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DINAMICA PRODUCȚIEI

și calitatea bunurilor
de consum In 1967
Primul an al 

i cincinalului și 
luna ianuarie din 
1967 au fost în
cheiate de colec
tivele întreprin
derilor din industria 
zultate pozitive. Planul de producție 
pe anul trecut a fost îndeplinit în 
proporție de 102,7 la sută, realizîn- 
du-se suplimentar, peste sarcina ini
țială, produse in valoare de circa 1,1 
miliarde lei; față de anul precedent, 
producția industriei ușoare a cres
cut cu 11,7 la sută, ritmul fiind e- 
gal cu al întregii industrii și apro
piat de cel al industriei grele. In 
luna ianuarie din acest an, planul 
a fost depășit atît la producția glo
bală, cît și la producția marfă vîn- 
dută și încasată. Concomitent cu 
creșterea producției, s-au îmbogă
țit sortimentele, livrîndu-se orga
nizațiilor comerciale numeroase 
articole noi — țesături pentru im
permeabile și cămăși din bumbac 
în amestec cu fibre poliesterice, țe
sături din in în amestec cu fibre 
poliesterice, confecții din țesături

■ și tricoturi cașerate cu folii din 
i, spume poliuretanice (burete), noi 

modele de confecții, tricotaje și 
‘ încălțăminte.
ț Planul de stat a stabilit pentru 

1967 sarcini mult sporite colecti- 
I velor de întreprinderi din indus- 
' tria ușoară, acestea urmînd să 
realizeze un volum de produse cu 

: aproape un miliard de lei mai 
mare decît s-a prevăzut inițial 
pentru acest an în planul cincinal. 
„Necesitatea dezvoltării intr-un 
ritm mai rapid decit in trecut a 
producției bunurilor de consuni — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966 — decurge din creș
terea continuă a cerințelor popu
lației, precum și din faptul că vre
me îndelungată acest sector a fost 
neglijat". Anul trecut, din magazine 
au lipsit unele produse mult solici
tate de cumpărători — sortimente 
de încălțăminte, țesături de lînă, ar
ticole de uz gospodăresc și altele. 
Desigur, noi nu putem rămîne nu
mai la constatări, ci lichidarea a- 
cestei situații constituie sarcina 
noastră cea mai importantă.

Alexandru SENCOVICI
ministrul industriei ușoare

ușoară cu re-

de ridicare a pro
ductivității mun
cii, de îmbunătă
țire a ealității și 
lărgire a sorti
mentelor. Secto- 
fost alocate im-rului nostru i-au 

portante fonduri de investiții în cin
cinal, fapt ce reflectă grija partidu
lui și guvernului pentru accelerarea 
dezvoltării industriei ușoare. Numai 
pentru anul 1967, de pildă, este 
prevăzut pentru industria ușoară 
un fond de investiții cu 41 la 
sută mai mare față de anul 1966, 
reprezentînd 50 la sută din volu
mul total de investiții alocat in
dustriei ușoare pe perioada 1960— 
1965.

In acest an urmează să fie date 
in funcțiune noi capacități de pro
ducție. începe construcția unor noi 
fabrici, printre care Filatura pen
tru fire din fibre chimice și bum
bac Oltenița, cu o capacitate de 
3 600 tone fire cardate și 3 800 tone 
fire pieptănate, întreprinderea in
tegrată pentru ață de cusut-Odor- 
hei, cu o capacitate de 2 000 tone 
de ață pe an, întreprinderea inte
grată pentru țesături groase de cî- 
nepă-Negrești, întreprinderea inte
grată de țesături de lină, fibre ar
tificiale și sintetice-Pitești și altele. 
Socotind și lucrările de investiții 
care au început anul trecut, în in
dustria ușoară se vor desfășura în 
1967 lucrări pentru construirea a 
13 fabrici noi și 49 de dezvoltări 
ale capacităților existente. Execu
tarea la timp a obiectivelor res
pective impune desfășurarea rit
mică a lucrărilor pe șantiere, res
pectarea cu strictețe a graficelor. 
Rezultatele din prima lună a anu
lui sînt însă departe de a fi con
siderate satisfăcătoare : din planul 
anual de construcții-niontaj 
realizat numai 3,2 la sută, la 
obiective rezultatele fiind sub 
ceasta medie. Spre exemplu,
șantierele de la întreprinderea 
„Textila‘‘-Pitești s-a realizat în ia
nuarie numai 1,8 la sută din pla
nul anual, la Țesători» de mătase- 
Iași (etapa I) 0,6 la sută, iar Ia dez
voltarea filaturii de la întreprinde
rile textile Galați doar 1,2 la sută, 
deși au existat condiții pentru rea
lizarea unui volum de lucrări de 
construcții-montaj mai mare.

O examinare atentă a situației 
investițiilor, într-o recentă ședință 
a colegiului ministerului, a scos în 
evidență o serie de deficiențe și 
greutăți care au determinat acest 
ritm scăzut: institutul nostru nu a 
predat la timp unele proiecte de
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 Noile întreprinderi — 

situația pe șantiere
darea In funcțiune 
un înalt nivel ca-

Executarea și 
In termen și la 
litativ a lucrărilor de investiții
pentru industria ușoară constituie 
un factor hotărîtor în realizarea
sarcinilor de sporire a producției, (Continuare In pas- * III-a)

fost

Epoca contemporană — epocă de 
profunde transformări sociale, de 
puternică înfruntare a ideilor și 
claselor antagoniste — pune în lu
mină tot mai evident rolul și răs
punderea uriașă pe care o au par
tidele marxist-leniniste, mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională în mersul înainte al o- 
menirii. Partidele comuniste, gran
dioasă forță politică mondială, se 
află în primele rînduri ale luptei 
maselor muncitoare de pretutin
deni pentru dezvoltarea națională 
și socială și exercită o influență tot 
mai pregnantă asupra destinelor 
umanității.

Partidul Comunist Român este 
profund încredințat că înfăptuirea 
cu succes a măreței misiuni pe care 
istorja a încredințat-o comuniști
lor depinde, în măsură hotărîtoare, 
de unitatea și coeziunea parti
delor comuniste, de lupta lor 
unită sub steagul marxism-leninis- 
mului, al internaționalismului pro
letar. Cronica luptej de clasă din 
epoca modernă a confirmat pe de
plin aprecierea clasicilor marxis
mului care, cu un secol în urmă, 
subliniau că unitatea este arma 
cea mai de preț a clasei muncitoare 
internaționale ; unitatea a asigurat 
toate marile victorii dobîndite de

clasa muncitoare în lupta pentru 
apărarea drepturilor sale, pentru 
cucerirea puterii din mîinile bur
gheziei, pentru democrație și pro
gres social — așa cum, dimpotrivă, 
dezbinarea și sciziunea au generat 
întotdeauna insuccese, eșecuri și 
pierderi în lupta revoluționară. 
Unitatea mișcării comuniste este o 
cerință obiectivă a dezvoltării pro
cesului revoluționar mondial, de 
trecere a noi țări și popoare pe ca
lea socialismului, de creștere a for
țelor democratice, antiimperialiste 
de pretutindeni, a luptei pentru pre- 
intîmpinarea unui nou război, pen
tru pace și progres social.

Pe bună dreptate sublinia în a- 
cest sens Declarația consfătuirii din 
1960 a partidelor comuniste și 
muncitorești că suprema îndatorire 
internațională a fiecărui partid 
marxist-leninist este grija pentru 
întărirea permanentă a unității 
mișcării comuniste internaționale. 
Aceasta este, după părerea parti
dului nostru, o cauză vitală pentru 
fiecare partid comunist, de care 
este strîns legată atît înfăptuirea 
misiunii sale naționale, realizarea 
aspirațiilor propriului popor, cît și 
îndeplinirea îndatoririlor interna
ționale, contribuția la victoria cau
zei socialismului în întreaga lume.

