i s-a propus un preț) mai mare decît cel existent. Astfel, Ministerul Economiei Forestiere a propus să se vîndă cutii cu 1 000 de chibrituri la prețul de 5,30 lei cutia, față de 2,25 lei cît se vinde astăzi cutia de 760 chibrituri, „jus- tificînd" prețul prin confecționarea manuală, mai scumpă, a ambalajului. Oare chibritul arde mai bine dacă se vinde într-un ambalaj confecționat manual ? Oare gospodina are nevoie de ambalaj, ori de chibrituri bune ? Corelată după numărul de bețe, cutia de 1 000 de chibrituri trebuie să coste 3 lei — și nici un ban mai mult.Pentru a se menține cu strictețe nivelul actual al prețurilor, la produsele și sortimentele noi prețurile se stabilesc prin comparare (corelare) cu prețurile produselor existente. Dacă ele sînt calitativ superioare, se înțelege că și prețurile trebuie să fie mai mari; dacă sînt de calitate inferioară, prețurile sînt mai mici. Problema esențială care se pune este ca nu cumva sortimentele noi mal scumpe să înlocuiască sortimentele ieftine cerute de populație •— și pe această cale să se afecteze nivelul de trai. în acest an s-au luat măsuri stricte și în a- ceastă privință, atît sub aspectul respectării cantităților de produse cu prețuri mici, planificate a fi vîndute populației — despre care am vorbit mai sus — cît și sub aspectul urmăririi prețurilor medii pe grupe de produse. în tot cursul cincinalului se va urmări consecvent realizarea acestor prețuri medii, care reflectă proporțiile prevăzute între diferitele sortimente din punct de vedere cantitativ, calitativ și al nivelului de preț.O altă problemă importantă o constituie operativitatea stabilirii prețurilor. Se mai constată că, în sistemul actual, verigile prin care trebuie să treacă un preț din momentul întocmirii documentației și pînă la aprobarea lui (calculațiile destul de complicate, formalitățile de omologare a produselor etc.) lungesc artificial durata de stabilire a prețurilor și întîrzie punerea în fabricație și pe piață a unor mărfuri. Pentru simplificare și creșterea operativității, ministerele și Comitetul pentru Prețuri au luat unele măsuri, elaborînd o serie de normative simple de calcul, precum și bareme de prețuri. Mai sînt însă destul de multe de făcut. atît în domeniul simplificării modului de calcul, cît mai ales în ce privește eliminarea verigilor și formalităților care s-au dovedit într-o serie de cazuri inutile. Comitetul pentru Prețuri, în colaborare cu organele interesate, a analizat și elaborează în momentul de față propuneri care să ducă la o mai mare operativitate în stabilirea prețurilor.Oricît de just și de rapid ar fi stabilite prețurile, modul de aplicare și respectare a lor determină, în ultimă instanță eficiența lor din punctul de vedere al atingerii scopului urmărit: ca populația să primească marfa sau serviciul corespunzător prețului plătit. Con

La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior, Nicolae Giosan, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Gheorghe Vasilichi, membru al C.C. al P.C.R., președintele UCECOM, Nicolae Toa- der și Constantin Vasiliu, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de alte persoane oficiale. (Agerpres)

minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între 2 și 10 grade. In 
București : După o încălzire trecătoare, vremea se va răci treptat. Cerul va fi schimbător, temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit din vest. Temperatura ușor variabilă.

troalele efectuate de organele Comitetului pentru Preturi au constatat nu puține cazuri cînd calitatea unor produse vîndute nu mai corespunde cu aceea avută în vedere la stabilirea prețurilor. Astfel, întreprinderea „Arta Mobilei" din București a folosit în fabricarea mobilei cherestea de foioase de calitatea C în loc de calitatea A, prevăzută în calculul de preț, cherestea de rășinoase de calitatea a V-a în loc de calitatea a IlI-a prevăzută în costuri. Asemenea situații s-au constatat și la întreprinderile de industrie locală din Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiori de Vede din regiunea București, „Mobila" Ghimbav și „Mobila" Sf. Gheorghe, regiunea Brașov, „Steaua Roșie“-Zalău, „So- meșul“-Gherla, „Bobîlna“-Dej din regiunea Cluj ș. a.Se întîlnesc pe alocuri și astfel de situații. într-o serie de întreprinderi ale industriei de produse lactate nu se respectă rețetele de fabricație, înlocuindu-se parțial materiile prime sau modificîndu-se cantitățile stabilite, deși printr-un ordin al conducerii Ministerului Industriei Alimentare se interzic categoric asemenea practici inadmisibile, considerate ca o denaturare a calității produselor. Rezultă, deci, necesitatea ca forurile de resort ale ministerului a- mintit să vegheze la respectarea riguroasă a acestui ordin de către fiecare întreprindere. Și în ce privește anumite servicii prestate populației de către unități ale cooperației meșteșugărești (bunăoară, reparații de ceasornice, aparate de radio și televizoare, instalații sanitare etc.) există destul de frecvente cazuri cînd se încasează tarife pentru operațiuni care nu se efectuează. sau cînd se umflă pur și simplu calculațiile. Asemenea situații se întîlnesc și la anumite unități prestatoare de servicii ale unor sfaturi populare. La o lucrare de instalații de gaze, executată de o întreprindere a Trustului de reparații și construcții din Capitală, în urma controlului efectuat s-a constatat o diferență încasată în plus de peste 2 100 lei. Suma a fost, desigur, restituită, dar aceasta a provocat nemulțumirea justificată a cetățenilor respectivi.Este absolut necesar ca împotriva aplicării incorecte a prețurilor și tarifelor să fie luate măsuri dintre cele mai severe. Ministerele producătoare și Ministerul Comerțului Interior, UCECOM, Centrocoop, Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor, sfaturile populare, sindicatele, echipele de control obștesc trebuie să organizeze un control sistematic asupra modului în care se aplică prețurile legale, sesizînd orice abateri, iar organele competente să ia operativ măsuri de intrare în legalitate. Comitetul pentru Prețuri, care răspunde de aplicarea politicii de prețuri cu amănuntul a statului, are îndatorirea să urmărească cu strictețe cum se îndeplinesc de către organele economice centrale și locale sarcinile cu privire la proporțiile dintre diferitele categorii de sortimente de mărfuri și să intensifice controlul asupra modului de stabilire și aplicare, a prețurilor și tarifelor.Pe baza trainică a dezvoltării în ritm susținut a economiei națio- i nale, a creșterii venitului națio- B nai, fixarea corectă a prețurilor, fi aplicarea lor riguroasă, menținerea i stabilității prețurilor, respectarea întocmai a tuturor indicațiilor de partid și de stat în această direcție — împreună cu celelalte măsuri cuprinse în planul cincinal — vor asigura realizarea sarcinilor prevăzute de Con- 8 greșul al IX-lea al P.C.R. în ce privește ridicarea nivelului de trai al poporului în noua etapă de dezvoltare și propășire a României socialiste.

