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Inteia
Colectivele întreprinderilor dezbat

PREVEDERILE PLANULUI PE 1967
își iau angajamente pentru
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humanum est

Pentru ridicarea nivelului calitativ al activității economice a combinatului, o atenție deosebită se va acorda organizării superioare a producției și muncii, programării din timp a
producției, a reparațiilor, respectării programelor de laminare și disciplinei contractuale, aprovizionării ritmice cu materiale, expedierii o- perative a produselor finite.

de Lascăr SEBASTIAN

în toate întreprinderile

Animați dorințafierbinte de a da patriei cantități sporite de cocs, fontă, oțel și laminate, siderurgiștii reșiteni au examinat temeinic posibilitățile de a îndeplini și depăși sarcinile de plan pe 1967. în lumina

Anul 1967, an dens în activitatea întreprinderilor industriale, preia de la 1966, primul an al cincinalului, multe rezultate și tendințe extrem de valoroase, dar va fi nevoit să înlăture și unele neajunsuri, în scopul rentabilizării rapide a producției în toate unitățile și organizațiile economice, ridicării eficienței întregii activități economice.Ce rezultate șl tendințe favora- )bile preia 1967, pe care le va dezvolta și consolida ? Mai întîi faptul că planul la producția marfă 
vîndută și încasată a fost îndepli
nit șl depășit, ceea ce arată că partea covîrșitoare a unităților industriale au respectat sortimentele planificate și prescripțiile de calitate, precum și obligațiile contractuale la export și cele cu beneficiarii interni. După aceea, efortul încununat de succes al majorității întreprinderilor care s-au străduit să utilizeze fondurile materiale și băbești în mod cît mai rațional ; sarcina de reducere a prețului de cost în industrie a fost îndeplinită și depășită, realizîndu-se un volum de acumulări la bugetul statului mai mare decît cel stabilit. De remarcat este și scăderea ponderii întreprinderilor care mai lucrează cu pierderi — numai în industria republicană, în trei trimestre din 
1966, și-au rentabilizat producția 
peste 60 de unități, ceea ce înseamnă un evident cîștig pentru economia națională.Dar, așa cum am amintit, în 
1967 vor trebui înlăturate și unele deficiențe. Dacă ne referim la productivitatea muncii, în anul 1966 ea a sporit în industrie cu aproximativ 8 la sută. Totuși, în unele întreprinderi, ministere și regiuni planul la acest indicator esențial al eficienței economice nu a fost realizat. în decurs de 11 luni, regiunile București, Galați 
și Oltenia și, în luna noiembrie din anul trecut, ministerele in
dustriei metalurgice, 
economiei forestiere 
mineri in 
tatea

Sînt însă situații cînd întreprinde
rile se încadrează în normele de 
consum și totuși lucrează cu mari 
cheltuieli materiale. Asemenea norme nu reflectă nivelul tehnic de dotare a unităților respective și rețetarele tehnologice optime, ele

Radu CIURILEANU 
controlor revizor general 
în Ministerul Finanțelor

(Continuare in pag. a iii-a)

Baza materială
a turismului

în anii următori
\

In anul 1970 baza mate- 
turismului — pentru ca- 
alocate circa 3 miliarde 

se va dezvolta 
tn aproape 200 

din tară se

în
de 

vor

Pînă 
rială a 
re sint 
lei — 
tens,
localități 
construi noi hoteluri, complexe 
turistice cu o capacitate totală 
de cazare de circa 53 000 de 
locuri. Pe litoral, de pildă, se 
prevede construirea unor hote
luri moderne lotalizind 20 000 
de locuri, iar bungalourile și 
campingurile vor crea condiții 
ca incă 12 500 persoane să se 
bucure 
lui.

Noi 
proape 
construite în diierite orașe și 
centre turistice importante, In
tre care București, Cluj, Cra
iova, Tg. Jiu, Lacul Roșu, Tuș- 
nad și altele. în munți se vor 
construi de asemenea, 69 de 
cabane. (Agerpres)

de binefacerile litoralu-

hoteluri tnsumind a-
10 000 de locuri vor ii

Mal întîi, faptul cel mai simplu șl mai izbitor.Gavril C. Cioancă din comuna Bicazul Ardelean, raionul Piatra Neamț, este pensionar de invaliditate qradul II. Oficiul prevederilor sociala din Piatra Neamț îi trimite însă pensia în 
orașul Bicaz. Astfel, pensionarul, ca să-si ridice pensia, este nevoit să străbată în fiecare lună cei vreo 20 de kilometri care despart comuna lui de baștină de localitatea unde i se trimit drepturile. O qreșeală dintre cele mai nevinovate : o confuzie între denumirile a două localități. Atît confuzia cît și greșeala care urmează dintr-însa sînt regretabile, criticabile, chiar dacă nu întotdeauna ridici piatra împotriva lor. Știut este de aproape două mii de ani 
că errare humanum est, ceea ce pe românește s-ar traduce cu „omul e supus greșelii".Foarte bine. Proverbele nu sa nasc din senin. Și dictonul latin, și zicala de la Dunăre s-au născut din cunoașterea a- dîncă a naturii omenești de către popoarele care le-au formulat atît de lapidar. Numai că dictonului latin pomenit mai sus, un mucalit isteț, întemeiat și el pe o îndelunqa- tă experiență, i-a făcut o adăugire : 
perseverare diaboli- 
cum. Astfel completat, adagiul sună: 
„A qreși e ceva ome
nesc, a stărui In gre
șeală e lucrul dracului". La prima vedere, adaosul pare să

fie făcut de dragul hazului. Dar nu e așa. Căci perseverarea în greșeală duce la consecințe grave. Și chiar dacă o greșeală poate fi, de caz la caz, tratată admonestată cu o la Si a-
OPINII

înnumită înțelegere, schimb acea nefastă perseverență e nevrednică de îngăduință.Or, cazul sau maf bine zis necazul pensionarului Gavril C. Cioancă este tocmai urmarea unei atare stăruințe păcătoase. E drept că o călătorie, chiar de 20 de kilometri de-a lunqul admirabilei văi a Bistriței moldovene poate fi o îneîntare Dar cînd ești vîrstnic și Invalid st știi că ne- qlijența. nepăsarea, lipsa spiritului de răspundere a unui funcționar (sau poate doi) te silesc să faci această cale lunqă,

în fiecare lună, impresiile culese de pe drum nu mai sînt atît de răpitoare. Pensionarul Cioancă, sfătuit și de cei de la Oficiul poștal din Bica- zul Ardelean, și de dinqintele oficiului P.T.T.R. din Bicaz, a făcut îndată după primul drum aventuros. o întîmpinare către oficiul prevederilor sociale din Piatra Neamț, prin care a- trăgea atenția asupra qreșelii ce se face și cerea îndreptarea ei Nu s-ar zice că omul formula pretenții exaqerate. Totuși. de mai multe luni nu i s-a dat nici un răspuns și eroarea cu consecințele văzute continuă Caz tipic de perseverare dăunătoare.Alt caz.Ecaterina Băleanu din Moinești, str. Căpitan Zăgănescu, e mamă a patru copii. Unul din copii a suferit de bepatțtă epi-,, demică. Durerea mamei, suferința copilului n-au rămas neîn-

indicațiilor recentei Plenare a C.C. al P.C.R., muncitorii, Inginerii șl tehnicienii combinatului de pe malul Bîrzavei s-au angajat să realizeze în acest an peste prevederile planului :
* — 25 000 000 lei la produc|ia globală ;

— ÎS 000 000 lei la produejia marfă vin- 
dută și încasată ;

— 500 tone cocs metalurgic;
— 5 000 tone aglomerat autoiondant 1
— 3 000 tone de fontă ;
— 3 000 tone de oțel;
— 3 000 tone de laminate, din care :
— 1 700 tone de profile finite și
— 500 tone de 

tru calea ferată.
— 500 tone de
— 0,7 la sută 

muncii ;
— 1 000 000 lei 

cost ;
— 1 000 000 lei

bandaje

cărămizi 
spor la

șl discuri pen-

de șamotă ; 
productivitatea

economii la prețul

beneficii.

de

(Continuare 
în pag. a II-a)

Hotărîți să gospodărească metalul cît mai judicios. siderurgiștii reșițeni au stabilit măsuri de reducere a de
clasatelor, a consumului 
specific la laminoare, 
unde consumul de me
tal va fi micșorai cu 
400 tone de oțel. De a- semenea, consumul spe
cific de material refrac
tar pe tona de oțel va 
fl redus cu 0,5 la sută.în vederea ridicării în continuare a nivelului

si-antehnic al produselor derurgice, în acest se va trece la fabricarea primului lot de șină de cale ferată pentru viteze și presiuni mari. 
Vor fi inițiate cercetări 
importante pentru îmbu
nătățirea caracteristici
lor tizico-mecanice ale 
unor oțeluri aflate în 
fabricație, pentru asi
milarea de noi mărci la 
nivelul cerințelor calita
tive sporite ale construc
torilor de mașini.

ECOURI

Pe baza valorificării rezervelor interne, constructorii de mașini din Reșița s-au angajat sd
la

depășească sarcinile planificate în acest an cu :
producția globală;— 15 000 000 lei

— 20 000 000 lei la producția marfă vîndută șl 
încasată ;

— 1 500 000 lei economii la prețul de cost;
— 500 000 lei beneficii ;
— 1,2 la sută la productivitatea muncii.In cadrul angajamentului livrate peste plan : vor fi produse șl

— 3 MW turbine cu abur ;
— 1 motor Diesel de 2 100 C.P.j
— 5 MW motoare electrice ;
— 6 MW generatori electrici;
— 1 000 000 lei piese de schimb.Coeficientul de schimburi pe uzină va crește, în medie, la mașini și utilaje de la 1,6 la 2.Colectivul uzinei și-a propus să realizeze cu o lună mai devreme prototipul compresorului de 50 N mc/min, să modernizeze pînă la 23 Auqust o prelucrare turbinelorpentru hidrocentrala de la Porțile de Fier, iar pînă la sfîrșitul lunii octombrie să executa două unități agregat de prelucrare a talerilor

consumu- sub norme- va sta în colecti-
mașină de a paletelor hidraulice

și traverselor pentru boghtul locomotivei Die- sel-electrice.Reducerea lui de metal le aprobatecentrul atenției vului uzinei. De exemplu, prin extinderea pla
nului de croit șl îmbu
nătățirea tehnologiei, re
ducerea adaosurilor teh
nologice de turnare și 
forjare se vor economisi 
300 tone de metal.

(Continuare 
în pag. a III-a)

LIBAN

FEMEIA
mamă

IMPLICAȚIILE

chimice și 
au avut ră- 

urmă la productivi- 
muncii. Anumite întreprinderi din regiunile și ministerele amintite și-au realizat indicatorii cantitativi ai planului pe seama depășirii numărului mediu scriptic planificat de salariați, mărind cheltuielile de producție, recurgînd la ore suplimentare, în timp ce anumite mijloace tehnice nu au fost utilizate la capacitatea lor maximă.Efectele progresului tehnic nu au fost pe deplin fructificate nici în 

ce privește reducerea consumuri
lor specifice de materiale — mai 
ales de metal. Uzina metalurgică Iași este, de pildă, una dintre cele mai moderne unități producătoare de țevi din țară. Era de așteptat ca ba să fie în fruntea luptei pentru economisirea metalului. Dar nu s-a întîmplat așa. Aici, consumurile specifice de bandă laminată au fost depășite cu 2 857 de tone. Analiza amănunțită arată că depăși
rea consumurilor de metal nu se 
datorează numai procesului teh
nologic, ci și proastei depozi
tări a benzilor, deteriorării lor. De asemenea, înainte de a se introduce în fabricație, laminatele nu se triază atent pe grosimi și lățimi pierzîndu-se mult metal.In cazul uzinei ieșene, pierderile au provenit deci din încălcarea normelor de consum planificate.
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■ Proiectele noilor magazine ras 
pund cerințelor comerțului 
dern ? H Necesitatea stabilirii ju
dîcioase a normelor de muncă în
cooperativele agricole ■ Autorita

tea criticii

si muncitoare
I 
I 
I

Publicam cîteva corespondențe sosite la 
redacție în urma apariției în ziar a anchetei 
cu titlul de mai sus.

Se cer soluționări raționale, 
nu verdicte din birou

I
I
I

în ancheta la care mă refer se sublinia, pe bună dreptate, necesitatea u- nei depline concordante între îndatoririle femeii la locul de muncă și cele legate de creșterea copiilor. Firește, pretutindeni trebuie să se manifeste grija cuvenită, luîndu-se în considerație ambele aspecte ale problemei, deoarece atît unul cît și celălalt au o mare importanță socială. Totuși. în unele întreprinderi lucrurile nu stau așa. La fabrica de confecții din Bîrlad lucrează un mare număr de femei ; unele dintre ele au copii mici si. după concediul de naștere, și-au reluat activitatea în producție. Nu de mult s-au prezentat la directorul întreprinderii cîteva mame, care au solicitat, în spiritul Codului muncii, să li se dea posibilitatea de a lucra numai 6 ore spre a putea să-și a- lăpteze copiii. Printre ele erau Geta Filiuță, Gica Cehan. Ecaterina Sîrbu, Elena Coșeru ș.a. Directorul le-a aprobat cererile deși fabrica are creșă proprie, ceea ce ar fi permis muncitoarelor să se poată deplasa de la locul de muncă din trei în trei ore să-și alăpteze copiii. Cum însă fabrica este situată la extremitatea Bîr- ladului. iar marea majo-

ritate a muncitoarelor locuiesc în diferite părți ale orașului, este nereco- rnandabil să parcurgă distante mari cu copiii în brațe Ia ore destul de matinale, pe timp răcoros. Adăugind la aceasta și faptul că creșa nu este înzestrată cu mijloace de transport, oricine își poate da seama că singura rezolvare era aceea de a li se aproba muncitoarelor respective să lucreze 6 ore în producție, iar restul orelor să le copiilor.Aprobarea nu totul. Urmeazăei. iar în această privință la serviciul organizării muncii din fabrica respectivă se folosesc cele mai năstrușnice metode. Geta Filiuță s-a dus să-și alăpteze copilul, însă la sfîrșitul lunii a constatat că nu s-a respectat Codul muncii care prevede plata celor două ore consacrate îngrijirii copiilor. Față de o astfel de tuarie tînăra mamă a nunțat la drepturile legale, reluînd lucrul mod normal. Dreptmare i-a crescut într-ade- văr cîștigul. dar s-a îmbolnăvit copilul, fiind nevoie ca circumscripția a Il-a medicală să prescrie

consacreeste însă aplicarea

sire- ei în ur

La Beirut, tensiunea este în creștere. Aparent nimic nu o trădează. In port navele sînt primite cu aceeași solicitudine, mărfurile sfnt încărcate și descărcate în ritmul contractual, documentele călătorilor sosiți cu avioanele companiei naționale ..Middle East Air Lines" sînt rezolvate rapid, iar hotelurile din centrul capitalei oferă același confort. Si totuși, ceva e neobișnuit. Oamenii trec grăbiți spre centrul, orașului. Se aud stereotip cuvihtele „Intra", „faliment", „depuneri". La ghișeele celei mai mari bănci libaneze, „Intra". s-au format șiruri lungi. Micii depunători vin să-și ridice economiile. Un eveniment recent și-a pus amprenta asupra întregii vieți a Libanului : crahul băncii „Intra". supranumită „uriașul celor un miliard de lire".„Ne bucurăm de o situație privilegiată. aflîndu-ne la răscrucea marilor axe dintre Orientul Mijlociu și Occident" — scria de cu- rînd ziarul libanez „Le commerce du Levant" Lucrul acesta l-a înțeles în 1953 si afaceristul Yousef Beidas. care a înființat banca „Intra". Propriu-zis. „Intra" s-a născut din nimic. Un capital infim a dat prilejul lui Beidas să se declare „bancher" pentru a-și valorifica viclenia si abilitatea. El a știut să atragă capitaluri din Kuweit, Arabia Saudită si protectoratul Abu-Dhali. pe care apoi le-a investit... în aceleași teritorii, unde apa este mai scumpă decît petro-
(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Laurențiu DUȚA

(Continuare in pag. a V-a)
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pe recepție!De cîteva luni, C.I.L.-Plpera își neglijează obligațiile contractuale livrînd uzinei „Autobuzul* (pentru placarea interioarelor autovehiculelor) plăci fibrolemnoase... ondulate, de proastă calitate. Litigiul dintre cele două întreprinderi continuă. Semnalele emise de uzina „Autobuzul* rămîn fără rezultat. Tele-viziunea Ministerului Economiei Forestiere nu-i reglată. Azi uzina transmite din nou. Toată ziua. Pe unde „ultrascurte*. Treceți pe recepție.
Se caută 
un arbitru

Populația Zimnicei, de la mic 
la mare, „asistă" de cîteva luni 
la o dispută spectaculoasă. Se 
întrec: Uniunea raională a co
operației de consum si Întreprin
derea de industrie locală „Fla
mura roșie". Trofeul pus în joc: 
cofetăria din oraș. Fiecare cere 
dreptul de tutelă asupra ei. Un 
pronostic ? Greu de dat. S-ar 
putea să cîștige cooperația, mai 
ales că cofetăria se află pe stra
da... Cooperației. Judecind după 
durata disputei, combatanții au 
condiție fizică. Se cere un ar
bitru care să-i fluiere pentru 
obstrucție la... consumatori.

Să creșteți 
mari!

