
Anul care a trecut a creat bune premise pentru aprovizionarea populației și înfăptuirea planului circulației mărfurilor în acest an. într-adevăr, stocurile de mărfuri au sporit, suprafețele comerciale de asemenea, dotarea rețelei cu mobilier și utilaje este mai corespunzătoare. Dar nu numai sub aspect material comerțul pășește în noul an in condiții mai bune. în 1966, întregul sector a depășit toți indicatorii de plan. De asemenea, nu de mult — și anume cu prilejul Consfătuirii lucrătorilor din comerț — au fost examinate atent căile perfecționării sistemului de reglementări în cadrul cărora comerțul își desfășoară activitatea și s-au luat o serie de ho- tărîri de mare importanță, a căror înfăptuire își are ca soroc chiar anul 1967. Și, în sfîrșit, lucrătorii noștri au astăzi perspectiva limpede pe care le-a dat-o recenta Plenară a C.C. al P.C.R., concluziile tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu.în anul care a trecut, vînzările de mărfuri prin comerțul socialist au sporit — pe o familie — cu a- proximativ un salariu mediu lunar. Piața țărănească a contribuit și ea înti-o mai mare măsură (în- registrind o creștere de cca. 28 la sută) la aprovizionarea populației orășenești și rurale. în acest an, veniturile reale (calculate pe un locuitor) vor crește cu 7,1 la sută.în noul an s-a trecut la elaborarea mai științifică a balanței de venituri și cheltuieli bănești, pe regiuni și trimestre, s-a stabilit posibilitatea de a adapta trimestrial planul regiunilor la e- ventualele variații care pot interveni în venituri, mai cu seamă a celor provenite din agricultură.Fondul de mărfuri planificat pentru acest an este îndestulător și are o structură îmbunătățită care va permite comerțului să răspundă mai bine tendințelor cererii care s-au afirmat mai cu seamă în ultimii doi ani : solicitarea proporțional mai mare decît în trecut a produselor industriale.în acest an, rețeaua comercială va crește și se va moderniza în- tr-un ritm și mai viu decît în trecut. Numai în sistema M.C.I., suprafețelor comerciale în funcțiune li se vor adăuga încă 70 000 mp. Se vor construi 60 de mari complexe comerciale, o bună parte dintre ele avînd dimensiunile și profilul supermagazinelor.
★Am prezentat succint condițiile favorabile create de partid și guvern pentru aprovizionarea populației. Ce vor face insă lucrătorii din comerț pentru mai buna aprovizionare a populației? Trebuie a- rătat că s-au luat un șir de măsuri organizatorice, în următoarele direcții: s-au elaborat și transmis către ministerele producătoare necesarele de mărfuri, in structură amănunțită, înainte de aprobarea planurilor anuale (aceasta le-a permis pregătirea din timp a producției); s-au încheiat contracte începînd din vara anului 1966, s-au acordat drepturi organizațiilor comerciale de a efectua descentralizat cumpărări de mărfuri de la producătorii locali, s-a impulsionat aprovizionarea directă a magazinelor, s-au extins formele înaintate de desfacere, caracteristice unui comerț civilizat etc.Pentru ca activitatea comercială să ducă la și mai bune rezultate economico-financiare, organele co-

Prof. univ. Mihail LEVENTE
ministrul comerțului interior

merciale sînt mai temeinic instruite cu privire la folosirea utilajelor și a mobilierului comercial, ca și a timpului de muncă; ele pot să adapteze mai lesne efectivele de lucrători variațiilor sezoniere sau chiar zilnice ale desfacerii, știu mai bine cum să folosească eficient spațiile comerciale. De altfel, potrivit prevederilor planului, sporul desfacerilor în anul 1970 (față de 1966) va trebui să se obțină în proporție de peste 68 la sută pe seama creșterii productivității

muncii. S-au clarificat relațiile în domeniul repartizării fondului de marfă dintre sistema comerțului local și CENTROCOOP, s-au desființat contractele dintre magazine și întreprinderile de gros. Așadar, și sub aceste aspecte sîntem mai bine pregătiți decît la începutul a- nului 1966.în ce direcții am început să acționăm, vom acționa sau considerăm că trebuie să se acționeze pentru a pune la îndemîna populației, continuu, un sortiment și mai variat de mărfuri de bună -calitate, specifice fiecărui sezon, gustului din fiecare regiune, pentru a evita ca unele articole să se afle „la ridicata" dar nu și în magazine,
(Continuare în pag. a IlI-a)

nul trecut cooperativele agricole de producție au obținut succese însemnate în sporirea producției vegetale și animale, în dezvoltarea a-vuției obștești. Pentru 1967, ca de altfel pentru toți ceilalți ani ai cincinalului, cooperativele agricole vor trebui să ridice și mai mult nivelul producției, factor de cea mai mare importanță pentru sporirea veniturilor cooperatorilor și creșterea contribuției acestor unități la satisfacerea nevoilor cres-

Cealaltă parte revine creditelor pe termen lung, acordate de stat sub formă de împrumut. Pentru dezvoltarea continuă a proprietății obștești, este necesar ca, în primul rînd, cooperativele agricole să păstreze un echilibru corespunzător între fondul de acumulare și cel de consum. în al doilea rînd, fondurile de investiții să fie folosite judicios, cu eficiență maximă, să asigure obținerea, într-un termen cit mai scurt, a unor venituri cit mai mari.Statutul cooperativelor agricole
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de acumulare ?
cînde de produse agricole a economiei naționale.îndeplinirea acestor obiective este condiționată, în primul rînd, de dezvoltarea pe mai departe a bazei tehnico-materiale a agriculturii, sporirea continuă a avuției obștești a cooperativelor agricole. Statul nostru face eforturi mari, alocînd importante sume pentru extinderea mecanizării și chimizării agriculturii, pentru lucrări de irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare, dezvoltarea cercetărilor științifice și pregătirea cadrelor. în același timp, cooperativele agricole au prevăzut ca în perioada amintită să facă investiții pentru creșterea bazei tehnico-materiale proprii în valoare de 20,3 miliarde lei. Principala sursă de finanțare a acestor investiții o constituie fondurile proprii ale cooperativelor agricole, care vor acoperi 83 la sută din totalul investițiilor.

de producție prevede că o parte din producția netă, și anume 18—25 la sută, după cum hotărăște adunarea generală, să fie repartizată la fondul de acumulare. Respectarea a- cestei prevederi este de cea mai mare însemnătate deoarece fondul de acumulare constituie principala sursă de investiții a cooperativei agricole și este calea prin care se asigură sporirea continuă a producției, a veniturilor cooperativei.Sînt numeroase cooperative agricole care, respectînd acest principiu, obțin rezultate foarte bune în dezvoltarea producției și sporirea veniturilor. Cooperatorii din Strîm- beni, raionul Costești, au construit în 1966 o seră-solar în suprafață de un hectar, care a costat 200 000 lei. Investiția a fost deosebit de rentabilă. Din prima recoltă de roșii, cooperativa a realizat un venit de 205 000 lei, iar din a doua recoltă 67 000 lei. în mai puțin de un an

AI VOINȚEI
Modestul slujba? Joseph Grand din romanul lui Camus „Ciuma", căzut pradă propriului său miraj, se visează mare scriitor. Dar vreme de o viață monumentala-i operă nu depășește stadiul frazei de început: „într-o frumoasă dimineață din luna mai, o elegantă amazoană parcurgea, pe o superbă iapă alezană, aleile înflorite ale pădurii Boulogne". Nu • vorba de sflnta migală a șlefuitorului de pietre prețioase, ci de tragi-comedia sterilității și a iluziilor deșarte. Ne ciocnim clteodată și în 

viață de acest tip de 
logodnic al himerei. Clnd- 
șra vita cava, apoi au ve
nit amînările, a trecut 
scadență după scadență, 
sub impresia drogantă că 
niciodată nu e prea ttniu.

de Victor VÂNTU

La Iași am auzit po- vestindu-se că un dascăl, altminteri onest, se auto- amăgește de mai bine de treizeci de ani cu promisiunea unui proiect științific. „O să vedeți voi cine-s eu, numai să mă apuc serios de ideea mea 1 Există și la oameni mai tineri simptome incipiente. Dar oare le dăm atenția cuvenită ?într-adevăr, greu de descoperit cu „ochiul liber* în cazul inginerului ieșean T.C., șef de serviciu într-o întreprindere. S-au Împlinit 14 ani de cînd a absolvit Faoultatea 
de construcții. A io st o

speranță, unul dintre cei mai buni studenți din seria sa. Dar au trecut 14 ani și nu are la activul său o singură zi de șantier 1— Cum așa ?— Am fost repartizat la o bancă. N-am avut tăria să plec, nu-mi plac soluțiile extreme.— Vă pare rău ?— Am colegi care s-au afirmat, au trecut prin școala marilor șantiere, s-a scris despre ei în ziare, au lăsat ceva în urma lor... Eu n-am obținut nimic 1 și o cută aspră îi fulgeră fruntea. Cîte nu visam 1 Lucrări excepționale, termene record de execuție, înlocuiri de materiale...— N-ați încercat ceva ?— Mă gîndeam acum șapte ani la o soluție de proiect pentru un pod mo-

grășăminte azotoa- 
se Tg. Mureș, para
metrii proiectați au 
fost depășiți cu 20 
la sutâ. în prezent, 
aici se execută lu
crările de construc
ție din etapa a ll-a 
ceea ce va duce la 
triplarea producției 
actuale. în fotogra
fie : o parte din in
stalațiile combina

tului

(Foto : Agerpre»)

D

deci, s-a recuperat valoarea întregii investiții. Nu-i de mirare că adunarea generală a hotărît ca în 1967 să se mai construiască sere-solarii pe încă 4 hectare.Eficiența deosebită pe care o are dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale proprii este demonstrată și de rezultatele altor cooperative agricole. La Grădiștea, raionul Călărași, cooperatorii au făcut investiții pentru extinderea irigațiilor. Anul trecut, de pe 100 hectare irigate, ei au obținut 10 500 kilograme porumb boabe la hectar față de 3 200 kilograme la hectar cit s-a realizat pe terenurile neirigate. Cooperativa agricolă Beștepe, raionul Tulcea, a recoltat de pe 50 hectare lucernă irigată cîte 82 000 kilograme masă verde la hectar, față de numai 20 000 kilograme la hectar pe suprafața neirigată. Toate acestea au fost cu putință datorită faptului că' în cooperativele agricole respective s-au repartizat sumele cuvenite la fondul de acumulare care au permis efectuarea unor asemenea investiții.în unele cooperative agricole nu s-au repartizat însă la fondul de acumulare decît sume minime. în regiunile Iași și Banat s-au alocat doar 13,7 la sută din valoarea producției nete, în Brașov — 14,3 la sută, în București și Dobrogea — 16,9 la sută și respectiv 17,5 la sută. Această situație Se datorește în cea mai mare parte faptului că statutul cooperativelor agricole a fost aprobat după întocmirea planului financiar pe 1966, iar în cel vechi erau alte criterii de repartizare a fondurilor pentru acumulări, în multe cazuri însă repartizarea pentru fondul de acumulare a unor sume sub posibilitățile reale reflectă neînțelegerea în suficientă măsură de către unele consilii de conducere și de unii cooperatori a importanței întăririi bazei tehnico- materiale. lipsei de orientare în ce privește dezvoltarea în perspectivă a cooperativelor agricole. Nu este justificată atitudinea unor conduceri de cooperative de a repartiza la fondul de acumulare cote minime. Pentru evitarea încă din acest an a unor asemenea situații, este necesar ca uniunile cooperatiste să desfășoare o muncă mai susținută de lămurire a maselor de cooperatori, să le demonstreze prin exemple concrete că investirea de fonduri în mijloace de producție constituie calea principală de creștere a producției șl a veniturilor cooperativelor.
(Continuare în pag. a TTI-a)

Partitura

și concertul

'Ey muncii
Traian FILIP

Enescu a comparat una din orchestrele excelente ale timpului său cu un observator astronomic. O senzație de aparat gigantic și complex, răs- punzînd comenzilor cu o precizie și ușurință nebănuite, o avusese Enescu dirijînd acea orchestră, în care fiece muzician simțea cele mai fine sugestii ale dirijorului și comenta fără greș partitura. Cum se ajunsese la un asemenea rezultat ? Fără îndoială, printr-o desăvîrșită pregătire tehnică a instrumentiștilor, talente valoroase, bine șlefuite, pătrunse de simțul disciplinei, de dorința de a exprima cit mai exact intențiile și trăirile dirijorului; apoi, printr-o
IN ZIARUL DE AZI

H PÎNĂ CÎND SE VOR MAI TOLERA GRAVELE FENOMENE 
DE RISIPĂ DE LA COMBINATUL DE FIBRE ARTIFI
CIALE BRĂILA?

■ răsfoind presa străină: „Moartea unui 

președinte"

LA IAȘI:

A început construcția 
unei mari uzine

de fibre sintetice
La Iași a început con

strucția unei mari uzine de 
fibre sintetice de tipul 
poliesterilor. Această nouă 
întreprindere urmează să 
producă în 1969 10 000 
tone fibre, iar în faza fina
lă (1970) va livra anual in
dustriei textile 13 000 tone 
de fibre albe și colorate. 
Această cantitate aprecia
bilă de materii prime va 
contribui la sporirea pro
ducției și la lărgirea gamei 
de stofe și pînzeturi pentru 
îmbrăcăminte. Materiile 
prime necesare fabricării 
fibrelor sintetice vor fi di- 
metil-tereftalat și etilen- 
glicol sub stare solidă pro
duse în țară.

Chimistul Ion Staicu, 
directorul noii uzine, ne-a 
informat că în etapa fina
lă aici vor lucra aproxi
mativ 3 600 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu o 
bună specializare. Uzina va 
fi înzestrată cu agregate 
care asigură producția în 
flux.

Cum va arăta noua uzi

nă ? lată cîteva amănunte 
furnizate de tov. Aureliu 
Miron, inginer șef al filia
lei Iași a IPROSIM.

— Colectivul filialei 
noastre, împreună cu pro- 
iectanții și arhitecții de la 
IPROSIM București, a con
ceput uzina de fibre sinte
tice într-o perfectă armonie 
arhitectonică cu unitățile 
industriale vecine. Cele 
mai importante clădiri 
vor adăposti instalațiile 
de policondensare și pre
parare a granulelor și 
cea de filare, cu 5 și res
pectiv 4 nivele. Fiecare 
secție de lucru va avea 
grup social cu vestiare și 
dușuri. Pentru a satisface 
nevoile urgente de con
strucție am stabilit să se 
utilizeze în mare măsură 
elemente de beton armat 
și prefabricate. Fațadele 
halelor vor avea largi fe
restre prin care să pătrun
dă multă lumină.

Partea a doua a anchetei sociale„CARE EVÎRSTA AFIRMĂRJI?"
dem. Mai am undeva pe-acasă niște schițe, faze incipiente. Am tot amînat, am vrut să revin. N-am timp azi, mă apuc mîine... și mîine s-a făcut. Mai am în fază de gîndi- re, de vreo patru ani, o șosea din prefabricate.— Și?

— Am lăsat-o baltă. 
Mi-am dat seama că-mi 
trebuie experiență de șan
tier, ori eu am numai a- 
mintiri.

— Altceva n-ați reali
zat ?— Ba da. Mi-am luat un „Wartburg*.— La profesie mă refeream.— Mă bate totuși gîn- dul să plec, să mă duc pe un șantier.— Nu v-ați hotărît ?— Nu știu ce mă face să fiu atît de sincer. Dar 
v-o spun : am insomnii,

remușcări. S-au dus niște ani și nu știu pe ce.Sînt naturi umane mal puternice, altele mai slabe, gata să capoteze, supuse ruginirii. Dar ține acest proces de fatalitate ? O înțeleaptă maximă spune că „a trăi înseamnă 
a voi lârâ încetare, a-ți 
restaura voința în fie
care zi”.— Dacă țl-cri pus în minte să realizezi ceva, nimic nu e mai primejdios decît așteptarea, iluzia că poți amina netulburat finalizarea. Evident nu e vorba de procesele de „coacere". Eu am 40 de ani și totuși abia acum îmi termin facultatea — îmi spune, cu o anume energie în glas, tovară-
(Continuare 
în pag. * O-a)
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Manolo CORCACI 
corespondentul „Scînteii”
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Îndelungată conlucrare a ansamblului, printr-o perfectă cooperare, prin cunoașterea dispozitivelor menite să acționeze simultan, pe multe planuri, fiecare în cheia sa, cu instrumentul său, urmărind partitura, dar ținînd seama în fiecare secundă de toți ceilalți factori la un loc.Așa cum o orchestră n-ar putea să ajungă la interpretări valoroase, tot astfel un colectiv, indiferent de domeniul de aplicație, n-ar putea să-și realizeze programul, partitura sa în concertul muncii, dacă nu și-ar cunoaște exact fiecare dispozitiv, dacă n-ar ști cu exactitate care sînt sursele de energie și creație, posibilitățile diferite ale celor ce compun acest colectiv, dacă nu s-ar întreprinde, înainte de toate, o acțiune de cunoaștere a oamenilor în structura lor intimă.M-au interesat și am a- sistat deseori la eforturi prin care conducerile u- nor uzine, șantiere sau instituții căutau să realizeze coeziunea elementelor care compuneau ansamblul uman, să distribuie activitățile potrivit înclinațiilor și posibilităților fiecărui membru al colectivului. în vara anului trecut am vizitat minele de la Leșul Ursului, unde conducerea șantierului a avut de învins
(Continuare în pag. a V-a)

Instalație modernă 

pentru călirea pieselorLa Uzina de mecanică fină din Sinaia a fost dată în exploatare o modernă instalație pentru călirea în atmosferă controlată (carbonitru- rarea) a pieselor de precizie necesare aparaturii de injecție la motoare. Instalația, prevăzută cu aparatură automată de control, asigură pe deplin nevoile uzinei. Ea

sporește productivitatea muncii cu mai mult de 50 la sută. în același timp, cheltuielile de producție se reduc la jumătate, iar calitatea pieselor este mult îmbunătățită, mărind In felul a- cesta durata de funcționare a pompelor de injecție, produs de bază al uzinei. (Agerpres)

Canada - Intre
IVIHIISILI MȚIOWIE 
Șl „CONTINENTALISM * în urmă cu cîteva zile, ziarele din Ottawa, Montreal și Toronto anunțau pe primele pagini cu litere de-o șchioapă: „Fostul ministru de finanțe, 

Walter Gordon — adversar declarat al integrării 
Canadei în economia S.U.A. — și-a făcut intrarea 
in cabinetul canadian ca ministru fără portofoliu". Cam în același timp, corespondentul cotidianului 
„New York Times" transmitea din Ottawa: „Rela
țiile Canadei cu Statele Unite n-au fost niciodată 
atît de încordate ca în prezent, cînd Canada se pre
gătește să-și sărbătorească centenarul". O simplă coincidență? Pentru neinițiați — da. Pentru cunoscătorii scenei politice — nu.
Limitele dominației străineFostul și actualul ministru Walter Gordon n-are nevoie de recomandație. Cea mai elocventă carte de vizită a sa o constituie cartea al cărei autor este: „A Choice for Canada" („O alegere pentru Canada"), apărută anul trecut la Toronto. Ea l-a făcut cunoscut „a mari usque ad mare" („de la un ocean la altul"), cum glăsuiește deviza înscrisă pe stema Canadei, ca un partizan hotărît al apărării intereselor naționale pe tărîm economic.Aflîndu-se timp de aproape doi ani la conducerea Ministerului de Finanțe, Gordon a cunoscut, mai bine ca nimeni altul, efectele negative ale penetrației capitalului american în economia Canadei. Poate de aceea el a și găsit de cuviință să tragă printre primii semnalul de alarmă.Ce subliniază Gordon în cartea sa? Mai întîi că „o prea mare parte din industria canadiană se află 

sub control străin *). Din această cauză, concernele 
străine cu ajutorul prietenilor lor canadieni și al 
altor agenți exercită o influență importantă asupra 
politicii guvernului canadian".

