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BANCAR IN cei mai mindri
Jeronimo 

la C.C. al

România,

ÎNTREPRINDERE
Sub un anumit unghi de vedere, 

atît conducerile de întreprinderi, 
cît și inspectorii bancari urmăresc 
același obiectiv: utilizarea cu efi
ciență maximă a mijloacelor ma
teriale și bănești. Interferența 
preocupărilor este evidentă cu pri
lejul analizelor bancare, cînd in
spectorul culege un vast material 
faptic și, de comun acord cu condu
cerile tehnico-administrative. sta
bilește concluzii și măsuri nentru 
continua perfecționare a întregii 
activități a întreprinderii. Ca par
tener in acțiunea al cărui scop s-a 
precizat si, mai mult chiar, ca sfă
tuitor al conducerilor de unităti 
economice, inspectorul bancar tre
buie să. cunoască în profunzime 
specificul întreprinderii, să cuprin
dă în sfera de analiză tot evanta
iul proceselor productive și finan
ciare. Acestea au fost, de altfel, 
punctele coordonatoare ale unei 
anchete efectuate recent la Iași.

— Caracteristic actualului con
trol bancar este operativitatea și 
gradul său înalt de prevenire a a- 
numitor deficiențe, apreciază din 
capul locului Șimca Maier, directo
rul Direcției orășenești Iași a Băn
cii Naționale.

— înainte de a ne ocupa de a- 
ceastă latură, v-am ruga să ne 
conturați aria tematică a contro
lului inspectorilor bancari.

— Controlul bancar urmărește 
creditarea întreprinderilor și orga
nizațiilor economice, efectuarea de
contărilor fără numerar, eliberarea 
unor mijloace bănești, a fondurilor 
necesare finanțării 
pitale și lucrărilor 
nizare.

— Concomitent,

rea Uzinei metalurgice-Iași a fost 
convinsă să renunțe la repartiții de 
materiale în valoare de 17,5 mili
oane lei. ’

— Și în realizarea producției 
marfă vindută și încasată exerci
tăm un control preventiv, comple
tează Petru Roșea, șeful ser
viciului credite și venituri de stat, 
prezent la discuție. în fiecare di
mineață. la bancă, inspectorii ve
rifică situația decontărilor. Imediat 
ce apar refuzuri de plată din par
tea beneficiarilor, datorate calității 
necorespunzătoare a unor produ
se, se dă semnalul de alarmă, cer- 
cetîndu-se în întreprinderi cauzele 
lor și se propun măsurile de pre
venire cuvenite.

— Inspectorul este considerat 
un partener destoinic de către con
ducerile întreprinderilor numai 
dacă acesta dovedește competență 
profesională. In plus, i se cere fer
mitate, un ascutit spirit analitic și 
de observație. Mai sînt necesare și 
pîrghii...

— De pîrghii nu ducem lipsă. 
Aș aminti doar instrucțiunile nr. 1 
ale Băncii Naționale, care 
ficiente, a încheiat șeful 
viciu.

Corespondentul acestei 
sânte prezentări l-am căutat în în
treprinderile ieșene. Primul nonas

Dumitru MIRCEA

O convorbire cu un medic 
venerabil — și ca vîrsfă și ca 
știința — m-a determinat să scriu 
rîndurile acestea. Dumnealui, 
foarte bun cunoscător al realită
ților românești, de acum și de 
multi ani, dinaintea acestui secol, 
sublinia un aspect, mai bine zis 
o caracteristică a satului, faptul 
că familiile țărănești erau foarte 
numeroase. Excepție făceau nu
mai acelea unde, exisfînd avere 
multă, se isca teama împărțirii 
inevitabile a moșiei. în rest, nu
mărul copiilor trecea de la cinci- 
șase în sus. Era o tradiție, adau
gă băfrînul medic, altfel nu s-ar 
fi zis prin popor că „vase de lut 
și copii niciodată nu-s prea mul|i

solidaritatea deplină cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez și 
lupta sa eroică împotriva agresiu
nii S.U. A., s-au pronunțat în spri
jinul luptei de eliberare națională, 
pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și alege calea de 
dezvoltare potrivit aspirațiilor și 
intereselor sale fundamentale.

Reprezentanții celor două parti
de au reliefat însemnătatea pe care 
o are întărirea unității și coeziu
nii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
în lupta împotriva planurilor agre
sive ale cercurilor imperialiste, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru progres social, socialism și 
pace.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de deplină 
sinceritate și caldă prietenie.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Venezuela în Republi
ca Socialistă România, convorbi
rile avute au contribuit la întări
rea relațiilor de prietenie între 
P.C.R. și P.C. din Venezuela, între 
popoarele român și venezuelean, 
constituind un aport la cauza co
mună a unității mișcării comuniste 
și muncitorești, la cauza socialis
mului și păcii.

Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv,, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion 
Iliescu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirilor, repre
zentanții Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 
Venezuela s-au informat reciproc 
asupra activității și preocupărilor 
actuale ale celor două partide, au 
făcut un amplu schimb de păreri 
în probleme de interes reciproc, 
precum și asupra situației interna
ționale actuale și a mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

Reprezentanții celor două parti
de au reliefat relațiile frățești exis
tente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ve
nezuela și și-au exprimat deopotri
vă dorința de a dezvolta pe mai 
departe aceste relații. Ambele de
legații au sublimat importanta 
principială a dezvoltării relațiilor 
dintre partide pe baza respectării 
stricte a independenței și suvera
nității fiecărui partid, a egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor parti
de. a internaționalismului proletar.

Tn cursul schimbului de păreri, 
cele două delegații și-au exprimat

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în
tre 6 și 12 decembrie a vizitat Re
publica Socialistă România o dele
gație a Partidului Comunist din 
Venezuela, formată din tovarășii 
Jesus Faria, secretar general al Co
mitetului Central al partidului. Eu
genio Dominguez, Eloy Torres, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Venezuela, Hector Mar
cano Coello, membru al C.C. al 
P.C. din Venezuela, și 
Carrera, șef de secție 
P.C. din Venezuela.

In timpul șederii în
delegația P.C. din Venezuela a vi
zitat obiective economice și insti
tuții sociâl-culturale din București, 
precum și din regiunile Ploiești și 
Brașov. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați pretutindeni cu căldură și 
ospitalitate.

Cu prilejul vizitei, delegația P.C. 
din Venezuela a avut convorbiri 
la Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român la 
convorbiri au participat tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.,

la casă'; zicala a venii înspre 
noi cine știe de cînd și s-a purtai 
din om în om peste veacuri și 
peste meleagurile românești, în- 
cît se folosește pretutindeni cu 
înțeles exact și anume ca feri
cirea casei omului stă în copii...

Nu mai țin minte, că eram mic 
de tot, epidemia de scarlatina 
din toamna lui 1927. Am aflat pe 
urmă, după mai mulfi ani, ce ra
vagii făcuse printre copiii din 
sat. O epidemie nu alege. Au 
fost tragedii ; în case cu un co- 
pil-doi, glasurile subțirele s-au 
stins. Și altele n-au mai venit...

...Că nu știam de ce, mărișor 
fiind, și trimis de mama bună cu 
vițeii la pășune în Fînațe, mă 
oprea de fiecare dată lelea Ă- 
nică și mă lua în brațe și mă 
dragostea, să scoată sufletul din 
mine. Am și acuma în auz cuvin
tele ei dulci, alintăfoare și-i 
simt obrazul fierbinte lipit de al 
meu, și trecerea înfiorată a de
getelor ei prin părul meu, de 
mi-l zburlea dacă era așezat 
(cred că nu era niciodată I) și 
mi-l așeza să stea buclat și după 
ce mă lăsa jos pe iarbă fugea 
repede în casă, repede se întor
cea, întotdeauna cu ceva cît se 
poate de bun în mînă... „la, în
gerașul mamii, ia, puiule, dragul 
msmii"... Mș mira grozav, doar 
știam foarte 'bine că erani copi
lul altora.

Chiar și mai tîrziu, după ani, 
cînd se potrivea să mă întîl- 
nească, avea în priviri ceva foar
te deosebit, un amestec ciudat 
de jale adîncă și de fericire, de 
încîntare că mă vede crescînd.

loan ERHAN
(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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0 SCADENTA MEREU AMINATA

Articol scris 
pentru „Scinteia" 
de FARIS GLUBB 
secretar al Comitetului 

pentru drepturile Omanului

Peninsulei

adaugă 
cea Popov, director adjunct, 
teresează de îndeplinirea indicato
rilor cantitativi și calitativi ai pla
nului. de folosirea rațională a mij
loacelor aflate 
prinderilor, de 
lă și la termen 

-tre bugetul de 
rea creditelor.

Să revenim
nea inițială : cum anume se reali
zează controlul oreventiv. ope
rativ? — întrebăm pe director.

— La fiecare început de lună, de 
pildă, se verifică corelarea planu
lui ele producție cu cel de aprovi
zionare și desfacere. Orice necon- 
cordanță se înfățișează conducerii 
întreprinderii și inspectorii insistă 
pînă la deplina ei rezolvare.

— S-au obținut 
reducerea stocurilor 
tive ?

— Evident, arată 
junct. înainte de începerea fiecă
rui trimestru, inspectorii verifică 
amănunțit stocurile supranorma- 
tive și indică la care anume 
materiale să se sisteze apro
vizionarea. De pildă, numai în pe
rioada 1—15 august a.c.. conduce-

In regiunea Maramureș vor 
fi realizate în anul 1967 nume
roase noi obiective social-cul- 
turale, investițiile sfatului 
popular regional în acest scop 
ridicîndu-se la peste 200 mi
lioane lei.

Ca și în alti ani, construc
țiile de locuințe se situează pe 
primul plan. Majoritatea apar
tamentelor (total pe regiune 
1896) vor fi ridicate în cadrul 
marilor ansambluri. Este vor
ba în primul rînd de cartierul 
Săsar, din Baia Mare, a cărui 
construcție a început în toam
na anului 1964 și care va avea

loan VLANGA 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

ADIO PARIS"

® C E ESTE
ACADEMIA.
LUMII LATINE?

într-una electric din cadrul, uzinelor „Elecțro- 
raiova Foto : FI. Rosoga

Șl CONSORȚIUL 
PETROLULUI

MORALA A STRĂZII
Strada, unul din locurile vitale ale existenței, ale mișcării și 

comunicării umane, înregistrează în permanență pulsul vieții 
noastre, împrumută stările noastre de spirit, personalitatea noas
tră. Ritmurile ei depind de ritmurile noastre: mai accelerate cînd 
ne îndreptăm spre lucru, mai relaxate cînd ne plimbăm... Dar 
strada e și un loc al muncii: aici se plantează' arbori, dincolo sînt 
montate schelele unui nou șantier de locuințe, aici se descarcă 
pîine și lapte, dincolo se excavează intens. La o populație ca a 
Bucureștilor, de peste un milion și jumătate de locuitori, se ros
tesc zilnic, pe stradă, milioane și milioane de cuvinte, de saluturi.

Pe străzi își manifestă însă prezența și indivizi oricînd gata să 
spună o obrăznicie la adresa unei femei, să aibă un gest trivial, 
să-i sfideze pe ceilalți. Țipi care navighează in derivă, aciuiți pe 
la colțuri de stradă, prin holurile cinematografelor, pe marile bu
levarde, mai ales în grupuri, ca să se pună la adăpost de reacția 
publicului, se adună ici și colo, ca muștele pe un tavan, pățind 
fața orașului. Din- păcate, valul opiniei publice nu izbește întot
deauna prompt, consecvent bietele lor coji de nucă încărcate cu 
o morală întristătoare și nocivă.

Strada trebuie să rămînă curată. Moralmente curată, cu o cit 
mai. ridicată greutate specifică a bunei cuviințe pe centimetrul 
pătrat de asfalt — și nu numai de asfalt.

tisit, din umeri. Intr-un tîrziu se a- 
propie însă de-o tînâră singurati
că și flutură ostentativ un bilet.

— Aveți poate nevoie de-un bilet 
pentru acum ?

Tînăra se înseninează, scoate 
din poșetă 2 lei și 50 de bani, ia 
biletul dar... stupoare pentru vîn- 
zător, îi face semn bucuroasă par
tenerului ei, aflat pe-aproape : mai 
au nevoie de un singur bilet. „In- 

. geniosului" acostator nu i-a ieșit 
pasența. Deviza lui: „încercarea 
moarte n-are". Doar nu se numără 
printre naivii care vor, efectiv, să 
vadă un film, să se distreze, să se 
cultive. E „inofensiv" ceea ce tace? 
Pășește pragul lichelismului.

reacție ? 

lată cîteva

răspunsuri
• „Să-i lovesc sau să învăț urgent 

judo" ; • „Mă scîrbesc" ; • „Oame
nii aceștia te fac să dorești să fii urî- 
tă, ca să te pofî mișca in voie, ori
unde, la orice oră" ; • „Să fie foto- 
grafiați și să li se pună poza mare 
pe bulevard, pe-un perete întreg, cu 
titlul: „Feriți, Pitecantropi!" ; • „La 
noi în cartier, în Ferentari, e un grup 
de băieți care, cum te văd, sînt gata 
să te jignească. Cînd ti văd mă în
torc din drum și-o apuc pe altă stra
dă" ; • „Pe mine nu mă jignește 
ideea că cineva vrea să intre în vor
bă. Depinde cum o face șl de ce. 
Părinții mei au trăit, în tinerețe, în- 
tr-un orășel de provincie. Se întîl- 
neau mereu, se cunoșteau din vede
re, pînă și-au zîmblt o dată, au In
trat în vorbă șl, după cum vedeți,

ANCHETA 
SOCIALĂ

de Mihai STOIAN

căsătorit" ; ® „Sînt fot unas-au
huliganii, chil că uneori mai zic 
„sărut mina".

Ucenicie

cu
fi

Ne-am hotărît să-l vedem „la 
lucru*. Sîntem în fața cinematogra
fului Volga. Aglomerație. Un tînăi 
cu gulerul trenciului ridicat e în
trebat mereu dacă n-are un bilet 
în plus. N-are. Ridică într-una, plic-

Haina 
anonimatului

i . _ •: 7 : . .
Interlocutoarea noastră : proiec

tanta MARIA ILIESCU. Aflăm că 
ceea ce o îndurerează sincer, cînd 
se ciocnește de indivizi cu aseme
nea manifestări reprobabile, e în 
primul rînd faptul că, în modul lor 
de gîndire asupra relațiilor umane, 
nu încape ideea normală că și 
celălalt — fata, femeia — repre
zintă o personalitate, are o lume 
a ei de simțăminte, de gînduri și 
preocupări. Poate că tu, celălalt, 
ai venit aici, la cinematograf, sau 
ești pur și simplu pe stradă, în- 
tr-un moment de exaltare sufle
tească : logodnicul pe care nu l-ai 
mai văzut de-o lună, fiind plecat 
pe teren, se-ntoarce, iar tu tocmai 
mergi la gară... Dar pe dumnealui 
nu-1 privesc toate acestea.

Medicul stomatolog EMILIA IO- 
NESCU ne-a relatat următoarea în- 
tîmplare ieșită din comun :

— Lucrez într-o policlinică șl 
drumul de la serviciu pînă acasă 
îl fac cu tramvaiul 26. într-o zi, în 
tramvai, mă țineam de agățătoare, 
iar un bărbat necunoscut și-a per
mis să-mi apuce mina și să mi-o 
strîngă. Întîi am crezut că e o în- 
tîmplare. Dar gestul s-a repetat.

M-am dus în față lîngă vatman. 
Eram după o zi de muncă, de stat 
în picioare, eram foarte obosită și 
vă spun cinstit că situația m-a u- 
milit profund. Tot restul zilei m-a 
chinuit ideea că nu i-am ripostat 
mai dur, așa cum ar fi meritat pe 
deplin. Peste nu știu cite săptă- 
mîni, onorabilul din tramvaiul 26 
a apărut la consultație, cu falca 
umflată. Eu eram în halat alb. El 
a lăsat ochii în jos și-a murmurat 
doar : „Dac-aș fi știut, tovarășă 
doctor, n-aș fi îndrăznit". Mă în
treb : ce anume ar fi trebuit să știe 
el în tramvai, ca să nu se poarte 
obraznic ? Un singur lucru : că 
orice om trebuie să fie respectat și 
să respecte la rîndul său.

Asemenea indivizi mizează pe 
anonimat. Ei înregistrează lumea 
parcă fără s-o individualizeze. 
Pentru acostator, pentru huligan, 
în momentele sale „de atac", nu 
există nici femeie-profesor, nici ie- 
meie-doctor, nici femeie-țesător...

Bucurîndu-se de haina „imunită
ții", pe care ți-o oferă — după ru
dimentarul lor punct de vedere — 
anonimatul (al lor și-al celorlalți), 
tagma acostatorilor de profesie se 
dovedește a fi, de fapt, alcătuită 
din oameni total asocialî. Ei, care 
par să dorească tocmai stabilirea 
de relații de comunicare, se dove
desc incapabili de a comunica cu 
oamenii pe căile normale. Ei nu au 
încredere în propriile lor calități, 
ci doar în mitocănia lor.

Variante
La Casa de cultură a raionului 

„16 Februarie" îl surprindem pe 
NICOLAE DIDA, sudor la Fabrica 
de ventilatoare „București*, în 
clipa în care plesnește în public, 
absolut Indecent, la spate, o tînâră.

— Dar o cunosc. E Nina. Cîntă 
aici.

— Nu-1 Nina, explică un tovarăș 
din conducerea Casei de cultură. 
O cheamă Jeni.

(Continuare în pag. a II-a)

Oman, Aden, Qatar, Mas
cat... O sumedenie de alte șei- 
cate și sultanate, ce cu greu 
pot fi identificate pe hartă, 
fărîmițează în mici parcele de 
pămînt Peninsula Arabică, în
cremenită veacuri de-a rîn- 
dul, ea este azi 
mari frămîntări. 
ieri în lume nu 
sînt mai izbitoa
re contrastele 
sociale,- mai fe
roce metodele de 
asuprire. Este 
singurul loc în 
lume unde scla
vajul este legal, 
unde comerțul 

. cu sclavi este în
curajat. Aceste 
mici teritorii al
cătuiesc o vastă 
regiune geogra
fică cufundată în bezna igno
ranței.

Istoria din ultimii 170, de 
ani a regiunilor de răsărit și 
de sud ale Peninsulei Arabice 
a fost caracterizată prin in
stabilitate și vărsări de sînge, 
datorate politicii colonialis
mului britanic de divizare și 
dominație. Ceea ce vedem as
tăzi pe locul unde odinioară 
erau două state arabe, mari 
și prospere, sînt operații ma
sive de exterminare, manevre 
de tot felul pentru atingerea 
unui singur scop : menținerea 
în continuare a privilegiilor 
coloniale.

La sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, partea de sud a

Arabiei era formată din două 
state : Yemen, in vest, o mo
narhie absolută, și Omanul în 
est, un stat în care populația 
se bucura de unele drepturi 
democratice. Ambele state a- 
veau bogate resurse naturale 
și mențineau intense relații 
comerciale cu exteriorul. Pen

tru colonialiștii 
englezi a fost re
lativ ușor să pă
trundă în Yemen 
cu ajutorul „mi
siunilor comer
ciale". Cu O- 
man, care res
pinsese invazia 
portugheză și 
care dispunea de 
o forță 
eficientă, lucru
rile s-au petre
cut altfel. Colo- 
recurs la intrigă,nialiștii au 

încurajînd pe un demnitar lo
cal să pună mina pe putere în 
regiunea de coastă — Mas
cat — cu care au semnat apoi 
un tratat ce-1 consacra ca 
sultan. Acestuia i s-a acordat 
apoi sprijin militar, ceea ce 
i-a permis să-și extindă do
minația și asupra altor teri
torii. Ulterior, englezii au o- 
cupat coasta de nord, regiune 
cu o populație care abia de
pășea 100 000 locuitori, dar 
care a fost împărțită în șapte 
„state", fiecare condus de un 
demnitar.

(Continuare în pag. a V-a)
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Fapte față

de careDin necesitatea aceasta,

dintr-un Bazinul de bai saline al sanatoriului balnear Mangalia
indulgența ar fi

alt unghi
condamnabila CASTELUL

înseam- 
răspun- 
este să 
început 
fel, caConjenți

Privită așa „de la suflet". Și a-

FAPTUL

Inspectoratul sanitar al ora
șului București a sancționat 
(amendat) cîteva restaurante 
și cofetării pentru că... nu res
pectă curățenia. Iată firmele 
(cu neon) ale acestora : „Bra
seria Ambasador", Restauran
tul „Pajura", buietele „Someș", 
calea Moșilor 92, „Răzoare" 
din complexul comercial nr. 1 
Șoseaua Olteniței, cofetăriile 
„Grivița", Calea Griviței 112, 
„1 Mai" și „Bradului" Bd. 1 
Mai nr. 17 și respectiv 31.