SIMPOZION LA ACADEMIE

Cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani 

de la nașterea lui Ion Chica
Sub egida Academiei Republicii Socialiste România și a Ministerului învățămîntului, vineri după- amiază a avut loc în aula academiei simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Ion Ghica.La simpozion au luat parte Miron Nicolescu, președintele academiei, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, membri ai Prezidiului academiei, academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, cercetători științifici, oameni de artă și cultură.în cuvîntul de deschidere, președintele academiei a evocat personalitatea lui Ion Ghica, mare cărturar și scriitor, om politic și diplomat de seamă, fruntaș al revoluției din 1848, unul din fondatorii Academiei Române.

ÎNAPOIEREA DIN REPUBLICA 
FEDERALĂ A GERMANIEI

A DELEGAȚIEI DE ZIARIȘTI 
ROMÂNIDupă o vizită de două săptă- . mîni făcută în Republica Federală a Germaniei, la invitația Oficiului Federal de Presă și Informații, delegația de ziariști români, condusă de George Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România, s-a înapoiat în Capitală. în timpul călătoriei prin Republica Federală a Germaniei, ziariștii români au vizitat obiective industriale și instituții economice și culturale din orașele : Bonn, Frankfurt pe Main,. Miinchen, Kbln, Hamburg ș. a. Ziariștii români au avut convor-, biri cu Kurt Schmiicker, ministru în guvernul federal, Karl Carstens, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Carlo-. Schmid, vicepreședinte al Bundes- tagului, Berthold Martin, președintele Comisiei culturale din Bundestag, Siegfried Zoglmann,

Sewilaî
(Urmare din pag. I)în adevăr, reglementarea la care ne referim îmbină cu chibzuință interesul imediat al ocrotirii sănătății femeii cu interesul major, de perspectivă, al națiunii, al creșterii ei, al sporirii, prin aceasta, a contribuției noastre la progresul umanității.Iată de ce socotim că reglementarea și sancționarea recentă a faptelor periculoase în legătură cu întreruperea sarcinii izvorăște din necesitățile umanității însăși. Sancțiunea penală nu urmărește numai — și nu urmărește în primul rînd — să constrîngă o persoană să-și conformeze conduita ei regulilor statornicite de norma de drept. Orice sancțiune penală joacă un mare rol preven- tiv-educativ. Atît prin înscrierea 

în legea penală cît și prin apli
carea de către instanță, sancțiu
nea penală este destinată să 
creeze un climat în care să scadă 
sau să dispară abaterea de la re
gulile apărate de drept. în acest sens, pedeapsa are un rol real inhibitor. O minoritate poate vedea în sancțiune constrîngere. Dar sînt anumite elemente pe care numai spectrul constrîngerii penale le fac să adere la respectarea legii, la înfăptuirea regulilor impuse de societate. Pentru o atare minoritate, actul de respectare a legii, abținerea de la săvîrșirea unei infracțiuni reprezintă o temere față de consecințele legii. Dar pentru i 
majoritatea oamenilor prevederea 
în lege a unor sancțiuni pentru 
fapte grave, penale, reprezintă | 
măsura de apărare a lor înșiși și | 
a societății împotriva faptelor in
fracționale. Această majoritate își dă adeziunea la respectarea normelor penale tocmai pentru că înțelege adînc rosturile și destinația legii. Cei care înțeleg, dincolo de litera legii penale, scopul său profund umanitar — apărarea uneia dintre valorile sociale cele mai scumpe nouă,' omul, familia, ființa însăși a națiunii române — privesc cu tot simțul de răspundere, cu recunoștință, grija pe care statul nostru o manifestă prin instituirea acestor măsuri, respectă exigențele legii penale din convingere. Adevărata libertate în respectarea legii penale ne-o conferă tocmai conștiința dreptății ei. Coincidența dintre ceea ce apără legea penală și ceea ce noi, fiecare, considerăm că necesită a fi apărat, atît sănătatea femeii cît și creșterea națiunii noastre, ne conferă sentimentul justeței recentei reglementări penale în materia infracțiunii. Noua reglementare consacrată în recentele acte normative reflectă întocmai exigențele eticii socialiste și este străbătută de grija permanentă față de mamă, de copii, de familie.Latinii spuneau că legea este aspră dar e lege : dura lex sed lex 1 Noi socotim că legea este aspră dar reflectă conștiința noastră morală, animată de dragostea față de om, de națiune, de întreg poporul român; este aspră legea dar e dreaptă, e înțeleaptă și, mai presus de toate, este umană. Umanismul, adevăratul umanism, i