Părinții și-au pierdut viața 
într-un accident de circulație. 
Au rămas orfani doi copii ge
meni în vîrstă de 11 luni — 
Aura și Jenei Stăncllă din Or
bească, raionul Alexandria. 
Dar numai pentru cîteva zile. 
Au apărut alți părinți. Copiii 
au fost înfiați de Manole Gea- 
bău, directorul Filialei (din 
Alexandria) a Băncii Naționa
le. Și primul An Nou din via
ța lor i-a găsit în familie.

„Inspec
torul"La „Alimentara" din ferma horticolă Tulcea a sosit un inspector de la întreprinderea de Alimentație Publică. A prezentat delegația și a început controlul. în rafturi și în acte. Cînd a ajuns la tejghea (vezi delegația 1) a luat banii și i-a pus în buzunar. Inspector ! S-a stabilit (ulterior) că dumnealui, Nicolae Ciortea din comuna Gura Moftului, raionul Filiași, fusese eliberat din închisoare în rriartie 1966. Năravuri. Ispășise o condamnare pentru furt din avutul obștesc. Un recidivist. în buzunar mai avea cinci delegații similare. Prin urmare, cinci magazine au rămas neinspectate. Acum pot să aștepte : inspectorul nu mai vine. A fost trimis în altă parte. Cu delegație în regulă.
Joacă 
de copii ?Se adunaseră într-o garsonieră a unei cunoștințe plecate în concediu. Doi băieți și două fete, adolescenți : Silvia Stoienescu (Cornului 45), Viorica Radu (Mmelor 53), Traian Olteanu (Popa Nan 137) și Gabriel Cobaslan (Ștefan cel Mare 5). Au telefonat la „Salvare* indicînd o adresă apropiată. S-au amuzat la venirea Salvării. „Copii* — spun părinții, zîmbind. Au telefonat apoi la pompieri, dînd adresa directorului școlii. Și s-au veselit cînd patru mașini ale pompierilor goneau prin fața blocului spre locul indicat. „Copii*... La un moment dat (seara tîrziu) miliția a primit un telefon. De data asta nu era în glumă. Telefona un vecin, om serios, alarmat de cele ce se petreceau în garsonieră. Amîndouă fetele lipsiseră de acasă două nopți. Tot „Copii ?' Părinților le-a pierit zîmbetul. Era și timpul 1

Dezvoltarea comerțului socialist în țara noastră este strîns legată de creșterea rapidă a producției bunurilor de consum și mărirea continuă a veniturilor populației, de ridicarea exigenței cumpărătorilor, de acțiunea reconstruirii orașelor și de tot ceea ce caracterizează, în general, evoluția noastră economică, socială, culturală. Cu toate acestea, comparații de felul celor făcute între vechile „dughene" ale lașului și magazinele din noua Piață a Unirii, între magazinele bătrînului Lipscani și cele din noile cartiere ale Capitalei au devenit un mijloc obișnuit de ilustrare a drumului lung parcurs de comerțul nostru în ultimii douăzeci de ani. Consider însă că în actualul ritm de dezvoltare astfel de comparații largi nu mai au lin caracter suficient de mobilizator. De obicei judecata noastră cuprinde prea sumar unele calități estetice sau funcționale ale noilor construcții comerciale, dînd de foarte multe ori un verdict de suprafață, fără putere de intervenție prin asocierea într-o opinie publică viguroasă. Este un fapt care se resimte în munca tehnicienilor preocupați cu proiectarea magazinelor moderne, sarcina lor devenind astfel mal grea.Toate aceste chestiuni m-au preocupat ori de cîte ori am auzit vorbindu-se cu ușurință despre 
specializare în problemele proiec
tării comerciale. Mai poate fi considerată astăzi vînzarea unei mărfi ca un act dictat numai de nevoile stricte ale vieții ? Este atît de simplu să creezi condițiile cele mai favorabile pentru această vînzare ? Are oare importanță natura complexă a cumpărătorilor, care doresc, raționează, aleg și cumpără fiecare în alt fel ? Evoluția formelor de comerț mai are ca scop doar realizarea unor beneficii sporite? A rămas magazinul singurul mijloc de a oferi marfa cumpărătorului ? Putem tipiza, fără să uniformizăm, marele volum de spații comerciale care ne este necesar ? Putem construi magazinele astfel ca atît azi, cît și mîine ele-să corespundă noilor condiții de tehnică avansată, progreselor pe plan social-cultural etc. ?în zeci de proiecte comerciale pe care le-am văzut, creația formelor arhitecturale primează asupra rezolvărilor funcționale specifice. Preocuparea deosebită pentru plastică se datorește modului destul de frecvent de a considera proiectarea obiectivelor comerciale în primul rînd ca pe un bun prilej pentru manifestarea abilității profesionale proprii. Imaginația fertilă a unor arhitect! rodește astfel, de multe ori, în virtutea simplei dorințe pentru frumos, depășind limitele utilului. Metafora în arhi
tectură este însă costisitoare. Din 
ce în ce mai mult este necesar să 
existe o corespondentă strînsă între 
scopul urmărit și modalitățile de a-1 atinge. Ministerul Comerțului Interior a propus încă de acum cîțiva ani organizarea, în cadrul direcțiilor de arhitectură și proiectare regionale D.S.A.P.C., a unor colective specializate în proiectarea comercială. Datorită numărului insuficient de cadre, ca și volumului minoritar al obiectivelor comerciale în raport cu cel al locuințelor sau industriei, aceste propuneri nu au putut prinde viață în toate regiunile țării. Proiectanții fiind lipsiți

răspund 

cerințelor 

comerțului 

modern ?
de o îndrumare suficientă, au rezultat multe proiecte cu defecțiuni funcționale, cu spații supradimensionate sau neutilizate intensiv, cu soluții constructive nepotrivite, care ar fi putut genera investiții prea costisitoare, cu eficiență economică redusă. Exemple de acest fel le-au furnizat proiectele pentru complexul de alimentație publică de pe faleza Dunării și depozitul de mobilă din Galați, centrul comercial de cartier din zona nord și modernizarea magazinului universal din Ploiești, unele complexe comerciale din cartierele Balta Albă și Drumul Taberei din București etc., care au necesitat refaceri substanțiale.Aplicarea arbitrară sau mecanică 
a normelor de organizare a rețelei comerciale în amplasarea și stabilirea numărului de unități au permis, uneori, suprapunerea, risipirea suprafețelor comerciale sau reprofilări neoportune, ale căror costuri au fost trecute cu ușurință în contul pierderilor fără responsabil.O importantă parte a acestor deficiente se datorește faptului că activitatea de cercetare științifică, de adaptare mai largă a bogatei experiențe mondiale nu are în cadrul Ministerului Comerțului Interior o dezvoltare suficientă. în condițiile actuale ale țării noastre, și avînd în vedere volumul important de construcții comerciale prevăzut în planul cincinal, se impune ca proiectarea acestor obiective să beneficieze necondiționat de concluziile unor cercetări științifice mai dezvoltate, organizate cu atenție în cadrul ministerului de specialitate.Se vorbește în ultima vreme — și au apărut chiar informații în presă — despre noile criterii, bazate pe ecologie și psihologie, folosite pentru amplasarea unităților comerciale, despre introducerea în comerțul nostru a unor metode de lucru avînd la bază cercetări operaționale efectuate de e- chipe complexe, formate din specialiști și tehnicieni din comerț, urbaniști, arhitecțî, economiști, geografi, demografi, sociologi și psihologi, specialiști în sondaje de opinie, în administrația edilitară etc. Din păcate, n-am aflat pînă acum unde ar funcționa asemenea echipe, spre a putea utiliza rezultatele muncii lor atît de prețioase în proiectarea și realizarea

unităților comerciale. în fapt, o acțiune coordonată atît de largă pentru cercetări operaționale nu ar fi putut să existe, după părerea noastră, fără să o cunoaștem și fără să fim antrenați în ea. Lipsite de asemenea baze, studiile pentru tipizarea complexelor comerciale, ce s-au efectuat timp de doi ani în Institutul pentru Proiectarea Construcțiilor Tip (I.P.C.T.), au fost părăsite fără un rezultat mulțumitor, datorită unei îndrumări neoportune spre rezolvarea cîtorva tipuri de clădiri și nu a unor sisteme optime de organizare. Se cheltuiește prea mult timp. în diverse instituții, și pentru determinarea structurii și dimensionării viitoarelor noastre hoteluri. O activitate coordonată a numeroșilor tehnicieni care au vizitat multe țări cu o bogată ex

periență în acest domeniu ne-ar fi oferit pînă acum concluzii valoroase șl chiar soluțiile optime ale problemei.O analiză chiar sumară a spațiilor comerciale existente arată că există încă rezerve de asemenea spații în toate regiunile tării, datorate neutilizărli lor la maximum. Determinarea științifică a acestor rezerve ar permite canalizarea unei părți din fondurile destinate azi realizării de noi magazine către alte sectoare ale bazei materiale sau către ridicarea nivelului calitativ-funcțional al noilor construcții. Considerînd suficiente aceste aspecte, mai adaug totuși că tehnologia specifică depozitelor de mărfuri a fost studiată pînă acum de către două institute centrale (I.P.B. și I.S.C.A.S.), precum și de către fiecare D.S.A.P.C. regional care a proiectat un astfel de obiectiv. Cu toate acestea, în plină acțiune de consumare a unor importante fonduri alocate construcțiilor de depozite, concluziile privind tehnologia acestora nu sînt încă formulate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme deosebit de importante, care generează, logic, încă multe altele, se simte lipsa unui aparat eficient de cercetare științifică în domeniul ■ comerțului, așa cum există în numeroase alte țări.Critici repetate șl îndreptățite sînt aduse unor deficiente în activitatea comerțului prin cuvîntul conducătorilor noștri de partid și de stat, prin articolele presei, prin sesizările oamenilor muncii. în actualele condiții de dezvoltare, 
nu vom grăbi remedierea acestor 
deficiențe decît înlocuind rutina și 
empirismul în proiectarea unități
lor comerciale — cu specializarea 
științifică, cu o activitate mereu 
mai competentă, de o înaltă factură 
tehnică.

Arh. Dan BADIC

Ultima zi de vacanjă
Foto : Toma Pîrvnlescn

Iarnă grea!Un inginer din Capitală, posesorul telefonului 11 36 57, a făcut o comandă cu Giurgiu. Voia să-și felicite colegul și să-1 anunțe că-i va face o vizită. S-a săturat tot așteptînd. Uitînd să anuleze comanda, s-a urcat în Renault și a plecat spre Giurgiu (64 km !). A ajuns cu bine, și-au spus „la multi ani" și cînd să se așeze — telefonul 1 Alo I Vă caută Bucureștiul...Pe roti a ajuns mai repede. Telefonul l-a prins din urmă. Mai greu. Era ceață. Și stîl- pii înghețaseră. Polei pe cabluri. Ce iarnă I
Rubrică redactată de 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan CINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ERRARE
(Urmare din pag. I)țelese. Statul nostru poartă o grijă deosebită mamei și copilului. In anul 1964 — cum arătă însăși Ecaterina Băleanu — micul pacient a fost trimis pentru tratament în stațiunea Căllmănești-Căciula- ta, iar în anul următor la Olăneștl. Delegată a însoți copilul a fost numită însăși mama. S-a întors, ultima dată, în 25 mai 1935. A doua zi, conștiincioasă, femela depune delegația și biletele de rată spre la secția a Sfatului popular raional Moinești, așa cum făcuse și în anul precedent. Dar iată că în decembrie 1966, deci la un an și jumătate după consumarea faptului, soțul Ecaterinei Băleanu se pomenește cu o poprire în valoare de 179 do lei din salariu pe temeiul că soția n-a făcut decontarea, întrebarea e : a făcut-o sau n-a făcut-o? Dacă nu, poate ca funcționar să' aștepți jumătate, timp nu-1 pe „delicvent* nici măcar cu o vorbu- liță, pînă să treci la

calo fe- decontaro Sănătate

cum se dumneata, scrupulos, un an și în care deranjezi

executare ? Numai a- ceastă îndelungă așteptare (cum s-ar zice, crasă neglijență) indică, nu nedecon- tarea, ci rătăcirea hîrtiilor, rătăcire descoperită într-un tîrziu. Iar dacă decontarea s-a făcut, de unde pînă unde poprirea? Pînă una-alta, Ecaterina care doua teala deci, reținerea din salariu, este purtată pe drumuri. Funcționara de la secția Sănătate susține că a trimis decontarea la sfatul raional, iar acesta susține că n-a primit nimic. Și uite așa, de la Sănătate la Sfat șl de la Sfat la Sănătate, te poți îmbolnăvi. Logic e că, dacă funcționara a trimis ceva la sfat, a avut ce unde e vorba de hîrtiilor. Bine. A rătăci o hîrtie e posibil, însă inima noastră nu se mai poate muia cînd aflăm, din relatarea Ecaterinei Băleanu, că acum funcționara cu pricina, luîndu-și prin poprire orice grijă de pe cap. nu mai vrea să știe de nimic, nu se mai deranjează să caute,

Băleanu, știe că de a zi a dat soco- legiuită șl că, nu e dreaptă

trimite. De clar că o rătăcirea

HUMANUM EST...
să rezolve lucrul cum e drept, cum cer dreptatea și etica socialistă.Să mai vedem și altele.Tinerii Niculae Vă- letiș și Valentin Iureș din Craiova sînt vechi și buni prieteni. Locuiesc împreună de mal mulți ani. Au o odaie foarte spațioasă, cu tot ce se cere primprejur. Doi tineri burlaci se pot mulțumi cu asemenea încăpere. Și erau chiar mulțumiți. Numai că, iată, într-o bună zi Văietiș se îndrăgostește de tî- năra Elena. Tinerii se căsătoresc. Cum mireasa, trăind înainte singură, locuia într-o odaie mai strimtă, ce și-a zis Iureș ? Ca vechi și bun amic, a socotit că n-ar fi drept ca el, de unul singur, să se lăfă- iască într-o odaie mare, iar proaspeții căsătoriți să ghesuie strimtă, gata să odăiță. S-au dus secția de gospodărie locativă a orășenesc pentru ca realizarea dorinței lor pătrunde în te. Destul și bine că

se în- într-o odăi|ă Și s-a arătat se mute el în Zis și făcut, cu toții laSfatului Craiova, să ceară legală a Nu vom amănun-

funcționarul respectiv a înțeles, din „combinația* celor trei tineri, că odaia Elenei devine... liberă. Șl cu o promptitudine regretabilă emite pentru ea repartiție pe numele unul alt cetățean și ia act de renunțarea lui Iureș la partea ce 1 se cuvenea din spațioasa odaie. Adică Iureș rămîne pe dinafară. De aici, proces îndelung la Tribunalul orașului Craiova. Cîtă bătaie de cap Iți dă un proces nu ne mai ostenim a istorisi. Dar nu putem să nu subliniem cum superficialitatea, lipsa simțului de răspundere ale unui birocrat pot declanșa și pagube materiale, și adîncă amărăciune.Nu știu dacă Ștefan Negoiță, salariat la Uzina mecanică din Turnu Severin, are pe conștiință gravul păcat de-a fi voit să se sacrifice de dragul prieteniei. El a săvîr- șit un păcat mult mai grav : acum 40 de ani s-a născut în comuna Livezi, raionul Vînju Mare. Iată tărășenia. Comuna amintită a fost electrificată. Ca atîtea și atîtea comune ale țării. Cum e firesc, beneficiarii au

datoria să achite a- nume sumă. Cine sînt beneficiarii, dacă nu locuitorii comunei ? E, deci, simplu. Iei catastiful de nașteri șl cum dai de un născut, îl impui. Ai voie numai să fi murit, ca să te bucuri de scutire. Ștefan Negoiță s-a născut ? S-a născut. Mai trăiește ? Mai trăiește. Deci, trebuie urmărit. Deci, 580 lei poprire pe salariu. Numai că „numitul* e plecat din comună de mai bine de 20 de ani și de atunci își are domiciliul stabil în Turnu Severin, unde am văzut că și lucrează. Nici vreo proprietate în comună n-a lăsat. Atunci, de unde pînă unde poprirea ? Omul s-a adresat tribunalului. Judecarea a fost a- mînată de patru ori, pentru că sfatul popular al comunei n-a catadixit să trimită o adeverință din care să reiasă că cetățeanul are sau n-are proprietate în comună. După trei luni și după insistențele repetate ale tribunalului și procuraturii, a- deverința a sosit, dar fără ștampilă, adică fără valoare. Procesul s-a amînat a cincea oară. E drept, acum cîteva Sfatul

popular raional Vînju Mare ne dă de veste că cetățeanul are dreptate și că „s-au luat măsuri pentru sistarea popririi pe salariu In contul electrificării*. Cînd se repară nedreptatea este bine. Dar nu e totul. Birocratul comod, care provoacă atîtea complicații o- mului nevinovat, n-ar fi nimerit să fie depistat șl pus la punct ?în economie, superficialitatea și Incompetența costă uneori milioane de lei. Desigur, în cazurile citate mai sus, evaluarea pierderilor nu se poate face în bani. Dar cînd funcționarul superficial, incompetent, nepăsător, fără simț de răspundere, provoacă hărțuieli, puneri pe drumuri, procese etc., evaluarea se poate face în suferințe morale.Greșeala ca atare este un lucru nedoril care după gravitate, se cuvine admonestat. Cu atît mai mult perseverarea în greșeală, incapacitatea insului în cauză de a trage concluzii de pe urma faptelor trebuie de opinia cea mai' prime.
sale sancționate publică cu mare
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FEMEIA 
mamă și 

muncitoare
(Urmare din pag. I)un concediu de trei zile mamei pentru îngrijirea lui. Povestea nu se încheie aci. A intervenit doctorița Zogorodnei. medicul fabricii, care i-a a- nulat certificatul medical dat de circumscripție. în- tr-adevăr. bunul mers al producției cere respectarea unei discipline ferme de către fiecare muncitor. ca o condiție esențială pentru fructificarea eficientă a potențialului productiv al fabricii. Prin urmare, dacă era vorba de un certificat medical obținut de un chiulangiu oarecare, procedeul ar fi fost indicat. Doctorița Zogorodnei, aplicînd fără discernămînt indicația dată de conducerea întreprinderii, a anulat și certificatul medical al Gicăi Cehan care, avînd complicații după naștere, a trebuit să fie operată.Desigur, trebuie să primeze cerințele legate de îndeplinirea planului de producție. Dar nu se admite nici încălcarea drepturilor legitime ale fe-

meii-mamă, prevăzute de legile țării noastre.Conducerea fabricii se gindește să alcătuiască brigăzi de muncă formate numai din femei cu copii mici, repartizîndu-le planul în funcție de posibilitățile lor de lucru. A- ceasta înseamnă că încă de pe acum este necesar să se ia măsuri îneît să se creeze asemenea condiții ca nici producția să nu sufere, dar nici muncitoarele mame să nu în- tîmpine greutăți. Creșa este prea departe. înzestrarea creșei cu un microbuz pentru transporturi ar rezolva în parte a- ceastă problemă. Paralel cu asemenea măsuri pe linie administrativă se impune însă șl necesitatea unei activități educative desfășurate de organizația de partid în spiritul respectului și grijii care trebuie să se manifeste față de femeia mamă si muncitoare.
B. BERA
activist al Comitetului 
orășenesc de partid 
Birlad

