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Colectivele întreprinderilor 
dezbat prevederile planului pe 1967, 

ișj iauangajamente pentru ridicarea 
nivelului calitativ al activității economice

■

... ...... ..... ......... .......... ..................................

UZINA DE ALUMINIU
SLATINA

O preocupare de seamă

4
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® Călător pe linii 
secundare

Ei NECESITATEA INFOR
MĂRII ECONOMICE 0- 
BIECTIVE Șl PERMA
NENTE A MASEI MUN
CITORILOR DIN ÎNTRE
PRINDERI

H Efervescențe ori
ginale in artele 
noastre decora
tive

H Anticipații 
științifice

■ Faptul divers

e coperta numărului 18 (1966) al revistei americane „Newsweek" — un desen simbolic: steagul înstelat al S.U.A. for-
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al Combinatului siderurgic Hunedoara, dezbătînd sarcinile ce-i revin din planul de stat pe anul 1967, se angajează să îndeplinească integral și în mod ritmic toți indicatorii de plan. Cu ocazia dezbaterii, analizîndu-se, în lumina sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966, posibilitățile și r” 'rvele existente de sporire a producției de metal, de gospodărire mai judicioasă și de îmbunătățire a calității metalului, colectivul combinatului se angajează să realizeze peste prevederile planului anual :

— 5 000 tone de cocs meta
lurgic ;

— 10 000 tone de fontă ;
— 10 000 tone de oțel:
— 3 000 tone de laminate fini

te pline, depășind astfel valoa
rea producției globale cu 20 
milioane lei, iar valoarea pro
ducției marfă vîndută și înca
sată cu 15 milioane lei.Depășirea planului de producție se va obține, în principal, pe seama creșterii productivității muncii cu 1 000 lei pe salariat peste prevederile planului anual.Prin reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a consumurilor specifice vom realiza economii suplimentare la prețul de cost de minimum 4 milioane lei și beneficii peste plan de 4 milioane lei.Pentru gospodărirea mai bună a metalului vom reduce pierderile de oțel din hala de turnare a oțe- lăriilor, vom reduce consumurile specifice la laminoare, realizînd din aceeași cantitate de oțel mai multe laminate.In atenția colectivului va sta însușirea fabricației de noi mărci de oțeluri aliate și tipodlmensiunl de laminate în vederea creșterii ponderii oțelurilor aliate și oțeluri carbon de calitate pentru a satisface cererile sporite ale beneficiarilor noștri.O preocupare deosebită o va constitui îndeplinirea ritmică și în întregime a livrărilor de produse la export.Printre măsurile tehnico-organi- zatorice menite să contribuie la

îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate pe anul 1967 menționăm :
— organizarea mai judici

oasă a producției și progra
marea acesteia pe întreg flu
xul tehnologic, stabilind pro- 
grame-cadru care vor crea 
condiții pentru livrarea în mod 
ritmic și la timp a metalului 
către beneficiari;

— creșterea timpului efectiv 
de funcționare a agregatelor 
prin reducerea staționărilor și 
opririlor accidentale ;

— îmbunătățirea tehnologii
lor de turnare și laminare a 
oțelului, creșterea aportului 
sectorului de cercetări în do
meniul calității metalului.Conștient de necesitatea creșterii producției de metal și îmbunătățirii permanente a calității acestuia, colectivul de siderurgiști hu- nedoreni va munci cu abnegație și devotament pentru respectarea cu- vîntului dat. i

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei de aluminiu Slatina, tînăr vlăstar al industriei chimice, dezbătînd sarcinile de plan pe
anul 1967, se angajează să realizeze integral sarcinile ce le revin și să dea peste plan :

a uniunilor cooperatiste

— 3 650 000 lei la producția globală ;
— 3 650 000 iei la producția marfă vîndută și încasată;
— 250 tone aluminiu pentru export ;
Preocupați de ridicarea continuă a calității produselor, ne an

gajăm ca 98 la sută din producția de aluminiu să aibă puritatea 
de minimum 99,5 la sută.

Vom spori productivitatea muncii cu 3 000 lei pe salariat față 
de sarcina planificată pe anul 1967.

Traducînd în viață indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 
decembrie 1966 privind reducerea cheltuielilor de producție și creș
terea rentabilității, vom obține economii suplimentare la prețul de 
cost în sumă de 1 600 000 lei și un volum de beneficii peste plan 
de 2 000 000 lei. -Pentru îndeplinirea acestor ăng'a- lit măsuri tehnico-organizatorlce jamente, colectivul nostru a stabi- care să ducă la :

Perfecționarea
utilizării

— îmbunătățirea indicilor de folosire extensivă și intensivă a 
utilajelor și realizarea producției maxime de aluminiu pe cuvă 
și zi;

— reducerea consumului de energie electrică cu 150 kWh pe 
tonă prin scăderea duratei și numărului de efecte anodice ;

— reducerea consumului specific de anozi cu 30 kg pe tona 
de aluminiu, prin introducerea în fabricație a unui nou tip de anod.

UZINA DE ANVELOPE' 
„DANUBIANA" DIN CAPITALĂCu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan pe anul 1967, colectivul Uzinei de anvelope „Danubiana" din București, analizînd temeinic rezervele interne existente la locurile de mun

că, se angajează să realizeze integral planul la toți indicatorii. Totodată colectivul uzinei se angajează să depășească prevederile planului cu:
— 7 500 000 lei la producția globali ;
— 5 500 000 lei la producția marfă vîndută și 

încasată ;
— 3 000 bucăți anvelope ;
— 0,7 la sută la productivitatea muncii;
— 3 000 000 lei economii la preful de cost;
— 3 000 000 lei beneficii ;
— să îmbunătățească calitatea produselor prin 

creșterea randamentului mediu la rulaj '■ 
5 Ia sută al anvelopelor pe bancul de 
probă.Tn scopul realizării a- cestor angajamente, vom lua măsuri care să asigure :

— reducerea ciclurilor de sortare, de ameste
care la compozițiile primare de cauciuc în 
medie cu 5 la sută, concomitent cu ridica
rea indicilor calitativi, în vederea creșterii 
capacității de amestecare pentru asigurarea 
cu semifabricate în mod ritmic a celorlalte 
ateliere și secții de fabricație ;

— ridicarea indicelui de utilizare a utilajelor 
de bază cu 5 la sută față de anul I960,

prin mai buna organizare a întreținerii și 
reparării lor, creșterea calificării, speciali
zării și perfecționării cadrelor, organizarea 
superioară a producției și a muncii;

— vom îmbunătăți calitatea producției prin 
asimilarea de materii prime de calitate su
perioară. care asigură creșterea rezistenței 
la uzură a anvelopelor și a randamentului 
de f ulaj ;

— se va extinde utilizarea cordului poliami- 
dic în construcția anvelopelor pentru sar
cini grele și condiții speciale de rulaj, ceea 
ce va conduce Ia mărirea duratei de servi
ciu a acestora ;

— diversificarea și modernizarea profilelor 
anvelopelor de mare serie pentru a permite 
ridicarea performanțelor în condiții variate 
de exploatare ;

— reducerea consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale prin folosirea și ex
tinderea în producție a unor materii pri
me de calitate superioară și raționalizarea 
construcției anvelopelor prin aplicarea ce
lor mai moderne principii de proiectare și 
cercetare tehnico-științifică.Colectivul uzinei își va mobiliza toate forțele și capacitatea sa de muncă, conștient fiind că realizarea angajamentului

luat contribuie la înfăptuirea hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966.

forței de muncă 
în cooperativele

agricole
Eugen ALEXE

prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

etapa actuală, cînd sporeșteînși se perfecționează continuu baza tehnico-materială a agriculturii cooperatiste, iar ca urmare a aplicării prevederilor statutului cooperativelor agricole au loc prefaceri calitative importante sub raportul gradului de participare în procesul de producție a forței de muncă, cresc tot mai mult sarcinile și rolul cadrelor de conducere în organizarea corespunzătoare a muncii, a întregii activități economice. în cooperativele agricole, conducerea activității este un atribut al adunărilor generale, singurele în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a fiecărei unități. Președinții, vicepreședinții, brigadierii și contabilii — cadre, în general, destoinice, care se bucură de încrederea maselor — sînt chemați să aplice în practică hotărî- rile adunărilor generale și ale consiliilor de conducere. în 1966 a crescut participarea efectivă a membrilor cooperatori la conducerea treburilor obștești, s-a întărit rolul adunărilor generale în o- rientarea activității de fiecare zi și a celei de perspectivă. Aceasta ex-

SALUBRITATEA MORALA A STRĂZII

plică în bună măsură succesele obținute anul trecut de numeroase unități cooperatiste, dar în această privință trebuie perseverat și mai mult.Este demn de remarcat și faptul că ceea ce caracterizează în prezent cele mai multe consilii de conducere — organe care conduc activitatea cooperativelor agricole în intervalul dintre două adunări generale — este creșterea competenței lor în rezolvarea problemelor obștești, răspunderea cu care urmăresc înfăptuirea hotărîrilor adunării generale, grija pentru organizarea mai bună a muncii și producției. Un exemplu concludent în această privință îl oferă cooperativa agricolă Chirnogeni, raionul Negru Vodă. Datorită activității rodnice desfășurate de membrii consiliului de conducere, conducerii cu competență a treburilor obștești și folosirii judicioase a forței de muncă, valoarea proprietății obștești a crescut la 347 000 lei la suta de hectare, ceea ce a determinat sporirea veniturilor bănești la aproape 250 000 lei la suta de hectare, iar a valorii zilei-muncă de la circa 20 lei în 1960, la 52,14 lei în 1965. în condițiile creșterii numărului mediu de zile-muncă realizat de cooperatori la 206, aceștia au realizat venituri tot mai bune. Asemenea consilii de conducere sînt numeroase, se întîlnesc în regiunile și raioanele tării. toate
„Acostatorul“

este un inamic al
sensibilității umane

de supra- afară, trau- declanșea- de o inten-

teren propice pentru apariția semnelor caracteristice unei nevroze: durerea de cap, amețeli, irascibili- tate, stări depresive șl crize de plîns. După re-

de con-
Regretabile reminiscențe ale unei vechi mentalități determină cite o dată atitudini comportamentale față femeie cu totuldamnabile Pornind de la un gest ce se vrea ștrengăresc. trecînd prin cinismul apreciat ca indispensabil așa-numitu- lui bărbat modern, a- semenea ieșiri degenerează în acte grosolane cu consecințe dintre cele mai desgustătoare.

Sensibilitatea sufletului uman în genere și al femeii în special, trebuie menajată, ocrotită de e- fectele nocive ale oricărui traumatism psihic. Tot ceea ce implică noțiunea de ..acostare" este reprobabil și se dovedește a sta de multe ori la baza unor tulburări psihice de o mai mică sau mai mare amploare. Tn majoritatea cazurilor, reacția femeii jignite se rezumă Ia o indignare pasageră, la o e-

nervare ce traduce des- gustul. Sînt situații însă în care, întîlnind o pronunțată labilitate psihică constituțională sau determinată solicitări din ma psihică ză răspunsurisitate impresionantă. Se ajunge pînă la realizarea unei psihogenii, adică a tulburării sănătății mentale, consecutive unei traume psihice.Tînăra E. L. de 19 ani, întîmpinată într-o seară de un bărbat cu expresii incalificabile, face insomnii cîteva nopți la rînd, cu un somn superficial și agitat, populat de vise terifiante. Fiind în sesiunea de examene, într-o perioadă de susținut efort intelectual, a prezentat un

ECOURI
mitere chiar, atunci cînd i se întîmpla să treacă prin locul respectiv, era cuprinsă de neliniște, retrăind într-o măsură clipele ale acostării.V. G. de 23 de urmărită

oarecarepenibileani este într-una din
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mînd silueta unui avion de vî- nătoare, a cărui direcție este indicată de cuvintele scrise dedesubt cu litere groase: „The 
U.S. in Asia" (Statele Unite în Asia). Numărul special era consacrat turneului care tocmai începuse al președintelui Johnson în 7 țări asiatice și al cărui punct culminant a fost conferința deft la Manila. în interiorul revistei, fcarticole, fotografii, hărți cu baze militare, aveau de fapt un subiect unic, oglindit în titlul unui editorial: „Se află S.U.A. în zorii 
unei noi ere a Pacificului ?“O lămurire: la începutul secolului, președintele american Theodore Roosevelt, care și-a înscris numele în istorie ca autor al politicii „big stick" — „marea bîtă" — și a avut un rol activ în -acapararea de către S.U.A. a unor teritorii

după-amieze pînă în a- propierea casei de un individ ale cărui expresii și propuneri abundau în grosolănii. A doua zi, în clipa în care acesta își făcu brusc apariția în imediata ei apropiere, cu brațele întinse, mimînd o scenă de amor, un altul, asociat cu primul bineînțeles, i-a fotografiat. V. G. era pe cale să se căsătorească. Fiindu-i teamă că, în sinceritatea ei, nu va afla înțelegere, se lasă un timp oarecare amenințată și expusă șantajului. Suficient timp însă pentru a se instala o anxietate marcată, sentimentul eșec și inutilitate. de de perspective pentru totdeauna distruse, ajungînd pînă la idei de sinucidere.S. A., muncitoare în

tura de noapte, este invitată pe stradă, de un necunoscut, la o cafea. Cu elegantă și tact, refuză propunerea. în dreptul u- nui gang este ușor bruscată. își pierde cunoștința. Se trezește la scurt timp. într-o panică cumplită și o mare parte a nopții rătăcește dezorientată prin oraș pînă în clipa în care întîlnește un milițian frapat, de apariția unei femei care vorbea singură. Psihiatric vorbind, era o stare de confuzie reactivă.Exemplele. în aceeași manieră, pot continua. Credem însă că sînt suficiente cele amintite pentru a polariza atentia asu-

(Continuare în pag. a III-a)
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a fost dat în președintele 1966 la White a

în regiunea Caraibilor și în Pacific, visa la ziua în care va veni pentru Statele Unite „cea mai mare din toate erele de pe pămînt — era Pacifică". O serie de declarații oficiale, articole din presă lasă impresia că la Washington se consideră că a sosit momentul ca S.U.A. să realizeze visul lui Teddy Roosevelt ?Tonul campaniei discursul rostit de Johnson la 12 iulieSulphur Springs. Fraza-cheie cuvîntării era : „Statele Unite sînt 
hotărîte să facă față obligațiilor 
lor in Asia, în calitate de putere 
din zona Pacificului". La scurtă vreme, secretarul de stat, Rusk, o tălmăcea în sensul că „S.U.A. se 
vor amesteca colectiv sau unilate
ral in treburile țărilor din zona 
Pacificului, indiferent dacă au sau 
nu tratate cu aceste țări, indife
rent dacă și-au luat sau nu anga
jamente în acest sens". Lămuriri suplimentare au dat vicepreședintele Humphrey, ministrul apărării McNamara etc. Ceea ce a permis să se conchidă că este vorba de o orientare coordonată a politicii a- mericane, astfel sintetizată în titlurile ziarelor: „Marele proiect 
asiatic preconizat de Johnson" (Observer), „Noul rol de mare pu
tere al S.U.A. in Asia" (Magazine of Wall Street), „Doctrina Johnson 
pentru Asia" (Die Tat). în comentariul său. revista „Time" arăta că „ceea ce se intenționează

Ion FINT1NARU

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Telegramă
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
Vecei Executive Federale a R. S. F. IugoslaviaBELGRADAm aflat cu adfac regret vestea despre tragicul accident în care și-a pierdut viața tovarășul Boris Kraiger, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, vicepreședinte a] Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia.în legătură cu acest trist eveniment, vă rugăm să primiți expresia sincerei noastre compasiuni și să transmiteți condoleanțele noastre familiei îndoliate. transmiteți condoleanțele noastre fa-

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
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FAPTUL
DIVERS
O urareUn cetățean din Stîncenl, raionul Toplița — Alexandru Doali — are o interesantă colecție de poezii popularq, basme, zicale și bocete. Colecția cuprinde 11 000 piese.La mai multe 1
Solomoniană

Ion Chirilă din Iași. (str. 
Flamura Roșie, bloc 8) făcea 
chefuri prelungite, tulburînd 
liniștea colocatarilor. In plus 
nu-și achita nici obligațiile de 
chiriaș. A fost dat în judecată 
pentru a fi evacuat. Intre timp 
s-a căsătorit și s-a potolit (do
vadă că însurătoarea pune ca
păt la multe!). Dar procesul a 
continuat. Un an întreg. Și 
acum iată sentința tribunalu
lui orășenesc : soțul este eva
cuat („fără atribuirea altei lo
cuințe") și soția rămîne mai 
departe în casă.

Unde ești, înțeleptulg Solo
mon !...

Lupii 

la stînă
Patru ciobani și o stînă. Cei patru sînt: Antochi Giurgi, Cali- man loja, Ioscib Ferencz, Carol Aiojoaiei toți din comuna Tămă- șeni, raionul Roman. Stînă este a cooperativei agricole din aceeași localitate. La stînă sînt oi. Dintre ele, 22 și-au schimbat stăpînul. Au trecut în grajdurile a diferiți cetățeni. în locul lor au fost aduse, din aceste grajduri, alte 22 surori ovine. Dar betege. Prețul unui „transfer", între 50—150 lei. în afară de plocoane. Astfel, din stînă de oi au fost scoși 9 438 lei. Acum au primit ciobanii transferul de la stînă și au fost trimiși în judecată. Prea era de oaie.

Antialcoolică
Chirlcă Frecățeanu din București, str. Știrbei Vodă nr. 146 a venit acasă beat. A a- prins țigara și... a adormit. S-a trezit (din somn și din beție) în flăcări. în incendiul provocat de țigară au ars : hainele cu care era îmbrăcat, televizorul și mobila. El a scăpat teafăr. Acum, după cele întîmplate îi mai arde... de băutură 7

Recoman 

dată
Scrisoare deschisă. Către dv. tovarășe Mihai Boboc, profesor în comuna Tătaru (raionul Fău- rei). Discutați-o la ora de diri- genție. Un tată a fost obligat de tribunal, anul trecut, să plătească pensie de întreținere (200 lei lunar) fiului său, invalid, pe atunci elev în clasa a Xl-a. Acum, tatăl a dat în judecată pe propriul său fiu cerînd sistarea pensiei de întreținere, pe motiv că băiatul a intrat la facultate „în loc să muncească și să-și cîștige existența". Trebuie să se prezinte la tribunalul din Făurei, peste cîteva zile. Discutați acest caz. Pentru concluzii morale. Dar nu spuneți că este vorba despre fiul dv. Tot din motive morale.