Radu BOGDAN•) Statisticile arată că în prezent, companiile americane controlează : 95 la sută din industria de automobile a Canadei; 89 la sută din industria de cauciuc, 70 la sută din industria petrolului ți gazelor, 50 la sută din cea minieră etc. în total 5 205 firme canadiene sînt controlate de monopolurile din S.U.A.
(Continuare Ia pag. a VI-a)
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FAPTUL
DIVERS
Interzis 
pentru 
săniuțeHîrlău. La intersecția străzilor Tătăranu și Rozica, trei copii se jucau cu săniuța. în- tr-un loc cu circulație intensă. Ei au fost surprinși de autocamionul 21-Iș-1994, condus de șoferul Dumitru Mo- canu. In accident, unul dintre copii și-a pierdut viata. Ceilalți doi au fost grav răniți.Poate e de vină șoferul. Poate-s de vină copiii. Și totuși — atențiune părinți!
Comoditatea 
e incomodă

Cadrele universitare se bucu
ră, evident, de un mare pres
tigiu. Este deci de înțeles ati
tudinea intransigentă a corpu
lui didactic de la Institutul de 
științe economice din Capita
lă, față de lipsa de onestitate 
profesională (ca să ne expri
măm academic !) a lectorei Ta
tiana Bontea. încâlcind grav 
disciplina universitară, nu s-a 
prezentat, din comoditate, la 
examinarea studenților, pu- 
nînd din oficiu, întregii grupe 
note de promovare. Consiliul 
științific al Institutului a pro
pus să fie îndepărtată. Foruri
le de resort din Ministerul în- 
vățămîntului, mai blînde, au 
dispus sancționarea cu „mus
trare severă cu avertisment". 
E incomodă, cîteodată, como
ditatea...

RocadăGheorghe Lanloș, șofer la autobaza 2 din Baia Mare își | gara autobasculanta într-o șură, acasă, în comuna Tăuții Mărgheruș. într-o noapte, șura a luat foc. A ars cu mașină cu tot. Firește, omul plătește a- cum paguba. Fript cu ciorba, va sufla și în iaurt. Se pare însă că întîmplarea nu privește și pe alții. Aproximativ 20 de mașini sînt „garate’ noaptea în curțile șoferilor din comună. Cum garajele autobazei rămîn goale, ce-ar fi să se transporte în ele căruțele din șurile gospodarilor ? Un simplu schimb de cai-putere.
Năravul 
din fire

Un singur om, Iulian Cozma 
din Iași (str. Fundac Mircea nr. 
10) și mai multe identități: Lu
cian Cozma, Gheorghe Bascaoanu, 
Comeliu Abaronesei, Pintilie Ran- 
donescu. Pe baza unei diplome 
false a fost angajat, cu o condam
nabilă ușurință, la întreprinde
rea minieră Moldova Nouă (reg. 
Banat) ca inginer constructor. Se- 
sizînd că aici are de-a face cu 
oameni creduli falsul inginer și-a 
întocmit singur dosarul de cadre. 
De aici după aproape doi ani (!) 
s-a transferat la I.O.C.R.-Ploiești 
ca șef al serviciului producție. Mai 
vigilenți, ploieștenii i-au aflat ade
vărata profesie: excroc recidivist. 
Atestată de o condamnare ante
rioară pentru falsuri în acte pu
blice. Probabil i-a fost trecută a- 
cum in dosarul de cadre. în cel 
real — nu in cel auto-confecțio- 
nat la Moldova Nouă.

Valize 
în garăLa ghișeul pentru bagaje de mină din Gara de Nord, călătorii depun (tn păstrare) cu- fere, geamantane, colete... După cîteva ore vin și le ridică. Unii însă, uită de ele. Ieri se găseau aici — abandonate — 77 bagaje voluminoase. Unele, din luna noiembrie anul trecut. C.F.R.-ul le păstrează, dar nu acordă do- bîndă.
Covoare 
„zbură
toare"Salariatul întreprinderii de colectarea metalelor-Cluj Carol Kalath a pornit în căutarea „covorului fermecat". Lua (pe ascuns) covoare persane din magazine, instituții și de la diverși cetățeni. Șl cum acestea nu zburau, (nefilnd fermecate), le vindea. (A Încasat astfel 28 000 lei). In sfîrșit, a găsit ce căuta. Ultimul covor „zburător" l-a lăsat în aer.Rubrică redactată de

Ștefan ZIDARITĂ 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

PE URMELE SCRISORILOR
TRIMISE DE REDACȚIE UNOR

INSTITUȚII CENTRALE Șl LOCALE
Scrisorile oamenilor muncii — așa cum precizează hotărîrile de partid și de stat care reglementează această activitate — trebuie rezolvate în cadrul unor termene precis stabilite. Unele autorități încalcă aceste prevederi, întîrziind luni de zile răspunsul. Iată cîteva cazuri:

Un răspuns scurt

intr-un timp lung
Cadrele didactice de la școala generală nr. 127 din București ne-au trimis o scrisoare în ziua de 22 septembrie 1966, în oare sesizau diferite abuzuri săvîrșite în această școală. Scrisoarea a fost înaintată Ministerului Învățămîn- tului. Pînă la sfîrșitul anului, deci mai bine de 3 luni de zile, redacția nu a primit nici un răspuns. Ce s-a întîmplat cu ea ? Biroul de sesizări al ministerului a primit scrisoarea și a repartizat-o pentru rezolvare Direcției generale a în- vățămî/ntului de cultură generală. De scrisoare urma să se ocupe tovarășul inspector Alexe Uie. La 3 octombrie scrisoarea s-a trimis Sfatului popular al orașului București. După 40 de zile, biroul de sesizări văzînd că nu vine nici un răspuns, a trimis tovarășului Ion Mușat, director în minister, o notă de revenire. La 1 decembrie, în sfîrșit, la minister sosește răspuns de Ia secția de în

vățămînt a Sfatului popular oraș București. Deci, o primă încălcare a termenelor de rezolvare. Secția de îfnvățămînt a sfatului popular a reținut scrisoarea două luni de zile. Ar fi fost de așteptat ca ministerul, avînd în vedere întîrzie- rea foarte mare, să zorească răspunsul. Inspectorul a copiat aidoma răspunsul Sfatului popular al orașului București care se întindea pe trei pagini, dar cînd s-a prezentat cu el la iscălit, șefa serviciului personal, . tovarășa Năs- tase, i-a cerut să-l scurteze, pe motiv că conținea chestiuni neesențiale. Și de atunci s-a tot scurtat... Fapt este că pînă la sfir- șitul anului trecut, din lipsă de timp, inspectorul n-a putut scurta răspunsul. Avem de-a face, desigur, cu o mostră de formalism. E- sențial nu era ca răspunsul să fie lung sau scurt, ci ca scrisoarea să fie rezolvată la timp.

ță — a accentuat interlocutorul, în acest scop am repartizat la biroul de sesizări al sfatului popular oameni pregătiți, serioși, care să urmărească cu rigurozitate rezolvarea justă a sesizărilor, respectarea termenelor legale de răspuns.Dar iată ce spun faptele : La 28 septembrie anul trecut, redacția a trimis spre cercetare Sfatului popular regional Argeș o sesizare privind încadrarea necorespunzătoare, la laboratorul spitalului de adulți din Rm. Vîlcea, a unui inginer specializat în industria chimică. Cît timp îi trebuia secțiunii sanitare și prevederi sociale a sfatului popular regional (șef al secțiunii dr. Emil Ștefănescu), să cerceteze această sesizare ? în orice caz, nu trei luni și jumătate, cîte au trecut pînă cînd, după multe insistențe, redacția a primit răspunsul.Altă sesizare, trimisă la 12 octombrie 1966 aceluiași sfat popular, nu și-a găsit nici pînă acum revol-

varea. Corespondența semnala unele abuzuri săvîrșite de conducerea casei de copii școlari din Pitești.La Sfatul popular al regiunii Argeș sînt și altfel de neajunsuri în munca cu scrisorile. De exemplu, tov. vicepreședinte Nicolae Mihăi- lescu a pus, pe o sesizare primită de la redacția noastră, rezoluția de trimitere pentru cercetări tocmai instituției criticate — Sfatul popular raional Costești, învinuit că nu ia măsuri pentru curmarea unor abuzuri (reținerea nelegală a unor sume de bani din salariile cadrelor didactice). De aceea, nici nu e ■de mirare că sfatul popular raional n-a luat nici o măsură.Acestea nu sînt singurele exemple. Mai pot fi date și altele, care ne arată că, deși criticat anul trecut în ziar pentru astfel de neglijențe, Comitetul executiv al Sfatului popular regional Argeș n-a luat — așa cum se afirmă — măsuri eficiente de îmbunătățire a muncii cu scrisorile.
Dispoziții care încalcă legea

Crosul apostilelor

și lanțul rezoluțiilor
Anton Emil din cartierul Balta Albă ne-a scris că-i plouă în casă. Deși sesizat, constructorul n-a luat măsuri de remediere. Am trimis scrisoarea Sfatului popular al o- rașului București în ziua de 16 noiembrie. Biroul pentru rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor de la sfatul popular o expediază imediat cu adresă la Sfatul popular al raionului Tudor Vladimirescu cu două mențiuni: a). în atenția comitetului executiv; b). comuni-; carea răspunsului pînă la 8 decembrie. Pe hîrtii apar acum următoarele apostile : 25 noiembrie 1966 — înregistrare; 28 noiembrie la I.A.L. Tudor Vladimirescu nr. 459; apoi, la Sfatul popular al orașului București — secțiunea tehnică de investiții, pentru ca, constructorul să răspundă de calitatea lucrărilor executate, fiind vorba de un bloc nou. Biroul de sesizări o reprimește și se execută întocmai. O dirijează la Secția tehnică de investiții. Aici e primită și studiată. Apoi i se pune apostila : se va îndruma la Direcția generală construcții-montaj pentru a lua măsuri de remediere. Biroul de sesizări re-reprimește hîrtia și o dirijează de data asta la D.G.C.M. Aici, inginerul șef al direcției pune apostila: tovarășul ing. Arbore, rog verificare și comunicare. Data apostilei, 8 decembrie. De la 16 noiembrie pînă la 8 decembrie, a- dică 22 de zile, hîrtia a fost plimbată. Abia investigații mențiune : sfatului selalte birouri etaj. Pentru de la parter

treacă pe la raionul T. Vladimirescu și să revină de unde a plecat.Scrisoarea a fost. în sfîrșit, rezolvată și răspunsul s-a trimis ziarului la 26 decembrie. Soluționarea propriu-zisă a luat 18 zile. Parcurgerea tuturor vămilor pomenite a luat însă 22 de zile. Așa cum s-a constatat. în dese cazuri se pierde foarte multă vreme cu dirijarea hîrtiei și nu cu rezolvarea ei din cauză că în unele instituții nu se știe întotdeauna în mod precis cine poartă răspunderea soluționării problemei respective.Să descifrăm itinerariul parcurs de alte scrisori. De exemplu : o scrisoare a comitetului de locatari din Calea Griviței 232.21 octombrie — trimisă la Sfatul popular al orașului București. Biroul de sesizări a repartizat-o tov. vicepreședinte Dumitrescu (pentru luare de cunoștință).23 noiembrie — se restituiebiroul de sesizări cu rezoluția : se dă tovarășului vicepreședinte Ispas. (Era de resortul său).26 noiembrie — se restituiebiroul de sesizări cu rezoluția : se dă tov. Stăncescu — D.G.C.M. (pentru că e constructorul).2 decembrie — se restituie la biroul de sesizări cu indicația : se dă tov. Mirescu — S.T.I. (pentru că e beneficiarul).
5 decembrie — biroul de sesizări o trimite la S.T.I. In ziua decembrie, ea încă nu era vată.De multe ori, din cauzaformalități inutile, se pierde din vedere esențialul: că omul așteaptă rezolvarea unei probleme arzătoare, pe care n-a putut să.o soluționeze pe altă cale.

la

„Instalația electrică din locuințele noastre nu funcționează" — a- firma într-o scrisoare Gheorghe Iancu de la SCB4 C.F.R.-Făurei. „Am depus suma cuvenită pentru electrificarea comunei încă din 1965, dar nici în 1966 nu avem lumină" — semna, în numele locuitorilor din comuna Ciocile, Ion Stanciu. „Aștept de mult să se racordeze instalația din gospodăria mea la rețeaua electrică" — reclama Puiu Dumitru din comuna Mircea Vodă.Iată pe scurt, conținutul unor sesizări pe care redacția le-a înaintat spre rezolvare întreprinderii regionale de electricitate Galați la data de 6, 29 septembrie și respectiv 14 noiembrie. La sfîrșitul lunii decembrie, cu toate revenirile făcute pe parcurs, scrisorile nu erau rezolvate.Am aflat că scrisorile sînt citite chiar în ziua sosirii de directorul sau inginerul șef al întreprinderii și repartizate, prin intermediul biroului de sesizări, serviciilor de specialitate. Cum se explică totuși faptul că se încalcă termenul de rezolvare ? Răspunsul este foarte simplu. Una din sesizările menționate mai sus trebuia să fie rezolvată la 29 octombrie. Conducerea întreprinderii a repartizat-o ing. Oct. Prescuraru, șeful serviciului electrificări rurale, stabilind să o rezolve pînă la 25 noiembrie, adică cu aproape o lună de zile termenul legal. Din avem de-aface cu hotărîrii privitoare scrisorile chiar decerea întreprinderii care stabilește termene după bunul său plac. Este
peste capul locului o încălcare a Ia munca cu către condu-

lesne de înțeles că asemenea dispoziții creează condiții răgănarea rezolvării Așa se și explică de respectate nici măcar mene fixate în modconducerea întreprinderii. într-un proces verbal întocmit la 20 decembrie se consemna că din 183 de scrisori, 80 au primit răspunsul cu mare întîrziere.
★Problemele semnalate în scrisorile ce sosesc zilnic pe adresa diferitelor instituții reclamă o rezolvare operativă și competentă. Din exemplele de mai sus rezultă că depășirea termenelor stabilite în acest sens nu este cu nimic justificată. Prin depășirea timpului nu se realizează nici un cîștig în ce privește aprofundarea și rezolvarea problemelor ridicate în scrisori : dimpotrivă, vremea pierdută înseamnă de cele mai multe ori și superficialitate, lipsă de răspundere, drumuri întortocheate ale scrisorilor de la cel ce dispune pînă la rezolvare. Conducerile instituțiilor au obligația să ia măsuri corespunzătoare pentru simplificarea filierei parcurse de scrisori, să înlăture obstacolele și verigile inutile care determină pierderea de vreme, astfel încît problemele ridicate în scrisorile și sesizările cetățenilor, atît cele de interes obștesc cit și cele personale să fie rezolvate cu răspundere, în termenele legale.

pentru tă- scrisorilor. ce nu sînt aceste ter- arbitrar de

scrisori, felicitări, te- pachete de diferite Locuitorii Capitalei, primesc, în numai 24
Pe „arterele" poștale ale țării se încrucișează zilnic milioane de legrajne, greutăți, de pildă, de ore, circa 300 000 de scrisori; în greutate totală de a- proape 7 tone. Este o cifră impresionantă pe care o redăm nu pentru a scuza întîrzierile cu care sosesc la destinație unele scrisori, ci pentru a ne face o imagine asupra solicitărilor la care trebuie să răspundă oficiile poștale.Potrivit unor calcule, în a- cest an, lucrătorii din oficiile poștale vor avea de primit, prelucrat, transportat și distribuit peste 400 milioane de trimiteri poștale. Pentru a face față unui asemenea volum de corespondentă, Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor a luat o serie de măsuri menite să scurteze, timpul în care corespondența parcurge drumul de la expeditor la destinatar și să perfecționeze deservirea cetățenilor veniți la ghișeele poștale. în primul rind, fondu

rile alocate construirii de noi 
oficii s-au dublat față de anul 
trecut. în acest an vor fi date în funcțiune asemenea

la

la 8 decembrie încep pentru rezolvarea el. O biroul de sesizări al găsește la parter, celeritate se găsesc la ca hîrtia să ajungă la etaj a trebuit să
Cine rezolvă

Reclamatul ?
— Noi am luat în ultimul timp măsuri pentru întărirea spiritului de răspundere al lucrătorilor instituției față de sesizările, reclamații- le și cererile ce ne sînt adresate de cetățeni — relata tov. Iile Pur-
In aceste zile

la Geoagiu-Băi
Stațiunea balneo-climaterică Geoagiu-Băi, cunoscută și a- preciată pentru așezarea sa pitorească și pentru izvoarele de apă termală indicată în diferite tratamente, a fost transformată în unitate cu caracter permanent. In scopul asigurării unor condiții optime de tratament, aici au fost făcute pregătiri specifice anotimpului friguros : s-a mărit numărul vanelor individuale pentru băi cu nămol, iar la bazinul închis, ca și în sălile de mese și în vile, s-au montat și pus în funcțiune instalații de încălzire. Tratamentele cu apele termale se fac sub supravegherea și îndrumarea directă a medicilor specialiști.(Agerpres)

V. SEBASTIAN 
Al. STROE 
Nina CÎRMU

r -•>

la cota 1 500
(Foto : Agerpres)

construcții în centrele muncitorești Roznov și Săvinești, în centrele raionale Buhuși, Sighișoara, Călărași, Drăgănești- Vlașca, Tulcea, Făurei, Bîrlad, in stațiunea balneară Olănești, pe litoral la Costinești, Nep- tun și 23 August etc. Se mai prevede începerea lucrărilor în orașele Cimpulung-Muscel, Slatina, Lugoj, Mediaș, Tr. Măgurele, Orșova, Simeria, Alba-Iulia, Cugir, Sebeș, Orăș- tie și altele. Ii diferite stadii de execuție 41 oficii poștale urbane și rurale.S-au luat o serie de măsuri pentru efectuarea mai rapidă a transportului trimiterilor poștale. Rețelei existente de transport auto i se vor adăuga încă 8 000 km. Se introduc noi vagoane poștale, fapt care va duce la creșterea schimbului de expediții între oficii și cursele poștale pe calea ferată. între Capitală și centrele cele mai îndepărtate din nordul țării s-au înființat curse de avion pentru transportul presei. Amintim care sînt aceste orașe pentru ca cetățenii să le cunoască și să utilizeze pentru trimiterile poștale, pe aceste trasee, mențiunea „prin a- vion": București — Tg. Mures
— Sibiu — București > Bucu
rești — Cluj — Baia Mare — 
București; București — Arad
— Timișoara — București. Se vor mai introduce încă două curse de avion pentru transportul presei și al corespondenței pe traseele București — Tulcea și București — Iași — Suceava. Tot în acest scop s-au înființat și curse auto pe rutele București — Ploiești — 
Mizil, București — Ploiești — 
Ctmpina, București — Giurgiu, 
București — Alexandria și 
București — Curtea de Argeș
— Cimpulung Muscel.Tot pentru scurtarea călătoriei pe care scrisoarea o face din momentul cînd expeditorul o pune în cutie pînă la destinație s-a prevăzut ca numărul colectărilor (golirea cutiilor de scrisori) să crească — în Capitală, de exemplu, de la 2—3 la 4—6 pe zi — ca procesul de prelucrare, în cadrul oficiilor, să se efectueze într-un timp scurt. Astfel, în viitorul apropiat un volum sporit de corespondență sosită din alt oraș va fi distribuită chiar în ziua sosirii, iar corespondenta „loco", depusă pînă la ora 12, va ajunge la respectivă.Și acum, care vizează lațiilor funcționar-cetățean ghișee. S-au organizat cursuri de școlarizare pentru funcția de oficiant, diriginți de oficii și sucursale, se va deschide în curînd un curs pentru carta- tori. Poșta centrală din Calea Victoriei va fi dotată cu mașini electromecanice care vor permite simplificarea operațiunilor la ghișeu. Expedierea coletelor este pe cale să se simplifice, tn Capitală s-au in
trodus de citeva zile, deocamdată experimental, ambalaje 
tip — cutii de carton ondulat 
de două dimensiuni — al căror cost e de 5 și 6 lei. închiderea se face cu ajutorul unei benzi gumate. Nu ne îndoim că noul sistem va fi apreciat de public și apoi generalizat.