Cu asemenea gospodari, fir
mele luminează dar nu 
lucesc 1

pe o 
Trei

Le consemnăm nu ca 
problemă de circulație, 
șoferi (Octavian Liga, Ion O- 
prea și Pap Martin) au pro
vocat trei accidente mortale, 
în numai două luni. Doi dintre 
ei, (ultimii) lași, au părăsit în 
fugă locul infracțiunii. în pre
zent își ispășesc pedeapsa. Toți 
trei aparțin aceleiași între
prinderi : B.U.T., adică Baza 
de Utilaj Transport-Brașov. 
Acestea sînt faptele. Cum se 
vede, conducerea Bazei trebuie 
să... schimbe viteza.

Și direcția (de orientare). 
Cu prioritate pentru responsa
bilitate.

— Atunci Jeni. Eu o știam de 
Nina. Dar ce importanță are ? Am 
venit la dans. Nu-mi place să fiu 
singur. Și mă distrez. (în schimbul 
lipsei de respect pe care-1 arăta, 
dobîndește pînă la urmă, tot lipsă 
de respect). -• '■

— Dar n-ai prieteni stabili, prie
tene adevărate ?

își arată dinții. Rîde : ,
— Sînt un lup singuratic.
— în cartier, la fabrică, nu-s 

neri de vîrsta ta ?
— Cu fetele din cartier nu prea 

vreau să am de-a face, fiindcă 
știți cum e lumea. Una-i să. te știe 
familia fetei, s-o știi și tu pe-a ei. 
Altfel, te simți mai liber, și nici 
n-ai obligația s-o scoți mereu pe 
fată în oraș. O prietenie din asta 
nu ține mult, dar e mai comodă,, 
mai liniștită.

— Ciți ani ai ?
— 19 ani.
— Lucrezi la fabrica de ventila

toare, pentru ca aerul să fie cît 
mai curat, mai bun de respirat. 
De ce creezi o atmosferă de ne
respirat ?

Nu și-au început cariera, într-un 
mod asemănător, tot printr-o „glu
mă", MIHAI BLEAHU și NOȚENTE 
BARBU, din comuna Dîrlos, raio
nul Mediaș, ambii absolvenți a 
cîte 7 clase elementare și. — re
cent — a 3 clase profesionale ? 
Intr-o zi, ieșind la ora 15 de la 
serviciu, au intrat la restaurantul 
„Păltiniș" din Mediaș. Pînă la ora 
20 au băut șase litri de vin.

în autobuz urcă prin față. Ta
xatoarea le cere să scoată bilete, 
însă Bleahu strigă că el e de la 
I.G.O. și are dreptul să călătoreas
că gratis și o insultă.

de ventilatoare -„București 
multe fapte reprobabile pornite de 
la o... glumă. Înspăimîntător de 
triste glume 1 Asta nu 
nă că noi n-avem nici o 
'dere, căci datoria noastră 
■descoperim de la bun 
orice primejdie de acest 
re-1 pîndește pe un membru al co
lectivului nostru. Majoritatea tine
rilor se integrează muncii, relații
lor din întreprindere, fără eforturi 
speciale. Alții însă trăiesc un a- 
devărat șoc ral, îptîlnirii cu noua 
lor situație : primul salariu de care 
dispun, apoi primul costum cu 
vestă, prima lor cravată de mă- 
tțrse... Cheltuind- relativ puțin cu 
masa la cantină, cu locuința, ei 
au „bani de buzunar"... Mulți 
știu ce să facă cu acești bani, u- 
nii vin la oraș și intră în producție. 
Întîlnirea cu orașul, cu aglomera
ția în care te „pierzi", fiindcă ni
meni nu te cunoaște și pe nimeni 
nu cunoști, îi derutează. Intervin 
„prieteniile" primejdioase. Aici, la 
noi în fabrică, cîțiva tineri care 
au terminat de curînd profesionala 
fac greutăți. A fost necesar să a- 
vem o ședință cu părinții lor. Din 
păcate, nu prea stăm de vorbă 
cu el, 
tunci totul rămîne pe seama „prie
tenilor".
de lămurire a tot felul de proble
me nelămurite, se nasc, cred eu, 
unele „găști". De ce au nevoie 
niște tineri să se vadă zilnic, în 
timpul lor liber, să taie, de cele 
mai multe ori, frunză la cîini ? 
M-am interesat de chestiunea a- . 
ceasta și-am înțeles că foarte mulți 
din băieții dintr-o „gașcă" provin 
din familii în care situația era 
dezechilibrată. La început, mi-au

mul parcurs de respectiva adresă, 
se constată că la Comitetul raional 
U.T.C. 16 Februarie nu se cunoaște 
nimic nici despre adresă, nici des
pre caz. Oricum, ne atrage atenția 
tov. prim-secretăr C. Georgescu, 
cazul nu le-ar fi aparținut lor, de
oarece Ion Atîrnatu ține de organi
zația U.T.C. de la I.T.B. Floreasca.

i— Da, dar scrie clar în adresă 
că, la ora anunțării -dy, el nu. mai 

. lucra acolo de o lună și jumătate, 
în schimb, locuința lui e pe raza 
raionului „16 Februarie".

Aflăm că, din moment ce Ion Atîr
natu nu și-a ridicat talonul de mu
tare, el-nu poate fi luat în discuție. 
Explicația ni se pare excesiv de 
„organizatorică": în cazuri■ dintr-a- 
■cestea deosebit, de grave,- în care 
un tînăr ca Atîrnatu dovedește ca
tegoric că are o purtare incompa
tibilă cu calitatea de membru al 
U.T.C. — și cînd el nu mai e înca
drat în nici un loc de muncă, — 
trebuie să existe posibilitatea, pen
tru biroul comitetului raional res
pectiv, de a-1 lua în discuție.

pe la Livada Poștei, iară să se o- 
cupe de absolut nimic.

în dosarul respectiv se află însă 
și copia notelor din carnetul lui 
Gheorghe Bodeanu,- din anul șco
lar 1965/66, elev al liceului din Fel- 
dioara, raionul Sf. Gheorghe. Iată 
cîteva note : 3 — anatomie, 4 — 
literatura română, 3 și 4 — latină, 
mașini — 3, matematică — 3. Ce 
știau părinții lui despre „priete
niile" sale ? Dar colegii săi ? Dar 
profesorii ?

Tribunalul popular al orașului 
Brașov i-a condamnat exemplar pe 
huligani : Traian Horeangă — 6
ani, Alexandru Tocilă — 7 ani, cei
lalți — cîte 4 ani și șase luni.

Nota

Un individ „cherchelit" bine 
mergea pe stradă. Din cînd în 
cînd, scotea din servietă cîte un 
pumn de bancnote. Le flutura 
deasupra capului, făcîndu-și re
clamă de nabab și invitînd cetă
țenii să se cinstească în contul lui. 
Cine era ? Ai cui. bani ? Ion Mi
trofan, str. Milcov nr. 6—8. Banii 
— 16 675 lei — reprezentau sala
rii ale muncitorilor de la I.R.C.R. 
Grivița Roșie, grupul II șantiere, 
pe care trebuia să le plătească.

Cetățenii au semnalat cazul. Și 
acum i-a sosit nota de plată. în 
cont personal — așa cum a cerut.

de plată

Feriți, Pitecantropi I Foto : A. Cartojan

la ora 
Prezentați

Mesaj
C. Miron, salariat la Minis

terul Petrolului, ne-a relatat: 
„Soția mea s-a îmbolnăvit 
grav și a fost internată la 
clinica de neurochirurgie din 
Cluj. Era necesară o interven
ție chirurgicală pe creierul 
mic. Șansele erau reduse. Du
pă cîteva ore de muncă în
cordată, prof. dr. Ștefan Ia- 
cob, secondat de medicii Vic
tor Olaru și Ștefan Balint au 
extirpat tumoarea, salvînd 
astfel un om. Le aducem pe 
această cale mulțumiri".

E un fapt deosebit ? Sau 
să-l consemnăm ca potrivit 
la rubrica „faptul divers" ?

Adevărat —
și nu prea

Tovarășii de la fabrica de cea
suri „Victoria“-Arad ne întreabă : 
„este adevărat că redacția a pri
mit o sesizare privind... nepunc- 
tualitatea ceasurilor noastre de 
masă ?“

Este adevărat — și nu prea: 
căci primim în fiecare zi nu una, 
ci mai multe. Vă precizăm, pen
tru... „Victoria" dumneavoastră.

Recentă
si caldă

*

Faima brutarilor brașoveni 
a trecut de mult granițele 
regiunii. De curînd, unitățile 
de panificație din orașele 

’ Brașov, Sibiu, Făgăraș, Sighi
șoara, Mediaș și Sf. Gheorghe 
au început să producă un nou 
sortiment de pline (cu tradi
ție în regiune): plinea deco- 
jită, cu un conținut ridicat 
de cartofi. Fiecare pline cîn- 
tărește „numai" 4 kg.

Poftă bună ! (Am pofti-o și 
noi, bucureștenii).

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂR1ȚĂ 
Ștefan DINICĂ

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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Apoi adorm. Ii trezește șoferul 
în stația în care trebuie să coboa
re. Pornesc 
nia ierată, se opresc. Trenul ac
celerat 307 
pietre de pe terasamentul liniei și 
le aruncă. O piatră lovește o fe
meie în umăr, alta îl Izbește pe 
conductorul de tren Sava Crăciun, 
alta sparge geamul unui compar
timent în care se află un bărbat și 
o fetiță de 7 ani.

Atacatorii au fost condamnați 
pentru huliganism de Tribunalul 
popular al raionului Mediaș.

cîntînd. Ajungînd la 11-

tocmai se apropie. Iau

O femeie — M. J. — își așteaptă 
soțul în stația Brebu. Are un pa
chet sub braț, pe care trebuie să 
1-1 dea. N. J. vine și la pachetul, 
apoi soții se despart, urmînd să se 
revadă acasă. Femeia pornește pe 
jos spre comuna Zorlențul-Mare, 
fără să-și dea seama că cineva o 
urmărește îndeaproape. E vorba 
de ACHIM MATEȘ, tînăr care, la 
ora aceea, nu împlinise încă 18 
ani, angajat la U.C.M. Reșița A- 
jungînd la o punte- care trece 
peste apa rîului Pogonici, Achim 
Mateș atacă femeia și o Imobi
lizează, legîndu-i mîinile cu cu
reaua. Victima strigă după ajutor 
și este salvată la timp de un tre
cător. Agresorul fuge.

Tribunalul popular al raionului 
Caransebeș l-a judecat și condam
nat pe Achim Mateș.

mărturisit băieții, la ei a apărut 
un fel de neliniște în legătură cu 
ce se întîmplă cu propriii lor pă
rinți, nu mai înțelegeau exact ce 
se întîmplă, ce e bine și ce e rău. 
Apoi, cînd au dat' de bandă, de 
„turmă", li s-a părut subit că s-au 
liniștit, c-au prins curaj, c-au do- 
bîndit 
avut-o 
tea ei
preț foarte scump : independența 
-lăuntrică, personalitatea șl chiar 
cinstea și morala. Aici, în „gașcă", 
faci fapte care nu-ți sînt întotdea
una pe plac, te manifești în pu
blic într-un fel de care, în sinea 
ta, îți este uneori rușine. Sînt pen
tru o împărțire a răspunderilor, 
pentru o necontenită muncă de e- 
ducație preventivă.

o siguranță pe care n-au 
acasă. Dar pentru toate as- 
au plătit adeseori mult, un

Se așteaptă

recidiva ?

Ce se 
întreprind® 

preventiv ?
— Cunosc — ne declară FLORIN 

PATULEA VĂCĂRIU, secretar al 
Comitetului de partid al Fabricii

La 12 noiembrie 1966, pe adresa 
Comitetului raional U.T.C. „16 Fe
bruarie" pleca o adresă a Servi
ciului pază și ordine de pe lîngă 

. Direcția Miliției Capitalei : faptele 
infamante ale lui Ion Atîrnatu, 
născut la 15.III.1949, fiul lui Ion și 
Ileana, domiciliat în București, 
B-dul Constructorilor nr. 16, Scara 
C, etaj III, apart. 56, care a lucrat 
la I.T.B. Floreasca, secția pompe.

Sus-numitul vagabondează, acos
tează fete, în special pe cele ve
nite din provincie, le oprește lucru
rile și banii ce-i au asupra lor și 
folosește bătaia cînd acestea nu 
se supun dispozițiunilor lui.

Măsura Miliției, de. a comunica 
în scris un asemenea caz grav, 
este binevenită. Urmărind însă dru-

NOI MODELE DE
ÎNCĂLȚĂMINTE

9

Aproape 70 la sută din cele peste 
1 000 modele de încălțăminte din 
înlocuitori — pantofi, sandale și 
papuci de casă pentru bărbați, fe
mei și copii — pe care urmează să 
le găsim în magazine, începînd din 
primul trimestru al .anului viitor, 
au fost introduse în fabricație. So
luțiile adoptate de către creatori 
făgăduiesc o încălțăminte durabi
lă, flexibilă, deosebit de comodă și, 
în-același timp elegantă. La reali-

zarea ei se folosesc țesături, din in, 
bumbac, țesături și plase din relon, 
policlorură de vinii pe suport "tex
til. Ușoară și practică, încălțămin
tea de înlocuitori, se anunță un 
concurent tot mai serios pentru cea 
clasică. Ministerul Industriei ușoa
re și UCECOM au prevăzut să pro
ducă în anul viitor mai mult de 8 
milioane perechi de încălțăminte 
de acest fel. .. .... -.........

(Agerpres)

O tînără — I.V. și un tînăr — 
L. C. — din Brașov (e firesc să 
folosim inițialele) se plimbă sea

ra, pe la ora 21, 
prin locul denumit 
Livada Poștei. Din- 
tr-odată, ca din 
pămînt, răsar în 
fața lor doi tineri: 
Dumitru Trufin și 
Alexandru Tocilă.

— Ce căutați 
pe-aici 
asta? 
actelel

Tînărul L.C. re
fuză, pe drept cu- 
vînt, să se legiti
meze față de doî 
necunoscuți. Un 
fluierat scurt. De 
după copaci apar 
încă patru-:; faișfc. 
„apărători ai mo
ralei. publice": Va- 
sile Constantin, 
Traian Horeangă,. 
Marțian Bodeanu 
și Tiberiu Dogaru. 
„Cei 6" se împart 
în două grupuri, 
după o tehnică 
binecunoscută: un 
grup îl izolează și 
îl .bat pe băiat, • 
celălalt atacă fata, 
rupîndu-i bluza și 
fusta, luîndu-i cea
sul.

Fiind prinși, s-a 
stabilit că „cei 
6" se constituise- 
ră în bandă, cu 

de a acționa în ora- 
în special în zona 

Livadei Poștei. Doi dintre ei sînt 
recidiviști. Nîcl unul nu e încadrat 
în cîmpul muncii, deși au depășit, 
toți, vîrsta majoratului. De altfel ei 
erau binecunoscuți ca oameni fără 
nici un rost, care își pierdeau ziua

F.R. are 16 ani și e orfană de 
ambii părinți. E originară dintr-un 
sat din regiunea Argeș. Deși mun- 

‘ cește în cooperativa agricolă de 
producție ține să-și continue stu
diile. Este elevă în clasa a IX-a la 
Pitești, la fără frecvență. Prima se
siune de examene a luat-o. Zilnic 
parcurge cu bicicleta 22 de kilo
metri de acasă pînă la școală și 
înapoi. într-a treia zi de examene 
— avusese Fizica —• venind cu bi
cicleta spre satul ei de baștină, 
între comunele Oarja și Prundu 
este acostată de trei necunoscuți 
—-un tînăr și doi indivizi mai vîrst- 
nici — care îi ațin calea, ieșind 
pe neașteptate dintr-un lan de po
rumb. Tîlharii de drumul mare 
imobilizează, îi pun un căluș 
gură și o. violează. De rușine 
spaimă, F.R. fuge din sat și umblă, 
pe unde apucă, de peste o jumă
tate de an. Ajungînd în București, 
o- bătrînă pe nume Gherghina Tă- 
nase din sțf. Brătășeanu nr. 42, vă
duvă în vîrstă de 62 de ani, pen
sionară, o găsește plîngînd la mar
ginea drumului. O ia acasă la ea, 
s-o găzduiască, și cere ca minora 
să-i fie încredințată ei. F.R. a re
nunțat definitiv la examene și 
școală. Un întreg destin a fost bru
tal schimbat de o mîrșăvie incali
ficabilă. (Oricine poate da relații 
în legătură cu acest caz este ru
gat să anunțe autoritățile în drept).

Față de asemenea fapte, nu în
cape nici o indulgență. Nimic nu 
poate constitui o scuză, căci nu 
vîrsta este aceea care te împinge 
la astfel de manifestări antisocia
le — sînt sute de mii de tineri care 
fac cinste vîrsfei lor, prin inteligen
ță și muncă, prospețime și pasiu
ne — ci o optică total deformată a- 
supra raporturilor dintre oameni, 
asupra răspunderii pe care o im
plică tfăiul -într-o colectivitate. 
Cînd un om care abia pășește în 
viață se năpustește cu brutalita
te asupră celorlalți, -el merită în
totdeauna o pedeapsă exemplară.

Părinții
:>

★

scopul precis 
șui Brașov și

Huliganul trăiește într-un fel de 
subteran morali Iese în lume, dar 
se afundă de fapt în aceleași stra
turi inferioare, întunecoase. Neăco- 
modât cu lumina, el n-are ochi 
pentru ceea ce este, realmente, 

• frumos, limpede. Huliganul n-are 
nici gură, n-are nici urechi, pentru 
a rosti sau măcar pentru a auzi 
vorbe frumoase. Lumea lui este o 
lume larvară, însă’ agresivă, în 
care „gîndtirile" și „sentimentele" 
se exercită la nivelul - epidermei 
(și aceasta destul de groasă ca să 
fie bănuită de vreo subtilitate).

Ei atentează la cea dinții îndato
rire a cetățeanului : respectul re
ciproc, datorat de flecare, tuturor.

De data aceasta mă chea
mă Gheorghe Petreuș și lu
crez la I.C.I.L. Vișeu de un 
sfert de veac. Eram un om 
modest, dar respectat în 
orășelul meu. Cînd intram 
înfr-o frizerie tofi cunoscu- 
fii și chiar responsabilul mă 
salutau și mi se dădea o re
vistă să citesc pînă îmi ve
nea rîndul. Pe stradă, pie
tonii îmi răspundeau la 
„bună ziua" scofîndu-și pă
lăria. Eram invitat de prie
teni la diferite aniversări. 
Cînd sindicatul nostru or
ganiza diferite chermeze mi 
se trimitea invitafie semna
tă chiar de președinte. Ba, 
mai mult, eram rugat să pri- 
mesc și o muncă de răs
pundere. Adică să stau la 
ușă pentru a controla in- . 
vifafiile, ori să supraveghez 
bufetul cu gustări și bău
turi alese.

Colegii de birou mă con
sultau mai ales în comple
tarea buletinelor pronosport, 
iar șeful meu direct îmi 
zîmbea de cîte ori mă du
ceam la el cu hîrtii de sem
nat. De multe ori chiar mă 
întreba : „Cum fe simți ?", 
„Ce-ji mai face familia" ?, 
„Cum merge munca ?”, 
„Unde faci revelionul ?”, 
,',Unde-fi petreci concediul 
de odihnă?". Tmi dădea și , 
sfaturi : „Să te duci la Co- 
vasna că e acolo o apă mi
nerală de Căciulata..."

în familia mea de aseme
nea domnea buna dispozi
ție și, de ce să nu recunosc, 
mă simfeam bine.

...Bine însă numai pînă

HUNIAZILOR
IN RESTAURARE

Vestitul castel de la Hunedoa
ra — impunător monument de 
artă feudală — a îmbrăcat hai
na schelelor.