Se aude?
Pavel Fodor din Fîntînele, ra

ionul Tg. Mureș, a solicitat sfatu
lui popular al comunei copii după 
3 certificate eliberate cu un an 
in urmă, privind vînzarea unei 
case, indicînd și numărul lor de 
înregistrare. Este imposibil — au 
răspuns cei de la sfatul popular 
— la numerele indicate avem alte 
probleme : sumarul unui buletin 
oficial, o declarație despre moar
tea unui cal și un incendiu pro
vocat de trăznet. Ce doriți ?

— P-aia cu trăznetul, că are 
ecou...

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ceramică de Horezu
Foto i Agerpres

(Urmare din pag. I)pra unor circumstanțe blamabile, generatoare de efecte patologice în sufletul femeii. Asta pentru a nu mai aminti de alte consecințe pentru femeia rănită în demnitatea sa : de pierderea încrederii în sine și în ceilalți, diminuarea corhunicabilității și a sociabilității, timiditate, tendința de izolare. Problema oferă desigur multiple aspecte. Excesul de mondenitate și extravaganță împins periculos aproape de limita frivolității devine o justificare pentru comportamentul semnalat la o anumită categorie de bărbați. Unele femei doresc și se lasă curtate în acest mod pri- o pemitiv, considerîndu-1 garanție a farmecului

care, cred ele, ÎI posedă. Aceste cazuri sînt însă, din fericire, destul de rare.în încheiere, am vrea să amintim despre un referat al O.M.S. — 1966, intitulat 
„Considerații asupra să
nătății mentale a familiei 
în Europa", unde, printre altele, se arată locul pe care îl deține femeia- mamă într-o societate în plină evoluție și rolul pe care îl are ea în asigurarea sănătății mentale a familiei. Mama este aceea care declanșează și susține dezvoltarea afectivă a copilului și tot ea este aceea care. în toate condițiile sociale, continuă să fie centrul afectiv al familiei.

Dr. Nicolae DAMIAN
medic psihiatru — Spita
lul nr. 9, „Gh. Marinescu"

Condiții care
favorizează apariția

unor acte de
huliganism în cartierUn concetățean din cartier a fost cu soția sa în vizită la o familie din comuna Domnești. La întoarcere, în dreptul Puțului Olteni, au fost atacați de trei indivizi. Soțul a fost bătut și lăsat nesimțire pe stradă, ția, urcată cu forța în mion, a fost dusă cîmp și violată. Femeia abia ieșise din spital, unde suportase o operație grea. S-a luptat cu huliganii, s-a zbătut. Nimeni nu i-a auzit țipetele. Strada era întunecoasă și pustie. Infamii atentatori au fost prinși. Toți trei erau șoferi. Mihai Brad a fost condamnat la 8 ani închisoare. Ani grei au primit și Niculaie Gheorghiu și al treilea șofer, din Domnești. Dar nu ne putem opri aici. La noi, în cartierul Tudor Vladimirescu, se pot repeta oricînd astfel de acte huliganice. A- numite împrejurări le favorizează din plin. Cartierul, locuit de 2 000 de familii, se întinde pe o suprafață de 14 kilometri. Pînă la ferma Bojea mai luminează din loc în loc cîte un bec zgîrcit. De aici însă, cale de 7 kilometri, nu se mai mic noaptea.Femeilor le Mulți părinți își aduc fetele de la lucru, (fabrica „Relon" sau fabrica de stofe de mobile), ca să nu fie expuse jignirilor, bruscărilor sau provocărilor unor huligani. Cind se duc la teatru sau cinema, oamenii se așteaptă la întoarcere la

în So- ca- pe

vede ni-e frică, duc și-și

Ce indică

CĂLĂTOR PE LINII SECUNDARE
în fond ce este o linie secundară 7 Are ea un rol minor în angrenajul transporturilor 7 Dimpotrivă, liniile secundare sînt căi ferate obișnuite, ele fac legături indispensabile între multe orașe, centre muncitorești și unități industriale, pătrunzînd adînc în teritoriul țării.Prin urmare, cel puțin prin importanța lor, liniile secundare sînt tot... principale. Secundară sau principală, linia ferată e pentru călător mijlocul de deplasare din- tr-o localitate în alta. De aceea, nu denumirea liniei contează, ci dițiile de călătorie. Care sînt dițiile oferite de un tren de secundară 7 con- 

con- linie
Peripeții în
personalul 3363la ora 14,30 precis, trenul nr. 3363 pleacă din Ploiești-Sud în direcția Plopeni, Slănic. Linie secundară. La ora 14 sîntem pe peron.

Trec 5 minute, dar de tren nu urcăm : se face de manevră. Apoi trenul luie în abur.în sfîrșit, 3363 pleacă.în care ne-am instalat are 12 bănci, pe care se pot așeza pînă la 30 de persoane. Are 12 calorifere și 12 ferestre. „închideți, vă rog, fereastra" — zice cineva. Nici nu observasem — una dintre ferestre rămăsese deschisă. Cel rugat nu face însă nici o mișcare. în schimb, zice : „Fac naveta între Ploiești și Plopeni. Cunosc fereastra asta, în ultimii doi ani nu s-a închis niciodată". „Atunci să dăm drumul la toate caloriferele" — e de părere un călător. „Să le dăm drumul’ — spunem cu toții. Dar manetele sînt blocate. Perspectiva unei călătorii, în plină iarnă, cu o fereastră deschisă 7 Ce-ar fl să ne mutăm în alt vagon 7 Ne luăm bagajul și ieșim pe platforma din față. Dar înaintarea se oprește : „Nu merge ușa de legătură — zice cel din fața coloanei. E blocată". Sîntem izolați în ultimul vagon. Ce putem face 7 Ne reașezăm fiecare pe vechile locuri. între timp, 3363 a luat viteză. Cele patru uși se deschid pe neașteptate și, la inter-

urcat în o lecuță se învă-Vagonul

SALUBRITA TIA MO A STRĂZII

capătul liniei 8 pentru a merge în grup.Autobuzele 58 nu respectă orariul, au întîr- zieri mari. De la orele 10 seara, tocmai cînd e mai mare nevoie de ele, nu-și mai fac decît foarte rar apariția. Multe mașini sînt uzate, rămîn în pană. Cetățenii coboară și pornesc pe jos. și apoi auzi de tot felul de intîmplări nenorocite.Mai ciudat e că intr-un cartier atît de întins numeri telefoanele pe degete. Un telefon public e la capătul dinspre Ghen- cea, altul la unitatea „Plinea". Unitatea închide la * ora 8 — și, practic, cartierul rămîne izolat. Circa medicală, recent înființată, n-are nici ea telefon. Se poate considera această situație normală 7în schimb, bufetul din cartier și restaurantul- bodegă dinspre Ghencea sînt deschise și pline pînă la 10 seara. în aceste localuri unii beau pînă-și pierd mințile, provoacă scandaluri. Așa a fost tăiat muncitorul Costică Popa, tată a doi copii.Comitetele cetățenești, deputății au făcut zeci și zeci de demersuri la Sfatul popular al raionului Lenin, la I.R.E.B., la miliție, la I.T.B. Este nevoie aici de gospodari energici care să pună ordine în toate. Și atunci dem dacă le va mîna huliganilor ațină drumul.

tipic de oare ne-am ocupat de curînd.Dumitru Ioniță, în vîr- stă de 17 ani, fără profesie, a acostat pe muncitoarea Ana Nicodim de la „Flacăra Roșie", noaptea, pe la orele 11. Fata a refuzat să stea de vorbă cu el. Ioniță a lovit-o, a încercat să abuzeze de ea. A fost prins, deferit justiției.în cursul anchetei am audiat pe mama lui. Petra Ioniță e muncitoare la Fabrica de Confecții și Tricotaje București. Este divorțată din 1964. Ne-a povestit că a căutat să facă om din băiatul său, „să-i creeze propria sa autonomie". Cum ? în primul rînd, asigurîndu-i o viață independentă. Ce înțelegea însă prin independență mama lui ? îl a- limenta cu banj de buzunar la cerere, ioniță dispunea de sume de bani mult prea mari pentru un copil de vîrsta lui. Pensia de întreținere — 200 de lei — pe care mama sa o primea de ia fostul ei soț era dată cu punctualitate fiului — ca bani de buzunar. Băiatul frecventa baruri, localuri de noapte, consuma băuturi alcoolice. juca poker. Ducea o existență parazitară, subvenționată de maică-sa. Din exces de îngăduință, din greșita înțelegere (sau totala neînțelegere) a obligațiilor de mamă și educatoare, Petra Ioniță plămădea cu mîinile ei o ființă profund antisocială. Băiatul nu învăța ni- . mic. Terminînd 8 clase, a fost înscris la o școală profesională, dar a fost exmatriculat. Cameră separată, buget separat — „autonomia" acestui parazit era completă. Pe acest fond s-au accentuat trăsăturile asociale ale viitorului huligan. Independența (înțeleasă în a- cest fel), ideea că nu avea de dat socoteală nimănui (cine se putea pune cu

el ?), sentimentul că nu e obligat să respecte la fel cu ceilalți regulile normale de conviețuire — i-au dezvoltat un caracter brutal și un egoism feroce. Nu-1 interesa decît satisfacerea poftelor și dorințelor lui. Oricum, cu orice preț. Nu numai cenzura părintească n-a funcționat. Nici cetățenii din cartier n-au acționat cum ar fi fost de așteptat. Deputății, comisiile de femei, membrii de partid, — într-un cuvînt opinia publică a cartierului — ar fi trebuit să-și exercite influența acolo unde nu și-o exercita familia.Sesizată din vreme, autoritatea tutelară ar fi putut sustrage copilul din zona influențelor nocive, opri procesul de rostogolire pe panta actelor antisociale.Pentru tentativă de viol, minorul Dumitru Io- niță a fost judecat și condamnat la 1 an și jumătate închisoare corecțio- nală. Sentința reprezintă și o condamnare morală a Petrei Ioniță care și-a făcut datoria mamă și n-a crescut om util societății civagabond și un răufăcător. Lucrul acesta a fost subliniat de cetățeni și Ia adunările de cartier și la fabrică unde s-a discutat despre carențele educative și pedagogice ale mamei.Nu pledăm pentru rigiditate și austeritate în raporturile părinților cu copiii, pentru o educație în spirit spartan, pentru lipsă de îngăduință și păstrarea distanței. Nu putem admite însă nici excesul de liberalism în educație. Lipsa de exigentă, toleranța exagerată au ca efect, între altele, degradarea noțiunilor care fac posibilă viața omului în societate.

nu de un un

Gh. GRIGORESCU
procuror 
raion T. Vladimirescu

O clauză de clemență
care permite

infractorului să scape
de răspundere

să ve- mai da să ne
Maria DRAGULOIU
pensionară 
str. îndrumării, 52

antecedentele
omului cu comportări
antisocialeHuliganul, socialmente vorbind, e un om incomplet. Pe parcursul copilăriei sau adolescenței, la reconstituirea ambianței în care a trăit, vom des

cifra totdeauna o fisură, carențe ale educației în familie, incapacitatea pedagogilor, scăzută eficiență a influențelor pozitive ale •ocietățil. Iată un caz

în cele ce urmează, ne propunem să relevăm și să punem în discuție cîteva aspecte asupra modului cum acționează legea atunci cînd se comite una dintre cele mai grave vătămări ale libertății persoanei — infracțiunea de viol.Această infracțiune lovește în modul cel mai grav demnitatea, și, de multe ori, sănătatea fizică și psihică a victimei. De aceea, art. 419 din Codul Penal prevede pedepse grele pentru a- ceste fapte profund antisociale. Totuși, prevalîn- du-se de unele dispoziții inspirate de clemență ale articolului 427 C.P. care apără de răspundere penală pe inculpat dacă se căsătorește cu victima, făptuitorii pot ieși basma curată. Iată un caz. La Combinatul de cauciuc Jilava a avut loc o manifestare culturală urmată de bal. La ora 4 dimineața Dumitru Elena a plecat spre casă, însoțită

de prietenul ei Petru Ste- lian. Ajungînd în dreptul unei liziere de salcîmi, cei doi tineri sînt acostați de Bădinici Gheorghe, Bădinici Dumitru șiPascu Ilie, care veneau și ei de la bal. Petru Stelian este imobilizat, iar fata-Siluită de cei trei huligani. Au ajuns în fața instanței. Dumitru Bădinici. văzîn- du-se încolțit de probe, face o cerere de amînare a procesului întrucît este informat că victima acceptă să se căsătorească cu el. în adevăr, căsătoria sar rie, rea 427dispus achitarea lui Bădinici Dumitru.După un interval de timp, soții apar din nou în fața Tribunalului popular al raionului N. Băl- cescu, de astă dată însă ca urmare a acțiunii de divorț introdusă de Bădinici împotriva soției. Cu această ocazie, instan-

are loc. Avînd la do- certificatul de căsăto- instanța, prin aplica- dispozițiunilor art. din Codul Penal, a

ța e informată că, in realitate, ei n-au conviețuit nici un moment de la încheierea căsătoriei, în baza dovezilor administrate de o parte și de alta, instanța constatînd lipsa totală de afecțiune dintre soți, atitudini și comportări necorespunzătoare din partea fiecăruia, pronunță la 26 aprilie 1965 desfacerea acestei căsnicii, lipsită de orice fundament sănătos.Din acest exemplu și din altele care s-ar putea da se desprinde însă o problemă de ordin juridic, asupra căreia aș vrea să-mi spun părerea. Este vorba despre rațiunea, utilitatea și eficiența dispozițiilor prevăzute de art. 427 din Codul Penal. Privită dialectic (și altfel nici nu poate fi) norma de drept penal trebuie să reflecte just realitatea aflată și ea în continuă schimbare și transformare, să sancționeze încălcarea relațiilor sociale ocrotite de societate, iar în cazul de față să nu admită nici o atingere a- dusă unor asemenea valori sociale cum sînt demnitatea, libertatea și o- noarea omului.Articolul 427 se bazează pe ideea de reparare a prejudiciului cauzat victimei, ar avea sătoria înainte nală să nitivă. Prin rezulta că această prevedere a art. 427 Cod Penal ar veni să stimuleze, să apere căsătoria. Or, așa cum s-a dovedit în decursul timpului, acest deziderat nu este atins. Făptașii folosesc clemența legii nu în scopul întemeierii unei căsătorii a- devărate, trainice, nu pentru a repara cu adevărat prejudiciul adus victimei, ci dimpotrivă numai ca o posibilitate (de această 
dată prevăzută de lege) de a scăpa de răspunderea penală.Putem afirma pe baza practicii faptelor tea unor asemenea căsătorii nu au nici o viabilitate, lucru firesc de vreme ce viitorii soți s-au cunoscut în împrejurări de genul celor relatate mai sus.în concepția socialistă, familia are la bază căsătoria încheiată prin liberul consimțămînt al soților, ea întemeindu-se pe prietenia și afecțiunea reciprocă a acestora. Este de la sine înțeles că acest conținut nou, esențial, ce trebuie să stea la baza unei căsătorii, numai cu totul întîmplător ar putea surveni ulterior, în timpul unei căsătorii cheiate în condițiile 427 Cod Penal.Acțiunile de divorț troduse ulterior monstrează că prejudiciile cauzate nu sînt reparate prin .căsătorie nu numai pentrucă lipsesc dragostea și afecțiunea reciprocă, dar de cele mai multe ori pentrucă între cei în cauză nici nu intervine o împăcare reală, de natura celei care s-ar degaja din conținutul art. 427 din Codul Penal.în atare situație, s-ar 
impune revederea utilită
ții articolului 427 din Co
dul Penal, astfel îneît legea penală, atunci cînd este cazul, să funcționeze în toată plenitudinea ei.

Nico TILICĂ
președintele Tribunalului 
popular raional
N. Bălcescu — București

ideea de prejudiciului reparație loc * prin cu autorul ca hotărîrea pe- fi rămas defi- urmare, ar

vale neregulate, se izbesc de banchete. Și deodată... trei ferestre cad. Sărim să le închidem. Cad alte 3 ferestre... Acum toate cele 12 ferestre sînt deschise. Iarna pătrunde în vagon cu toată vigoarea. Pe cele 12 ferestre se strecoară lungi fuioare de abur, înțesate cu fulgi de zăpadă. Cu puțină imaginație, parcă am fi într-o sanie cu zurgălăi. Dar să ne întoarcem la aspectul vagonului. De cînd nu s-or mai li spălat dușumelele 7 Din inventarul vagonului lipsesc perdelele, mînerele de la uși, becurile electrice.Iată-ne ajunși în comuna Plopeni. Aici, trenul are timp de staționare... 60 de minute 1 Destul pentru o vizită pe îndelete și la alte vagoane, pentru a înfiripa un dialog cu călătorii. „Ce părere aveți de personalul 3363 7” „Ar trebui făcută o reclamațle la C.F.R." — au socotit nimerit să răspundă cei mai mulți. Am cerut și părerea unui reprezentant al C.F.R., aflat la fața locului. „Fac de mulți ani serviciu pe linii secundare, a spus el. Trenul nr. 3363 nu este o excepție. Vagoanele și instalațiile nu sînt reparate cu anii. La C.F.R.-București puteți nunte"....Oltenița. Trenul 8316 tește de drum. Urcăm în vagoane. Abia cînd am ajuns pe platformă, mi-am dat seama că trenului îi lipsește un element esențial : lumina (ni se spune că becurile livrate de „Steaua eleatrică' Fieni se ard foarte repede). Nimeresc între două bănci. Simt sub talpă ceva moale, gros, care imediat guiță. Trec în alt vagon. Aici se aud bătăi de tobă. Ce să fie? Ajung la locul cu pricina și... Uluitori Spre hazul unei numeroase asistențe, un ursar își juca ursul!„E voie cu urși și alte animale mari în tren 7" — l-am întrebat pe controlor. „Nu — a răspuns el, absolut interzis. Acești cetățeni in- disciplinați sînt obișnuiții liniei. Călătoresc zilnic. Și își permit orice. Dacă zic unuia ceva, sar toți".Cu ajutorul miliției am aflat numele cîtorva dintre acești cetățeni care se iac vinovați de încălcarea normelor de conduită într-un loc de transport în comun : Cioilă — comuna Gălbinași, Vasilau — comuna Șoldana, xqndru Iorga — comuna Budești, Tudor Șandru — comuna Oltenița Veche, Constantin Ivan, Gh. Mocsa, Nicolae Rotaru, toți din comuna Bălăceanca, Dumitru Dumitru, București, str. Cantemir nr. 78.Drept care apare necesitatea ca „vizitele" miliției, ale organelor superioare de control C.F.R. să fie ceva mai dese în trenurile ce fac naveta între București și Oltenița.