n total sînt în

destinație în 7.iuacîteva măsuri îmbunătățirea reia

Rodica ȘERBAN

de 28 rezol-unor

scrisoarea ?

cel, secretar al Sfatului popular regional Argeș.— Dar cu cele care vă sînt trimise spre rezolvare de către Instituțiile centrale, de presă, de exemplu, ce se întîmplă ?— Le tratăm cu aceeași exigen-

îmbunătățirea
alimentării

cu apă potabilă
a unor localitățiLa Piatra Neamț a intrat în funcțiune o nouă sursă de alimentare cu apă potabilă a o- rașului. Ea asigură un debit de 270 litri pe secundă, satis- făcînd atît cerințele actuale ale orașului, cît și pe cele determinate de noile cartiere ce vor fi construite aici în anii următori. în viitoarele săptă- mîni va intra în funcțiune o nouă sursă de apă potabilă, destinată alimentării orașelor Moinești și Comănești.(Agerpres)
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DIZOLVANȚI Al VOINȚEI
(Urmare din pag. I)șui ION MELICESCU, rectorul întreprinderii construcții-montaje Iași. Vă gîndiți poate : sigur, e director, îi trebuie diplomă de inginer. îmi trebuie, da, dar nu numai pentru funcție, mi-e groază să rămîn incomplet în pregătire, ca o clădire nefinisată. Lucrez în construcții de 25 de ani. M-am înscris de vreo trei ori la facultate. Nu erau condițiile de azi. Două săbii nu încăpeau într-o teacă. Dar anii treceau și mi-am dat seama că dacă nu învăț, numai ou practica mea de tehnician n-o să mai fac față. Stop 1 mi-am zis, ceasul al doisprezecelea.— Aveați și nevoie de diplomă.— Ținîndu-se seama de vechime, de experiență, mi ș-a dat derogare.

di- 
de 

din

„Bravo, ești asigurat", mi-au zis prietenii. Pentru mine derogarea a fost ca un duș rece. Să nu pot sta pe picioare proprii, să mă sprijin de-o hîrtle ?
Poate fi concepută afir

marea, indiferent de do
meniu, în afara finalizării?— Timpul este necruțător. Am un prieten, un înzestrat cercetător, cu care mă aflu de mai multă vreme în controversă pe aceat stă temă — relatează ing. ALEXANDRU BALABAN de la Institutul de fizică atomică. îl întreb de ce nu-și publică lucrările. îmi răspunde că le mai finisează. Problema e : pînă cînd ? în materie de artă nu se cunoaște cazul apariției a două romane sau simfonii identice. In materie de știință însă, unde mii de creiere lucrează concomitent la aceeași problemă, „trenul" poate fi scăpat.

La ce miză?Arhitectul NICOLAE VERICEANU, la 33 de ani consilier la D.S.A.P.C.-Iași, e în plină afirmare. Și... în plină temă a anchetei noastre.— Am avut azi o zi proastă — se destăinuieș- te, într-un tîrziu, mohorît. Am luat o mențiune la un concurs de sistematizare.— Nu văd motivul supărării 1
— Mențiunea.— Știu că au fost și concursuri pe care le-ați cîștigat. Se mai întîmplă...— Acum n-ar fi trebuit să se întîmple. Mă fră- mînt să 'înțeleg de ce n-a fost bună soluția mea. Credeți-mă, nu e vorba de premiu în sine... Tema era sistematizarea Pieței Palatului Culturii. Atîta am visat acest proiect încît

de cap, reparații de case la I.A.L. I-am povestit de proiecte, de concursuri. Vorbeam, după șase ani, două limbi diferite. Jucînd
la o miză ca a lui, cu ce te alegi din viață ? Cît despre proiectul ăsta al meu, trebuie să-1 mai judec odată. La rece.

Competiția 
sine insusi9

cu

cînd trec acum pe-acolo nici nu mai văd ce e azi, văd imaginea proiectului meu. Mă Socotiți sentimental, ambițios ? Cred, în general, că afirmarea personală nu poate exista decît în raport direct cu afirmarea noului.— Deci nu vă dați bătut.— înveți și din Infringed. După mine e preferabil să pierzi la miză mare, decît să-ți cauți satisfacția într-un joc cu miză mică. înțelegeți ?— Continuați.— De curînd m-am tîlnit cu un fost coleg institut. Ne-am așezat un coniac. El — postCapitală, Fiat. L-am întrebat du profesie. Era foarte mulțumit că slujba e u- șoară, n-are mare bătaie

în- de la în

— Socotiți că orice om 
se poate afirma ?— Da — răspunde arhitectul Vericeanu.Intervine soția lui, CARMEN VERICEANU :— Eu nu m-am afirmat. Și regret.în ochii frumoși, alungiți ai tinerei femei e un început de destăinuire.— Nu știu, poate că povestea mea ar abate dialogul. Soțul meu are ce să spună, a cules succese, chiar dacă e mai necăjit el astă seară; îl cunosc ; drumul meu în schimb e mai întortocheat Fie numai dacă v-aș spune că acum zece ani m-am înscris la silvicultură, iar azi mă pregătesc pentru examenul de stat la pedagogic. Primul soț, actor, m-a pus să mă retrag de la facultate, rî- zînd de ideea de a mă face „pădurăriță", și m-a oprit să intru la teatrul de păpuși, fiindcă în teatru aș deveni ușuratică 1 Voia să stau acasă, ca un fel de bibelou, eram „decorativă". Simțeam că sînt o pasăre cu aripile frînte. Că viața mea n-are țel.— Cum v-ați smuls 7— M-a ajutat chiar el. Indirect. Mitul lui a început să se clatine. Ne- avînd ce face, îi învățam rolurile și-l urmăream, neștiută de el, din culise. Nu-și învăța nici rolul ca

lumea, era blazat, un meseriaș rătăcit în artă. Mă speria lipsa lui de pasiune, vidul lăuntric. Am încercat să-l ajut, zadarnic. Ne-am despărțit. Am citit că se dă o admitere la Institutul pedagogic din Iași. Azi îmi vine să zîm- besc, dar trenul acela de Iași mi s-a părut un ultim tren al vieții. Aici m-am înzdrăvenit. Predau franceza Ia Podul Uoaiei. In toamnă vreau să mă înscriu la filologie, visez să fac critică și istorie literară. Nu știu dacă asta e calea spre afirmare, dar îmi simt viața mai plină, mă simt utilă, îmi place că am un soț perseverent și ambițios (cred că v-ați dat seama cît e de ambițios !). Toate astea Ia un ioc mă fac să sper, ba nu, să cred, că voi reuși să mă afirm.Tîrziu, la despărțirea de ei :
— Credeți că există 

ceva care garantează a- 
flrmarea unui om îPărere comună :— Conștiința că mîine poți face mai mult decît azi. Ciudat e omul : cu cît dă mai mult, cu atît descoperă că i-a rămas mai mult.Inginerul-șef al Fabricii de antibiotice, CARMIL PAL, are la activ 11 ani de remarcabile rezultate

în producție, cursuri postuniversitare absolvite cu succes, două lucrări brevetate. Dar...— Adevărata afirmare reprezintă un salt calitativ. Pe plan restrîns unii o înțeleg ca o îndeplinire a sarcinilor curente. După mine însă, acest atribut trebuie legat de creație. Altfel se bagatelizează, dizolvînd efortul în contribuția medie. Cred că fiecare om e dator să se autoexploreze, să-și descopere resursele nevalorificate.— Personal ați făcut-o î— Da, pot spune că m-am clarificat. Teoretic, la 37 de ani, am depășit poate vîrsta „creativității maxime* în știință. Dar mi-am format totuși un bagaj de practică, indispensabil — după cum se știe — oricărei cercetări. Am în plan o lucrare din domeniul biosintezei. La fabrică vom avea în curînd un pavilion de cercetări științifice, cu laboratoare moderne și stație- pilot. Acolo cred că mi se va risipi nemulțumirea de a nu fi dat încă tot.Din nou în biroul de lucru al academicianului CRISTOFOR SIMIONESCU. (Pe o poliță, canarii din colivie agrementează austeritatea locului).— Afirmarea, în condițiile noastre sociale, e Ia Îndemîna oricărui om, indiferent că produce bunuri materiale sau spirituale. Dar ar fi greșit să se acrediteze cumva ide- ea că ar fi un lucru lesnicios, ca un fruct care se culege din pom. Dimpotrivă, e o competiție, cu alții, dar în primul rînd cu tine însuți. Competiția a- firmării este un autentic generator de energii.— Este însăși concluzia anchetei.
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SESIUNE
DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Contribuția cercetării științi
fice ia creșterea producției de 
oțeluri aliate, la îmbunătățirea 
calității oțelurilor, la valorifi
carea superioară a metalului, 
la rezolvarea unor probleme 
de cercetare aplicativă efectu
ată pe agregate industriale și 
altele constituie teme ale celei 
de-a Vil-a sesiuni de comuni
cări științifice a Institutului de 
cercetări metalurgice din 
București.

Participarea la lucrările se
siunii a unor oameni de știin
ță din institutele Academiei 
și învățământului superior, 
precum și a cadrelor de spe
cialiști din institutele de cer
cetări, proiectări, din centrele 
de cercetare ale marilor uzine 
asigură elaborarea celor mai 
eficiente măsuri pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin 
din programul unitar al cer
cetării științifice.

La sesiune iau parte, în ca
litate de invitați, specialiști 
din institutele de cercetări cu 
profil similar din Austria, Ce
hoslovacia, Franța, Italia, Iu
goslavia, R. D. Germană, R. F. 
Germană și Polonia. Oaspeții 
vor prezenta comunicări.

în program este prevăzută 
analiza a peste 100 de comu
nicări științifice. Lucrările se
siunii continuă pe secții.

(Agerpres)

Pregătiri pentru 
insămințările 
de primăvară

gospodăriile agricole de 
se fac pregătiri intense

în 
stat 
pentru însămînțările de pri
măvară. Mecanizatorii din 
numeroase trusturi Gostat, 
printre care cele din Brașov, 
Galați, Timișoara, Iași și Ma
ramureș au terminat repara
rea semănătorilor de porumb, 
a celor de păioase și a altor 
mașini agricole. Buna organi
zare a muncii în ateliere s-a 
concretizat în executarea re
parațiilor mașinilor agricole 
în procent de peste 85 la sută 
și a tractoarelor de aproape 
60 la sută. Deși aceste lucrări 
sînt mai avansate decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, în unele trusturi, printre 
care cele din Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Cluj, Suceava, 
Alexandria și București ele nu 
3e deșiășoară la nivelul po
sibilităților. Cu toate că s-au 
luat din vreme măsuri pen
tru asigurarea pieselor de 
schimb, există încă unele 
greutăți în această privință. 
Ele pot fi înlăturate printr-o 
Intervenție hotărîtă din partea 
conducerii trusturilor Gostat.

Pînă cind se vor mai tolera

GRA VELE FENOMENE

DE RISIPA de la
Combinatul de fibre

artificiale Brăila?
Supusă unei „radiografii" atente, activitatea economică « 

Combinatului de fibre artificiale Brăila prezintă în momen
tul de față serioase șubrezenii, multe puncte slabe. Combi
natul se numără printre acele puține unități ale industriei 
chimice care trăiesc, cum se spune, pe spinarea altora. 
Cheltuielile materiale și de muncă înmagazinate în produ
sele fabricate nu se recuperează integral la vînzarea -lor, o 
parte însemnată din ele, metamorfozate în pierderi, fiind 
acoperită de la buget. O producție marfă vîndută Cu 1000 
lei a. costat aici, anul trecut... peste 1 300 lei, economia na
țională fiind păgubită, la întreaga producție livrată, de zeci 
de milioane lei. Potrivit prevederilor, combinatul va lucra 
și în acest an cu pierderi planificate, ceea ce arată că nu 
s-au tras încă toate concluziile și nu s-au pus în valoare 
rezervele existente pentru realizarea acelui reviriment mult 
așteptat în rentabilizarea activității lui productive.

Nu se ating
parametrii proiectațiCare sînt portițele principale de irosire a banilor, a fondurilor investite — finind seama de faptul că combinatul a intrat în funcțiune cu mai bine de doi ani în urmă ? în genere, ele constau în funcționarea cu întreruperi a utilajelor și instalațiilor, în neres- pectarea tehnologiilor, ceea ce a determinat ca azi, la combinat, nici să nu poată fi vorba de atingerea parametrilor tehnici și economici luați în considerare cînd i s-a pus temelia.Potrivit graficelor — spus tov. Dumitru Matric, tarul comitetului de partid nul,trecut, fabrica de celofibră trebdîâ să atingă circa 72 Ia sută din capacitatea proiectată. în loc să manifeste intransigentă față de aplicarea măsurilor bune preconizate în acest seop. ulterior. Ministerul Industriei Chimice a cedat la cererea combinatului ca planul să fie micșorat cu 2 000 tone de celofibră. Văzînd că forul tutelar le împărtășește cu ușurință punctul de vedere, cadrele de conducere ale combinatului au considerat că nu este nici o nenorocire dacă nu vor realiza prevederile din graficele stabilite cu încă două mii de tone.Consecințele ? Raportate la o

atuncine-asecre-—- a-

producție mai mică, cheltuielile constante — care au o pondere mare — au încărcat mult prețul de cost al produselor fabricate. în ultimele luni, atingerea neîntîrzia- tă a parametrilor proiectați — nu numai capacitățile prevăzute, ci și prețul de cost, consumurile specifice, productivitatea muncii —• » fost amplu discutată în toate secțiile combinatului, în organizația de partid, stabilindu-se din nou măsuri. La fabrica de celofibră, unde a existat mai multă grijă pentru aplicarea măsurilor preconizate, rezultatele au început să se vadă : producția fizică realizată pe prima decadă a lunii ianuarie s-a ridicat la nivelul planului. Colectivul cord nu a urmat continuă să se dificultăți ca șicrările de întreținere a utilajelor și de reparații sînt efectuate deseori necorespunzător, nu toate mașinile funcționează, se produc încă abateri de la disciplina muncii și tehnologică. în asemenea condiții, fabrica de cord continuă să poarte „lanterna roșie", trăgînd in jos rezultatele obținute pe ansamblul combinatului. De ce aces-

te diferente între cele două fabrici ? La recentele adunări de dezbatere a sarcinilor de plan pe 1967, care au avut loc în secțiile acestei fabrici, numeroși partici- panți au adresat o aspră critică conducerii combinatului și au cerut să se ia măsuri urgente în vederea îmbunătățirii organizării producției și a muncii, revizuirii atente și punerii în funcțiune a tuturor utilajelor tehnologice și auxiliare. Iată de ce conducerea combinatului are îndatorirea de a nu mai tărăgăna, ca pînă acum, aplicarea măsurilor cerute de întregul colectiv și, cu sprijinul activ al forului tutelar, fabrica de cord trebuie adusă, în cel mai scurt timp, punîndu-se care dăinuie pe linia de plutire, capăt neajunsurilor de mult timp.
De ce o parte din 
materia primă se duce 
pe „apa sîmbetei" ?

de la fabrica de acest exemplu și zbată în aceleași mai înainte. Lu-

în structura prețului de cost al produselor combinatului, costul materiei prime și materialelor auxiliare are o pondere covîrși- toare. Aceasta fiind situația, firesc era ca în acțiunile întreprinse pentru micșorarea cheltuielilor de producție, a pierderilor din activitatea economică, valorificarea superioară a materiei prime să o- cupe un loc de frunte. De ce a- tunci, tocmai în această privință se vădește o flagrantă lipsă de exigentă, o proastă gospodărire ? Iată cîteva cifre edificatoare, privind nivelul consumurilor specifice pe tona de produs finit planificat și realizat în luna noiembrie anul trecut.

Cit ați prevăzut 
pentru fondul 
de acumulare?

(Urmare din pag. I)Esențialul în investirea fondurilor în agricultură este stabilirea cu discernămînt a obiectivelor care urmează să se realizeze. Experiența arată că trebuie alese acele obiective care asigură eficiență maximă și imediată, cum sînt amenajările pentru irigații, alimentările cu apă, solarii și sere, îngrășătorii, achiziționări de animale de mare productivitate ș.a. în faza de consolidare a cooperativelor agricole nu este economic să se cheltuiască fondurile în mijloacele de .producție cu eficiență întîrziată sau redusă. De mare însemnătate este, de asemenea, ca mijlocul de producție în care s-au investit bani să fie dat în folosință în timpul cel mai scurt și la întreaga capacitate. A nu ține seama de aceste considerente înseamnă a diminua cu bună știință veniturile cooperatorilor. Din nefericire această situație se întîlnește încă în multe unități- în anii 1962— 1964, în diferite cooperative agricole din raza orașului și raionului Arad, s-au construit 14 hale de păsări. Aici trebuiau produse anual 2 500 tone carne de pasăre și 20 milioane ouă. în 1966, 8 din aceste hale au fost folosite ca magazii, iar 6 utilizate în mod parțial pentru creșterea păsărilor. Din această cauză, care dovedește lipsă de simț gospodăresc, producția de carne a fost de abia 150 tone, iar cea de ouă de 2 milioane bucăți.în alte unități se tărăgănează nepermis de mult realizarea investițiilor propuse. La începutul anului 1966 existau 4 000 de obiective începute în anii precedenți și neterminate. Unele consilii de conducere nu urmăresc în suficientă măsură nici realizarea rapidă a parametrilor proiectați. Un exemplu e-

dificator în această privință îl oferă plantațiile de vii și pomi. îngrijite uneori superficial și cu întîrziere ele au multe goluri, ceea ce face ca producțiile să fie sub cele planificate. Ce pagube serioase aduc cooperativelor agricole asemenea neglijențe rezultă destul de clar din următoarele cifre. în cooperativele agricole golurile în vii se ridică la 14 la sută, ceea ce echivalează cu 43 000 hectare de vie, iar golurile în livezi la 15 la sută, echivalent cu 51 000 hectare. Aspecte ca cele arătate mai sus influențează în mod negativ situația economică a cooperativelor agricole, veniturile lor.în aplicarea principiului economic că orice investiție trebuie să fructifice din plin, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole trebuie să se ocupe cu toată răspunderea de punerea în funcțiune, la întreaga capacitate de producție a obiectivelor existente și numai după aceea să-și prevadă investiții noi.în aceste agricole au în care se desfășurată aprobă planurile de producție și financiare pe 1967. Cu acest prilej activiștii uniunilor cooperatiste, conducerile cooperativelor agricole, specialiștii din aceste unități și contabilii șefi au datoria să îndrume masa membrilor cooperatori pentru repartizarea la fondul de acumulare a unor sume ce reprezintă limita maximă prevăzută de statut și folosirea cu chibzuință a a- cestora — garanție a creșterii veniturilor. A proceda astfel nu înseamnă a diminua fondul de consum ci, dimpotrivă, a-1 mări continuu, substanțial, ca urmare a creșterii puterii economice a cooperativei.

zile, în cooperativele loc adunările generale analizează activitatea în 1966, se dezbat și se

Consumuri Celofibră „B“ CordPlan Realizat Plan RealizatCeluloză (tone/tonă) 1,16 1,306 1,139 1,269Hidroxid de sodiu (tone/tonă) 0,87 1,07 0,95 1,217Acid sulfuric (tone/tonă) 1,25 1,19 1,41 1,66Apă filtrată (mc/tonă) 700 1336 900 1 686Abur (tone/tonă) 18,4 20,1 56,75 62,86
Este clar, deci, că aproape toate consumurile specifice au fost cu mult depășite. Pentru obținerea unej tone de cord, de exemplu, s-au consumat în plus 130 kg celuloză — și este vorba de celuloză din molid, care se aduce din import — 267 kg hidroxid de sodiu, 250 kg de acid sulfuric, 786 mc de apă filtrată și circa 6 tone de abur. Numai prin depășirea consumului de celuloză din molid, combinatul a pierdut, în anul trecut, peste cinci milioane de lei. Cum s-a irosit această materie primă ? — l-am întrebat pe ing. 