în continuare, au prezentat comunicări : acad. Vasile Malinschi, președintele Secției de științe e- conomice și cercetări sociologice, despre „Locul lui Ion Ghica în cultura românească" ; prof. Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice, despre „Convorbirile economice", principala operă economică a lui Ion Ghica"; prof. Gheorghe Zâne, membru corespondent al academiei, despre „Ion Ghica în revoluția de la 1848“ ; prof. Șerban Cioculescu, membru corespondent al academiei, despre „Ion Ghica scriitorul" și Gheorghe Dobre, șef de sector la Institutul de cercetări economice al academiei, despre „Căile de dezvoltare ale economiei românești în concepția lui Ion Ghica". (Agerpres)

vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Partidului liber-demo- crat, și cu reprezentanți ai presei. La sfîrșitul vizitei, șeful Oficiului Federal de Presă și Informații a oferit un dejun în cinstea delegației de ziariști români.
★în continuarea turneului pe ca- re-1 face în țara noastră, grupul de soliști ai Teatrului de Operă și Balet din Tirana a prezentat un recital extraordinar vineri seara la Pitești.
★A apărut „Presa noastră", revista Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România, nr. 10 (126) 1966. (Agerpres)

a LOTOLa tragerea Loto din 2 decembrie 1966 au fost extrase din urnă următoarele numere :
35 8 76 53 79 41 13 32 58 18 23 60Fond de premii : 1 028 856 lei.Tragerea următoare va avea loc vineri, 9 decembrie 1966, la Buzău.

promovarea
nu exclude nici un moment, ci, dimpotrivă, implică intoleranță față de ceea ce stînjenește în orice mod și în orice măsură valorilor sociale.Poporul român are, virtuți de muncă, de de cunoaștere, de are însă și o virtute prețioasă de dreptate, cultivată superior în orînduirea socialistă. Dînd deplină expresie a- cestei virtuți, legiuitorul a știut să apere cu înțelepciune, prin recenta reglementare împotriva unor toare, dar să timp viitorul, perspectiva creșterii și prosperității națiunii române.

din străbuni, inteligență, creație. Mai deosebit de virtute
penală, prezentul fenomene, dăună- asigure în același

Pe agenda competițiilor In cîteva rînduri
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BOX. — Intre 4 și 11 decembrie 
vor avea loc in Capitală întrecerile turneului final al campionatului republican de box pe echipe. 
Reuniunea inaugurală se va des
fășura duminică de la ora 10 în 
sala Floreasca și va opune echi
pei Dinamo București, campioana 
țării, formația regiunii Galați.

ȘAH. — Aula Institutului de 
petrol și gaze din București va 
găzdui între 10 și 14 decembrie în- 
tîlnirea 
România 
cerile se 
echipele 
niori, 2 senioare, un junior și o ju
nioară.

internațională de șah 
— R.S.S. Letonă. între- 

vor desfășura la 10 mese, 
fiind alcătuite din 6 se-

HOCHEI. — La patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală va 
avea loc în zilele de 6 și 7 decem
brie dubla întîlnire de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele Ro-

f
■

i.

i

Oră de educație fizică la Liceul nr. 24 din Capitală
Foto : R. Costin

lucrările congresului
BUDAPESTA 2. — Trimisul special Agerpres, Aurel Urzică, transmite :Vineri au continuat lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.M.S.U. La dezbaterile asupra rapoartelor prezentate a luat cuvîntul Feher Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc, care a vorbit despre succesele obținute de oamenii muncii de pe ogoarele Ungariei socialiste. Vorbitorul a comunicat că în anul viitor se va ține Congresul cooperativelor a- gricole de producție din R. P. Ungară.Au mai luat cuvîntul la dezbateri Jedlicska Gyula, prim-secretar al Comitetului de partid al județului Nograd, Jozsef Berki, președintele cooperativei agricole de. producție din comuna Homokszent- gyorgy, academicianul Karoly No- vobaczky și alții.Tompe Istvan a prezentat raportul Comisiei de validare.în ședința de vineri dimineața, Congresul P.M.S.U. a fost salutat de tovarășul Uie Verdeț, membru
Cuvîntarea

llie VerdețDragi tovarăși,Permiteți-mi să vă transmit dv., delegați la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, întregului partid și poporului ungar, un cald salut frățesc din partea Comitetului Central al ^Partidului Comunist Român, a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România.Poporul român se bucură din inimă de succesele remarcabile pe care poporul ungar — vecin și prieten — le-a obținut și le obține în opera de construire a vieții noi, socialiste. Prin munca lor harnică, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea R. P. Ungare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, au dezvoltat în anii puterii populare forța economică a patriei lor, au asigurat creșterea industriei socialiste, dezvoltarea pe baze noi a agriculturii, a științei,. învățămîntului, ridicarea nivelului de trai material si cultural al celor ce muncesc.Raportul Comitetului Central al P.M.S.U. si celelalte documente prezentate congresului stabilesc o- biective de mare însemnătate pentru un nou avînt, al economiei și culturii, pentru înaintarea continuă a Ungariei pe calea desăvîrșirii construcției socialismului. Comuniștii români. întregul nostru popor — care în prezent muncește cu avînt pentru a da viată programului de dezvoltare multilaterală a României socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. — urează comuniștilor unguri, tuturor oamenilor muncii din Ungaria socialistă succes deplin în înfăptuirea sarciniloi' pe care le va stabili congresul dv.Succesele obținute de țările noastre, de toate țările socialiste în dezvoltarea economiei, științei și culturii, a orînduirii sociale și de stat, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, fac să sporească puterea sistemului mondial socialist, influența socialismului în lume, constituie o chezășie pentru victoria cauzei păcii.

mâniei și Italiei. Meciurile vor în
cepe la ora 18,30.

RUGBI. — Penultima etapă a campionatului categoriei A pro
gramează astăzi în Capitală, pe te
renul Dinamo, începînd de la ora 
14, meciul Dinamo—Gloria. Dumi
nică, lidera clasamentului, echipa 
Grivița Roșie, se va întîlni cu Con
structorul pe terenul Giulești, a- 
vînd în deschidere finala campionatului republican de juniori din
tre formațiile bucureștene Clubul 
sportiv școlar și Constructorul. Tot 
duminică, pe terenul Constructo
rul, începînd de la ora 9, vor avea 
loc ultimele meciuri ale turneului de baraj pentru promovarea în categoria A: Agronomia Cluj— 
I.T.O. Galați și Rapid—A. S. Te
cuci ; în continuare se vor întîlni 
echipele divizionare Steaua șt 
Progresul.