Regionala afla amă-se pregă-

mij- Gh. Ion Ale
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■ vagoanelor

ce că- mai

judiciare, a că majorita-

în- art.in- de-

Revenim pe linia Ploiești—Plo- peni—Slănic.Plopeni. Ora 15,45. Trenul 3363 e gata de plecare. Dar de la Uzina

mecanică din localitate continuă să lasă și să vină spre tren valuri de oameni. Firește, 3363 primește în vagoanele lui atît cît poate. Restul 7 Ia și restul pe... scări, pe tampoane și chiar pe acoperișul vagoanelor. încet, încet, trenul capătă înfățișarea unui imens ciorchine. Pornim. Pe scări, pe tampoane circa 50 de oameni. Dacă personalului i s-ar adăuga încă două vagoane, problema ar ii rezolvată. De ce nu se adaugă 7 în timp ce 3363 înaintează spre Slănic în chip de ciorchine, dinspre Slănic se îndreaptă spre Plopeni, cu vagoanele goale, trenul cu nr. 3364 1 Iată ce ne-au spus Constantin Gîndea și Constantin Enuță salariați la Uzina mecanică din Plopeni: „Nu sîntem specialiști în transporturi, dar ni se pare ciudat că Direcția regională C.F.R. București plimbă pe o linie vagoane goale, în timp ce pe alta omul nu-și poate trage sufletul de înghesuială"....Trenul nr. 3031 în direcția I. L. Caragiale, Tîrgoviște, Titu trebuie să sosească în Ploiești-Vest la ora 18,22. Joi 22 decembrie, 3031 bo- sește în Ploiești-Vest cu o întîrzlere de 13 minute. Sînt la mijloc cauze obiective : a fost liniq înzăpezită 7 Ceață 7 Nu. Cerul e senin, tar pe șine nu e nici un fulg de zăpadă. Atunci 7 3031 vine de la o depărtare de... 5 km, stația lui de plecare fiind Ploiești- Sud. 13 minute întîrziere pe o distanță de 5 km 1 Cît o întîrzia pînă la Tîrgoviște 7 Dar pînă la Titu 7 (de altfel, această întîrziere pare să nici nu figureze în scripte).Trenul 1353, care circulă între gara Progresul București și Giurgiu, a bătut într-un fel recordul: în ziua de 26 decembrie a în- tîrziat 28 de minute stînd pe loc ; n-a plecat, pur și simplu, djn stație I (la minister am aflat că există circumstanțe atenuante : trenul acesta a întîrziat din cauza întîrzierii unui tren internațional). Urmarea acestor întîrzieri : crearea unor serioase perturbați! în circulația feroviară, de pe urma cărora sînt lezate, în primul rînd. Interesele a numeroase unități industriale și instituții, ai căror salariați vin la lucru după cum în- tîrzie trenul; din cauza întîrzieri- lor, mulți oameni pierd legăturile cu autobuzele I.R.T.A. sau cu alte ■ trenuri, fiind nevoiți să parcurgă pe jos distanțe metri sau să tînd.Deficiențele acest fel, sînt grave în anii trecuți a transporturilor pe liniile secundare. în ultimul timp, organele Ministerului Căilor Ferate au luat un șir de măsuri pentru întărirea disciplinei circulației. pentru îmbunătățirea deservirii călătorilor. Dat fiind însă faptul că în rețea mai persistă unele nereguli, este necesar să se intensifice controlul, pentru ca unitățile din subordine să pună în a- plicare cu mai multă energie și operativitate instrucțiunile stabilite, asigurînd astfel perfecționarea continuă a activității și în acest sector al căilor ferate.

uneori de kilo- piardă timp aștep-arătate, și altele de consecința neglijării

Gheorghe GRAURE

Acustică nocturnă

bucureșteană...

Din 
ener- 

căl- 
elec-

a-

Un șuierat asurzi
tor, sinistru, de par- 
c-ar avea loc un ca
taclism geologic, se 
declanșează din timp 
în timp în cîteva 
puncte ale Capitalei 
și durează ore în șir, 
mai frecvent seara și 
în cursul nopții. Sur
sa? E binecunoscută 
bucureștenilor. 
păcate, pe lîngă 
gie electrică și 
dură, centralele
trice, îndeosebi cea de 
la Grozăvești, furni
zează, periodic, și a- 
semenea zgomote. Cît 
privește efectele
cestora, iată ce spun 
cetățenii care locuiesc 
în apropierea centra
lelor.

— E îngrozitor cînd, 
la miezul nopții, 
cepe 
lui 
Nici 
nici 
vată 
nici 
lui în perne nu aju
tă. îți vine să-ți lași 
casa și să te tot duci. (Tincuța Lolu, str. 
ing. Giulini, nr. 7).

— Cînd irumpe 
„vulcanul" de la Gro
zăvești este imposibil 
să înveți sau să te o- 
dihnești. Mai ales 
cînd ne pregătim pen
tru examene, simțim 
că ne plesnesc nervii (Elena Stratan, stu
dentă anul V la facul
tatea de istorie, care 
locuiește în Comple
xul social studențesc 
Grozăvești, Eugen Barna, student anul 
III la electronică, de 
la Complexul Regie).

Adresîndu-se redac
ției, în scris sau prin 
telefon, numeroși ce-

în- 
șuieratul aburu- 
la Grozăvești, 

geamurile duble, 
ghemotoacele de 
băgate în urechi, 
înfundarea capu-

tățeni se plîng că zgo
motele infernale ce 
provin frecvent de la 
centralele electrice îi 
împiedică să-și desfă
șoare activitatea sau 
să se odihnească, le 
zdruncină nervii.

Am discutat despre 
toate acestea cu tov. 
ing. Constantin Fulga, director general la 
întreprinderea elec- 
trocentrale București.

— Am primit nu
meroase sesizări în 
legătură cu aceasta — 
ne-a declarat tov. di
rector. Nemulțumirea 
cetățenilor este pe de
plin îndreptățită. Sim
țim și noi efectele 
dăunătoare ale zgo
motului. Dar, în mo
mentul de față, orice 
oprire sau pornire a 
instalațiilor obligă să 
se evacueze în atmos
feră o anumită canti
tate de abur. Aceas
ta produce zgomotul 
care se face simțit 
pînă departe. La pro
iectarea centralelor, 
deși se știa că vor 
funcționa în zone lo
cuite, nu s-au prevă
zut instalații de ate
nuare a zgomotului. 
Problema atenuării 
zgomotului produs 
eșaparea aburului 
atmosferă se află 
studiu de vreo 
ani la Institutul 
studii și proiectări 
nerqetice (I.S.PE.) T. 
la întreprinderea de 
raționalizări și mo
dernizări energetice 
(I.R.M.E.).

In cursul discuției, 
tov. director 
scris cîteva 
de studii, proiecte, in
stalații experimenta
te. Am citit lista de

de 
în 
în 

doi
de 
e- și

ne-a de- 
variante

f

stabilit# tntr-o 
la nivelul di- 
generale de 

din Ministerul

sarcini 
ședință 
recției 
resort 
Energiei Electrice, în
cadrul căreia, anali- 
zîndu-se problema 
zgomotelor, s-au pre
cizat termene pentru 
studiu și experimen
tări. Dar termenele 
au trecut; unele solu
ții au fost respinse ca 
necorespunzătoare, iar 
aplicarea altora a fost 
tărăgănată. Eșaparea 
zgomotoasă a aburului 
în atmosferă continuă.

Nu sîntem specia
liști, dar este evident 
pentru oricine că 
„stadiul" atins după 
doi ani de torturare 
acustică a locuitorilor 
Capitalei reflectă de
zinteresul conducerilor 
institutelor și între
prinderilor respective, 
al direcției de resort 
din Ministerul Ener
giei Electrice, pentru 
găsirea și aplicarea 
soluțiilor tehnice me
nite să atenueze zgo
motele.

Ineficacitatea ac
țiunilor întreprinse 
pînă acum dovedește cit de necesară este 
intervenția energică a 
Ministerului Energiei 
Electrice pentru con
centrarea și dirijarea 
eforturilor institutelor 
și 
subordonate spre 
tenuarea 
produse de 
electrice.

Cetățenii 
așteaptă 
autorizate de 
rile de care 
rezolvarea 
probleme.

întreprinderilor
a-

zgomotelor 
centralele

Capitalei 
răspunsuri 

la foru- 
depinde 

acestei

Nicolae ENUȚA
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Necesitatea informării

economice obiective

și permanente a masei/

muncitorilor din întreprinderi
S-a scris deseori în „Scînteia* despre cerința perfecționării sistemului informațional economic ca unul din factorii principali ce a- sigură îmbunătățirea continuă a activității economice a întreprinderilor. S-au făcut referiri la circuitul ascendent al fluxului informațional, la informația economică destinată conducerilor teh- nico-administrative, forurilor tutelare și altor instituții economice superioare. In rîndurile de mai jos îmi propun să proiectez „reflectorul" spre un aspect complimentar al problemei, care, ca sociolog, mi se pare deosebit de important. Am în vedere informația economică destinată masei 

muncitorilor, tuturor cadrelor din 
întreprinderi.Investigații sociologice, efectuate în mai multe fabrici și uzine de cercetătorii Institutului de filozofie al Academiei, ne-au relevat cîteva aspecte sociale, economice și spirituale ale acestei probleme, care merită să fie aduse în discuție. Necesitatea de a îmbunătăți difuzarea informației e- conomice în rîndurile muncitorilor constituie o componentă inseparabilă a efortului de perfecționare a întregului sistem informațional ce funcționează în întreprinderea socialistă. Spun aceasta, întrucît eficiența sistemului informațional depinde nu numai de cantitatea și calitatea informației vehiculate, de operativitatea „transportării" ei, ci și de aria de difuzare a informației. Valorificarea numeroaselor date furnizate de evidența contabilă și statistică este condiționată și de structura și amploarea grupurilor socio-profesionale către

Dr. Mihail CERNEA
șef de sector la Institutul de filozofie 

al Academiei

CARGOU
DE
15 090 TONE!n portul Constanța se află cel de-al doilea cargou de 15 090 tone — „Predeal" — construit în Anglia pentru flota noastră maritimă comercială. El a intrat în portul de bază după ce a efectuat prima cursă de producție, transportând mărfuri încărcate în portul vest-german Bremen pentru Grecia. Nava, avînd o lungime de peste 160 m, dispune de motoare care dezvoltă 10 800 CP, precum și de instalații moderne de navigație și manipulare a mărfurilor.în cel de-al doilea an al cincinalului, flota noastră comercială se va îmbogăți cu noi nave construite pe șantierele navale din țară și din străinătate, care-i vor mări capacitatea cu peste 75 000 tone.

care se îndreaptă fluxul informațional economic.Necesitatea de a comunica masei largi a muncitorilor informații clare asupra indicatorilor economici ai producției decurge din însăși natura socialistă a întreprinderilor din țara noastră. Funcționarea fiecărei întreprinderi socialiste implică participarea competentă a colectivului de muncitori la conducerea și rezolvarea problemelor producției. Muncitorul de azi nu mai este doar un executant de sarcini. El este solicitat să gîndească și asupra laturii economice a producției, iar 
informația economică este un „ali
ment" indispensabil al dezvoltării 
gîndirii sale economice. Iată de ce circuitul sistemului informațional uzinal trebuie astfel organizat, în- cît o parte tot mai însemnată să fie dirijată și către masa muncitorilor din secții și ateliere.Ce categorie de informații prezintă interes în acest sens ? Este vorba îndeosebi de informațiile referitoare la principalii indicatori economici ai producției — localizați la secția sau atelierul respectiv — și la nivelul realizării lor. Mă refer mai ales la productivitatea muncii, prețul de cost, calitatea producției, sarcinile în -cadrul planului de cooperare. Cunos- cînd acești indicatori și nivelul îndeplinirii lor în diferite etape ale procesului de producție, muncitorii dobîndesc mult mai multe posibilități de a-i influența personal. Așa, de pildă, dispunînd de informații clare asupra structurii prețului de cost al unui produs și a mărimii diferitelor sale părți componente, muncitorii pot interveni mult mai eficace în vederea scăderii cheltuielilor de producție.Cercetările sociologice efectuate în cîteva întreprinderi — la uzinele „23 August". „Semănătoarea", „Grivița roșie" din București, „Tractorul", „Steagul roșu" din Brașov, „Independența" Sibiu ș.a. — ne-au dus la constatarea că în rîndurile muncitorilor există interes pentru cunoașterea și interpretarea informațiilor economice. Sînt în vigoare la noi și unele norme menite să favorizeze difuzarea acestor informații, îndeosebi prin intermediul consfătuirilor de producție, adunărilor sindicale ș.a., dar, din păcate, ele nu sînt întotdeauna respectate. Am constatat, în cursul acestor cercetări sociologice de teren, mai ales două genuri de deficiențe ale sistemului informațional. Pe de o parte, în consfătuirile de producție ce se țin la locurile de muncă mai mici (ateliere, brigăzi), anumiți indicatori economici ai producției nu pot fi comunicați și discutați pe bază de cifre precise, deoarece indicatorii respectivi nu sînt calculați la nivelul acestor locuri de muncă, ci doar pe ansamblul întreprinderii sau secțiilor ; acest deficit de informație împiedică atît conducerea

întreprinderii și a secțiilor, cît și colectivele de la locul respectiv de muncă să aprecieze cu exactitate situația reală și să acționeze corespunzător. Pe de altă parte, chiar în numeroase cazuri cînd asemenea indicatori sînt calculați, ei nu sînt aduși la cunoștința colectivelor de muncitori. Deși există date, situații, evidențe, ele nu sînt valorificate pe o arie mai largă. în aceasta constă, după părg- rea mea, una din principalele carențe ale sistemului informațional actual. Consecințele ? Eficacitatea unor consfătuiri este scăzută, rezultatele economice ale producției sînt insuficient analizate.Există o relație strînsă, intimă, dovedită de multiple cercetări sociologice, între sistemul informațional și formarea unei opinii colective a oamenilor, relație care se manifestă și în activitatea economică a întreprinderii. Difuzarea sistematică a informației economice în rîndurile muncitorilor poate juca și un important rol educativ ; ea ar înlesni cultivarea spiritului economic al muncitorului ca gospodar socialist. Cu
noașterea și dezbaterea regulată a 
indicatorilor economici în consfă
tuiri de producție, informarea și 
analiza mai adîncă făcută cu aju
torul lor ar contribui, desigur, la 
crearea unei adevărate opinii de 
masă, în soluționarea problemelor 
„cheie" din fiecare moment. Conducerile întreprinderilor, secțiilor și atelierelor ar primi astfel un ajutor prețios în elaborarea și a- plicarea măsurilor necesare pentru înlăturarea unor neajunsuri, pentru ridicarea activității economice la un nivel mereu mai înalt.Este de la sine înțeles că informația economică difuzată în întreprindere trebuie să fie obiectivă și, îndeosebi, să nu ascundă lipsurile, rămînerile în urmă. De altfel, în practică s-a dovedit că deficiențele dăinuie tocmai acolo unde ele sînt învăluite în tăcere. „Discreția", aici, provoacă pagube. Dimpotrivă, sistemul informațional al uzinei se va transforma cu atît mai curînd într-un instrument efectiv de progres, cu cît va aduce mai operativ la cunoștința întregului colectiv punctele slabe, gîtuirile, nerea- lizările. Informarea economică promptă a colectivului confruntă, în primul rînd, pe cei care nu au îndeplinit anumiți indicatori economici cu tabloul precis al rezultatelor activității lor în producție Fără ea nu se poate dobîndi conștiința deficiențelor proprii. Publicitatea informației cu conținut critic este, de aceea, o condiție a corectării și înlăturării din mers a deficiențelor.O informare economică obiectivă și permanentă va fi în măsură să dea o perspectivă clară asupra activității economice a uzinei și nu doar asupra sarcinilor individului respectiv, ajutîndu-1 astfel să înțeleagă integrarea sa în ansamblul organismului economic-social al întreprinderii socialiste. Sistemul informațional dezvoltă conștiința de sine a colectivului, întărește coeziunea și sentimentul apartenenței la o celulă vie, cultivă atașamentul conștient față de întreprindere și activitatea ei.

—

ÎN FUNCȚIUNE
z

Centrală electrică 
de termoticare 
la Uzina 
chimică PiteștiLa Uzina chimică Pitești a fost pusă în paralel cu sistemul energetic național o centrală electrică de termoficare. Turbogeneratorul acesteia are o putere instalată de 6 MW. Punerea lui în funcțiune asigură o a doua sursă de energie electrică a uzinei chimice și un plus de siguranță în funcționarea liniilor tehnologice. (Agerpres)

T rusturile regionale de construcții, după cum se știe, au de executat înacest an partea covîrșitoare din cele peste 60 000 apartamente prevăzute în planul de stat, precum și majoritatea obiectivelor social-culturale. Aceasta,pe plan cantitativ. Pe plan financiar și calitativ, important este ca, 
în condițiile realizării 
unor lucrări ireproșa
bile, costurile lor să se
încadreze cel puțin în de
vizul de cheltuieli. Precizarea nu este- lipsită de temei. Faptele dovedesc că, în cazul unor T.R.C., economiile din reducereaconsumurilor specifice, din creșterea productivității muncii sînt, adeseori, anihilate sau diminuate de cheltuielileneeconomicoase, datorate, în general, organizării defectuoase a procesului de producție.