Pentru executarea acestor lu
crări deosebit de prefenfioase 
arhitectul Ludovic Bagyui, șeful 
șantierului, ne-a informat că au 
fost alocate aproape 12 milioane 
lei. Restaurarea a prilejuit in
teresante cercetări cu carac
ter șfiinfific. Prin ample și a- 
profundafe studii, istoricii și ar- 
hifecfii au ajuns la concluzia că 
edificiul ridicat la sfîrșiful seco
lului XIII a avut la bază stilurile ■ 
renașterii Și gotic. Modificările 
ulterioare, caracterizate îndeo
sebi prin distrugerea multor ele
mente constructive arhitecturale, 
au alterat originalitatea castelu
lui, făcînd să predomine stilul 
neogotic. Așa s-au petrecut lu
crurile cu sălile dietei și cavale
rilor, cu loggj^ Matei, galeria 
huniazilor și vechea aripă presu
pusă a fi fost reședinfa auten
tică a lui Ion de Hunedoara.

Dezgropînd fragmente din ve
chile încadramenfe, restauratorii 
au reconceput stilul original, iar 
maiștri vestiți în cioplirea pietrei 
au refăcut coloane, portaluri și 
încadramenfe la uși și ferestre.

Schelele vor fi coborîfe defi
nitiv spre finele anului viitor.

Viski LAURENȚIU 
corespondentul „Scînteii"

băiat bun eram
acum cîteva luni, cînd 
viața
mare 
a început să mă suspecteze, 
să-mi răspundă la întrebări 
monosilabic, da ori nu. Pe 
stradă, nu mai scotea ni
meni pălăria cînd salutam. 
Prietenii, dacă eu mergeam 
pe partea stîngă a străzii,

în 
mea a intervenit o 
nenorocire. Familia

— Știi dumneata foarte 
bine ce-ai făcut.

— Pe cinstea mea că nu 
știu.

—..Cinstea dumitale ? I Mă 
mir că nu fi-e rușine să 
vorbești. Cum ai reușit să 
ne ascunzi cele trei ante
cedente penale, cele două 
amenzi corecfionale, aver-

de Nicuță 
TÂNASE

anuleze pe primele. Am în
ceput să scriu peste tot. Am 
primit un răspuns că ceea 
ce ceream eu a fost trimis 
întreprinderii la care lucrez. 
Era vorba de hîrtiile vechi. 
Am trimis alte scrisori. Re
zultatul același. Mi s-a pus 
în vedere să caut un alt 
serviciu... Nu mai sînt salu
tat, prietenii mă ocolesc. Și 
eram băiat bun I

k

cei mai
minări

(Urmare din pag. I)

opt, 
nici 

vreo 
mai 
eu*

traversau pe dreapta cînd 
dădeau cu ochii de mine, 
.în, autobuze, chiar aglome
rate, se făcea în jurul meu 
loc viran. Taxatoarea îmi dă
dea bilet și se uita undeva 
aiurea. Șeful meu direct a 
dat dispoziție secretarei 
să-mi interzică intrarea în bi
roul său. La chermeze nu mai 
eram invitat. Colegii de bi
rou îmi evitau privirile și nu 
mă mai consultau în nici o 
problemă. Pe cererea mea 
(cu mult. înainte de neno
rocirea care s-a abătut a- 
supra mea mi se schimbase 
funcfia și deci trebuia să mi 
se recalculeze salariul), cum 

. zic, pe cererea mea de re
calculare a salariului direc
torul instituției a scris : „Ce 
caută acest Gheorghe Pe- 
treuș în serviciul nostru ? 
Să fie imediat mutat".

M-am dus lă șeful ser
viciului personal-și l-am în
trebat :

— Ce arm făcut?

tismentul, precum și tăinui
rea de bunuri ? Cum ?

— Eu? Eu am ascuns?
— Priveșfe-fi cazierul ! II 

vezi ? Și după cîte ai făcut 
mai ai și nerușinarea să ceri 
revizuirea categoriei de sa
larizare; Rușine I

— Bine, dar eu nu știu 
nimic. N-am fost în viaja 
mea prin tribunale. ,

— Hîrtiile astea nu mint.,
— Dar eu

fia ani aici, puteați ’să ob
servați că nu am lipsit și că 
n-am putut deci face vreo 
pedeapsă. Credeți că am 
făcut închisoare la curs se
ral, după orele de servici, 
ori în concediile de 
dihnă ?

— Hîrtiile sînt hîrtii I
Am adus organelor

sfat la cunoștință că eram 
nevinovat, dar hîrtiile erau 
hîrtii. Trebuiau la dosarul 
meu alte hîrtii, care să le

lucrez de atî-

— A avut o copilă din aceeași zl 
cu fine, mă lămurise mama, tîrziu. S-a 
dus, cînd cu scarlatina...

între zece fraji trăind, nu poți ști, 
decît din spusa altora, ce înseamnă 
casa fără copii. La noi era o viermu
iala — douăzeci de ani n-a 
ieșit leagănul din casă. Se mai adău
gau la numărul nostru copiii vecini
lor, ai lui badea Pefăr fierarul, de-o 
pildă, ai lui badea Pamfil, ai Crișanu- 
iui și-ar lui. badea Pavel Ricianu, și-ai 
lui badea lanoș de pe Copăcel, și-ai 
lui badea Toader Jimboreanu și cîți 
nu eram... Pe toate ulițele satului gă
seai o droaie. Ai Moldoveanului, și-ai 
noștri, eram c.îfe zece, dar în casă 
la cuscrul Augustin s-a nimerit să se 
nască șasesprezece și trăiesc unspre
zece. Vreo unsprezece au fost la ba
dea Teofil și la badea Macarie — 
și mi se pare că toji trăiesc. Și-acuma 
sînt familii numeroase. Cu nouă, 
șapte copii. Nu i-am auzit pe 
unul urgisindurși copiii. Cînd 
vecină, cu femei de altfel, ne 
zburătuia cu „lua-v-ar cine știu
săreau celelalte cu gura s-o taie, nu 
alfa, orice rău am fi făcut Că nimia 
nu rămînea ne|uat în seamă.

Dacă m-a dus gîndul la vremile a- 
celea, nu rezisf amintirii, și de aceea 
o pomenesc, reînviu imaginea dom
nului învățător Viciu — acum trecut 
în al nouăzeci și doilea an de viață, 
dar ne recunoaște pe fiecare dună 
glas, că nu mai vede — cînd trecea 
de la casă la casă, pe la începutul Iul 
septembrie și batea în poartă cu 
nelipsita lui cîrjă : „să ai sănătate, 
Măriufă ; trimite-l pe Nelu la școală 
pe ziua de cincisprezece, auzitu-m-ai?* 
Și pleca la altă poartă, să dea veste... 
N-avea importantă că noi, cu mîinila 
înnegrite de coaja nucitor, dădeam 
coiful pe după casă și ne fupilam 
prin ascunzători ; n-avea importantă 
că vreun Nelu încă nu ajunsese la 
vîrsta școlii. Neexistînd grădiniță, 
domnul Viciu îi aduna la școală da 
pe la cinci ani. — „Să te mai scap 
de un drac, Susană, zicea ; faceji-i șl 
mi-i dafi mie. M-oi descurca eu...’.

Vremile acelea s-âu dus de mult, 
așa amestecate cu necazuri cum au 
fost ; reamintim din ele aici numai 
vraja senină a vîrsfei fără prihană 
fără grijă. Au trecut ; copiii de atunci 
sînt oameni bătuți de brumă, au cop'i 
și chiar nepoji. Au răzbit în viafă ca- 
re-cum, dar observ că în general 
tocmai familiile cele mai numeroasa 
s-au gospodărit mai bine. Dintre co
piii cuscrului Augustin numai unul al 
rămas pe vatră, ceilalți toți — pe la 
meserie și la școli. S-au ajutat unul 
pe altul, de la vîrstă la vîrsta pînă 
cînd, uitîndu-se împrejur, băfrînii 
i-au văzut pe toji la rosturile lor. A 
fost greu? îl întreb pe cuscru. „Chiar 
de-a fost, am uitat", răspunde. Cred, 
și știu din casa noastră, că-i un fel 
de-a zice. Ușor n-a fost, dar, vedeji, 
nu cunosc oameni mai mîndri decît 
astfel de părinji. Dumnealor, dacă ar 
vrea, — dar n-avem vreme, doară cît 
avem de lucru I — ar putea face de 
două ori înconjurul României mergînd 
de la un copil la altul I De acasă 
pînă la... își plătesc ei biletul, pe ur
mă intră pe „rejea*... Și cînd se în
tîmplă să frec pe-acasă, îl întreb i 
„Cum merge roata, cuscre ?" —■
Merge, merge ; roata cu spițe multe 
îi grea, dar fine.

Timpul și istoria au fost foarte vitre
ge în trecut cu sătenii și cu consă
tenii noștri. Uneori te miri cum de-au 
răzbit. Și au răzbit. Să mai spun că 
nu i-am auzit niciodată — pe atunci 
cînd știu cît le era de greu, nici după 
ce au ajuns la vîrste venerabile și la 
împlinirile de azi — că le-a fost greu 

• pentru că le era, casa plină de co
pii ? Și să-i auzi, pcum zicîndu-le u- 
nor oameni cărunfi,: dragul tatii, dra
gul mamii I

Și-s covîrșifi de bătrînefe și la anii 
lor leagănă cu bucurie nepofi.

Oare de ce și astăzi simt curii îmi 
lunecă pe obraz palma fierbinte șl 
ușoară a lelii Anica ?

Gheorghe Petreuș a scris 
redacției despre nenoroci
rea care s-a abătut asupra 
lui. Ne-am interesat la fo
rurile competente și iată ce 
ni s-a răspuns : „Tn urma 
cercetărilor efectuate, în 
urma verificărilor la arhiva 

Tribunalului popular din 
Sighet, s-a constatat că au
torul faptelor reținute în 
cazier este o altă persoană 
cu același nume.;. Lui 
Gheorghe Petreuș i-a fost a- 
nulată fișa cu antecedente”.

Bine, bine i s-au anulat 
antecedentele, dar au ră
mas avatarurile, ofensele și 
jignirile aduse acestui om 
cinstit, prin neglijenta și 
superficialitatea conducăto
rilor săi. Daunele morale 
— da, exista un asemenea 
termen și o asemenea no
țiune — care i s-au adus 
prin ușurin|a unor biro- 

de crafi (fie ei chiar fără mî- 
necufe) care nu văd decît 
„hîrtiile".

Cum le ștergeți tovarăși 
de la I.C.I.L. Vișeu?

o-
X



SCINTEIA PAGINA 3

DE CE-S „ȚINUȚI INSPECTORUL
V

BANCAR ÎN
CAII PUTERE

cu diferiți spe- 
iveală și faptul 
plin a mașini- 

randamentul

IN HĂȚURI
pentru a efectua întregul 
de lucrări în perioada op- 
nu încheie contracte cu 
Din cele 3 000 ha prevăzute

sămînța ori

A A E C O N O M I C Ă |

în ultimii ani, agricultura regiu
nii Brașov a fost înzestrată cu nu
meroase tractoare și mașini agri
cole. Aceasta a creat condiții pen
tru sporirea volumului de lucrări 
și a gamei de operațiuni executate 
mecanizat de către S.M.T.-uri. 
Se pune întrebarea : este folosit 
rațional parcul de mașini și trac
toare al acestor unități?

Ar fi fost firesc ca, o dată cu în
zestrarea S.M.T.-urilor din regiune 
cu noi utilaje, să se micșoreze pe
rioada de executare a lucrărilor a- 
gricole pentru a se asigura o în
cadrare mai bună a acestora în e- 
poca optimă. Contrar așteptărilor, 
în acest an, în toate cele trei cam
panii, dar mai ales în vară și toam
nă, lucrările agricole au depășit e- 
pocile optime. Recoltarea păioase- 
lor a durat pînă în septembrie, a 
cartofilor pînă în cea de-a doua ju
mătate a lunii noiembrie. Acest 
fapt a dus la.însemnate pierderi de 
produse. Unii specialiști de la con
siliile agricole și din stațiuni în
cearcă să justifice această situație 
pe de o parte prin condițiile cli
materice nefavorabile din acest an, 
iar pe de altă parte prin numărul 
insuficient de tractoare și mașini 
agricole, fapt care ar fi determinat 
organele locale să apeleze la spri
jinul altor regiuni.

O analiză făcută de organele 
Băncii Naționale, filiala Brașov, a- 
răta că, în toate cele trei campanii 
din acest an, parcul de mașini al 
S.M.T.-urilor a fost utilizat în mod 
defectuos. Pînă la 31 august, circa 
27 tractoare n-au fost folosite de
loc ; alte aproape 400 tractoare au 
executat, pînă la aceeași dată, sub 
50 ha. arătură normală, în medie 
fiecare, iar 243 tractoare în cam
pania de primăvară și 600 tractoa
re în campania de vară au lucrat 
sub 100 ha arătură normală fie
care. Grupe întregi de mașini a-

Al TRACTOARELOR?
gricole au fost ocupate la mai puțin 
de 50 la sută din capacitatea lor. 
Iată cum explică această situație 
ing. loan Mănoiu, președintele con
siliului agricol

„Cauze 
perativele 
volum și 
mare de 
canizatori 
s-a. reușit 
litatea acestora, 
un număr ridicat de opriri ac
cidentale, fie din cauza nu
meroaselor defecțiuni, fie da
torită slabei organizări a lucru
lui. Dacă s-ar fi folosit mai 
bine parcul actual, nu era ne
voie ca, în campania de vară 

' și toamnă, să aducem tractoa
re și mașini din alte regiuni".

Să ne oprim puțin asupra unora

regional :
sînt multe: coo- 
nu contractează un 

o varietate mai 
lucrări, lipsesc me- 
bine pregătiți, nu 
să se asigure stabi- 

Există încă

din principalele cauze care au de
terminat, într-un fel sau altul, o 
slabă utilizare a parcului de ma
șini al S.M.T.-urilor. Multe din ca
rențele care au existat în modul 
de folosire a bazei tehnico-mate- 
riale a S.M.T.-urilor își au origi
nea în sistemul defectuos de în
tocmire a planurilor S.M.T. După 
cum se știe, acestea se întoc
mesc într-un moment cînd co
operativele agricole nu știu încă 
precis nici volumul și nici natura 
lucrărilor ce trebuie efectuate în 
anul ce vine. Se înțelege că în a- 
semenea condiții planurile S.M.T. 
nu pot avea o bază reală. Din a- 
ceastă cauză se întîmpină greutăți 
în ce privește încheierea contrac
telor cu cooperativele agricole, 
S.M.T.-urile nu-și acoperă cu con-

tracte planul decît parțial. Și în 
. anul acesta, ca și anii trecuți, mul

te din S.M.T.-urile din regiune au 
rămas cu sarcinile de plan neaco
perite. Unele cooperative agri
cole, deși nu dispun de forțe sufi
ciente 
volum 
tiflkă, 
S.M.T.
în planul S.M.T. Făgăraș pentru a 
se planta mecanizat cu cartofi, s-au 
contractat abia 1000 ha. Se înțe
lege că nici prășitul și nici recol
tatul celor 2 000 ha nu s-a putut 
efectua mecanic.

Dar și S.M.T.-urile manifestă o 
reținere nejustificată la încheie
rea contractelor cu cooperati
vele agricole, mai ales cînd e 
vorba de anumite lucrări cum ar 
fi cele de întreținere, socotite ca 
fiind mai pretențioase și mai pu
țin rentabile. în schimb, în ulti
mii ani S.M.T.-urile fac un mare 
volum de transporturi la întreprin
derile forestiere.

O influență negativă asupra sla
bei folosiri a parcului de mașini 
și tractoare are repartizarea defec
tuoasă a utilajelor în cadrul bri
găzilor. Deseori se întîmplă să fie 
repartizate unor brigăzi mașini 
pentru care nu s-au încheiat con
tracte de lucrări, lipsind de ele bri
găzile care au condiții să le folo
sească. în asemenea cazuri, mai a- 
les în timpul campaniilor, redistri
buirea mașinilor se face anevoios. 
Brigada din satul Olțet, raionul 
Făgăraș, nu și-a acoperit în acest 
an mai mult de 30 la sută din ca
pacitatea de lucru a mașinilor din 
dotare..

Timpul de staționare este o altă 
cauză care contribuie la folosirea 
nerațională a parcului de mașini. 
Ing. Vasile Dicu, șeful serviciului re
gional S.M.T., ne-a informat că, din 
cele 3 600 000 ore de funcționare, 
peste un milion ore s-au pierdut, 
în 10 luni, fie datorită slabei orga
nizări a lucrului, fie funcționării 
tractoarelor și mașinilor în gol, fie 
datorită defecțiunilor accidentale. 
Numărul ridicat de opriri acciden
tale se explică prin reparațiile de

slabă calitate efectuate între cam
panii și prin asigurarea cu întîr- 
ziere a pieselor de schimb.

Este adevărat că numărul mare 
de ore de staționare se datorește și 
slabei organizări a- lucrului în co
operativele agricole. Au fost frec
vente cazurile cînd tractoarele 
nu au lucrat deoarece cooperati
vele agricole n-au asigurat la timp 
oamenii necesari pentru deservirea 
mașinilor, a lipsit 
sacii.

Discuțiile avute 
cialiști au scos la 
că. nefolosirea din 
lor și tractoarelor, 
scăzut al acestora are la origine și 
lipsa unor tractoriști bine pregă
tiți. Numeroase tractoare și ma
șini agricole n-au lucrat în acest 
an din lipsa oamenilor. în cam
pania de vară au lipsit circa 100, 
iar în campania de toamnă — cir
ca 250 de tractoriști calificați. în 
multe S.M.T.-uri este o mare fluc
tuație de cadre. Nestabilitatea oa
menilor este explicată și prin fap
tul că, fiind retribuiți pe baza 
unor norme, de lucru identice cu 
cele din regiunile de șes — fără 
a se ține seama de condițiile de sol 
din regiune — tractoriștii nu sînt 
suficient cointeresați să lucreze în 
S.M.T.

în încheiere, cîteva propuneri 
care s-au cristalizat din discuțiile 
avute cu diferite cadre de meca
nizatori :

Să fie reactualizate norma
tivele de lucrări, terenurile 
încadrindu-se mai judicios pe 
zone de fertilitate; să se revi
zuiască tarifele de plată actu
ale, mai ales la lucrările spe
ciale și pretențioase, corespun- 

. zător condițiilor 
muncă; sistemul 
practică a elevilor 
in timpul școlii să 
nătățit pentru a se 
pregătire mai temeinică a vii
torilor mecanizatori.

concrete de 
actual de 
tractoriști 
fie îmbu- 
asigura o

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

LA UZINA MECANICA CIMPINA

ÎNTREPRINDERE
(Urmare din pag. I)

— Uzina metalurgică. încă de la 
înființare, activitatea ei este veri
ficată și îndrumată de inspectorul 
Eugen Manoliu. Controlul compe
tent, 
s-a 
cient și 
măsuri 
rificare 
bleme 
uzinei 
sînt duse la îndeplinire necondi
ționat. Inspectorul, consultîndu-se 
cu specialiști din uzină, indică nu 
numai măsurile, ci și căile de re
zolvare, stabilind termene ferme, 
cît și responsabilități precise pe 
oameni. Urmărirea atentă, zi de zi, 
a activității uzinei i-a oferit posi
bilitatea să prevină și unele aba
teri de la disciplina de plan. 
Iată un caz: la sfîrșitul se
mestrului I a.c., pentru a se prezen- 

’ta cu planul integral îndeplinit, con
ducerea uzinei a dispus constituirea 
unor custodii imaginare, valorînd 
circa 4,7 milioane lei. Inspectorului 
nu i-a fost de loc greu să sesizeze 
arbitrariul și să-l lichideze încă 
din fașă. E regretabil că conduce-

dublat de intransigență, 
dovedit deosebit de efi- 

operativ. Planurile de 
întocmite după fiecare ve- 

urmăresc 
esențiale 
și, merită

distinct pro- 
ale activității 

remarcat, ele

i

rea uzinei nu înțelege pe deplin- 
utilitatea colaborării cu inspectorul 
băncii. în loc să-1 prețuiască, să-1 
folosească ca un sfătuitor, condu
cerea uzinei a cerut înlocuirea lui 
cu un altul mai „înțelegător1'.

Credem că cererea nejustifi- 
cată a conducerii Uzinei meta
lurgice nu va fi luată în conside
rare. Este în interesul întreprinde
rilor să poată heneficia de servicii
le unor inspectori care nu folo- 

. sesc în munca lor elemente de for
malism și nu uzează de șablon, 
ignorînd problemele esențiale ale 
activității economice. Cazul 
bricii de ulei „Unirea" arată 
consecințe se 
cînd inspectorul 
face datoria pe deplin. De la 
începutul anului și pînă acum, aici 
s-au întocmit cinci procese verbale 
de verificare si control. Trei dintre 
ele se referă la analiza dării de 
seamă contabile trimestriale. _ în
tocmită de fabrică, copiind-o fidel, 
iar celelalte două sînt niște in
structaje privind tehnica decontă
rilor. Neinterpretînd datele, inspec
torul Natalia Mîndru nu a putut 
intra în analiza fenomenelor, și i-a . 
fost greu să formuleze măsuri cît 
de cît mai consistente. Planurile 
elaborate seamănă între ele ca pi
căturile de apă. pînă si în ce pri
vește numărul punctelor înscrise.