Exigență, dar și înțelegere 

și respect față de om

Ancheta publicată se referea, printre altele, și la aspecte legate de activitatea muncitoarelor din uzina noastră. Ce s-a în- tîmplat după apariția ei în ziar ?Conducerea întreprinderii — după cum ne-a precizat directorul general al uzinei, ing. Dumitru Nistor — a trecut ,1a o redistribuire a forței de muncă realizînd, în același timp, o bună concordantă cu necesitățile fabricației. De curînd s-a procedat la reorganizarea pe schimburi a tuturor rectificatorilor și strungarilor de la secția sape de foraj. Tot în această direcție conducerea uzinei a dispus ca femeile mame să nu mai fie solicitate să presteze ore suplimentare.în unele secții ale uzinei continuă să nu se respecte însă legislația muncii : atitudinea față de femei a unor cadre cu munci de răspundere lasă de dorit.— Manevrez căruțul cu piese, ne-a spus Matilda Stan, transportoare la secția sape de foraj. Cînd l-am rugat pe tov. ing. Gh. Dabija. șef de atelier, să studieze posibilitățile mecanizării acestui transport. nentru ca noi să trecem la o altă muncă, el mi-a spus: „Ia te uită ce cucoană 1"Din păcate, nu e vorba de un caz accidental.

Vasilica Gheorghe. sudor la secția construcții metalice, are doi copii . » fetiță de 3 ani și un băiețel de un an și trei luni. Dimineața, pe băiețel îl duce la creșă, iar pe fetiță la cămin. După program trebuie să meargă să-i ta acasă. Dar șeful de echipă. Pache Teleanu, și șeful, sectorului, maistrul Stelian Stanciu. vor s-o oprească pentru alte îndeletniciri.Ei recurg și la amenințări ce contravin prevederilor legale ale Codului muncii și care au un efect ce nu poate fi trecut cu vederea. Discuții neplăcute. o atmosferă nefavorabilă.într-un colectiv atît de mare cum este al nostru trebuie ca fiecare om șă facă dovada că știe să-și prețuiască tovarășul da muncă, nu numai evitînd neplăceri reciproce, ci străduindu-ne să menținem o ambiantă propice muncii, care să degaje încredere în forțele proprii, optimism. O atare obligație devine cu atît mai necesară cu cît știm că alături de noi muncesc femei care. în afară de activitatea în producție, mai au de îndeplinit și alte îndatoriri sociale.
George ENE 
redactor la ziarul 
„Metalurgistul" 
uzinele „1 Mai"-Ploiești

Z/jMfl de solicitudine

Soția mea este asistentă la Casa copilului din Băbenl, raionul Rm. VTI- cea. Prezentîndu-se la serviciu după expirarea concediului de naștere, 1 s-a stabilit un program de 6 ore. dar a fost repartizată să lucreze numai în schimbul II. M-am adresat directorului instituției. care mi~a dat un răspuns prompt : „La noi toate femeile cu copii mici au acest program. Mu-ți convine, reclamă". Am mers la Consiliul local al sindicatelor Rm. Vîlcea. Un activist de aici, după o convorbire cu directorul Casei copilului din Bă- beni, m-a asigurat că soția mea va lucra prin rotație, o săptămînă de di
★Nota Redacției: Adre- sîndu-ne Consiliului regional Argeș al Uniunii Generale a Sindicatelor în legătură cu această scrisoare. am aflat și desno- dămîntul episodului birocratic relatat Soția lui Ion Marinoiu a fost repartizată să lucreze în tură de dimineață, revenind la programul normal

camuflată

mineață șl alta după masă. Dar lucrurile nu s-au petrecut așa. M-am dus din nou la directorul Casei copilului.— Nu, frate — mi-a spus el : mie trebuie să-mi aduci aprobare nu de la raion, ci de la regiune.De ce este obligatoriu să mergi cu o asemenea reclămatie pe cale ierarhică pînă la regiune ? Timpul trece, iar perioada de program redus Dentru mamă expiră și ea Oare nu cumva, dincolo de a- cest drum întortocheat, se ascunde lipsa de dorință de a rezolva o cerere îndreptățită ?
Ion MARINOIU
Rm. Vîlcea

*de 8 ore. tntrucît nu mai alăptează copilul. Ceea ce surprinde este însă că. din această întîmplare. nu a fost reținută nici o concluzie probabil pe considerentul că problema s-a rezolvat de la sine. Se impun însă măsuri ca pe viitor să nu se mai creeze astfel de situații.
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Pe șantierele regiunii Crișana

Premise pentru o
TR I B U NA aetmtate
EXPERIENȚEI

ÎNAINTATE ritmică
anul 1967

Dacă în anii anteriori, de regulă, înregistra mari rămîneri în urmă la o serie de obiective industriale și social-culturale. în 1966 THistul regional de construcții Crișana a marcat o cotitură de 180 de grade în activitatea sa. Lună de lună, planul a fost realizat și chiar depășit, obținindu-se deosebite succese și în domeniul ridicării calității lucrărilor. Evidențierea experienței pozitive, a metodelor bune în activitatea de construcții din regiune a constituit tema unei convorbiri cu tov. Nicolae Fîntînă, directorul T.R.C.-Crișana :— Este pentru prima dată cînd putem afirma că beneficiarii noștri au luat în primire la termen tot ceea ce era prevăzut în grafice : secții noi la fabricile „Textila" și „Solidaritatea", un centru de •emiindustrializare a legumelor și fructelor, două complexe de deservire, stații de uscare a porumbului la Salonta, Săcueni șl Marghita, un pavilion cu 80 de paturi la băile Felix, școli și magazine. Acum cîteva zile s-a predat și S.M.T.-ul de la Sînmar- tin și este în cure. de re- cepiionare un cinematograf cu 500 de locuri la Beiuș.

material și moral deose
bit. Din planul pe 1967 
s-au și predat 119 aparta
mente în orașul Oradea 
și în regiune. Lunar, în medie, s-a realizat anul trecut 9,1 la sută din planul anual de investiții, a- dică aproape 20 la sută în trimestrul I, ceea ce confirmă că trusturile de construcții, pe baza concentrării eforturilor, au reale posibilități să lucreze intens și ritmic din primele luni ale anului.

la această 
eforturi ar

— Dar cu construcțiile 
de locuințe cum stați ?— La 25 decembrie 1966 s-au dat în folosință ultimele apartamente planificate ne anul trecut, din cele 1 387. în noul an intrat cu un credit

— Tocmai 
concentrare de 
fi util să vă referiți.— Am obținut rezultatele amintite, mai întîi. datorită existenței din timp a documentației tehnice necesare. Frontul de lucru a fost asigurat în cea mai mare parte. Avînd ca front de lucru un număr de 580 apartamente, aflate în diferite faze de execuție, în perioada de iarnă a anului trecut noi am imprimat șantierelor ritmul normal al celorlalte luni din an. Un alt factor cheie pe care îl vom fructifica în mod deosebit și în anul 1967 l-a constituit aplicarea cu îndrăzneală și perseverență a metodelor avansate de muncă. La blocurile din Oradea, de exemplu, s-au organizat loturi de muncitori specializați pe faze de lucrări. iar pe unele șantiere din regiune s-au format brigăzi specializate care au lucrat în acord global cu cumul de faze de lucrări. Ambele procedee au sporit răspunderea pentru ritmicitatea

și calitatea superioară a lucrărilor.
— Ați amintit de me

todele avansate de cons
trucție. Care au fost ele 
și ce efecte s-au obținut?— Mai intri subliniez importanța folosirii cofra- jelor glisante. Pentru reușita aplicării lor, în cadrul trustului s-a format un colectiv de ingineri și tehnicieni cu sarcina de a studia diferitele sisteme de glisare folosite în țară. Ne-am oprit la acel utilizat de constructorii clujeni (glisarea pereților concomitent cu turnarea planșeelor monolite) căruia i-am adus unele îmbunătățiri tehnice și organizatorice. Rezultatele ? Cu un efectiv redus de muncitori am ridicat în 7 luni peste 560 de apartamente, înregis- trînd o productivitate a- proape dublă- față de metodele tradiționale. Azi, noi ridicăm practic un bloc de 9 etaje (pereții și planșeele) în numai 14 zile șl obținem însemnate economii de material lemnos.

— Pentru anul 1967 se 
prevede o simțitoare 
creștere a volumului de 
construcții. Se pare că ați 
pășit cu dreptul și, dacă 
așa este, ce veți întreprin
de pentru realizarea în 
condiții exemplare a pla
nului de investiții ?— Intr-adevăr, în noul an avem de realizat un volum de construcții-mon- taj în valoare de peste 180 milioane lei : noi spații de producție la întreprinderile „înfrățirea", „Solidaritatea", „Arta", „Crișul", „Viitorul", peste 1 200 de apartamente și

numeroase alte obiective 1 social-culturale. Prin măsurile luate de comitetul executiv al sfatului popular regional, DSAPC-Cri- șana a reușit să predea pînă la finele anului 1966 68 la sută din documentația pe întregul an și sută la sută pentru trimestrul I. Dar nu trebuie uitat că de la predarea documentației de către proiectanți și pînă la asigurarea condițiilor optime de începere a lucrărilor, proiectele mai trec printr-o întreagă filieră: aprobarea lor, obținerea tuturor avizelor și autorizației de construcție. verificarea documentației de către constructor și de Banca de Investiții, întocmirea contractelor, de antrepriză generală, deschiderea finanțării și altele. Iată de ce toate a- ceste operații trebuie terminate în cel mai scurt timp și, de aceea, solicităm sprijin din partea forurilor de resort.Protejarea corespunzătoare a locurilor de muncă și asigurarea materialelor necesare, faptul că stația de betoane lucrează întreaga capacitate, s-au amenajat căileacces (în acest an pentru prima dată) spre blocurile în construcție ne-au permis să lucrăm din plin, în ritm susținut, din primele zile ale acestui an la 671 de apartamente aflate in diferite stadii de execuție. Am avut grijă, totodată, să evităm dezorganizarea șantierelor din regiune, asigurîndu-se lucrări în continuare, precum și păstrarea ritmului de execuție obținut în trimestrul IV al anului trecut. în strînsă colaborare cu proiectantul și beneficiarul am trecut la extinderea metodei cofraje- lor glisante și pe alte șantiere din regiune. Va trebui însă să insistăm mai mult asupra execuției finisajelor, care a rămas la același nivel scăzut datorită folosirii procedeelor clasice. Pentru eliminarea tencuielilor și a altor procedee umede vom trece la utilizarea plăcilor de azbociment, a diaplastului ca înlocuitor al faianței, a marmorei și plăcilor ceramice, precum și a altor materiale perioare calitativ și tetic.Dezbaterile cifrelorplan pe 1967 ne-au oferit prilejul de a insista și a- supra altor măsuri menite să asigure în cel de-al doilea an al cincinalului rezultate și mai consistente în creșterea productivității muncii, reducerea costului și ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor.
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UN REGIM STRICT
DE ECONOMII

industriale
(Urmare din pag. I)fiind de mult depășite. De pildă, Fabrica de conserve din Tecuci a lucrat în limitele normelor. Dar aceasta n-a împiedicat-o să risipească, numai la roșii, peste 700 tone. Tot în cadrul normei a risipit . materii prime în valoare de circa 800 000 lei și fabrica de conserve Zagna-Vădeni. E adevărat, Ministerul Industriei Alimentare și-a propus să rentabilizeze activitatea fabricilor de conserve. Acțiunea merită salutată. însă, nu prin menținerea în vigoare a unor norme de consum depășite sau a altor canale de risipă ministerul amintit va bara irosirea fondurilor materiale și bănești.Trebuie combătute și chiar lichidate în cel mai scurt timp rebuturile, care înghit an de an sute de milioane de lei. Ele nu sînt inevitabile. Este de remarcat la Uzinele „Electroputere“-Craiova stăruința depusă în vederea ridicării eficienței economice, obținerii unor însemnate beneficii, așa cum s-a întîmplat și în anul trecut, începind însă din octombrie 1965, trimestru de trimestru, în uzină au fost depășite nivelele de rebuturi. 1966, volumul rebuturilor din vina uzinei a fost de două ori mai mare. Cauzele constau, printre altele, în slaba calificare a unor muncitori de la noile fabrici, supravegherea insuficientă a proceselor tehnologice și

Numai în trimestrul III

lipsa asistenței tehnice în unele schimburi. Această mare întreprindere realizează produse de performanță, ceea ce reprezintă un fapt pozitiv. Dar oare există calitate înaltă numai în sine, fără să se a- sigure o economicitate superioară ? Desigur că nu.De fapt, așa după cum s-a arătat la plenara-C.C. al P.C.R. din 21--23 decembrie. 1966, este irațional să se prevadă ’ rebuturile prin plan. Iată de ce ministerele și direcțiile generale au îndatorirea să procedeze la o reconsiderare totală a acestei practici nejustificate. Nimănui nu-i este admis să irosească cu bună știință mijloacele materiale care i s-au dat spre administrare. Eventualele pagube să fie suportate de cei care le-au provocat și nicidecum de întreaga economie, așa cum se mai întîmplă încă. Este bine ca munca gospodărească și e- conomicitatea, obținerea unei producții superioare calitativ să fie răsplătite în mod deosebit. Tot așa însă socotim necesar ca atunci cînd au Ioc pierderi, determinate mai a- les de neglijență, să nu se treacă ușor cu buretele peste ele. în acest context ar trebui înțeleasă și rezolvată și problema rebutului.Reducerea și chiar eliminarea tuturor cheltuielilor neproductive este un alt capitol cu pondere în creșterea eficienței economice. Potrivit ultimelor date statistice. acestea grevează încă substanțial prețul de cost al multor în-

Creșterea producției vegetale și animale, sporirea veniturilor bănești și a valorii zilei-muncă in cooperativele agricole sînt condiționate în membrilor lorificarea griculturii cu eficiență maximă a mijloacelor de care dispun. în acest scop, un rol important îl are stabilirea judicioasă a normelor de muncă, îmbunătățirea continuă a acestora corespunzător condițiilor concrete în care se lucrează în fiecare unitate. Aceasta este o condiție de cea mai mare însemnătate în organizarea tot mai bună a proceselor de producție, mobilizarea la lucru a membrilor cooperatori, folosirea rațională a forței de muncă și creșterea productivității a- cesteia.Preocupindu-se an de an de îmbunătățirea normelor de muncă, de extinderea pe scară tot mai largă a retribuirii suplimentare, multe unități cooperatiste au ridicat substanțial eficiența producției. în perioada 1963—1965, la cooperativa agricolă din Feldioara, regiunea Brașov, de exemplu, recolta de sfeclă a crescut cu 7 100 kg la hectar, producția de lapte realizată în medie de la fiecare vacă furajată cu 790 litri etc. Totodată, prin îmbunătățirea an de an a normelor. numărul de zile-muncă oe tona de sfeclă de zahăr a fost redus de la 7,5 la 5,8. Reduceri similare s-au înregistrat și la alte produse. Alături de alte aceasta a făcut posibil ca zilei-muncă să crească de în 1963, la 30 lei în anul semenea cooperative care s-au preocupat de perfecționarea continuă a normelor de muncă, de stabilirea lor judicioasă, în funcție de condițiile concrete din fiecare u- nitate, sînt numeroase în toate regiunile țării. Totuși sînt încă multe cazuri muncă nu discernămînt, un nivel scăzut fată de stadiul tual de dezvoltare tehnică și economică al unităților noastre cooperatiste. Aceasta sum ridicat de de produs și Zilei-muncă la

primul rînd de munca cooperatori pentru va- marilor rezerve ale a- socialiste și utilizarea

măsuri valoarea la 19 lei 1965. A-

cînd normele sînt stabilite menținîndu-se de cu la ac-
determină un con- muncă pe unitatea menținerea valorii un nivel scăzut,