Ovidiu Sarafoleanu, șeful serviciului planificare.— Mai ales... la canalele de scurgere a apelor industriale, ca viscoză (semifabricat).— Și cum explicați ?— Neajunsurile în mersul procesului tehnologic fac ca o cantitate însemnată de viscoză să nu se regăsească în producția finită de celofibră sau de cord. Calculele arată că la fabrica de cord, de pildă, s-au pierdut anul trecut peste 37 000 tone de viscoză, din care se putea produce o cantitate de 2 900 tone de cord.— La dere ?— LaOrice sos. Luni de-a rîndul conducerea combinatului nu s-a interesat de situația prețului de cost, a consumurilor specifice. „Pînă nu de mult — ne-a spus tov. Dumitru 
Purice, contabil-șef adjunct — toate acțiunile întreprinse urmăreau numai problemele tehnice, fără să se analizeze cu ce preț de cost obținem producția respectivă. Un studiu temeinic pentru rentabilizarea activității combinatului nu a făcut nici conducerea tehnico-administrativă și nici forul nostru tutelar". Cum poate fi calificată o asemenea delăsare păgubitoare? Oare dă cineva dreptul conducerii combinatului să irosească pe degeaba valorile materiale încredințate pentru realizarea activității productive ?

negativ, într-o mare măsură, situația economico-financiară a combinatului. întrucît producția nu se înscrie permanent în caracteristicile impuse de normele de

cit se ridică această pier-vreo 40 milioane de lei. alte explicații sînt de pri-

Cînd calitatea 
producției e neglijatăCalitatea deseori necorespunzătoare a producției influențează
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.s
să taie acest cord de incomplete și să-1 a-
Constantin Dima, di-

calitate, la livrarea ei se încasează 
un preț mai mic decît oSl planificat. Din producția de cord fabricată în prima decadă a lunii ianuarie, de exemplu, nu s-a obținut nimic de calitatea super-super și doar 0,7 la sută super. în schimb, 80 la sută a fost cord simplu. Numai pe această cale, în decada a- mlntită, combinatul a pierdut circa 200 000 de lei. Nu mai vorbim de faptul că zilnic se Irosesc ca deșeuri sute de kilograme de cord finit. Sub ochii cadrelor de conducere a combinatului, care trec deseori prin sectoare, într-un colț al secției filatură, cîteva muncitoare nu fac decît pe bobinele runce.Tovarășulrectorul filialei din Brăila a Băncii Naționale, ne-a arătat o situație a cheltuielilor neproductive înregistrate de combinat. Acesta a plătit anul trecut sute de mii șl chiar milioane de lei pentru locații pe calea ferată, dobînzi, amenzi și penalizări. De la sine înțeles, toate aceste cheltuieli au încărcat prețul de cost, au mărit dotația primită de combinat din partea statului.Nu de mult timp, pentru deficiențele în conducerea și gospodărirea întreprinderii, directorul general al combinatului a fost înlocuit. Măsura nu rezolvă singură problemele. Aici sînt vechile cadre de ingineri, economiști, întregul colectiv de conducere, organizația de partid, care pot și au îndatorirea să schimbe, cu ajutorul ministerului și organelor locale de partid, optica asupra muncii. Trebuie pornit de la o analijă economică aprofundată a tuturor manifestărilor de risipă, de neglijență ce determină pierderi. Nici un efort nu este mare și nu poate fi precupețit atunci cînd este vorba de descoperirea și stimularea inițiativei oamenilor, de formarea unui spirit de exigență, unei opinii de masă față de orice încălcare a disciplinei muncii și tehnologice, abaterile de la cerința chibzuite a valorilor bănești trebuie aspruConducerea tehnico-administrativă să plece de la premisa că nu se mai poate tolera starea de lucruri în care combinatul absoarbe de la buget fonduri importante pentru a-și desfășura activitatea. Răspunderi mari revin Ministerului Industriei Chimice, cu atît mai mult cu cît combinatul de fibre artificiale nu este singura această ramură care pierderi. Atîta timp nu va pune hotărît prag, se va împăcapierderilor planificate trage la răspundere combinatului pentru semnalate, acestea nu tura. Tocmai asupra bleme ehotărîtă, care să pînă acum, cînd getat în spatele de la buget.

în gospodăria de sitat Amzacea, ponderea culturilor o dețin grîul și porumbul; pe lîngă acestea mai cultivăm plante tehnice și de nutreț care au permis gospodăriei să dezvolte un puternic sector zootehnic. In ultimul 
timp și la noi 
s-au aplicat mă
surile de profila
re și specializare 
a producției. E- xistența porumbului. florii-soa- relui și a plantelor furajere alături de grîu permite să se asigure o bună rotație a culturilor. Ramura zootehnică cuprinde trei specii de animale : 350 taurine, 5 150 porcine și 6 000 păsări matcă. An de an, ca urmare a măsurilor aplicate, au crescut producțiile vegetale și animale. A- ceasta a dus la sporirea continuă a beneficiilor realizate de gospodărie. Iată cum arată dinamica beneficiilor obținute în ultimii ani.

vedere șl un alt aspect deosebit de important și anume reducere* cheltuielilor. Din calculele preliminate rezultă că anul trecut, prin 
reducerea cheltuielilor directe șl 
indirecte, prețul

T R I BUNA

EXPERIENȚEI

ÎNAINTATE

Beneficii totala Beneficii la suta 
de hectare-leiAni lei

1963 3 808 000 57 500
1964 5 239 000 79 162
1965 7 949 000 120 112
1966 6 026 000 91 000

după cum gospodăririi materiale și sancționate.

unitate din lucrează cu cît ministerul piciorul în cu practica și nu va conducerea deficiențele se vor înlă- acestor pro-nevoie de o intervenție curme situația de combinatul a ve- dotațiilor primite
Ing. Nicolae PANTILIE

Care sînt factorii care au influențat creșterea rentabilității gospodăriei ? în primul rînd, cum este și firesc, am avut în vedere creșterea producției la hectar. Căile" folosite în acest scop sînt multiple. în condițiile în care numeroase lucrări sînt mecanizate, a- vînd la îndemînă îngrășăminte naturale și chimice, totul depinde de felul cum știm să le folosim pentru a obține maximum de randament. Anul trecut, la grîu am obținut 3 157 kg la ha. Pentru aceasta, încă din vara anului 1965, am efectuat arături de calitate și am încorporat în sol, la fiecare hectar, cîte 300 kg superfosfat și 150 kg azotat de amoniu.Și la cultura porumbului, întreaga suprafață a fost arată din toamnă, iar în primăvară, pentru distrugerea buruienilor și păstrarea apei în sol, au fost executate lucrări de discuite și cu grapa reglabilă. Semănatul, care a început la 8 aprilie, a durat numai 10 zile. S-au aplicat trei prașile mecanice și trei manuale, asigurîndu-se o densitate de peste 30 000 plante la ha. în felul acesta am reușit să obținem cîte 5 656 kg la ha.La floarea-soarelui producția ob
ținută pe fiecare hectar, ca urmare 
a amplasării judicioase, aplicării 
tuturor măsurilor agrotehnice, este 
de peste 2 000 kg. Numai de Ia a- 
ceastă cultură, anul trecut am ob
ținut beneficii care se ridică la 
peste 1 400 000 lei.Și sectorul zootehnic a cunoscut o puternică dezvoltare. De la o producție globală anuală de 4 023 000 lei, obținută în 1960, am ajuns la 12 700 000 lei. Anul trecut s-au livrat la fondul central al statului cantități sporite de lapte de vacă, carne, ouă etc. La obținerea acestor succese a contribuit faptul că îngrijitorii au o stabilitate la locul de muncă, iar în fiecare an rezerva necesară de furaje a fost asigurată din timp.Cînd vorbim despre sursele obținerii de beneficii trebuie avut în

de cost s-a redus 
cu 2 la sută, ceea 
ce înseamnă că 
s-au adăugat la 
beneficii peste 
500 000 lei. Pentru a fi cunoscute limitele de cheltuieli, s-a făcut o defalcare a planului economic pe fiecare brigadă de pro- acesta, am pu- atît pro-ducție. în felul tut urmări operativ, ducția, cît și cheltuielile realizate. Lansînd ordine de lucru chenzinale am putut conduce mai bine procesul de producție, am putut interveni operativ atunci cînd, într-un sector sau altul, s-au semnalat unele deficiențe. în luna martie s-a constatat că sporul de creștere în greutate Ia animale era sub cifra planificată. în acelaa timp, prețul de cost pe fiecare k| de carne era cu 4 lei mai mare decît cel planificat. într-o analiză făcută de către consiliul gospodăriei s-a văzut că acestea se datoresc unei proaste gospodăriri a furajelor, nerespectării programului de furajare și îngrijire. Aici a fost numit un brigadier nou, bine pregătit, s-a introdus o evidență strictă privind furajarea și producția Ca urmare, gospodăria nu numai ri a recuperat cele 52 tone de carne pierdute prin nerealizarea sporului de creștere în greutate, dar a și depășit planul cu 12 tone.

Noi ne dăm seama că există încă 
însemnate rezerve pentru realiza 
rea de beneficii. Punerea lor î 
valoare ar putea duce la creștere 
gradului de rentabilitate al gosp< 
dariei. Una din acestea — și ct 
mai importantă — este sporire 
producției la hectar și pe cap d 
animal. Realizările de pînă acun ne demonstrează că acest lucr. este cu putință. Din cele 10 brigăz care au cultivat grîu, 8 au depășit planul de producție, iar celelalt * două, avînd aceleași condiții d' climă și sol, se află sub cifra medie. Chiar și depășirile primelo; opt brigăzi sînt mult diferențiate în timp ce brigada a patra conduși de Zaharia Onofrei a obținut, d? pe cele 450 ha, cîte 3 431 kg. gm la ha, brigăzile 1, 2 și 3 au reali.-t sub 3 200 kg. La porumb, briga a doua, condusă de Marcel Vie ghin, a obținut de pe fiecar '' 6 700 kg boabe, în timp ce bi a 6-a numai 4 714 kg. Este lesr. înțeles că acestea se datoresc , dului diferențiat în care s-a — crat. Aceste exemple ne duc la concluzia că pe viitor consiliul gospodăriei trebuie să exercite un control mai operativ asupra calității lucrărilor.Analizînd fiecare loc de muncă, consiliu] gospodăriei noastre își va îndrepta atenția și mai departe spre cele mai importante strse, care să ducă la creșterea besefi- ciilor. Avem în vedere ca beiefi- ciile, acest etalon al aprecieri activității economice, să crease / de an pentru ca în acest fi / contribuie la creșterea rentau v ții unității.

Ing. Ion OPREA t__, director G.A.S. Amzacea regiunea Dobrogea

COMERȚUL IN 1967
(Urmare din pag. I)pentru a înlătura blamul consumatorilor, pe care unii dintre lucrătorii noștri îl merită, și care umbrește strădaniile tuturor — mă refer la calitatea serviciului — în sfîrșit, pentru a avea un comerț cu adevărat civilizat ? Le voi prezenta pe scurt, și anume, pe cele mai importante.Voi începe cu cercetarea cererii 
de consum a populației. într-o e- tapă imediat următoare, adică înainte de a putea fi dotați cu suficiente mașini de calcul, inclusiv electronice, va trebui să alegem, din diversitatea metodelor care se folosesc, cîteva mai ieftine și îndeajuns de eficiente. Expozițiile centrale și locale de produse, cunoașterea mișcării stocurilor în structură, a modei fac parte dintre aceste cîteva metode. Dar pentru cercetarea cererii populației în mișcare, de o importanță esențială mi se pare a fi consolidarea eșantionului de magazine de profile deosebite (așezate în marile centre ale țării), urmărirea atentă a cererii nesatisfăcute sau „în formare" în aceste unități, prelucrarea și valorificarea rapidă (adică înainte de formularea necesarelor și încheierea contractelor economice) a rezultatelor obținute.O altă direcție în care s-ar putea face mai mult decît pînă acum este cea a dezvoltării emulației între producători. Dacă comerțul va putea alege între diferiți producători, varietatea, calitatea și promptitudinea livrării produselor n-ar avea decît de cîștigat. Sînt încredințat că nu numai în sectorul legumelor și fructelor, ci și în sectorul alimentar și chiar industrial, sînt zone încă neexplorate, în care poate fi stimulată emulația producă-

torilor, în avantajul economiei și al populației.Nici activitatea comercială nu trebuie concepută ca un monopol. Dimpotrivă, existența mai multor sisteme paralele — fără a duce la supradimensionarea rețelei, la risipă de fonduri de investiții — ar contribui la o mai a- decuată cunoaștere a cererii populației, la o mai rapidă adaptare a producției la consum, la o întrecere socialistă în domeniul organizării și prezentării magazinelor, precum și al comportării personalului față de clienți.O problemă deosebit de importantă este cea a stimulării aducerii în magazine a unor produse mult solicitate, cum sînt piesele de schimb, articolele mărunte, articolele pentru copii, a celor de serie mică, în producerea cărora întreprinderile nu sînt suficient cointeresate. Considerăm că printre soluțiile care ar putea înlătura a- semenea stări de lucruri ar fi și redistribuirea cotelor de acumulări între produse, în avantajul celor în obținerea cărora comerțul în- tîmpină dificultăți, fără a se modifica însă acumulările totale sau prețurile de desfacere către populație. Pentru rezolvarea aceleiași probleme, comerțul va trebui să procedeze similar cu rabaturile comerciale, cointeresîndu-și propriii lucrători în solicitarea articolelor amintite.Promovarea unui regim mai operativ de stabilire a prețurilor, care să sporească competența ministerelor, comitetelor executive ale sfaturilor populare, a întreprinderilor, precum și folosirea de bareme și normative de calcul ar contribui la aprovizionarea populației cu mii de sortimente care s-ar

putea obține descentralizat și care răspund gustului local.Așezarea teritorială a producției, mai ales a unor bunuri de consum curent, perisabile, greu de transportat, ne preocupă deopotrivă cu generalizarea clauzei contractuale de livrare a mărfurilor franco-stația de destinație sau chiar la magazin.Importante rezerve ce vor asigura ridicarea deservirii la nivelul impus de exigențele populației se află însă în organizarea fluxului neîntrerupt al mărfurilor spre magazine, ca și în perfecționarea procesului de vînzare în interiorul a- cestora. în 1967 se experimentează o formă nouă de întreprindere comercială, mai adînc specializată, care concentrează funcțiile comerțului cu ridicata și cele merțului cu amănuntul. O nea întreprindere va putea na în condiții mai bune exprimate direct de cumpărători cu cele asigura tuturor pozite.în România funcționează mai bine de 50 000 de unități comerciale. Este absurd ca de la București sau chiar din centrele regionale să se dea indicații sau dezlegări pentru toate laturile activității lor zilnice. Din păcate, în momentul de față, de pildă, chiar angajarea unui portar la O.C.L. Reșița trebuie aprobată de Comitetul executiv al sfatului popular regional Banat, științifică a acestei impune o concluzie lă : urgenta transferare întreprinderile comerciale nei de minister și de comitetele executive ale sfaturilor populare re-

ale co- aseme- coordo- cererileprezentate furnizorilor, va prezența în magazine a mărfurilor aflate în de-

O tratare probleme inevitabi- în spre a u- serii de atribuții exercitate

t

gionale. Fără aceasta nu vor r fi promovate raporturi largi între organizațiile con și întreprinderile furnizoari țiativa cadrelor noastre, astă deajuns de lată. M.C.I. în aceastăUna din actuale ale constituie introducerea forme de retribuție a muncii lucrătorilor din comerț. Aceasta se referă la : plata vînzătorilor în raport cu volumul desfacerilor ; plata personalului tehnico-administrativ al întreprinderilor, ca și al direcțiilor comerciale regionale, într-o mai mare măsură decît astăzi în funcție de realizarea desfacerilor și de beneficiile obținute, cu obligația întrunirii unor condiții ca : aprovizionarea continuă a magazinelor cu toate produsele disponibile, ridicarea permanentă a nivelului serviciului etc. O asemenea cointeresare — adăugată instruirii. educației și controlului — va modifica radical, credem, comportarea lucrătorilor din comerț față de clienți Acest sistem este în curs de experimentare și va începe să se aplice în unele ramuri (în alimentația publică și în magazinele alimentare) încă în cursul acestui trimestru.Sarcinile noastre sînt mari și îmi exprim convingerea că toți lucrătorii din comerț vor înțelege însemnătatea lor și vor acționa cu toată priceperea pentru transpunerea lor în viață. împreună cu ministerele producătoare, comitetele executive ale sfaturilor populare, trebuie să acționăm în vede rea îndeplinirii indicației conducerii partidului de a face totul pentri satisfacerea cerințelor în continui creștere și diferențiere ale întregului nostru popor.

pregătite, va fi ® a pregătit rnâs1' direcție.preocupările ministerului m unei HPr.
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iscutăm frecvent despre procesul de cultivare a

gustului public. Frumosul propulsat prin nume-

roase canale pătrunde în sufletul și în viața oa

menilor, le înfrumusețează și înnobilează existența. In lanțul 

preocupărilor și al acțiunilor menite să contribuie la educa

rea estetică a maselor, la instaurarea legilor frumosului în 

toate sectoarele vieții, apar verigi slabe, prin care o forță 

contrară — prostul gust — își face, din păcate, loc, și uneori 

cu mare virulență. Care sînt fisurile pe unde pătrunde prostul 

gust ? Vă invităm la o plimbare imaginară pex un itinerar 

diurn, parcurs de orice cetățean. Să urmărim cu atenție.

MENTORI
PUBLICI

AI PROSTUL UI GUST
SECVENȚA ÎN T î I :

____—— —   .      ________________ —_4  _______ ______J  '        ________ ___ __ ____ _ ■ . .

trie», multicolor», din ma
terial plastic, lemnul lus
truit și oțelul, tuburile 
fluorescente. Sub aspec
tul cheltuielilor,

• Teatrul de Operă și Balet : BOEMA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
19, (sala Studio) : CASTILIANA — 19.30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON 
— 19,30; (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : HENRIC 
AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" • ȘCOALA NEVES
TELOR — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă' : MONSTRUL DIN SA
MARKAND — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PJTICULUI CLIP — 17.
• 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.

Locuri
pe unde treci

linia 
con-

stră-

PLAN GENERAL: 
elegantă a noilor 
strucții.