Asemenea mostre de „planuri de 
măsuri" am întîlnit și la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice, la fa
brica de tricotaje ..Moldova", la fa
brica „Țesătura". Ele exprimă ne
cunoașterea realității de către in
spectorii bancari respectivi, como
ditatea lor. climatul în care se 
complac — de perpetuare a unor 
neajunsuri. Dar anare și o altă 
consecință la fel de gravă : meta
morfozarea inspectorului bancar.- 
dintr-un om chemat să veghe
ze asupra folosirii cît mai judi
cioase a fondurilor materiale si bă- , 
nești într-unul prin intermediul că
ruia s-ar legifera de fant risipa 
și proasta gospodărire. Fabrica de 
confecții, de exemplu, a avut în 
acest an importante împrumuturi 
restante. în loc să intervină si să 
nu permită amplificarea lor. să ve
rifice disponibilitățile în cont, 
ritmul livrărilor și încasărilor, plă
țile scadente, automat, inspectorul 
bancar Gheorghe lonescu reco
mandă conducerii întreprinderii să 
solicite noi credite bancare.

Ne-am bucurat cînd la Uzina de 
prelucrare -a' maselor plastice am 
găsit o 
lității". 
fiindcă 
dă și 
nle afirmații 
fuzuri calitative din 
neficiarilor. Este ceva 
tal? Nu, întrucît oricît am căutat, 
cu excepția Uzinei metalurgice, nu 
am găsit mai nimic- din bogata te
matică de analiză care ne-a fost în
șirată la direcția orășenească. Peste 
tot aproape — aceeași trecere în 
revistă a dărilor de seamă conta
bile. a decontărilor. împrumuturi
lor restante.

Evident, nu e ușor să se treacă 
de la fotografierea cîtorva aspecte 
ale activității economice. Ia inter
pretarea lor. la măsuri riguroase 
care să contribuie la îmbunătățirea 
continuă a rezultatelor întreprin
derilor în procesul îndeplinirii pla
nului economic. Dar aceasta nu 
scuză unele acte străine disciplinei 
financiare,, ca cel semnalat la ..Țe
sătura", comis sub ochii direcției o- 
rășenesti a Băncii Naționale. Ce s-a 
întîmplat la „Țesătura" ? Ea de
ține importante stocuri de așa- 
zise „căzături" la export. Ca să 
scape de ele. conducerea fabri
cii a găsit iute soluția — o 
cale ilegală.’ Produse în valoare 
de 1.4 milioane lei au fost vmduțe 
la diferiți salariați. cu plata în șase 
rate. Vînzarea în rate trebuia însă 
înregistrată ca fiind făcută prin 
organizația comercială locală care, 
după cum se știe, percepe un acon
to de 25 la sută din valoarea pro
dusului. Pentru aceasta. întreprin
derea a scos din fondurile de pro
ducție circa 340 000 lei. pe care î-a 
depus în contul O.C.L.-ului. La în
casarea primei rate de la salariați, 
fabrica a recuperat numai 160 000. 
Inspectorul bancar a sesizat con
ducerea băncii de această aba
tere, dar, așa cum ne spunea 
contabilul-șef de la „Țesătura", 

orășenească s-a făcut 
vede". Consecința: și 

după un an, întreprin-

fa
ce 

declanșează atunci 
bancar nu-și
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Elemente noi de organizare

superioara a producției
Colectivul Uzinei mecanice din 

Cîmpina a încheiat primele 11 luni 
ale anului cu rezultate bune în mun
că. Sarcinile de plan la producția 
globală, marfă, ca și la producția 
marfă vîndută 
realizate 
muncii a 
prevăzut, 
ridicat la 
ficiarilor.
hărniciei și inițiativei muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor uzinei, da' 
și al unor măsuri eficiente de îmbu
nătățire a organizării procesului de 
fabricație, care au creat un cadru 
propice pentru valorificarea rezerve
lor interne ale producției. în pre
zent, aici continuă să se contureze 
opinii, direcții de investigare și chiar 
solufii organizatorice inedite, ceea ce 
constituie un indiciu că înfăptuirile 
de pînă acum nu reprezintă o limi
tă. Este lăudabilă această preocupa
re, dacă avem în vedere că în anul 
viitor uzinei îi revin sarcini sporite. 
Asupra căror aspecte organizatorice 
de amănunt se concentrează atenfia 
specialiștilor uzinei ! Ca să găsim 
răspuns la această întrebare, am stat 
de vorbă cu numeroși muncitori, 
maiștri și ingineri din întreprindere.

După cum ne-a relatat maistrul Ion 
Vlădilă, „secretele* bunului mers al 
sectorului scule pentru foraj, în care 
lucrează, constau în măsuri organi
zatorice care s-au luat cu foarte mul
tă grijă, finîndu-se seama de condi
țiile concrete ale atelierului, de su
gestiile muncitorilor și maiștrilor cu 
experiență. între acest sector și sec
țiile primare a fost asigurat un anu
mit decalaj, mașinile-unelte au fost 
amplasate în funcție de procesul 
tehnologic, mijloacele de transport 
și de particularitățile diferitelor re
pere, iar supraîncărcările și golurile 
de lucru la mașini au fost în bună 
parte evitate prin lansarea rațională 
a comenzilor în fabricație.

ca și
și încasată au fost 

și depășite, productivitatea 
sporit mai mult decît era 
iar calitatea produselor s-a 
înălțimea exigentelor bene- 
Aceste realizări sînt rodul

— Ce ați avea de propus in ve
derea îmbunătățirii în continuare a 
organizării producției ?

— Deși nu pot spune că loturile de 
fabricație sînt în prezent prea mici 
sau prea mari, consider totuși că, dată 
fiind diversitatea producției, stabili
rea după criterii științifice a mărimii 
loturilor de fabricație, ca și a succe
siunii executării diferitelor repere ar 
face ca toate utilajele să fie în per
manentă încărcate, iar consumul de 
materiale, energie și de manoperă 
să fie mai mic.

Merită reținută, după părerea noa
stră, și următoarea propunere a mai
strului Gheorghe Bărbulescu, șef de 
secție :

— Apare necesar să fie intensifi
cată activitatea de reproiectare a 
produselor, care să vizeze extinde
rea tipizării și unificării constructive 
a pieselor lor componente, ca și re- 
sfrîngerea substanțială a gamei de 
materiale din care sînt confecționate. 
Pe această cale s-ar micșora diver
sitatea pieselor de prelucrat și s-ar 
măr' implicit seriile de fabricație ; 
concomitent, numărul de reglări la 
mașini, adică timpul neproductiv, s-ar

reduce substantial, ceea ce ar in
fluenta pozitiv productivitatea muncii.

Din discuțiile cu muncitorii Yasile 
Văzul, Ilie Marin și Marcel Goran s-a 
desprins necesitatea ca eforturile ca
drelor tehnice din uzină să se axeze 
în mai mare măsură pe dotarea ma- 
șinilor-unelte cu dispozitive de lucru 
în așa fel concepute, Incit cu mai 
putină concentrare și consum de e- 
fort nervos din partea muncitorilor, să 
se asigure o Înaltă calitate a piese
lor prelucrate. Se simte, de aseme
nea, nevoia unui sistem de depozi
tare a pieselor care să ocupe loc 
mai puțin și prin care să se preîn- 
tîmpine deteriorarea prin ciocnirea 
lor una de alfa.

Este îmbucurător, după cum se 
vede, că sugestiile venite din rîndul 
muncitorilor și tehnicienilor din sec
ții vizează aspecte esențiale ale pro
blemei și, în majoritatea cazurilor, 
pot constitui pentru cadrele de con
cepție baze de plecare pentru re
zolvarea ei. în ce măsură, cum a- 
nume sînt valorificate aceste „punc
te de reper’ de către specialiștii u- 
zinei ? Discuția cu inginerul Gheorghe 
Petre, șef de serviciu, a confirmat că, 
deși specialiștii din grupa de orga
nizare a producției și a muncii dau 
dovadă de multă inițiativă, ajutorul 
secțiilor, mai ales în stabilirea exactă 
a problemelor de organizare care se 
cer abordate, este hotărîtor. Stimu
larea sugestiilor venite „de jos’ 
deci utilă și de acum înainte.

Considerăm pozitiv faptul că, 
fru perioada imediat următoare, 
cialișfii uzinei și-au propus ca, 
lîngă aspectele organizatorice
secfiilor luate în ansamblul lor, să 
aibă din ce în ce mai mult în ve
dere laturile specifice fiecărui Ioc de 
muncă în parte. E firesc, nu este su
ficient ca lucrurile să meargă bine 
„în mare". Important este ca fabrica
ția să fie organizată temeinic înce- 
pînd de la nivelul celulelor ei de 
bază, adică al diferitelor locuri de 
muncă.

— După cum am citit în diferite 
reviste, ne-a relatat ing. Gh. Petre, 
în lume a apărut și se dezvoltă o 
adevărată știință a organizării locu
lui de muncă. Noi am început să-i 
descifrăm fainele, dar 
cunoaștem că nu am 
mult. Ne este fot mai 
borarea cu specialiștii
consultarea unor materiale documen
tare „la zi".. Revistele noastre ar tre
bui să publice mai mult pe aceas’ă 
temă. Știm că Institutul de cercetări 
tehnologice în construcția de mașini 
se ocupă și de problemele organi
zării științifice a producției. Ca să 
putem beneficia cît mai curînd de 
rezultatele obținute de cercetătorii 
de aici, ca și din alte institute, cred 
că ar fi bine ca noi, uzina, să facem 
primul pas în strîngerea legăturilor 
de colaborare cu unitățile de cerce
tare.

— Toate acestea nu exclud, se 
pare, cele relatate de tov. Ion Vlă
dilă în legătură cu optimizarea lo
turilor de producție.

— Bineînțeles. Grupa de organi-

este

pen- 
spe- 

pe 
ale

zare a producfiei din uzina noastră 
a întreprins un studiu privind mări
mea optimă a lotului de fabricație 
la prăjinile de pompare. Din păca
te, el n-a fost finalizat, concluziile 
lui nu s-au valorificat. Deocamdată 
ne-am ales doar cu certitudinea că 
abia trecerea de la stabilirea empi
rică a mărimii loturilor la calcularea 
ei pe cale matematică, adică la uti
lizarea metodei optimizării planului 
va însemna pentru noi stăpînirea de
plină a procesului de fabricație, po
sibilitatea de a alege cu exactitate 
varianta de plan cea mai avantajoasă 
pentru uzină din toate punctele de 
vedere. Va trebui deci să ne stră
duim s-o sfăpînim temeinic și ,să în
cepem s-o aplicăm. Acest lucru va fi 
posibil o dată cu intrarea în funcțiu
ne a cuptorului complet automatizat 
cu mers continuu, în prezent în pro
be tehnologice.

Cum e și firesc, organizarea pro
ducției îi preocupă în mare măsură 
și pe tehnologi. De la ing. Constan
tin Șovăială, tehnologul șef al între
prinderii, am aflat că, pe lîngă elabo
rarea documentației tehnologice și a- 
cordarea asistentei tehnice, tehnolo
gii caută sistematic noi soluții privind 
amplasarea mai avantajoasă a utilaje
lor, eliminarea unor locuri înguste 
prin experimentarea și adoptarea u- 
nor variante tehnologice noi, rațio
nalizarea transporturilor interne, îm
bunătățirea depozitării pieselor, sim
plificarea activității de dispecerat.

După cum ne-a relatat Ing. Florin 
Dițulescu, directorul întreprinderii, se 
preconizează ca anul viitor să se 
treacă la modernizarea unor ateliere 
și la sistematizarea uzinei. Rezulta
tele de pînă acum în domeniul or
ganizatoric poartă oarecum pecetea 
provizoratului, au mai mult caracte
rul unei experiențe. Specialiștii uzi
nei au îndatorirea să dezvolte
ceasfă experiență, să se gîndească 
în perspectivă, să găsească de pe 
acum noi solufii care să confere or
ganizării întregii producții o t 
mentare ’'științifică.

a-

trebuie sS re- 
înaintat prea 

necesară cola- 
din cercetare,

Ing. Adrian PRODAN

u de puține 
f /Sg ori, cînd se a- 
' ft ■ bordează te- 

ma aprovizio
nării tehnico- 

materiale, pe primul plan 
al discuției sînt aduse în
deosebi problemele care 
se referă la relațiile dintre 
furnizori și beneficiari, 
dintre forurile tutelare și 
întreprinderile din subor
dine, la cadrul organiza
toric în care se desfășoa
ră aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale a 
unităților industriale. în 
cadrul aceluiași subiect, 
voi încerca să formulez și 
eu cîteva opinii. Numai că, 
de astă dată, „reflectorul" 
analizei va fi îndreptat a - 
supra relațiilor, pe linia 

aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, la nivelul organe
lor economice centrale.

în cîteva cuvinte, fon
dul chestiunii este acesta : 
prin planul de repartiții, 
Comitetul de Stat al Pla
nificării aprobă întreprin
derilor cotele de materiale 
necesare realizării sarci
nilor de producție. Potri
vit reglementării în vi
goare, ele au obligația să 
depună, cu 45, 60, 90 sau 
180 de zile înainte, de la 
caz la caz, specificațiile 
sortimentale la direcțiile 
generale de aproviziona- 
re-desfacere din ministe
rele producătoare. Pînă 
aici totu-i clar. Mai de
parte însă intervine necu
noscutul. Pentru că depu
nerea specificațiilor po
trivit planului de reparti
ție al C.S.P. nu înseamnă 
nicidecum și acceptarea 
lor. Pentru lucrările de 
investiții din trimestrul 
IV a.c. ale Sfatului popu
lar regional Galați, Comi
tetul de Stat al Planifică
rii a prevăzut în planul 
de repartiții 12 000 mp. 
plăci azbociment. La 
D.G.A.D. din Ministerul 
Industriei Construcțiilor, 
unde am prezentat speci
ficațiile, ni s-a spus clar : 
nu putem acoperi cu re
partiții decît 10 000 mp. 
Dar C.S.P. a dat acest 
plan de repartiții tocmai 
pe baza cantităților co
municate de Ministerul

La Uzina metalurgică București

AL DOILEA CUPTOR ELECTRIC
DE 50 TONE

La numai șase luni după darea în exploatare a pri
mului cuptor electric de 50 tone, la Uzina metalurgică 
București a intrat în funcțiune și cel de-al doilea agre
gat cu o capacitate similară. Prevăzute cu comenzi 
hidraulice, instalații de vid și de agitare a băii de 
oțel prin procedeul electromagnetic, cele două cuptoare 
produc anual 120 000 tone oțeluri aliate și înalt aliate, 
folosite de industria noastră constructoare de mașini la 
fabricația utilajelor și agregatelor grele. (Agerpres)

tiții, în sensul suplimen
tării lui. Dacă pentru re-

Industriei Construcțiilor.
De ce 
nu-și respectă obligațiile nunțările de cote, ,făcute 
ferme 
luat?

înțeleg că se pot ivi și 
unele situații deosebite, 
care să cauzeze o necon- 
cordanță provizorie între 
balanțele C.S.P. și posibi
litățile ministerelor pro
ducătoare. Frecvența cu 
care se repetă însă ase
menea anomalii mă face 
să cred că fenomenul 
este mai mult de natură 
subiectivă.

atunci

pe care

ministerul

și le-a de către ministerele be
neficiare în termenul le
gal, soluționarea favora
bilă de către ministerele 
producătoare este obliga
torie, cu totul diferit stau 

. lucrurile în cazul cererilor 
de suplimentare. în ase
menea situații, unele mi
nistere producătoare, în 
loc să ia măsuri pentru 
mobilizarea resurselor e- 
xistente în producție sau 
stocuri,' resping cu ușu
rință orice cerere de su-

0 reglementare
necesară
în sistemul
aprovizionam

tehnico
materiale

Dar problema îmbună
tățirii relațiilor în acest 
domeniu la nivelul orga
nelor centrale nu se limi
tează la atît. Ea are și alte 
laturi pentru care, de a- 
semenea, socotesc că nu 
s-au precizat în amănun
țime responsabilitățile în 
ce privește aprovizionarea 
tehnico-materială. Mă re
fer, îndeosebi, la modifi
cările planului de repar-

plimentare a cotelor, avi
zările favorabile fiind cu 
totul întâmplătoare. De 
pildă, Sfatul popular re
gional Galați a solicitat 
suplimentarea planului de 
repartiție la pietriș cu 
100 000 mc. După cum se 
vede, e vorba de un pro
dus care se găsește din 
belșug în albia Dunării și 
a cărui exploatare nu ne
cesită cine știe ce procese

tehnologice complicate. 
Prezentată D.G.A.D. din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor, cererea de su
plimentare a fost respin
să, din lipsă de disponibi
lități (? ! ?). Socotesc că 
dacă nu ar fi existat o 

-anumită doză de arbitra- 
riu, .interesul pentru re
zolvarea favorabilă a ce
rerii noastre ar fi fost cu 
totul altul.

Problema suplimentă
rii cotelor de materiale 
are și unele aspecte par
ticulare, pentru care sînt 
la fel de necesare dife
rite precizări. Am în ve
dere cazurile în care ter
menele legale de supli
mentare a cotelor — 
45,60,90,180 zile — nu mai 
pot fi respectate. Se ivesc 
în practică situații cînd 
.anumite nevoi stringente 
impun modificarea unor 
secțiuni de plan — inves
tiții, reparații capitale, 
producție — în timpul 
trimestrului sau spre sfîr
șitul anului. Dar aceste 
dispoziții de schimbare a 
unor secțiulni de plan de
vin obligatorii numai pen
tru întreprinderile în 
cauză și nu se răsfrîng și 
asupra celor fără colabo
rarea cărora sarcinile noi 
de plan nu pot fi reali
zate. Iată un caz. La 
6 octombrie a.c., dată 
la care respectarea ter
menelor pentru supli
mentarea planului de a- 
provizionare nu se mai 
putea respecta, am pri
mit sarcina să introdu
cem în planul Trustului 
regional de construcții 
Galați o lucrare nouă — 
de peste 4 milioane lei. 
Pentru execuția ei erau 
necesare materiale de 
care noi nu dispuneam. 
Ne-am adresat de aceea 
unor ministere producă
toare să ne suplimenteze 
anumite cote. Mai peste 
tot ni s-a răspuns: nu 
avem, descurcați-vă cum 
puteți ! De aceea, consi
der că în astfel de îm
prejurări este absolut 
necesară corelarea terme
nelor în care să se admită 
schimbarea planului de 
investiții, reparații capita
le, producție, cu cele de 
modificare a planului de 
repartiții de către minis
terele producătoare, pre- 
conizîndu-se totodată o- 
bligativitatea acestora de 
a asigura repartiții pen
tru toate materialele ne
cesare.

Determinarea 
cizie 
revin 
mice 
ciare,
coordonatoare — în pro
cesul aprovizionării teh
nico materiale, precum și 
stabilirea unor corelații 
juste între termenele de 
modificare a diverselor 
secțiuni de plan sînt mă
suri de natură să contri
buie, după părerea mea, 
la îmbunătățirea în con
tinuare a situației în 
acest domeniu important 
pentru producția între
prinderilor.

cu pre- 
a răspunderilor ce 

organelor econo- 
centrale — benefi- 
producătoare sau

Cu 18 zile înainte

de termen
din Tîrg’u Mureș, cea 
din țară, a îndeplinit

..Analiză ne problemele ca- 
Numai titlul suna astfel, 

în fapt era o schemă rigi- 
generală. Se făceau sim- 

asupra unor re- 
pârtea be- 

i acc’den-

Colectivul Fabricii de mobilă 
mai mare unitate de acest gen 
cu 18 zile înainte de termen planul anual la producția 
globală și marfă și la producția marfă vîndută și în
casată. Au fost realizate, de asemenea, sarcinile anuale 
la export. în 11 luni ale anului s-au realizat 3 147 000 
lei economii peste plan la prețul de cost și 3 583 000 
lei beneficii suplimentare. (Agerpres)

Andrei GICA
șeful serviciului 
balanțe— Sfatul popular 
regional Galați

direcția 
că „nu 
astăzi, 
derea mai are de recuperat circa 
25 000 lei de la diferiți salariați. 
Tată cum chiar conducerea direc
ției orășenești a mers pe calea în
călcării legislației financiare.