S.U.al Comitetului Executiv, al Prezla diului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației P.C.R. care participă la congres.Au rostit, de asemenea, euvîntări de salut Giacommo Agostino, membru al C.C. al P.C. din San Marino, Enrique Lister, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Spania, Ernest Decoster, membru al C.C. al Partidului Muncii din Elveția, Henning Nilssen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Suedia.în ședința din după-amiaza a- celeiași zile, în încheierea dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate la cel de-al IX-lea Congres al P.M.S.U. a luat cuvîntul Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.Congresul a votat, apoi, în unanimitate rezoluția generală asupra raportului de activitate al Comitetului Central, a aprobat proiectul de rezoluție cu privire la modificările aduse statutului partidului și a adoptat o declarație în problema vietnameză.
tovarășului

Tovarăși,între cele două popoare ale noastre, între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară s-au statornicit relații de prietenie frățească și colaborare multilaterală, întemeiate pe principiile marxist-leniniste ale respectului și avantajului reciproc, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist. La temelia acestor relații se află țelurile construirii socialismului și comunismului, pentru care militează partidele și popoarele noastre, comunitatea orînduirii sociale, ideologia noastră marxist-leninistă, lupta comună împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și progres social.Constatăm cu satisfacție că relațiile dintre țările noastre se dezvoltă multilateral, în toate domeniile — economic, cultural, tehni- co-științific, se lărgesc contactele pe linie de partid, de stat, pe linia organizațiilor de masă și obștești. De o mare importanță pentru întărirea prieteniei româno-ungare s-au dovedit vizitele și întîlnirile care tre stat mânia și Republicii Populare Ungare.Dezvoltarea continuă a prieteniei frățești dintre partidele și țările noastre este în interesul ambelor' popoare, al,cauzei socialismului și păcii în lume.Permiteți-mi în încheiere, dragi tovarăși, să urez succes lucrărilor congresului, noi înfăptuiri în activitatea creatoare, plină de avînt a oamenilor muncii de la orașe și sate, în frunte cu comuniștii, pentru propășirea Republicii Populare Ungare, pentru bunăstarea și fericirea poporului ungar.Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre popoarele român și ungar!

au avut loc în ultimii ani în- conducătorii de partid și de ai Republicii Socialiste Ro-

® La Istanbul a început a treia ediție a competiției de baschet „Cupa Bosforului", la care participă selecționatele masculine ale Austriei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Republicii Federale a Germaniei, României și Turciei. Rezultate din prima zi : Turcia—Austria 88—75 (42—35) ; Iugoslavia — Republica Federală a Germaniei 82—67 (43—35).
o In cadrul „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin, echipa Akademic Sofia a jucat la Bruxelles cu campioana Belgiei, White Bruxelles, pe care a învins-o cu 65—43 (28—12).• în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet masculin, Villeurbanne (Franța) a dispus pe teren propriu de echipa W. A. C. Casablanca (Maroc) cu 78—42 (46—23). învingători și în primul joc, baschetbaliștii francezi s-au calificat pentru turul următor.• Rezultate din competiția „Cupa Europei centrale" la fotbal : Tata- banya (Ungaria)—Wacker Innsbruck (Austria) 1—0 ; Steaua Roșie Belgrad—Lazio Roma 2—1.• La de box echipa ușoară limpic, Puzicha.

Essen (R. F. G.), selecționata a Poloniei a învins cu 19—1 regiunii Ruhr. La categoria polonezul Kulej, campion o- a terminat la egalitate cu• Pentru feminine de între 12—28 anunțat participarea 12 echipe, printre care Cehoslovacia, R.D. Germană, Ungaria, Polonia, R. P. D. Coreeană, U.R.S.S., S.U.A.
campionatele mondiale volei, care vor avea loc ianuarie la Tokio, și-au

® în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Suedia, echipa de hochei pe gheață a Republicii Federale a Germaniei a jucat cu selecționata secundă a Suediei. Gazdele au învins cu 5—1 (2—1, 2—0 1-0).



U THANT
SECRETAR
GENERAL
A L O. N U.
PE ÎNCĂ

5 ANI

NEW YORK 2 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: Vineri dimineața, la 
Palatul Națiunilor Unite s-a anun
țat oficial că U Thant a acceptat 
să-și prezinte candidatura pentru 
un nou mandat întreg de secretar 
general, iar Consiliul de Securitate 
a adoptat în unanimitate o reco
mandare în acest sens.In cursul ședinței Consiliului de Securitate, președintele a dat citire unei declarații în care se sublinia • că „interesele cele mai înalte ale organizației vor fi cel mai bine servite dacă U Thant își va continua activitatea în postul de secretar general". Membrii consiliului — se arată în declarație — „respectă pe deplin poziția lui U Thant și acțiunile sale în ce privește problemele majore care confruntă organizația și înrăutățesc evoluția situației în multe regiuni ale lumii, așa cum au fost expuse de el în declarația sa din 1 septembrie 1966, căreia ei i-au acordat cea mai mare _ atenție" și îi cer „să recunoască împreună cu ei că organizația trebuie să se bucure în continuare de serviciile unui secretar general care a demonstrat capacitatea sa de a obține colaborarea și încrederea tuturor membrilor". „Sprijinul larg de care se bucură actualul secretar general din partea tuturor membrilor O.N.U. — se sublinia în declarație — este un factor important care trebuie să fie menținut pentru a ajuta organizația să facă față în mod constructiv problemelor sale și să-și aducă contribuția deplină la menținerea păcii și secu- -rității internaționale".- In cursul aceleiași ședințe a consiliului s-a dat citire unei declarații a lui U Thant în care acesta a răspuns pozitiv la apelul ce i-a fost adresat. „Secretarul general — arată în declarație — acordă o preciere deosebită faptului că, cOea ce îl privește, ConsiliulSecuritate respectă poziția și acțiunile sale în prezentarea în fața organizației a problemelor de bază care o confruntă și care înrăutățesc evoluția evenimentelor în multe regiuni ale lumii; el speră ca atenția deosebită care a fost acordată acestor probleme și evoluții va contribui la întărirea organizației prin eforturi comune ale tuturor membrilor și la promovarea cauzei păcii mondiale și progresului".In urma acestei acceptări, Consiliul de Securitate a adoptat o rezoluție în care „recomandă numirea lui U Thant pentru un nou mandat în funcția de secretar general al Națiunilor Unite". Această recomandare a Consiliului de Securitate urmează să fie supusă Adunării Generaleacest scop la ora 24 (ora Bucu- reștiului).