IN ECONOMIE 
SUPERFICIA-

(Urmare din pag. I)

1 $

E

în activitatea de conducere operativă a treburilor obștești, alături de cadrele alese de adunarea generală — președinți, vicepreședinți și brigadieri — participă și alți cooperatori cum sînt contabilii, magazionerii, valorificatorii etc. Important este să se păstreze o proporție echitabilă, judicioasă între numărul celor care îndeplinesc funcții de conducere și administrative și numărul membrilor cooperatori care activează efectiv în producție. La stabilirea acestui raport trebuie să se aibă în vedere faptul că singurii creatori de bunuri materiale în cadrul cooperativelor noastre agricole sînt membrii cooperatori care lucrează în producție. Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă din cooperative în activități nemijlocit productive și utilizarea cît mai rațională a acesteia în timp constituie una din condițiile de bază pentru sporirea veniturilor și a eficacității economice a producției.In unele cooperative agricole s-a mărit nejustificat în ultimii ani numărul funcțiilor administrative și gospodărești, precum și volumul de zile-muncă atribuit acestora^ în mod deosebit a crescut numărul socotitorilor, paznicilor, magazionerilor și, în destul de multe unități, al contabililor. în regiunea Oltenia, de exemplu, numărul contabililor s-a mărit în perioada 1963—1965 cu 30 la sută, iar în regiunea Suceava de la 1304 la 1 459. Pe bună dreptate, cu ocazia adunărilor generale, membrii cooperatori au criticat, adeseori, ten-

dința de umflare artificială a aparatului administrativ și au cerut elaborarea de măsuri care să pună capăt acestor neajunsuri.Venind în întîmpinarea unor asemenea propuneri, Uniunea Națională — pe baza analizei situației concrete din diferite unități și a consultării unui mare număr de cooperatori — a elaborat un studiu, pe temeiul căruia Consiliul Uniunii Naționale a aprobat, recent, îndrumările privitoare la stabilirea funcțiilor de conducere și administrative din cooperativele agricole.Potrivit noilor recomandări, la stabilirea funcțiilor de conducere și administrative s-a avut în vedere că nu suprafața de teren și efectivele de animale sînt indicatorii care determină necesarul de cadre, ci valoarea producției agricole globale. în funcție de acest indicator, cooperativele au fost împărțite în grupe de mărime. în raport cu grupa de mărime în care se încadrează fiecare unitate, sînt precizate funcțiile de conducere și administrative admise, precum și numărul de cooperatori care le pot ocupa. în general, recomandările prevăd reducerea numărului vicepreședinților scoși din producție, al contabililor, magazinerilor și a altor funcții. Totodată, se propune desființarea funcției de socotitor sau contabil de brigadă, evidența primară în toate sectoarele de activitate constituind unul din atributele brigadierilor. Prin aceasta se urmărește să se asigure creșterea rolului, competenței și răspunderii brigadierilor pentru întreaga muncă de organizare a activității brigăzii. Ocupîndu-se nemijlocit și de

ținerea evidenței muncii fiecărui cooperator din brigăzile pe care le conduc, ei vor avea posibilitatea să cunoască mai bine oamenii, capacitatea lor, comportarea și disciplina în muncă a fiecăruia. Desființarea funcțiilor de socotitori reclamă luarea, de către consiliile de conducere, a unor măsuri corespunzătoare de grupare a personalului contabil, astfel încît să se asigure o mai bună organizare a evidenței contabile atît sub raportul operativității, al clarității și

0 NOUĂ STAȚIUNE 
DE MAȘINI 
Șl TRACTOARE

La Sînmartin, lingă Oradea, 
a intrat în funcțiune cea de-a 
14-a stațiune de mașini și 
tractoare din regiunea Crișa- 
na. Noua unitate dispune de 
un atelier de mare capacita
te, înzestrat cu utilaje perfec
ționate, remiză-garaj, un bloc 
de locuințe, grup social. A- 
vind în dotație 275 tractoare, 
105 combine, peste 200 mașini 
de semănat griu și porumb, 
precum și alte mașini și u- 
tilaje, stațiunea din Sînmartin 
va servi 14 cooperative agri
cole de producție, cu o supra
față de 25 000 de hectare. Pen
tru anul 1967, ea are de exe
cutat lucrări ce însumează 
130 000 hantri.

După trei trimestre din anul trecut, unele trusturi regionale de construcții aveau următoarele nivele de cheltuieli neeconomicoase : T.R.C. București 3 369 000 lei, T.R.C. Banat 2 863 000 lei și cel din Oltenia 2 851000 lei. în schimb, T.R.C. Maramureș, care a realizat lucrări cu peste 31 milioane mai mari de-cît cel din regiunea București, de pildă, a înregistrat numai 352 000 lei, a- dică de aproape 10 ori mai puțin. Ce cauze le-au generat ? Predomină dobînzile plătite pentru împrumuturi restante garantate de forul tutelar. O primă cauză : 
obiective sau lucrări ce 
nu pot fi decontate de be
neficiar. într-adevăr, execuția de lucrări fără documentație tehnică aprobată, deci fără finanțare deschisă, fără contract, fără note de comandă suplimentare — ceea ce denotă ușurința cu care s-au acceptat proiectele — nu poate fi plătită de beneficiari. în această situație s-au aflat T.R.C. Hunedoara și Argeș, la care suma nedecontărilor s-a ridicat anul trecut la peste 15 milioane lei.Așa după cum am precizat, trusturile ajung să plătească dobînzi penalizatoare pentru împrumuturi restante și ca urmare

INCOMPETENȚA 
COSTĂ
MILIOANE DE LEI

a aprovizionării cu mate
riale cu mult peste ne
cesar sau pur și simplu 
inutile, potrivit mentalității „mai bine să prisosească, decît să lipsească". Urmarea ? Pe trei trimestre din 1966, T.R.C. Oltenia a suportat dobînzi de 1 660 000 lei. Chiar conducerea trustului recunoaște în darea de seamă că „...Creditele cu garanția forului tutelar puteau fi evitate prin prevenirea formării de stocuri supra- normative și cu mișcare lentă". Tot pe 3 trimestre, T.R.C. Crișana a plătit, din aceeași cauză, 1 353 000 lei. Revenim la T.R.C. Maramureș. Pentru aceeași cauză, dar la un volum de lucrări cu 63 de milioane mai mare decît al trustului din Crișana, el a suportat 56 000 lei. Deci, de aproape 25 de ori mai puțin.

Cum a reușit T.R.C. Maramureș să nu aibă, practic, astfel de cheltuieli ? Prin întărirea spi
ritului de răspundere față 
de cheltuirea fiecărui leu, pe baza unor analize competente la fața locului. El nu a recurs la explicații stereotipe, de genul celor citate — mărturii scrise ale unor acte care nu dovedesc nici spirit de bun gospodar, nici capacitate organizatorică, ci mai degrabă faptul că împrumuturile restante au încetat de a mai avea caracterul de sancțiune financiară. De aceea, și eu mă alătur părerilor care susțin că 
trebuie să fie revizuite 
criteriile de acordare a 
acestor împrumuturi, con
comitent cu creșterea răs
punderii materiale în ca
zul folosirii lor.Cheltuielile neeconomicoase se datoresc și refacerii sau remedierii u-

La Uzina „Republica" din Capitală s-a dat parțial în folosință zilele acestea noua hală a 
sculăriei Foto : M. Cioc

tru întreaga activitate a cooperativelor agricole. Ea va determina conducerile cooperativelor să stabilească măsuri mai judicioase care să dea posibilitate membrilor cooperatori să participe masiv la lucru, în tot timpul anului, va stimula interesul acestora pentru efectuarea de noi investiții productive și valorificarea cît mai deplină a resurselor existente în cooperative. Sistemul de retribuire propus pentru cadrele de conducere și administrative va spori tot-

a crescut cu 12.1 la sută în 1965 față de anul 1963, iar valoarea zilei-muncă cu circa 40 la sută. în 1965, numărul de zile-muncă atribuite președintelui cooperativei a fost de 2,5 ori, al vicepreședintelui de 2,2 ori, al brigadierului de 1,8 ori mai mare față de cît a revenit in medie unui cooperator care a îndeplinit numărul de zile-muncă stabilit de adunarea generală.Trebuie spus însă că sînt și unități în care a crescut ponderea zi- lelor-muncă neproductive în tota-

nor lucrări de slabă calitate. Ca întotdeauna, superficialitatea se răzbună, în culpă s-au aflat, anul trecut, T.R.C. Dobrogea și T.C.E.H. Constanța. întrucît aceste cheltuieli sînt imputabile, la unele conduceri de trusturi s-au constatat și se constată tendința de a nu le evidenția în mod corect. Este o tendință echivalentă cu denaturarea realității. De aceea, pentru stabilirea precisă a cuantumului acestor cheltuieli neeconomicoase e necesară o analiză temeinică, diferențiată pe elementele directe ale prețului de cost, adică materiale, manoperă, utilaje. Trebuie să se țină seama că astfel de practici frizează intenția de a duce în eroare statul. După părerea mea, cei care au sarcina să consemneze cuantumurile respective au îndatorirea să fie intransigenți, fiindcă numai așa se stăvilesc neglijența, tendința, uneori „cu acte în regulă", de irosire a fondurilor materiale și bănești.
lumina prevederilor noului statut al cooperativelor agricole de producție. Aceste criterii a- sigură consumul mai chibzuit al fondului de zile-muncă, creează condiții mai bune de cointeresare a președinților, brigadierilor, contabililor și a întregii mase a membrilor cooperatori în sporirea producției și ridicarea valorii zilei-muncă.în unitățile cooperatiste lucrează un număr mare de femei, care aduc un important aport la creșterea

Perfecționarea utilizării forței de muncă
corectitudinii, cît și al utilizării ei ca instrument de organizare și conducere a întregii activități economice.în scopul creșterii cointeresării materiale a cadrelor de conducere și administrative în obținerea unor rezultate cît mai bune în producție, statutul cooperativei agricole precizează că plata acestora trebuie să se facă pe bază de zile-muncă, în raport de numărul mediu de zile-muncă realizat de cooperatorii care participă efectiv la lucru, de valoarea producției globale obținute, de mărimea suprafețelor și a numărului de animale proprietate obștească. Aplicarea în practică a acestui principiu va avea consecințe deosebit de favorabile pen-

odată preocuparea acestora pentru gospodărirea mai rațională a fondului funciar și dezvoltarea mai puternică a sectorului de creștere a animalelor.Experiența acumulată de numeroase cooperative agricole din întreaga țară și în mod deosebit din regiunile Dobrogea, Ploiești, Cluj și Galați demonstrează concludeni însemnătatea economică deosebită a acestui sistem de retribuire. La Luncani, raionul Turda, de exemplu, în urma măsurilor luate de a- dunarea generală, de consiliul de conducere pentru a asigura un e- chilibru mai corect între cîștigul masei largi și al celor cu funcții de răspundere, numărul mediu de zile-muncă ce revine pe cooperator

Iul fondului de zile-muncă realizat în cooperative. Exemplul cooperativei București vingător. mediu de cooperator a crescut numai cu 7,4 la sută față de 1963 în mod nejustificat, și contrar prevederilor statutare,. zilele-muncă atribuite președintelui și vice-pre- ședintelui au crescut cu 40 la sută Această situație nu numai că este nefirească, dar contravine principiilor stabilite de statutul cooperativei agricole de producție.Recent, Consiliul Uniunii Naționale a aprobat criteriile de retribuire a muncii personalului de conducere și administrativ în

agricole din Dobroești- este destul în timp ce zile-muncă ce în de con- numărul revine pe anul 1965

B»producției agricole în toate ramurile și, îndeosebi, în zootehnie și legumicultura. Ținînd seama de lucrul acesta și urmărind, totodată, să creeze condiții cît mai bune pentru întărirea și dezvoltarea familiei, îndrumările amintite reglementează o problemă de mare importanță socială și anume retribuirea cooperatoarelor în perioada maternității. S-a stabilit ca acestea să fie scutite de lucru 112 zile calendaristice, timp în care li se a- cordă un număr de zile-muncă egal cu 90 la sută din cîștigul lor mediu lunar realizat în ultimele 12 luni dinaintea concediului de naștere. Cu aceeași grijă sînt priviți și cooperatorii care se accidentează sau se îmbolnăvesc în timpul muncii.
SggSSI

Alteori, superficialitatea se manifestă la recepțio- 
narea materialelor și la 
depozitarea lor îndelungată în condiții necorespunzătoare. Nu numai că are de suferit calitatea lucrărilor care se execută cu aceste materiale, dar se provoacă și pierderi. Legată de aceasta e problema sumelor care se plătesc drept locații. Anual, acestea ajung la valori de ordinul a milioane de lei. De exemplu, în vederea reducerii cheltuielilor de transport al materialelor aprovizionate, T.C.E.H. Constanța a luat inițiativa înființării unei baze. Ea avea sarcina să repartizeze șantierelor diversele materiale solicitate, la timp și în cantitățile necesare. Parțial, scopul a fost atins : cheltuielile cu 
transportul și manipula
rea s-au redus întrucîtva. Dar, datorită amplasării bazei pe un teren impropriu, care nu permite accesul concomitent al mai multor vagoane, cît și nea- sigurării cu forță de muncă suficientă, descărcarea materialelor se face cu mare întîrziere, pentru care se plătesc locații. în tot timpul anului trecut, trustul din Constanța a suportat astfel de cheltuieli în sumă de peste 700 000 lei.Cu acest exemplu trec la o problemă mai gingașă, legată de stăruința cu care trusturile regionale de construcții amintite privesc latura econo- mico-financiară a activității lor. Desigur, nu se poate contesta că ele nu se zbat și nu iau măsuri pentru a realiza planul în cît mai bune condiții. Numai că, uneori, conducerile de trusturi nu acționează pînă la capăt, ci recurg la jumătăți de măsură — cum e cazul T.C.E.H. din Constanța. Efectul nu e cel scontat și, din această cauză, inițiativele nu sînt fructificate pe deplin. E în interesul lor și al economiei să se renunțe la a- ceastă practică. Statul i-a învestit pe conducătorii trusturilor regionale de construcții cu mari răspunderi. Ei nu sînt decît administratori ai fondurilor materiale și bănești alocate de la buget. Cum se împacă atunci superficialitatea și chiar incapacitatea care se constată la conducerile unora din trusturile amintite, cu înalta calitate de administrator al bunurilor poporului ? Personal, cred că pierderile semnalate, 
cel puțin o parte din ele. 
ar trebui recuperate de Ia 
cei care și-au permis să 
irosească banii statului. E nefiresc ca statul să acopere pagubele provocate de o slabă conducere a activității economice.Cred, de asemenea, că 
e nevoie să fie combătută concepția după care îndeplinirea exemplară a planului ar însemna numai realizarea fizică a lucrărilor. Aceasta e o mare eroare. Economiei nu-i e indiferent dacă un apartament costă cu o mie de lei mal mult. De aceea, este 
necesar să se pună capăt 
cheltuielilor neeconomi
coase in activitatea trus
turilor de construcții, a- cordîndu-li-se aceeași importanță ca și calității locuințelor, realizării lor la termen.

Dan MATEESCU 
controlor revizor

Avînd în vedere că în anii următori economia cooperativelor agricole se va dezvolta continuu, va deveni tot mai complexă, este necesar să se acorde o atenție deosebită pregătirii profesionale teh- nico-organizatorice și economico- financiare a cadrelor de conducere și chiar a cadrelor cu funcții administrative, astfel încît să organizeze și să conducă cu competență activitatea cooperativelor.Importanța pe care o are aplicarea în practică a îndrumărilor aprobate de Consiliul Uniunii Naționale este deosebită. Membrii consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole au datoria să prelucreze, să explice și să traducă în viață cu tot simțul de răspundere măsurile recomandate, deoarece ele constituie o cale sigură de întărire a disciplinei, de folosire rațională a forțelor, de ridicare a valorii zilei-muncă, a nivelului de trai al cooperatorilor.în cursul lunii ianuarie urmează să aibă loc în toate cooperativele agricole adunările generale în care se vor analiza activitatea desfășurată în anul trecut și prevederile planurilor de producție și financiare pe 1967. Este indicat ca pînă atunci consiliile de conducere să analizeze conținutul recomandărilor cu privire la încadrarea și retribuirea personalului de conducere și administrativ prin prisma situației reale din fiecare unitate și, sfătuindu-se cu masa largă a cooperatorilor, să supună spre dezbaterea și aprobarea adunării generale măsuri corespunzătoare, astfel încît în 1967 să punem ordine și în această privință.
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Ceea ce se observase de mai 
mulți ani fncoace și mai ales la 
marea expozifie de arte decorative 
de la Dalles (1965) se Învederează 
acum și mai limpede șl mai tăgă
duitor la recent deschisa Expozifie 
de arte decorative, organizată de 
Uniunea Artiștilor Plastici și Fon
dul Plastic la Galeriile din bd. N. 
Bălcescu. Anume că, Începem să a- 
vem și In artele decorative, menite 
să Împodobească locuințele oame
nilor muncii și clădirile publice, un 
stil al nostru, al vremii noastre, Îm
binare de tradifle și modernitate.

Deși actuala expozifie este mal 
restrlnsă declt cea de la Dalles 
(care a avut caracter de expozifie 
republicană), și la noua manifestare 
constatăm o bogăție de viziuni și 
procedee, ee continuă străduințele 
anterioare și aduc noi și valoroase 
contribuții la o stilistică decorati
vă românească. Se simte, tn opere
le celor aproape 140 de expozanți, 
un spirit de emulafie, o mai 
mare grijă pentru autenticitatea 
solufiilor decorative și pentru 
o mal bună execuție, iar In
tr-unele privințe constatăm că 
există, pe lingă depășiri de calita
te, și remarcabile inovații ce lăr
gesc Întregul domeniu decorativ.

Se continuă cu noi și originale 
contribufli arta tapiseriilor, a țesă
turilor și cusăturilor, a broderiilor 
și imprimeurilor, iolosindu-se ma
teriale diverse, unele caracteristi
ce producției casnice mai vechi, al
tele — industriei moderne. Se știe 
ce splendide tapiserii avem In ulti
ma vreme și senzafia pe care a 
st!rnit-o peste hotare expoziția de 
tapiserii de anul trecut, attt prin 
motivele decorative, multe de inspi
rație folclorică și dezvolttnd In spi
rit contemporan stilistica artei 
populare, cit și prin ingenioasa fo
losire a unor materiale diferențiate.

Fără â face o analiză amănunți
tă a numeroaselor obiecte expuse, 
menționăm unele care punctează in
teresante procedee tn funcție de 
viziune, material, destinație. Ne 
oprim la cîteva tapiserii. Pe ctnd 
Simona Vasiliu-Chintilă folosește 
silonul sau materiale mixte, cretnd, 
de pildă, imaginea unui „Pom cu 
păsări", mai elaborată ca elemen
te decorative și transfigurfnd mo
tivele populare, soții Rifi și Peter 
Iacobi au tratat, tntr-un spirit mai 
arhaic, imaginea „Adam șl Eva". 
Lucrată din păr de capră cu unele

Petru COMARNESCU

relieturi mifoase, tapiseria lor duce 
la proporțiile unui mare tablou de 
perete, potrivit tntr-o vilă rustică, 
stilistica picturii pe sticlă, interpre
tată aici cu un naiv și puternic ex
presionism popular. Spiritul expre
sivității șl al stilizării din diferite 
imagini cu teme folclorice este dez
voltat și In alte reușite tapiserii de 
Ileana Balotă, Lucrefia Pacea, An
gela Balogh sau Maria Bortnovski.O mare varietate de motive fol
clorice au imprlmeurile manuale : 
discul solar (Sandra Slătineanu), 
motivul stelar (Viorica Stănescu), 
ritmica romboidală (Getta Vișan),

tiv de Otto Kudelasz), faianța cu 
zmalțuri mate (platouri și vase de 
Filofteia Simionescu și Vitalie Ne- 
reufă), sau faianțele cu decor pic
tat ale lui Perahim. Și aici olăria 
dacică, vasele de la Cucuteni, cele 
de la Histria ar putea inspira sti
listic într-o mai mare măsură.