Un drept imprescriptibil ai fiecărui 
comunistpartid

în atelierul de debitare din secția a Vl-a a uzinei „Semănâtoarea‘‘-Bucu- 
rești : prin croirea combinată a tablei se economisesc însemnate cantități 

de metal la fabricarea combinelor pentru recoltat cereale
Foto : M. Cioc

In ultimele decenii mișcarea co
munistă și muncitorească s-a dez
voltat considerabil, au sporit numă
rul comuniștilor, rolul partidelor 
comuniste în viața politică națio
nală, și internațională. Forța mișcă
rii comuniste își găsește expresie 
în creșterea gradului de maturizare 
a partidelor comuniste, în consoli
darea tor organizalorică și politico- 
ideologică, în capacitatea lor de a-și 
elabora propria linie politică și a 
conduce cu succes lupta revoluțio
nară pe baza aplicării adevăruri
lor ge.ucrate ale marxism-lcniniș- 
mului la condițiile concrete din fie
care țară.

Partidele comuniste își desfășoară 
activitatea într-o tot mai mare di
versitate de condiții social-isto- 
rice ; ca partide de guvernămînt în 
țările socialiste, ele conduc opera 
de edificare a noii societăți, poartă

răspunderea pentru progresul și 
prosperitatea materială și spiritu
ală a poporului ; în țările ca
pitaliste ele mobilizează păturile 
oprimate ale societății la lupta pen
tru apărarea intereselor lor vitale, 
împotriva exploatării — uneori în 
condiții de grea ilegalitate, înfrun- 
tînd prigoana și persecuțiile forțe
lor reacțiunii. Ideile socialismului se 
afirmă, cuceresc teren, își sporesc 
forța de atracție și în noile state re
cent eliberate, în țările care luptă 
încă pentru eliberare de sub domi
nația imperialismului și colonialis
mului. Totodată, chiar și între țări 
cu aceeași structură social-politică 
există mari deosebiri de condiții, 
determinate de nivelurile di
ferite de dezvoltare economică, 
socială, culturală, de varietatea 
particularităților naționale. Această 
mare diversitate de condiții gene-

150 de cititori si
9

corespondenți
voluntari răspund la întrebarea

A TI FĂCUT O PROPUNERE...
CE SOARTA A AVUT?

rează sarcini și obiective politice 
distincte, determină necesitatea a- 
doptării unor linii tactice și strate
gice diferențiate în conducerea lup
tei revoluționare, pune în fața par
tidelor frățești probleme care se 
pot soluționa numai prin studie
rea și cunoașterea aprofundată a 
cadrului social-istoric dat.

încă în 1943, hotărîrea de a se di
zolva Internaționala a III-a a por
nit de la aprecierea dezvoltării și 
consolidării partidelor comuniste, a 
sporirii sarcinilor lor ca partide na
ționale, de la recunoașterea realistă 
a faptului că datorită deosebirilor 
adînci dintre căile istorice de dez
voltare a diferitelor țări, dintre 
caracterul orînduirii lor sociale, 
dintre ritmul și nivelul dezvoltării 
lor politice, economice și sociale, 
gradului diferit de dezvoltare, con
știință și organizare al clasei mun
citoare din fiecare țară, existen
ța unui centru conducător interna
țional ridică piedici de netrecut 
în activitatea partidelor comuniste.

Viața a demonstrat cu eloc
vență justețea și temeinicia 
acestei aprecieri. Cu atît mai 
mult în zilele noastre conducerea 
activității partidelor comuniste de 
către sau dintr-un centru interna
țional ar fi o sursă de erori, ar 
duce — datorită imposibilității cu
noașterii diversității de situații și 
condiții în care activează partidele 
— la soluții insuficient fundamen
tate, ceea ce s-ar solda cu daune 
pentru activitatea partidelor, pen
tru cauza socialismului în ansam
blu.

Marile prefaceri care se desfă
șoară din plin în epoca noastră, 
fenomenele complexe ale evoluției 
sociale fac cu atît mai necesare stu
dierea în spirit științific a acestor 
procese și a acțiunii legilor obiec
tive, eliminarea oricăror forme de 
închistare și rigiditate în gîndire, 
asigurarea condițiilor pentru ca fie
care partid să abordeze creator și 
curajos problemele politicii sale in
terne și internaționale, adueîndu-și 
astfel aportul propriu la dezvolta
rea gîndirii și îmbogățirea practicii 
revoluționare, a tezaurului teoretio 
al marxism-leninismului.

Faptele, realitatea arată că 
nimeni nu poate cunoaște.mai bine 
cerințele dezvoltării sociale din fie
care țară și nu poate elabora linia 
politică internă și internațională 
corespunzătoare — în mai bună cu
noștință de cauză decît partidul co
munist din țara respectivă. De 
aceea, Partidul Comunist Român 
consideră că stabilirea de sine stă
tătoare a liniei politice, a tacticii și 
strategiei, a căilor, formelor și me
todelor de activitate este dreptul 
exclusiv și imprescriptibil al fiecă
rui partid comunist, dator să aplice 
în mod creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete în care activea
ză. Numai în felul acesta fiecare 
partid își poate îndeplini obligația 
fundamentală ce-i revine față de 
clasa sa, față de poporul și națiu
nea din care face parte și ale că
ror interese vitale le exprimă, cît 
și față de interesele generale ale 
cauzei socialismului. Numai în fe
lul acesta principiul independenței 
fiecărui partid are un conținut 
real, neștirbit. Și, așa cum, fără în
doială, înfăptuirea revoluției sau e- 
dificarea socialismului pot fi con
cepute numai ca opera proprie, ca 
rod al eforturilor fiecărui popor — 
tot astfel conducerea sub orice for
mă a acestei opere nu poate reveni 
altor factori decît partidului comu
nist al țării respective.

Partidele comuniste sînt organis
me vii, iar elaborarea și cristali
zarea liniei lor politice are carac
terul unui proces, se realizează de 
către fiecare partid prin căutări și 
încercări, schimburi de păreri 
sau chiar înfruntarea unor puncte 
de vedere deosebite. Este însă 
incontestabil că numai parti
dul respectiv și nimeni altul e

Omniprezenta, opinia cetățeanului poarta în sine forța unul Instrument 
de care viața sociala nu se poate dispensa. Sa ne gîndlm numai la scriso* 
rile ce sosesc zilnic pe adresa organelor de partid și de stat. Prin aceste 
scrisori se vehiculează idei, se confrunta unghiuri de vedere dintre cele mai 
diferite asupra unor probleme de interes obștesc care stau ia inima oame* 
nilor, se formulează sugestii și soluții pentru rezolvarea lor. Cum sînt re
cepționate semnalele emise în permanență prin intermediul scrisorilor cetă
țenilor, ce se întîmplă cu propunerile și ideile valoroase pentru care ple
dează ele ? La aceste întrebări ne-au răspuns, în cadrul unei anchete re
cente, 150 de cititori, care au dat curs totodată și invitației de a întreprinde 
o mică incursiune pe urmele propriilor lor propuneri.

Slntem oameni șl de ce n-am recunoaște-o : e 
plăcut să constați aprecierea semenilor prin con
vingerea lor că totdeauna Îndrumarea care vine de 
la tine este cea necesară, prin autoritatea pe care 
o ai asupra lor.

E plăcut
Dar dorința de a fi autoritar încă înainte de a 

avea autoritate ti mal face pe unii să creadă că 
este deajuns să-șl cumpere de la un magazin cu 
haine de gata mantia autorității, pentru ca Ime
diat să șl aibă autoritate.

Și astfel, cu tristețe, ajungem să constatăm că 
avem în fața noastră 

i an om care, sărma
nul, se crede autori
tar și, cînd colo, nu 
e decît un biet zbir. 
Pentru că viața, cu 
legile ei, este catego
rică și nu-ți acordă 
autoritate 
tunet cînd 
sau, chiar 
aș spune : 
corda 
cînd.
Rostul, sînt doar în
cercări de a o cîști- 
ga în mod abuziv.

îmi cer iertare de 
la cititor pentru fap
tul că voi fi 
prea 
voi '

. pre 1 
zut 
dar. 
vem cît de cît auto-

1 ritate în ceea ce spu
nem. poate că, une

ori, trebuie să știm să ne limităm la ceea ce cu
noaștem cu adevărat.

Așadar :
Am văzut In viața mea oameni autoritari prin 

competența lor, prin pregătirea lor. prin îndemî- 
narea lor, șt am văzut alții care, cu cît erau mai

Adevărata și

Fiecare dintTe noi păstrăm, desigur. Intr-un loc de 
cinste al memoriei, amintirea acelor figuri care 
ne-au Impresionat cîndva, pe caro le-am admirat 
văzîndu-le gestul ferm, hotărît Intr-un moment im
portant, rezolvînd o situație pe care nu oricine ar 
fi rezolvat-o cu aceeași siguranță și competentă.