se a- în de

care s-a întrunit în

Aviația S.U.A. a bombardat
7

LA BORDUL CRUCIȘĂTORULUI „TIGER" UNESCO Din viața

din nou suburbiile Hanoiului
HANOI 2 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A., la 2 de
cembrie numeroase avioane ame
ricane au pătruns în spațiul aerian 
al Republicii Democrate Vietnam, 
bombardind obiective industriale 
și suburbiile populate ale Hanoiu
lui, aflate la numai 7 kilometri de 
centrul orașului.In aceeași zi, avioane aparținînd

forțelor aeriene americane au pătruns în spațiul aerian al provinciilor Ha Bac, Bac Thai, Ninh Binh șl Lang Son. Agenția V.N.A. menționează că unități ale forțelor armate și populația R. D. Vietnam au doborît alte 11 avioane americane, dintre care 2 deasupra orașului Hanoi.

întâlnirea Wilson-Smith ALEGEREA BIROULUI
't economică

Din Londra șl din Salisbury au de
colat două avioane militare. Pasage
rii lor au descins, la Jumătatea drumu
lui, pe aeroportul de la Gibraltar 
de unde s-au îmbarcat imediat — 
în „cel mai strict secret’ — pe bordul 
crucișătorului britanic „Tiger". Au loc 
convorbiri : pe de o parte, premie
rul britanic Harofd Wilson și însoți
torii săi, iar pe de alta, grupul de la 
Salisbury în frunte cu lan Smith. Iar 
în timp ce „Tigrul” a pornit în croa
zieră pe o Mediterana răscolită, în 
direcția Maltei, presa și cercurile po
litice din Londra fac vîlvă în jurul a-Operații de „cu

rățire", „pacifica
re" — iată rolul ce a fost rezervat în cadrul strategii" saigoneze namul de mult se sînt aceste rațiuni" : populației civile în zonele ocupate, incendierea satelor, otrăvirea . culturilor, teroarea, schingiuirea celor bă- nuiți de simpatie pentru F.N.E. O mostră în această privință oferă fotografia alăturată : în timpul unei „operații de curățire", lîngă Da Nang, acest bătrîn țăran a fost ridicat de teroriști, împreună cu alți consăteni, care se văd în al doilea plan. El este dus cu ochii legați la un centru de. interogatoriu

„noii trupelor în Viet- sud. De știe ce „ope- atacarea

DE CONDUCEREunor prevederi constituționale pri
vind acordarea drepturilor politice 
pe grupuri mal mult sau mal pu)in 
privilegiate. Nici vorbă însă da 
accedarea populafiei africane la vla- 
fa politică și la guvernarea fării. Ra
siștii pretind că cetă|enii de culoare 
ar avea nevoie de o lungă perioadă 
de pregătire, bineînțeles atît. de în
delungată îneîf să nu împiedice per
manentizarea regimului rasist.

Este semnificativă și atitudinea 
Londrei, care acceptă ideea că o 
pregătire educativă și politică a a- 
fricanilor frebuie să fie de durată, 
pe motiv că ea nu ar putea fi făcută 
după „ceas sau calendar". Ceea ce 
înseamnă că se prevede un termen 
nedefinit.

De fapt, se afirmă în cercurile poli
tice oficiale, este greu de crezut că 
în cele cîteva ore de discufii pe o 
navă Smith ar putea fi determinat să 
consimtă la ceea ce nu a consimțit 
într-un an întreg de contacte și ter
giversări. Mult mai probabilă pare 
presupunerea unora că nu viitorul 
populației africane stă în centrul dia
logului ci găsirea unor formule ju
ridice abile care să permifă guver
nului rasist să-și schimbe firma „ile
gală" cu una „legală", lăsînd fondul 
problemei în suspensie.

Liviu RODESCU

RE ANII 1967-1068
internațională

TRATATIVELE MONETARE. La Washington s-au încheiat lucrările primei runde a celei de-a doua etape de tratative privind modificarea actualului sistem monetar inter-occiden- tal, la care au participat reprezentanții țărilor grupului „celor zece" ți directorii executivi ai Fondului Monetar Internațional (F.M.I.).Comentariul agenției France Presse privind lucrările reuniunii de la Washington subliniază pozițiile opuse ale Franței, sprijinită de un grup do țări, și ale Statelor Unite, susținute de un alt grup, privind ordinea de zi a reuniunii și problemele abordate. Este cunoscută declarația reprezen* tantului francez Maumee Perouse ca ordinea de zi să nu se limiteze numai la crearea unei monede de rezervă, ci să examineze și alte aspecte esențiale ale actualului sistem monetar inter- occidental pentru a se ajunge Ia măsurile ce trebuie întreprinse în vederea modificării lui. Franța a obținut în cele din urmă ca ordinea de zi a viitoarei sesiuni să abordeze în egală măsură și problema relației dintre noua monedă și aur, situația dolarului, prețurile tranzacțiilor internaționale de mărfuri ți de materii prime

PARIS 2 (Agerpres). — Vineri s-a deschis cea de-a 75-a sesiune a Consiliului Executiv al UNESCO în noua sa componență. Consiliul a ales biroul său de conducere pentru 1967—1968 : ca președinte a fost ales Dell’Oro Mâini (Argentina), vicepreședinți Eteki (Camerun), Magda Joboru (R. P. Ungară), Pompei (Italia) și Tafazoli (Iran). Reprezentantul României, acad. A. Oțetea, a fost ales membru în mai multe comitete speciale ale Consiliului Executiv, printre care Comisia mixtă UNESCO — B.I.E, (Biroul internațional de educație), Comitetul special pentru examinarea rapoartelor -privind aplicarea convenției UNESCO referitoare la lupta, țmpotriva discriminării în domeniul învățămîntului și în Comitetul special pentru examinarea cererilor de afiliere la UNESCO a organizațiilor internaționale neguvernamentale.
DIN CAMERA 
privire la poll- 
guvernului en-

etc.