Se desprinde, deci, că în activi
tatea de control bancar din orașul 
Iași se manifestă încă deficiente. 
De aceea, așteptăm ca organele în 
drept să ia măsurile cuvenite, pen
tru a imprima cit mai curînd con
trolului bancar în întreprinderile 
ieșene incisivitatea, fermitatea, 
competența și spiritul constructiv, 
pentru a-i spori rolul în creșterea 
eficienței activității lor economica.
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ÎN LICEU - 
O POLI
VALENTĂ 
PREGĂTIRE 
PRE0N1VER-
SITARĂ

în ultimul timp, în rîndu- 
rile corpului profesoral re
fine tot mai des atenfia pro
blematica complexă a asi
gurării trecerii cu succes a 
elevilor din liceu la facul
tate. Dar din păcate, după 
părerea mea, propunerile 
de perfecfionare făcute în 
acest sens vizează mai ales 
modul de pregătire a stu
denților din primii ani de 
facultate, finind seama de 
golurile care le rămîn după 
pregătirea școlară, și destul 
de pufin învăfămînful li
ceal. Or, mi se pare logic 
ca această chestiune să fie 
abordată, înainte de toate, 
din perspectiva învăfămîn- 
tului mediu, fie și pentru 
faptul că el reprezintă o e- 
tapă anterioară în procesul 
de pregătire a iînărului.

Concret spus, este vorba 
de constatarea că, de multe 
ori la absolvirea liceului, 
unii tineri nu rămîn cu o 
perspectivă suficient de am
plă asupra celor învățate, 
sînt deficitari îndeosebi a- 
supra posibilităfii de a in
clude cunoștinfele însușite 
înfr-o viziune personală, ca
re să-i facă mai mobili în

gerllor preunlversitare, cel 
pufin in clasele superioare 
ale liceului. Fiecare profe
sor știe, din experienfa lui 
personală, ce deosebită in
fluență pedagogică exer
cită expunerile însoțite de 
comentarii care să conducă 
spre obținerea unor ample 
sinteze de cunoștințe. Pers
pectiva cunoștințelor pro
iectate pe un fundal larg de 
cultură generală cultivă Ia 
elevi interesul și pasiunea 
pentru studiu. Pe această 
cale, ei vor putea fi fami
liarizați cu un mod mai am
plu de gîndire, iar cuno
ștințele însușite vor avea 
relieful lor propriu — atri
bute necesare oricărui ab
solvent, indiferent dacă va 
urma sau nu cursurile învă- 
țămîntului superior.

învățarea fiind un proces 
complex și de lungă durată 
duce implicit la modificări 
în întreaga personalitate, 
adică printre altele, dezvol
tă trăsăturile specifice mun
cii intelectuale indepen
dente. Noi putem veni în 
întîmpinarea acestei încli
nații firești, ajufîndu-i pe 
tineri să renunțe la formele

La Biblioteca centrală universitară din Capitală
Foto : Gh. Vlnțilă

18,00 — Pentru copii și tineretul școlar :

gîndire, mai receptivi la e- 
lemenfele noi cu care vin în 
contact și să le întărească 
spiritul de discernămînf în 
aprecierea acestora. Se vor
bește adesea despre anumiți 
sfudenfi care, ajunși în anul 
I de facultate, sînt dezorien
tați, se adaptează destul de 
greu noilor condiții de pre
gătire. Ni se pare interesant 
de menționat că asemenea 
ecouri ne parvin nu numai 
din învățămîntul superior, 
ci și din școlile tehnice, și 
uneori chiar din unitățile 
unde tinerii, după absolvi
rea liceului, se încadrează 
în producție.

Oricît am frece unele din
tre asemenea caracteristici 
din formația spirituală a ti
nerilor pe seama vîrstei, a 
greutăților pe care, pe 
drept cuvînt, le implică 
saltul de la o etapă la alta 
de învățămînf, nu poate fi 
ignorat un element esen
țial, anume că o bună parte 
din aceste lipsuri își au sur
sele în modul concret de 
organizare și de desfășu
rare a învăfămîntului de 
cultură generală. Și tocmai 
pentru că sfera lor de pro
veniență este situată în zona 
posibilităților noastre, acolo 
unde putem interveni direct, 
ne oprim asupra cîtorva as
pecte care solicită unele co
rective.

După cum este cunoscut, 
în clasele cursului mediu 
numeroase lecții se desfă
șoară sub forma expunerii 
de noi cunoștințe. Această 
formă de comunicare cu 
elevii, virtual atît de vie și 
de atrăgătoare, nu o dată 
se transformă într-o înșirare 
seacă de date ; profesorul 
se rezumă la a scrie pe ta
blă planul detaliat al lec
ției din manual, propunîn- 
du-șl adeseori să nu omită 
nici un amănunt „din carte’, 
fără să realizeze o corelație 
logică cu alte discipline sau, 
cel pufin, să ușureze aseme
nea conexiuni prin unele 
indicații bibliografice facul
tative. Evident, în această 
situație este dăunător nu 
numai faptul că o lecție se 
desfășoară cam după ace
lași tipic la mai multe dis
cipline, dar și acela că di
ferențierea necesară nu se 
realizează nici cel puțin de 
la o clasă la alta. De aceea, 
cred că se impune cu o 
deosebită acuitate perfec
ționarea continuă a lecțiilor 
de predare a unor noi cu
noștințe, experimentarea șl 
aplicarea adecvată a prele-

de buchiseală, la memori
zarea „fidelă" a cunoștin
țelor și la gîndirea empi
rică, altfel spus, facilitîn- 
du-le formarea deprinderi
lor de muncă independentă, 
învățîndu-i să citească, să 
alcătuiască fișe și conspecte 
din care să nu lipsească ob
servațiile proprii, marca in
dividualității fiecăruia. Calea 
principală de realizare a a- 
cestui deziderat rărriîne lec
ția propriu-zisă, gen care 
însă poate fi înnobilat și 
completat prin acordarea u- 
nei importanțe sporite ore
lor de consultație, lucrărilor 
de laborator și aplicațiilor 
practice. Specificul acestor 
forme de activitate cu elevii 
permite să se anticipeze în 
multe privințe dezbaterea 
universitară ca modalitate 
de confruntare a unor punc
te de vedere diferite. în
deosebi în perioadele de 
recapitulare și de sistema
tizare a cunoștințelor din 
preajma încheierii trimestre
lor, cred că putem utiliza 
cu succes formele semina- 
riale, mal potrivite pentru 
dobîndirea unor sinteze 
ample, pentru discuții pro
funde, mai utile verificării 
posibilităților de argumen
tare și de convingere ca
racteristice elevilor.

Apropierea dintre mediul 
liceal și cel universitar a- 
fectează nu numai formele 
de predare a unor noi cu
noștințe, ci' și verificarea 
acestora. Mi se pare cît se 
poate de firească necesita
tea transformării momentu
lui de verificare a cuno
ștințelor într-o posibilitate 
suplimentară de influențare 
a elevului. Împiedicîndu-I 
să ne ofere răspunsuri sim
pliste, schematice, să se ex
prime stereotip sau să re
producă pur și simplu ma
nualul, solicitîndu-i opinia 
sa personală, pe lîngă avan
tajele imediate, pregătim 
terenul pentru ca predarea 
viitoarelor cunoștințe să în
trunească într-un grad mai 
înalt caracteristicile expuse 
mai sus.

Și căile de perfecționare 
a învăfămîntului în direcția 
apropierii sale de sarcinile 
ce revin absolvenților nu se 
opresc evident, aici. Nu
mărul lor este cu mult mai 
mare. Tocmai de aceea so
cotesc utile discuțiile cît mai 
ample pe această temă.

prof. Paul V. GRIGORIU 
Liceul nr. 24-București
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I
n sfîrșit, un început de 
stagiune desfășurat sub 
semnul numelui lui 
Caragiale I De fapt, e- 
venimentul pe care-l 

salutăm cu toții n-ar tre
bui să fie de dome
niul excepționalului. în mod 
normal, în fiecare stagiune 
ar trebui să avem cîteva 
montări ale fiecărei capo
dopere caragialeșfi, în di
ferite viziuni scenice. S-a mai 
spus, și pe bună dreptate, 
că numai scrierile plate și 
sărace se pretează la o uni
că interpretare, din ale că
rei rame strîmfe nu poți ieși 
fără a rămîne suspendat în 
vînt. Clasicii însă, tocmai 
de aceea au rămas clasici, 
pentru că în opera lor com
plexă găsim mereu noi fa
țete, interesante și valabile. 
Să sperăm deci că „breșa" 
făcută va stimula teatrele 
noastre să se apropie cu 
mai puțină timiditate de 
creația celui mai mare dra
maturg român.

Dar vor veni oare spec
tatorii să-I vadă și să-l re
vadă mereu pe Caragiale ? 
Nu, nu vor veni dacă ne 
vom mulțumi să tragem la 
șapirograf pastișe ale unui 
model arhicunoscut. Dar 
vor veni cu plăcere și in
teres, și se vor amuza co
pios de fiecare dată, dacă 
vom recrea textul în spec
tacole, dîndu-i o față me
reu proaspătă și o strălucire 
originală. Cine dorește să 
se convingă, să meargă să 
vadă „D’ale Carnavalului’ 
în versiunea lui Pintilie, la 
Teatrul Bulandra I

Recentele premiere cara- 
gialești se caracterizează 
printr-o preocupare accen
tuată pentru autentic, pentru 
reconstituirea veridică a 
mediului social și a realită
ților umane descrise de au
tor. De la această premisă a 
pornit și loan Taub, regizo
rul „Nopții furtunoase" la 
Teatrul Național din Cluj. 
El a început prin a ne înfă
țișa o imagine de ansam
blu a casei și chiristigeriei 
jupînului Dumitrache Titircă. 
Un decor inspirat și inge
nios (C. Piliuță) se rotește 
pe turnantă, și în fața noas
tră apar rînd pe rînd Vefa, 
cosînd printre lacrimi mun- 
dirul Iu; Chiriac, Chiriac în
suși în cămăruța lui, furios 
la culme, iar lîngă gardul 
chiristigeriei Spiridon tră- 
gînd pe ascuns țigară. Ne 
oprim în salonul unde Ti
tircă își povestește pățania 
de la lunion. Nae Ipingescu 
îl ascultă apatic, cu o fi
gură pe jumătate adormită 
(compusă foarte comic de 
Aurel Giurumia). Pe el, de 
fapt, îl interesează prea pu
țin onoarea de familist a 
negustorului, îl aprobă din 
cînd în cînd mecanic, dar

dințat unei mari actrițe, Sil
via Ghelan, rolul a fost ju
cat, cum ar spune Caragia
le, „cu tot seriosul", drama 
trăită sincer și intens, sufe
rința adînc simțită. Urmarea 
a fost că sala se prăpădea 
de rîs, demonsfrîndu-se ast
fel încă o dată că umorul 
caragialesc stă în însăși 
structura personajelor și nu 
așteaptă decît să fie desco
perit cu har artistic. în crea
ția sa memorabilă, Silvia 
Ghelan a avut un bun 
partener în Valentino Dain, 
un Chiriac năvalnic și cole
ric. Scena excelentă a ex
plicației lor amoroase din 
finalul actului I, jucată „cu 
foc și cu inimă albastră”, 
este probabil modelul a 
ceea ce putea fi întregul 
spectacol — dacă intențiile

nit înfr-un fotoliu, odihnin- 
du-și obrazul proaspăt ras, 
pe care ipistatul serviabil 
i-l stropește din cînd în 
cînd cu apă, ca să-l răco
rească. Va fi fost desigur și 
Titircă, la vremea lui, un 
crai al cartierului, de aceea 
îi place să se poarte țan
țoș și „berbant". Dar cînd 
vine la bătaie, mahalagiul 
cu fradițib e în largul lui : 
îi întinde o mînă lui Rică 
Venturiano, cu aparentă 
bunăvoință, ca să-l apuce 
mai bine, să-l trîntească și 
să-i care la pumni cu nemi
luita. Nae Ipingescu (inter
pretat de Sandu Sticlarii, a 
cărui lectură a jurnalului 
este de un umor irezistibil) 
discută politică cu profundă 
convingere, scoțînd cite o 
exclamație „din rărunchi",

O adevărată revelație a 
spectacolului este interpre
tarea dată de Ștefan lorda- 
che lui Rică Venturiano. A- 
vînd de concurat imaginea 
filfizonului spilcuit și bun de 
gură, prototip atît de pu
ternic fixat în mintea noas
tră a tuturor de Radu Beli- 
gan și atît de des imitat, 
lordache a creat cu totul 
alt personaj, o altă variantă 
a Venfurienilor vremii. în 
admirabila sa versiune sce
nică, junele Rică e un poet 
pletos și melancolic, în gus
tul epocii post-romantice, 
mimînd manierele elegante 
dar trădîndu-și adesea ori
ginea periferică și arivis
mul meschin.

Astfel tratate, într-o con
cepție regizorală unitară, 
personajele piesei se în

principala sa preocupare e 
concentrată spre farfuria cu 
prăjituri. în fot acest timp, 
forfota din casă nu încefea-
ză, Spiridon aleargă după 
comisioane, Veta și Chiriac 
schimbă priviri de reproș 
sau implorare.

Renunțarea totală la cari
catură a reușit în modul cel 
mai consecvent și cu efecte 
artistice surprinzătoare în 
interpretarea Vetei. încre

declarate ale regiei se în
deplineau pînă la capăt.

Din păcate, în reprezen
tație apare (pe lîngă inega
litatea interpretărilor acto
ricești) un amestec de sti
luri. Chiar amintitul duet 
Vefa — Chiriac părăsește 
la un moment dat linia ini
țială și alunecă în parodie, 
cînd cei doi protagoniști 
încep să-și cînte replicile 
pe arii de operetă. Proce
deul a mai fost folosit, dar 
în alt context, pe cînd ceea 
ce interesa aici era „realis
mul crud” al pasionalifății 
de prost gust hilar dezlăn
țuite. Rică Venturiano a fost 
jucat în cunoscuta manieră 
stilizată, dar cu mult haz 
personal, de Alexandru Mun
te, în vreme ce Dumitrache 
(Gh. Nuțescu) a fost inter
pretat fot într-o manieră 
cunoscută, dar cu mai pu
țin haz. în spectacolul pe 
care l-am văzut, Liliana 
Welfher intrase pe nepre
văzute în rolul Ziței și per
sonajul se cerea încă, fi
rește, atent lucrat. Spiridon 
(Gabi Daicu) a fost cu to
tul șters și insignifiant.

în spectacolul Teatrului 
Nottara cu aceeași „Noapte 
furtunoasă", regia (George 
Rafael) s-a dovedit mult 
mai consecventă cu sine.
Mergînd dincolo de măștile
consacrate ale eroilor far
sei, regizorul a reconstituit 
cu minuțiozitate identitatea 
și biografia fiecărui perso
naj. Astfel, jupîn Dumi- 
frache (Dan Nicolae), cu si
guranță un fost Chiriac a- 
juns om cu stare, ține la 
onorabilitate nu atît de dra
gul Vetei, cît ca negus
tor ce se respectă și se vrea 
respectat, în prima scenă, 
șade mulțumit de el, tolă

pentru că el e omul sfăpî- 
nirii și în fond pîinea lui 
e în joc. Chiriac apare ca 
un veritabil fante din Dea
lul Spirii, care pozează ști- 
indu-se admirat de femei și 
vorbește despre alții cu a- 
fectafă nepăsare golăneas
că, lăsînd parcă să-i scape 
în silă cuvintele printre 
dinți. Portretul i-a reușit de 
minune lui Ion Dichiseanu. 
Tînărul actor Mihai loniță, 
pe care-l remarcăm cu mult 
interes, a găsit o fizionomie 
deosebit de expresivă pen
tru Spiridon, tipic băiat de 
prăvălie, șiret „ocnă" în 
materie de mici învîrfeli, 
prudent în relațiile cu sfa- 
pînii, dar cu urechile mereu 
ciulite la tot ce se petrece 
în casă.

Liliana Tomescu în Vefa 
produce senzație de la pri
ma intrare în scenă, purtînd 
cu un aer jalnic o mare 
compresă cu danfeluță, măr
turie a insomniilor și a 
crîncenelor dureri de cap 
pricinuite de gelozia lui 
Chiriac. E un moment de 
antologie teatrală, pe care-l 
continuă la același nivel de 
subtilă ironie întreaga des
fășurare a rolului. Mărgini
rea domestică, vulgaritatea 
sentimentală a amorului sub
urban sînt satirizate cu fină 
intuiție și inteligență, inter
pretarea exemplară a Lilia- 
nei Tomescu îmbogățind 
astfel galeria eroilor noștri 
caragialieni. în rolul Ziței, 
Melania Cîrje a îmbinat cu 
talent pretențiile educației 
subțiri de la „pasion" cu 
izbucnirile intempestive, vă
dind reminiscențele grosie
re. Și nu strica, poate, 
ca acest fond necioplif al 
personajului să fi fost mai 
marcat.

cheagă într-un spectacol 
solid, convingător și extrem 
de amuzant. Se resimte, de
sigur, faptul că interpretul 
Iui jupîn Dumitrache a dis
pus de un timp mult mai 
scurt de pregătire decît co
legii săi, dar asupra perfec
ționării rolului merită reve
nit și după premieră, căci 
un spectacol de asemenea 
înaltă factură este menit să 
rămînă, fără îndoială, în re
pertoriul teatrului vreme 
îndelungată.

Decorul lui Dan Nemțea- 
nu e adecvat cerințelor de 
autenticitate ; dar izbutite 
mi s-au părut îndeosebi 
costumele, datorate acelu
iași scenograf. Fularul legat 
cu indiferență studiată și o- 
chelarii cu ramă de sîrmă 
ai lui Venturiano, hainele 
sale vag asortate și destul 
de ponosite (fiindcă tînă
rul publicist e sărac, urmînd 
să-și facă abia un „venito- 
re" cu zestrea Ziței și prin 
demagogie politică), nădra
gii lui Spiridon, vizibil pre- 
făcuți dintr-un pantalon al 
jupînului, halatul neglijent 
al Vetei sau eșarfa cochetă 
și brîul roșu al fui Chiriac 
caracterizează personajele 
fără nici o ostentație carica
turală, cu un umor spon
tan. Autenticitatea vizua
lă a tipurilor este cu atît 
mai frapantă în nostimul 
tablou final, cînd toți eroii 
farsei se așează împăcați, 
alcătuind una dintre acele 
„poze de familie", atît de 
revelatoare în încremenirea 
lor, cum se puteau vedea 
pe vremuri prin vitrinele fo
tografilor de cartier.

Andrei BĂLEANU

cuvînt de Început
Ce dorește cititorul contemporan ? ■
Ce așteaptă el de la un asemenea almanah ?
Tradiția e bogată. Ea îmbrățișează în țara noastră 

mai bine de un veac, o gamă vasta de preocupări și tona
lități, de la inventarul anual pînă la snoavele despre care 
glumea Vlahuță : „Cată-le prin almanahuri și vei trece 
de isteț“. Busola, în aceasta răscruce de posibilități, ne-a 
fost cititorul.

...Cititorul din 1967 e interesat în investigarea mari
lor curente ale contemporaneității, vrea să cunoască vas
tele deplasări care se produc pe arena mondială, de la 
procesele fundamentale ale economiei pînă la curentele 
din sfera gîndirii sau gusturilor. Acestor preocupări le 
sînt închinate nouă anchete pe o mare diversitate de 
teme ale vieții sociale modeme, în cadrul cărora răspund 
personalități dintre cele mai cunoscute, competențe pres
tigioase pe plan național și internațional.

Cititorul este dornic să aibă la îndemîna un îndrep
tar precis cuprtnzînd cele mai recente date geografico- 
economice cu ajutorul căruia să poată urmări eveni
mentele din lume. Acestei nevoi îi sînt dedicate „Micul 
atlas mondial", precum și un număr de hărți I puse 
i,la zi“-

Cititorul e profund interesat să posede un memento 
dl unora din datele de mare semnificație din istoria ulti
melor două secole a patriei. Acestei necesități îi este în
chinat Compendiul românesc.