Se află la loc de cinste în gîndurile noastre acei 
oameni care, deși uneori au fost, poate, chiar se
veri cu noi, făceau aceasta tn virtutea unui scop 
bine determinat, o făceau spre a realiza ceva, spre 
a obține un progres, un pas Înainte. Profesorii exi
gent! și autoritari care știau să se impună în fața 
noastră, să ne facă 
să învățăm tot ceea ■■■■MBMMMMMsnaMa 
ce trebuie, oamenii 
cărora le-am
subordonați și care, 
dovedindu-se catego
rici au știut să ne 
oblige să ne punem 
cît mai mult în va
loare calitățile, oame
nii cu care am trecut 
prin momente grele și 
care au știut, fiind 
ceea ce se cheamă 
„mină de fier", să În
drume colectivul din 
care fac parte să de
pășească acel mo
ment — sînt tigurl al 
căror exemplu tindem 
să-l urmăm, ne sim
țim fericiți dacă-1 pu
tem urma.

Iată așadar că 1- 
deea de om autoritar 
se asociază In min
tea noastră cu figu
rile unor oameni de 
la care am avut 
măsura in care autoritarul s-a contopit cu autori
tatea. în măsura în care gestul autoritai era nece
sar și se Împlinea prin competență. în măsura In 
care fondul — care era autoritatea omului respec
tiv în domeniul respectiv determina la noi respectul 
pe care îl purtăm, necesitatea firească de a ascul
ta Îndrumările și indicațiile lui.

opinii falsa
decît a- 
o meriți, 
mai mult 
nu ți-o a- 

decît atunci 
de lapt, o ai.

’ITV .
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ÎN ZIARUL DE AZI

autoritate
Corneliu LEU

poate 
i personal și nu 
vorbi decît des- 
ceea ce am vă- 
fn via|a mea ; 
dacă vrem să a-

B

ce învăța. Aceasta, In
ZÎ
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Cale liberă valo
roaselor inițiative 
cetățenești

în secvenfe lapidare, răs
punsurile reproduc traiecto
riile simple și rapide străbă
tute de numeroase propuneri 
pînă cînd au ajuns în faza de 
înfăptuire :

• De cîte ori treceam pe 
lîngă fabrica de cărămidă din 
comuna noastră, încercam un 
sentiment de regret. Deși s-au 
investit două milioane de lei 
pentru extinderea ei și, în 
ciuda cerinfei de materiale de 
construcții, fabrica a fost lă
sată în părăsire. Se pare că 
Sfatul popular al regiunii Cri- 
șana a analizat lucrurile cu 
toată seriozitatea. Mi-a comu
nicat că anul acesta fabrica va 
fi repusă în funcțiune. In pre
zent au și început lucrările de 
reparații la cuptorul de ardere 
și la șoproanele de uscare. E 
un lucru mare pentru comuna 
noastră. In locul pierderilor cu 
care unii se resemnează atît

de ușor, se vor putea produce 
circa 4 milioane de cărămizi 
pe an. (Marin Geogia, co
muna Ceica, regiunea Cri- 
șana).

• Toate cele 47 de sesizări 
pe care le-am făcut în cursul 
anului 1966 au nimerit la țintă. 
Dintre acestea aș menționa 
doar două. Muncitorii-elevi de 
la Uzinele sodice Govora 
care frecventează cursurile 
serale ale liceului, învață a- 
cum într-un local corespun
zător ; cele peste 4000 de 
difuzoare ale rețelei de radio- 
ficare din Rm. Vîlcea, au fost 
revizuite și repuse rapid în 
funcțiune. Un sincer bravo 
sfatului popular al orașulu' 
Rm. Vîlcea și Direcției re
gionale P.T.T.R. Argeș 
(Gheorghe Ispășoiu).

• Locuitorii din comuna 
Panfelimon au acum la dispo
ziție un centru care le asigură 
fără pierdere de vreme și bă
taie de cap butelii de aragaz. 
Centrul respectiv deservește 
și comuna Cernica. (Ion C. 
Marin).

• Stațiunea balneară Olă- 
neșt' a devenit mai ospita
lieră; sistemul și condițiile de

cazare s-au îmbunătățit, can
tinele asigură o deservire co
respunzătoare. (Ștefan Ma
rinescu).

• S-a adeverit că și la 
depozitele de lemne din lași 
se pot introduce normele 
unui comerț civilizat. S-a îm
bunătățit deservirea, dar mai 
ales aprovizionarea. (C. Ior- 
dache).

• In unitățile stomatologice 
din Oradea cazurile urgente 
aveau același tratament' ca și 
lucrările programate în mod 
curent. Nici chiar în noul 
complex din Piața București 
consultațiile nu se făceau ope
rativ. O serie de unități noi 
(cele de pe străzile Castani
lor și Horia) erau închise. Să 
fiu sincer, nu credeam că or
ganele sanitare din localitate 
vor fi atît de operative. In 
prezent, urgențele au priori
tate. La complexul din Piața 
București s-a înființat un ca
binet aparte pentru astfel de 
consultații. Unitățile închise 
au fost dotate cu cele nece
sare și funcționează în condi
ții bune (ing. Vasile Ieran).

• Dezordinea de care te 
izbeai la tot pasul pe șantie

rele de construcții școlare din 
localitate a dispărut ca prin 
farmec. Mai mult, măsurile 
luate de sfatul popular au 
asigurat îmbunătățirea calității 
lucrărilor, terminarea lor la 
data planificată. (D. Po- 
pescu-Tg. Jiu).

• In cartierul Berceni-sud 
a fost construit și dat în fo
losință un oficiu poștal, s-au 
montat cutii de scrisori. 
(Mihai Vlad).

• Deservirea în localurile 
de alimentație publică din 
Tr. Severin a scăpat de unele 
din vechile carențe. Nu este 
vorba numai de schimbarea 
mobilierului în majoritatea a- 
cestor unităji, ci de schimbă
rile survenite în atitudinea 
personalului de deservire față 
de consumatori. Dacă preo
cuparea conducerii T.A.P.L și 
a Sfatului popular al orașului 
Tr. Severin va continua în a- 
ceastă direcție, rezultatele 
vor fi și mai bune. (Nicolae 
C. Marin).

Dumitru TIRCOB

(Continuare 
In pag. a Il-a)
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loroasă lecție de 
sinteză și elaborare
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Natație 
pretimpurie
Duminică, sute de bucureș- 

ten£ au ieșit în parcul Herăs
trău, Unii au vrut să mai 
guste o dată senzația plimbării 
pe la^ul încă înghețat. Și au 
gustat-o. Numai în două bre, 
între 12 și 14,30, gheața s-a 
spart sub 7 ,,patinatori". Au 
ieșit la mal (unii fără pantofi, 
poșete, pălării și' mănuși) uzi 
pînă la piele. Și tremurind. De 
emoție și de „fierbințeala" a- 
pei. Aviz amatorilor de ghea
ță. S-o caute la patinoare. La 
Herăstrău se pot trezi la... 
„ștrand". Și încă nu este se
zonul.

Ne concor
danța crono
logică

Pînă deunăzi, Ion Bedelea- 
nu, Petre Răileanu, Lanciu 
Brill și Dumitru Zamfirescu 
erau considerați oameni seri
oși. Lucrau la uzina „Timpuri 
Noi". Mergeau in provincie 
pentru aprovizionarea uzinei 
cu materiale. La întoarcere, 
stăteau insă acasă zile în șir 
—: f.n contul deplasării. Falsi
ficau biletele de tren, chitan
țele de hotel, încasînd diurne 
substanțiale. N econcordanța 
este flagrantă : or fi lucrat ei 
la „Timpuri Noi", dar menta
litatea este incontestabil de... 
timpuri vechi.