ANGAJAMENTE
1967

(Urmare din pag. I)

o condiție esențială9 9pentru sporirea producțieicreșterea veniturilor
9țărănimii cooperatiste

o frînă în calea crește-constituie rii productivității muncii.Este foarte important ca membrii consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole, toți cooperatorii să înțeleagă necesitatea îmbunătățirii normelor de muncă pe măsura perfecționării tehnicii și a tehnologiilor folo'site în producție, pe baza experienței a- cumulate și a rezultatelor obținute. în ultima perioadă gradul de mecanizare a lucrărilor agricole a crescut simțitor. în cooperativele agricole aratul se execută meca_- nizat în proporție de 95 la sută, recoltatul cerealelor păioase — de 65 la sută, lucrările de întreținere a culturilor prășitoare — de 58 la sută. în creșterea animalelor, în numeroase cooperative s-au mecanizat o serie de lucrări cum ar fi alimentarea cu apă, transportul furajelor și evacuarea gunoiului de grajd etc. Cu toate acestea, în unele cooperative agricole sînt folosite și astăzi norme depășite, stabilite în condițiile 4—5 ani, o creștere tuielilor de unitatea de . costurilor de producție.Activitatea din cooperativele a- gricole trebuie să urmărească sporirea valorii zilei-muncă prin ridicarea continuă a nivelului producției și nu prin creșterea exagerată a numărului de zile-muncă ca urmare a proastei normări.Pentru a îndrepta această stare de lucruri, Uniunea Națională, în baza sarcinilor stabilite de Congre-
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existente acum ceea ce determină nejustificată a chel- forță de muncă pe produs, o scumpire a

sul Uniunii Naționale a întocmit un studiu amplu privind normele de muncă, la care au luat parte peste zece mii de cooperatori fruntași, cadre de conducere și specialiști. Pe acest temei în ședința sa plenara din 19—20 decembrie 1966 Consiliul Uniunii Naționale a a- probat noile norme pentru producția vegetală și creșterea animalelor care vor fi folosite, orientativ, de către cooperativele agricole începind din anul 1967. Ce prevăd acestea ? Care sînt îmbunătățirile aduse noilor norme, față de cele din anul 1959 ?La culturile prășitoare, unde se cere multă muncă manuală, îndeosebi în perioadele de vîrf și toamna, normele existente au fost îmbunătățite, pentru termene litate. cultură bunătățit normele de muncă la îngrijirea culturilor și, în mod deosebit, la recoltat, sortat și ambalat, spre a crea condiții superioare de valorificare a acestor produse atît pe piața internă, cît si pe cea externă. De asemenea, prin noile norme recomandate se mărește cointeresarea cooperatorilor

asigurînd condiții executarea lucrărilor în mai scurte și de ca- în legumicultura, viti- și pomicultură s-au îm-

în executarea lucrărilor de combatere a dăunătorilor, în deservirea mașinilor și agregatelor.în cooperativele agricole au luat o amploare tot mai mare lucrările de irigații și de amenajare a terenurilor erodate. în pantă, precum -și cultivarea legumelor în sere, solarii și răsadnițe, s-au creat condiții pentru valorificarea unor cantități sporite de legume, fructe, struguri etc. Multe dintre lucrările impuse de a- ceste noi condiții nu erau incluse în vechiul normativ. Pentru a înlătura acest neajuns au fost elaborate norme de muncă noi care vor ajuta consiliile de conducere să se orienteze mai bine în normarea lucrărilor respective.Cu aceeași grijă a fost rezolvată problema îmbunătățirii normării muncii în sectorul zootehnic. S-au prevăzut norme de muncă și indicatori de retribuire în zile-muncă pentru mai multe categorii. de îngrijitori de animale față de cele existente pînă în prezent. Totodată, s-a prevăzut ca retribuirea muncii membrilor cooperatori care lucrează la fermele de animale să se facă at’ît după producția realizată, sporul greutate vie și numărul lor obținuți, cît și după de animale pe care îl fiecare cooperator. Prin acestor recomandări se vor lichida neajunsurile existente în trecut. cînd unii membri cooperatori, care lucrau la anumite categorii de animale, realizau crea puține zile-muncă, ceea ce diml-

în produși- numărul îngrijește aplicarea

nua cointeresarea lor materială, iar alții obțineau un număr prea mare de zile-muncă anual, fără a avea o contribuție personală deosebită la sporirea producției.Prin noile norme • propuse s-a urmărit să se asigure uu consum mai rațional de zile-muncă în diferite ramuri de producție și un raport mai echitabil între cîștigu- rile realizate de cooperatorii care lucrează în brigăzile dc cîmp, la fermele de animale și în alte sectoare. Normele de muncă recomandate de către Consiliul Uniunii Naționale sînt însă orientative. Tinînd seama de aceasta consiliul de conducere al fiecărei cooperative, cu sprijinul colectivului de normare a muncii, al specialiștilor și pe baza experienței acumulate, va trebui să adapteze normele de muncă recomandate, în așa fel îneît ele să corespundă condițiilor locale existente.în general, mărimea normelor de muncă se stabilește, de către adunarea generală, pe întreaga cooperativă. Avînd în vedere însă că există unități cooperatiste formate din mai multe sate, cu condiții de lucru diferite, este bine ca adunarea generală să norme de brigăzi, în cretă dinUn rol narea continuă a normelor revine colectivelor de normare a muncii alese de către adunările generale. Ele vor trebui să-și înceapă c!t mai curînd activitatea, să-și aducă contribuția la stabilirea normelor de muncă pentru anul 1967, să analizeze în cursul anului cum ele îndeplinite și să propună bunătățirea lor. Propunerile cute de către colectivul normare trebuie supuse în fiecare an, de către consiliul de conducere, dezbaterii și aprobării adunărilor generale.Stabilirea unor norme de muncă judicioase, cunoașterea lor a- mănunțită de către membrii cooperatori și aplicarea lor vor duce la întărirea disciplinei în muncă, la cointeresarea cooperatorilor în executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor, la folosirea rațională a fondului de la sporirea producției

aprobe muncă diferențiate no funcție de situația con- fiecare loc.important in perfecțio-

sînf îmfă- de

ziie-muncă. agricole. I

treprinderi subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ușoare,Construcțiilor și Ministerului Industriei Alimentare. Practica arată că și aceste cheltuieli pot fi prevenite, mai- intri printr-o mai bună politică a stocurilor de materii prime și materiale. Fabrica de ciorapi Timișoara, deși anul trecut s-a străduit să îmbunătățească nivelul de eficiență și ritmicitate al producției, totuși nu a putut folosi integral capacitatea mașinilor și utilajelor. Aceasta datorită neajunsurilor în aprovizionarea cu materiale, cînd s-au înregistrat 64 404 ore de stagnare, timp în care se putea realiza o producție de peste 1 milion de lei. Răspunzătoare se face nu numai conducerea fabricii, care nu a prevenit neajunsurile din aprovizionare. ci și forul ei de resort din Ministerul Industriei Ușoare.Desigur, cauzele acestor cheltuieli păgubitoare sînt cunoscute de conducerile întreprinderilor. Tocmai de aceea și în scopul evitării lor, al rentabilizării producției în fiecare unitate economică, s-au întocmit grafice și planuri de măsuri, prin care pot fi puse în valoare mari rezerve interne. Important este ca măsurile preconizate să nu .fie aplicate cu țîrîita. ca întreprinderile să renunțe la tendința de a ascunde sub „obroc" rezervele lor. Asemenea practici s-au constatat cu prilejul unor controale efectuate de organele Ministerului Finanțelor la un număr de 82 de întreprinderi. Față de numai 26 milioane de lei, stabilite ca rezerve interne de reducere a pierderilor pe anul 1967, la o analiză mai profundă s-au identificat 200 milioane de lei. Tinînd seama de aceste atitudini care nu aduc nici o contribuție la creșterea rentabilității producției, este necesar ca ministerele să ia măsuri energice și împotriva acelora care se cramponează de „specificul producției" pentru a umfla prețul de cost. în acest sens, organelor de control bancar-financiare le revine sarcina de a manifesta o înaltă exigență la evaluarea tuturor posibilităților de reducere a cheltuielilor de producție.Aplicarea unui strict regim de economii nu vizează doar unitățile economice. Ea este actuală și pentru unitățile bugetare, unde, de asemenea, se constată încă fenomene de risipă, de cheltuire neeconomi- coasă a fondurilor materiale și bănești. Folosindu-se de nenumărate „argumente", an de an, unitățile de învățămînt superior au cerut fonduri de aprovizionare tot mai mari, iar în momentul de față dețin stocuri de chimicale, reactivi, sticlărie de laborator, echipament în valoare de peste 34 milioane de lei. în trei trimestre din anul trecut, în sectorul administrativ și cel social- cultural, s-au constatat peste 6 000 cazuri de plăți nelegale, ceea ce echivalează cu abuzuri la adresa avutului obștesc. Din 1967, în sectorul bugetar, eforturile pentru asigurarea unei înalte eficiente economice trebuie să se manifeste continuu, începind din momentul planificării cheltuielilor și pînă la utilizarea propriu-zisă a fondurilor. Este imperios necesar să se înțeleagă bine că nimeni nu are permisiunea să irosească mijloacele care îi sînt puse la îndemînă. Cine cheltuiește fondurile nerațional, fără discernămînt, trebuie să poarte și răspunderea materială.în promovarea unui înalt spirit de economicitate în toate unitățile productive și bugetare, un rol deosebit îl au organele bancare și financiare. Cu pîrghiile de care dispun,. ele pot și trebuie să intervină ferm pentru a impune un regim sever de economii în utilizarea tuturor fondurilor. Organele noastre de control și revizie, alături de inspecția bancară, vor sprijini, în mai mare măsură întreprinderile pentru mobilizarea rezervelor existente. eliminarea sau reducerea pierderilor și a cheltuielilor neproductive. prevenirea oricăror plăți în afara legii, astfel îneît 1967 să fie în fapt un an de profundă cotitură in creșterea eficientei întregii activități economice.

M misterului M.aisterului Industriei Industriei

Preocuparea deosebită a colectivului pentru creșterea nivelului tehnic al producției s-a manifestat prin inițierea unor cercetări științifice în cadrul uzinei și stabilirea unor termene scurte pentru efectuarea lor. Astfel, pînă la sfîr- șitul lunii aprilie se vor încheia studiile privind etalona- rea quantovacului pentru extinderea utilizării lui la analizele spectrale asupra fontei, în scopul îmbunătățirii calității acesteia. Pînă la aceeași dată vor fi puse la punct studiile în legătură cu utilizarea substanțelor fabricate în țară la electroliții băilor de cadmiere, iar pînă la 23 August — studiul referitor la deformarea plastică prin elec- trorefulare a supapelor locomotivei Diesel-electrice și stabilirea tehnologiei de fabricație. De asemenea, va fi efectuat studiul privind introducerea insuflării oxigenului în baia metalică, asigurîndu-se astfel îmbunătățirea calității oțelurilor. Va fi realizată perfecționarea constructivă a pereților blocului și carterului motorului Diesel de 2 300 CP în vederea creșterii puterii a- cestuia.Pentru realizarea angajamentului a fost întocmit un amplu plan de măsuri tehni- co-organizatorice cuprinzînd prevederi deosebit de eficiente, cum sînt : organizarea debitării centralizate a tablelor, extinderea aplicării sudurii automate sub strat de flux la. fabricarea locomotivelor Diesel-electrice, generalizarea folosirii amestecurilor de formare cu autoîntărire la turnătoria de oțel
întreprinderea? 
„Țesătura"- 

lași ,
In lumina sarcinilor privind dezvoltarea într-un ritm mai rapid, în acest an, a producției bunurilor de consum, stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din luna decembrie, colectivul întreprinderii „Țesătura” din lași se angajează să realizeze peste prevederile planului pe anul 1967 :

— 3 000 000 tel la pro
ducția globală ;
— 3 000 000 Ies la pro
ducția marfă vîndută și 
încasată ;
— 0,3 la sută la produc
tivitatea muncii;
— 400 000 lei economii 
la prețul de cost ;
— 400 000 lei beneficii ;
— 50 ione fire de bum
bac ;
— 100 000 m p țesături 
finite de bumbac ;
—• 8 tone economii la 
materii prime (bumbac 
și fire) ;
— 150 000 mp țesături 
bumbac de calitate ex
tra ;
— 8 articole noi.Pentru realizarea acestui angajament au fost aplicate sau urmează a fi luate în continuare o serie de măsuri, printre care :
— creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor din 
filatură și țesătorie cu 
0,5 la sută ;

— organizarea de cursuri 
de calificare, ridicare 
a calificării și de spe
cializare pentru un nu
măr de peste 800 mun
citori și ajutori de mai
ștri ;
— întărirea activității de 
cercetare uzinală și 
dezvoltarea colaborării 
cu institutele de cerce
tări ;
— organizarea unul a- 
telier de mecanică fină 
pentru deservirea sec
țiilor de fabricație;
— înlocuirea garnlturîloi 
elastice cu garnituri so
lide la 20 de carde, 
ceea ce va duce la creș
terea producției și îm
bunătățirea calității a- 
cesteia ;
— înlocuirea motoareloi 
electrice la mașinile cu 
inele de la filatura car- 
dată în vederea măririi 
randamentului acestor 
mașini.
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CURSURI UNIVERSITARE
FĂRĂ... CURSURI

Apropierea unei sesiuni de examene readuce de fiecare dată în actualitate problema cursurilor universitare. în urma unor discuții asidue purtate deopotrivă în ședințele de catedră sau în consiliile științifice ale facultăților apare tot mai frecvent concluzia că o mare parte din cărțile în care studenții ar urma să găsească, sub forma unor sinteze redactate clar și succint, cunoștințele expuse în prelegeri, lipsesc din indicațiile bibliografice, lipsesc din rafturile bibliotecilor, lipsesc, de asemenea, din tipografiile editurilor.După cum am fost informați, aproape jumătate din cursurile profila- toare, în învățămîntul superior tehnic, economic și agricol, sînt neacoperite pînă în prezent cu manualele necesare, peste 50 Ia sută din disciplinele fundamentale studiate în învățămîntul universitar și de artă au o soartă a- semănătoare. La o seamă de discipline de bază pentru formația viitorilor specialiști, dintre care am putea cita manuale de istorie și de filozofie, de istorie a literaturii române și chimie, de fizică atomică și moleculară, de mecanică cuantică, spectroscopie nucleară, tehnologie a construcției mașinilor înalte etc, studenții sînt obligați să aprofundeze șl să sistematizeze cunoștințele după notițe sau lucrări științifice mai mult sau mai puțin înrudite.Ce cauze conduc la crearea unei asemenea situații ? în multe instituții de învățămînt superior există, firește, intenții bune pe temeiul cărora se fac propuneri numeroase și, în final, se alcătuiesc planuri de elaborare a manualelor universitare. Aceste planuri sînt core
NOTE DE- LECTOR

TRAIAN FILIP:

„DESEN 
DUPĂ
NATURĂ"

„Desen după natu
ră’ ar putea părea la 
prima vedere un ro
man al vie)ii de inter
nat }i de școală cum 
am avut atîtea în lite
ratura noastră, mai iz
butite sau mai puțin 
intrate în sfera de gra
vitație a literaturii. 
Dar încă din primele 
pagini ne dăm seama 
că autorul, Traian Filip, 
nu vrea să meargă pa 
drumuri știute : o anu
me gravitate a narațiu
nii, o trepidajie ascun
să a sufletului sub apa
rente calme te fac să 
bănuiești că nu latura 
spectaculoasă și anec
dotică a viefii de ado
lescent îl atrage în pri
mul rînd pe romancier. 
Și într-adevăr : înce- 
pînd cu naratorul Dick 
ce trăiește în primele 
pagini neliniștea omu
lui tînăr, născut și cres
cut într-un mic oraș de 
provincie și intrat 
brusc în viata trepi
dantă a Capitalei, ne 
dăm seama că Traian 
Filip altceva încearcă 
în cartea sa. Și după 
ce am închis ultima 
pagină, situăm romanul 
în categoria acelor 
cărfl ce caută să des
cifreze traiectoria mo
rală a unor tineri pen
tru care viața înseam
nă mai înainte de toa
te răspundere, o pri
vire matură asupra vii
torului, o evaluare lu
cidă a propriilor posi
bilități. Firește, nu 
lipsesc nici acele fap
te pe care chiar tînărul 
ce a lăsat în urmă ado

late la Ministerul învăță- mîntului, pe baza lor se stabilesc alte planuri ale Editurii didactice și pedagogice și... cam atît, pentru că de foarte multe ori angajamentele rămîn neonorate. Cîteva cifre statistice sînt deosebit de semnificative în această privință. în planul tematic pe 1966 al Editurii didactice și pedagogice au fost incluse circa 400 titluri de cursuri. Potrivit instrucțiunilor — cunoscute deopotrivă de au-
De ce întîrzie elaborarea 
și editarea unor cursuri 

pentru învățâmîntul superior ?