Realități
în Mediterana

cestui eveniment, numindu-l „confrun
tare dramatică finală".

La Londra s-au dat asigurări ofici
ale ferme că se va urmări o regle
mentare „onorabilă". Dar prima re
marcă a observatorilor este că, deși 
se discută viitorul Rhodesiei, la între
vederea maritimă nu participă nici 
un reprezentant al covîrșifoarei ma
jorități a populației. Or, pe agenda 
întîlnirii figurează problema guver
nării pe baza principiului majoritar.

Este una din femele pe care lan 
Smith a refuzat mai de mult să Ie 
discute în detaliu ; la Londra s-a a- 
flat că în recentele negocieri el s-a 
arătat preocupat doar de ajustarea

Pod aerian Tratativele de pe

Angola-Zambia

Luînd joi în A. N. Kosîghin, pre-PARIS 2 (Agerpres). - cuvîntul la dineul oferit cinstea lui _ședințele Consiliului de. Miniștri al U.R.S.S., președintele Franței de 
Gaulle a subliniat că Uniunea, Sovietică și Franța au hotărît să înfăptuiască și să organizeze colaborarea celor două țări în toate domeniile. în vederea dezvoltării practice a relațiilor franco-sovie- tice, de Gaulle s-a pronunțat în primul rînd pentru sporirea schimburilor în domeniul științei, tehnicii, literaturii, artei, filozofiei și în alte domenii, pentru schimburi de specialiști, studenți, turiști, pentru schimburi de produse și utilaje „în măsura posibilităților și în sectoarele unde cele două sisteme economice se pot completa și stimula reciproc".Președintele Franței a declarat în continuare că francezii intenționează să-și extindă relațiile cu celelalte popoare din răsărit, care sînt și ele prietene vechi și firești ale Franței, tot așa cum oamenii sovietici înclină să-și lărgească relațiile cu toate țările europene — occidentale, nordice sau sudice. De Gaulle a subliniat necesitatea de a examina obiectiv, împreună cu U- niunea Sovietică, toațe problemele internaționale de interes reciproc și, în legătură cu aceasta, și-a expus concepțiile asupra colaborării internaționale în Europa și cu țările din Asia, Africa* și America Latină. Președintele Franței a subliniat importanta' solidarității europene pentru a asigura fiecărui popor al pămîntului dreptul și garanția de a hotărî el însuși destinul său.In cuvîntul său, Alexei Kosîghin a scos în evidentă rolul președin- -

DUPĂ FORMAREA NOULUI GUVERN ÎN R.F.G.

Declarații în problemele

de politică externă
BONN 2 (Agerpres). — Cancelarul Kiesinger a acordat ieri televiziunii primul interviu în calitate de șef al guvernului. El a declarat că dorește „să clarifice raporturile cu Franța și dacă este posibil să le intensifice". Cancelarul a exprimat intenția de a îmbunătăți relațiile cu țările socialiste. Totodată, el a spus că noul guvern va menține relațiile strînse cu Statele Unite.

La rîndul său, Willy Brandt, vicecancelar și ministru de externe, a declarat că se va strădui să „restabilească încrederea" în R.F.G., acolo unde ea a fost zdruncinată. El a anunțat că va pleca la mijlocul acestei luni la Paris pentru a asista la sesiunea. Consiliului ministerial al N.A.T.O.

telui de Gaulle în apropierea dintre cele două țări. Vorbitorul a arătat că Uniunea Sovietică se pronunță pentru rezolvarea problemelor internaționale litigioase pe cale pașnică, pentru destinderea încordării și crearea unui climat internațional în care fiecare popor să se poată dezvolta liber pe calea progresului național și social, fără amestec din afară, pentru o ripostă hotărîtă față de forțele agresive și pentru acțiuni îndreptate împotriva primejdiei dezlănțuirii unui nou război mondial.In ultimii ani, a spus Alexei Kosîghin, Franța a pășit pe calea u- nor* acțiuni hotărîte pentru a-și asigura pe arena internațională și europeană un rol propriu, demn de măreția poporului ei. Poporul sovietic înțelege această năzuință, această hotărîre a Franței, Uniunea Sovietică vede în Franța, puternică și independentă, care hotărăște singură ce este folositor și ce contravine intereselor ei naționale, un factor de cea mai mare importanță pentru securitatea internațională și în primul rînd europeană. Acordăm o importantă atît de mare rolului Franței — a sdus vorbitorul — în primul rînd pentru că credem în dragostea de pace a poporului francez, în sentimentele lui tradiționale de prietenie față de . țara noastră, în repulsia pe care o nutrește față de aventurile războinice și față de pretențiile oricui la hegemonia mondială.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și-a exprimat satisfacția că relațiile țării sale cu Franța au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare, convingerea că în fața celor două popoare se deschide o perspectivă îndelungată de prietenie și colaborare crescîndă.
★Vineri, într-o cuvîntare rostită cu prilejul vizitei la sediul Municipalității orașului Paris, Alexei Kosîghin, referindu-se la Declarația adoptați de țările socialiste participante la Consfătuirea de la București, a subliniat că aceasta constituie o tratare realistă a problemelor europene și de aceea poate servi drept o bază pentru un schimb de păreri constructive. In același timp — a subliniat vorbitorul — aceasta constituie un „program care deschide o perspectivă de slăbire a încordării militare din Europa pe calea dizolvării alianțelor politico-milita- re, sau ca prim-pas, pe calea desființării organizațiilor lor militare și înfăptuirii altor măsuri care să îndepărteze pericolul de război pe continentul nostru".