Sticla este folosită din ce in ce 
cu mai multe efecte decorative și 
picturale, de pildă vasele cu bule 
și incluzi! colorate ale Zoii Băico- 
ianu, sau acelea ale lui Dan Paro- 
cescu, serviciul de fuică din sticlă 
verde cu forme romboidale ale lui 
Patriciu Mateescu, vasele concepu
te de Constanta Dogeanu.

Metalul bătut (talere cu motive 
decorative) este de asemenea cul
tivat cu bun gust de Ana Mitrea, 
Edith Mayer și Dragoș Morărescu, 
iar din otel Inoxidabil Vlad Nicu- 
lescu. Multe lucrări din piele, de bună 
tinută artistică (Ella Gancicov,

Pe marginea expoziției de arte decorative

stilizarea florală (Tltina Comșa) 
și ajungîndu-se la o imagine de 
circ (Ion Stendl), înrudită cu Pi
casso sau la efectele optice din 
baticurile Grazielei Stoichifă , Aurelia Ghiafă prezintă un imprimeu 
manual pe ptnză. Varietatea mate
rialelor cit și a tehnicii de prelu
crare corespunde varietății stilisti
ce, multitudinii de motive folclori
ce.

Ceramica, mai ales vasele deco
rative, serviciile de masă șl plăcile 
decorative, aduc o serie de ingeni
oase forme, variat arse sau zmăl- 
(uite, dintre care menționăm vase
le antropomorfe, cu aspect totemic, 
ale lui G. Bulat, fructiera cu aspect 
de om-arbore a lui Pavel Codită, 
ca și strachinele din gresie ale lui 
Flaviu Dragomir și Coste! Badea, 
„Peștele" de Maria Vaida și mal 
ales seria de figurine ale lui Mimi 
Podeanu („Păpușă de turtă dulce", 
„Cocoș", „Cal cu șoim"). Insistenta 
folosirii tn ceramică a antropomor
fismului vădește o orientare tot mai 
pregnantă către rezolvările mește
șugite ale olăriei străvechi. Sint șl 
lucrări tn faianță glazurată (servi
ciu! de (uică de Wilhelm Fabini), 
faianță zmăltuită, amintind de tra
diția de la Cucuteni (vas decora-

Alice Ivănceanu-Koppes, Elena Noi- 
ca, Ileana Oroveanu).

In privința mobilierului, expoziția 
actuală cuprinde poate pentru pri
ma dată o serie de mobile țără
nești, unele maramureșene, lucrate 
cu pricepere șl în adevăratul spirit 
al tradifiei, dînd lemnului frumu
sețea, sobrietatea, noblețea lui. 
Inițiativa Fondului Plastic, de a fi 
fncredinfat tinerilor artiști Mircea 
Milcovici, Barbu Nițescu șl Maria 
Zamiirescu construirea manuală (cu 
interpretări in stil) a unei serii de 
măsuțe, scaune, dulăpioare de pe
rete, lăzi de zestre și diferite obiec
te ornamentale, poate avea urmări 
pentru mobilatul locuințelor și 
pentru decorația interioară. Inte
resante picturi pe sticlă expun Flo
rin Ciubotaru, Micaela Eleutheriade, 
Mara Biscă, R. Copilaș, Liliana Di- 
nescu, Ioana Sturdza.

Ca inovație au apărut, tn expo
ziție, aplicațiile de broderii româ
nești pe lemn, datorate Lenei Con
stante — ingenioase tablouri deco
rative tn spirit folcloric („Poarta", 
„Soarele", „Călăreț" etc). Pentru 
tematica modernă, V N Ghinea și 
Victoria Săvulescu preiau decora- 
tivPatea și chiar tehnica vechilor 
icoane pe lemn. In privința lucăril-

lor și a păpușilor constatăm, de 
asemenea, un vădit progres, acum 
opărind „păpuși folclorice" în știi 
autentic și jucării cu inedită ima
ginație, lucrate din diferite mate
riale de Bob Călinescu (animale din 
cocean de porumb și pănușă), Io
nela Manolescu (figură din tărtăcu- 
te pictate), Silvia Pleșa, Nufi Ra- 
iovici-Borteanu, Mireille Simbotea- 
nu, Cornelia Bartolomeu.

Această lărgire a surselor de ins
pirație, îmbinarea de tradifie și 
modernitate, de arhaic și contem
poran, folosirea funcțională și ine
dită a multor materiale vechi și 
noi, inventarea de noi procedee și 
tehnici — toate cu grijă și atenție 
lată de stil — constituie certe cîș- 
tiguri pentru crearea unui stil de
corativ al vremii noastre. Este me
ritul numeroșilor artiști profesio
niști și amatori de a fi contri
buit la acest avint, la aceste cău
tări și solujii, uneori de-a dreptul 
fermecătoare și îmbogățind estetica 
viefii cotidiene.

Dar tocmai pentru reala Îmbo
gățire sau înfrumusețare a locuin
țelor și instituțiilor, a hotelurilor și 
vitrinelor, e necesar ca operele de 
artă decorativă, acum cele mai 
multe unicate, să fie multiplicate, 
păstrindu-și calitățile și devenind 
accesibile la preturi convenabile. 
Unele creații pot fi multiplicate de 
Înșiși autorii lor, așa cum se mul
tiplică sculpturile și gravurile, cu 
tiraj limitat totuși. Altele ar fi bine 
să treacă la multiplicarea indus 
triată, cu ajutorul mașinilor, dar și 
aici ar fi preferabil ca multiplica
rea să se realizeze prin colaborarea 
în fabrică sau ateliere a artiștilor 
cu tehnicienii. Există numeroase 
posibilități de multiplicare — de la 
cea de mină la cea cu ajutorul ma
șinilor, de la producția artizanală la 
cea industrială. Mai ales artizana
tul are nevoie de supravegherea 
sau sfaturile artiștilor-autori, căci 
uneori — cum mai vedem tn vi
trine ale magazinelor sau hoteluri
lor — se produc, tn numele artei 
populare și folclorului, lucrări de 
gust îndoielnic. E necesar ca în a- 
cest scop să existe o colabo
rare mai strtnsă Intre Uniunea 
Artiștilor Plastici și Fondul plas
tic, pe de o parte, șl Minis
terul Industriei Ușoare, Ministe
rul Economiei Forestiere și alte in
stituții, pe de alta. De asemenea, 
UCECOM-ul are nevoie de o mai 
mare stimulare și de sfătuire

Ceea ce se vede tn actuala ex
poziție e cu mult superior, diferen
țiat și Inspirat fată de obiectele de 
artă decorativă ce se vtnd în ma
gazine de artizanat, chiar dacă și 
acestea au realizat unele progre
se, dar nu tn toate sectoarele. E șl 
firesc ca artiștii să dea tonul Ino
vațiilor și al dezvoltării, să amin
tească grija de stil și autenticitate, 
să promoveze prototipurile sau uni
catele ce vor trebui multiplicate. 
Desigur, înșiși artiștii preocupați 
de arta decorativă au tncă multe 
de explorat, de inventat, de îmbu
nătățit ca execuție, ascultînd de 
îndemnurile tradiției șl de cerințele 
contemporane Iar pentru a înfru
museța viata cotidiană, creațiile lor 
se cer multiplicate, răsplndite In 
cit mal multe case Numai așa sti
lul individual și al unui larg nu
măr de artiști poate deveni stil nb 
ștesc - redlnd poporului ce s-a pri
mit de la el, ca Inspirație pildui
toare, lărgindu-se și mal mult atît 
sursele de inspirație populară, cit 
și trecerea lor în creații culte.

ANTICIPAȚII ȘTIINȚIFICE
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Prof. Pierre AUGER 
directorul general al Organizației 
europene pentru cercetări spațiale

vii este legea prelungul mileniilor a- au fost marcate deLegea lumii greșului. De-a ceste progrese o stăpînire mereu mai întinsă, mai eficientă asupra naturii. Dacă secolul al XIX-lea a fost cel al energeticii care a dus la înlocuirea forței umane și animale prin motoare, secolul al XX-lea este cel al informației care conduce la înlocuirea acțiunii umane prin mașini cibernetice, acestea acționînd imens mai rapid și mai intens datorită telecomenzilor și automatismului.Universul nostru se întinde acum de la nucleul atomic pînă la galaxiile îndepărtate, dimensiunile lui s-au multiplicat de miliarde și miliarde de ori. Aparatele noastre funcționează cu miliardimi de secundă și evaluează miliarde de ani, produc temperaturi de milioane de grade și se apropie de zero absolut pînă la o sutime de miime de grad. Laboratoarele noastre realizează zeci de miliarde de volți, presiuni de milioane de atmosfere. Trăim într-o „civilizație a miliardului", în care miliardul este un multiplu tot atît de obișnuit cum era pentru omul primitiv numărul degetelor de la cele două mîini.Dar, dacă dorințele și nevoile omului se măresc treptat, pe măsura dezvoltării societății și a creșterii puterii sale, populația globului se înmulțește, de asemenea, în proporții considerabile. Oare tehnica ne va da posibilitatea să facem față noilor situații ? Fără îndoială, energia nucleară de fisiune

și reacțiile de fuziune, împreună cu căldura Soarelui, reprezintă un rezervor inepuizabil. Dar nu este suficientă numai energia. Avem nevoie de produse alimentare, țesături, metale, materiale de tot felul pentru construcția de locuințe, mașini, nave, avioane și diverse mașini. Ei bine, acestea vor fi furnizate de chimia polimerilor, de a- liaje, ceramică...Viața ca atare ne va procura mari surprize. Speciile noi de plante și animale, metodele agricole corespunzătoare (pe sol și în oceane) vor permite Soarelui și a astfel îneît o tru va putea pentru locuințe, transporturi și petrecerea timpului liber. Bineînțeles, nu se poate să nu ne întrebăm ce se va întîmpla cu viața omului însuși. Organele artificiale completate cu metode medicale, chimice și biochimice promit s-o prelungească în mod util, adică în deplină sănătate.Dar aceste miracole ale tehnicii — care vor procura omului o viață mai puțin obositoare și timp liber mai satisfăcător — se vor baza totdeauna pe descoperirile științei, pe cunoașterea mecanismelor vieții, a structurii materiei, a înlănțuirii dintre cauze și efecte. Această știință va ajunge la o mai bună înțelegere a mecanismului spiritual al omului însuși, a gîndurilor, sentimentelor și dorințelor lui.

folosirea din plin a materialelor naturale, parte a globului nos- fi eliberată și folosită

Dinamica noțiunii 
despre Univers

Prof, dr Erik RUDBERG 
secretar permanent al Academiei 

regale de științe din SuediaOricît de valoroase ar fi instrumentele tot mai perfecționate de investigație, pe viitor ca și pină acum, sufletul cercetării științifice rămîne omul. Cred că știința va izbuti să îmbogățească mult noțiunea noastră despre Univers prin noi zboruri de aparataj spre alte
onument de însemnătate majoră în contextul arhitecturii romane dezvoltate pe teritoriul țârii noastre, construcția cu caracter comemorativ de la Adamclisi, ridicată în anul 109 e.n. din ordinul împăratului Traian, a intrat recent în atenția pro- iectanților Direcției Monumentelor Istorice. O a- șezare militară contemporană cu monumentul triumfal și aflată în Imediata sa apropiere — Municipium Tropaeum Trajani —, vestigiile unei bazilici cu funcțiune laică și a două bazilici creștine, dintre cele mai vechi descoperite în țara noastră, construite în secolul IV în noul oraș refăcut sub Constantin cel Mare, numeroase tumulusurl, morminte etc. au definit profilul acestui centru de interes arheologic și istoric, extins pe o zonă foarte cuprinzătoare. Adăugîndu-se la aceste considerente și posibilitatea înscrierii întregului ansamblu arheoloqic într-un larq circuit turistic, care ar parcurge principalele obiective interesante ale Dobroqei, în a- propierea șoselei de acces către litoral, proiectul de valorificare și restaurare a monumentului de la Adamclisi abordează o sferă de probleme de mai mare amploare fată de obișnuitele restaurări.Axîndu-se pe restaurarea șt consolidarea monumentului colectivul de proiectare (condus de arh NiCulae Diaconu) a urmărit crearea unui ansamblu unitar subordonat funcțional și compozițional monumentului triumfal. soluție înlesnită și de Doziția dominantă pe care o ocupă acesta în ranort cu relieful zonei înconiurătoare Cit Privește monumentul. tTofeul pronriu-zis a fost înlăturată de la bun început țdeea reconstituirii inte-

grale a formelor lui originale, atît din lipsa posibilității de a preciza științific toate elementele arhitecturii acestuia, cît și din necesitatea de a evita expunerea elementelor sculpturale desprinse de pe monument unei clime foarte aspre. Formula de restaurare ce se conturează ca fiind cea mai judicioasă însumează, în consecință, lucrări de consolidare a nucleului monumentului — un

tope recuperate (din 54) se înscriu printre cele mai interesante documente iconografice care se referă la vechea istorie a poporului nostru. Re- prezentînd scene din războaiele daco-romane, studierea lor oferă indicații asupra vieții populației dacice : fizionomii, arhitectură, costume etc. Se impune deci, pe de o parte, protejarea lor, iar pe de altă parte, punerea lor în valoare și crearea

trele antice etc. Lucrări de consolidare, precedate de cercetări arheologice, se vor desfășura și la ruinele așezării romane învecinate — Municipium Tropaeum Trajani, spre a valorifica resturile edificiilor ce o alcătuiau Drumuri de acces către monumente din șoseaua națională, legături pieto- nale între diferite puncte de interes, un mic motel, o stație autoservice. par-

dentat, alegerea unor materiale și culori care să se încadreze în tonalitatea și atmosfera caracteristice.Arhitectura populară a regiunii, supusă unui îndelunga' proces de cizelare, creată pentru o anumită ambianță qeoqrafică șl pentru anumite condiții de viață, a creat forme de o particulară personalitate, care ar putea oferi sursa unei personalizări similare a noii ar-
Viziunea arhitecturală
a restaurării complexului 
arheologic de la Adamclisi

conglomerat de piatră spartă și mortar roman, Interesant document privind tehnica constructivă a epocii — și o refacere parțială a arhitecturii a- cestuia, folosind una din ipotezele de reconstituire considerată mai plauzibilă. Această refacere, limitată la o travee în lățime de cîțiva metri, de la soclu pînă la cornișă, va permite vizitatorilor crearea unei imagini suficient de clare și evocatoare asupra formelor o- riginale ale valorosului monument.Istoria agitată a trofeului de la Adamclisi s-a soldat, printre altele, cu înstrăinarea prețioaselor metope sculptate, desprinse de la locul lor și risipite în locuri foarte diferite. In afară de Interesul artistic pe care îl prezintă, cele 48 de me-

condițiilor de vizionare. O amplă construcție de profecție-muzeu va a- vea funcțiunea principală de a adăposti aceste metope, așezate într-un sistem care să sugereze poziția lor inițială pe monument, urmărind o dispunere circulară și la o înălțime apropiată de cea inițială. Se vor adăuga : săli pentru expunerea u- nor machete reprezentînd diferitele variante de reconstituire. rezultatele studiilor întreprinse de oameni de știință de prestigiu (Gr Tocilescu, V. Pîrvan, Fl Bobu Flores- cu) ; un lapidariu, cu- prinzînd piesele arheologice existente leqate de monument și pe acelea care vor fi descoperite cu ocazia viitoarelor cercetări : un mic auditoriu în aer liber pentru conferințe, sugerînd ca formă tea-

caje, dotări comerciale vor completa ansamblul.Alăturarea, într-o compoziție de ansamblu unitară. a unor construcții noi cu vechi monumente implică rezolvarea unor probleme complexe de proiectare Dacă formele adoptate de proiectanți, realizate în condițiile tehnicii contemporane, cu materiale corespunzătoare acesteia, nu pot să concureze arhitectura monumentelor antice, care trebuie să rămînă principalele elemente de interes plastic, nu mai puțin importantă este înscrierea clădirilor noi într-un cadru qeoqrafic cu specific bine determinat Se impun rezolvări funcționale menite să corespundă u- nor funcțiuni generate de condițiile climaterice ale regiunii, studii asupra plasticii volumetrice, a- daptate unui relief acel-

hitecturi, fără a limita procesul de preluare la o simplă reproducere a formelor arhitecturii dobro- qene — idee care ar gs- nera o nejustificată transpunere la altă scară (cea la care obligă funcțiunile arhitecturii contemporane) și cu mijloace tehnice diferite, a unor elemente ce se aflau la origine într-o interdependență organică Preluarea implică o selecție prealabilă, în sensul definirii trăsăturilor cu adevărat qeneral- specifice care pot constitui o permanentă mar- cînd continuitatea dezvoltării arhitecturii într-o regiune. Unele rezolvări funcționale, întîlnite în arhitectura populară dobrogeană care au condus la obținerea unor imagini spațiale proprii acesteia utilizarea tradițională a materialelor lo-