Protestul lui 
Don Quijote

„Către oamenii secolului XX : Vă 
scrie, din lămea lui Cervantes, Don 
Quijote la îndemnul ultimei dulci
nee. Credeam că nu mă va imita 
nimeni. Dar o tristă veste mă neli
niștește. Aud că Ion Blujdea, di
rectorul școlii din satul Crasna- 
leuca -— Săveni (Suceava) îmi face 
concurență. Nu w nici măcar loial. 
Eu cuceream jupînițele inimii prin 
demne fapte de spadă ; el — prin 
abuz de funcție, prin presiuni și 
amenințări. II vorbește tot satul. 
Cunosc bine cazul și mai marii lui 
care se ocupă cu învăfămîntul. L-au 
lăsat însă în pace — dar el nu le 
lasă în pace pe învățătoarele 
tinere din școală. Chiar așa, toate 
protestele să rămînă... luptă cu 
morile de vînt. M-ar jigni mult".

Tragedia de 
la Hîntesti

9 9

Intîmplarea este tragică. Satul 
întreg a venit la înmormîntare. 
Ioana Păun din Hînțești (Pitești) 
s-a apucat să curețe hainele soțu
lui cu neofalină. Doi copii (de 
7 și de 6 ani) dormeau liniștiți. 
In casă ardea o lampă de petrol. 
Era în zori. Explozie. Casa a luat 
foc. Vecinii au reușit să scoată 
copiii afară. Dar prea tîrziu : fe
meia și copiii au murit curînd la 
spital. A pierit, fulgerător, o fa
milie. Trista întîmplare ridică 
(iară) întrebarea : cum folosiți 
neofalina ?

„Eviden
țiatul"

Ion Vinfer de la Autobaza nr. 1 
D.R.T.A.-lași transporta pentru între
prinderea regională de electricitate 
diferite materiale. De fapt el și 
autocamionul stăteau la umbră. Se 
odihneau. Cursele . lungi aveau loc 
doar ,pe foile de parcurs semnate 
de Ion Păsărică, un salariat necinstit 
de la I.R.E. Pentru ele, D.R.T.A.- 
lași a încasat bani grei. La rîndul 
ei, Autobaza l-a evidențiat pe I. 
Vinjer (premiindu-l și cu echiva
lentul a trei salarii) pentru depăși
rea planului și... economii de ben
zină. (Cred și eu, cum o să con
sume benzina stind pe loc I) Alai 
mult, șoferul premiat a fost citat ca 
„exemplu pozitiv" colegilor săi de 
muncă. N-ar li exclus ca cei de la 
Autobaza nr. 2 să-l trimită și la o 
consfătuire raională. Dar nu acum. 
După ce vine din... cursă. De ple
cat, pleacă — dar nu se știe încă 
pentru cită vreme.

Cînd sosește 
primăvara

Zăpada se topește. Ies brîn- 
duțele. Și ghioceii. Numai la 
Vaslui flora de primăvară e 
alta. Au ieșit de sub zăpadă, 
în gard, substanțiale depozite 
de materiale de construcție. 
Zeci de tone de ciment ți var 
lăsate în părăsire (și degra
dare) de șantierul 23 din loca
litate. Cînd vor veni ploile 1... 
Vorba cîntecului : „Vine, vine 
primăvara" ți Inundă toată 
gara. Cu lapte de ciment și 
var.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICĂ 

ev «prijinul corespondenților 
„Scînteii"

în ultimii ani, rîndurile organi
zațiilor de partid de la cooperati
vele agricole de producție din ra
ionul Oradea au crescut simțitor. 
Ca urmare a atașamentului 
maselor țărănești față de politica 
partidului, a muncii politice duse 
de Organizațiile de partid, numai 
în anul trecut au fost primiți în 
rîndurile acestora 358 de țărani co
operatori. In prezent, organizațiile 
de partid din cooperativele agricoie 
ale raionului numără 5 500 de co
muniști, proveniți dintre cei mai 
înaintați țărani cooperatori, ingi
neri agronomi și alți specialiști. 
Creșterea rîndurilor comuniștilor a 
dat putința să se constituie în co-

eare aveau sarcini obștești este 
restrîns.

— Cum se explică o asemenea 
stare de lucruri ? — am întrebat 
pe membrii cîtorva birouri ale or
ganizațiilor de bază.

— Nu mai știm ce sarcini să le 
dăm... — a fost răspunsul.

Nefiind îndrumate și ajutate de 
comitetele de partid, birourile a- 
cestor organizații de bază proce
dează în mod formal. Foarte mulți 
membri de partid au asemenea 
„sarcini obștești" : „să fie conștiin
cios în producție", „să vină regulat 
la lucru", „să ajute la adăparea a- 
nimalelor" etc. — ceea ce denotă o 
înțelegere greșită a raportului din-

viața de partid

operativele agricole de producție 29 
de comitete de partid, cărora le 
sînt subordonate 147 organizații de 
bază pe brigăzi.

în ce măsură lărgirea rîndurilor 
organizațiilor de partid este însoțită 
de o îmbunătățire corespunzătoare 
a activității acestora, de sporirea 
rolului lor în viața cooperativelor ? 
Primind în rîndurile lor pe țăranii 
cei mai destoinici și mai înaintați — 
brigadieri și șefi de echipă, îngriji- 
tori-mulgători, crescătoare de pă
sări — organizațiile de partid de 
la cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Boroș, Vaida și 
altele și-au sporit influența, forța 
de mobilizare a masei cooperatori
lor, cuprind și rezolvă mai bine 
principalele probleme pe care le 
ridică viața tot mai complexă a 
acestor unități.

Care este „secretul" unui aseme
nea rezultat concretizat, în ultimă 
instanță, în continua întărire eco
nomică a cooperativelor agricole 
respective ?

în aceste unități, comitetele de 
partid s-au îngrijit ca marea ma
joritate a comuniștilor să lucreze în 
sectoarele principale ale producției. 
Pe măsura creșterii numărului 
membrilor de partid, birourile or
ganizațiilor de bază au fost ajutate 
de instructorii teritoriali să se în- 
griie'as.că de atragerea acestora, pe 
bază de sarcini concrete, în raport 
cu priceperea și posibilitățile fie
căruia, la întreaga activitate a or
ganizațiilor de bază. După primirea 
în partid, fiecare comunist a fost 
pus în situația de a-și releva price
perea și aptitudinile, de a contribui 
efectiv la activitatea desfășurată de 
organizația de bază pentru propăși
rea cooperativei.

Lucrul acesta este extrem de 
important. în activitatea pentru 
îndeplinirea sarcinilor politice care 
le-au fost încredințate se mo
delează trăsături proprii co
muniștilor — spiritul de orga
nizare și de disciplină, hotărîrea 
de a munci mereu mai bine, into
leranța față de lipsurile proprii și 
ale altora, dîrzenia în lupta cu 
greutățile etc. — ceea ce reprezintă 
o condiție primordială a ridicării 
nivelului muncii organizațiilor de 
partid în ansamblu. Experiența 
arată că numai atunci cînd fiecare 
membru de partid știe precis ce 
are de făcut, este pătruns de în
semnătatea sarcinilor și mili
tează cu perseverență pentru apli
carea lor — organizația de 
partid se poate manifesta ca 
forța conducătoare a colectivului în 
mijlocul căruia activează.

Nu peste tot însă lucrurile se 
petrec în acest fel. în unele coo
perative din raion se consideră că 
prin simpla primire a unui număr 
de membri de partid, problema în
tăririi organizațiilor de bază, a 
rolului lor pe locul de producție 
este rezolvată. Organizațiile de 
bază de la cooperativele agricole 
din comunele Alparea, Ineu 
și altele au primit și ele, în 
ultimii ani, numeroși cooperatori 
în rîndurile membrilor de partid. 
Dar, deși numărul membrilor de 
partid a sporit, activitatea în unele 
sectoare importante ale coopera
tivelor agricole respective continuă 
să decurgă în mod defectuos. Bi
rourile organizațiilor de bază, co
mitetele de partid nu s-au preo
cupat de atragerea tuturor comu
niștilor la rezolvarea problemelor. 
Ca și mai înainte, numărul celor

tre obligațiile care decurg din ca
litatea de cooperator și sarcinile 
de partid.

în unele cooperative cum sînt 
cele din Leș, Ceica și altele, orga
nizațiile de bază, deși slabe nume- 
ricește, nu se îngrijesc de primire 
de noi membri de partid (cu toate 
că în aceste cooperative sînt nu
meroși țărani destoinici, care și-au 
exprimat dorința de a fi primiți 
în partid). In brigada a Il-a de cîmp 
de la cooperativa agricolă Ineu de 
Criș lucrează 200 de cooperatori, 
mulți dintre ei oameni harnici, 
înaintați, demni de a deveni 
membri de partid. Organizația de 
bază de aici însă, deși numără 
doar zece membri de partid, în ul
timii doi ani n-a primit nici un 
cooperator în rîndurile sale.