Un comunicat dat publicității la 
Geneva de înaltul Comisariat al 
Națiunilor Unite pentru refugiafi re
actualizează problema gravei situa
ții existente în coloniile portugheze 
din Africa. Știrile care parvin din 
Angola și Mozambic scot în evi
dență intensificarea acțiunilor forțe
lor patriotice. în același timp, au
toritățile coloniale desfășoară am
ple operațiuni de represiune care 
determină mulți africani din terito
riile respective să-și caute refugiu 
în țările vecine.

Timp de zece zile un pod aerian 
a fost stabilit între Angola și sud- 
vestul Zarnbiei pentru a se trans
porta pe teritoriul acesteia din 
urmă un număr de 1 148 de refu-

giafi. Din. tabăra provizorie de la 
Sikongo, la 16 kilometri de fron
tiera angoleze, refugiafii au fost a- 
poi transferafi, cu ajutorul avioane
lor și autocamioanelor, în localita
tea Lwatembo, unde s-au construit 
adăposturi speciale. După cum pre
cizează comunicatul, la Lwatembo 
se află alfi 2 000 de angolezi, re
fugiafi în urmă cu cîteva luni din 
regiunea vecină cu frontiera nord- 
vesfică a Zarnbiei.

•Știrile parvenite aci arată că în 
Republica Democratică Congo se 
află 250 000 de refugiafi din Ango
la, iar Republica Unită a Tanzaniei 
a dat azil unui număr de 15 000 de 
refugiafi din Mozambic. In Zambia 
numărul refugiafilor din Mozambic 
se ridică la 5 000, iar pe teritoriul 
Senegalului se află 50 000 de refu- 
giaji din Guineea portugheză.

Horia LIMAN

Patriot angolez instalînd un arun
cător de mine’

Desen de

Eugen TARU

Ideea transformării regiunii Mării Mediterane într-o zonă denuclearizată și fără arma rachetă nu este nouă ; ea a fost formulată 'ca o propunere cu cîfiva ani în urmă. De altfel în prezent în lumea întreagă se discută tot mai intens propuneri de a se transforma fie o regiune, fie alta, în zone fără armament nuclear. In ce privește regiunea mediteraneană, cred că există motive speciale care ne o- bligă să recunoaștem necesitatea imperioasă ca toate țările mediteraneene să acționeze în acest sens.Regiunea mediteraneană este, din punct de vedere politico-strategic, zona unde se întîlnesc și se interferează două sectoare geografice vitale : Europa, unde mai există încă două grupări militare opuse, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — șl Orientul Mijlociu, a importanță decurge din sa de petrol, regiune popoarele desfășoară luptă pentru libertate șl _ social. Ca urmare, poziția și rolul regiunii mediteraneene sînt influențate direct de marile schimbări care au loc atît în Europa cît șl în Orientul Mijlociu.In Europa se conturează net o tendință în defavoarea blocurilor militare și în favoarea colaborării dintre popoarele europene, indiferent de sistemul lor social. Astfel, Franța a părăsit aparatul militar al N.A.T.O. In Scandinavia, curentul pentru preîntîmpinarea pericolului de război s-a in

cărel bogăția 
in care o mare progres

DEZBATERILE 
COMUNELOR cu 
tica economică a 
glez s-au încheiat joi seara cu a- 
probarea acesteia și respingerea 
— cu 329 de voturi contra 246 — 
a unei moțiuni de cenzură a con
servatorilor. Dezbaterile au fost 
marcate de intervențiile mai multor 
deputați laburiști de stînga care 
și-au exprimat neliniștea față de 
agravarea șomajului șl măsurile 
privind blocarea salariilor.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE AUSTRIECE în luna octombrie s-a cifrat la 1400 milioane de șilingi, cu 361 milioane șilingi mai mult în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

BALANȚA DE PLĂȚI A OLANDEI a înregistrat anul trecut un deficit de 216 milioane florini, Iar în cursul acestui an se prevede că va fi de aproximativ un miliard de florini. In perioada octombrie 1965- octombrie 1966, numărul șomerilor a crescut cu 17 000. Se prevede ca preturile să crească anul acesta cu 5 la 'sută.

și aspirații

îndeosebi în ca urmare a Vietnam. Intensificat, războiului S.U.A. țări ca Belgia șl Anglia se cere insistent reducerea drastică a cheltuielilor militare etc.In țările socialiste s-a afirmat cu putere năzuința spre destindere, inclusiv tendința spre depășirea blocurilor. In legătură cu acest punct trebuie îndeosebi subliniat rolul politicii externe a României. Dezvoltînd relații de prietenie și colaborare în toate direcțiile, Bucureștiul a reușit să contribuie la promovarea unui spirit de încredere crescîndă în Europa.
Articol scris pentru „Scînteia" de
Kostas HADZIARGHIRIS 