cale — calcare în tonuri gălbui (folosite și de constructorii romani), înveli- tori joase de olane,,diferite alte elemente compoziționale și plastice, supuse unui studiu selectiv, ai putea contribui la conturarea acelor trăsături spe cifice menite să particularizeze noua arhitectură Concepute de pe această poziție, studiile ce se des fășoară se înscriu pe linia unor experimente de actualitate care preocupă în cea mai mare măsură colective de arhi tecți din întreaga tară.In scopul valorificării poziției dominante pe care o ocupă monumentul triumfal, traseele drumurilor de acces au fost stabilite nu numai în funcție de criterii funcționale și tehnice, ci ur- mărindu-se ca, paicurgîn- du-le. vizitatorii eă beneficieze de Imaginile cele mai interesante și, în același timp, cele mai variate, pe care le oferă complexul arheologic.Cele expuse mai sus nu epuizează problemele care au apărut sau voi apare pe parcursul acestui proiect. Atrag însă a- tenția complexitatea și importanța aspectelor ce se conturează în ipoteza extinderii preocupărilor în cadrul unui proiect de restaurare, prin încercarea de a rezolva unitar atît restaurarea propriu- zisă, cît și elementele menite să asigure cadru! necesar și să pună la maximum în valoare monumentele istorice De altfel, o corelare a restaurării cu sistematizarea zonei limitrofe obiectivelor de Interes istoric ar fi necesară șl în cazul altor mari ansambluri, evitîn- du-se unele nepotriviri rezultate din lipsa unei viziuni unice inițiale astfel ca să se creeze o interdependentă nu numai plastică ci și urbanistică între vechile construcții și cele ce constituie aportul epocii noastre
Arh. Sanda VOICULESCU
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planete, prin echipamentul spectral transportat de sateliți, prin înregistrarea fidelă a radiației solare, nestînjenită de perturbațiile survenite din cauza atmosferei terestre. Putem dobîndi de asemenea informații mai complete despre propria noastră galaxie și despre corpuri mai depărtate, cu ajutorul noilor noastre radio- telescoape. Putem nădăjdui răspunsuri la sugestiile teoretice atît de interesante privind rolul antimateriei și antiparticulelor care reflectă materia și componenții ei din lumea accesibilă nouă. La cealaltă extremitate a dimensiunilor putem spera într-o nouă înțelegere fundamentală a cîmpului de particule cu energii foarte înalte, obținute cu ajutorul acceleratoarelor extrem de puterniceIntense cercetări fundamentale la cel mai înalt nivel vor fi necesitate pentru obținerea controlului rîvnit asupra fuziunii nucleare în scopul producerii de energie Cheia soluționării pare să fie în acest domeniu utilizarea justă a plasmei ionice pentru a se dobîndi și menține temperaturi inițiale foarte înalte. Spre deosebire de aceasta, folosirea pe scară mondială a energiei atomice din fisiunea nucleară poate în esență deveni a- cum o problemă de știință aplicată Progresele realizate în acest domeniu ne dau speranța că necesitățile mondiale de energie, atît de presante astăzi îșl vor găsi curînd o soluționare parțială.Se pune fhtrebarea în ce fel va afecta dezvoltarea științifică însăși structura omului De pe acum devenim tot mai conștienți pe scară internațională de necesitatea unor măsuri de conservare care să permită generațiilor viitoare să se bucure de bogățiile nealterate ale naturii acolo unde acestea sînt amenințate de o exploatare mioapă Este de datoria noastră a tuturor să ne asumăm responsabilitatea de a-1 apăra pe om de distrugere prin cunoștințele și mijloacele tehnice tot mai puternice pe care omul le-a acumulat.
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• EL GRECO : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 1864 — ora 19,30). 
PATRIA (completare Ultima treap
tă) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• GOLGOTA — cinemascop : VIC
TORIA (completare Jocul) — 9, 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR (completare Inimă și con
știință) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FLAMURA (completare Vizita 
conducătorilor de partid și d» stal 
în regiunea Hunedoara) — 9; 11,45: 
14,30; 17,30; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : RE
PUBLICA (completare Marea Sar
matlcă... Marea Neagră) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI 
- 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21. 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
21, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 21.
• SUZANA : CINEMATECA - 10: 
12; 14; 16,30; 18,45; 21.
« SANJURO — cinemascop : LU
CEAFĂRUL - 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FESTIVAL - 8,30; 11;
13,30; 16; 18.30; 21 (la ambele com
pletarea Pe urmele unui reportaj) 
EXCELSIOR - 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, MODERN - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21.
0 NOTRE DAME DE PARIS — 
cinemascop : LUMINA (completare 
Orizont științific nr. 7) — 9; 12; 15: 
18; 21.
0 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : 
CENTRAL (completare A cui e șo
seaua ?) — 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45, MIORIȚA (completare 
Pata) — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45;
20.45.
A PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA 9; 10,15.
0 MOȘ GERILĂ : UNION (com
pletare Consfătuirea de constituire 
a Consiliului național al organiza
ției pionierilor) — 10,30; 15.30; 18; 
20,30, DOINA - 11,30; 13,45; 16; 

GLORIA (completare 
9,15; 11,30; 13.45; 16;

DOINA 
18,15; 20,30. 
Aragaz) — 
18,15; 20,30.
0 RÎDEM 
GIULEȘTI ( 
te timp) — 
(completare 
IVIairea, ~ ” 
15,45; 18; 20,30, TOMIS (completare 
Consfătuirea de constituire a Con
siliului national al organizației pio
nierilor) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
0 MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE - 14; 16; 18,15; 20,30. VII
TORUL (completare Mimetism) — 
15,30; 18; 20.30, CRÎNGAȘI (com
pletare Aragaz) — 15,30; 18; 20 30 
0 FEMEILE — cinemascop : UNI
REA (completare Navigatori care 
dispar) - 15,30; 18; 20.30.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : DACIA 8.30—13,30 
în continuare ; 16; 18,30; 21.
0 ANUNȚ MATRIMONIAL : BU- 
ZEȘTI (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
(completare începutul) — 9.30; 12: 
15,30; 18; 20.45
0 BARBĂ ROȘIE — cinemascqr 
(ambele serii) : FLACĂRA — 15,30;
19.30. FLOREASCA - 9; 12,30; 16:
19.30.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : 
VITAN (completare Scoica) — 15,30; 
18; 20,15.
0 OMUL DIN RIO : MUNCA — 
16; 18,15; 20,30, PROGRESUL (com
pletare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30, 
COSMOS - 15,30; 18; 20.30
e PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
FERENTARI (completare Aragaz) — 
15,30; 18; 20,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : COTROCENI — 14;
17; 20.
0 CIMARON : PACEA (completare 
Doi) - 15,45; 18; 20,15.
0 TUNELUL cinemascop : POPU
LAR (completare Prin muzeele Ca
pitalei) - 15,30; 18; 20,30
0 FAUST XX — cinemascop : AU
RORA (completare Pilula) — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; .20,30, 
LIRA (completare Vox Maris) — 
15,30; 18; 20,30.
0 POVESTEA PROSTIEI MELE : 
MOȘILOR (completare Tînărul că
sătorit) — 15,30; 18; 20,30.
0 FALSTAFF : RAHOVA - 15,30; 
18: 20.30.

CU STAN ȘI BF IN : 
(completare Poduri pes- 
15.30; 18; 20,30, BUCEGI 

Marea Sarmatică... 
Neagră) — 9; 11,15; 13,30;

e Teatrul de Operă și Balet: 
NUNTA LUI FIGARO - 19,30
0 Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I L. Caragiale” 
(sala Comedia) : MARIA STUART
— 19. (sala Studio) : PATIMA RO
ȘIE 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS 
Ș! CRESIDA - 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚA
— 19,30. (sala din str Al. Sahia 
nr. 76 A) : SFÎNTU MITICĂ BLAJI- 
NU 19,30.
e Teatrul „C I. Nottara” (sala 
Magheru) : COLOMBE — 19,30,
(sala Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL 20
0 Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
VIFORUL - 20
0 Teatrul „Ion Creangă" : MON
STRUL DIN SAMARKAND - 9.30, 
NOTA ZERO LA PURTARE - 
15,30.
0 Teatrul „Țăndărică 
Calea Victoriei) : PĂCALĂ 
GULIVER ‘
— 16,30.
PUNGUȚA
0 Teatrul
nașe" (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI 20. (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALI - 20
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII 20
® Circul de stat • SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACA 19,30.

(sala din 
. ________ 10.

ÎN TARA PĂPUȘILOR 
(sala Finante-Bănci) : 
CU DOI BANI - 10. 

satirlc-muzica) „C ' Tă-

HE;
— Emisiunea pentru copii și tineretul școlar : Ala - Bala : Imagini 

de vacantă
Publicitate.
Telejurnalul de seară.
Buletinul circulației rutiere
Dicționar de personaje Litera G (I).
Săptămîna
Avanpremiera.
Teleglob - Emisiune de călătorii geografice : Jurnal de bord (VI) 
- film realizat de Studioul de televiziune București.
Seară de romanțe. Cîntă Ioana Radu.
Muzică instrumentală
Telejurnalul de noapte
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Arta plastică
românească

în vederea „mondialelor"

pe meridianele 
lumii

Anul 1966 a oferit artei plas
tice românești diferite prile- 
juri de afirmare pe meridianele 
lumii, prin intermediul celor 
23 de expoziții de artă organi
zate anul acesta peste hotare.

Pictura pe sticlă, xilogravura, 
tapiseria, arta decorativă In ge
neral, cu vechi tradiții in țara 
noastră, au făcut obiectul unor 
ample prezentări in R. S. Ceho
slovacă, R. F. Germană, Italia, 
S.U.A. unde au suscitat un deo
sebit interes. Arta ieudală ro
mânească s-a impus in atenția 
vieții culturale internaționale 
cu prilejul deschiderii succesi
ve, la Edinburgh, Cardiff, Lon
dra, Paris, Stuttgart, a expozi
ției „Comori de artă româneas
că din secolele XVI—XVII". 
Ample expoziții de artă plasti
că românească, tn special din 
secolul XX, au fost vizitate de 
un numeros public In Anglia, 
R. D. Germană, R. S. P. Iugo
slavia, U.R.S.S. La Bienala de 
la Veneția, țara noastră a pre
zentat retrospectiva pictorului 
Ion Țuculescu, oferind iubitori
lor de artă din Întreaga lume 
ocazia de a cunoaște opera sa 
strălucită — Inspirată din tra
dițiile populare românești. Ex
pozițiile personale ale pictori
lor, sculptorilor, graficienilor, 
în general artiști din tinăra ge
nerație, organizate In mari o- 
rașe ale lumii — Paris, Mosco
va, Geneva, Milano, Haga, Vie- 
na etc. — au constituit tot a- 
tltea manifestări viguroase ale 
artei românești.

Dezvoittnd tn permanență 
relațiile culturale, (ara noastră 
înscrie tn programul cultural 
pentru străinătate din anul 1967 
organizarea a aproape 40 
expoziții de artă, precum 
participarea la 11 bienale 
expoziții internaționale. Lucră
rile artiștilor noștri plastici 
contemporani vor fi prezentate 
tn Belgia, Franța și U.R.S.S. 
Tapiserii și covoare vor alcătui 
o expozifle ce se va trimite în 
Republica Arabă Unită, Finlan
da, R. F. Germană, Grecia, Tur
cia. De asemenea, vor fi pregă
tite pentru a fi trimise tn străi
nătate unele expoziții cu lucrări 
originale de pictură șl de artă 
populară românească.

de
Și
Și

(Urmare din pag. I)

să se realizeze în prezent în Asia 
este începutul formării cu ajutorul 
S.U.A. a unei comunități Pacifice 
asemănătoare comunității atlan
tice".în cuvîntările rostite de-a lungul itinerarului său prin țările Asiei președintele n-a contenit să afirme ideea „misiunii” providențiale ce ar reveni S.U.A. în Asia și bazinul Pacificului și a făcut risipă de făgăduieli privind „ajutorul” pe care ar fi dispuse să-1 acorde țărilor care sînt gata să le urmeze docil. Sintetizînd impresia pe care au lăsat-o aceste declarații, James Reston a scris în „New York Times” : „Nu există nimic în relată
rile date publicității despre specta
culoasa călătorie a președintelui în Asia care să sugereze altceva decît 
o angajare și mai adîncă, și mai în
delungată a americanilor în război 
și în probleme politice, sociale și 
economice nu numai ale Vietnamu
lui, ci și ale întregii regiuni care 
se întinde de la Marea Japoniei și 
pînă la Oceanul Indian".Firește, Statele Unite nu-și îndreaptă abia acum privirile spre Asia. Prezența lor în această regiune datează de mult și îmbracă forme despre care „Newsweek” se exprimă sugestiv : „Astăzi de la Wakkanai în nordul Japoniei la Invercargill în sudul îndepărtat al Noii Zeelande, reclamele unor produse americane îți izbesc ochii, automobilele Detroitului se îmbulzesc pe șosele și turiștii americani a- glomerează hotelurile. Pretutindeni în Asia de sud-est G. I. (soldați! americani) în pantaloni scurți ■au în uniformele de luptă gri-

Constanta: nocturnă maritimă

Fotbaliști români
peste hotare

„Olimpicii" — Selecționata 
Uruguay 1-1Echipa olimpică de fotbal a României a întîlnit miercuri în nocturnă, la Montevideo, selecționata Uruguayului care se pregătește pentru campionatul sud-ame- rican. Jocul s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). Scorul a fost deschis în minutul 7, cînd la un atac al echipei românești, inițiat de Fră- țilă, Varela a înscris în propria poartă. Egalarea a survenit în minutul 66, balonul fiind trimis în plasa porții lui Constantinescu de aripa stîngă, Urruzmendi. Comen- tînd acest meci, corespondentul a- genției „France Presse" remarca, printre altele : „Fotbaliștii români au realizat un joc bun, omogen și au dat dovadă de o excelentă pregătire fizică. înaintașii însă au fost ineficaci".Iată formațiile : România : Constantinescu, Sătmăreanu, Boc, Flo- rea, Deleanu, Năftănăilă, Libardi, Năsturescu, Frățilă, Ionescu, Gyor- fi.

Uruguay : Valleros, Baeza, Varela, Cincunegui, Montero, Caetano, Perez, Oyarbide, Acuna, Salva, Urruzmendi.
Dinamo Pitești evoluează 
la BeirutAstăzl urmează să plece într-un turneu peste hotare echipa de fotbal Dinamo Pitești. Fotbaliștii pl- teșteni vor juca mai multe meciuri în Liban, Siria și Grecia. Primul este programat la 8 ianuarie, la Beirut.

DOCTRINA PACIFICULmăsliniu sînt prezenți, bazele militare ale S.U.A. apar ca ciupercile peste noapte și businessmenii americani fac tot ce pot să înlăture pe concurenții lor asiatici”.Dacă așa stau lucrurile, ce determină „noua” doctrină asiatică ? Cel puțin două motive: Pe de o parte, rezistența crescîndă pe care o întîmpină leadership-ul (hegemonia) din partea popoarelor vest- europene și care și-a găsit cea mai concludentă expresie în criza iremediabilă a blocului N.A.T.O. Pe de altă parte, părerea celor mai agresive cercuri din S.U.A. potrivit cărora, deși războiul din Vietnam a adus politica externă a S.U.A. într-un grav impas, ieșirea nu ar trebui căutată — așa cum o indică rațiunea — în curmarea agresiunii, ci în folosirea ei, ca o placă turnantă, pentru ceea ce Reston definea „angajarea și mai adîncă și mai îndelungată în Asia”.„Doctrina Pacificului” este prezentată ca un mijloc de a contribui la dezvoltarea țărilor din această regiune și la crearea condițiilor pentru înflorirea ei. Popoarele a- cestei regiuni, unde trăiește o mare parte din omenire, dar care, ca urmare a colonialismului și a războaielor de agresiune, suferă din pricina înapoierii economice, nutresc din adîncul ființei lor dorința de a-și făuri o viață mai bună, civilizată. Dar „doctrina Pacificului" nu are nimic comun cu aceste năzuințe legitime; ea se inspiră exclusiv din interesele egoiste ale cercurilor imperialiste din S.U.A.în această privință există o bogată experiență. Este știut doar că de pe urma unor planuri

Echipa reprezentativă de 
handbal masculin a României, 
deținătoarea titlului mondial, 
pleacă astăzi spre Suedia, un
de, între 12 și 21 ianuarie va 
avea loc, după cum se știe, 
cea de-a VI-a ediție a campio
natului mondial.

Lotul cuprinde următorii 16 
jucători : Redl, Penu, Dincă, Oțelea, Iacob, Costache II, Sa- mungi, Gațu, Mozer, Nica, I. Popescu, Goran, Gruia, Hnat, Licu, Guneș. Marea majorita
te a acestora provin de la 
cluburile bucureștene: șase 
de la Dinamo, șase de la 
Steaua și doi de la Universi-

Echipa masculină de handbal a Japoniei a susținut a- seară — sub denumirea de selecționata orașului Tokio — o nouă întîlnire amicală în sala Floreasca din Capitală, de data aceasta în compania formației Dinamo București, campioana țării noastre. Deși lipsiți de aportul celor șase titulari aflați în lotul reprezentativ, dinamoviștii au realizat un joc eficace și spectaculos obținînd victoria cu scorul de 32—22 (20—15). Imaginea de mai sus ilustrează o acțiune a sportivilor români la poarta oaspeților. Foto i Oh. Vlnțllă

asemănătoare, cum au fost „doctrina Eisenhower" pentru Orientul Mijlociu, sau mai recent „A- lianța pentru progres” pentru A- merica Latină, popoarele respective s-au ales cu serioase daune materiale. De altfel, cu luni în urmă a fost proclamat un program cu aceleași țeluri pentru Vietnamul de sud. Rezultatele se cunosc — accentuarea inflației, sărăciei, înflorirea corupției, despotismului, instabilității. Cine ar putea să creadă că ceea ce n-a reușit în 
mic în Vietnam, ar putea da rezultate în mare, pe vastul spațiu vizat de „doctrina Pacificului”?, încă în 1950, New York Times scria: „Indochi
na reprezintă un 
premiu care me
rită un joc de amploare. în 
nord se găsesc produse expor
tabile — cositor, tungsten, man- 
gan, cărbune, cherestea, orez, cau
ciuc, ceai, piper și piei. Chiar 
înainte de cel de-al doilea război 
mondial, Indochina dădea dividen
de apreciate la 300 milioane de do
lari anual". Amplificînd aceste date la scara întregii zone pe care o vizează „doctrina Pacificului” și care cuprinde în afară de țările Indochi- nei, cel puțin Filipinele, Coreea de sud, Noua Zeelandă, Australia se poate înțelege mai bine de ce monopolurile sînt foarte nerăbdătoare ca S.U.A. să facă „jocul de mare amploare” pe întinderi atît de vaste. 

tatea. Cel mai tînăr jucător 
— portarul Penu — este din 
Galați, iar cel mai înalt — 
Guneș — din Timișoara. 
Antrenorii lotului sînt . Ion Kunst-Ghermănescu și Eugen Trofin.

In drum spre Stockholm, 
handbaliștii noștri vor face o 
escală în R. F. Germană. Du
minică, ei susțin un ultim joc 
public de verificare cu forma
ția T.U.S. din Rheinhausen, 
localitate situată în apropiere 
de Dusseldorf.