După cum arată faptele, în unele 
organizații de partid din coopera
tivele agricole ale raionului și-au 
făcut loc tendințe de formalism. 
Nu se poate spune că organizațiile 
de bază, comitetele de partid nu 
țin cu regularitate adunări gene
rale sau ședințe plenare. Dar ce 
anume se dezbate în aceste ședințe 
și adunări ? De multe ori se pun 
în dezbaterea comuniștilor proble
me de importanță secundară ; mai 
mult, aceleași probleme sînt anali
zate la intervale scurte. Este grăi
tor faptul că din 9 adunări 
generale ale organizației de 
bază din brigada a Ilț-a de cîmp 
de la cooperativa Sălârd. care au 
avut loc anul trecut, în șase au fost 
prezentate informări din partea 
brigadierului despre mersul campa
niilor agricole. Deseori, informă
rile erau sărace în conținut, nu se 
refereau la activitatea comuniștilor, 
dezbaterile erau și ele anemice, 
lipsite de combativitate, așa îneît 
adunarea se termina fără să se 
soldeze cu nici un rezultat practic. 
Se pune întrebarea : care este 
rostul unor astfel de adunări, lip
site de caracter educativ și care îi 
pun pe comuniști în situația de a 
discuta exclusiv problemele muncii 
curente ? Oare numai ca să se 
poată consemna în procesele-verba- 
le că au avut loc ?

Tematica îngustă, unilaterală a 
adunărilor generale de partid lip
sește în fapt pe comuniști de posi
bilitatea de a dezbate probleme 
esențiale ale cooperativei agricole 
de producție, ca realizarea venitu
rilor planificate, modul cum sînt 
gospodărite fondurile bănești și 
materiale, organizarea și retribui
rea muncii, eficiența investițiilor, 
respectarea cerințelor democrației 
cooperatiste etc., și să se pronunțe 
asupra modului de soluționare. Nu 
întîmplător, în aceste domenii se 
manifestă fenomene negative, care 
împiedică dezvoltarea economică 
a unor cooperative agricole din 
raion.

Lipsurile existente în activitatea 
comitetelor de partid și a birourilor 
organizațiilor de bază la care ne-am 
referit se datoresc în bună măsură 
faptului că mulți dintre membrii 
acestora și chiar dintre secretari 
au încă un stagiu mic în partid și, 
prin urmare, o experiență de con
ducere mai redusă. Ar fi fost firesc 
ca birourile organizațiilor de bază 
și comitetele de partid aflate în a- 
ceastă situație sau cele care au fost 
înființate de curînd să se bucure 
de un sprijin mal mare din partea 
Comitetului raional de partid 
Oradea.

Ion MICLESCU 
Gheorghe MIRZAC

Felinarele-butoi de la „Carul cu bere" din Capitală Foto s Gh. vințllă

Lemindroi din Sibiu, str. Băii 
nr. 3, b adresat mai multe 
sesizări sfatului popular dm 
localitate. Intr-una arăta că, 
dat fiind numărul mare al 
posesorilor de biciclete, ar li 
bine să se amenajeze locuri 
de parcare. Arăta că el însuși 
a fost amendat deoarece, 
avtnd nevoie urgentă de un 
medicament și neexisfînd 
prin apropiere un loc de 
parcare, a lăsat bicicleta tn 
fafa unei farmacii. I s-a răs
puns că s-a procedat foarte 
bine cînd i s-a aplicat amen
da, deoarece n-a dus bicicle
ta acolo unde a hotarît sfatul 
popular. Iarnă trecută, a sem
nalat că trotuarele din fafa 
sfatului popular nu sînt. cu
rățate. I s-a comunicat că 
deși a fost o iarnă grea, ora
șul a fost aprovizionat I A 
semnalat că in fafa clădirii 
Tribunalului unde parcarea 
este interzisă sînt parcate 
mai multe mașini. I s-a co
municat că atunci cînd o să 
mai vadă mașini, să anunțe 
sfatul popular pentru a lua 
măsuri.

în fafa unei atari reacții, 
cetățeanul în cauză are drep
tate cînd afirmă că se teme 
să mai semnaleze sfatului 
popular că scările de ciment 
dintre șos. Alba lulia și str. 
dr. Rafiu. (pe unde mii de 
oameni trec din orașul de sus 
tn orașul de jos) sînt deterio
rate deoarece i s-ar putea 
propune să anunfe sfatul 
popular cînd cineva își va 
rupe vreun picior pentru a 
lua măsuri contra fui I

Văzînd că nimeni nu se 
străduiește să înțeleagă sen
sul sesizărilor sale, Ștefan 
Lemindroi a socotit că e da
tor să mai facă o ultimă în
cercare, adresînd președinte
lui comitetului executiv urmă
toarea scrisoare confidențială 
pe care ne permitem să o 
deschidem acum : „Am făcut 
către sfatul popular mai mul-

ATI FĂCUT 0 PROPUNERE...
(Urmare din pag. I)

• Anul trecut am făcut 23 de 
propuneri legate de diferite 
aspecte ale viefii sociale tn 
orașul lași. Au fost rezolvate 
21. La. un moment dat, car
tierul Nicolina rămăsese și 
fără unicul lui cinematograf. 
Fusese închis pentru repara
ții, dar nu se Vedea nici un 
semn că se face vreo reno
vare. N-am vorbit în gol. Sfa
tul popular orășenesc a ințe- 
les foarte bine că era vorba
de o problemă jjmportantă, și 
în scurt timp, localul a fost 
pus la punct. (Constantin 
Lungii).

Enumerarea, desigur, ar 
pulea fi extinsă. Aproape 70 
la sută dintre cititorii care au 
participat la anchetă se de
clară satisfăcufi de felul în 
care au fost rezolvate proble
mele ridicate de ei în scrisori. 
Intr-un fel sau altul, ei con
stată că gîndurile ce-i animă, 
solufiile pe care încearcă să 
le găsească la diverse pro
bleme ridicate de viată nu 
rămîn utopii.

Dar nu întotdeauna drumul 
este atît de ușor și ne.ted. 
Nu de p.utine ori idei vigu
roase se sting cu viteze me
teorice. Pericolul care hotă
răște soarta lor de o clipă 
este...

Tăcerea
Pentru ca o propunere să 

prindă viată, una din condi
țiile absolut necesarei este ca 
ea să fie luată în discuție. A- 
ceasta presupune ca, între cel 
ce propune și cel ce are ca
litatea de a dispune, să se 
angajeze un dialog.

— Ce se întîmplă dacă o- 
mul vorbește, dar nimeni 
nu-i răspunde ? Pe raza co
munei Posești — relatează 
Oheorghe Coman din Vă
lenii de Munte — se găsesc 
mai multe izvoare de ape mi
nerale ale căror proprietăți 
n-au fost încă studiate în mod 
știin)ific, dar numeroși local
nici și vizitatori le folosesc 
totuși in tratamentul bolilor 
de ficat, stomac, rinichi, reu
matism etc. Locuitorii comu
nei respective au propus ca 
acestor ape să li se găsească 
o valorificare corespunzătoa
re. In anul 1959 a fost depus 
in acest sens un dosar la 
secția de sănătate și preve-

CE SOARTĂ
A AVUT?

deri sociale a Sfatului popu
lar al regiunii Ploiești. Pro
punerea a murit tn dosarul 
respectiv, a rămas pînă astăzi 
fără răspuns.

— Nu o dată — remarcă 
Ion Mărgean din Brașov — 
tăcerea poate fi interpretată 
și ea ca un răspuns. Bineînțe
les, ca un răspuns care dezar
mează. Așa s-au petrecut lu
crurile cu o sesizare făcută de 
mai mulți locatari ai blocu
rilor de locuințe construite în 
1963 în comuna Baraolf. Ei 
au cerut Sfatului popular al 
raionului Sf. Gheorghe să o- 
blige Grupul nr. 4 de con
strucții să execute lucrările de 
amenajări exterioare pentru 
care în fiecare an se alocau 
fonduri. Dar ei au vorbit, ei 
au auzit. Nici pînă acum la 
blocurile de locuințe din Ba- 
raolt nu s-au executat lucră
rile de drumuri și canalizare.