PLAN APROPIAT : 
zile, așa cum se înfăți
șează omului ce merge 
spre serviciu, spre cum
părături, spre școală. 
După cum observă dr. 
arhitect ALEXANDRU BU- 
DIȘTEANU,

orașele noastre păs
trează însemne ale 
mentalității gospo
dărești anacronice, 
mostre ale „uiîtului” 
de pe -vremuri, care 
supraviețuiesc prin- 
tr-o inerție de neîn
țeles.

trinel» fac parte din ceea 
ce numim „fața orașului' 1

Am impresia — preci
zează poeta ANA BLAN- 
DIANA — că criticii» re
petate, neînsoțite de mă
surile care s-ar fi impus, 
i-au blazat pe cei vizați. 
De cite ori nu s-a sem
nalat că atelierele și ma
gazinele de rame oferă 
spre vînzare reproduceri 
și tablouri vulgare,- de 
gqng ? Dar la Cluj, ca și 
la

îjunăoară, într-un ansam- 
ifclu nou (Calea Griviței, 
.'între Hotel Nord și Podul 
Basarab) strada arată a- 
desea ca un depozit ; nu
meroase magazine (de le
gume și fructe, coietării 
ș.a.) confundă trotuarul cu 
o remiză. Scuarul de la 
Podul Basarab este neîn
grijit, mereu desfundat, 
rare parte din an găz
duind o baracă cu așa- 
4ss „distracții populare’ 
i felurite gherete (de alt- 
rț, pe Calea Griviței încă 
* ravietuiesc' numeroa- 

rme urite, terne, „pic- 
<“ rudimentar, ca de 

dă Foto Glob, chiar 
jgă gară). O situație a- 
smănătoare, în plin cen- 
ul orașului : pasajul

t București,
în vitrinei» acestor 
magazine continuă 
să se desfete în voie 
chipuri de țigănci 
decoltate cu tranda
firi între dinți — ta
blouri care ajung p» 
pereții caselor noi și 
devin criterii al» fru
mosului.

La fel, în cîte rînduri

nu s-a vorbit despre ta
petele de pînză brodată 
cu maxime „filozofice' de 
tipul „Bucătăreasa fru
moasă face mîncarea 
gustoasă" ?. Dar în loc 
să dispară, ele s-au mu
tat din bîlciuri în maga
zinele de mercerie. Și a- 
tunci de ce să ne mai 
mirăm că în noile case 
țărănești, frumoase șter
gare tradiționale 
deseori, înlocuite 
fel de producții ?

Artiștii plastici
CODIȚA și PATRICIU MA- 
TEESCU constată : aspec
tul vitrinelor lasă să se 
înțeleagă că încă n-au 
fost descoperite fierul 
forjat, etajerele de ni
chel, vergelele de sticlă 
și suporturile sau corpu
rile d» cristal, cablurile 
de nailon, figurile geome-

sînt, a- 
cu ast-

PAVEL

I
o schemă simplă dar 
de gust costă mai 
puțin decit un decor 
din carton vopsit.

Este nevoie de o revi
zuire hotărîtă a concep
ției (estetice și practice) 
în această materie. Ca 
argument au fost citate 
vitrinele magazinului „U- 
nic* (de pe bd. Bălces- 
cu) — încărcate cu nenu
mărat» elemente artifi
ciale, eterogene.

Chioșcurile și tonetele, 
panourile de afișaj, recla
mele — care emit pe un 
larg spațiu semnalele in
diferenței — ar trebui și 
ele să facă obiectul unei 

"griji susținute din partea 
edililor.

Participanții la anchetă 
au luat atitudine împo
triva lipsei de civilizați» 
a acelor instituții care — 
efectuînd operații nece
sare de reparare a tro
tuarelor, a instalațiilor e- 
lectrice și telefonic» sub
terane etc — mutilează 
peisajul citadin, fără dis
creția și rapiditatea 
care astfel de lucrări 
presupun.

După cum remarca IRI- 
NEL SPIRIDON, metodistă 
la Casa de cultură a tine
retului din raionul „30 De
cembrie", la unele reuni
uni, la bufet nu se servesc 
o dată cu sticla de limona- 
dă sau de bere și pahare. 
Așa că tinerii eleganți, în 
cămăși albe... beau din 
sticle. Situația este întru- 
cîtva degradantă, atît 
pentru cei în cauză, cît și 
pentru lăcașul nostru, și 
justifică calificativul de 
prost gust.

PLAN GENERAL : Pentru 
copii s-au amenajat nu
meroase grădini de re
creație, parcuri de distrac
ții, magazine cu jucării și

chiar saloane d» frizeri» 
de felul agreabilului „Ciu- 
fulici”.

Cum stăm cu capitolul 
„educație estetică' ? Une
le surse de prost gust 
acționează chiar în ca
drul școlii. In cursul 
anchetei au fost citate re
producerile și desenele 
rudimentare din unele ma
nuale, copertele cu totul 
neatractive ale cărților și 
caietelor. Dar iată și un

PLAN APROPIAT : sala 
de festivități a Școlii nr. 
52 din Capitală. După 
cum ne semnala cores
pondentul Vasile Bobu — 
picturile decorative așeza
te pe pereții acestei săli 
sînt de prost gust.

— Cine a pictat aceste 
panouri ? — II întrebăm 
pe directorul școlii.

— Un fost profesor de 
desen.

N-ar H oare cazul 
ca secțiile de invăță- 
mînt ale sfaturilor 
populare să se ocu
pe cu mai multă gri
jă și de acest aspect, 
al educării tinerei ge
nerații ?

...Școala de lîngă De
poul I.T.B. „Ilie Pintilie'. 
„Parcul" de recreație ara
tă ca un maidan : copiii 
se joacă printre lăzi de 
gunoi, sub ferestre de la 
care se scutură în nerma- 
nență.

SECVENȚA A TREIA:

în loc
de concluzii

pe
1»

SECV E N T A. ..... ■ • « . • .T.

Locuri
DOUA

unde zăbovești
ttre leagă Piața Palatu- 
1 de str. 13 Decembrie 
fost transformat într-un 
zar penibil, ascuns a- 
ui de mantia zăpezii, 
ața Teatrului Națio- 

v din Iași este un 
del de urbanistică u- 
■ră — ne spune 
zorul CRIN TEODO- 
CU. Dar, ieșind de 
eatru, omul se izbește 
grămezi de materiale 
ezitate, fragmente de 
>r. „Spectacolul" du

na de mai bine de 10 
li. Nu contravine a- 
easta acțiunii de educa- 
e a bunului gust pe care 

o încercă instituția din 
vecinătate ?".

Dar strada acționează 
asupra gustului public nu 
\umai prin astfel de ano- 
talii edilitare care sar 

ochi. Merită, de aceea, 
aducem
N PRIM PLAN : ele
atele decorative ale

• Este un domeniu
* am rămas în ur- 
constată proi. STE- 
C1NCA, cercetător

entrul Craiova al A- 
mie.t.

U rare excepții, 
** nete sînt aproxi- 

tiv identic» ca u- 
rîțenle la Craiova sau 
la Baia Maro, la Bu
zău sau București. A- 
celașl decor rudi
mentar și aceleași 

materiale (în cazul cel 
mai bun, catifeaua albas
tră și voalul, figurine de
cupate la traforaj, pie
destale de butaforie) ; 

I aceleași modalități
de expunere (vulga

rizarea exasperantă a 
Coloanei lui Brâncuși și 
a porților oltenești) repe
tate pînă la obsesie ;

I
cceeașl aglomerare 
ueselectivă de pro
duse.

Unele vitrine reprezintă

I
 contravenții la nor

mele estetice.
Interlocutorii au citat și 
cazuri de prost gust agre
siv — cum sînt vitrinele 
unor ateliere sau maga
zine de pe Calea Doro
banți din Capitală, cu 
„spectaculoase" piramide 
de... obiecte sanitare, vi- 
rinele unor fotografi din 
trovincie, ori ale unor u- 

■ îtăți al» cooperației 
• nde sînt expuse cravate 
t * elastic, avînd pictate 
iiluete de cerbi, de femei, 

s parașutiști. Și doar vi-

PLAN GENERAL: Un 
consens unanim — fru
mosul trebuie să devină 
un dominant cotidian.

PLAN APROPIAT ! Ma- 
gazinul-expoziție de mo
bilă și decorație interioa
ră din Piața Operetei.

„Dacă am prezenta la 
examen un proiect de in
terior prevăzînd obiecte 
ca unele din cele ex
puse aici, am pierde 
anul — declară LUCIAN 
GHELERTER, student la 
Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu".

Nu pot înțelege de 
c» principiile estetice 
care stau la baza 
studiilor noastre sînt 
încălcate cu atîta u- 
șurință în activitatea 
practică a multor în
treprinderi de bunuri 
de consum.

La sate se construiește 
mult.

De ce procesul de 
urbanizare a satelor 
nu este apărat de 
penetrarea mărfuri
lor inestetice, care a- 
duc cu ele nu ceea 
ce este caracteristic 
în materie de gusturi 
orașului nostru mo
dern, ci excrescențe
le prostului qust ?“

La magazinul „1 000 de 
articole' din Bd. 1848, la 
standul de sticlărie, o 
cumpărătoare aleqe un 
serviciu de vin ornamen
tat cu floricele vopsite cu 
culoare albă. Părăsește 
magazinul îneîntată de 
achiziție. Faci o vizită u- 
nei cunoștințe și afli, pe 
rafturile bibliotecii, cîteva 
figurine roz reprezentînd 
pisicuțe cu fundă. Obiec
tele respective sînt arti
cole de mare serie — 
ne-au precizat interlocu
torii noștri — ele se gă- 
seBC în majoritatea ma
gazinelor în cantități 
mari. „Aceste obiecte — 
ne spunea magistratul 
PAUL POPESCU din Bu
zău —

pe care 1» folosești 
curent șl-ți stau în 
fața ochilor în fie
care zi pot exercita 
o influență negativă 
mult mai „ellcientâ” 
decit orice articol 
sau conferință des
pre bunul gust pe 
care o citești sau o 
asculți o singură 
dată.

Ne oprim, In continua
re, la un alt

PLAN APROPIAT: 
Locuri de agrement. După 
orele de serviciu, dacă 
vremea este prielnică — 
o plimbare în parc. Fi
rește, nimeni nu pășește 
în parc cu ideea : „voi co
linda pe alei, ca să mă 
cultiv' Fără îndoială în
să că aleile, monumente
le, ansamblurile horticol» 
pot inspira gusturi alese 
după cum, la fel de bine, 
le pot vicia.

Tehnicianul M. AVANU, 
de la Uzina de utilaj pe
trolier din Tîrqoviște, se 
întreba

cum pot conviețui, în 
același o;aș, ansam
bluri elegante, ca 
noul cartier, cu lipsa 
de gust în care se 
prezintă parcul ve
chii Mitropolii ?

Impresia generală este 
deplorabilă : o alee a 
poeților (realizată pro
babil după modelul celei 
din Cișmigiu) a adunat 
împreună statuile unor 
iluștri barzi tîrqovișteni 
pe care le-a expus la 
rînd, deși busturile sînt 
foarte diferite ca factură 
și dimensiuni, fiind creat» 
cîndva pentru diferite 
locuri și ansambluri ur
bane. în plus, alături, 
ca într-o glumă proastă, 
a fost înjghebat un colț... 
zoologic.

Parcuri și grădini, alei 
pline de farmec cu re
nume ca Trivale din Pi
tești, parcul băilor Pu
cioasa și Călimănești, 
Cringul din Buzău, Co- 
poul din Iași și cîte altele 
sînt uneori loc do ma
nifestare nestînjenită a 
„caligrafomaniei' unor 
urbaniști care plasea
ză peste tot inscrip
ții de tipul : „pădu
rea e o podoabă a po
porului'.

Zăbovim în holurile ci
nematografelor, în aștep
tarea spectacolului : „Cu 
rare excepții — ne spu
nea inq. VLADIMIR ISA- 
CESCU din Direcția re
gională C.F.R. — holurile 
sînt slab luminate, „îm
podobite' în cel mai bun 
caz cu cîteva portrete 
învechite ale unor artiști. 
Și este vorba despre in
stituții de cultură. Cursan- 
țit care urmăresc prele
gerile de Istoria artei de 
la Universitatea populară

din Capitală, în aștepta
rea orei de program, pri
vesc cu amărăciune fa
țada clădirii cu ferestre 
oarbe. Ce este înăuntru 
nu este și afară, pe perete.

Prin definiție, restau
rantele, expresurile, cofe
tăriile sînt localuri undo 
totul trebuie să concure 
pentru a te simți bine. 
„Aspectul neîngrijit al 
restaurantelor „Izvorul 
rece' și „Dinamo' din 
Craiova — arăta STE- 
LIAN CINCĂ — te face 
să suporți cu eforturi 
atmosfera. Un alt exem
plu: „La Galați, va
sul „Libertatea" a fost 
scos din circuitul naval 
și transformat în hotel- 
braseri», unitate de cate
goria I. Pitorescul vas- 
restaurant însă a decep
ționat curînd pe vizitato
rii lui : este murdar, in
stalațiile sanitar» sînt 
mereu defecte, fețele de 
masă nespălate. O ade
vărată insulă a prostului 
qust. Remedierea acestor 
neajunsuri, care anulează 
literalmente realizarea, 
solicită nu atît cheltuieli, 
cît o concepție gospodă
rească. Insă T.A.P.L. apre
ciază că „lucrurile pot 
merge și așa 1'.

— Dar, cum observa dr. 
arhitect ALEXANDRU BU- 
DIȘTEANU,

bunul gust nu depin
de decit In neînsem
nată măsură de chel
tuieli. Este vorba 
despre altceva : des
pre spirit, despre 
cultură, civilizație, 
despre sentimentul 
responsabilității so
ciale.

De ce două unități, cu 
condiții asemănătoare 
(bufetul automat de la 
„Patria*, neîngrijit în to
tul și în fiecare detaliu, 
și elegantul expres ve
cin) — sînt atît de dife
rite în ce privește aspec
tul general, serviciul ? 
Aspectul unui local pu
blic determină în bună 
măsură atitudinea per
sonalului — ca și a ace
lora care îl frecventează 
— întreaga ambiantă în- 
rîurind într-un sens sau 
altul și etic, și estetic, 
pe om

Există un „spirit 
provincialist** care 
pare mal rezistent in 
localul public, Inclu
siv din Capitală.

Participanții la anche
ta de față au insistat a- 
supra faptului că educa
rea bunului gust este o 
problemă ce cade nu nu
mai în atribuțiile unor 
instituții specializate pen
tru aceasta — deși, fi
rește, răspunderi mari 
revin fiecăreia — ci vi
zează factori mult mai 
diferiți, de la ministerele 
și organizațiile economi
ce pînă la sfaturile popu
lare și organizațiile ob
ștești.

IN PRIM PLAN. Un dia
log :

— Care sînt criteriile ce 
asigură o judecată sigu
ră în domeniul gustului ?

— Gustul se afirmă — 
ne-a răspuns conf. univ. 
ION VLAD, decanul Fa
cultății de filologie de la 
Universitatea din Cluj — 
și dincolo de zona pro- 
priu-zisă a creației și a 
valorilor estetice.

Diversele elemente din- 
tr-o estetică a cotidianului, 
cu tot ceea ce include, 
începînd cu peisajul ci
tadin șl încheind cu de
taliile unui interior con
stituie terenul gustului 
sau al lipsei de gust.

— Ce anume alimentea
ză, după părerea dv, fe
nomenele de „patologie" 
a gustului ?

Interlocutorul a enume
rat, printre altele, influ
ența feluritor producții, 
spectacole subartistice, 
subliniind rolul criticii și 
al altor mijloace de e- 
ducare estetică. Critica 
intelectualistă, ca și cea 
vulgarizatoare nu pot 
decît să dezoriente
ze. „Nu de mult, a conti
nuat vorbitorul — mi-a 
fost dat să urmăresc, în
tr-o sală de cinemato
graf, la orele matineului
frecventat de elevi și stu- ■ 
denți, „Zorba grecul'. îmi I 
este greu să uit atmosfera I 
din sală; risete fără a- ■ 
coperire în momentele I 
dramatice ale filmului, I 
comentarii rostite osten- ■ 
tativ, spre hazul ma- I 
jorității celor prezenți,- I 
fluierături. Toate acestea ■ 
au însoțit nu o comedie, | 
ci o mare și tulburătoare I 
tragedie, generoasă prin ■ 
valorile etice pronunțate. I 
De unde această supără- | 
toare lipsă d» sensibilita- _ 
t», de vibrație, de unde I 
insistenta căutare a ori- | 
căror motive ce pot fi _ 
convertite în pretext pen- I 
tru haz gălăgios și dezo- | 
norant ? Cred că și din _ 
frecventarea insistentă a I 
unor spectacole minore. I 
Călăuzirea tineretului (mai ■ 
ales) spre valori supe- I 
rioare, spre eforturi inte- | 
lectuale nelipsite acolo ■ 
unde începe opera de | 
artă mi se pare o con- I 
dițle a formării gustului, 
sigur, receptiv, a inteli- I 
genței cititorului sau spec- | 
tatorului. Lectura facilă, 
pripită, a generat un e- I 
xemplar cunoscut : un ci- I 
titor de proză interesat de 
evoluția faptului, „înghi- I 
țind' mecanic cărții». fi

Ing. GHERASIM VlLCU, 
din Brașov :

— S-a observat că în 
cadrul sever al ateliere
lor unei întreprinderi in
dustriale, orice adaus 
adecvat de frumusețe se 
repercutează asupra ca
lității și a productivității 
muncii. Este un fenomen 
asupra căruia specialiștii 
în domeniul psihologiei 
muncii își concentrează 
tot mai mult atenția. S-a 
mai observat, de aseme
nea, că dintre tinerii mun
citori care întîrzie de la 
lucru sau fac absențe ne
motivate, proporția celor 
care frecventează biblio
tecile și au preocupări 
culturale susținute este 
diminuată. Și s-a mai 
observat că cei care se 
comportă nepoliticos, care 
sînt grosolani față de to
varășele lor de muncă, 
sînt, deobicei, tributari 
prostului gust și în ceea 
ce privește felul de a se 
îmbrăca, de a dansa, în 
preferințele lor față de 
filme etc.

Cred că raportul 
dintre estetic și etic 
este clar pentru ori
cine este dispus să 
privească fenomene
le din Jur in conexiu
nea lor.

CADRU FINAL : A te 
gîndi la „măsuri' într-un 
domeniu atît de delicat

ea cel al bunului gust 
este, oarecum, impropriu. 
Soluțiile — ne-au spus 
majoritatea participanților 
la anchetă — sînt sugera
te de la un caz la altul 
de înseși fenomenele 
„filmate" în această an
chetă. Nu încape nici o 
îndoială că este un su
biect amplu de meditație 
pentru toți factorii inte
resați, de la colectivele 
de conducere ale unor 
instituții, în primul rînd 
instituții culturale, pînă la 
fiecare dintre noi. Nu 
există sector de activitate 
în care problema să nu 
se înfățișeze cu acuitate. 
După cum spunea sculp
torul VIDA GEZA, cul
tivarea frumosului este o 
trăsătură permanentă, di
namică, a poporului nos
tru, care a făcut din îm
podobirea vieții sale cu 
miraculoase forme și cu
lori un ideal înalt de e- 
xistență. Tradiția artei 
românești ne îndeamnă 
ca, în cadrul noului u- 
manism, să perseverăm 
pentru o deplină afirma
re a calităților înnăscute, 
de acuratețe, armonie și 
optimism ale poporului, 
apărîndu-le de influențele 
prostului gust.

Floarea bunului gust își 
trage seva dintr-un pă- 
mînt roditor. Să o îngri
jim cu toată solicitudinea.