tori, redactori etc — manuscrisele acestor manuale trebuiau să fie în redacție cel mai tîrziu la/ data de 1 noiembrie 1965, cînd au fost recepționate doar 93 de titluri. Orice bănuială de situație excepțională se spulberă după o sumară consultare a planului tematic pe 1967, unde din cele '290 de titluri au sosit pînă la data de 15 noiembrie 1966 manuscrisele a 34 de lucrări. Consecința acestor întîrzieri ? Amînarea a- pariției unor cursuri universitare promise de mult timp studenților.Deseori, angajamentele neonorate se justifică prin lipsa de timp a cadrelor didactice. Desigur, nimeni nu poate susține că elaborarea unui curs universitar în vederea tipăririi sale este sinonimă cu asamblarea notițelor după care li se predă studenților o anume disci-

lescenta le mai păs
trează cîfeodată : na
ivitatea, o anume aple
care spre șotii, o doză 
de copilărie chiar. Dar 
nu pe acestea le refi
ne prozatorul pentru 
că eroii săi au în față 
întrebări mult mai di
ficile ca oameni și ca 
viitori artiști. Romanul 
acesta este mai degra
bă o suită de portrete, 
de viefi paralele ale 
unor oameni care deși 
vor avea același drum 
în via(ă sînt atît de 
deosebifi ca firi șl tem
peramente. Intr-adevăr 
conflictul nu se în
cheagă în jurul unor 
înfîmplări deosebite. 
Noua carte II definește 
cred și mai clar pe 
Traian Filip : mă gîn- 
desc la modul în care 
frămîntările mediului 
își pun amprenta asu
pra existentei eroilor. 
Aparent lipsite de 
conflict, cărțile lui Tra
ian Filip au o intensă 
tensiune interioară care 
se hrănește din aceas
tă maturitate morală 
și intelectuală a eroi
lor sau mai bine zis a 
fiersonajului central.
ntre cele două cărți 

ale sale „Amar" și 
„Desen după natură", 
eroul a evoluat și, cum 
este firesc, are în re
centul roman mai pu
țin un rol de specta
tor care descifrează cu 
uimire fainele lumii și 
caută să-i dezlege fi
rele pentru el încîlcife. 
Adolescentul căruia o- 
rașul mare îi dă o sen- 
zafie de neliniște nu se 

plină. Pregătirea unui ciclu de prelegeri în vederea tipăririi lor are semnificația unei încoronări a activității didactice desfășurate, necesită un efort suplimentar de informare științifică, de sinteză și sistematizare a cunoștințelor, de originalitate. Amintind însă a- ceste cerințe, n-am făcut decît să enunțăm condițiile pe care trebuie să le îndeplinească activitatea profesională a fiecărui cadru didactic, așa încît

a situa procesul de elaborare a manualelor în a- fara activității de fiecare zi înseamnă a disocia artificial munca științifică de cea didactică. De a- ceea, ar fi indicat ca forurile de resort să analizeze propunerea, deseori formulată de profesori și conferențiari, potrivit căreia procesul de elaborare a unui curs universitar să fie inclus în norma fiecărui cadru didactic.în elaborarea cursurilor universitare se adoptă întotdeauna cel mai bun principiu metodologic ? Tov. prof. dr. docent 
Constantin Anastasatu, prorector al Institutului de medicină și farmacie din București, este de părere că unele întîrzieri în redactarea lucrărilor se datoresc adesea formulei „manualului unic". Pe lîngă unele avantaje incontestabile — ne-a declarat interlocutorul nostru — formula manualu

poate fixa la începui ; 
trăiește o stare de sin
gurătate, de căutare a 
căilor în via(ă. De în
dată ce eroul intră în 
existenta cotidiană a 
școlii, de îndată ce îm
parte cu noii săi colegi 
preocupările și grijile îl 
simțim mai deschis că
tre lumea din jur. Poa
te și de aceea tonalita
tea cărfii mi se pare 
din acest moment a fi 
într-un fel schimbată. 
Mai precis, acum, eroul 
își rezervă mal ales 
rolul de povestitor, re- 
frăgîndu-se, desfășu- 
rînd amplele biografii 
ale colegilor săi. Cele 
mai multe interesante, 
semnificative. Se con
turează imaginea unei 
generafii care a pășit 
în viată cu încredere 
și caută să înțeleagă 
acum marile răspun
deri care îi vor sta în 
fa|ă. Personajele sale 
se frămîntă pentru a 
afla un ideal și căile 
lui de realizare.

Pînza narațiunii se 
desfășoară înaintea 
noastră cu calm, pe în
delete, autqrul zăbo
vind asupra unor mo
mente în care carac
terele își definesc mai 
net, anumite trăsături, 
în felul acesta autorul 
caută să rămînă fidel 
titlului și să ne dea un 
„desen după natură*.

Formula este, desi
gur, interesantă șl pînă 
la un anume punct pa
sionantă. De ce pînă la 
un anume punct ? Pen
tru că în timpul lectu
rii am regretat uneori 
că autorul nu a operat 
o selecfie mai adîncă 
în materialul pe care 
l-a avut la îndemînă. 
Mi s-a părut pe alocuri 
că relatarea unor fapte 
putea să fie mult re
dusă, că un spirit se
lectiv mai atent l-ar fi 
făcut să men(ină roma
nul la același grad de 
interes tot timpul des
fășurării acfiunii.

Dar cînd termini 
cartea lui Traian Fi
lip, un sentiment de 
satisfacție te încearcă. 
Și aceasta pentru că 
te-ai întîlnit cu un ro
man bine scris, în care 
o subtilă analiză psiho
logică se îmbină cu 
arfa unei narațiuni so
bre și cursive. Un ro
man în care trăiești un 
moment din existenta 
tinerei generalii de In
telectuali de astăzi, în 
paginile căruia ne re
cunoaștem nu numai 
odată.

Valeriu RAPEANU 

lui unic are și unele inconveniente. Adeseori autorii unui asemenea manual aparțin mai multor centre universitare, sînt de formație inegală, cu concepții și experiență diferite în specialitate. Acestea explică de ce colaborarea autorilor se face destul de greu, iar omogenitatea și unitatea căutată este, în multe cazuri, o omogenitate formală și o unitate mai mult tipografică. Cel puțin în domeniul medical și farmaceutic, ar fi indicat ca pe lîngă elaborarea cursurilor unice, să se treacă la tipărirea manualelor redactate, dacă nu de fiecare catedră, cel puțin de catedrele cu experiență și posibilități în această direcție. Premierea celui mai reușit dintre acestea ar crea o emulație specifică în colectivele de catedră, ar permite profesorilor din învățămîntul superior să-și perfecționeze mai rapid pregătirea lor științifică și metodică.în aceeași ordine de idei, alte cadre didactice, printre care prof. ing. A- 
lexandru Domșa, rectorul Institutului politehnic din Cluj, consideră că procesul redactării cursurilor poate fi apreciabil simplificat și îmbunătățit pe calea utilizării mai bune a posibilităților locale de multiplicare prin litogra- fiere. Amenajarea unor spații mai mari de multiplicare, dotarea și gospodărirea lor cu grijă de către consiliile științifice pot contribui implicit la ridicarea calității învăță- mîntului superior și la o conturare mai proeminentă a personalității fiecărui institut.Asemenea propuneri de elaborare perfecționată a cursurilor universitare ar mai putea fi citate. Nu o facem pentru că ele sînt bine și de mult timp cunoscute. Am vrea însă să subscriem opiniei acelor cadre didactice universitare care susțin că măsurile preconizate sau în curs de aplicare în vederea tipăririi în condiții corespunzătoare a manualelor pentru studenți nu pot fi desprinse din contextul lor general, din ansamblul acțiunilor de perfecționare a sistemului general de învățămînt. A elabora cursuri la timp și cu o înaltă ținută științifică și pedagogică înseamnă desigur a întreprinde măsuri pentru grăbirea procesului de redactare și folosirea celor mai bune principii metodologice. De maximă însemnătate este extinderea și îmbunătățirea cercetării științifice în învățămîn- tul superior, sporirea posibilităților de documentare științifică. întărirea rolului colectivelor de catedră, ca cele dinții nuclee propulsatoare ale vieții universitare, interioare de activitate colectivă unde adeseori poate fi redactat actul de naștere al unor școli naționale.

Mihai IORDANESCU

Pregătiri pentru Concursul 
și Festivalul Internațional „George EnesciT

Bucureștiul va găzdui anul acesta, 
intre 5—20 septembrie, una din ma
nifestările artistice internaționale de 
prestigiu ale țării noastre: cea de-a 
IV-a ediție a Concursului și Festivalu
lui consacrat vieții și activității mare
lui muzician român George Enescu.

Experiența dobîndită la primele trei 
ediții a permis ca noii competiții, fără 
a schimba structura generală a con
cursului, care cuprinde ca fi în trecut, 
tot trei secții (vioară, pian și canto), să 
i se aducă unele modificări. Astfel, mu
zica românească va fi prezentă prin- 
tr-un număr mai mare de piese ale 
compozitorilor noștri, iar spațiul rezer
vat muzicii contemporane va fi lărgit.

Pentru ediția din 1967 se vor pune 
la dispoziția concurenților trei volume 
de muzică românească, cuprinzînd un 
număr impresionant de lucrări ale 
compozitorilor noștri, scrise pentru 
vioară, pian și canto, ceea ce le 
va oferi o posibilitate și mai lar
gă de alegere a piesei pe care o vor in
terpreta, conform înclinațiilor și gustu
lui lor artistic.

Acompaniamentul etapei finale ca fi 
asigurat de două orchestre simfonice. 
Conform noului regulament, benefi
ciază de acompaniament cu orchestră 
secțiile de vioară și de pian. Etapa a 
111-a a concursului de canto se va des

fășura, ca și celelalte două etape, cu 
acompaniament de pian, mai avantajos 
cîntăreților.

Ca și la edițiile anterioare, din furii 
vor face parte reprezentanți de seamă 
ai vieții muzicale românești, precum și 
personalități de prestigiu de peste ho
tare. După cum ne informează secre
tariatul de organizare a Concursului și 
Festivalului Internațional „George E- 
nescu', și-au dat asentimentul să facă 
parte din juriul de vioară : Joseph Cal- 
vet (Franța), Kovacs Denes (R.P. Un
gară), Henri Gagnebin (Elveția), Valeri 
Klimov (U.R.S.S.), Louis Persinger 
(S.U.A.), Louis Poulet (Belgia), H. de 
Roo (Olanda), Hans Sittner (Austria), 
Werner Schulz (R.D. Germană), Jo
seph Vlach (R.S. Cehoslovacă); din ju
riul de pian : Guido Agosti (Italia), de 
Gontaud Biron (Franța), N. Emeliano- 
va (U.R.S.S.), Vagn Holmboe (Dane
marca), Andrâ Marescotti (Elveția), 
Gerhard Puchelt (Berlinul occidental), 
Magda Tagliaferro (Brazilia), Amadeus 
Wehersinke (R.D. Germană), Boleslaw 
Woytovics (R.P. Polonă); din juriul de 
canto : Cristo Brambarov (R P. Bulga
ria), Fritz Hoyois (Belgia), Mario La- 
broca (Italia), Serghei Lemeșev 
(U.R.S.S.), Bogo Lescovici IR.S.F. Iu
goslavia), Rolf Liebermann (R.F. Ger
mană), Jeanine Micheau (Franța), Zo-

raida Morales (Cuba), M. Pallandios 
(Grecia), Lionel Salter (Anglia).

Cu prilejul Concursului și Festivalu
lui va avea loc și un Simpozion de Mu
zicologie (12, 13 și 14 septembrie), de
dicat vieții și activității artistice a lui 
George Enescu, organizat de Uniunea 
Compozitorilor.

Prin tematica abordată, lucrările 
simpozionului își propun să trateze as
pecte ale personalității multilaterale a 
lui George Enescu în raport cu cultura 
muzicală românească și universală. Vor 
fi dezbătute aspecte ale esteticii, stilu
lui și limbajului muzical în opera sa, 
probleme privind arta interpretativă, 
precum și unele probleme de documen
tare (bibliografie, lexicografie). Muzi
cienii români și străini vor avea astfel 
posibilitatea ca în cadrul comunicări
lor și discuțiilor ce vor avea loc cu a- 
cest prilej să contribuie la adîncirea 
cercetării creației și artei interpretative 
a marelui muzician român în memoria 
căruia se organizează aceste manifes
tări muzicale trienale.

Termenul de înscriere pentru parti
cipare la lucrările simpozionului este 1 
aprilie 1967 Lucrările se trimit la se
cretariatul Concursului și Festivalului 
Internațional „George Enescu" din str. 
Știrbei Vodă nr, 1.

Aurelia GOL1ANU

Există între crea torii de cultură ți beneficiarii lor o cale a comunică rii directe și o cale mediată de critici. Acești specialiști care citesc cărți, vizionează piese, filme sau programe de televiziune, cercetează expozițiile sau ascultă concerte pentru a emite a- poi judecăți complexe despre opere și autorii lor, despre idei și mijloace de realizare artistică, despre interpreți și tehnici de difuzare a culturii, își asumă azi mai multe răspunderi și atribuții decît vechiul kritikos. Criticul nu este numai specialistul în arta de a judeca însușirile și valoarea unei ope re, arbitrul care apreciază merite sau pune în lumină defecte, mentorul care amintește statornic creatorilor canoanele artei și datoria de a le respecta. O cultură care nu cunoaște limitări ale beneficiarilor, o cultură care-și păstrează deschise tezaurele oricui și invită necontenit pe toți la împărtășirea din ele cere criticului în egală măsură să împlinească funcția, frumos definită cîndva de Matthew Arnold, drept : „O strădanie dezinteresată de a învăța și răspîndi tot 

ce e mal bun din ceea ce se cunoaște și se gîn- dește în lume".Locul criticului în peisajul cultural este deci un post de observație, un scaun de judecată, dar și o catedră, o tribună. Omul de pe stradă muncește șl se cultivă ; în- tîlnirea sa cu opera de artă este, în cele mai multe cazuri, subsidiară activităților sale de căpetenie Examenul operei de artă este, dimpotrivă, activitatea principală a criticului, ceea ce-i conferă privilegiul de a frecventa necontenit o bogată lume de valori și de a o cunoaște în structura ca și în detaliile care scapă spectatorului sau cititorului obișnuit Tocmai acest privilegiu dă criticului' autoritatea de a dialoga cu creatorii și posibilitatea de a îndruma pe beneficiarii culturii. Față de creator, criticul este nu numai apărătorul sever al criteriilor artei dar și reprezentant al beneficiarilor, cărora le cunoaște apetențele și gusturile, ceea ce îi dă dreptul să vorbească sau să scrie în numele acestora.Față de beneficiarii culturii. criticul nu este numai cunoscătorul operelor, dar și îndrumătorul în înțelegerea lor. ceea ce presupune indispensabile calități didactice Răutăcioasa observație a lui Disraeli („criticii sînt oamenii care au eșuat în literatură sau artă") este, firește, nedreaptă : un a- devărat critic trebuie să fie deopotrivă un prieten al muzelor, capabil să le 

înțeleagă, și un literat, posesor al limbii frumoase șl comprehensibile, obligatorie pentru oricine vorbește despre artă. Nedumeririle se ivesc cînd citim (se întîmplă a- desea) pagini de cnttcă în care obscuritățile operei de artă sînt amplificate de obscuritățile criticii însăși. Fiecare artă dispune azi de un vocabular special, binecunoscut creatorilor și criticilor, rnai puțin însă cititorilor. Folosirea lui lasă uneori impresia unei discuții între specialiști, inaccesibilă „laicului". Informația bogată a criticului îi permite să citeze, pentru a-și ilustra argumentarea, artiști sau opere care nu fac parte din cultura generală a cititorilor săi. încărcarea textului cu metafore, în special în paginile de critică muzicală sau plastică, nu ajută nici ea la lămurirea amatorilor de artă.Fără îndoială, a pretinde criticului folosirea u
PUNCTE 

DE VEDERE

de Virgil CÂNDEA

nui limbaj accesibil oricui înseamnă a-i impune o sarcină de multe ori ingrată. Educația artistică nu se tace numai citind cronica muzicală, literară, plastică etc., din revistele culturale sau presa cotidiană. De curînd, în „Scînteia" se amintea despre datoria critic:! de a pregăti pe spectatorul de mîine încă de pe băncile școlii, printr-o atentă și metodică Introducere în valorile teatrului Observația este valabilă pentru oricare dintre arte și este locul să constatăm că pentru cea mai complexă dintre ele (arta filmului. în care receptăm concomitent tmaginea. interpretarea, scenariul, regia, muzica, montajul, autenticitatea istorică etc.) sîntem reduși la mijloace autodidactice.Dorința criticului de a întîlnt cititori avizați cărora să le poată expune, cu convingerea că este înțeles, judecățile sale, este legitimă, dar criticii înșiși își pot pregăti cititorii și prin alte mijloace decît obișnuita cronică. Avem nevoie de bune introduceri în estetica teatrului, în arta filmului, în plastică, de cărți cu tema : „De ce și cum trebuie apreciată o operă de artă* și aceasta pentru toate artele. Cărți cuprin- zînd, în afara obișnuitului istoric al artei respective, lămuriri despre mijloacele de a exprima frumosul 

șl adevărul, date biografice despre principalii creatori care le-au ilustrai, informații despre operele de seamă și un cît de succint vocabular tehnic, propriu fiecărei arte.Altădată, criticii scriau mai mult pentru creatori, exercitîndu-și mai a- les funcțiunea de pedagogi sau cenzori ai acestora. „Arta poetică" a lui Horațiu, „Instituțiile oratorice' ale lui Quintilian, „Arta poetică" a lui Boi- leau aveau un asemenea scop. Asemenea opere e- rau scrise însă în climatul cultural al dispărutelor „republici ale literelor' în care creatorii își vorbeau în graiuri ermetice, neglijînd sau chiar ferindu-se de marele public.înalta competență a criticii —■ mă refer îndeosebi la cea care, prin mijlocirea publicațiilor de tiraj are un larg și puternic rol educativ — nu se alterează prin nimic dacă este făcută în cuvinte simple, clare, cu o putere de convingere ce se constituie din logica argumentelor, din evidența faptelor la care se aplică.Credința unora că un vocabular căutat și un stil pedant dau strălucire scrisului a fost de mult denunțată drept o penibilă iluzie. Nu sînt rare paginile de critică din presa centrală sau regională în care această iluzie stăruie, procedeu de puțin preț, menit să crească în cititorul strivit de neologisme și termeni tehnici spaima fată de condiția „specialistului*. Mai grav este atunci cînd criticului 1 se substituie un amator ce se dă drept critic, de multe ori mai puțin informat decît însuși cititorul căruia i se adresează ; în acest caz, „aparatul critic' pe care-1 desfășoară cu virtuozitate pe dinaintea ochilor nu este decît vorbărie goală, ce pretinde să comunice tdei care, în realitate, nu se află nicăieri. Sînt critici muzicali ce țin cu tot dinadinsul să ne descrie în cuvinte aproximative impresiile literaturizante ale unei muzici pe care și noi am ascultat-o sau critici plastici care consemnează în cuvinte pretențioase... reverberațiile, valențele, pertinența, sugestiile conceptuale ale unei culori dintr-o operă anume Prețiozitatea. încărcarea frazei cu termen! tehnici complicați, spre a descrie un lucru elementar. trimiterile abuzive la cărți, aulori, ani de apariție etc. nu fac decît să deruteze pe cititorul cu o cultură în formare, tnde- părtîndu-1 nu numai de cronica pe care o citește, dar — ceea ce este mai dăunător — chiar ș! de arta pe care ar dori sau a început să o cunoască Se înțelege de la sine, nu pledăm pentru simplism, ci pentru acea înaltă competență care include în sine o trăire autentică a operei, dorința și capacitatea de a comunica și a explica sensurile acesteia, într-un cuvînt pentru accesibilitate. Orice text se recomandă prin bogăția și autenticitatea ideilor, prin frumusețea simplă a exprimării. Aceste însușiri explică admirația statornică pentru clasicii oricărui gen al scrisului.