Analiză superfi
cială

Cînd cetățeanul nu se îm
pacă cu o asemenea situație, 
de regulă, tăcerea, ca obsta
col în calea unei propuneri, 
nu rezistă. Mult mai compli
cate sînt lucrurile atunci cînd 
dialogul cu cetățeanul este 
angajat în urma unei analize 
superficiale a problemei.

In ultimele zile ale anului 
trecut inginerul Giorgi Si- 
mion, împreună cu alji sala- 
riafi de la Exploatarea minie
ră Rovinari, au semnalat de
fecțiuni în organizarea trans
portului de călători pe ruta 
Tg. Jiu-Rovinari. Ei propuneau 
să se țOvizuiască orarul de 
circulație al autobuzelor, să 
fie pus în concordanță cu ce
rințele.

Cum a procedat D.R.T.A. 
Oltenia ?

— Cit mai simplu cu pu
tință — constafă ing. Giorgi

Simion și ceilalți pesfe 50 
de cefă(eni care călătoresc 
zilnic pe ruta amintită. A răs
puns că întîrzierile se dato
resc poleiului. In realitate, 
întîrzierile se datoresc nu 
poleiului, ci simplului fapt că, 
în fiecare dimineață, autobu
zele nu ies la timp din ga
raj. Conducerea D.R.T.A. Ol
tenia nu s-a gîndit să înlătu
re deficiențele semnalate, ci 
să invoce motive pentru a 
nu rezolva nimic.

— Pe la Începutul toam
nei trecute — relatează Flo
rian Ene din București — am 
încercat să atrag atenția ad
ministrației blocurilor din 
strada Gării de Nord că ar 
trebui să înceapă pregătirile 
pentru iarnă : să pună gea
murile care lipsesc la uși, să 
revizuiască instalațiile sanita
re și de încălzire. Nu am fost 
luat în seamă. Sfatul popular 
al raionului 16 Februarie mi-a 
onorat sesizarea cu un răs
puns explicativ : geamurile 
sparte nu au putut fi înlocui
te pentru că „s-au întîmpi- 
nat greutăți* în procurarea 
altora noi (în apropierea ad
ministrației se află trei centre 
de geamuri I) iar „verificări
le la instalația de încălzire 
centrală se pot face numai 
în timpul funcționării aces
teia". De aceea, în plină iar
nă, s-a oprit căldura pentru 
a se executa reparațiile in
stalației I

0 scrisoare în
chisă la capătul 
unor sesizări ig
norate

La prima sesizare rezolva
tă superficial, încep să se 
adauge alte sesizări. Ștefan

te sesizări și propuneri le
gate de urbanistică, difuzarea 
presei și altele, la care am 
primit răspunsuri mai pufin 
decît nesatisfăcătoare. Văzînd 
că numai teoretic se face 
apel la propuneri din rîndul 
cetățenilor, m-am adresat 
mai departe unor organe su
perioare, In urma acestui 
fapt, a venit lă domiciliul meu 
tov. Victor Șelcăianu, șeful 
biroului de reclamafii și se
sizări din cadrul sfatului 
popular. El mi-a dat drepta
te, dar în același timp m-a 
sfătuit să nu le ‘mai văd pa 
toate. Am fost neplăcut im
presionat de aceste „sfaturi* 
ale șefului unui birou de se
sizări și reclamatii care au 
fost urmate apoi de un răs
puns scris aproape identic cu 
cela anterioare”. Va fi de
terminat oare această scri
soare vreo schimbare în opti
ca Sfatului popular al orașu
lui Sibiu asupra muncii cu 
scrisorile 1

Tactica promisiu
nilor deșarte

— Prejudiciile cele mai 
grave în rezolvarea diferite
lor probleme obștești — ob
servă învățătorul loan Zim- 
hran le aduc promisiu
nile deșarte. In luna mai 
1965, m-am decis să consem
nez o veche dorință a locui
torilor din satul Poiana, co
muna Avram lancu, raionul 
Gurahonf : includerea acestei 
localități îndepărtate în itine
rarul unei caravane cinema
tografice. Cit de mult s-au 
bucurat cetățenii cînd au aflat 
răspunsul Sfatului popular ra
ional Gurahonf I Se spunea că 
în satul Poiana vor fi depla
sate aparatele de proiecție de 
la cinematograful din comuna 
Avram lancu pentru a pre
zenta un film pe săptămînă, 
că in perioada de vară satul 
va fi vizitat de caravana ci
nematografică. A trecut o 
vară, a trecut a doua, vine a 
treia primăvară și în Poiana 
n-a ajuns încă nici un singur 
film.

— Ce po(i face după ast
fel de răspunsuri — se în
treabă A. Țolea din Craiova. 
Toamna trecută, dintr-un răs
puns al Sfatului popular al o- 
rașului Craiova am înțeles că,

la 15 decembrie 1966, com
plexul comercial din cartierul 
Calea București va fi terminat. 
Nici acum nu este dat în fo
losință.

— Nu cred că e nimie rău 
tn faptul că i se spune omului 
dinainte ce se va întîmplă cu 
propunerea lui — este de pă
rere Gh. MArgineanu din 
Turda. Rău este însă cînd după 
aceea nu se mai întreprinde 
nimic. Anul trecut Ministerul 
Industriei Construcțiilor vestea 
„soluționarea definitivă pînă 
la 30 iunie 1966" a unei pro
bleme care interesează pe 
toți locuitorii orașului Turda i 
captarea și utilizarea prafului 
de la fabrica de ciment din 
localitate. Oare cei ce au sem
nat răspunsul acesta credeau 
că timpul stă pe loc, iar filele 
calendarului nu vor trece ni
ciodată mai departe de 30 
iunie 1966 ? In ciuda repeta
telor sesizări ale localurilor, 
nici pînă acum problema res
pectivă nu și-a găsit nici mă
car o soluționare provizorie, 
necum una definitivă.

— Promisiunile deșarte 
angajează prestigiul unor in
stituții — conchide B. Dumi- 
trațeu din Bușteni. Mei mulți 
muncitori de la fabrica de hîr- 
tie din localitate au sesizat că, 
în fiecare zi, se aruncă pe apa 
Prahovei cite 8—10 tone de 
pastă mecanică, deoarece in
stalația de rafinare nu are ca
pacitatea necesară. Cu toată 
asigurarea dată de către Mi
nisterul Industriei Chimice că 
pînă la 1 mai 1966 se va de
finitiva o solufie penfru rafi
narea restului de pastă s-a 
pierdut materie primă în va
loare de multe sute de mii de 
lei. Practic, sesizarea n-a avut 
nici o urmare. Nu s-ar cădea 
să aibă însă anumite conse
cințe asupra acelora care și-au 
asumat răspunderea rezolvă
rii ei ? Ar fi un antidot îm
potriva uitării promisiunilor 
făcute I

Stimulentul ? Dru
mul simplu, prac
tic, eficient ai pro
punerilor

— Astfel de promisiuni — 
observă prof. V. Maximovlei 
din București — pun oameni 
pe drumuri, generează mereu 
alte sesizări cu care sînt în
cărcate în mod inutil diferite 
organe de partid și de stat. 
Dacă de la început se mini
malizează însemnătatea lor, 
vădindu-se chiar intenția de 
a-i demonstra cetățeanului că, 
în definitiv, lucrurile pot 
merge și fără propunerea lui, 
e clar că nu ne putem aștepla 
la o rezolvare cit de cit con
venabilă.

Andrei Pintilie a sesizat 
că blocul din strada Muzee
lor nr. 24 se degradează. 
S-a adresat incă de anul tre
cut sectorului nr. 1 I.L.L., a 
fost de mai multe ori in au
dientă la conducerea între
prinderii. Luni in șir a fost dus 
cu vorba. Pornind de la acest 
semnal, Sfatul popular al ora
șului Constanta — dacă pri
vea chestiunea cu toată se
riozitatea putea să întreprindă 
o analiză care să pună în lu
mină stilul defectuos de mun
că al întreprinderii respective 
și să ia măsuri în consecință. 
In loc de aceasta însă i-a ex
pediat celui în cauză un răs
puns evaziv care nu împie
dică blocul să se degradeze 
în continuare. Iar șeful secto
rului nr. 1 I.L.L. Gheorghe 
Neamțu a clasat problema a- 
firmînd că cetățeanul respec
tiv este un reclamagiu.