Anchetă Întreprinsă de D. COSTIN

și Mircea SIMIONESCU

I CINEMA |
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : PATRIA 
(completare Două orașe) — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : REPU
BLICA (completare A Vl-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : FEROVIAR
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL (completare 
Drumul spre succes) — 9; 12; 15,15; 18,30; 21,15.
• MONDO CANE — ambele serii : LUCEAFĂ
RUL - 9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI - 9; 12,30; 
16,30; 20, GRIVIȚA — 9,30; 13; 16.30; 20, FLA
MURA - 9; 12,30; 16; 19,30.
• SEMNUL LUI ZORO : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
• EL GRECO — cinemascop : CAPITOL (comple
tare Ultima treaptă) — 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA (completare A cui e șoseaua 7) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• MOȘ GERILĂ : LUMINA (completare Cantona
mentul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, UNIREA 
(completare Fredi cel încăpățînat) — 15,30; 18; 20,30, 
MOȘILOR (completare Căsuțe zburătoare) — 15; 17; 
19; 21.
• FALSTAFF : VICTORIA - 9; 12; 15; 18; 20,45. 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• PLAJA : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : DOINA (comple
tare înflorim și noi cu țara) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, POPULAR (completare Marea Sarmatică... 
Marea Neagră) — 15,30; 18; 20,30.
• CICLONI, ANTICICLONI — FRONTURI — DIN 
PĂMlNT ȘI FOC — ORAȘUL INTERZIS — INE
LUL FERMECAT — UNIREA : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare
• SANJURO — cinemascop : GIULEȘTI (comple
tare Drumul spre succes) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA - 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30.
• OMUL DIN RIO : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Unirea) — 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
COTROCENI - 14; 16; 18,30; 20,45.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : EX
CELSIOR (completare Drumul spre succes) — 9,45; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA (completare Ape 
în pericol) — 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : DACIA — 8,30— 
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : BUZEȘTI (com
pletare Căsuțe zburătoare) — 15,30; 18; 20,30.
• BARBĂ ROȘIE — ambele serii : COSMOS - 
16; 19,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : BUCEGI — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Ape în pe
ricol) — 15; 17,45; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : GLORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 8,45; 11;
13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
• GOLGOTA— cinemascop : TOMIS (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, DRUMUL SĂRII (completare Salut, festival 1)
— 15,30; 18; 20,30.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : 
FLACĂRA - 15,30; 18; 20,30.
• OUMBITE : VITAN (completare Unirea) — 15,30; 
18; 20,15.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : MUNCA 
(completare Orizont științific nr. 7) — 16; 18,15; 20,30.
• FAUST XX — cinemascop : VIITORUL (comple
tare înflorim și noi cu țara) — 15,30; 18; 20,30.
• FEMEILE — cinemascop : COLENTINA (comple
tare Prin muzeele Capitalei) — 15,30; 17,45; 20.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
VOLGA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TUNELUL — cinemascop : PROGRESUL (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : CRÎNGAȘI - 15,30; 18;
20,15.
• CIMARON — cinemascop : FERENTARI (comple
tare Fredi cel încăpățînat) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : PACEA (comple
tare Salut, festival !) — 15,45; 18; 20,15).

[concur

ff

JJ

Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor din 
Republica Socialistă Româ
nia instituie un concurs 
pentru crearea unui „Marș 
al pionierilor".

Concursul este public și 
deschis tuturor compozitori
lor și poeților, membri ai 
uniunilor de creație sau 
amatori.

Textul marșului va cu
prinde — de preferință — 
trei strofe și un refren și 
va fi scris la unison, fără 
acompaniament. La concurs 
vor fi primite lucrări muzi
cale realizate prin colabo
rarea directă dintre compo
zitori și poeți.

Lucrările în formă defi
nitivă (text și muzică), pur- 
tînd un motto, vor fi tri
mise Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor (str. 
Dr. Marinescu nr. 2, raio
nul V. I. Lenin, București), 
în cinci exemplare, cu men

țiunea „Text și muzică pen
tru Marșul pionierilor", îm
preună cu un alt plic, în
chis, care va conține, alături 
de mottoul ales, numele și 
adresa reală a expeditorului.

Concursul se va închide 
la 30 martie 1967.

Pentru cele mai valoroase 
lucrări, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, la 
propunerea unui juriu for
mat din personalități ale 
vieții muzicale și literare, 
va acorda următoarele pre
mii : un premiu I, în va
loare de 10 000 lei ; un pre
miu II, în valoare de 7 500 
lei ; un premiu III, în va
loare de 5 000 lei ; trei men
țiuni, în valoare de 2 500 lei 
fiecare. Lucrările conside
rate ca valoroase, dar care 
nu vor fi premiate, vor fi 
achiziționate de către Con
siliul Național al Organiza
ției Pionierilor.

(Agerpres)

UEVIZIUNE
18,00 — Pentru cei mici : Ala-Bala: Doi pă

pușari.
— Pentru tineretul școlar : Peceți și file 

îngălbenite.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Atlas folcloric.
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geo

grafice : Danemarca.
21,45 — Reflector — emisiune de foiletoane și 

fapte diverse.
22,00 — Concertul laureaților.
22,40 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — închiderea emisiunii.

Azi, la ora 20, în sala mică a Palatului, violonistul 
Avy Abramovici, acompaniat la pian de Irina Stal- 
cu, interpretează sonate d« Bach, George Enescu, 
Bela Bartok și Vivaldi.
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Cronica £Î1®!
în viața muzicală a fost consemnat joi un deosebit: prezența la pupitrul Orchestrei simfonice a Radioteleviziu- nii a uneia dintre personalitățile marcante ale artei interpretative contemporane — Leopold Stokowski. Marele muzician a dirijat un program interesant alcătuit din: Toccata și fugă in re minor de Bach-Stokowski, Simfonia a VII-a în la major de Beethoven, preludiu la opera „Hovanscina" de Mus- sorgski-Stokowski, „Petrușka" de Strawinski.Publicul prezent în marea sală a Palatului a urmărit cu deosebit interes această manifestare muzicală de prestigiu. Fiecare piesă din concert a fost viu aplaudată, seara muzicală încheindu-se într-o mosferă de caldă simpatie artistul oaspete.

★în cadrul schimburilor zute înțara noastră și tie de scriitori, xandru Oprea, țoiu și Nichitala Paris, pentru o vizită de două săptămîni.

Capitalei a eveniment

at-pentru
prevă- dintreacordul culturalFranța, o delega- alcătuită din Ale- Alexandru Andri- Stănescu, a plecat

Conferința

In cadrul ciclului de conferințe 
„Memoria pământului românesc" 
susținut de reputați istorici clu
jeni, la Palatul Culturii a avut loc 
joi expunerea „Tendințe de uni
tate națională în evul mediu". A 
vorbit lectorul universitar Pompi- 
liu Teodor de la 
„Babeș-Bolyai" care, 
cumente și cercetări 
o amplă prezentare
aspecte ale unității culturale, poli
tice, ale solidarității țărilor româ
ne în fața invaziei otomane etc.

Universitatea 
bazat pe do- 
noi, a făcut 
a diverselor

(Agerpres)

PARTITURA

Campionatul mondial
de handbal

• ÎNVINSA ÎN SEMIFINALE (17-19 CU CEHOSLOVA
CIA) ECHIPA ROMÂNIEI MAI POATE SPERA LA

LOCULUI
• DANEMARCA Șl CEHOSLOVACIA ÎN FINALĂ

VASTERAS (prin telefon de la tri
misul nostru). — In noaptea de 
miercuri spre joi, antrenorii noștri au 
chibzuit îndelung cum să alcătuiască 
echipa, ce tactică să adopte pentru 
semifinala cu Cehoslovacia. Le între- 
văzusem preocuparea aceasta încă din 
timpul antrenamentului făcut spre sea
ră la Rocklundahallen. „Începem cu 
Gruia și-l folosim și pe Guneș ?" „E 
bine să-l încercăm și pe timișorean, 
că-i mare ca un munte". Discuția, 
începută la antrenament, a continuat 
la hotel și nici ieri dimineață nu se 
isprăvise. Cunoscîndu-i bine pe adver
sari (în fața cărora înregistrasem pînă 
ieri cinci victorii, un meci nul și trei 
infringed), antrenorii au convenit asu
pra următorilor primii șapte jucători: 
Penu, Moser, Costache II, Iacoh, 
Gruia, Oțelea și Licu. In atac mingea 
va fi pasată îndelung pentru a pregăti 
șuturi decisive, iar „trio“-ul Iacoh 
— Oțelea — Costache va încerca să 
pătrundă prin combinații derutante. 
Pentru apărare, același cuvînt de or
dine : joc activ, incomodarea decisă 
a adversarilor, atenție mărită la Bruna 
și Duda, care șutează năpraznic. Desi
gur, în tabăra adversă tot problem» 
de ordin tactic s-au discutat în acest 
interval de timp...

Din păcate pentru noi, pronosticurile 
celor care indicau favorită echipa 
Cehoslovaciei s-au confirmat: foștii 
campioni mondiali au părăsit terenul 
învinși (cu largul lor concurs I) de o 
echipă care s-a dovedit mai bine pre-

gătită in confruntarea de aseară, Ince- 
putul partidei ne-a aparținut; în mi
nutul 10 conduceam cu 5—1, iar după 
alte zece minute cu 8—5. insă în a- 
proape tot restul partidei echipa noas
tră, cu o tentă vizibilă de oboseală, 
neatentă atît în atac cit și în apărare, 
n-a mai putut ține piept ritmului sus
ținut al adversarilor. Singurul nostru 
șuter periculos a fost Gruia, autor a 11 
goluri. Guneș s-a dovedit într-adevăr 
ca un munte, dar ca un munte 
greoi, iar Moser... (tot respectul pentru 
trecutu-i glorios, însă la acest campio
nat steaua lui n-a mai strălucit). Nu 
este lipsit de semnificație nici faptul 
că, vrînd să înscrie spectaculos, jucă
tori bine cotați ca Iacoh, Licu, Gruia, 
Gațu au ratat lovituri de la șapte me
tri în momente care puteau schimba 
decisiv cursul partidei. Echipa noastră 
a fost din nou vlăguită, cum de alt
fel s-a arătat și în meciurile anterioare. 
Rezultatele prin care ea s-a calificat 
pînă în această fază constituie un me
rit ; a luptat, dar a luptat cu foarte 
mare greutate pentru ca să apere cit 
de cît prestigiul de campioană a lumii. 
Tot ce mai poate face acum este 
ocuparea locului III în clasamentul 
final.

In al doilea meci al cuplajului semi
final de aseară, echipa Danemarcei a 
produs o nouă surpriză (după victoria 
asupra Iugoslaviei) dispunînd conclu
dent (17—12) de cea a U.R.S.S. Așa
dar, sîmbătă, medaliile de aur și ar
gint vor fi disputate între selecționatele 
Cehoslovaciei și Danemarcei, iar pen
tru cele de bronz vor lupta reprezen
tativele României și Uniunii Sovietice.

Ion DUMITRIU

FOTBAL

Olimpicii"
învingători In Uruguay

VPeste 10 000 de spectatori au urmărit miercuri în nocturnă, la Pay- sandu (350 km de Montevideo), meciul de fotbal dintre cunoscuta echipă Penarol și selecționata olimpică a României. Fotbaliștii români au desfășurat un joc bun, repurtînd victoria cu scorul de 2—0 (1—0). Punctele au fost realizate de Moldoveanu, în minutele 43 și 56. în continuarea turneului echipa olimpică a României Urmează să evolueze la Santiago de Chile, în compania echipei Wanderers; apoi, în zilele de 22 și 24 ianuarie, în Bolivia.întreceri de schi
EA PREDEAL

Astăzi începe la Predeal, pe va
lea Poliștoacă, concursul interna
țional de biatlon la care participă 
echipele U.R.S.S., R. D. Germane, 
Franței și României (cu două for
mații). Concursul programează în 
prima zi proba individuală de 20 
km. Zăpada, căzută în cantitate 
suficientă în ultimele zile, oferă 
condiții optime de întrecere. Du
minică este programată proba de 
ștafetă 4X7,5 km.

ÎN CinVA RÎNDMI

TELEGRAME EXTERNE
Dezvoltarea 
economiei 
R.D.G.în1966

Șl CONCERTUL MUNCII CUM VA FI VREMEA

• Turneul zonal de șah de la 
Vmjacka Banja (Iugoslavia) a con
tinuat cu desfășurarea partidelor 
întrerupte. Boboțov a remizat cu 
Ivkov, iar Jansa a cîștigat la Byliap. 
Lider al clasamentului este în con
tinuare vest-germanul Mohrlock, cu 
4 puncte, urmat de un pluton de opt 
concurenți, printre care și marele 
maestru român Florin Gheorghiu, cu 
cîte 3,5 puncte fiecare.

BERLIN 19 — CorespondentulAgerpres. St. Deju, transmite : A fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Stat pentru Statistică a R. D. Germane cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1966. Comunicatul relevă că venitul național al R. D. Germane a crescut cu 4,5 la sută față de anul 1965. Volumul producției industriale a înregistrat o creștere de 6,5 la sută în comparație cu anul precedent, iar productivitatea muncii in industrie a crescut cu 6 la sută. întreprinderile industriale de stat au realizat planul de producție în proporție de 109 la sută în industria chimică, în industria constructoare de mașini grele și utilaje în proporție de 103 la sută, în industria electrotehnică și electronică — 109 la sută, în industria ușoară — 106 la sută. Deși în domeniul construcțiilor s-a realizat numai 98 la sută din plan, aceasta marchează totuși o creștere de 3 la sută în comparație cu anul precedent.în cursul anului au fost aplicate inovații și raționalizări, care au adus economii în valoare de circa 1,3 miliarde mărci. în 1966 în întreaga economie națională au fost investite 18,8 miliarde mărci, ceea ce corespunde totalului investițiilor făcute în perioada 1953—1955. Totuși, obiectivele planului economiei naționale pe 1966 în acest domeniu nu au fost pe deplin realizate.Productivitatea muncii în agricultură a înregistrat, față de anul precedent, o creștere de 6 la sută. La cereale s-a obținut o recoltă medie de 2 610 kg la hectar, la cartofi de 18 480 kg, la sfecla de zahăr 30 520 kg la hectar. Cu toate acestea, la cereale planul anual nu a fost complet realizat.Volumul comerțului exterior a marcat o creștere de 9 la sută. Veniturile populației au crescut cu 3,7 la sută fată de 1965. 7 la sută din totalul venitului național a fost alocat în 1966 învătămîntului.
Programul electoral

(Urmare din pag. I)greutăți imense la începutul activității. Printre acestea, un loc important îl ocupau greutățile legate de faptul că oamenii, echipele, calificarea și posibilitățile lor nu erau cunoscute — ca atare era nevoie de un anumit proces de ro- dare, de munca împreună. Era un lucru necesar pentru că — este firesc — nimeni nu poate izbuti mare lucru fără o amănunțită cunoaștere a oamenilor, mai ales a acelor oameni care vin pe șantier din cele mai diferite locuri da muncă și unde cei mai multi învață2 o nouă și dificilă meserie.— De ce trebuie să-l cunoaștem pe cel de alături ? obiectează uneori cîte un tînăr pe care nu-1 interesează decît prietenii de petrecere și refuză efortul făcut pentru progresul colectivului în mijlocul căruia muncește. Oare nu e mai bine să-mi văd de munca mea, să lucrez independent ? Fără să mă amestec ? Fără să mă intereseze ce face vecinul, cum se descurcă, ce greutăți are de înfruntat ? Nici eu nu-1 slînjenesc și, deci, nici el să nu mă stînjenească.Acest tip de să-și cunoască . .colegii de muncă și care își închipuie că poate trăi în afara societății, independent de ea, reprezintă —- e cert — un tip anacronic. Indiferența lui se expliaă deseori prin comoditate. „Trebuie să mă cruț", spune el. în fond, el își „cruță" doar buna dispoziție și, egoist, nu vrea să-și ofere priceperea pentru calificarea celor din jur.Omul potrivit la locul potrivit este o reflecție justă, dar pentru a îndeplini acest deziderat se cere, din partea tuturor celor ce cooperează în vederea realizării unui obiectiv, o mare atenție pentru viața celor din jur, pentru dezvoltarea aptitudinilor lor, pentru crearea unui climat spiritual. La minele de pe Valea Bistriței, atenția cu care organele de partid au lucrat pentru cunoașterea oamenilor a dus la rezultate bune, într-un colectiv în care teau fi aleși șefi de < _un an de zile au fost selecționate multe cadre pentru munci de fâs pundere. Ceea ce merită s" subliniat este faptul că mulți oameni, care pînă atunci nu se distinseseră cu nimic în viață, care nu-și cunoscuseră însușirile și nici nu prea avuseseră încredere în forțele lor ■ mizi, mulțumindu-se cu munci necalificate — au izbutit, sprijiniți de semenii lor, să-și pună în valoare capacitățile latente, să se dezvolte surprinzător, într-un climat psihic potrivit, să evidențieze însușiri care i-au făcut să se remarce și să fie cotați drept oameni de bază.__  Institutul nostru s-a remarcat în vremea din urmă. A făcut, după cum se spune, un progres evident— îmi relata deunăzi un arhitect din cadrul unui institut de proiectări. Noi, cei de aici — preciza el— știm că nu am fi ajuns la o simțitoare ridicare a calității, la o ridicare a prestigiului institutului fără o îndelungată acumulare de fapte și experiențe. întregul proces de acumulare s-a produs deliberat, printr-o stimulare a capacităților fiecărui om și printr-o bună repartiție a forțelor. Această

relatare conține un element care merită să fie luat cu toată atenția în considerare — și anume : acumularea de fapte și experiențe. Șl aceasta înseamnă în fapt fondul comun de cunoștințe, îndemînare și pricepere al colectivului.Numai dacă fiecare la locul său, urmărind propria sa partitură, va răspunde în mod impecabil ideii generatoare de ample rezonanțe, ideii care coordonează eforturile în vederea obținerii unei interpretări de performanță — ideea punerii depline în valoare a uriașelor po- tențe umane pe care poporul nostru este chemat să le afirme în măreața operă de construcție socialistă a țării — numai astfel fiecare colectiv poate merge înainte.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 și 23 ianuarie. In (ară : 
Vremea se încălzește ușor, ex- 
ceptînd sud-estul țării, unde se 
va menține în general frigu
roasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de 
ninsoare. Vînt potrivit din sec
torul sud-vestlc. Temperatura 
în creștere ușoară la început, 
apoi, staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, iar maximele 
între minus 7 și plus 3 grade. 
Ceață seara și dimineața. In 
București : Vremea se menține 
friguroasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi varia
bil. mai mult acoperit. Vor că
dea ninsori slabe. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
se menție coborîtă la început, 
apoi va crește ușor.

• In cadrul competiției „Cupa cu
pelor" la baschet masculin, aseară la 
Bruxelles, echipa Royal IV Bruxelles 
a dispus cu scorul de 82—58 (38—28) 
de formația Dinamo București și s-a 
calificat pentru turul următor al 
competiției.

• Aseară, la Cracovia (Polonia), e- 
chipele feminine de baschet Wisla 
Cracovia și Politehnica București au 
susținut al doilea meci din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Baschetbalistele 
poloneze au învins cu scorul de 
68—55 (31—27).

om care refuză și să-și sprijine
Publicăm în continuare — după revista „Paris Match — ex

trase din cartea publicistului american William Manchester „Moar
tea unui președinte", în care sînt retrasate momentele care au 
precedat și urmat morții președintelui Kennedy. Relatările auto
rului încep cu data de 20.XI.1963, cînd, la Casa Albă, prietenii săi 
îl pun în gardă pe președinte în legătură cu turneul său politic în 
Texas: Dallas e un oraș periculos. La 21 noiembrie are loc vizita 
la San Antonio, far în aceeași seară convoiul prezidențial se află 
la Houston.

al P.S.U.G

• Pe stadionul Bislet din Oslo s-a 
încheiat întîlnirea masculină de pa
tinaj viteză U.R.S.S.—Norvegia. Vic
toria a revenit echipei sovietice cu 
scorul de 299—245. în a doua zi a 
concursului, vremea a fost nefavora
bilă, probele desfășurîndu-se pe 
ploaie.

din Berlinul occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 19 (Agerpres).' — în Berlinul occidental a avut loc o conferință' de presă la care Gerhard Danelius, președintele P.S.U.G. din Berlinul occidental, a expus programul partidului său pentru alegerile în Adunarea orășenească de deputați, care vor avea loc la 12 martie. După cum se subliniază în program, „pe calea unei politici raționale și de bunăvoință, de recunoaștere a faptelor reale, Berlinul occidental trebuie să ofere un exemplu pentru dezvoltarea relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. și totodată să contribuie la soluționarea problemelor naționale importante".