• Teatrul de operă șl balet: CARMEN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VEDERE DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : 
DINU PĂTURICA - 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A : SFINTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara' (sala Magheru) : AU 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30. (sala 
Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului 
Mic) : NEÎNCREDERE ÎN FOIȘOR - 19,30
• Teatrul „Țăndărică' (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

B CINEMA |
• EL GRECO : PATRIA - 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, CAPITOL (completare Marea Sarmatică... Ma
rea Neagră) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ultimele două com
pletarea Pe urinele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : REPUBLICA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MODERN - 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15 (la ambele completarea Drumul 
spre succes), FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• SANJURO: LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 14; 16; 18,15;
20.30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : BUCUREȘTI — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : LUMINA (comple
tare înflorim și noi cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 
18.45; 20,45, MIORIȚA (completare Culesul ciuper
cilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PACEA 
(completare Pușca și undița) — 15,45; 18; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK : VICTORIA - 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, AURORA (completare Pe urmele 
unui reportaj) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
• CALABUCH : UNION - 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 9; 10
• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30; 15,15; 18; 
20,45.
• DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG ȘI CALI
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 - DOUĂ 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE ÎN PE
RICOL - FESTIVALUL : TIMPURI NOI - 9 -21 
în continuare.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : CIULEȘTI (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului National 
al organizației de pionieri) — 15,30; 18; 20.30. CO- 
LENTINA (completare Pilula) — 15.30; 17,45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA' 
INTRE POPOARE (completare Orizont științific 
nr. 7) - 14; 16; 18; 20
S MOȘ GERILĂ : DACIA (completare Pislcuta) — 
8,45 - 21 în continuare, MUNCA (completare
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : BUZEȘTI - 15; 17,45; 20,30
e FAUST XX : CRlNGAȘI (completare Înflorim șl 
noi cu țara) — 15.30: 18: 20 30. ARTA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Hunedoara) — 9: 12; 15; 18; 20,45
• CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe) — 
9; 11,15: 13.30; 16: 18,15; 20.30
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : BUCEGI - 9; 11.45; 
14,30; 17.15: 20.
• GOLGOTA : GLORIA (completare Poduri peste 
timp) — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 13.15; 20,30 FLO- 
REASCA (completare Prin muzeele Capitalei — 
9; 11,15; 14; 16.15; 18.30; 20,45
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : UNIREA — 16;
19.30. POPULAR - 16: 19,30. LIRA - 16: 19.30.
• FEMEILE : FLACĂRA (completare Jocul) — 
15.30: 18; 20.30, FERENTARI (completare Scoica) — 
15.30; 18: 20,30.
O OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox
Maris) — 15; 17,30; 20.
O ANUNȚ MATRIMONIAL : MOȘILOR - 15.30; 
18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILA : COSMOS (comple
tare Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 18; 20,30.
® FANTOMELE SE GRĂBESC : VIITORUL (com
pletare Robinson) — 15.30: 18; 20,30
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : VOLGA - 9,30; 
12,15; 15; 17.45: 20.30. RAHOVA (completare Orizont 
științific nr. 7) — 15,30; 18: 20,30.
<» DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL (completare 
Mimetism) - 15,30; 16; 20,30. DRUMUL SĂRII 
(completare Pata) — 15.30; 18; 20,30
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : COTROCENI
— 15; 19.

18,00 — Pentru copii: Povestiri pe degete : „Băiatul și păpușa" de Victor Sivetidis. Prezintă Brîndușa Zaița-Silvestru— Pentru pionieri și școlari : 1 001 de întrebări.
18,50 — Publicitate 
19,00 — Telejurnalul de seară
19,20 — Buletinul meteorologic
19,23 — Seară de poezie populară românească
19,45 — Pagini din istoria filmului În Româ

nia (III)
20,10 — O invitație pentrn cei care n-au vizi

tat... Virfui cu Dor
20,30 — Istoria teatrului universalPrezintă conf univ. dr. Ovidlu Drîmba Exemplificări din ; „Gioconda" de Gabriele D’Annunzio și „Evantaiul doamnei Windermare" de Oscar Wilde
23,00 — Telejurnalul de noapte

Concert extraordinar

Azi, la ora 19,30, are loc în Sala Palatului un con
cert extraordinar susținut de laureați ai concursuri
lor internaționale 1966 In program : Arii din opere 
de Haendel. Mozart, Verdi. Rossini. Gounod. Gior
dano și Concertul nr 3 pentru pian și orchestră de 
Beethoven Interpreți : Ileana Cotrubaș, deținătoa
rea premiului I la Concursul Internațional de canto 
de la Miinchen : Marina Krîlovici. cîștigătoarea pre- 
miuluî I și a medaliei de aur a guvernului belgian 
la Concursul internațional de canto de la Bruxelles, 
precum și a premiului I „Cum laudae" și a premiu
lui orașului Hertogenbosch (Olanda) pentru cea mal 
bună cintăreață din concurs : Ludovic Konya, care a 
obținut medalia de argint la concursul international 
de canto de la Toulouse : Radu Lupu. cîștigătorul 
premjului I la concursul internațional ..Van Cly
burn — S U A. : Ionel Pantea. deținătorul premiu
lui I la concursul Schumann de la Zwickau -RD 
Germană. își dă concursul orchestra simfonică a Ci
nematografiei, dirijată de Constantin Bugeanu, ar
tist emerit.
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Noul spital din Suceava vâzut noaptea (Foto : Agerpresl

TELEGRAME EXTERNE
O scrisoare a P. C.

din Marea Britanie

;> Numirea
noului ambasador CUMVA F! VREMEA

al P.C.U.S

ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE al Republicii
R. D. GERMANĂEchipa feminină de handbal Universitatea Timișoara a obținut un frumos succes, cîștigînd turneul de la Rostock (R. D. Germană). După ce au învins pe rînd formațiile < (Polonia) cu S. C. Empor (II) cu 11—4, la turneului, rencele au cu 7—6 (3—2) prima echipă a clubului S. C. Empor Rostock.

★La Rostock s-a desfășurat meciul revanșă dintre selecționata masculină de tineret a orașului

București și formația locală S. C. Empor. Au învins handbaliș- tll din R. D. Germană cu scorul de 17— 15. în prima partidă, victoria revenise sportivilor români cu 15—13.

GABON

Cracovia9—4 și Rostock în fina- timișo- întrecut
URUGUAYSelecționata olimpică de fotbal a României va susține astăzi la Montevideo al doilea joc în compania echipei Uruguayului. După cum se știe, în primul joc rezultatul a fost egal: 1—1.Meciul se va desfășura pe stadionul Centenarlo, în nocturnă.

LIBREVILLE 9 (A- gerpres). — Selecționata de fotbal (tineret) a României și-a continuat turneul în Africa, susținînd două meciuri la Libreville, în compania reprezentativei Gabonului. Duminică, fotbaliștii români au obținut victoria cu 2—0. în primul meci, desfășurat sîmbătă, gazdele cîștigaseră cu 1—0.în zilele următoare, fotbaliștii români vor juca în Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Etiopia, R.A.U. și Grecia.

Socialiste România
■

in Republica MaliPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Georgescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Algeriană Democratică și Populară și în Republica Tunisia, a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în Republica Mali, cu reședința la Alger.

Timpnl probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 ianuarie. In țară : 
Vreme umedă șl rece. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă 
de ninsoare. Vînt cu unele in
tensificări din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 12 grade și 
minus 2 grade, iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade. 
Local ceață. în București : Vre
me umedă șl rece, cu cerul mal 
mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vînt potrivit 
cu unele intensificări. Tempera
tura ușor variabilă. Ceață slabă.(Agerpres)

iNTlLNIRI Seri la hochei

FLOREASCA

Aseară, în campionatul republican de hochei pe gheată de la Miercurea Ciuc, Steaua a învins cu 12—2 (4—0, 5—2, 3—0) pe Agronomia Cluj, iar Dinamo București a întrecut cu 5—1 (2—0, 1—0, 2—1) pe Tîrnava Odorhei. Cea de-a treia etapă a competiției se încheie astăzi.
u

BASCHET — Miercuri după-a- mlază este programată întîlnirea de baschet dintre formațiile femi
nine Politehnica București și Wlsla 
Cracovia, contînd pentru turul ii al „Cupei campionilor europeni". Partida va începe la orele 19 șl va fi condusă de arbitrii Krumen (Iugoslavia) și Kamenik (Bulgaria).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TENIS DE MASĂ — în cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni' la tenis de masă (feminin), sîmbătă va avea loc meciul dintre echipele Progresul 
București șl T.S.K. Berlin. Din formația bucureșteană fac parte Maria Alexandru, Victoria Jandrescu și Carmen Crișan. întîlnirea va începe la orele! 18.

• Aseară a părăsit Capitala, ple-, 
cînd în Iugoslavia, marele maestru 
internațional, campionul la șah al 
țării noastre, Florin Gheorghiu. El 
va participa la turneul interzonal din 
cadrul campionatului mondial, care 
va începe la 11 ianuarie la Vrnjacka 
Banja. La acest turneu participă 18 
jucători, printre care Boboțov 
(Bulgaria), Lengyel (Ungaria), Mata- 
novici (Iugoslavia), Olafson (Islanda), 
Jansa (Cehoslovacia).

• Proba de slalom uriaș din cadrul 
concursului de schi de la Adelboden 
(Elveția) a fost dominată de sportivii 
francezi, care au ocupat primele trei 
locuri : Guy Perillat 1’41“ 2/100, Jean 
Claude Killy 1'41“ 43/100 și Georges 
Mauduît 1'41“ 90/100.

A fost dat publicității decretul Consiliului de Stat privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii.Decretul prevede ca începînd de la 1 ianuarie 1967 să fie majorat impozitul datorat de toți salariații care nu au copii cu 10 la sută în cazul celor cu venituri lunare impozabile între 801 și 2 000 lei inclusiv și cu 20 la sută în cazul celor cu venituri lunare impozabile de peste 2 000 lei. Totodată, se majorează impozitul datorat de oameni de litere, artă și știință, li- ber-profesioniști, meseriași, proprietari de bunuri închiriate și alte persoane asimilate acestora, precum și impozitul pe veniturile agricole, datorate potrivit decretului nr. 379/57, de persoanele care nu au copii, cu un procent de 10 la sută asupra impozitului calculat la venitul mediu lunar, pentru

veniturile anuale impozabile între 9 601 și 24 000 lei și cu 20 la sută asupra impozitului calculat în a- celași mod ca mai sus pentru veniturile anuale impozabile de peste 24 000 lei.Decretul precizează că majorarea de impozit se aplică atât bărbaților, cît și femeilor fără copii, de la vîrsta de 25 indiferent dacă sînt toriti.Se exceptează de jorării de impozit persoanele au avut copii și au decedat, soanele care au invalidități de dul 1 și 2, pentru veniturile lizate în afara pensiei, precum persoanele fără copii care sînt căsătorite cu persoane care au copii dintr-o căsnicie anterioară sau din afara căsătoriei.

ani împliniți, sau nu căsă-la plata ma- care per- gra- rea- și
(Agerpres)

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității hotărîrea C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la pregătirile în vederea celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie".în prima parte a hotărîrii este subliniată însemnătatea internă și internațională a Revoluției din Octombrie.„Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — se spune în hotărîre — a deschis „o epocă nouă a istoriei universale" (V. I. Lenin), era prăbușirii capitalismului, a îndreptat soarta omenirii spre socialism. Dezvoltarea omenirii în cei 50 de ani care au trecut s-a desfășurat sub semnul triumfului ideilor Revoluției din Octombrie, al mărețelor înfăptuiri revoluționare care au schimbat radical aspectul social- politic al lumii".„A 50-a aniversare a lui Octombrie este o sărbătoare a victoriilor comunismului, a marxism-leni- nismului, a învățăturii confirmate de viață a lui Vladimir Ilici Lenin, inspiratorul și organizatorul Revoluției Socialiste din Octombrie, întemeietorul și conducătorul partidului comunist și al statului sovietic, luptătorul pentru unitatea mișcării comuniste internaționale".Scoțînd în evidență rolul clasei muncitoare și al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ca făuritor ai noii societăți, hotărîrea arată că P.C.U.S. conduce cu siguranță poporul sovietic pe calea construirii comunismului, își îndeplinește cu succes rolul de organizator șl conducător politic al poporului sovietic. „Uniunea Sovietică aduce un mare aport la apărarea păcii generale șl securității popoarelor, la cauza luptei maselor de oameni ai mupeii pentru libertate, pace și progres social".„Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, arată hotărîrea C.C. al P.C.U.S.,. are o uriașă însemnătate internațională. Ea a accelerat evoluția evenimentelor istorice în lume". Revoluția din Octombrie a scos la iveală rolul istoric mondial al clasei muncitoare ca stegar și luptător principal pentru socialism, a constituit un eveniment de cotitură în dezvoltarea mișcării de eliberare națională, a unit într-un singur torent lupta proletariatului și a celorlalte forțe revoluționare pentru socialism cu lupta popoarelor asuprite împotriva jugului national-colonial, a exercitat o uriașă influență revoluționară asupra popoarelor lumii, a contribuit într-o măsură uriașă la întărirea organizării clasei muncitoare și oamenilor muncii din întreaga lume.Referindu-se la încercările imperialismului de a opri în loc istoria, de a frîna torentul puternic al mișcării revoluționare de eliberare, hotărîrea arată că „imperialismul american, asumîndu-și funcția de jandarm mondial, intensifică provocările în diferite regiuni ale lumii. Imperialiștii S.U.A. au dezlănțuit războiul banditesc împotriva poporului vietnamez, încearcă să sugrume libertatea și independența popoarelor, să-și instaureze dominația. Aceasta impune întărirea unității tuturor forțelor revoluționare și progresiste pentru a da o ripostă hotărîtă agresorilor, pentru a lupta împotriva imperialismului".în a doua parte a hotărîrii sînt expuse măsurile în vederea orga-

nizării celei de-a 50-a aniversări ca o mare sărbătoare a oamenilor muncii, ca o sărbătoare glorioasă a tuturor un triumf al ideilorC.C. al toate eforturile oamenilor muncii sovietici să fie îndreptate spre rezolvarea unor sarcini importante privind dezvoltarea considerabilă continuă a industriei, ridicarea e- flcientel producției sociale pe baza folosirii pe toate căile a realizărilor științei și tehnicii, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea sistemului de planificare și stimulare economică, perfecționarea relațiilor sociale; asigurarea unor ritmuri rapide stabile ale dezvoltării agriculturii ; sporirea considerabilă a produselor agricole pe baza intensificării producției a- gricole ; creșterea substanțială continuă a nivelului material și cultural al poporului; lărgirea construcțiilor de locuințe și de interes social-cultural la orașe și sate; perfecționarea continuă a democrației socialiste.„Pregătirea și sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a lui Octombrie — se subliniază în hotărîre — au menirea să contribuie la dezvoltarea continuă a tradițiilor revoluționare și de muncă ale poporului, a patriotismului socialist și internaționalismului proletar, la educarea oamenilor muncii în spiritul înaltelor calități morale, al devotamentului fată de ideile comuniste, al sentimentului de demnitate cetățenească, al intransigentei fată de ideologia burgheză, al capacității de a situa pe primul plan interesele patriei socialiste, al hotărîrii de a apăra cu arma în mînă cuceririle socialismului".în continuare, hotărîrea cere să fie sprijinită inițiativa muncitorilor din întreprinderile industriale, transporturi și de pe șantiere, a oamenilor muncii din colhozuri și sovhozuri în ce privește desfășura-^ rea întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 50-a aniversări a Revoluției din Octombrie, pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale. O- biectivele centrale ale întrecerii socialiste vor consta în1 ridicarea e- fiqienței producției sociale, creșterea productivității muncii, sporirea multilaterală a nivelului tehnic și îmbunătățirea calității producției, realizarea de economii și dezvoltarea spiritului gospodăresc, introducerea în industrie și în agricultură a celor mai moderne realizări ale științei și tehnicii, organizarea științifică a producției, întărirea disciplinei socialiste în muncă și a spiritului organizatoric.în încheiere, în hotărîre se arată că Comitetul Central al P.C.U.S. își exprimă convingerea fermă că comuniștii, comsomoliștii, toți oamenii muncii vor spori și mai mult prin munca lor creatoare puterea economică și militară a țării, vor traduce în viață cu și mai multă energie mărețele planuri ale construcției comuniste, stabilite de programul partidului și de hotărî- rile Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S., vor întîmpina cu cinste gloriosul semicentenar al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

popoarelor U.R.S.S., ca al ideilor lui Octombrie, comunismului.P.C.U.S. recomandă ca