— Prinfr-o asemenea pris
mă, inevitabil, menținerea 
contactului cu cetățeanul — 
spune tehnicianul D. Popescu 
— e pusă sub semnul între
bării. Or, colaborarea cu ce
tățeanul poate fi extinsă și a- 
supra controlului înfăptuirii 
propunerilor lui. Cu cită plă
cere vom participa — dacă 
vom fi solicitați — la incursi
uni de felul acesteia ?

Desigur, pentru îmbunătăți
rea modului de rezolvare și 
înfăptuire a propunerilor fă
cute de cetățeni, sînt și pot.fi 
găsite nenumărate solufii 
practice. Esențial este ca toa
te obstacolele care apar pe 
acest teren să fie depistate și 
înlăturate. Orice propunere 
de interes obștesc are nevoie 
de un drum simplu, practic, 
eficient pînă la înfăptuire. A- 
cesta este singurul și adevă
ratul stimulent care defrișează 
drumul inițiativelor prețioase 
ale cetățenilor.

tn biroul meu s-au instalat 4 centrale te
lefonice. Le auziți cum zbîrnîie ? Comuni
cări și comunicări. Sînt pe cale să fac o 
descoperire... O descoperire care va uimi 
Ploieștiul. Un moment, sună telefonul.

— Alo I Da. Eu sînt. Cine sînteți ? Insti
tutul de cercetări din... Comunicați, vă rog.

— Alo ! Lutul trimis de dumneavoastră 
laboratorului nostru spre cercetare conți
ne... Notați 1

— Da. Ce conține ?
— 9’/» scorțișoară, 19’/» email diferite 

culori, 4"/t compot de cireșe, !•/• solicitat și 
slabe urme de cizme cauciucate. Vă trimi
tem buletinul de analiză cu prima poștă.

— Mulțumesc I
De 4 ore mi-am lăsat barbă. De 18 minute 

n-am mîncat nimic. N-am timp. Scuzați-mă, 
sună iar telefonul.

— Da, eu I... Cine sînteți ?
— Institutul de cercetări... Ne-ați trimis 

la analiză niște lut. Notați rezultatele ?
— Dictați, vă rog.
— Lutul conține 4 la sută apă de colo

nie „București, 2‘h lavandă ambrată, 6”/« 
zahăr, lS"ln arpacaș, 9’/» piese de televizor 
și un elefant.

— Alo I Repetă, te rog, ultimul cuvînt.
— Un elefant ciobit.

i — Cum un elefant ciobit ?
— Fără trompă. Din porțelan. Figurină.

0 descoperire 
senzațională...

foileton de Nicută TĂNASE
— Mulțumesc. Trimiteți buletinul de ana

liză. Nu mă mai țineți de vorbă, mă sună 
alt telefon... Alo ! Da. Eu sînt. Cu cine vor
besc ?

— institutul de cercetări... Ne-ați trimis 
niște lut pentru analiză ?

— V-am trimis.
— De unde aveți lutul ?
— Nu vă interesează pe dumneavoastră 

de unde-l am. Comunicați-ne rezultatul. Nu 
mă chestionați.

— Dar, tovarășe, cu lutul ăsta este...
— Ce este ? Ce-ați găsit la analiză, asta 

mă interesează, ce conține ?
— 22°/o șampanie Zarea, 13‘it coniac, 

11’/» lichior de ouă, și...
— Și mai ce ?
— Un pește beat... De unde aveți lutul ? 

L-ați luat din epava vreunui vapor scu
fundat in mare ?

— Trimiteți-mi buletinul de analiză și nu 
mai fiți curioși 1

Țac. Asta înseamnă că am pus recepto
rul in furcă fără să dau explicații.

Lutul trimis de mine institutelor de cer
cetări nu este nici măcar lut. E un foarte 
banal noroi luat de pe o șosea nepietruită. 
Dar ați'observat ce conține ? Și-ncă nu am 
primit toate rezultatele. Găsești în noroiul 
ăsta și stafide, obiecte de artizanat, cioco
lată, șireturi de pantofi „Romarta" ori 
„Guban", mă rog, ce vrei și ce nu vrei.

De unde atitea bogății în noroi ? A plouat 
de sus cu ele 1 Nu. A plouat de jos cu ele. 
De pe pâmînt.

Explicația ?
Orașul Ploiești, magazinele din orașul 

Ploiești sînt aprovizionate de I.C.R.A., 
I.C.R.T.I., O.C.L.-Mobila și I.C.R.M. Aceste 
întreprinderi au depozitele la o depărtare 
de circa 5 km de oraș. 4 din acești 5 kilome
tri de șosea sînt practicabili. Ultimul kilo
metru însă, de pe care am și colectat noro
iul pe care l-am dat la analize, este numai 
hîrtoape. Pe acest drum trec zilnic, înspre 
depozit sau înspre oraș, circa 200 autoca
mioane încărcate cu mărfuri. Hîrtoapele, 
nemiloasele hîrtoape, fac să cadă din auto
camioane lăzi cu marfă. Șampanie, 
lichioruri, uleiuri etc. Se sparg sti
clele. Cad și se sparg în noroi saci cu 
zahăr, orez, arpacaș ș.a. La depozVul 
I.C.R.M. zac 6 000 kg obiecte de sticlă fă
cută zob și care, bineînțeles, nu mai pot fi

valorificate. Dintr-un transport de 20 tele
vizoare, 10 s-au defectat pe acest kilometru 
de drum nepracticabil. Au sărit lămpile de 
pe soclu, au sărit și piese în noroi. Zac in 
depozitele amintite abajururi sparte, vase 
emailate cu smalțul sărit, servicii de masă, 
figurine... Un moment. Sună telefonul.

— Alo I Da, eu sînt.
— In lutul trimis de dumneavoastră 

pentru a-i face analiza...
— Ce-ați găsit ?
— Piatră.
— Ce anume ?
— Piatră, pare să fie din regiunea Plo

iești.
— Dar ce fel de piatră ?
— De pavat.
— Sînteți siguri că se poate pava cu pia

tra asta ?
— Siguri.
— Dacă-i așa, trimiteți-o la gospodarii 

orașului Ploiești cu indicația: „Cu astfel 
de piatră care se găsește în regiunea dum
neavoastră se poate pava și kilometrul de 
șosea..."

— Care kilometru de șosea ?
— Care le aduce atitea pagube.
Sint un mare descoperitor ? Dacă nu dă

deam eu lutul la analiză ? Se mai descope
rea că regiunea are și piatră ? Nu se mai 
descoperea.



SCÎNTEIA - marți 28 februarie 1967 PAGINA 3
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Am obținut în medie

500 L LAPTE
SPOR ANUAL
LA FIECARE VACĂ

In condițiile cooperativelor agri
cole de producție care aparțin 
de orașul București, de maximă im
portanță este ca ele să contribuie 
la aprovizionarea oamenilor muncii 
din 
mari 
deci 
mari 
este . . . .
tuieli minime la centrele de des
facere.

Este suficient să amintim că anul 
trecut cooperativele agricole au 
realizat in medie cîte 2 510 litri lap
te pe vacă furajată, fajă de numai 
1 514 litri cit obținuseră in anul 
1964.

Unele unități au dobîndit o expe
riență prețioasă, reușind să obțină 
de la efective mari de vaci produc
ții de cîte 3 000—3 500 1 lapte. Anul 
trecut cooperativa agricolă Slobo
zia a obținut, in medie, 3 522 1 lapte 
de la un efectiv de 190 vaci, cea 
din Otopeni — 3 220 1 lapte, de la 
348 vaci, Berceni — 3 187 1 lapte de 
la 276 vaci.

Ca urmare a sporirii an de an a 
efectivelor, cît și a producției me
dii, a crescut în mod corespunzător 

• și volumul livrărilor la fondul de 
stat. De pildă, anul trecut coopera
tivele agricole au vindut statului, 
pe bază de contract, 103 000 hl 
lapte, față de 58 000 cit s-a reali
zat în anul 1964. Producția de lapte 
vîndută statului in anul trecut este 
cu 27 la sută mai mare decit cea 
din anul 1965, reprezentind in me
die cite 2.100 1 lapte marfă de fle
care vacă furajată.