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronicăBUDAPESTA 19 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc cea de-a 8-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria radio- tehnică și electronică, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. în conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugoslavia cu privire la participarea Iugoslaviei la lucrările organelor Consiliului, la ședința Comisiei auj participat reprezentanți din R.S.F. Iugoslavia. în calitate de observatori, la lucrări au luat parte reprezentanți din R.P.D. Coreeană și R. D. Vietnam.

Comisia a ascultat comunicarea cu privire la sarcinile care decurg din hotărîrile sesiunii a XX-a a Consiliului și Comitetului său Executiv. A fost aprobat planul de activitate pe anul 1967 al Comisiei și au fost adoptate recomandări în vederea specializării producției u- nor produse ale industriei radio- tehnicii și electronicii, precum șl recomandări în vederea standardizării unor piese șl componenta radio.Ședința s-a desfășurat îrrtr-« atmosferă de unanimitate, colaborare sinceră, prietenie și înțelegere reciprocă.
WALDECK ROCHET
DESPRE
POLITICĂ

SITUAȚIA
DIN FRANȚA

— Corespondentul A- Gheorghiu, transmite : în cadrul unui miting electoral din orașul Nîmes a luat cuvîntul Waldeck Rochet, secretar general al Partidului Comunist Francez. El s-a ocupat pe larg de situația politică internă, declarînd că încercările de scindare a partidelor de stînga nu au dat rezultatele scontate. Acordul încheiat recent între P.C.F. și Federația de stînga a modificat situația într-un sens favorabil partidelor de stînga. Vorbitorul a relevat că numeroși oameni ai muncii, pe care divizarea stîngii îi făcea să ezite, sînt hotărîți acum să voteze pentru gruparea de stînga, pentru democrație și progres social.

PARIS 19. gerpres, Al.

Declarațiile 
lui John Gollan

privind politica 
guvernului laburistLONDRA 19 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la un miting care a avut loc la Londra, John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, a criticat politica guvernului laburist. El a arătat că, încercind să salveze lira sterlină, guvernul nu acordă atenție soluționării problemei păturilor sărace din Anglia, menține trupele în străinătate și sprijină politica lui Johnson în Vietnam. Guvernul trebuie să știe — a spus vorbitorul — despre accentuarea nemulțumirii opiniei publice față de înghețarea salariilor, condițiile proaste de locuit și politica în problema vietnameză.J. Gollan a făcut un apel la unitatea de acțiune a maselor populare pentru a obține schimbări importante în politica guvernului englez.

phenian Consfătuirea lucrătorilor
din construcția

9PHENIAN 19 (Agerpres). — în capitala R. P. D. Coreene au început miercuri lucrările unei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din industria constructoare de La consfătuire participă Sen, secretar general al Partidului președintele niștri, și alți și de stat.Ministrul toare de mașini. Dun Muk Van. a prezentat un raport în care s-a ocupat de măsurile luate de partid în vederea dezvoltării pe mai departe a acestei ramuri- cheie a economiei coreene, subli-

Muncii din Consiliului conducătoriindustriei
mașini. Kim Ir C.C. al Coreea,de Mi- de partidconstrue-

de mașini
9niind că realizările obținute pînă în prezent de întreprinderile constructoare de mașini sînt o dovadă concludentă a victoriei liniei independente a Partidului Muncii din Coreea. Toți cei care au participat în continuare la discuții au afirmat hotărîrea fermă de a îndeplini sarcinile ce decurg din directivele celui de-al IV-lea Congres al partidului în domeniul industriei constructoare de mașini. Ei au menționat necesitatea construirii de întreprinderi eficiente și economicoase și a accelerării procesului de reutilare tehnică a întregii economii naționale.
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22 noiembrie, ora 7,30... Kennedy parcurgea în fiecare dimineață principalele cotidiene americane. Aflîndu-se în turneu politic, el ținea, natural, să afle reacțiile provocate de prima zi a călătoriei. Gă- sindu-le, el zări că cearta dintre Connally (guvernatorul Texasului) și Yarborough (senator de tendință liberală) devenise cea mai importantă știre politică a zilei. Ziarele din Texas îi acordau titluri mari, iar „News", din Dallas, se afla în frunte cu două articole explozive în prima pagină. Furios, Kennedy aruncă ziarul, fără a vedea, însă, pentru moment, anunțul incandescent din pagina următoare, încadrat sinistru în negru, ca un anunț mortuar. Sub titlul ironic : „Bun venit la Dallas, d-le Kennedy", o organizație intitulată „Comitetul de cercetări al faptelor din America" — după cum s-a aflat apoi, un coordonator local al lui „John Birch Society" și Nelson Bunker Hunt, fiul lui H. L. Hunt, un miliardar texan, erau membrii cei mai de seamă ai acestui comitet — puneau președintelui unele întrebări, Articolele pe care tocmai le citise îl făcură pe Kennedy să înțeleagă că cearta devenise serioasă. Kilduff *), care tocmai răs- foise ziarul „News" din Dallas, descoperi neplăcutul anunț și se duse îndată în camera lui O’Donnell *). Kennedy îl văzu acum pentru prima oară. Citi fiecare cuvînt cu o miiîă întunecată și i-1 arătă lui Jackie. Bucuria ei pieri.Măsurînd încăperea în lung și-n lat, Kennedy se opri brusc în fața soției:— Știi, noaptea trecută era parcă făcută pentru a asasina un președinte.Spuse asta cu indiferentă și ea o luă ca o glumă : era felul său

de a împrăștia impresia neplăcută lăsată de anunț.— Vorbesc serios, spuse el. Ploua și era noapte, iar amîndoi eram îmbrînciți încoace și-n colo. închi- puie-ti că un om are un pistol într-o servietă. Făcu un gest simbolic spre perete, imitînd un trăgător,
— Pe urmă, ar fi putut lăsa să-i

— Hei, micule, se miră el, nu cobori ? E ora prînzului.— Nu, domnule, răspunse Oswald, respectuos ca întotdeauna.Pentru a îndepărta bănuielile, mai probabil pentru a-și pregăti fuga, el adăugă :— Cînd veți fi jos, să închideți bine ușa ascensorului.Acum, Oswald era singur, avînd înaintea lui o jumătate de ceas pentru ultimele pregătiri. *) Givens coborî și observă că nu poate închide grila ascensorului. Cabina se oprise undeva între etaje. Se îndepărtă fără să se mai gîndească la asta. Dacă amintirile sale sînt exacte, era ora 11,55.Martorul ocular cel mai apropiat, Howard L. Brennan, un instalator, sosise în scuar la 12,17 și s-a instalat pe micul parapet de ciment, înalt de un metru, de la marginea scuarului, în fața ușii de intrare a depozitului. Brennan se afla la 40 de metri sub Oswald. Pri-

Albe domnea confuzia. Lanson, Kellerman, Greer, Ready și Hill credeau că explodase o petardă. Numai văzîndu-1 pe președinte prăbușindu-se și dueîndu-și mîna la git, Clint Hill, ale cărui reflexe erau extraordinare, sări din Halfback — numele din codul Serviciului Secret al mașinii de însoțire — și sprintă spre SS 100X (mașina prezidențială, în același cod). Timp de cîteva secunde, reflexele agenților aflați mai aproape de președinte puteau fi cruciale. Totuși, tradiția Serviciului destinase posturile din apropierea lui Kennedy celor mai vîrstnici. Greer, șoferul președintelui, avea 54 de ani, Kellerman, aflat lingă Greer — 48.în mașina vicepreședintelui, lui Yarborough i se păru că simte miros de praf de pușcă.— Doamne, strigă el, au tras a- supra președintelui ! în mașina VIP, doctorul Burkley privea distrat vitrinele magazinelor. Medicul
„Moartea unui președinte£j

*) Persoane din anturajul lui Ken
nedy.

cadă arma și servieta și să se topească în mulțime...La Love Fields, aerodromul din Dallas, fuseseră luate cele mai mari precauții. Polițiști înarmați se aflau pe acoperișul aerogării.Cele 12 persoane din comitetul de primire oficială respectau particularitățile Dallas-ului. Delegația care îl aștepta pe președinte era compusă din nouă republicani, doi sudiști și un singur liberal....Echipa de parchetari, printre care se afla Charles Givens, lucrase toată dimineața la depozitul de cărți școlare din Texas. Cu un sfert de oră înainte de amiază, oamenii luaseră anticele ascensoare ale imobilului pentru a coborî la parter. Tocmai treceau de etajul IV, cînd Charles Givens îl observă pe Oswald la grilă, privindu-i cum coboară. Plecarea lor lăsă etajele superioare goale. Givens își dădu seama că-și lăsase țigările în buzunarul vestei. Reîntorcîndu-se sus, îl văzu pe Oswald la al V-lea etaj.

ti

drept ; mașina mergea rasna, încet, ieșise din șir și ei văzură că Kennedy fusese atins.în aceeași clipă, John Connally simți că e rănit. Se prăbuși înainte și-și văzu genunchii plini de singe. Guvernatorul se crezu pierdut. îl cuprinse panica.— Nu, nu, nu, nu I strigă cu vocea spartă. Ne omoară pe amîndoi !Jaqueline Kennedy îl auzi și se întrebă : De ce oare urlă ? Ea începu să se întoarcă neliniștită spre soțul ei.Greer se îndreptase la volan. Kellerman, ezitînd, mai privi o dată peste umăr. Nici unul nu acționase încă.Iar acum, era prea tîrziu. Howard Brennan văzu cu uimire că Oswald țintește pentru a trage ultimul foc. Uimitor de netă în crucea vizorului telescopic, ținta se afla la 84 de metri. Apăsă pe trăgaci.în SS 100 X (agenții secreți se treziră în sfîrșit din stupoare:— Accelerează, îi spuse Kellerman lui Greer. Și apoi țipă în microfon : Lawson, aici Kellerman. Sîntem atinși. Duceți-ne la un spital.
virea lui căzu pe etajul superior al depozitului, asupra feței crispate a lui Oswald, acum în profil. El se întrebă de ce acest tînăr stă atît de imobil.Un zgomot îndepărtat de aclamații venea din Main Street. Brennan, Rowland, Edwards și Fischer (trecători care-1 observaseră la fereastră pe Oswald) uitară silueta bizară de la fereastra sus. Edwards strigă :— Iată-i!„Lincoln"-Ui trecea acum peun arbore mare, care-1 ascunsese, pentru moment, pe John Kennedy vizorului de la fereastra etajului V.Dintr-o dată, o bruscă detunătură.Majoritatea celor din cortegiu care erau vînători — Sorrels, Connally, Yarborough, Gonzales, Albert Thomas — diat detunătura printre cei din

Era

de de
sub

recunoscură ime- unei puști. Dar Serviciul Casei
arată într-o notă că•) ,,Paris Match1

în această parte a lucrării autorul adop
tă concluziile Comisiei Warren care-1 
înfățișează pe Oswald drept asasin al 
președintelui.

președintelui nu auzise nimic, prea departe.Președintele era rănit, dar mortal. Un glonț de 6,5 mm trunsese prin ceafă, atinsese plă- mînul drept, smulsese laringele și ieșise prin gît, deșirînd nodul cravatei.în vara anului 1966, un fost student de la Cornell a publicat o carte care sugerează că primul glonte a urmat o traiectorie diferită. Aceasta, pentru a lăsa să se înțeleagă că un al doilea asasin l-a ajutat pe Oswald. Chestiunea este rezolvată de fotografiile și radiografiile luate din toate unghiurile imaginabile în timpul autopsiei corpului președintelui. Radiografiile nu arată nici o intrare de glonte sub umăr (cum pretinde fostul student).Urmîndu-și traiectoria, glontele a traversat spatele guvernatorului Connally, pieptul său, pumnul drept și pulpa stingă. Lui Roy Kellerman i s-a părut că-1 aude pe președinte exclamînd cu vocea lui de neimitat: „Doamne, am tins.!". Roy privi peste stîng. Greer, lîngă el, peste

nu pă-

fost a- umărul umărul

...Una din primele consecințe ale catastrofei (pe plan politic ea începea să devină una din cele mai grave) a fost dezagregarea grupului aflat în preajma președintelui. Loialiștii, care îl plîngeau pe John Kennedy, nu puteau să se adapteze lui Lyndon Jonhson. Realiștii acceptară succesiunea, unii cu o rapiditate surprinzătoare. La cîteva minute după clipa fatală, breșa deschisă între „loialiști" și „realiști" începu să dezorganizeze Serviciul secret. Primul „realist" a fost inspectorul Emory Roberts, care își schimbă loialismul de pe un umăr pe celălalt în timp ce inima lui Kennedy mai bătea. Roberts văzuse cînd ultimul glonț lovise craniul președintelui. Era sigur că era o rană mortală și cîn- tări consecințele imediate. Ca și ceilalți agenți, purta în buzunar un manual care-i poruncea să-1 protejeze pe președintele Statelor Unite. Cum un mort nu putea fi președinte, vicepreședintele, se gîndi Roberts, era deja noul șef al statului.

cînd se aflau pe Elm Street, strada atentatului. Biroul agenției sale din Dallas îl auzi urlînd :— Trei focuri au fost trase asupra cortegiului președintelui Kennedy, în centrul Dallasului.Acest prim buletin a apărut pe telescriptoarele UPI la orele 12,34. și s-a răspîndit în lumea întreagă.Un alt reporter aflat în mașină era Jack Bell, de la Associated Press. Dar avansul pe care-1 dobîndise Smith îi adusese acestuia exclusivitatea cea mai formidabilă din carieră. Și, cu cît putea să-l țină mai mult pe Beli depărtat de operatorul de la A.P., cu atît mai îndelungă avea să fie această exclusivitate. El continuă, deci să vorbească; Indignat, Beli, care se afla pe scaunul din spate, se ridică și ceru radiofonul. Smith încercă să cîștige timp. El pretinse că operatorul din Dallas recitea tocmai ce i se dictase. Firele de înaltă tensiune de deasupra, spuse el, poate că bruiaseră emisiunea. Dar asta nu convinse pe nimeni. Toți cei din mașină putură să audă vocea metalică a operatorului de la U.P.I. Releul era perfect. Stacojiu și vociferînd, Beli încercă să-i smulgă aparatul lui Smith, care și-l vîrî între genunchi și se ghemui sub tabloul de bord. în furia lui, Beli împărțea fără alegere pumni în dreapta și-n stînga. în sfîrșit, Smith îi cedă radiofonul dar chiar în clipa în care transmisia fusese întreruptă.

(în mașina presei) Merriman Smith, de la agenția United Press, pusese mîna pe radiofon încă pe

La sosirea la spital nimeni din personal nu se afla in preajmă.— Aduceți o brancardă pe rotile, strigă Roy. Poliția din Dalias încercase să alerteze spitalul prin radio, dar emițătorul central nu funcționa cum trebuie. Totuși, a- ceastă pană nu a jucat nici un rol in ultimele clipe de suferință ale lui John Kennedy. Dacă rănile sale ar fi fost mai puțin grave, tardiva reacție de la spital ar fi dat loc unei anchete amănunțite. Ca, de altfel, și plasarea doctorului Burkley în coada cortegiului. Dar șeful statului nu mai putea fi salvat — și aceasta de șase minute. Dacă n-ar fi fost vorba de președintele Statelor Unite, primul intern care l-ar fi examinat i-ar fi pus eticheta: D.O.A. — „Dead on arrival" (mort la sosire).
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VIATA__ 9__ —

haga PROTESTE

!• rHAGA 19 (Agerpres). — Organizațiile de tineret din Olanda au ini-* țiat o demonstrație de protest împotriva sosirii la Brussum, noul cartier general al Comandamentului suprem al forțelor N.A.T.O. din Europa centrală, a unui grup de ofițeri ai acestui comandament. Se știe că hotărîrea privind transferarea cartierului general din Franța în Olanda, în urma retragerii Franței din organismele integrate ale N.A.T.O., a întîmpinat o opoziție puternică în rîndul populației Olandei.După cum informează agenția Associated Press, între tinerii par- ticipanți la demonstrație și poliție au avut loc ciocniri, în urma cărora mai multe persoane au fost a- restate.
LA SAIGON

CONCLUZIA „CELOR 6“ U. R. S. S (Urmare din pag. I)

PARIS 19. — Cores
pondentul Agerpres, 
Georges Dascal, trans
mite : Miniștrii de- fi
nanțe ai „celor șase", 
care s-au întrunit la 
Haga, pentru a lua în 
discuție necesitatea 
unei reforme a siste
mului monetar inter- 
occidental, au ajuns 
la concluzia că pro
blema reexaminării 
prețului aurului nu 
este încă urgentă. A- 
fară de aceasta, cei 
șase miniștri de finan
țe au hotărît, la ce
rerea ministrului fran
cez al economiei și 
finanțelor, Michel De- 
bră, să 
blema 
metodei 
ditelor

studieze pro- 
perfecționării 

acordării cre- 
internaționale.

este urgentă
în legătură cu aceas
ta, ziarul „La Nation" 
scrie că „coeziunea 
celor șase este o ar
mă esențială a diplo
mației europene față 
de manevrele Was
hingtonului".

în ceea ce privește 
fondul problemei, a- 
dică teza franceză a 
reîntoarcerii la etalo
nul aur și abandona
rea sistemului „Gold 
exchange standard"
— care asigură domi
nația dolarului, făcînd 
din el, împreună cu 
lira sterlină, singura 
monedă de plăți și de 
rezervă internațională
— cel șase au amînat 
discuția pentru con
ferința de la Londra, 
din 27 și 28 ianuarie.

Statale Unite conti
nuă insă să propună 
datorită reducerii con
tinue a rezervelor lor 
de aur, crearea unei 
monezi de rezervă a- 
dițională, nelegată de 
aur, ceea ce ar asi
gura în continuare 
menținerea autonomiei 
lor monetare. Ex- 
perții francezi obiec
tează, mentionind că 
această soluție ar per
mite Statelor Unite 
să-și consolideze pri
vilegiul de care se 
bucură actualmente 
moneda lor. „Le Fi
garo” scrie, în le
gătură cu aceasta, că 
„ceea ce combate 
Debre în propunerile 
americane este tutela 
Washingtonului".

„Un regim ce n-ar dura
nici cinci minute"...

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
„Statele Unite ale Americii tre
buie să se retragă din Vietnam", a declarat senatorul Ernest Gruening (democrat din partea statului Alaska) într-un interviu acordat unui corespondent al revistei „U. S. News and World Report". El a subliniat că nenumăratele declarații despre invitațiile făcute de către guvernul de la Saigon Statelor Unite de a trimite trupe în Vietnamul de sud nu corespund reali-

tății. „Asemenea invitații nu au fost făcute. Noi singuri ne-am in
vitat... cînd am 
militare în Vietnamul 
început bombardarea 
de nord". Senatorul menționat că regimul tele Unite îl susțin la Saigon este un regim corupt, care nu se bucură de sprijinul poporului. „Fără a- 
jutorul militar și financiar al Sta
telor Unite, acest regim nu s-ar 
menține la putere nici măcar cinci 
minute", a încheiat Gruening.

extins acțiunile 
de sud și am 
Vietnamului Gruening a pe care Sta-

Bombardamente

barbare asupra

R. D. VietnamHANOI 19 (Agerpres). — La 17 ianuarie,- avioane americane au bombardat localități situate în partea de nord a zonei demilitarizate, precum și zone populate și obiective economice din regiunea Vinh Linh și din provinciile Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, Nknh Binh, Nam Ha, Thai Binh și altele. în dat de Nguyen, trial albombardamente s-au numeroase victime avarierea multor case de locuit.In legătură cu aceste acterăzboi, misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat un mesaj de protest Comisiei Internationale de supraveghere și control în Vietnam.

aceeași zi a fost bombar- patru ori orașul Thai important centru indus- R. D. Vietnam. Aceste soldat omenești cuși
de

Premierul Pompidou 
despre politica 

externă a FranțeiMONTREAL 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat televiziunii canadiene, primul ministru francez, Georges Pompidou, a prezentat liniile generale ale politicii interne și externe ale guvernului situației' du-se la Statele după ce liantă și țări, a subliniat că între ele există totuși divergente. Considerăm că este foarte firesc — a adăugat el — ca Franța și Europa să încerce să-și regăsească locul lor si să existe prin ele însele.Cu privire la relațiile dintre Franța și țările din Europa răsăriteană, primul ministru francez a spus : „Noi considerăm că destinderea este o necesitate și că, îndeosebi, în Europa, rezolvarea problemelor europene depinde de destinderea între Europa de est și de vest și de apropierea între cele două părți".

francez, insistînd asupra internaționale. Referin- relațiile dintre Franța și Unite, primul ministru, a amintit tradiția de a- prietenie dintre cele două

MOSCOVA 19. — Coresponden- _ tul Agerpres, Silviu Podină, trans- I mite: Continuîndu-și vizita în | Uniunea Sovietică, delegația Consiliului Național al Cercetării Științifice, condusă de Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ] C.N.C.S., a făcut miercuri _ la Comitetul de Stat al Planificării al U.R.S.S. Delegația a fost însoțită de — basadorul Sovietică, a vizitat Iui Superior și Mediu de Specialitate al U.R.S.S.Joi, delegația a vizitat universitatea „Lomonosov". Acad. I. G. Petrovski, rectorul universității a făcut în fața oaspeților români o largă prezentare cu privire la modul de pregătire a cadrelor cu studii superioare in universitate și despre participarea corpului profesoral la activitatea de cercetare tehnico-științifică.în după-amiaza membrii delegației stitute de cercetări învățămînt superior.