directorul revistei grecești 
„Evdomada"
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ria șl eșecul încercărilor de a răsturna noul regim sirian. Al doilea aspect se referă la eșecul tentativelor anglo-america- ne și ale Arablel Saudite de a răsturna regimul democrat din Yemen, ceea ce a constituit o lovitură pentru societățile de petrol anglo-ame- ricane din golful Persic. Al treilea aspect îl constituie eforturile unor țări cum sînt Iranul și Turcia de a promova o politică economică independentă, de a-și normaliza și îmbunătăți relațiile cu țările socialiste. Pozițiile americane și engleze în aceste țări au slăbit în ultimii ani, deși continuă să fie încă puternice.Această evoluție a avut repercusiuni în Mediterana de est și în întregul bazin mediteranean.Pe de altă parte, în regiunea Orientului Mijlociu, constatăm că se Intensifică înarmările. La început pe scară mică, imperceptibilă, dar treptat tot mai evident, forța navală americană a luat amploare cu toate riscurile ce decurg de aci. Prezența militară străină în Mediterana implică primejdii pentru popoarele mediteraneene, .pentru dezvoltarea lor economică, tradițiile lor politice, independența lor națională. Este cert că menținerea psihozei de război în Mediterana, alimentată prin depozitarea de arme nucleare și intensificarea programelor de înarmări, ridică obstacole în calea împlinirii năzuințelor popoarelor mediteraneene spre progres și dezvoltare.Acestea sînt, după părerea mea, cîteva din cauzele care au făcut ca astăzi crearea unei zone denuclea- rizate în Mediterana să devină o cerință deosebit do actuală. Este de aceea nevoie să se continue efortul îndreptat spre slăbirea încordării, dezvoltarea relațiilor bilaterale, lichidarea ba zelor militare străine, desființarea blocurilor militare, interzicerea armelor nucleare și înfăptuirea dezarmării. Pe calea ce duce spre a- tingerea acestor nobile obiective o importanță covîrșitoare are propunerea de creare a unei zone de- nuclearizate în Mediterana, idee ce lărgește vechea propunere a guvernului român pentru o zonă denuclearizată în Balcani. Popoarele din Mediterana sînt atașate ideii păcii și, din această cauză, sînt gata să îmbrățișeze, și, pînă la urmă, să impună o astfel de soluție.

Dau ca exemple elocvente vizitele primului ministru român, dl. Maurer, în Grecia șl în Turcia.Aceste evoluții în Europa au fost favorizate și de dezvoltarea relațiilor comerciale, economice, turistice șl culturale pe care popoarele europene le privesc ca o necesitate imperioasă. Ca să mă refer acum la exemplul concret al Greciei, vreau să subliniez că în primele opt luni ale anului 1966 exporturile țării mele spre statele socialiste au fost de aproape 76 milioane dolari, reprezentînd circa 35 la sută din volumul exporturilor noastre.Bazîndu-se pe pozițiile pe care le are în țări ca Italia, Grecia și Turcia, dorind să atragă și Spania în N.A.T.O. și, în sfîrșit, spriji- nindu-se pe prezența flotei a 6-a în Mediterana, Washingtonul consideră bazinul mediteranean ca fiind regiunea în care ar putea fi transferat centrul de greutate al Alianței atlantice.Există și o altă cauză care determină strategia S.U.A. în această zonă, strategie la care — trebuie subliniat — se raliază și politica britanică. Situația din

în oameni șl

E® BAGDAD. Primul ministru 
“■ Naji Taleb, l-a primit pe

cent un atao împotriva forțelor de dreapta 
care s-a soldat cu pierderi grele 
materiale de partea acestora.

BB PEKIN. Ansamblul de cîntece și dansuri 
ale Forțelor Armate ale Republicii Socia

liste România a sosit vineri în R. P. Chineză, 
unde va întreprinde un turneu.

CAIRO. Eugene Black, consilier special al 
™ președintelui Johnson pentru problemele 
dezvoltării economice și sociale ale Asiei de 
sud-est, a plecat vineri din Cairo, îndreptîn- 
du-se spre Kuweit, anunță agenția M.E.N. Tri
misul președintelui american a fost primit la 
1 decembrie de Gamal Abdel Nasser.

EEj PNOM PENH. La 2 decembrie a sosit aci 
"" o delegație a Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. condusă de P. N. Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic ai C.C. al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

al Irakului, 
Paul Scholz, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, care se află 
într-o vizită prietenească în Irak.

EH BEIRUT. Președintele Libanului, Charles 
“™ Helou, a acceptat cererea de demisie 
prezentată de șeful guvernului, Abdullah Yafi.
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■ COPENHAGA. Primii miniștri ai țărilor 
nordice (Danemarca, Suedia, Norvegia, Fin

landa, Islanda) s-au întrunit joi la Copenhaga, 
pentru a pregăti lucrările celei de-a 15-a se
siuni a Consiliului nordic.

■ PHENIAN. La 2 decembrie a avut loc o 
nouă ședință a Comisiei militare de ar

mistițiu în Coreea, la care partea coreeano- 
chineză a protestat pe lîngă partea americană 
împotriva provocărilor continue întreprinse de 
nave americane în zona de coastă a apelor te
ritoriale ale R.P.D. Coreene.

B DJAKARTA. Postul de radio din capitala 
indoneziană a anunțat joi că Syed Fahrul 

Barahbah, unul din liderii Partidului Comu
nist Indonezian, a fost condamnat la moarte 
la 29 noiembrie de un tribunal militar din 
Kalimantanul de est.

B MOSCOVA. Printr-un decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., mare

șalul Uniunii Sovietice Gheorglil Jukov a fost 
distins cu Ordinul Lenin cu prilejul împli
nirii vîrstei de 70 de ani și „pentru merite 
față de Forțele Armate ale Uniunii Sovietice". 
In timpul Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, mareșalul Jukov a comandat trupele 
sovietice în sectoare importante ale frontului 
de luptă. El a fost distins de patru ori cu 
titlul de Erou al Uniunii Sovietice.

EM KHANG KHAY. Forțele patriotice laoție- 
ne au reușit recent să reocupe orașele Tha 

Thom și Tha Vieng, două puncte strategice im
portante situate în partea de sud-est a pro
vinciei Xieng Khuang, anunță „Radio Patet 
Lao". Forțele patriotice laoțiene au inițiat re-

IERUSALIM. Primul ministru al Izraelu- 
lui, Levi Eshkol, a avut o întrevedere cu 

senatorul Edward Kennedy, care a făcut o vi
zită în această țară.

---- ___________ Orientul Mijlociu, este acum mai favorabilă forțelor progresiste din lumea arabă. Trebuie să ținem seama îndeosebi de trei aspecte ale raportului de forțe existent în Orientul Mijlociu. Primul este ecoul profund pe care l-au avut în lumea arabă transformările progresiste din Si-