LONDRA 9 (Agerpres). — Conducerea Partidului Comunist din Marea Britanie a adresat primului ministru Harold Wilson o scrisoare în care atrage atenția asupra tendinței primejdioase de monopolizare a presei, subliniind că accentuarea acestui proces poate duce la concentrarea aproape a întregii prese engleze în mîinile a 3—4 grupări monopoliste. Pentru a preîntâmpina aceasta, se arată în scrisoare. este necesar să se interzică fuzionarea în continuare a ziarelor.
JAPONIA

Dispută privind
desfășurarea

campaniei electorale
TOKIO 9 (Agerpres). — Partidul liberal-democrat din Japonia (partid de guvernămînt) a resnins propunerea partidului socialist ca în timpul actualei campanii electorale să se organizeze o discuție deschisă, cu participarea conducerilor tuturor partidelor din tară, pentru explicarea platformei electorale a fiecărui de guvernămînt fi de acord cu o însă cu condiția parte si partidulLa 9 ianuarie, a dat publicității o declarație care se arată că partidul comunist este un partid politic legal, iar nroblema participării lui la discuție trebuie rezolvată de popor și nu de partidul liberal-democrat.

partid. Partidul a declarat că ar astfel de discuție, ca la ea să nu ia comunist, partidul socialist în

ROMA

ROMA. 9. — Corespondentul A- gerpres Giorgio Pastore transmite: La Roma și-a încheiat lucrările Conferința națională pentru problemele emigrației, organizată din inițiativa Partidului Comunist Italian. La conferință au participat 3 000 de delegați din partea muncitorilor italieni emigrați peste hotarele tării precum si din partea oamenilor muncii din toate provinciile Italiei. în rezoluția adoptată se subliniază necesitatea Intensificării dezvoltării economice a țării, extinderii zonelor industriale pentru a se crea condiții absorbirii întregii forte de muncă, se atrage atenția asupra urmărilor grave pe care procesul de emigrare l-ar putea avea asupra economiei Italiei.Documentul face apel la forțele democratice să lupte pentru realizarea reformei agrare, pentru dezvoltarea regiunilor din sud. pentru crearea condițiilor care să asigure tuturor italienilor posibilitatea de a munci în tară.
* Contlnuîndu-șl turneul în Mexic, 

reprezentativa de fotbal a Elveției a 
jucat la Guadalajara cu selecționata 
tării gazdă, pe care a învins-o cu sco
rul de 2—0 (1—0).VOLEI — Selecționata de volei a Mexicului își turneul In țara noastră, joi, de la oraechipei Rapid București, iar vineri, de la xnația 11, va Rapid.

feminină continuă evoluînd 18, în companiaaceeași oră, va întîlni for- I.C.F. Duminică, da la ora avea loc jocul revanșă cu

o După 16 etape, în campionatul de 
fotbal al Spaniei conduce echipa Real 
Madrid cu 26 de puncte, urmată de 
Espanol Barcelona (23) șl Valencia 
(22). în etapa a 16-a, liderul a jucat în 
deplasare, cu Elche, termlnînd la ega
litate : 1—1. Alte rezultate : Granada 
— Palmas' 0—1 ; Pontevedra—Sevlla 
3—0 ; Sabadel—Hercules 5—2 ; Cor
doba—Barcelona 2—1 ; Espanol Bar
celona—Saragossa 
Coruna 5—1.

2—1 ; Valencia —
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(Urmare din pag. I)

(Telefoto t
U.P.I.—Agerpres)

Ultimul concurs de sărituri cu schiurile disputat la Bischof- shofen a fost cîștigat de norvegianul Bjoern Wirkola (în fo
tografie), care a realizat 242,7 puncte (săriturile sale au măsurat 102 și 104 m). L-au urmat în clasamentul general Lich- tenegger (Austria) și Neuendorf (R. D. Germană)

Iul. Capitaluri care, înzecite, le-a trimis la marile bănci din Occident. „Intra a devenit una din cele mai importante pîrtii pe care capitalurile occidentale au început să alunece spre petrolul din Orientul Mijlociu. S-a pornit aproape de la nimic" — aprecia publicația britanică „The Observer". Filialele băncii „Intra" s-au răs- pîndit în numeroase țări ale lumii capitaliste : S.U.A., Anglia,Franța, Italia. Germania occidentală, Arabia Saudită, Kuweit, Canada, Brazilia etc. etc. Miraculosul drum spre înzecire și însutire din petrol a dolarului, lirei sterline și altor monede, trece adesea prin Beirut. în scurtul lor popas în sa- feurile „Intrei", spre și dinspre bogatele schele petrolifere din O- rientul Mijlociu, dolarii si lirele au născut alte zeci și sute de mii. Din cele 1 miliard de lire libaneze cu care opera banca. 100 milioane au împînzit activitate Beirut — rientului", ____r_________  ___„Middle East Air Lines" (MEAL), postul de radio „Orient". O bună parte din economia Libanului. al cărui venit național provine în proporție de 25 la sută din comerțul exterior, se află sub controlul direct al băncii „Intra".

Guvernul de la Beirut a refuzat categoric cererea lui Ludwig, iar ziarul libanez „Saout al Ourou- ba“ răspundea acestei propuneri : „Acest MEAL nu este comestibil, (în engleză „meal" înseamnă mîn- care — n. a.). Este bine să știe oricine", Chiar în ziua cînd banca „Intra" își închidea ghișeele deoarece nu mai putea face nici un fel de plăți, directorul băncii, Beidas, declara la New York : „Am venit aici să pun din nou banca pe linia de plutire". Mulțl și-au pus a- tunci întrebarea de unde știa Beidas că peste cîteva zile după fuga sa din Beirut se va întâmpla de-

Ceea ce, tradus în limbajul faptelor, înseamnă că sectoarele economice ale țării pot fi ștrangulate prin intermediul „Intrei", care le controla, fără însă să fie afectată „pîrtia capitalurilor străine spre petrolul arab".S-a procedat mai întâi Ia slăbirea „Intrei". Marile bănci americane „Chase Manhattan", „First City Bank" și altele și-au sporit brusc dobînzlle, oferind depunătorilor 7—8 la sută, în timp ce „Intra" nu acorda mai mult de 4 la sută. Numeroase capitaluri au început să ocolească banca „Intra". Prin intermediul Arabiei Saudite s-au întețit, paralel, presiunile po-

principalele ramuri de ale Libanului : portul „inima comercială a O- compania de aviație

Un „MEAL“

necomestibilCu cîteva zile înainte de crah au reținut atenția două evenimente petrecute în capitala Libanului : 1) — un oarecare Ludwig, emisarul băncii americane „Chase Manhattan", cerea guvernului libanez să vîndă băncii sale, prezidată de David Rockefeller, compania de aviație "MEAL. 2) — directorul și fondatorul băncii „Intra", Yousef Beidas, pleca într-o direcție necunoscută.

I

zastrul ? Lucrurile aveau să se lămurească mai târziu.De fapt, afacerile băncii „Intra" au început să se clatine mai de mult. Mai precis, de la primele manifestări de simpatie ale Libanului față de acțiunile popoarelor arabe pentru consolidarea independenței naționale. Recent, Libanul și-a exprimat sprijinul față de revendicările legitime ale Siriei în disputa cu compania Iraq Petroleum, unde capitalurile american și englez au un rol preponderent. Marile companii occidentale doreau ca „axa de întâlnire" între Orientul Mijlociu și Occident să fie sigură. Iar în caz de nesupunere, ținta loviturii era stabilită. „Intra" va eșua nu ca bancă financiară, ci ca bancă de investiții", prezicea în 1957 publicația britanică „The Economist".

litice asupra Libanului, spre a-1 determina să adere la faimosul „pact islamic", al cărui obiectiv este, între altele, permanentizarea dominației monopolurilor străine asupra petrolului arab. între timp, pulsul „Intrei" a fost urmărit pas cu pas. în februarie, diagrama posibilităților de plată arăta 6,3 la sută din totalul depunerilor, în a- prilie — 4,3 la sută, în iunie — 5,4 la sută, iar în septembrie — 6,3 la sută. Banca prezenta deci posibilități de redresare. Iar Libanul își menținea poziția. Lovitura n-a întîrziat. La 12 octombrie, emirul Ahdul Aziz la ghișeele băncii,restituie suma de 20 000 000 lire, deoarece „aceasta este dispoziția guvernului saudit". Peste două zile, depunătorii kuweitieni, alarmați,

și-au revendicat și ei suma de 30 000 000 lire, iar șeicul protectoratului britanic Abu-Dhali i-a imitat în curînd. Capitalul saudit a fost depus la „Chase Manhattan", iar cel kuweitian — la banca londoneză, special creată în acele zile, „United Bank of Kuweit". Așadar, la îndemnurile din afară, vechil fondatori ai „Intrei" au dat lovitura de grație propriei lor creații. Rînd pe rînd s-au închis filialele băncii din Italia, Franța, Elveția, întreaga viață comercială a Libanului a fost paralizată timp de trei zile ; activitatea portului Beirut, a companiei de aviație, a tuturor celor 150 de întreprinderi libaneze finanțate de bancă este pusă și azi sub semnul întrebării. Mii de depunători mărunți și-au văzut economiile pierdute.Exista 'un colac de salvare: suma de 2 500 000 dolari pe care filiala din New York a „Intrei" o plasase unor bănci americane, printre care și „Chase Manhattan". Dar acestea au refuzat să o restituie. „Chase Manhattan" a o- ferit însă un „ajutor". S-a angajat să-și asume întregul activ și pasiv al „Intrei" care se îneca, cerînd în schimb ca toate acțiunile acesteia să intre sub controlul său. Ceea ce nu se putuse obține prin tranzacții, urma să se obțină prin acest „ajutor". Acțiunile Ia care se referea „Chase Manhattan" erau cele ale întreprinderii portuare Beirut, întreprinderilor comerciale din capitală și mai ales ale societății de a- viație MEAL. Drept care emisarul lui „Chase Manhattan" așteaptă încă la Beirut, trage sfori, pentru a determina guvernul libanez să accepte „ajutorul".
Procesul

s-a prezentat cerînd să i se „în Liban a început era reconsiderărilor și a meditațiilor", scria corespondentul din Beirut al a- gentiei Reuter. într-adevăr. faptele descoperite de Tribunalul comercial din Beirut converg către aceeași concluzie — complot. Pri-

lej de meditație șl reconsiderări, „întreaga politică a consiliului de administrație al băncii, de la fondarea ei pînă în prezent, depășește cadrul activității bancare", se a- rată în documentele tribunalului : și se enumeră faptele, pe o listă de zece pagini. Fapte care coincid în timp cu uneltirile din afară :— din totalul împrumuturilor băncii în anul trecut. 253 000 000 au fost acordate în condiții foarte dezavantajoase pentru „Intra" ;— numai la capitolul .cheltuieli de deplasare", fostul director al băncii, Beidas, a primit anul trecut suma de 1 500 000 lire ;— același personaj a primit din partea guvernului kuweitian suma de un milion lire sterline, spre plasare în bancă, sumă pe care nu a depus-o la „Intra", ci undeva în Anglia, pe un cont secret.Tribunalul a declarat banca în stare de faliment. împotriva lui Beidas. aflat acum în Brazilia, a fost emis un mandat international de arestare, iar altor membri ai consiliului de administrație li s-a interzis să părăsească Libanul. în prezent, uriașa bancă funcționează numai pentru a restitui sumele micilor depunători (pînă la 5 000 lire).îngrijorat de consecințele pe care le-ar putea avea pentru economia tării confirmarea falimentului „Intrei". guvernul libanez a propus parlamentului un proiect de lege care prevede revitalizarea băncii. Dezbaterile se anunță însă foarte aprinse, iar numeroși de- putați obiectează împotriva „repunerii pe linia de plutire a unei bănci libaneze falite care reprezintă interese străine".Indiferent dacă proiectul guvernamental va fi adoptat sau nu de parlament, tribunalul penal din Beirut își continuă cercetările. Sînt așteptați să compară în fata justiției circa 20 de acuzați, ale căror dezvăluiri vor completa tabloul u- neltirilor făcute prin intermediul băncii „Intra" împotriva intereselor naționale ale Libanului
i'iil 1 'ji'ri r.1' r
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Apărători ai frontierelor R. D. Vietnam gata în orice clipă să dea riposta 
hotărîtă agresorilor

EROISM ÎN MUNCĂ
LUPTA

ÎMPOTRIVA AGRESORILOR
- ACORDAREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII - 0 CUVIN 
TARE A LUI FAM VAN DONGHANOI 9 (Agerpres). ședințele Ho Și Min decerneze titlul de număr de 45 unități populare vietnameze crători din diferite ramuri industriale, din agricultură, comunicații. transporturi, radio.Titlul de „Erou al forțelor armate populare" a fost conferit u- nui număr de 43 de ofițeri și luptători din Armata populară vietnameză, din militia populară și din forțele de securitate populară.63 de persoane, printre care muncitori, funcționari și țărani cooperatori, au fost distinse cu titlul de „Erou al muncii".După cum menționează agenția

Pre- a hotărît să „Erou" unui ale Armatei și unor lu-

VIETNAMUL DE SUD

Puternice lovituri
date trupelor
interventionisteJSAIGON 9 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de agenția France Presse, unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au distrus luni draga americană „Jamaica Bay", care în ultimele luni efectua lucrări de curățire și lărgire a căii fluviale spre Mytho. unde, după cit se crede. se află baza permanentă a trupelor americane staționate în delta Mekong.

A patra ca mărime din lume, 
draga americană valora aproxima
tiv trei milioane dolari. Ea avea 
60 m lungime și 40 m lățime. Consilierii militari americani consideră că distrugerea eitîrzia cu mai multe luni debarcarea trupelor amerieane în delta Mekongului, acțiune începută în urmă cu cîteva zile.Luni dimineața, pentru a treia oară consecutiv, tabăra militară și aeroportul american de la Holloway, situate la 4 km est de Pleiku, au fost atacate cu mortiere și grenade de Obuzele depozite trus mai

VNA, aceste persoane s-au remarcat prin activitatea lor în muncă și luptă împotriva agresorilor, pentru salvarea națională.In cuvîntarea rostită la ședința de închidere a lucrărilor celui de-al patrulea Congres al eroilor și luptătorilor evidențiați în lupta împotriva agresiunii S.U.A., Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a adresat un apel poporului vietnamez de a dezvolta și pe viitor spiritul revoluționar eroic, de a-i infringe pe agresori și de a obține victoria finală. După cum a arătat Fam Van Dong, congresul a scos în evidență victoriile forțelor armate și ale populației vietnameze în luptă și în producție. „Congresul nostru a avut loc într-o perioadă cînd agresorii S.U.A. depun eforturi pentru a-și intensifica acțiunile de război în R. D. Vietnam și în Vietnamul de sud. Lupta este încă de lungă durată și va deveni mai înverșunată cu fiecare zi. Dar poporul nostru nu se va da înlături de la nici un sacrificiu și va înfrunta toate greutățile", a arățat vorbitorul, subliniind că nimic nu este mai prețios decît pacea și independenta națională. Poporul vietnamez este hotărît să lupte pentru independența și reunificarea patriei, pentru fericirea poporului, pentru socialism.

va în-

patrioții sud-vietnamezi. mortierelor au incendiat de carburanți și au dis- multe elicoptere.
★WASHINGTON 9 (Agerpres). — După cum rezultă dintr-un raport dat publicității luni de Ministerul Apărării al S.U.A., în momentul de față numărul militarilor americani participanți la războiul din Vietnam a ajuns să întreacă totalul efectivelor folosite de S.U.A. în războiul din Coreea. Raportul arată că 

473 000 de militari americani parti
cipă, direct sau indirect, la inter
venția din Vietnam, față de 472 000 
cit era efectivul maxim al forțelor 
S.U.A. angajate în războiul coreean.