Iai consiliu- a președintele I :uri o vizită |
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Teodor Marinescu, am- Românici în Uniunea în aceeași zi, delegația Ministerul Învățămîntu-

aceleiași zile au vizitat in- științifice și de
Convorbiri 
sovieto-polone I

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La în zi- L. I.N. V. vizită R. P.
invitația C.C. al P.M.U.P., lele de 17 și 18 ianuarie Brejnev, A. N. Kosîghin și Podgornîi s-au aflat într-o prietenească neoficială în Polonă. Ei au avut convorbiri cu W. Gomulka, J. Cyrankiewicz, E. Ochab și cu alți conducători polonezi.tin cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri în problemele relațiilor polono-sovietice și în legătură cu probleme actuale ale politicii internaționale.Cele două părți au constatat deplina unitate de vederi în aprecierea situației internaționale actuale și situației din mișcarea comunistă mondială. Ele și-au exprimat năzuința de a dezvolta îin continuare colaborarea multilaterală dintre cele două partide și țări în interesul lonez și sovietic, tăririi coeziunii și nității socialiste și niște mondiale

■ SOFIA. Președintele Consiliului Național 
al Revoluției al Republicii Algeriene 

Democratice și Populare, Houari Boumedienne, 
a acceptat o invitație a președintelui Prezi
diului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, și a 
liului de Miniștri, Todor 
vizită oficială în Bulgaria.

președintelui Consi- 
Jivkov, de a face o

a PARIS. La Paris au avut loc convorbiri 
între o delegație a P.C. Francez alcătuită 

din Jacques Duclos și Franțois Billoux. 
membri ai Biroului Politic al P.C. Francez, și 
delegația Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, condusă de Nguyen Van Tran, secre
tar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, care a participat la cel de-al

Pentru extinderea a- 
gresiunii în Vietnam, în 
S.U.A. au fost sporite 
impozitele.

„ESCALADARE" ȘI 
PENTRU CETĂȚENII 
AMERICANI.

Desen de Eug. TARU CREȘTE 
POPU-

popoarelor po- în numele în- unității comu- mișcării comu-

„Nu am apreciat pe deplin pro
funzimea și puterea presiunilor" 
asupra Canadei — arată Gordon — „pînă cînd nu am devenit ministru de finanțe". „în diverse o- 
cazii această influență a fost 
exercitată de Departamentul de 
stat, prin intermediul cercurilor 
care aveau interese directe în Ca
nada". Un fapt relevat, de altfel; și de cunoscutul publicist american James Reston: , 
le din Statele Unite 
privind investițiile, 
piața internă canadiană, 
mele angajării și 
vieții din Canada".în această situație Gordon — „Canada 
între două căi: 
măsurile necesare care să asigure 
controlul deplin al economiei pro
prii și astfel să-și asigure inde
pendența sau să devină o colonie 
a S.U.A". Față de timidele luări de poziție care au precedat-o, cartea lui Gordon a însemnat un pas înainte. Nu însă și ultimul, căci ea poate fi asemuită mai degrabă cu un soi de catalizator pozitiv care a sporit viteza reacției în lanț-Rind pe rind, reprezentanți din cele mai diverse domenii de activitate au tinut să-și facă auzite punctele de vedere, în cea mai mare măsură concordante cu cele ale lui Gordon. „între continenta- 
lism și interesele naționale — a declarat unul din conducătorii Noului partid democrat, profesorul Charles Taylor, din Montreal — 
trebuie să le alegem pe ultimele 
ca fiind corespunzătoare propriu
lui nostru interes". încet, încet „chiar și cei mai buni prieteni 
ai Statelor Unite au început să 
fie nemulțumiți de influența eco
nomică a statului vecin asupra 
problemelor interne canadiene" 
(„New York Times"). Membrii in- fluenti ai guvernului și-au exprimat deschis dorința de a vedea limitată pătrunderea capitalului S.U.A. în economia tării.Drept remedii, in aproape toate aceste luări de poziții s-au propus pentru început : campanii de explicare publică a stărilor de lucruri existente, paralel cu luarea unor măsuri privind porturilpr canadiene, deficitului balanței terne și aplicarea de asupra vînzărilor de industriale străini.Cum era și firesc, presa americană a întîmpinat cu nemulțumire toate aceste opinii. Cartea lui Gordon a fost asimilată cu „o declarație de independență 
față de controlul economic străin". Manifestîndu-și îngrijorarea, ziarul cercurilor de afaceri din Washington „Wall-Street Journal" a arătat că „îngrădirea posibilităților capitalului nord-american în

„Monopoluri- 
iau hotărîri 

producția, 
proble- 

chiar costul— conchidea 
are de ales 

să întreprindă

sporirea ex- diminuarea de plăti ex- taxe speciale întreprinderi oamenilor de afaceri

XVIII-Iea Congres al P.C.F. Cele două părți au 
făcut un schimb de vederi în probleme intere- 
sînd partidele lor și, îndeosebi, în problema 
acțiunilor de sprijinire a luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii S.U.A.

■ CARACAS. „Venezuela se pronunță cu ho- 
tărîre împotriva includerii problemei 

creării forțelor militare interamericane per
manente pe ordinea de zi a celei de-a treia 
conferințe extraordinare a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale O.S.A., care va 
avea loc Ia Buenos Aires" — a declarat mi
nistrul de externe al Venezuelei, I. I. Borges.

■ LA PAZ. Un număr de 20 de personalități 
politice boliviene, aparținînd unor grupări 

și partide de stingă, au fost arestate sub pre-

ECRAN

ȘARJA DISCUȚIILOR IN IURUL OTELULUI
LAȚIA 
ANTARC-
TIDE!

Populația celui de-a/ șaselea 
continent va 
crește, in cu- 
rind, cu 27 de 
oameni. Aici va 
sosi a 17-a ex
pediție științi
fică franceză, in 
programul 
figurează 
crări de 

unei baze 
situate in

1 ei
lu- 

ame- 
știin- 
inima

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA

Una din cele mal controversate 
— dar șl tergiversate — proiecte 
laburiste și anume naționalizarea 
industriei siderurgice, a revenit la 
ordinea zilei o dată cu reluarea lu
crărilor parlamentare după va
canța de iarnă. Tema are o înde
lungată istorie figurină ca punct de 
bază în succesivele manifeste e- 
lectorale laburiste. Această indus
trie a mai fost naționalizată după 
venirea la putere a laburiștilor în 
1948, dar o dată cu venirea la pu
tere a conservatorilor, după opt 
luni, s-a procedat la denaționali- 
zarea ei. Actuala acțiune de națio
nalizare este comentată în legă
tură cu faptul că, ocupînd un loc 
important în economia britanică și 
în exportul acestei țări, industria 
siderurgică din Anglia a înregis
trat în perioada postbelică o se
rioasă rămînere în urmă față de 
rivalele ei din occident.

Așadar, după mai bine de doi 
ani de guvernare, conducerea 
partidului laburist continuă să men
țină problema în actualitate, fără 
a depăși însă complet faza stu
dierii, a consultării cu monopoluri

le șl a dezbaterilor parlamentare. 
Ca șl în trecut, deațupra ti
midului proiect plutește reafirmata 
amenințare a conservatorilor că 
vor trece la denaționalizare „la 
prima ocazie”.

Pînă spre sfîrșitul anului trecut, 
un comitet al Camerei Comunelor 
a examinat proiectul de lege timp 
de cîteva luni, într-un adevărat 
„maraton parlamentar”, înregis- 
trînd pe parcurs mai mult de 120 
de amendamente conservatoare. 
Aducînd acum proiectul în fața Ca
merei Comunelor — într-o așa- 
numită „fază a raportului” — mi
nistrul energeticii, Richard Marsh, 
a anunțat la rîndul său peste 20 
de amendamente laburiste, dintre 
care unele conțin evidente con
cesii făcute punctelor de ve
dere conservatoare, fapt recunos
cut de altfel în cadrul lucrărilor.

Tot „concesii” — de data asta 
față de aripa de stingă din parti
dul laburist — sînt apreciate a fi 
și amendamentele care prevăd un 
rol mai mare pentru reprezentanții 
muncitorilor în viitoarele organe

de conducere ale întreprinderilor 
naționalizate. Pare a se confirma 
astfel intenția autorilor proiectului 
de a folosi în parlament tactica 
„flexibilității”. Modificările aduse 
pînă acum proiectului sînt însă 
minore, mai mult cu caracter for
mal șl procedural, iar conservato
rii, cu toate concesiile obținute își 
continuă ofensiva împotriva națio
nalizării. Concomitent, eforturile 
lor urmăresc să introducă unele 
prevederi destinate a păstra anu
mite forme monopoliste de organi
zare și funcționare la cele 14 com
panii ce urmează a fi naționaliza
te. Scopul este de a asigura de pe 
acum o simplificare a procedurii 
pe care intenționează să o aplice 
atunci cînd vor avea puterea de a 
restabili proprietatea privată asu
pra acestor întreprinderi.

In Camera Comunelor, dezbate
rile în această problemă vor con
tinua pînă săptămîna viitoare. Ele 
mai sînt denumite generic „bătălia 
oțelului”. Semnificativ pare faptul 
că în cercurile monopoliste nu se 
mai semnalează strigăte de alarmă 
și indignare, acestea fiind estom
pate probabil și de perspectiva u- 
nor compensații mai mult decît 
generoase.

L. RODESCU

na tare a 
tifice noi 
continentului, la circa 500 km 
de fărm ; dintr-un alt punct al 
Antarctfdei se preconizează 
lansarea unor rachete franceze 
pentru cercetarea 
superioare. Crește 
inimilor fierbinți pe 
tul de gheată...

ÎNCER
CUIRE

grupUn
lervenți apără
tori ai rasismu
lui 
de

Londra,ganizat la
Square, un miting 
lui Ian Smith — Încercare de a 
dovedi că politica discriminării 
rasiale ar avea numeroși a- 
depți în Anglia. Avocafii ne
solicitați ai rasismului s-au tre
zit insă in scurt timp incercuiți 
de o mare mulțime de londo
nezi care au acoperit cu gla
surile lor firavul cor rasist. 
Cu strigăte de „Jos Smith", 
„Jos apartheidul", cercul larg 
s-a strins, prinzind în mijloc 
grupul minoritar de tineri con
servatori, doamne ■
militari în rezervă, funcționari 
ai serviciului colonial britanic. 
— brava armată a iui Smith 
de pe meleagurile Tamisei.

CÎND 
SEACA
IZVORUL

Canada ar putea submina pozi
țiile economice ale S.U.A".Dar Ottawa nu s-a intimidat, fapt vizibil cu prisosință cu prilejul punerii în discuție a problemelor legate de utilizarea „continentală" (adică în interesul S.U.A.) a resurselor de apă ale Canadei. La proiectele specialiștilor americani, care au sugerat deturnarea unor cursuri de apă canadiene pentru a alimenta mai multe regiuni din Statele Unite unde penuria de apă este mare, oficialitățile de la Ottawa au răs-

siunea americană în Vietnam. La sfîrșitul lui noiembrie, însuși primul ministru Lester Pearson sublinia în Camera Comunelor că dorința guvernului canadian este ca Washingtonul să anunțe încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam.în momentul cînd Franța și-a a- nunțat hotărîrea de a părăsi organismele integrate ale N.A.T.O., cercurile conducătoare de la Washington au criticat serios politica Parisului, solicitîndu-i sub o formă sau alta pe ceilalți aliați atlantici

interesele naționale
și „continentalism"
puns că sînt hotărîte să privească resursele lor drept canadiene și nicidecum „continentale".
Alianțe
cu complicațiiNeînțelegerile canadiano-ameri- cane nu privesc doar probleme economice. După părerea aceluiași „New York Times", aceste neînțe
legeri afectează o gamă largă de 
probleme, între . care acelea pri
vind politica externă ocupă un loc 
important. în principalele chestiuni care constituie capul de afiș al vieții internaționale : Vietnamul, alianța atlantică, relațiile Est-Vest etc., Canada și-a făcut cunoscute puncte de vedere proprii, care nu o dată au venit în contradicție cu cele ale Statelor Unite.Politica Washingtonului în Asia a provocat și provoacă neliniște la nord de paralela 49. în repetate rînduri, în cele mai largi cercuri din Canada, inclusiv în rîndurile unor persoane oficiale, s-a manifestat împotrivire fată de această politică și îndeosebi fată de agre-

textul participării lor la manifestațiile orga
nizate în semn de protest împotriva adoptării 
de către parlament a legii cu privire Ia în
grădirea libertăților politice în universități.

■ KINSHASA. Potrivit unor surse diploma
tice de Ia Addis Abeba, 16 țări ale Africii 

au acceptat pînă în prezent propunerea con
goleză ca viitoarea reuniune a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) să aibă Ioc la 
Kinshasa in loc de Addis Abeba.

■ ROMA. 70 000 de lucrători din serviciile 
medicale italiene au declarat o grevă ge

nerală de 48 de ore, revendicind majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Mercenari

pentru Chombe

Denise de Brier, 
soția unui ma
re funcționar și 
acționar al 
companiei bel
giene „Union 
Miniere", s-a 
sinucis la a- 

că guvernul con-
pus sub sechestru

flarea știrii 
golez a
toate bunurile societății aflate 
in Congo. După cum se vede, 
unii consideră că Însăși viata 
depinde de izvorul averilor lor 
— exploatarea resurselor și 
muncii poporului congolez.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — „De ce autoritățile belgiene admit recrutarea de mercenari pentru Chombe" — sub acest titlu ziarul „Le Peuple" publică un articol îjn care se arată că, în ciuda protestelor opiniei publice din Belgia, pe teritoriul acestei țări continuă să se recruteze mercenari care să fie înrolați în „forțele de șoc“ ale lui Chombe.în articol se subliniază că recrutarea nestînjenită a unor mercenari destinați lui Chombe justifică părerea că autoritățile belgiene sprijină acele cercuri care vor, prin intermediul lui Chombe, să-și recucerească pozițiile pierdute din Congo.
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să le secondeze. Dar, ca și alte țări ale N.A.T.O., Canada a ținut să afișeze o poziție proprie față de Franța în criza alianței atlantice, în loc de a critica politica franceză, cercuri oficiale din Ottawa au preferat să ia atitudine față de conducerea americană în N.A.T.O.; ultima declarație a premierului canadian, care a arătat că ponderea și controlul în funcționarea acestei organizații trebuie să revină țărilor europene, este elocventă în a- ceastă privință.în ultima perioadă, nici chiar a- lianța militară dintre cele două țări n-a scăpat tirului criticii. 
Specialiștii știu — J. King Gordon *) este unul dintre ei — , ca 
contribuția canadiană la „apăra
rea continentală" corespunde mai 
puțin intereselor Canadei, decît 
necesității de a ține cont de dorin
țele și presiunile S.U.A. De aceea canadienii nu ignoră că alianța cu 
Statele Unite poate să antreneze 
Canada, contrar dorinței sale, „în
tr-o acțiune militară declanșată 
doar în interes american". **). Iată un serios motiv pentru care multi canadieni consideră alianța cu S.U.A. ca neavenită.O atitudine aparte a adoptat Ottawa și în ce privește relațiile și contactele cu țările socialiste. Tre- cînd peste repetatele aluzii și dezaprobări ale Washingtonului față de relațiile comerciale cu Cuba și R. P. Chineză, guvernul canadian a vădit totodată, intenția de a-și spori începind mai ales din a doua jumătate a anului trecut, contactele cu țările socialiste în genere. în luna noiembrie ministrul de externe Paul Martin a întreprins o călătorie în Polonia și U.R.S.S., iar în luna decembrie Canada a fost vizitată de Vaclav David, ministrul de externe al R. S. Cehoslovace.Ca rezultat al acestor prime luări de contact, guvernul canadian 
a anunțat că va proceda la o re
vizuire a relațiilor sale cu țările 
socialiste, în vederea extinderii lor. După cum se apreciază la Ottawa, relațiile de ' colaborare cu state avînd orînduiri sociale diferite, nu pot decît să favorizeze destinderea internațională, ca și legăturile comerciale libere și reciproc avantajoase în care Canada este atît de interesată.
„Să rămînem
canadieni..."

atmosferei 
numărul 

continen-

in virstă,

fn Rhodesia 
sud au ar
in Trafalgar 
în favoarea

S'
Podul Ariccia situat la 27 kilometri sud de Roma, lung de 312 metri și 
înalt de 60 metri, s-a prăbușit în urma surpării arcadelor principale. în 
momentul prăbușirii, pe pod se aflau cîteva autoturisme. Echipele de 
salvare au descoperit pînă în prezent două automobile din care au fost 

scoase cadavrele o cinci persoane

I 
I

Privite de-a lungul vremii, relațiile dintre S.U.A. și Canada au fost mai curînd, cum sublinia un istoric american ***), o lungă succesiune de tentative, amenințări și cuceriri prin forță, de subversiuni și intimidări. Politica „Big stick" („marea bîtă“) a lui Theodore Roosevelt n-a menajat Canada și nici chiar ultimii președinți, inclusiv John Kennedy “■!>,}!»)1 n-au făcut a- ceasta.Mult timp s-a admis părerea potrivit căreia interesele superioare ale Canadei și S.U.A. coinci- zînd în mod necesar, canadienii trebuie să fie „înțelegători" și să țină cont de problemele interne și externe ale Statelor Unite.Situația actuală a raporturilor dintre, cele două țări arată, însă, că populația de la nord de paralela 49, ca de altfel pe toate meridianele și paralelele lumii, nu mai este dispusă să accepte relații ce au la bază o astfel de concepție.
„Să rămînem canadieni... a- 

ceasta este problema noastră de 
căpetenie" — declara zilele trecute premierul Pearson.

*) J. King Gordon : Canada's Role as 
a Middle Power, Toronto, 1966 p. 74, 76.

»») Gerard Clark : Canada, The U- 
neasy Neighbour, Toronto, 1965, p. 412. 
413.

*•*) I. B. Brebner, Canada, A. Modera 
History, Ann Harbor, 1960, IX.

*»**) Lui Kennedy i se atribuie cu
vintele : „Cînd îi spun Canadei să faci 
un lucru, mă aștept ca ea să-I facă". 
The Ottawa Citizen, 16—4—1966.
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