Cititorul dorește să aibă la îndemîna o seamă de in
formații utilitare, de strictă și cotidiană necesitate : (fîs"- 
tanțele dintre diferite orașe în țară și în lume, mersul 
avioanelor, diferitele unități de măsuri și tabelul conver- 
tirii lor în diverse alte unități folosite pe plan mondial.

lista prescurtărilor la denumirile principalelor întreprin
deri și instituții din țară, ora concomitentă pe diferite 
puncte ale globului etc. Cititorul turist este interesat să 
aibă la îndemîna un scurt îndrumar al monumentelor 
naturii din țara noastră, al principalelor locuri istorice, 
precum și lista muzeelor din țara noastră, cu programul 
lor de funcționare, laolaltă cu hărțile mai multor trasee 
turistice; dacă parcurge aceste locuri cu automobilul, îi 
este necesară lista stațiilor de benzină de pe drumurile 
principale ale țării, precum și o listă a stațiilor de auto- 
service,o hartă automobilistică a României și una a Eu
ropei. Cititorul sportiv va găsi consemnate recordurile 
mondiale, europene și românești la atletism, retrospec
tiva marilor meciuri de fotbal și competiții internațio
nale, filatelistul are la îndemînă o rapidă trecere în re
vistă a anului filatelic. Cititorului de toate categoriile- 
i se oferă date de interes științific general — lista prin
cipalelor invenții și descoperiri, lista completă a pre
miilor Nobel, un dicționar de maxime și locuțiuni ro
mânești și străine, un scurt dicționar al cuvintelor nou 
introduse în limbă, precum și un muzeu — imaginar — 
al capodoperelor, selectate de. specialiști, a căror cu
noaștere poate constitui un punct de plecare în for
marea unei culturi generale.

...Și, în sfîrșit, cititorul din 1967 e interesat să ne 
comunice impresiile și sugestiile lui, ale familiei și priete
nilor, pentru a căpăta, cît mai aproape de dorințele sale, 
viitorul Almanah Scînteia 1968.

Mulțumind tuturor instituțiilor și tuturor celor ce au 
colaborat la alcătuirea „Almanahului Scînteia 1967“, 
redacția urează cititorilor lectură plăcută și le dorește

LA MULȚ1 ANII

(DIN CUPRINSUL ALMANAHULUI)

® Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la sala mică a Palatului) : 
Recital de pian VALENTIN 
GHEORGHIU — 20.
® Teatrul de operă și balet: 
SEARĂ VIENEZĂ — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNĂ —
19.30, (la sala Palatului) : SE
CRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.
S Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19. (sala Studio) : DINU 
păturica —19,30.
® Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : DOI PE UN 
BALANSOAR — (spectacol pre
zentat de Teatrul Mic) — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A): 
HEDDA GABLER (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din 
Brăila) — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O NOAPTE FUR
TUNOASĂ — 19,30, (sala Stu
dio) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea": 
TURCARET — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
MONSTRUL DIN SAMAR- 
CAND — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 16.30,
(sala din str. Academiei) : AM
NARUL — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : REVIS
TA DRAGOSTEI — 20.
® Circul de stat : PROGRAM 
DE CIRC INTERNAȚIONAL —
19.30.

0 FALSTAFF : PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
C FAUST XX : REPUBLICA 
(completare Pilula) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
0 CEI 7 DIN TEBA : LUCEA
FĂRUL (completare Mimetism)
— 8,15; 10.15; 12,15; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45 (la ambele completa
rea începutul), EXCELSIOR 
(completare Pilula) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, MODERN 
(completare „Eu") — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
0 OMUL DIN RIO : FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
TOMIS — 10,15; 13,30; 15; 17,30; 
20,30, GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ulti
mele două cinematografe com
pletarea începutul), RAHOVA
— 10; 15; 17,30; 20, FLAMURA
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21 (la ambele completarea 
Pata).
« PATRU PAȘI ÎN/NORI ; CI
NEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop : CAPI
TOL — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20,30, GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,30 (Ia ambele completa
rea Consfătuirea de constituire 
a Consiliului Național al orga
nizației pionierilor).
© ANGELICA, MARCHIZA 
„ÎNGERILOR" și MINUNATA 
ANGELICA — cinemascop : LU
MINA — 8; 12; 16,15; 20.30, FLA
CĂRA — 15; 19.
© CIMARRON — cinemascop : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la 
ambele completarea Pata), GIU- 
LEȘTI — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
AURORA — 8,15; 10,30; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15 (la ambele com
pletarea Scoica), FLOREASCA 
(completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiu
nea Hunedoara) — 9,30; 12; 15; 
18; 20,45.
O POVESTEA PROSTIEI MELE: 
UNION (completare Copiii... iar 
copiii) — 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
0 COPLAN ÎȘI ASUMA RIS
CUL : DOINA (completare Plas- 
ma-500) — 11,30; 13,45; 16;
13,30; 21.
0 OMUL A IEȘIT ÎN COSMOS
— MIMETISM — DINCOLO DE 
CERCUL POLAR : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare. 
0 MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : DACIA — 8.30 — 
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© WARLOCK — cinemascop : 
BUZEȘTI — 9,30; 12; 15.30; 18;
20.30. MIORIȚA — 15,45: 18,15; 
20,45.
<P LAGUNA DORINȚELOR : 
COSMOS (completare Tradiții 
maramureșene) — 16; 18,15; 20.30.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
7 SALTIMBANCI : UNIREA — 
15,30; 18; 20,30.
9 ZORBA GRECUL: VITAN 
(completare Margareta) — 15,15; 
18; 20,30.
9 FANTOMAS și FANTOMAS 
SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : ARTA — 9; 12,30; 16;
19.30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR 
UITAȚI : MUNCA (completare 
George Coșbuc, cîntărețul pă- 
mîntului românesc) — 16; 18,15;
20.30.
o GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop : POPU
LAR (completare Frunze) _ 
15,30; 18; 20,30.
• LALEAUA NEAGRA : CRÎN- 
GAȘI (completare Tradiții ma
ramureșene) — 15,30; 18; 20,30 
0 NOTRE DAME DE PARIS - 
cinemascop : MOȘILOR — 15,15: 
18; 20,45.
e CELE PATRU ZILE ALE 
ORAȘULUI NEAPOLE : VIITO
RUL (completare Punct de gra
vitație) — 15,30; 18; 20,30.
O FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop : COLEN- 
TINA (completare Inima și con
știința) — 9.30; 11,45; 14; 16,15: 
18,30; 20,30.
e ÎN NORD, SPRE ALASKA !
— cinemascop : PROGRESUL — 
15,15; 18; 20,45.
O TUNELUL — cinemascop : 
LIRA (completare Pata) — 15,30; 
18; 20,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE : FERENTARI (com
pletare Vox Maris) — 10; 15,30; 
18; 20,30.
0 FEMEILE — cinemascop: CO- 
TROCENI (completare 6 000 de 
ani) — 15,15; 18; 20,45,

i
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IN MEMORIA LUPTELOR MUNCITOREȘTI

DIN 13 DECEMBRIE 1918

DEPUNERI DE COROANE
în semn de omagiu adus memo

riei luptătorilor pentru libertate, 
pace, democrație și o viață mai 
bună, asasinați mișelește la. 13 de
cembrie 1918, delegații de oameni 
ai muncii din Capitală și pionieri 
au depus marți dimineața coroane 
de flori la placa comemorativă din 
Piața Teatrului Național, pe locul 
unde s-a petrecut masacrul pus la 
cale de regimul burghezo-moșie- 
resc. Au fost depuse, de asemenea, 
coroane la Cimitirul Reînvierea,

unde se găsesc rămășițele pămân
tești a peste 30 de muncitori că- 
zuți în cursul acestei represiuni.

La solemnități au luat parte re
prezentanți ai Consiliului local al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
participant! la aceste lupte munci
torești, oameni ai muncii din în
treprinderile bucureștene. pionieri.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
celor căzuți.

(Agerpres)

Marți dimineață s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Comitetului național pen
tru apărarea păcii, condusă de 
prof. dr. docent Ion Creangă, rec
torul Universității „Alexandru loan 
Cuza“ din Iași, membru al Biroului 
C.N.A.P., care a făcut o vizită în 
Uniunea Sovietică, la invitația Co
mitetului sovietic pentru apărarea 
păcii;.

Delegația a vizitat orașele Mos
cova, Kiev și Leningrad, s-a intîl- 
nit cu membri ai conducerii Co
mitetului sovietic pentru apărarea 
păcii.

★
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Damasc, o delegație 
a Uniunii naționale a cooperative
lor agricole de producție, condusă 
de Marin Argint, membru al Co
mitetului Executiv al Uniunii Na
ționale, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor agricole de 
producție București, care, la invi
tația Uniunii generale a țăranilor 
din Siria, va participa la sărbători
rea Zilei țăranilor sirieni.

în colaborare cu Comitetul orășe
nesc București al U.T.C., a organi
zat marți seara, în sala de confe
rințe a Muzeului de istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, un simpozion-dialog des
pre definirea personalității.

In cadrul simpozionului, prezi
dat de prof. univ. dr. docent Stan- 
ciu Stoian, membru corespondent 
al Academiei, directorul Institutu
lui de științe pedagogice, și-au 
expus punctele de vedere în a- 
ceastă problemă conf. univ. Paul 
Popescu-Neveanu și prof. Con
stantin Păunescu, șef de sector al 
Institutului de științe pedagogice.

(Agerpres)

Consiliul pentru răspîndirea _ 
cunoștințelor cultural-științifice, I

PROBLEMELE PRODUCȚIEI PETROLIERE 
DIN 1967 ÎN DEZBATEREA
COLEGIULUI MINISTERULUI

TELEGRAME EXTERNE

V

în final peste 5 500 aparta
mente, magazine comerciale și 
unități pentru deservirea 
populației, două școli, grădi
nițe și creșe, trei dispensare 
medicale, un cinematograf cu 
600 locuri etc. Noi cartiere de 
locuințe se construiesc și în alte 
orașe : la Satu Mare, pe malul 
stîng al Someșului, la Sighetul 
Marmației, în apropierea com
binatului de industrializare a 
lemnului. în aceste cartiere se 
vor construi în anul viitor 
peste 500 de apartamente. A- 
proape 400 de familii de mi
neri se vor muta în locuințe 
noi la Baia Sprie, Baia Borșa 
și Cavnic.

Un volum important de in
vestiții sînt alocate pentru 
realizarea de obiective desti
nate lărgirii bazei materiale a 
ocrotirii sănătății, a învăță- 
mîntului și culturii. în prima 
parte a anului, la Baia Mare 
va începe construcția unui spi
tal cu 945 paturi și unei poli
clinici. în ce privește construc
țiile școlare, s-au prevăzut 32 
săli noi de clasă.

Baia Mare se va îmbogăți cu 
trei noi edificii culturale. Tea
trul de stat, o sală de cinema 
și c-ca de cultură a sindicate
lor. începute anul acesta, pri
mele două vor fi terminate în 
1967.

Importante lucrări se vor 
efectua în anul viitor în do
meniul edilitar. Rețeaua de 
apă din orașele Satu Mare, 
Sighetul Marmației, Baia Mare 
și Baia Sprie va fi extinsă 
cu încă 11 km. în vederea spo
ririi debitului de apă în ora
șele Baia Mare, Satu Mare și 
Baia Sprie se vor construi 
uzine pentru captarea și tra
tarea apei. Rețeaua de canali
zare va crește cu 3 km, iar 
în orașele Sighetul Marmației 
și Baia Mare voi- fi termi
nate lucrările începute anul a- 
cesta la stațiile de epurare. O 
lucrare similară va începe în 
orașul Satu Mare. De aseme
nea, se vor pava circa 60 000 
mp străzi, se vor moderniza 
noi porțiuni din șoselele Ne
grești—Sighet și Baia Mare — 
Tg. Lăpuș și vor fi acoperiți 
cu îmbrăcăminte asfaltică u- 
șoară 40 km pe drumurile 
Sighet—Teceu, Hideaga—Mi- 
reșul Mare și BorleȘti—Satu 
Mare.

în 1967 va începe con
strucția a trei linii electrice 
de înaltă tensiune însumînd 
peste 65 km și vor fi terminate 
ceie in curs de execuție (circa 
60 km) ceea ce va permite e- 

i lectrificarea în 1967 a altor 40 
I de sate maramureșene.

Echipele bucureștene de volei la

„DINAMOVI ADA“ 
DE LA BERLIN

în capitala R. D. Germane continuă 
întrecerile din cadrul „Dinamoviadei" 
de volei. Luni seara, echipa masculină 
Dinamo București a întrecut cu 3—1 
(7—15,15—11, 15—9, 15—11) pe Spar
tak Sofia, iar aseară, întîlnind forma
ția Gwardia Varșovia, a repurtat a treia 
victorie. Scor 3—0. Tot ieri s-a dispu
tat și meciul dintre echipele feminine 
Dinamo București și Dozsa Budapesta. 
Scor 3—0 pentru bucureștene.

Alte rezultate — ziua a doua : Dina
mo Moscova — Gwardia Varșovia 
(mase.) 3—0 ; Dynamo Berlin — Dozsa 
Budapesta (fem.) 3—0 ; Dinamo Mos
cova — Dinamo București (fem.) 3—2; 
ziua a treia: Dinamo Moscova Dyna
mo Berlin (mase.) 3—2 ; Dynamo Ber
lin — Dinamo Moscova (fem.) 3—2.

La Ministerul Petrolului a avut 
loc marți o ședință de colegiu lăr
gită în care au fost analizate .re
zultatele obținute de unitățile pro
ductive în 11 luni din acest an, 
precum și măsurile luate pentru 
asigurarea îndeplinirii în bune 
condiții a planului de producție pe 
anul viitor.

Din materialul prezentat a re
ieșit că pînă la sfîrșitul anului vor 
fi realizați integral toți indicatorii 
de plan. S-a apreciat că, pînă la 
sfîrșitul anului, pot fi realizate și 
depășite sarcinile în ce privește 
exportul de produse petroliere și 
vor fi puse în funcțiune obiecti
vele prevăzute în planul de inves
tiții.

Participanții la discuții au sub
liniat că cifrele de plan pe 1967 
au fost dezbătute, îmbunătățite și 
sînt cunoscute în prezent de către 
toate unitățile. S-au asigurat con-

dițiile necesare pentru desfășura
rea ritmică a producției pe timpul 
iernii. Vorbitorii au arătat că o a- 
tenție deosebită va trebui acordată 
anul viitor realizării la nivelul pre
văzut a rezervelor de țiței, prin a- 
sigurarea decalajului necesar între 
activitatea geologică și cea de ex
ploatare, îndeplinirii planului de 
investiții în mod ritmic și în cote 
egale pe toate trimestrele. Printre 
problemele importante care tre
buie să stea în atenția lucrătorilor 
din industria petrolului în anul 
care vine, colegiul a atras atenția 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
pentru creșterea productivității 
muncii în toate sectoarele de ac
tivitate, realizarea de economii de 
metale și combustibil, aproviziona
rea din timp a schelelor cu piese 
de schimb, îmbunătățirea desface
rii către populație a produselor pe
troliere. (Agerpres)

Ce este Academia 
lumii latine?

Convorbire cu dl Edouard BONNEFOUS —
Obîrșia latină comună mai multor limbi europene a con

stituit punctul de plecare pentru crearea unei instituții in
ternaționale noi: Academia lumii latine. Dl. Edouard Bonne- 
fous, senator, fost ministru, unul din fondatorii noii acade
mii, mi-a prezentat într-o convorbire profilul și scopurile ei:

națională a uzinelor
Marți dimineața, în sala Pavi

lionului din Piața Scînteii, s-a des
chis o expoziție organizată de Regia 
națională a uzinelor „Renault"- 
Franța.

Printre cei prezenți la deschidere 
erau Ion Cîmpeanu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț, membri ai 
conducerii unor ministere și ai u- 
nor întreprinderi românești de co
merț exterior, specialiști din dife
rite uzine bucureștene.

Au fost de față Jean Louis Pons,

în optimile CCE.

La Wiesbaden a avut loc tra
gerea la sorți a „optimilor" de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin. 
Campioana României, Dinamo 
București, va întîlni formafia po
loneză G.K.S. Wylorzaric-Gdansk.

lată și celelalte șapte partide : 
Gummersbach (R.F.G.) — Sittar- 
dia Geleen (Olanda) ; Honved 
Budapesta — Fimleikafelag (Is
landa) ; Urheilo Kerho Helsinki
— Trud Moscova ; Dukla Praga
— Dudelange (Luxemburg) ; 
U.S. Ivry (Franfa) — Glostrup 
(Danemarca) ; Fredensborg (Nor
vegia) — Medvesceak Zagreb ; 
Grasshopers Club (Elveția) — 
D.H.F.K. Leipzig.

Meciurile (tur-retur) urmează 
să se dispute după campionatul 
mondial din Suedia.

Prea multă vacantă...
Urmărind jocurile 

disputate pînă acum în 
cadrul campionatului 
republican feminin de 
volei a surprins evolu
ția slabă chiar și a uno
ra dintre jucătoarele e- 
chipelor fruntașe, ba
gajul lor de cunoș
tințe tehnice și tac
tice 
cația

Expli- 
în pri

mul rînd în lipsa de 
pregătire, dar și în mo
dul cum federația de 
specialitate se preocupă 
de prelungirea perioa
dei de activitate a aces
tor jucătoare. Consul- 
tînd calendarul compe- 
tițional al echipelor fe
minine de volei consta
tăm că, din 365 de zile, 
acestea sînt angajate în 
întrecere doar... 181 
Pentru formațiile care 
se clasează în primele 
patru locuri, numărul 
zilelor în care respec
tivele echipe susțin 
jocuri crește la... 211 
Ceea ce, trebuie să re
cunoaștem, reprezintă 
foarte puțin.

Analiza Colegiului 
central de antrenori pe 
această temă este edifi
catoare :

redus, 
rezidă

in perioada

„Renault" - Franța
ambasadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, Marc Ouin, direc
tor al uzinei „Renault", a făcut un 
istoric al uzinelor, după care direc
torul Gaetan De Castelet a prezen
tat caracteristicile producției 
autoturisme „Renault".

în cadrul expoziției, care rămîne 
deschisă pînă în ziua de 18 decem
brie, sînt prezentate turisme de ti
pul „Renault-16“, precum și filme 
care ilustrează producția acestor 
uzine.

de

(Agerpres)

Mîine la Floreasca

baschet feminin

Politehnica București

Macabi Tel Aviv

Mîine seară, la ora 19,30, sala 
Floreasca din Capitală va găzdui 
returul meciului de baschet feminin 
Politehnica București—Macabi Tel 
Aviv, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni".

în primul joc, disputat la Tel 
Aviv, baschetbalistele noastre au
învins cu scorul de 61—43 (23—18). 9

„Consfifuirea Academiei lumii la
tine corespunde cererii unor cercuri 
largi științifice și artistice. Academia 
va reuni personalități aparfinînd ță
rilor de limbi romanice : franceză, 
italiană, română, spaniolă și portu
gheză. în academie vor fi reprezen
tate toate țările în care se vorbesc 
limbile romanice, de pe diferite con
tinente, ceea ce îi va conferi ade
vărata dimensiune a lumii latine. 
Dacă pentru română și italiană vor 
figura ca membre numai țările res
pective, pentru celelalte limbi situa
ția va fi diferită, dat fiind aria lor de 
răspîndire : astfel pentru franceză va 
fi nu numai Franța dar și Belgia și 
alte țări francofone, pentru spaniolă 
— Spania și țările respective din A- 
merica Latină, iar pentru portughe
ză, evident, Portugalia și Brazilia.

Consiliul de conducere al acade
miei, în curs de completare, va cu
prinde, în afară de membrii fonda
tori, pe rectorul universității din 
Paris, pe cancelarul Institutului Fran
ței, cîte un membru din partea celor 
cinci academii grupate în acest in
stitut, alte personalități marcante ale 
academiilor din țările de origină la
tină. Consiliul de conducere a ales 
ca președinte pentru perioada

1966—1967 una din personalitățile 
cele mai cunoscute ale lumii latine: 
J. Torres Bodet, fost director gene
ral al UNESCO și fost ministru al 
educației naționale al Mexicului.

Președintele Academiei este asis
tat de cinci vice-președinți repre- 
zenfînd cele cinci limbi ale lumii la
tine. Sediul Academiei : Casa Ame- 
ricii Latine din Paris. Ședințele sale 
vor avea loc anual la Institutul 
Franței sau înfr-una din țările de 
limbă latină. Noua academie va oferi 
premii pentru operele remarcabile 
din țările respective. în anul viitor 
ea va edita și o publicație proprie. 
Academia va organiza diferite co
locvii internaționale. Cei o sută de 
membri pe care îi va avea Acade
mia, și a căror listă este în curs de 
completare, vor fi 
fii : litere, științe 
umane, arte.

Noua academie 
scop să favorizeze 
(ori spirituale între țările de limbă 
latină, contacte și vizite reciproce, 
pentru o mai bună cunoaștere, pen
tru promovarea relațiilor cultural- 
științifice între țările lumii latine".