Sosirea la Stockholm este 
prevăzută pentru luni la a- 
miază.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI(tine-cu o• Selecționata de handbal ret) a Bucureștiului a debutat frumoasă victorie în cadoul turneului pe care-1 întreprinde în R. D. Germană. Jucînd la Leipzig cu selecționata orașului, handbaliștii români au cîștigat cu scorul de 21—19 (10—10).• In cadrul „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, la Milano echipa Simmenthal a învins cu scorul de 82—77 (41—40) echipa Slavia-Praga.• Meciul retur dintre echipele de rugbi Su Agen și Dinamo București, contînd ) pentru finala „Cupei campionilor europeni”, va avea loc la 4 iunie în București. S-a convenit, de asemenea, ca în cazul cînd echipa franceză se va califica pentru finala competiției „Chalange de Manoir”, — programată în aceeași zi la Parc des

în strînsă legătură cu expansiunea economică sînt și planurile strategice, pe care le vizează noua „doctrină”. Referindu-se la acest aspect, ziarul elvețian „Die Tat” scrie: „Privită din punct de ve
dere militar, doctrina Johnson este 
plină de primejdii, întrucît dacă 
se promite retragerea trupelor 
americane după stabilirea unor 

condiții de pace, 
nu se poate în
trevedea cînd va 
considera Wa
shingtonul că 
s-au instaurat a- 
semenea condiții 
pe acest conti
nent în plină e- 
fervescență". Revista americană „Time” pune punctul pe i: 
„In sensul larg 
al acestui cu- 
vint, S.U.A. nu 
au intenția de a 
pleca niciodată 
din Asia". în prezent, în Asia de sud-est și în bazinul Oceanului Pacific, se află concentrați circa 680 000 de militari americani; se lărgește continuu vasta rețea de baze militare din această regiune. Tn aceste condiții, scopul urmărit de autorii „doctrinei Pacificului” este acela de a „reorganiza" și înmănun- chea într-un tot unic sistemul celor circa 10 alianțe politico-milita- re, care leagă S.U.A. pe plan bilateral și muîtilateral cu țările respective și a eșafoda astfel un N.A.T.O. al Pacificului. Dar partenerii S.U.A. reprezentați la conferința de la Manila, poate cu excepția marionetelor de la Seul*

36 000 tone de apâ 
desalinizată pe zi

Firma japoneză Ishikawajî- 
ma-Harima va construi pen
tru Kuweit cea mai mare in
stalație din lume pentru desa
linizarea apei de mare. In
stalația, care va intra in func
țiune la sfîrșitul anului 1968, 
va avea o capacitate zilnică 
de 36 000 tone apă desaliniza- 
tă. Costul ei se ridică la apro
ximativ 10 milioane dolari.

în ajunul Anului Nou. 
urmează să compară în 

Curții cu jurați din Lon- 
Deși Scotland Yard-ul

Hoțul tablourilor ?
Poliția din Londra a anun

țat arestarea lui Michael Hall, în vîrstă de 32 de ani, sub a- 
cuzația că ar fi participat la 
furtul celor opt tablouri din 
Galeria Dulwich, care a avut 
loc 
Hali 
fața 
dra.
continuă să păstreze tăcerea 
asupra împrejurărilor și locu
lui în care au fost găsite ta
blourile furate, agenția Reu
ter informează, din surse dem
ne de încredere, că tablourile 
au fost descoperite într-un 
tufiș dintr-un parc din sudul 
Londrei.

Picasso retransmis 
de „Early Bird"

O expoziție a operelor lui 
Picasso va face obiectul unui 
program de televiziune re
transmis direct de la New 
York prin satelitul artificial 
„Early Bird", luna viitoare. 
Expoziția va cuprinde 100 de 
pînze ale colecției particulare 
a marelui pictor, pînze care 
nu au fost niciodată expuse 
în public. Programul de tele
viziune va cuprinde și o vîn- 
zare internațională la licitație 
a uneia din pînzele maestru
lui. Suma rezultată din vîn- 
zare va fi oferită Comitetului 
pentru restaurarea obiectelor 
de artă italiene, creat pentru 
a contribui la salvarea opere
lor-de artă avariate de recen
tele inundații de la Florența.

CUM VA FI VREMEA
8Timpul probabil pentru zilele de 7, șl 9 ianuarie : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea ninsori în cea mai mare parte a țării. Vînt potrivit, cu intensificări locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, iar maximele între minus 7 și plus 3 grade. In 

București : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare, Vînt potrivit, cu unele intensificări. Temperatura ușor variabilă.
Princes din Paris, — întîlnirea dintre echipele Su Agen și Dinamo să se desfășoare la 11 iunie.masculină de hand- și-a încheiat pregă-• Selecționata bal a Ungariei tirile în vederea campionatului mondial din Suedia, susținînd la Budapesta o dublă întîlnire cu formația cehoslovacă Ruda Hvezda. In primul meci au învins handbaliștii maghiari cu scorul de 33—26, iar în cel de-al doilea oaspeții au cîștigat în mod surprinzător cu scorul de 19—17.• Turneul internațional de hochei pe gheață dotat cu „Cupa centenarului" a continuat cu desfășurarea a două întîlniri. Selecționata Canadei a dispus cu 7—1 (2—0, 2—0, 3—1) de echipa S.U.A., iar Cehoslovacia a întrecut U.R.S.S. cu 5—2 (3—1, 0—1, 2-0).

nu au manifestat o dorință prea vie de a se înhăma la realizarea unui asemenea proiect. în aceste condiții, diplomația americană manevrează punînd accentul în special pe ideea „comunității regionale”, pe latura ei social-economică și pe o formulă militară mai puțin integrată, de tipul Organizației Statelor Americane (O.S.A.), care să-și mențină în special funcția de poliție internațională.„Doctrina Pacificului” este expresia unei linii politice reacționare, profund contrare intereselor vitale ale păcii și progresului omenirii, inclusiv ale poporului american. împotriva ei s-au ridicat critici aspre chiar în S.U.A. „Statele Unite — a declarat președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, W. Fulbright — își asumă 
rolul de jandarm și de tutore în 
toate țările asiatice necomuniste".Șubrezenia noilor planuri americane decurge din faptul că la baza lor stau aceleași vicii fundamentale, care au generat eșecurile și discreditul la care s-a condamnat și pînă acum politica externă a Statelor Unite. între a- cestea principalul viciu este ignorarea încăpățînată a realităților lumii contemporane. Deși tendința de hegemonie în cadrul blocurilor politico-militare s-a dovedit de mult anacronică și falimentară pe planul atlantic S.U.A tind totuși să o transpună pe planul bazinului Oceanului Pacific Atrage atenția în mod special poziția Japoniei care, pe plan economic, devine un concurent tot mai redutabil al S.U.A. pe piața Extremului Orient, iai. pe planul strategiei, face rezerv,.

I Raportul lui Waldeck Rochet
1 la Congresul al XVIII-lea
! al P. C. Francez
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PARIS 5 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Waldeck Rochet, secretar general al Partidului Comunist Francez, a prezentat raportul la primul punct al ordinei de zi a celui de-al XVIII-lea Congres al P.C. Francez: „Unirea pentru o Franță democratică, independentă și prosperă”. în prima parte a raportului său, vorbitorul s-a referit la condițiile internaționale în care se desfășoară lucrările congresului și a expus poziția P.C.F. față de principalele probleme ale lumii contemporane. Condamnînd politica americană în sud-estul A- siei, raportorul a subliniat că războiul dus de S.U.A. în Vietnam este „una din manifestările cele mai cinice ale politicii agresive a imperialiștilor”. Această agresiune constituie o violare a dreptului internațional, a Cartei O.N.U., a acordurilor de la Geneva din 1954. Cum să credem în cuvintele de pace ale conducătorilor S.U.A., cînd în același moment în care le rostesc intensifică războiul și urcă succesiv treptele escaladării ?Referindu-se la Declarația de la București a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, vorbitorul a cerut ca toate forțele din lume ostile imperialismului și războiului să se unească în acțiunea împotriva agresiunii S.U.A., pentru apărarea păcii și independenței popoarelor.P.C.F. își exprimă admirația față de vitejia și fermitatea poporului vietnamez și-și manifestă solidaritatea frățească cu Partidul celor ce muncesc din R. D. Vietnam și cu eroicul F.N.E. din Vietnamul de sud. „Noi sîntem hotărîți — a spus Waldeck Rochet — să continuăm și să întărim tot mai mult acțiunea noastră pentru ridicarea întregului popor francez contra a- gresiunii S.U.A., pentru independența poporului vietnamez, pentru pacea mondială".Abordînd problemele legate de a- sigurarea securității europene, secretarul general al P.C.F. a arătat că este important ca „toate popoarele Europei să devină conștiente de pericolul pe care îl reprezintă politica imperialiștilor americani și a cercurilor revanșarde din Germania occidentală și să acționeze împreună pentru a împiedica un nou război, prin asigurarea securității europene în avantajul tuturor popoarelor Europei, inclusiv al poporului german”. Declarația de la București aduce răspunsuri constructive acestor probleme. „Declarația are meritul de a propune măsuri concrete pentru a se ajunge la organizarea unui sistem de securitate europeană, bazat pe forțele conjugate ale tuturor națiunilor europene”, a spus W. Rochet, care a subliniat apoi că P.C.F. dă o înaltă apreciere acestei declarații, cu atît mai mult cu cît el nu a încetat să preconizeze măsuri orientate în același sens.în legătură cu politica externă a guvernului francez raportorul a a- rătat că au avut loc unele modificări ca urmare a schimbării raportului de forțe pe arena internațională, ascuțirii contradicțiilor dintre monopolurile diferitelor țări. El a citat unele aspecte pozitive ale politicii externe a guvernului francez, cum ar fi dezangajarea Franței din N.A.T.O., condamnarea agresiunii S.U.A. In Vietnam, precum și îmbunătățirea relațiilor cu U.R.S.S. și alte țări socialiste.

U Ifață de combinațiile agresive inițiate de S.U.A. la care inițial a consimțit să participe. Azi ca și în trecut, S.U.A. nu găsesc „piloni” pentru proiectele lor asiatice decît țn exponenții unor regimuri vasale, profund antipopulare. Defectul principal al politicii enunțate prin „doctrina Pacificului” este ignorarea voinței popoarelor asiatice de a fi cu adevărat libere și stăpîne pe soarta lor, de a-și a- lege în mod suveran căile dezvoltării lor, de a-și folosi resursele naționale în interesele propriei lor dezvoltări. Chiar și un ideolog adversar al socialismului cum este Walter Lippmann a- vertizează că, acționînd în a- cest sens S.U.A. comit o „eroa
re fundamentală" „Președintele și secretarul de stat Rusk — scrie el — antrenează Statele Uni
te într-o misiune care nu poate fi 
realizată pentru că este bazată pe 
o greșeală capitală. Ei nu țin sea
ma în profunzime de consecințele 
cu caracter de cataclism ale pră
bușirii imperiilor coloniale, ale de
colonizării uriașelor mase de oa
meni de pe continentul asiatic. Nu 
se poate îndeplini o misiune istori
că în Asia și în Pacific prin inva
darea continentului asiatic și este 
greșit să gîndim că noi putem re
glementa și determina cursul valu
lui revoluționar prin care popoa
rele Asiei sînt sortite să treacă".Este, desigur, o părere lucidă. Epoca noastră nu este „marea eră a intrării Americii în zona Pacificului”, la care rîvnea Theodore Roosevelt; ea este era prăbușirii colonialismului a dezvoltării libere și demne ă popoarelor asiatice, ca și a tuturor popoarelor lumii, a progresului economic și social. 

Noi am sprijinit toate măsurile, indiferent de unde au verfit, atunci cînd ele au fost de natură să ducă la slăbirea încordării internaționale, deoarece pentru noi, comuniștii, cel mai important lucru îl constituie interesele clasei muncitoare, interesele Franței și cauzei păcii — a spus vorbitorul. Exprimînd poziția critică a P.C.F. față de crearea forței de șoc atomice franceze, Waldeck Rochet a subliniat că P.C.F. se opune anumitor aspecte ale politicii externe franceze „care oglindesc interesele monopolurilor în loc să se inspire din interesele naționale”. P.C.F. va continua să se orienteze spre căutarea căilor de lichidare a pactelor militare și de înlocuire a lor prin tratate de securitate colectivă, a arătat vorbitorul. în încheierea primei părți a raportului, vorbitorul s-a pronunțat împotriva existenței oricărei organizații su- pranaționale și pentru dezvoltarea acțiunilor în favoarea păcii.Ocupîndu-se de situația economică a oamenilor muncii din Franța, secretarul general al P.C.F. a arătat că aceasta este caracterizată de contrastul între dezvoltarea forțelor de producție, legată de progresul științific și tehnic, și stagnarea puterii de cumpărare a oamenilor muncii ca urmare a dominației monopolurilor. Din 1957 producția industrială a sporit cu 60 la sută și productivitatea muncii cu 50 la sută, dar puterea de cumpărare nu a sporit într-o măsură corespunzătoare, ba chiar s-a înrăutățit pentru un mare număr de oameni ai muncii. Vorbitorul a criticat apoi politica de prețuri și impozite, subliniind că oamenii muncii au reușit, prin acțiunile lor revendicative, să smulgă anumite reforme sociale. Referindu-se la Piața comună, el a arătat că de a- ceasta au beneficiat trusturile și monopolurile, dar ea a defavorizat clasa muncitoare. El a vorbit apoi despre intensificarea luptei revendicative a clasei muncitoare pentru sporirea salariilor, reducerea timpului de lucru, garantarea locului de muncă și apărarea securității sociale.După ce a subliniat creșterea influentei P.C F.s-a n. înche stingi tîndi tat, d pecti'.. — . ...or", I4 uwiuClllUl pO- litic — a spus raportorul — programul nostru are ca obiectiv restabilirea deplină a suveranității națiunii. Noi vrem un guvern de uniune democratică, răspunzător în fata unei autentice adunări naționale. în domeniul economic și social programul nostru își propune o dublă sarcină : dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de viață al tuturor oamenilor muncii, în domeniul extern, programul prevede o politică de pace consecventă, de solidaritate cu popoarele oprimate, de colaborare internațională. securitate colectivă și dezarmare Noi considerăm că acest program poate sluji ca o bază serioasă pentru unirea forțelor democratice și muncitorești.Vorbitorul a arătat că victoriile obținute de socialism în ultima jumătate de secol, precum și victoriile mișcării de eliberare națională permit P.C.F. să considere posibilă trecerea pașnică a Franței la socialism. „în aceste condiții — a spus el — socialiștii știu că numai aso- ciindu-se cu comuniștii vor putea atinge un asemenea obiectiv, în interesul clasei muncitoare și al poporului". „Preconizînd o colaborare durabilă între socialiști și comuniști, P.C.F. contribuie la înlăturarea unui obstacol în calea realizării unității clasei muncitoare". Referindu-se la varietatea formelor concrete ale puterii politice a oamenilor muncii, determinate de situația specifică a fiecărei țări, raportorul a subliniat posibilitatea existentei mai multor partide și necesitatea asigurării unei largi democrații pentru întregul popor.Vorbind despre problemele vieții de partid, Waldeck Rochet a relevat că de la ultimul său congres P.C.F. s-a întărit, numărînd astăzi cu 50 000 de membri și 2 600 celule mai mult decît în anul 1961. Influența P.C.F. s-a reflectat în rezultatele obținute de acesta în diferite consultări electorale. După ce a arătat că răspunderile sporite ale P.C.F. fac necesară îmbunătățirea constantă a muncii de partid pe plan economic, politic și ideologic, vorbitorul a subliniat că trebuie să se acorde o atenție sporită luptei revendicative, participării active a maselor la acțiunile pentru pace, pentru lichidarea dominației monopolurilor, pentru realizarea unei adevărate democrații.Referindu-se în încheiere la poziția P.C.F. față de problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, W. Rochet a spus, printre altele, că în elaborarea politicii sale partidul ține seama de condițiile concrete ale Franței și de situația internațională, bazîndu-se pe principiile marxism-leninismu- lui. „Noi sîntem fideli principiului independenței partidelor comuniste. egalității lor în drepturi, neamestecului în treburile interne ale partidelor frățești. P.C.F. — se spune în raport — este ferm atașat principiilor internaționalismului proletar. El va continua să contribuie activ la apărarea și întărirea mișcării comuniste internaționale, ale cărei linii generale sînt exprimate în Declarația comună din 1960".
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ARGENTINA
La festivalul filmelor

Agitație in jurul 
componenței 
noului guvernBUENOS AIRES 5 (Agerpres). — Prezenta în noul cabinet argenti- nean a lui Guillermo Borda, pero- nist, în calitate de ministru al a- facerilor interne, a provocat nemulțumiri în cercurile militare ar- gentinene. Potrivit cercurilor politice citate de agenția France( Presse, generalii Pascual Pistari-: ni și Enrique Rauch ar intențional să organizeze o lovitură de stat; împotriva președintelui Juan Carlos Ongania, „culpabil" de a fi in-j trodus în guvernul său pe Bordaj fost ministru de finanțe în provin-,‘ cia San Luis în timpul dictaturii; lui Juan Peron. Potrivit acestora, prezența lui Guillermo Borda în cabinetul președintelui Ongania ar constitui un pericol potential pentru actualul guvern.
PANAMADRAPELE ÎN BERNĂ

CIUDAD DE PANAMA 5 (Agerpres). — Printr-un decret dat publicității miercuri, guvernul panamez a hotărît ca la 9 ianuarie să se organizeze în întreaga tara ceremonii în memoria celor 17 panamezi, majoritatea studenți, uciși la 9 ianuarie 1964 de către trupele americane în cursul incidentelor din zona Canalului Panama. în a- ceastă zi vor fi coborîte în bernă drapelele panameze și vor fi depuse coroane de flori la mormintele celor uciși.

într-un apel adresat de Frontul de Eliberare din Mozambic tuturor luptăto
rilor din această colonie se menționează că în anul 1966 patrioții mozam- 
bicani au ucis peste 1500 de soldați portughezi, au capturat numeroși pri
zonieri, au doborît șase avioane și au distrus peste 100 de care militare, 

în fotografie: patrioți din Mozambic în timpul pregătirilor de luptă

Situația din Lesotho»MASERU 5 (Agerpres). —- Regele Moshoeshoe al Statului Lesotho a acceptat joi condițiile ce i-au fost prezentate de primul ministru, Leabua Jonathan, pentru a-și păstra tronul. Cea mai importantă dintre condiții este aceea în care se stipulează că regele va fi detronat automat în momentul în care și-ar depăși atribuțiile prevăzute de constituția din 4 octombrie 1966 (care reduce la maximum prerogativele regale, transformîndu-1 pe rege într-un conducător simbolic).Corespondenții agențiilor occidentale de presă anunță că documentul prezentat de primul ministru a fost semnat de rege joi, la numai cîteva ore după arestarea liderilor celor două partide de opoziție care-1 sprijineau. El se afla, după cum se știe, de cîteva zile sub stare de arest, în urma incidentelor ce au fost provocate de adeptii regelui.Corespondentul agenției U.P.I. anunță, de asemenea, că primul ministru Jonathan a luat măsuri

D
„Crime de război 

în Vietnam”
O nouă carte a filozofului Bertrand RusselLONDRA 5 (Agerpres). — Miercuri a apărut'la Londra cartea filozofului britanic Bertrand Russel intitulată „Crime de război în Vietnam". Potrivit aprecierilor autorului, actuala politică a S.U.A. în Asia de sud-est nu poate duce decît la o catastrofă mondială. Referindu-se la războiul agresiv pe care S.U.A. îl duc împotriva poporului vietnamez, cunoscutul filozof englez scrie că „S.U.A. tre

drastice pentru a înăbuși orice încercare de răsturnare a guvernului său. El a ordonat arestarea, chiar în cursul zilei de joi, nu numai a liderilor partidelor de opoziție dar și a numeroase alte persoane care au criticat actualul guvern.
ÎN GHANA

Consfătuire secretăACCRA 5 (Agerpres). — Timp de o zi, principalii conducători militari din Nigeria au participat la o consfătuire secretă în afara hotarelor țării, pe teritoriul ghanez, în apropierea Accrei, relatează a- genția Reuter. Un purtător de cu- vînt militar nigerian a dezvăluit că printre personalitățile prezente la această consfătuire s-a aflat și președintele Nigeriei, colonelul Go- won.