M XIENG KHUANG. Postul de 
radio Patet Lao a difuzat o 

declarație a conducerii Partidului 
Neo Lao Haksat din Laos în care 
se condamnă energic agresiunea a- 
merlcană în Vietnam. In tâmp ce 
imperialiștii americani au vorbit de 
„negocieri de pace”, se spune în 
declarație, ei și-au sporit acțiunile 

în Vietnam. Conducerea 
Haksat declari că va

războinice 
Neo Lao 
sprijini in continuare poziția gu
vernului R. D. Vietnam și a F.N.E. 
din Vietnamul de sud privind re
zolvarea problemei vietnameze.

M TEL AVIV. Agențiile de presă 
” relatează că la 9 ianuarie, la 
frontiera dintre Siria și Izrael. au 
avut loc puternice schimburi de 
focuri între unitățile armate aparți-

Protestul
guvernului
CambodgieiPNOM PENH 9 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Cambodgiei a trimis o telegramă guvernului Statelor Unite în care protestează împotriva atacării în cursul lunii decembrie a mai multor sate de frontieră cambodgiene de către trupele americano-saigo- neze. Ultimul act agresiv de acest fel a avut loc la 30 decembrie, cînd unități ale armatei S.U.A. din Vietnamul de sud au atacat satul cambodgian Bathu, din provincia Svyrieng, ucigînd 4 persoane, rănind două și răpind alte 12 persoane.

«!2* PROGRAMUL
NOULUI GUVERNATENA 9 (Agerpres). — Luni .seara, primul ministru grec, Pa- raskevopoulos, a prezentat parlamentului programul guvernului său. de tranziție. Noul cabinet, a spus el, „promite să organizeze alegeri libere, oneste și incontestabile". Primul ministru a adăugat că în acest scop, guvernul va prezenta parlamentului un proiect de lege, introducînd sistemul electoral proporțional simplu.Primul ministru a declarat, totodată, că guvernul său, care urmează să rămînă la putere timp de cinci luni, nu va neglija pro-

john lyng„încercăm să normalizăm

relațiile cu Europa răsăriteană
STOCKHOLM 9 (A- qerpres). — Intr-un interviu acordat televiziunii din Stockholm, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lynq, s-a nou rea rile pronunțat din pentru dezvolta- relațiilor cu ță- socialiste. „Para-

Iei cu dezvoltarea relațiilor între Norvegia și aliații săi occidentali, noi încercăm să normalizăm relațiile cu Europa răsăriteană’ a declarat Lynq. El s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea unei conferințe la nivel

înalt în care sâ fie discutate problemele securității europene. „Guvernul Norvegiei este de părere că o conferință europeană la nivel înalt, bine pregătită, ar putea fi de mare folos” a spus el.
AZI SE DESCHIDE
CEL DE AL 90-LEA
CONGRES

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Astăzi se deschid lucrările celui de-al 90-lea Congres al S.U.A. Casa Albă a anunțat deja că președintele Johnson a acceptat să prezinte mesajul său privind Starea Uniunii imediat dună începerea lucrărilor. într-o sesiune comună a Senatului și a Camerei Reprezentanților.Povara războiului din Vietnam va constitui, fără îndoială, după cum apreciază majoritatea comentatorilor. o problemă majoră a discuțiilor comisii, tuturor batere.Președintele Johnson va trebui să exoună liniile directoare ale politicii sale în noul an într-un moment cînd popularitatea sa se află la cel mai scăzut nivel de la alegeri, iar membrii Congresului se declară mai conservatori. Ad-

din cele două camere, din și se va reflecta asupra programelor luate în dez

1 Amînarea alegerii
președintelui U. C. D.

Reprezentanții ță
rilor africane aso
ciate la Piața comu
nă ți-au exprimat 
în diferite ocazii ne
mulțumirea față de 
rezultatele economi
ce ale asocierii. Re
cent președintele Re
publicii Senegal, Leo
pold Senghor, a in
sistat asupra deterio
rării raporturilor de 
schimb dintre state
le slab dezvoltate și 
cele industrializate, 
relevînd scăderea va
lorii unei tone de 
mărfuri exportate de 
țările Africii și creșterea prețului tonei 
de mărfuri importate 
de aceste țări. La rîn- 
dul său, președintele 
Republicii Niger, 
Diori Hamani, a de-

■

blemele economice și de politică externă ale țării. Dorim, a spus el, să menținem stabilitatea economică și monetară. Pe de altă parte, politica noastră agricolă va trebui să fie adaptată celei a Pieței comune.„Politica noastră externă, a declarat Paraskeyopoulos, va fi o politică de pace". El a relevat că, pe lingă relațiile sale cu lumea occidentală, Grecia „dorește să aibă relații amicale cu toate țările lumii și, îndeosebi, cu țările ce îi sînt vecine".în ce privește problema cipriotă, primul ministru a exprimat părerea că „buna voință a țărilor. interesate oferă o bază solidă pentru găsirea unei soluții pașnice și1 drepte. Dialogul între Grecia și Turcia, a adăugat el, ni se pare foarte util și considerăm că trebuie continuat".

VIENA 9. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : întrunită la sfîrșitul săptămâni trecute, conducerea U.C.D. a ami- nat alegerea succesorului lui Erhard în acest post pînă în luna mai. Cancelarul Kiesinger a renunțat să concureze și pentru postul de președinte, în încercarea de a nu provoca o confruntare cu diferitele grupuri din sinul U.C.D., a căror existență a fost reliefată și la susținerea candidaturii în postul de șef al guvernului. După părerea ziarelor, aceasta mărește șansele lui Josef Hermann DufhUes de a fi ales președinte al U.C.D,, dacă pînă în mai nu vor apărea noi candidați în favoarea cărora să

se deplaseze majoritatea voturilor. Din relatarea ziarului ,„Sud- deutsche Zeitung" reiese că Kie- singer nu a putut să se împotrivească candidaturii lui Dufhues deoarece majoritatea organizațiilor de land ale U.C.D. susțin a- ceastă candidatură.„Observațiile pesimiste referitoare la marea coaliție și la programul guvernului — scrie ziarul „Die Presse" — au indispus evident pe Kiesinger. Totuși, Dufhues l-a asigurat joi de deplina sa loialitate. După întrevederea Kiesin- ger-Dufhues, menționează oficiosul „Frankfurter Allgemeine", au rămas încă multe întrebări deschise".

Festivitățile

de la Assuan

LONDRA. Demonstrație a muncitorilor din industria de automobile Împotriva 
șomajului

AL S.U.A

ASSUAN 9 (Agerpres). — La Assuan au avut loc luni festivități prilejuite de împlinirea a șapte ani de la începerea lucrărilor de construcție a barajului de la Assuan, cel mai important obiectiv industrial aflat în construcție în R.A.U. Au participat membri ai guvernului, oaspeți străini și reprezentanți ai opiniei publice.Presa egipteană subliniază că pînă tn prezent au fost efectuate 70 la sută din lucrările de construcție a barajului.
ministrația va trebui, totodată, să facă fată criticilor ascuțite din partea liberalilor la adresa politicii de continuare a bombardării teritoriului R. D. Vietnam și de escaladare a războiului din Vietnamul de sud. Costul excesiv al războiului din Vietnam va determina punerea problemei dacă președintele va nutea să îndeplinească politica șa proclamată sub denumirea de „tunuri și unt". Președintele urmează să prezinte pentru anul fiscal viitor un buget în care cheltuielile ar putea să a- jungă la suma cuprinsă între 135—140 miliarde dolari, cu aproape 50 la sută mai mult decît se prevedea în bugetul prezentat Congresului anterior. El va fi nevoit. în sfîrșit. să anunțe membrilor Congresului dacă s-a hotărît sau nu să majoreze impozitele pentru a opri procesul inflaționist.
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Țăranul african

sub foarfecă prețurilor
nunțat scăderea con
tinuă a prețurilor la 
produsele tropicale și 
creșterea prețurilor 
la produsele indus
triale.

Cîteva date publi
cate recent ilustrează 
consecințele grave 
ale acestor fenomene 
asupra economiei Re
publicii Coasta de 
Fildeș. Din statis
ticile oficiale ale Pie
ței comune 
că, între 
valoarea 
exportate 
de Fildes 
Pieței comune a cres
cut doar cu 6 la su
tă, în timp ce valoa
rea produselor im
portate de ea din a- 
ceste țări a sporit cu 
36 la sută. Pierderile 
înregistrate între anii

rezultă. 
1963—1965, 
produselor 
de Coasta 
spre țările

1961—1965 sînt eva
luate la 280 de mili
oane dolari. Or, to
talitatea subvențiilor 
obținute de această 
țară de la diferite in
stituții financiare, 
inclusiv Fondul de 
dezvoltare creat sub 
egida Pieței comune, 
nu reprezintă decît 
ceva peste 58 mili
oane de dolari, res
pectiv o cincime din 
pierderile

Adepții 
mune țin ad 
sublinieze ca 
șase țări 
sînt responsabile 
deteriorarea 
turilor de 
Dar ziarul 
Monde" consideră că 
acesta nu este un 
argument convingă
tor. Ceea ce trebuie

suferite.
Pieței co- 

lesea să 
nu cele 

ale C.E.E. 
de 

rapor- 
schimb. 

,Le

notat în orice caz — 
scrie ziarul — este că 
produsele agricole 
ale celor șase, deși 
au mijloace de pro
ducție moderne, sînt 
totuși aproape toate, 
mai mult sau mai 
puțin, subvenționate, 
în aceste condiții, 
„a cere țăranului afri
can să facă față de 
unul singur concu
renței mondiale, în 
timp ce agricultorul 
vest-european, mai 
puțin defavorizat, 
este susținut în a- 
ceastă concurență, nu 
înseamnă oare — 
conchide ziarul — a 
se comporta ca parti
zan al menținerii co
lonialismului în for
me noi 1“

E. S.

nind celor două țări. Ostilitățile au 
incetat la intervenția observatorilor 
militari ai O.N.U.

Mg GENEVA. La Ruschlikon, lîn- 
gă Zurich, s-au desfășurat lu

crările întâlnirii europene a organi
zațiilor naționale studențești. La a- 
ccastă întâlnire tradițională (a 7-a) 
au participat delegații studențești 
din 29 de țări, printre care și o 
delegație română. Majoritatea 
participanților Ia dezbateri au con
damnat agresiunea S.U.A. în Viet
nam și s-au pronunțat în favoarea 
unor măsuri care 
întărirea păcii și 
pene.

trul apărării, Robert McNamara, 
ar demisiona în primăvara aceasta. 
In anturajul lui McNamara, sub
liniază revista, se crede că el va 
accepta conducerea unei universi
tăți americane.

■| CAIRO. Potrivit cifrelor defi- 
nitive ale recensămintului efec

tuat anul trecut, populația Republi
cii Arabe Unite se ridică la 30 083 419 
locuitori.

■I TEHERAN. In împrejurimile 
orașului iranian Lar (provincia 

Fars), la aproximativ 260 kilometri 
sud de Chiraz, în direcția Golfului 
Persic, s-a produs luni dimineața un 
cutremur de pămint de gradul 7. 
Mai multe case, au fost distruse, iar 
șase persoane rănite.

să contribuie la 
securității euro-

M NEW YORK. Săptămînalul a- 
™ merican „Newsweek" mențio
nează că în cercurile Pentagonului 
circulă zvonul potrivit căruia minis-

■ WASHINGTON. „Există în pre
zent prea multe trupe america

ne în Europa", a declarat într-un 
interviu televizat senatorul Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrate din Senat. El a anunțat că 
va prezenta noii sesiuni a Congre
sului, care urmează să înceapă la 
10 ianuarie, o rezoluție recoman
dând reducerea acestor forțe.

H MOSCOVA. A încetat din viață 
în vîrstă de 67 de ani Nikolai 

Ohlopkov, artist al poporului al 
U.R.S.S., remarcabil actor de teatru 
și cinematograf, regizor, pedagog, 
critic și publicist.

M RIO DE JANEIRO. In portul 
brazilian Santos a explodat un 

mare rezervor de gaze. Explozia și 
incendiul ce a urmat au provocat 
rănirea a 150 de persoane. Multe 
clădiri au fost serios avariate.

ACORD Al STINGII FRANCEZE!
pentru măsuri comune în
vederea alegerilor legislativeUn element nou a intervenit zilele acestea în procesul de restructurări din cadrul stîngii franceze, al căror mobil direct îl constituie apropiata confruntare electorală! între Partidul Comunist Francez și Partidul Socialist Unificat s-a realizat duminică seara un acord asupra unor măsuri comune în vederea viitoarelor alegeri legislative din martie.Acest acord ne ta puțină după cel încheiat între P.C.F. și Federația stîngii democratice și socialiste, la sfîrșitul lunii decembrie și a- preciat de rezoluția Congresului al XVIII- lea al P.C.F. drept „o etapă importantă în mersul ascendent spre unitate", dincolo tia sa preajma alegerilor — definind lectorală el constituie o deschidere pentru continuarea dialogului.în ce privește acordul intervenit duminică seara între P.C.F și P.S.U., ziarul „l’Hu- manită” face următoarea precizare : cele două partide au stabilit ca fiecare dintre ele să se prezinte la primul tur de scrutin din marlie cu propriul său program și cu candidatii săi proprii. Pentru al doilea tur in toate circumscripțiile unde stingă va fi în măsură să obțină victoria, cele două partide vor face apel ia alegătorii lor să a- sigure succesul

lunasurvi-vreme

Pentru că de semnifica- deosebită în

In Republica Sud- j 
Africană au fost 
elaborate peste 100 
de legi împotriva 
populației de culoa
re, care o supun 
la o discriminare 
rasială fără prece
dent. In fotografie : 
o gară sud-africană 
pe care se văd o 
mulțime de indica
toare conținînd in
terdicții pentru ! 

negri

cel pe uni-didatului stîngii mai bine plasat baza sufragiului versal. în al treilea rînd, în toate celelalte circumscripții, unde candidatii stîngii nu vor fi cel mai bine situați prin sufragiul universal pentru a putea fi aleși, cele două partide vor da voturile lor candidatului stîngii care a obținut cel mai mare număr de voturi (dintre candidatii de stingă).în încheierea acordului P.C.F.-P.S.U. se arată: „Cele douăpartide sînt de acord că elaborarea unui program comun al partidelor stîngii ră- mîne cel mai bun mijloc pentru a întări curentul de unitate populară și de a instaura o democrație care să răspundă, intereselor muncitorilor și națiunii". Partidul Comunist Francez și Partidul Socialist Uni-

III
I
I
I
I
I
I
Icesta des- E perspectivă I ■■dwvnl tarii ”
| Prima reuniune
i a Societății congoleze

ficat au hotărît, de a- semenea, să continue, după alegeri, munca începută deja pentru a depăși divergentele care mai Subzistă și a stabili marile linii unui program al tregii stingi.în concluziile trase I duminică pe marginea discuțiilor în timpul lucrărilor Congresului I al XVlILlea al P.C.F., | Waldeck Rochet, subliniind din nou im- I portanta acordului încheiat cu Federația stîngii democratice și I socialiste și extins a- cum și cu P.S.U., a re- ' levat că acesta, chide o j favorabilă dezvoltării ■ luptei unite pentru I democrație. „Noi nu vom cruța nici un e- ' fort pentru realizarea I și întărirea neîncetată a acestei acțiuni ' comune, pentru obțec- I tive comune" — a de- I clarat Rochet.

ale 
în-

BAGDAD 9 (Agerpres). — Primul ministru irakian, generalul Naji Taleb, va relua la 10 ianuarie negocierile cu directorul general al companiei „Iraq Petroleum", Christopher Dailey, a anunțat luni postul de radio Bagdad. Guvernul Irakulpi întreprinde și o acțiune de mediere între I.P.C. și Siria. Săptămîna trecută, Dalley s-a înapoiat la Londra unde a avut noi contacte cu Consiliul de administrație al „Iraq Petroleum Co.“, în urma respingerii de către guvernul Siriei a ofertei făcute de companie pentru a se ajunge la o reglementare în privința problemei redevențelor. Conducerea I.P.C. ar fi propus să plătească guvernului de la Damasc suma de 3 700 OOO lire sterline sub titlul de avans din datoriile pe care le are față de Siria. Se știe însă că duminică guvernul Siriei respinsese oficial a- ceastă ofertă.
KINSHASA

de minereurio tactică comună Al. GHEORGHIU

optimist

KINSHASA 9 (Agerpres). — Postul de radio Kinshasa anunță că marți are loc prima reuniune a Consiliului de administrație a Societății generale congoleze de minereuri, creată în locul concernului belgian „Union Miniăre du Haut Katanga". Membrii consiliului, format din congolezi, vor e- xamina două principale probleme : utilarea societății și statutul personalului european angajat in Congo de fosta companie ..Union Miniere", la -Care funcționau circa 2 400 de salariați aflați încă in Katanga. Ei continuă să lucreze la noua societate.
Smith este...

SALISBURY 9 (Agerpres). — In presa sud-africană a fost publicată o declarație a primului ministru rhodesian, Smith, in care a- cesta și-a exprimat convingerea că Anglia nu va recurge, în nici un caz. la forță pentru înlăturarea regimului său. „în Anglia, a relevat Smith, există puternice forțe interesate în menținerea la putere a minorității albe în Rhodesia. Dacă Wilson va recurge la forță, a subliniat Smith, el va risca să piardă totul. L-ar aștepta nu numai ostilitatea. dar și complicațiile în sinul propriului Dart’d, lucru ne care nu îl dorește cit se află ’a putere".
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