încheierea lucrărilor 
plenarei C. C. 
al P. C. U. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Marți s-au încheiat la Moscova lu
crările plenarei C.C. al P.C.U.S.

Plenara a adoptat o rezoluție cu 
privire la politica externă a 
U.R.S.S. și lupta P.C.U.S. pentru 
coeziunea mișcării comuniste și o 
altă rezoluție în care se aprobă 
proiectele planului de dezvoltare a 
economiei naționale și bugetului de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1967.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a ales 
pe Mihail Solomențev în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

grupafi pe sec- 
exacte, științe

își propune ca 
schimbul de va-

Al. GHEORGHIU

havana Consfătuirea reprezentanților 
Academiilor de științeI

I
I..........
Ide Științe a Republicii

Din România, a pai

I

I
I
I

HAVANA 13 (Agerpres).— La 
Havana a luat sfîrșit o consfătuire 
la care reprezentanți ai Acade
miilor de științe din țările socia
liste au discutat probleme referi
toare la colaborarea cu Academia 

i Cuba.
participat o de

legație condusă de acad. Dumitru 
Dumitrescu, secretar general al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

La încheierea lucrărilor, Acade-

mia de Științe a Cubei și reprezen
tanții Academiilor de științe din 
țările socialiste au semnat acor
duri bilaterale cu privire la colabo
rarea pe perioada 1967—1968.

într-un comunicat dat publici
tății la încheierea consfătuirii, se 
arată că participanții își exprimă 
satisfacția față de intensificarea 
colaborării oamenilor de știință din 
țări socialiste în rezolvarea unor 
probleme științifice importante și 
în dezvoltarea cercetărilor științifi
ce în Cuba.

PROCESUL BEN BARKA

Interogatoriu neconcludent
PARIS 13 (Agerpres).— Colone

lul Dlimi, directorul adjunct al si
guranței marocane, arestat de au-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 15, 16 și 17 decembrie. în
țară : Vreme relativ călduroasă 
la început, apoi în răcire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea precipitații locale mai întîi 
sub formă de ploaie, apoi sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit din nord-vest.

Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 
grade, iar maximele între minus 
1 și plus 9 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în scădere ușoară 
către sfîrșitul intervalului.

toritățile franceze cu cîtva timp în 
urmă, a fost supus celui de-al doi
lea interogatoriu. Timp de trei ore, 
ofițerul marocan a fost chestionat, 
în prezența președintelui tribuna
lului care a judecat persoanele im
plicate în răpirea lui Ben Barka, 
Jean Perez, a procurorului general 
Toumbas și a celor șase avocați 
ai deținutului, asupra rolului jucat 
de el în dispariția liderului opozi
ției marocane. Dlimi continuă să 
susțină că nu știa nimic despre ră
pirea lui Ben Barka atunci cînd a 
sosit la Paris, la 30 octombrie 1965, 
și că nu a stabilit nici un fel de 
contacte cu persoanele acuzate de 
a fi participat la răpire.

Un militant sindical 
Peruvian amenințat 
cu pedeapsa capitală

Vești sosite din Peru semnalează 
o intensificare a represiunilor îm
potriva patriotilor.

în baza unei legi excepționale în 
vigoare persoanele arestate pot fi 
deferite tribunalelor militare, care 
de regulă pronunță pedepse extrem 
de aspre. Un asemenea tribunal, cel 
de la Surena-de-Tacna, l-a condam
nat anul trecut pe liderul sindica
telor țărănești, Hugo Blanco, la 25 
ani de închisoare.

Iacă din 1961, indignat de con
dițiile de iobăgie în care trăiesc ță
ranii indieni de pe platourile An- 
zilor, Hugo Blanco s-a consacrat 
luptei pentru cucerirea de drepturi 
elementare în favoarea acestor tru
ditori asupriți.

în scurt timp, el a organizat în 
regiunea Cuzco, pe valea Conven- 
cion, o federație a țăranilor, care a 
desfășurat o largă activitate. De a- 
semenea, el a reușit să creeze, ceea 
ce nu s-a pomenit niciodată pe acele 
meleaguri, școli și dispensare. Miș
carea s-a extins în întreaga vale. 
Hugo Blanco pășea adeseori în 
fruntea țăranilor în marșurile lor 
pentru ocuparea terenurilor aban
donate de „hacenderos" (moșieri). 
Țăranii s-au instalat în fermele pă
răsite și au așteptat ca autoritățile 
să le recunoască drepturile.

în locul recunoașterii, autorită
țile au arestat însă pe conducătorul 
mișcării.

Cazul se rejudecă în prezent, 
întrucît condamnatul a făcut apel. 
Numai că, de astă dată, procurorul, 
analizînd „delictele" comise, cere 
pedeapsa capitală.

S. E.

(Urmare din pag. I)

mai—octombrie a.c. din 
zece echipe de catego
ria A numai trei au 
făcut antrenamente, 
dar și acestea cu efec
tive reduse și după o 
vacanță variind între 
30 și 60 de zile ; cele
lalte șapte 
și-au întrerupt 
plet pregătirea... 
admitem, totuși, 
echipele se antre
nează în perioadele 
dintre campionate. Este 
știut, însă, că oricît de 
intense ar fi antrena
mentele, oricît de cali
ficat ar fi ele conduse, 
fără cit mai multe 
jocuri, cu parteneri di
feriți ca valoare tehni- 
co-tactică și putere de 
luptă, o formație nu 
va crește ca valoare. 
Situația aceasta dăinuie 
de mai mulți ani, 
iar rezultatele se văd. 
Anul trecut, spre exem
plu, campioana țării, 
Piapid, n-a fost înscri
să în „Cupa campioni
lor europeni" din... cau
za lipsei de pre
gătire. Aceluiași mo
tiv i se datorește și 
faptul că reprezentati-

echipe 
com- 

Să 
că
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va țării nu participă la 
Campionatele mondia
le feminine de volei.

Alte federații (hand
bal, baschet) au înțeles 
pericolul lipsei de ac
tivitate a jucătorilor șt 
au luat măsuri în con
secință. In afară de 
campionat organizează, 
cu regularitate, cupa 
federației, cupe de iar
nă sau cupa „Sportul 
popular". La volei însă 
nimic... De pildă, turul 
actualului campionat 
s-a terminat la 11 de
cembrie, iar returul 
începe la 19 februarie. 
Ce fac în această 
canță jucătoarele din 
categoria 
paradox, echipele de 
calificare bucureștene 
participă 
nea cupă de trei ani...) 
Încă ceva : returul cam
pionatului se termină 
pe 16 aprilie. Noul 
campionat va începe, 
probabil, ca și cel ac
tual, în octombrie. O 
pauză deci de.., apro
ximativ șase luni. Tre
buie să 
vacanța e 
mare !

A? (Ca

va-
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la o aseme-

recunoaștem,
mult prea

G. NICOLAE

ÎN CÎTEVA RINDURI
0 în „Cupa campionilor europeni": 

handbal feminin — Bohemians Pra
ga a întrecut cu 12—6 (7—2) pe E.S. 
Colombes (Franța) ; baschet mascu
lin — Herly Amsterdam a învins 
Olimpia Ljubljana cu 74—72 (48—34); 
hochei pe gheață — la Budapesta, 
Cortina Rex (Italia)—Dosza Ujpest 
6—1 (1—0, 2—1, 3—0).

• Selecționata de hochei pe ghea
tă a Poloniei a întîlnit la Winnipeg 
reprezentativa Canadei. Hocheiștii 
canadieni, care își încearcă lotul 
pentru „mondiale", au cîștigat cu 
7_3 (3—1, 2-1, 2-1).

• Probele atletice desfășurate în

cea de-a treia zi a Jocurilor sportive 
de la Bangkok s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : 110 m garduri — 
Raziq (Pakistan) 14”4/10; greutate — 
Jiri Singh (India) 16,22 m; triplu 
salt — Gushiken (Japonia) 15,61 m ; 
200 m plat — Jegathesan (Malayezia) 
21"5/10 ; 400 m plat femei — Raja- 
mani (Malayezia) 56"3/10.

• Federația poloneză de fotbal a 
stabilit programul echipei reprezen
tative pentru anul 1967. în afara 
meciurilor din campionatul european 
(cu Luxemburg, Franța și Belgia), 
fotbaliștii polonezi vor susține și un 
meci amical (în octombrie, la Var
șovia) ctt selecționata României.

După ocuparea portului Aden, 
la el au fost anexate por
țiuni importante din teritoriul 
yemenit și transformate în mici 
protectorate. Controlul britanic a 
fost întărit, exploatarea populației 
băștinașe s-a intensificat; con
dițiile în care era nevoită să tră
iască populația păreau să fie mo
delate după romanele lui Di
ckens. O descriere veridică a 
modului în care erau tratați 
lucrătorii din Aden poate fi 
găsită în amintirile unui fost 
guvernator colonial, sir Tom Hi- 
ckinbotham, care a scris : „Nu e- 
xistă o formă de consultare între 
stăpîn și muncitor, autoritatea stă- 
pînului fiind absolută". Pentru co
lonialiști nu avea importanță dacă 
muncitorii arabi mureau ca muș
tele, deoarece existau încă mulți 
alții.

Noii stăpîni au avut peste tot 
un rol distrugător. Atît Niz- 
wa, capitala Omanului, cît și 
Adenul au fost odată orașe uni
versitare. înaintea cuceririi co
loniale, Omanul avea cîte o 
mică școală în fiecare sat, asigu- 
rîndu-se pentru băieți și fete con
diții de învățătură, precum și con
diții pentru educație superioară în 
domeniul dreptului și istoriei. A- 
cum în întregul Oman există doar 
trei școli de băieți și o școală pen
tru fete, la care sînt admiși doar 
copiii „colaboratorilor".

Pînă în 1950 colonialismul în 
Arabia de sud a evoluat după mo
delul clasic. Hotărîrile erau luate 
de guvernatorii britanici conform 
strategiei generale planificate la 
Whitehall — sediul guvernului 
englez. Șeicii și sultanii din 
micile state trebuiau să pună în 
aplicare ordinele date de ocupanți 
împotriva intereselor și aspirații
lor populației locale. Dacă nu co
laborau cu autoritățile coloniale 
erau înlocuiți.

în ultima vreme, întîmpinind 
opoziția tot mai hotărîtă a popu
lației care-și revendică libertatea, 
colonialiștii au elaborat o „nouă 
strategie", urmărind menținerea 
vechilor poziții într-o formă ca
muflată. Această „nouă strategie" 
s-a concretizat în planul unei fede
rații a Arabiei de sud. Populația 
din teritoriile vizate pentru „fede

ralizare" s-a apus însă cu vehe
mență acestui plan prin care Ma
rea Britanie încerca să-i hotăras
că soarta fără măcar să o consul
te. Rezistența față de federație a 
fost condusă de Congresul sindi
catelor din Aden și de Partidul 
socialist-popular. Acestora li s-au 
alăturat mase țărănești, formând 
împreună un puternic front ce-și 
propunea ca scop lupta de elibe
rare.

în 1962 Londra a pus la cale in
cluderea Adenului în proiectata fe
derație, dat fiind importanța stra
tegică a acestuia. în Aden se află, 
de altfel, una din cele mai puter
nice baze militare engleze, de „la

convenabil și cu siguranță că el îi 
va lua locul. Tuturor acestor pla
nuri li se opune cu hotărîre Con
siliul revoluționar din Oman care 
conduce lupta pentru restabilirea 
unității Omanului sub un guvern 
democratic, ales de populație. 
Lupta din Oman între populație 
și ocupanții britanici se intensifică 
continuu.

Este demn de amintit un episod 
important al acestei lupte. In
teriorul Omanului nu fusese încă 
cucerit, deși englezii își ațin
tiseră privirile asupra lui, prevă- 
zînd descoperirea unor zăcăminte 
de petrol. Momentul a fost fixat 
în 1954, cînd populația din regiu-

Dar nu numai în Oman ci în cea 
mai mare parte a peninsulei ara
bice se desfășoară în prezent lupta 
armată de eliberare. Frontul de 
eliberare din sudul ocupat al Ye
menului a înregistrat cîteva suc
cese militare însemnate împotriva 
colonialiștilor. Populația Omanului 
continuă lupte de guerilla. îndrep
tate în special îmootriva companii
lor petroliere străine care jefuiesc 
bogățiile țării. în nord, în golful 
Persic, populația principatului 
Bahrein a început, de asemenea, 
atacuri armate contra ocupanților.

La Londra se precizează că în 
1968 Federația Arabiei <*e sud va fi

O SCADENTĂ MEREU AMÎNATĂ:

INDEPENDENȚA PENINSULEI ARABICE
est de Suez". Englezii au suspendat 
constituția Adenului și au preluat 
controlul direct asupra teritoriului 
atunci cînd au aflat că și guver
nul venit la putere după ce ei au 
măsluit cu grijă voturile se opune 
planului britanic.

în iulie 1965 a fost prezentat un 
alt plan de federalizare, care pre
vedea legarea principatelor de pe 
coasta de nord a Omanului cu 
Bahrein și Qatar. Este vorba de o 
Federație a Arabîei de răsărit sub 
conducerea șeicilor locali. Aceasta 
este din nou o manifestare a poli
ticii „dezbină și stăpînește" și o 
încercare de a perpetua împărți
rea arbitrară a Omanului. Restul 
Omanului (Mascat și regiunile 
centrale) este planificat să devină 
o monarhie constituțională sub 
conducerea sultanului din Mascat. 
Actualul sultan este considerat 
prea demodat pentru a corespunde 
acestui plan, deoarece este un pro
prietar de sclavi, nefamiliarizat cu 
viața secolului al XX-lea. Fratele 
său, Tariz, fost admirator al lui 
Hitler, este considerat mult mai

nea respectivă l-a ales pe Ghaleb 
ben Aii ca șef al statului, pe baza 
unui program progresist, care pre
vedea folosirea venitului de pe 
urma petrolului pentru ridicarea 
nivelului educației, al sănătății și 
al vieții populației. Exemplul aces
ta — s-a considerat la Londra — 
avea să pericliteze serios pozițiile 
britanice în regiunea de coastă a 
Omanului și în alte regiuni ale A- 
rabiei. La sfîrșitul anului 1954, en
glezii au pus mîna pe orașul Ibri 
și au invadat întreg teritoriul. în 
1957, locuitorii Omanului, reorga
nizați, au respins forțele engleze 
înapoi pe coastă. Forțele aeriene 
britanice, nevrînd să cedeze, au 
întreprins raiduri, bombardînd 
centrele populate. Orașul Tanuf a 
fost în întregime distrus, ca și nu
meroase sate. Invadarea a fost ur
mată de un val de ai’estări, în 
timpul cărora toți cei suspec
tați că împărtășesc idei demo
cratice, printre care majorita
tea intelectualilor de frunte ai O- 
manului, au fost adunați în „rezer
vații".

„gata pentru independență" ca un 
„stat unitar"; aceasta înseamnă că 
structurii federale i se va da o în
fățișare mai „modernă" și i se va a- 
corda un simulacru de „indepen
dență" în care puterea va rămîne 
în mîinile clasei dominante locale, 
legată de cercurile monopoliste 
occidentale.

Încercînd să-și adapteze po
litica „la est de Suez" la noile 

.condiții create în această regiune, 
Marea Britanie depune, totodată, 
eforturi pentru a-și menține ne
atinse privilegiile coloniale. Se 
vorbește mult despre evacuarea 
bazei militare din Aden. In reali
tate, trupele britanice rămîn tot 
acolo, ele sînt doar deplasate de-a 
lungul coastei pentru a consolida 
bazele de pe insula Masira și Bah
rein. Deci se face o simplă rocadă, 
o regrupare strategică. Popoarele 
din peninsula arabică nu acceptă, 
însă, și nu pot accepta asemenea 
„schimbări" care nu schimbă ni
mic. Ele sînt hotărîte să-și inten
sifice lupta pentru cucerirea unei 
depline independențe.
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IM NEW YORK. Un comunicat 
publicat luni la O.N.U. ara

tă că cei doi copreședinți 
(U.R.S.S. șl S.U.A.) ai Conferin
ței celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva au căzpt .de 
acord ca aceasta să-și reia lu
crările la 21 februarie anul vii
tor la Geneva.

.....VIENA.-Marți, Ia „Do- 
naueuropăischc In

stitut", ambasadorul ro
mân la ‘ Vicna, Gheorghe 
Pole, a prezentat o expu
nere despre politica1 ex
ternă a României. Printre 
cei prezenți se aflau am
basadori acreditați la Vic
na. personalități ale vieții 
publice austriece, ziariști 
austrieci și corespondenți 
ai presei străine.

■Mitu
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temă a numeroase 
convorbiri si întrevederi 

.5

LONDRA i3, (Agerpres). — Pro
blemele legate de perspectiva ade
rării Angliei la Piața comună fi
gurează în planul convorbirilor pe 
care cinci miniștri britanici le au în 
această săptămînă la Paris, în ca
drul unor reuniuni ale Uniunii Etir 
ropei Occidentale, Consiliului Eu
ropean și Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. Pe baza concluziilor a- 
cestor convorbiri, premierul brita
nic Wilson își va stabili tactica în 
„prenegocierile" vizînd aderarea 
Angliei la Piața comună, pe care le 
va începe luna viitoare în cele. șase 
capitale ale țărilor membre ale 
C.E.E. Agenția France Presse scrie 
că problema aderării Angliei la 
C.E.E. va fi evocată și cu prilejul 
întrevederilor ministrului de exter
ne britanic, George Brown, cu mi
nistrul de externe francez Couve de 
Murville. De asemenea, ea va fi a- 
bordată și de miniștrii de finanțe 
ai' Franței și Angliei.

KHARTUM 13 (Agerpres).— La 
Khartum a început cea de-a doua 
sesiune a Adunării Constituante 
sudaneze. Cu acest prilej, președin
tele Consiliului Suprem, Ismail al 
Azhari, a cerut membrilor adu
nării să voteze noua constituție a 
țării. La deschiderea sesiunii a mai 
luat cuvîntul primul ministru al 
Sudanului, Sadik el Mahdi, care a 
vorbit despre politica 1 internă și 
externă promovată de actualul gu
vern sudanez. „Sudanul, a spus 
Sadik el Mahdi, se pronunță pen
tru independență și neaderare la 
blocuri, și condamnă toate încer- 

• cările de a rezolva prin forță pro
blemele politice". Declarîndu-se 
împotriva guvernelor rasiste din 
Africa, premierul sudanez a pre
cizat în același timp că Sudanul 
nu aprobă politica duplicitară a 
Londrei față de criza rhodesiană.

Referindu-se la situația internă, 
Sadik el Mahdi s-a ocupat în
deosebi de problema sudului, sub
liniind că aceasta nu presupune 
nici conflicte rasiale și nici reli
gioase, fiind vorba în realitate 
de o situație rămasă moștenire 
din perioada dominației colonia
liste.

In dezbaterea Comitetului politic al 0. N. U. ■ BONN. Marți a avut loc Ia 
Bonn o ședință a Bundesta- 

gului veșț-german, in cadrul că
reia nou) cancelar al Republicii 
Federale a Germaniei, Kurt 
Georg Kiesinger, a prezentat 
programul de politică internă și 
externă a guvernului de coaliție 
format din U.C.D.-U.C.S. și 
Partidul Social-Democrat.

în.ciuda bombardamentelor barbare ale aviației S.U.A., oamenii muncii din 
R. D. Vietnam își continua cu abnegație activitatea constructivei, pâstrin- 
du-și totodată trează întreaga vi'gilență și spiritul de luptă împotriva duș
manului. lată-i, în fotografia de mai sus, pe membrii formației de autoapă
rare a tipografiei „Le Cuong“.din Hanoi, ocupîndu-și posturile de luptă în 

timpul unei alarme aeriene

Sfidînd protestul opiniei publice mondiale

Aviația S.U.A. continuă atacurile
7

barbare asupra Hanoiului
HANOI 13 (Agerpres). — Conti- 

nuind escaladarea războiului îm
potriva R. D. Vietnam, agresorii 
americani au trimis la 13. decem
brie numeroase formațiuni de a- 
vioane cu reacție să bombardeze 
mai multe cartiere pooulate ale 
Hanoiului. Agenția VNA mențio
nează că este pentru a doua oară 
de la 2 decembrie cînd avioanele 
americane bombardează cartiere 
populate din capitala R. D. Viet
nam.

Potrivit primelor știri, unitățile , 
antiaeriene pentru apărarea Ha
noiului au doborît patru avioane 
agresoare și au luat prizonieri 
cîțiva piloți americani.