Zilele trecute, la 
Tokio, peste 60 000 
de persoane au 
participat la o ma
nifestație de pro
test împotriva răz
boiului dus de 
S.U.A. în Vietnam

buie să fie constrînse să părăsească Vietnamul, imediat și fără condiții". Cartea se adresează, de asemenea, opiniei publice americane, cerîndu-i să condamne cu tărie folosirea de către aviația americană în Vietnam a gazelor toxice și a napalmului.
★HANOI 5 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă crimele comise de trupele americane și sud- coreene în Vietnamul de sud. în declarație sînt citate numele unor localități rase de pe suprafața pă- mîntului de către soldatii din armata S.U.A., precum și de mercenarii sud-coreeni. Trupele agresoare și satelite — se spune în declarație — au săvîrșit numeroase masacre în rîndul populației civile, omorînd bătrîni, femei șl copii. Chau Son, Cam Len, Vinh Phuong, Oan Giang, Kim Tai, Binh An, Bau Trai și An Ngu sînt numai cîteva din lungul șir de sate sud-vietna- meze. ai căror locuitori au fost uciși cu sutele și ale căror case au fost aruncate în aer de bombele trupelor inamice. în declarație se subliniază că aceste crime încalcă cele mai elementare principii ale dreptului international.

F.N.E. RESPINGE 
PROPUNEREA 
LUI BROWNHANOI 5 (Agerpres). — Comisia pentru relații externe a C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității o declarație în care a- rată că propunerea ministrului afacerilor externe al Angliei, George Brown, are drept scop să acorde ajutor imperialismului a- merican în războiul care îl duce în Vietnam. Frontul Național de Eliberare, menționează documentul, sprijină întrutotul declarația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam care respinge propunerea lui George Brown. „Guvernul englez, subliniază declarația, trebuie să înțeleagă că Statele Unite sînt a- gresoare. De aceea ele trebuie să înceteze agresiunea, să pună capăt tuturor acțiunilor militare, să-și retragă trupele lor și ale sateliților lor din Vietnamul de sud".

★Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dispus la 1 ianuarie a. c. eliberarea a doi prizonieri de război americani, relatează VNA.

pentru tineret 

de la Cannes

„Duminică 
la ora 6" 
MARELE PREMIU

PARIS 5 (Agerpres). — La 
Cannes s-a încheiat al Vll-lea 
festival al filmelor pentru tine
ret.

Juriul internațional al tinerilor 
a atribuit marele premiu fil
mului românesc „Duminică la 
ora 6“ al regizorului Lucian 
Pintilie, pe un scenariu de Ion 
Mihăileanu, în colaborare cu 
regizorul. Imaginea filmului este 
realizată de Sergiu Huzum. Fil
mul românesc, în care rolurile 
principale sînt interpretate de 
Irina Petrescu și Dan Nufu, pri
mește astfel a treia distincție 
internațională, după cele dobîn- 
dite la festivalurile de la Mar 
del Plata (Argentina) și Aca
pulco (Mexic).

Juriul internațional al cineaș
tilor a conferit marele premiu 
filmelor „Lumină intimă" — rea
lizator Ivan Passer (Cehoslova
cia), „Ultima lună de toamnă" 
— realizator Derbenev (U.R.S.S.) 
și „Inimile verzi" — realizator 
Edouard Luntz (Franța).

„Unificarea Coreei-o problemă
internă a națiunii coreene*1

Un mesaj al lui Kim Ir SenPHENIAN 5 (Agerpres). — La Phenian a fost dat publicității mesajul adresat de Kim Ir Sen, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, lui Kim Rem Dijun, directorul Institutului din Washington pentru problemele Coreei. în mesaj se arată că problema unificării Coreei este o problemă internă a națiunii coreene, care trebuie să fie rezolvată fără nici un amestec din afară, în spiritul principiului independenței, pe baze democratice și pe cale pașnică. Calea principală spre unificare constă în retragerea tuturor trupelor străine și crearea unui guvern central democratic unic,prin ținerea de alegeri generale libere în sud și în nord.Kim Ir Sen amintește în mesajul său că R.P.D. Coreeană a prezentat numeroase propuneri și a depus eforturi pentru restabilirea legăturilor naționale și realizarea unificării Coreei, dar că, de la bun început, aceste eforturi au întîm- pinat și întîmpină o atitudine negativă din partea autorităților sud- coreene.Vorbind despre activitatea desfășurată în ultimii ani de autoritățile sud-coreene, Kim Ir Sen a declarat că, după cum arată faptele, conducătorii Coreei de sud au început să urmeze* calea sprijinirii pe forțe externe și nu cea a in- 
DAR-ES-SALAAM. — Guvernul Republicii Tan

zania a anunțat miercuri hotărîrea de a interzice 
folosirea limbii engleze în serviciile guvernamen
tale și în tranzacțiile oficiale și de a introduce ca 
limbă oficială limba suahili (aceasta este una din
tre limbile africane cele mai răspîndite). Anunțînd 
hotărîrea guvernamentală, al doilea vicepreședinte 
al republicii, Rashidi Kawawa, a arătat că suahili 
este limba poporului care trăiește pe teritoriul Tan
zaniei și că folosirea limbii engleze, neînțeleasă de 
acest popor, nu mai putea fi tolerată în continuare. 
Poporul Tanzaniei primea acte oficiale în limba 
engleză fără să le înțeleagă, în timp ce limba sua
hili nu putea să se dezvolte.

Deschiderea 
Parlamentului 
grecATENA 5 (Agerpres)- — Joi s-au deschis lucrările Parlamentului grec. Vineri Dedarația-pro- grarn, aprobată deja de Consiliul de Miniștri, va fi prezentată în fata deputaților. Dezbaterile pe marginea ei urmează să înceapă luni. Ședințele de joi au fost consacrate unor chestiuni de ordin procedural.
Dialogul 
polono-danezVARȘOVIA 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la recepția oferită miercuri seara în cinstea lui Jens Otto Krag, prim-ministru și ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a declarat că tendința spre dezvoltarea colaborării dintre cele două țări în toate domeniile reprezintă un element trainic al politicii guvernului polonez.La rîndul său, oaspetele danez a subliniat că dialogul polono-danez are o importanță substanțială nu numai pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, ci și pentru crearea imul climat propice coexistenței în Europa.

dependenței și suveranității naționale și nu sînt cîtuși de puțin interesați în realizarea coeziunii naționale și unificării patriei.„Dacă in Coreea de sud va fi creat un regim politic independent sau dacă Coreea de sud va fi neutralizată, se arată în mesaj, nu vor mai exista piedici în calea u- nificării țării de către însuși poporul nostru".„Unificarea patriei este sarcina cea mai urgentă care se află în fata poporului nostru. Nu putem să lăsăm urmașilor noștri o patrie scindată. Sîntem ferm hotărîti să ne unim tara în cursul vieții generației noastre", se spune în încheierea mesajului.
VITRINA CĂRȚII 1

MONDIALE
Patras, principal port 

și oraș al Peloponezu- 
lui, este gazda primei 
expoziții internaționale 
a cărții din Grecia. In 
această vitrină a cărții

mondiale expun 15 sta
te printre care Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Italia, Elveția, Franța, 
România, S. U. A., 
U.R.S.S., Ungaria.

Luînd cuvîntul cu 
prilejul vernisajului, 
primarul orașului Pa
tras, Aninos, a relevat 
că această manifestare 
culturală are în primul 
rînd rolul de a dovedi 
că atît Grecia cît și ce
lelalte țări balcanice 
pot să stea alături de 
orice țară din lume în 
domeniul artei și cultu
rii. Vorbitorul a subli
niat contribuția adusă 
de asemenea manifes
tări culturale la cunoaș

LUJO TONCIC:

Condiții favorabile 
pentru dezvoltarea 

colaborării intereuropene
La solicitarea corespondentului 

nostru la Viena , ministrul afa
cerilor externe al Austriei, Lujo 
Toncic, a declarat următoarele în 
legătură cu problemele colaboră
rii între statele europene:„Austria, ca o țară mică, neutră, din centrul Europei, avînd frontiere comune de sute de kilometri cu o serie întreagă de state constituite după sisteme sociale și politice deosebite, este foarte interesată ca în Europa să domnească stabilitate și ordine și ca diversele state, chiar dacă se călăuzesc după diferite concepții sociale și politice, să întrețină relații bune între ele.Datorită considerentelor mai sus enumerate, precum șl datorită puternicelor legături tradiționale care leagă pe austrieci de națiunile bazinului dunărean, inițiativa României la Organizația Națiunilor Unite, care urmărește îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu sisteme politice și sociale diferite, a fost primită cu interes, a fost examinată și sprijinită de partea austriacă. Și, în sfîrșit, rezoluția prezentată la Organizația Națiunilor Unite de România împreună cu Austria și alte state privind acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bunăvecinătate între țările europene cu sisteme sociale și politice diferite, rezoluție care a fost adoptată în unanimitate de cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a trezit un puternic ecou în rîndurile opiniei publice, ale parlamentelor și guvernelor. îmi permit să amintesc aici că Uniunea interparlamentară, la sesiunea ei din aprilie anul trecut de la Canberra, a consemnat rezoluția mai sus amintită a O.N.U.Călăuzit de dorința de a da rezoluției un conținut concret, parlamentul iugoslav a invitat, între 10 și 11 septembrie 1966, parlamentari ai statelor coautoare ale rezoluției la o sesiune la Belgrad. Parlamentarii austrieci care, din motive pur tehnice — un vot important în parlament a 

terea artei și culturii 
popoarelor.

Țara gazdă expune 
cărți și albume aparți- 
nînd Academiei din A- 
tena.

Standul românesc, 
unde sînt expuse lucrări 
de literatură, matemati
că, medicină, istorie, 
geografie, fizică, meca
nică, artă, albume de 
pictură și sculptură este 
vizitat de un numeros 
public printre care 
mulți turiști străini. De 
altfel, standul nostru a 
primit Medalia de aur 
pentru cea mai bună 
tipărire.

C. ALEXANDROAIE 

I 
I
I
I
I 
I 
I
I
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lăcut necesară prezența tuturor membrilor săi — n-au putut participa la sesiunea de la Belgrad, au aderat la comunicatul final. La congresul său, ținut în toamna anului trecut la Teheran, Uniunea interparlamentară — dînd curs unei invitații belgiene — a hotărît să țină la Bruxelles, în primăvara anului 1967, o reuniune a parlamentarilor din țările europene.La nivelul guvernelor, din inițiativa ministrului român al afacerilor externe, la 4 octombrie 1966 a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York o ședință a miniștrilor de externe ai celor 9 state coautoare ale rezoluției, la care am fost solicitat să îndeplinesc sarcina de onoare de președinte. Această ședință a scos la iveală elemente valoroase privind atitudinea diferitelor state In ce privește țelurile rezoluției și căile de îndeplinire a ei. Reprezentanții permanent! al celor 9 state la Organizația Națiunilor Unite vor avea prilejul că continue contactele de pînă acum și este de așteptat că miniștrii de externe se vor întîlni și în anul 1967.Rezoluția și scopurile urmărite de ea constituie pentru țara mea o confirmare a justeței politicii duse pînă acum și o încurajare de a continua pe această cale, în anii trecuți, contactele reciproce cu țările vecine din bazinul dunărean au fost considerabil intensificate în cele mai diferite domenii, în special în domeniul economic, al relațiilor culturale și, nu în ultimă instanță, în cel al turismului.Am convingerea că o colaborare mai strînsă între țările cu sisteme sociale și politice diferite, colaborare pentru care există o multitudine de posibilități, oferă o bază pentru crearea unei atmosfere de încredere reciprocă. Prin activitatea desfășurată de statele coautoare în sensul rezoluției — atît la nivelul parlamentelor, cît și la cel al guvernelor — se poate aduce, fără îndoială, o contribuție valoroasă la destinderea generală și la menținerea păcii.
BAVARIA 

PROTESTE ÎMPOTRIVA 
MANEVRELOR MILITARE 
AMERICANEBONN 5 (Agerpres). — Autoritățile din landul Bavaria au cerut Comandamentului trupelor americane dislocate în R.F.G. ca unitățile și subunitățile celei de-a 7-a armate americane să nu mai efectueze manevre în localitatea Neu- stadt-Eisch. După cum anunță ziarul „Siiddeutsche Zeitung", manevrele trupelor americane care au avut loc în lunile noiembrie și decembrie 1966 în această localitate au adus pagube serioase populației. Au fost deteriorate numeroase porțiuni de șosele și au fost pricinuite pagube serioase terenurilor agricole care aparțineau țăranilor vest-germani. Aceasta a determinat pe locuitori să întreprindă o serie de acțiuni de protest, obligînd autoritățile landului să ceară ca pe viitor asemenea manevre să nu mai aibă loc.

■ HAVANA. Ministerul Afacerilor Interne 
al Cubei a dat publicității un comunicat 

în care anunță că grănicerii cubanezi și uni
tățile securităfii de stat au arestat un grup de 
agenfi ai C.I.A., care în ajunul Anului Nou 
au încercat să pătrundă ilegal pe teritoriul 
Cubei, în regiunea Dolores (provincia Las 
Villas). După cum se subliniază în comunicat, 
membrii grupului intenționau să scoată ilegal 
din țară un număr de 20 de persoane. Acestea 
au fost, de asemenea, arestate. Conducătorul 
grupului, Enrique Gonzales Rodrigues a recu
noscut legăturile sale cu serviciile americane 
de spionaj.

■ ULAN-BATOR. La Ulan-Bator a apărut 
joi cel de-al 10 000-lea număr al ziarului 

„Unen", organ al C.C. al P.P.R.M. Cu acest 
prilej, C.C. al P.P.R.M. și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Mongole au felicitat colectivul 
redacției acestui ziar.

■ PEKIN. După un turneu de o lună în R.P.
Chineză, Ansamblul de cîntece și dansuri 

al Forțelor armate ale Republicii Socialiste 
România a părăsit Pekinul, joi seara, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. La gara centrală, nume

roși locuitori al capitalei erau prezenți 
pentru a-și lua rămas bun de la artiștii români. 
Au fost de fată Gian I Pin, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale cu străină
tatea, Tzia Ju Iu, secretar general al Direcției 
Superioare Politice a Armatei populare chi
neze de eliberare, și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți, de asemenea, Iorgu Istrate, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii So
cialiste România la Pekin, și membri ai am
basadei.
ES| ALGER. Consiliul National al Revoluției 

din Algeria a aprobat noul statut al co
munelor propus de guvernul algerian, care sta
bilește structura și funcțiile organelor puterii 
locale ce vor fi create după alegerile de la 5 
februarie 1967. Adunarea consultativă formată 
din deputați aleși pe o perioadă de 4 ani va 
rezolva principalele probleme de ordin econo
mic, social și cultural al comunelor. Activi
tatea permanentă a comunelor va fi coordonată 
de către un consiliu executiv.
a® TEHERAN. Ardeshir Zahedi, fost amba- 
™ sador la Londra, a fost numit miercuri 
în funefia de ministru de externe al Iranului, 
Abbas Aram, care a ocupat pînă acum acest 

post, îl va înlocui pe noul ministru în funcția 
sa de la Londra.

HIRKUȚK. După cum transmite agenția
TASS, la Irkuțk a fost înregistrat la 5 

ianuarie un cutremur de pămînt de gradul 
5—6. Epicentrul cutremurului s-a aflat în re
giunea munților Hangai, din Republica Popu
lară Mongolă. Potrivit unor date primite din 
Ulan-Bator, în zona epicentrului cutremurul a 
fost de gradul 10.

■ ANKARA. Președintele Turciei, Cevdet
Sunay, a inaugurat miercuri prima mare 

conductă petrolieră a țării. Construită de Com
pania națională pentru petrol din Turcia, con
ducta va avea o lungime de 490 km, dispunînd 
de un debit de transport zilnic de 11100 mc 
petrol.

■ NICOSIA. Noul reprezentant special al 
secretarului general al O.N.U., U Thant, 

în Cipru, Spinelli, a sosit joi la Nicosia.

IBM KHARTUM. Tribunalul din Khartum a 
™ refuzat miercuri să ia în considerație acu
zațiile politiei împotriva a șase persoane care 

au fost arestate luni pentru că ar fi răspîndit 
afișe în numele Partidului Comunist din Sudan. 
Tribunalul a cerut eliberarea deținuților, înte- 
meindu-și hotărîrea pe dicizia înaltei Curți de 
Justiție a Sudanului, care la 22 decembrie a 
declarat ilegală interzicerea Partidului Comu
nist din Sudan.

B PARIS. Personalul radiotcleviziunii fran
ceze a început o grevă de 48 de ore, ac

țiune hotărîtă de cele patru sindicate ale 
tehnicienilor. Televiziunea va transmite 
pe timpul grevei doar buletine de știri și 
cîteva emisiuni înregistrate, iar radioul — nu
mai știri și muzică înregistrată.

B KINSHASA. Postul național congolez de 
radio a anunțat că detașamente ale armatei 

congoleze au sechestrat la frontiera dintre 
Congo (Kinshasa) și Tanzania un tren format 
din 25 vagoane cu cupru de contrabandă care 
urma să fie expediat în Belgia. Cuprul 
sechestrat a fost elaborat la o uzină care apar
ținea pînă la 31 decembrie 1966 concernului 
belgian „Union Miniere du Haut Katanga" ale 
cărei funcții au fost preluate de la 1 ianuarie 
a.c. de către o companie congoleză.

NEW YORK. La 
Dallas s-a anunțat 
că controalele me
dicale la care a fost 
supus Jack Ruby în 
1963 și în 1964, nu au 
indicat existența 
cancerului. După 
cum se știe, uciga
șul lui L. Oswald, 
asasinul prezumat 
al președintelui 
Kennedy, a fost spi
talizat la 9 decem
brie pentru trata
ment de pneumo
nie și apoi de can
cer generalizat. Po
trivit medicilor de 
la spitalul Parkland 
Ruby a decedat în 
urma unui „acci
dent respiratoriu și 
a unei flebite, con
secințe indirecte ale 
cancerului său". DALLAS. Scoaterea corpului lui Jack Ruby din spital
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