Paralel cu atacurile asupra mai 
multor cartiere populate din Hanoi 
și din suburbiile sale, anunță agen
ția VNA, Ta 13 decembrie agresorii 
americani au trimis avidane de 
bombardament cu reacție să atace

cartiere populate din suburbiile o- 
rașului Haifong.

Potrivit primelor știri, un avion 
agresor a fost doborît.

Astfel, numărul total al avioa
nelor americane doborîte în R. D. 
Vietnam se ridică la 1 599.

★.
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare rostită la Stock
holm, președintele Partidului Co
munist din Suedia, C. H. Her- 

, mansson, a .'condamnat politica 
dusă de S.U.A. în Asia de sud- 
est. „Acțiunile agresive comise de 
S.U.A. în Vietnam constituie o 
încălcare flagrantă a acordurilor 
de la Geneva din 1954", a subli
niat Hermansson. Președintele 
P.C. din Suedia a cerut guvernu
lui suedez 'să condamne agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

„Cel de-a I patrulea 
unghi al triunghiului11

Sub titlul de mai sus, ziarul 
vest-german „Siiddeutsche Zeitung" 
a publicat un articol în care re
latează despre intențiile Braziliei 
de a achiziționa avioane. militare 
din R.F.G. pentru a ,le livra apoi 
Portugaliei, care să le folosească 
în operațiunile militare din An
gola și Mozambic. „Republica Fe
derală, scrie ziarul, tatonează 'cu 
pindență posibilitățile de desface
re a armamentului vest-german 
pe piețele latino-americane. Se 
știe că Washingtonul și Londra 
cer Bonnului ca acesta să acopere 
în întregime cheltuielile necesare 
pentru menținerea trupelor 
ricane și engleze în R.F.G.. 
achiziționarea de armament
S.U.A. și Anglia. Aceasta deter
mină Bonnul să vîndă tehnica sa 
militară altor țări.

Se părea că era în curs de reali
zare o tranzacție triunghiulară des
tul de avantajoasă pentru cei trei 
participant'!. Recent însă, Ministe
rul Afacerilor Externe al Braziliei, 
precum și diplomați competenți 
din Rio de Janeiro au anunțat că 
această tranzacție a fost amînată. 
Se pare că adevăratul motiv constă 
în intervenția S.U.A., care a pro
mis Braziliei că va pune la dispozi
ția forțelpr sale militare aeriene a- 
paratele de zbor necesare.

Desigur că- nu este exclus
tranzacția între R.F.G. și Brazilia

să aibă totuși loc și ca reprezen
tanți ai Ministerului Apărării al 
Braziliei să continue tratativele îp 
mod secret cu Bonnul. Nu este 
exclus ca Washingtonul să ofere, 
drept concesie, aliatului său vest- 
german posibilitatea să încheie 
pînă la urmă operația triunghiu
lară. în. felul acesta, „triunghiul" 
devine de fapt „dreptunghi".

ame- 
prin 
din

ca

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
în Comitetul politic au început 
dezbaterile în legătură cu „Retra
gerea tuturor trupelor S.U.A. și 
ale altor trupe străine care ocupă 
Coreea de sud sub paravanul Na
țiunilor Unite și dizolvarea 
misiei O.N.U. pentru 
refacerea Coreei" — 
scrisă pe ordinea de 
sesiuni de un grup 
(Bulgaria, Cambodgia, 
(Brazzaville), Cuba, Ungaria, Mali, 
Mongolia, Polonia. R.S.S. Bielo
rusă, R.S.S. Ucraineană, România, 
Siria, Cehoslovacia și U.R.S.S.). 
înainte de a trece la examinarea 
fondului acestei probleme, parti- 
cipanții au luat în discuție un pro
iect de rezoluție procedural, pre
zentat de un grup de 10 țări în

Co- 
unificarea și 
problemă în- 
zi a actualei 
de 14 state 

Congo

Luînd cuvîntul în ședința de 
marți dimineața.a comitetului, am
basadorul Gheorghe Diaconescu. 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., a subliniat că 
„spiritul de justiție obligă să se a- 
sigure prezența la dezbateri a re
prezentanților celor două părți 
direct interesate în soluționarea a- 
cestei probleme".

„Oricine examinează în mod se
rios problema Coreei, a subliniat 
vorbitorul,. înțelege fără dificultate 
că singurul mod de a o reglementa 
constă în începerea unor tratative 
directe între cele două părți inte
resate, fără nici o intervenție din 
afară. în memorandumul său din

AMĂNUNTE ASUPRA

ACORDULUI DINTRE IRAN
SI CONSORȚIUL PETROLULUI
1 5

In numărul de ieri 
a! ziarului nostru in
formam despre acor
dul intervenit între 
guvernul iranian și 
consorțiul international 
al petrolului care ex
ploatează zăcămintele 
petrolifere ale tării. 
Dr. Manoufchehr Egh- 
bal, președintele So
cietății naționale ira
niene de petrol (SNIP), 
dînd amănunte asupra 
acordului încheiat, a’ 
precizat că producția 
petrolului brut extras

din sudul țării va 
crește în 1967 cu 12 
la sută față de cea a 
anului precedent, ur- 
mînd ca în viitorii doi 
ani acest procent să 
fie mărit succesiv. Tn 
același timp, a decla
rat Eghbal, companiile 
membre ale consorțiu
lui au acceptat cere
rea iraniană de a fur
niza Societății naționa
le 20 de milioane tone 
de petrol pentru co
mercializarea indepen
dentă. Această canti-

să fie li- 
urmăfor'l 
ea va fi 
SNIP în-

fate urmează 
vrată în 
cinci ani, și 
exportată de 
tr-o serie de țări. De
asemenea, a arătat 
Eghbal, acordul mai 
prevede că 64 000 ki
lometri pătrafi, repre- 
zentînd 25 la sută din 
terenurile petrolifere 
iraniene concesionate 
consorțiului, vor fi re
trocedate Societății na
ționale pentru exploa
tare proprie.

care se subliniază că „orice 
minare a problemei coreene 
participarea părților direct 
resale nu va putea fi fructuoasă" 
și se cere „invitarea simultană a 
reprezentanților Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Re
publicii Coreene — părți direct in
teresate — să participe la 
narea problemei Coreei".

Ca și în anii trecuți, 
Unite și țările aliniate lor, 
să împiedice participarea 
zentanților R.P.D.. Coreene 
baterile din O.N.U. privind „pro
blema coreeană", au prezentat un 
proiect de rezoluție în .care înso
țesc invitarea reprezentanților a- 
cestei țări de condiții inaccepta
bile pentru un stat suveran 
independent.

PARIS. Ieri, a avut loc 
o întîlnire între delegațiile 

Partidului Comunist Francez și 
Federației Stîngii Democratice 
și .Socialiste, consacrată discută
rii diferitelor aspecte ale unui 
program electoral comun ăl for
țelor de stingă din Franța, în 
vederea alegerilor parlamentare 
de la 5 martie anul viitor. O 
nouă întîlnire va avea loc vi
neri.

Astăzi- încep la Paris- lucră
rile sesiunii N.A.T.O. Aflăm 
din „Combat" că specia
liștii. din Washington ai lui 

1 „psychological Warfare" 
(biroul „războiului psihologic") au 
dat indicații ca sesiunea să se des
fășoare „sub semnul .optimismului".' 
„E. timpul să se rupă cu era lamen
tărilor — consideră aceștia — și 
să Șe insufle coaliției o nouă în
credere in destinul său". Dar în 
cercurile N.A.T.O. din capitala 
Franței se consideră'că a proceda 
după rețeta „psihologică" indica
tă, de peste ocean ar însemna, cum 
spune zicala franceză, a face o 
mină veselă la un joc care merge 
prost.

Es.te o. sesiune ordinară prin 
data la. care se ține și încă prin 
locul unde se ține. Dar este ex
traordinara cel puțin ,-prih cîteva 
elemente neobișnuite■•:

—r Este prima sesiune după în
ceperea practică a procesului de 
desprindere a Franței din organis
mele militare integrate ale N.A.T.O.

— Este'ultima sesiune care se 
desfășoară în decorul ■ de lîngă 
Fontainebleau. Mucaliții au și pro
pus să fie denumită sesiunea 
„Adio, Paris". Pe viitor întrunirile 
Consiliului se vor ține la noul do
miciliu din Belgia, a cărui adresă . 
precisă nu se cunoaște din cauză 
că edilii unor cartiere din Bru
xelles nu s-au arătat dispuși să-1 
găzduiască.

— De fapt, de data aceasta, vor 
avea loc nu o singură, sesiune a 
celui mai înalt for al N.A.T.O., ci 
două sesiuni. Azi, miercuri, se în
trunește un comitet format din 14 
membri, adică fără Franța, care 
va primi numele de „Comitetul 
planurilor de apărare" (C.P.A.) ; 
iar joi și vineri — grupul celor 
15 care va continua să fie cunos
cut sub numele de Consiliu., Pri- ■ 
mul organism, a cărui creare in- 
stituționalizează practica întîlnir 
lor în absența Franței, va fi - 
după cum scrie „New York Times"

mai puțin- puternic, slujind1 ' a- 
proape exclusiv ca un for de dis
cuții și consultare politică". Cei 
care recomandă „optimism" consi
deră că, o dată cu crearea acestor 
două organisme distincte, s-a.gă
sit formula de supraviețuire a 
N.A.T.O: fără Franța. Optimism de 
paradă, căci — așa cum con
stata o persoană competentă ca 
generalul american Max Johnson. 
— „fără teritoriul Franței, fără 
forțele militare franceze... orice 
strategie trebuie elaborată acum 
în plină incertitudine și aceasta 
este o complicație importantă și 
un factor de slăbiciune, a N.A.T.O.".

pentru relațiile externe — se face 
simțită actualmente dorința cres- 
cîndă a țărilor vest-europene de a 
influența într-o măsură și mai 
mare propria lor soartă, tendința 
lor spre un grad mai mare de in
dependență națională" (Foreign Af
fairs). Această apreciere este con
firmată, cu nuanțe diferite, de 
multe fapte petrecute în ultima 
vreme în Danemarca și Norvegia, 
Belgia și Olanda, Turcia și Grecia.

în aceste condiții, diplomația a- 
mericană își propune să mențină 
lucrurile cît mai aproape de făga
șul tradițional, adică de aspectele 
militare ale politicii acestui bloc

din reprezentanții S.U.A., R.F.G.,
Angliei și Italiei și din 2—3 mem
bri nepermanenți. Opinia publică 
internațională și-a exprimat în re
petate rînduri îngrijorarea că „Co
mitetul McNamara" permanentizat 
cu participarea R.FiG. nu va re
prezenta decît o cale ceva mai oco
lită pentru a favoriza același o- 
biectiv —accesul R.F.G. la arma 
atomică, ceea ce este în flagrantă 
contradicție cu interesele securită
ții europene. în legătură cu a- 
ceasta, senatorul Church, citat mai 
sus, scria : „Dacă vom menține 
deschisă posibilitatea accesului 
Germaniei occidentale la arma nu-

Sesiunea
„ADIO PARIS
Este știut că S.U.A. depun încă 
eforturi pentru a salva ceea ce se 
mai poate salva — de pildă, posi
bilitatea de a reocupa bazele din 
Franța, în mod automat, „în caz 
de urgență". Dar negocierile fran- 
co-americane privind viitorul re
lațiilor militare dintre cele două 

.țări s-au consumat cu cîteva zile 
în urmă fără a se ajunge la vreun 
acord în problemele principale, 
partea franceză ■ îrițelegînd să' nu 
abdice de la dreptul de a dispune 
îm mod rsuveran în aceste proble
me. ' ■

Franța of eră. exemplul cel mai 
pregnant, dar nu și singurul exem
plu pentru tendința tot mai accen- 

— *locul unde vor fi abordate pro- tuată 'din-cadrul ;atlantic, de /a se
blemele importante care stau în debarasa de tutela americană. „în
fața N.A.T.O., inclusiv strategia 
nucleară, forțele militare și 
țele. Consiliul propriu-zis 
după spusele aceluiași ziar,

agresiv. Pe ordinea de zi se află 
punctul privind „examinarea pla
nurilor de forță ale N.A.T.O.", 
punct care se concretizează de o- 
bicei în noi pinteni dați cursei 
înarmărilor. O importanță deose
bită se acordă „problemei. împăr
țirii responsabilităților nucleare" 
— una din problemele care au 
provocat de-a lungul anilor cele mai 
aprinse controverse interaliate. 
După cum se știe, din T 965 s-a 
constituit un grup de lucru, cunos
cut sub. numele. 1 de ’ „Comitetul 
McNâmara" (SfU.A.; Anglia,1 RtF.G., 
Italia, Turcia). La ce concluzie s-a 
ajuns? Corespondentul de la Paris 
al. ziarului „New York Times", 
■Henry Tanner,/după toate - apa-

finan- 
va fi, 
„mult

întreaga Europă occidentală — con
stată senatorul Frank Church după 
o călătorie întreprinsă din însărci
narea Comitetului Senatului S.U.A.

cleară, noi (americanii) nu vom 
face .decît să'intensificăm temerile 
și' suspiciunile. Dacă vom exclude 
această posibilitate, vom reduce 
încordarea".

■în această ordine de idei, este 
semnificativ că partidul social-de
mocrat din Germania, care deține 
portofoliul externelor în noul, gu
vern vest-german, a publicat, prin 
serviciul său de presă, un articol 
intitulat „In căutarea unei noi o- 
rientări în ajunul conferinței 
N.A.T.O", semnat „Trei stele". Au
torul consideră că „Republica fede
rală ar trebui să renunțe,' într-un 
mod.rpai clar ca oricînd,' la .orice - 
participare la înarmarea atomică1 •AxvxAA-jr • acuhicj., , r.uujja luciia; ■ cipci- ’ . • . „ w ,.A ■ 1 ’

rențele bine informat, a anunțat & »sa..puna accentul in mod clar, pe 
că în această sesiune „Comitetul 
McNamara" se • va " instituționâlizâ 1 
sub forma unui „grup permanent 
de planificare nucleară", format

o politică menită să asigure menți
nerea păcii în Europa"' și care să 
ducă la „ameliorarea raporturilor 
Germaniei federale eu țările Euro-

pei. de Răsărit și cu Uniunea Sovie
tică".

în legătură cu perspectivele se
siunii, nu trece neobservat nici 
faptul că secretarul de stat al 
S.U.A. sosește la Paris, la capătul 
unui turneu asiatic, în cursul că
ruia, la Saigon, a anunțat că „va 
cere aliaților din N.A.T.O. să le 
acorde un ajutor mai mare in 
Vietnam". Dacă o asemenea inten
ție s-ar materializa, ea nu ar face 
decît să sporească și mai mult în
cordarea internațională și. în ace
lași timp, să confirme încă o dată 
convingerea ce-și face tot mai mult 
loc în opinia publică din Occident 
că, departe de a asigura securita
tea țărilor membre, N.A.T.O. este 
un factor de insecuritate.

încă o trăsătură caracteristică 
a acestei sesiuni este aceea că ea 
se ține în condițiile manifestării 
itot mai evidente pe plan general- 
european a tendinței spre stator
nicirea unui climat de cooperare 
■între toate statele europene, a 
unor relații noi, întemeiate pe 
■egalitate și respectarea suverani
tății și independenței naționale. 
Consiliul N.A.T.O. nu poate ignora 
forța și amploarea crescînda a a- 
cestui curent. în această pri
vință se conturează puncte- 
de vedere diferite. în timp ce 
Franța — după cum scrie „France 
Presse" — „înțelege să continue1 
politica .'sa de cooperare cu țările 
din Răsărit, pi’in convorbiri bila-; 
terale, care s-au dovedit rodnice, 
Consiliul, de fapt delegația ameri
cană, are intenția de a impune con
cluziile raportului unui grup de ex- 
perți care pretinde că „singurul 
interlocutor valabil pentru discu
tarea problemelor referitoare la 
relațiile Est-Vest este N.A.T.O., în 
întregul său" și preconizează o „ac
țiune colectivă", evident menită să 
revitalizeze . politica de bloc și • .să 
frîneze mișcarea spre înlocuirea1 
actualei divizări a Europei în gru
pări militare opuse printr-un sis- 
tem real de securitate .europeană. 
Opinia publică europeană își "dă 
seama că ar fi o iluzie să creadă 

. Țn transformarea N.A.T.O. într-un 
factor de negociere și destindere.

I. FINTÎNARU

Statele 
căutînd 
repre- 

la dez-

de diamante ah 

Republicii SudvAfr 

cane în care I

ex a mi-

premia cu soția, a parcurs 
vechiul drum al vaselor engle
zești ce aduceau lină din Aus
tralia. în vîrștă de 66 de ani, 
Francis Chichester s-a prezen
tat la sosirea la Sidney intr-o 
excelentă formă fizică.

21- iulie, guvernul R.P.D. Coreene 
s-a declarat o dată în plus gata 
să ducă tratative cu orice persona
litate sud-coreeană care dorește în 
mod real refacerea unității naționa
le și unificarea țării. Invitînd pe 
reprezentanții R.P.D. Coreene și Re
publicii Coreea să participe la dez
baterile din O.N.U. asupra proble
mei aflate în discuție, organizația 
Națiunilor Unite va contribui la 
stabilirea primelor'contacte între 
reprezentanții celor două gu
verne".

„După cum se știe, a spus vorbi
torul, guvernul R.P.D. Coreene a 
declarat în repetate rînduri că re
cunoaște și respectă principiile pro
clamate în cartă. Colaborarea fruc
tuoasă a R.P.D, Coreene cu nume
roase țări din toate colțurile lumii 
demonstrează fidelitatea sa față de 
principiile care stau la baza aces
tei organizații. Poziția întrutotul 
justă a guvernului acestei țări, de 
respingere a tentativelor de imix
tiune în afacerile interne ale Co
reei, a fost prezentată într-un mod 
eronat și tendențios și folosită ca 
un pretext pentru a împiedica pe 
reprezentanții acestui guvern . să 
ia parte la examinarea unei pro
bleme care îl privește direct".

Proiectul de rezoluție prezentat 
de S.U.A. împreună cu alte șapte 
țări — a declarat reprezentantul 
României —- reflectă aceeași prac
tică discriminatorie pe care Comi
tetul a fost constrîns să o tolereze 
de ani de zile. „Pentru a împiedica 
din nou participarea reprezentan
ților R.P.D. Coreene, el însoțește 
invitarea de condiții inacceptabile 
pentru orice stat cu adevărat su
veran și independent".

o carte despre asasinarea 
lui Kennedy

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
„Moartea unui președinte", de 
William Manchester, o carte 

despre. împrejurările în care a 
fost asasinat președintele Ken
nedy, care urmează să apară la 
începutul anului viitor, conține 
numeroase detalii „care vor ac
centua, probabil, tensiunea e- 
xistență între președintele 
Johnson și familia Kennedy" —- 
scrie 
News".

farul „Chicago Daily 
Familia președintelui . 

decedat a încurajat pe Man
chester să scrie această carte, 
subliniază ziarul, carte ce se re
feră în special la perioada ime
diat următoare asasinatului.

Intr-una din zonek

crează muncite

africani

PEKIN. în cadrul 
turneului pe care îl 

întreprinde înR. P. Chi
neză, ansaniblul de eînte- 
ce și dansuri al Forțelor 
Armate ale Republicii So
cialiste România a oferit 
în orașul Uhan două spec
tacole care s-au bucurat 
de un deosebit succes. 
Membrii ansamblului au 
vizitat diferite întreprin
deri industriale ale orașu
lui, precum și localități 
pitorești din împrejurimi, 
în prezent, ansamblul se 
află la Ciangsha.

După o călătorie de peste 
107 zile, englezul Francisc 

Chichester a ajuns, la 12 decem
brie, în rada portului australian 
Sidney (fotografia de mai jos). 
Plecînd din 
Plymouth, la 
barcațiuni,

portul englez 
bordul unei 
Chichester,

LONDRA. La „Grand
Opera Society" din 

Dublin a fost prezentat 
un spectacol de gală cu 
opera „Mignon” de Am- 
broise Thomas. Rolurile 
principale au fost inter
pretate de artiștii români 
Viorica Cortez-Guguianu 
(Mignon), Niculina Mirea- 
Curta (Filina), Ion Piso 
(Guglielmo), Nicolae Flo
rei (Lothario). La spectacol 
au luat parte Eamon de 
Valera, președintele Re
publicii Irlanda. Jack 
Lynch, primul ministru, și 
alte persoane oficiale. In 
una din pauze, președin
tele de Valera a avut o 
întrevedere cu artiștii ro
mâni, pe care i-a felicitat 
călduros.
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