Desigur că la baza acestor reali
zări stă un complex de factori în
tre care de maximă importanță 
este asigurarea furajelor și organi
zarea alimentației științifice a va
cilor. In acest scop, Consiliul agri
col oraș București a luat măsuri 
pentru extinderea în cultură a plan
telor de nutreț valoroase și în pri
mul rînd a celor leguminoase. Față 
de anul 1962, suprafața cultivată cu 
lucernă a crescut cu 16 la sută, a- 
jungînd ca la cooperativele agrico
le Slobozia, Otopeni, Jilava și altele 
aceasta să reprezinte aproape 50 la 
sută din totalul plantelor de nutreț. 
Aplicarea măsurilor agrotehnice 
a făcut posibil ca, în condițiile 
cultivării aceleiași suprafețe 
plante furajere, producția de 
realizată în anul trecut să fie 
aproape 4 ori mai mare față 
cea din 1962, iar producția

Capitală cu cantități cît mai 
de lapte proaspăt. E firesc 

că aceste unități au devenit 
producătoare de lapte, care 
transportat rapid și cu chel- Este adevărat, aceasta li se pare 

unora o problemă minoră. Noi însă 
am pornit de la o situație concretă 
care în nici un caz nu mai putea fi 
tolerată. In anul 1962 procentul de 
natalitate al vacilor din cooperati
ve era de numai 65,9 la sută, adi
că extrem de redus. Aceasta în
semna că de la un mare număr de 
vaci nu se obțineau nici lapte, nici 
viței, ele consumînd hrana degea
ba, aducînd unităților respective 
pagube în loc de cîștig. Schimbarea 
acestei situații nu a fost deloc 
ușoară și desigur nu s-a putut face 
peste noapte. Consiliul agricol a or
ganizat' colective de specialiști care, 
între alte probleme, au analizat și 
starea de reproducție a vacilor, sta
bilind cauzele sterilității, măsurile 
necesare. In mod periodic s-a con

trolat cum sînt îndeplinite prevede
rile înscrise în planurile adoptate. 
Ca urmare, anul trecut s-a ajuns 
la o situație bunâ, concreti
zată printr-un procent de natalita
te de 82 la sută.

în șirul măsurilor luate de consi
liul agricol, de maximă Însemnătate 
s-a dovedit a fi permanentizarea 
și calificarea îngrijitorilor, aplica
rea retribuției după producția obți
nută. Această metodă, folosită ia 
cooperativa agricolă din Berceni, a 
permis ca anul trecut planul de 
producție să fie depășit cu 2 373 hl 
de lapte. Ca urmare a faptului că în
grijitorii, retribuiți după producție, 
s-au convins că propriul lor cîștig 
este legat direct de graficul produc
ției de lapte, la ferma de vaci au 
dispărut fluctuația, neglijențele, ne
regulile, care, în trecut, domneau 
la această fermă. Cei mai buni în
grijitori de aici au încheiat contrac
te cu conducerea cooperativei pen
tru a lucra permanent, ani în șir, 
în același loc de muncă.

Avem, desigur, încă mari rezerve 
pentru creșterea producției de lap
te. Recent consiliul agricol a anali
zat cauzele care fac ca în unele coo
perative agricole producția de lapte 
să sufere fluctuații mari, iar între 
unități cu condiții asemănătoare să 
se mențină diferențe mari. în acest 
an vor fi extinse culturile de lucer
na irigată, se va aplica metoda de 
uscare a finului cu curenți de- aer 
dirijați, se va generaliza în toate 
cooperativele retribuția suplimen
tară în zootehnie, se va urmări a- 
plicarea pe scară largă a unor me
tode științifice, care să ne permită 
realizarea într-un timp cît mai scurt 
a scopului propus: acela de a 
realiza la toate cooperativele în me
die cîte 3 000 1 lapte de fiecare vacă 
furajată. în realizarea acestui țel, 
sîntem în plină etapă de pregătire. 
Desigur, considerînd că nici aceasta 
nu reprezintă o limită, potențialul 
de care dispun cooperativele agri
cole fiind mult mai mare.

ing. Ion ALBULESCU
președintele Consiliului agricol 
al orașului București

DINAMICA PRODUCȚIEI
In secția cuzineți de la 

uzina „Rulmentul“-Brașov, 

dotată cu utilaje de înal

tă tehnicitate.

Foto : M. Cioc

și calitatea bunurilor
de consum in 1967

(Urmare din pag. I)

execuție, pe anumite șantiere mun
ca nu a fost bine organizată, au 
lipsit materiale, utilaje, forțe de 
muncă. Pornind de la această si
tuație, s-au preconizat măsuri efi
ciente menite să asigure o dina
mică constantă în desfășurarea lu
crărilor pe șantiere, pentru ca în 
trimestrul I să se realizeze 18—20 
la sută din volumul anual de in
vestiții. In prezent, ministerul nos
tru studiază, împreună cu construc
torul, posibilitatea devansării ter
menelor de montare a o serie de 
utilaje și de punere în funcțiune 
a unora dintre noile obiective. Mă
rirea capacității de proiectare, ur
mărirea zi de zi a respectării gra
ficelor de execuție pe șantiere, 
procurarea din timp a utilajelor 
tehnologice — iată probleme care 
trebuie să ne preocupe într-o mai 
mare măsură decît pînă acum, de
oarece ele au influențat negativ 
realizarea planului de investiții.

I Rezerve interne ce

se cer fructificate

„MONUMENTALISMUL"

de 
lin 
do 
de 
de 

masă verde să sporească cu 33 la 
sută.

Rezultate dintre cele mai intere
sante s-au obținut la cooperativa 
agricolă din Otopeni, unde există 
850 de taurine reprezentind o creș
tere numerică substanțială față de 
anii trecuți. Consiliul de conducere 

i al acestei unități, cu sprijinul spe
cialiștilor de la Consiliul agricol 
oraș-București, au analizat cauzele 

i care făceau ca în anii trecuți în sec
torul zootehnic să se manifeste o se
rie de fenomene negative între care 
amintim un procent ridicat de ste
rilitate, producție oscilantă la lapte 
etc. Și la această unitate, una din
tre măsurile bune luate a fost ex
tinderea suprafețelor cu lucernă de 
la 107 ha în 1962 la aproape 300 ha 
anul trecut. In aceeași perioadă, 
producția medie de fîn de lucernă 
a crescut de la 4 000 la 5 100 kg la 
hectar. O suprafață de 50 de ha de 
lucernă a început să fie irigată prin 
aspersiune, urmînd ca pînă în anul 
1970 irigarea să fie extinsă pe toată 
suprafața cultivată cu această va
loroasă plantă. In ultimul timp s-a 
introdus experimental la un lot de 
vaci de mare productivitate hrăni- 
rea cu făină de fîn în amestec eu 
concentrate. Rezultatele bune ob
ținute prin aplicarea acestei meto
de au determinat consiliul agricol 
să ia măsuri pentru ca în următorii 
2—3 ani fînul necesar furajării va
cilor și vițeilor să fie transformat 
în făină și depozitat în saci de po
lietilenă pînă la consumare.

Una din metodele larg promovate 
de către Consiliul agricol oraș- 
București se referă la îmbunătăți
rea stării de reproducție a vacilor.

în ultimii ani, regiunii Brașov 
i s-au alocat importante fonduri 
de investiții în scopul dezvoltării 
industriei. Cu ajutorul lor s-au 
construit și dat în folosință noi o- 
biective industriale, s-au dezvoltat 
și modernizat o mare parte din 
cele existente. în majoritatea ca
zurilor, beneficiarii, proiectanții și 
constructorii s-au străduit să dea 
o utilizare cît mai eficientă acestor 
fonduri. In acest sens, secția eco
nomică a Comitetului regional 
Brașov al P.C.R., ca și organele 
Sucursalei Băncii de Investiții a- 
preciază seriozitatea manifestată la 
întocmirea din vreme a studiilor 
tehnico-economice și a proiectelor, 
mai ales în ce privește asigurarea 
unei dimensionări judicioase a con
strucțiilor, reducerea ponderii a- 
cestora în totalul investițiilor.

Cîteva exemple de construcții, 
ale căror dimensiuni corespund în- 
trutotul necesităților și specificu
lui procesului de producție, evi- 
tîndu-se exagerările și risipa de 
spațiu industrial. De pildă, halele 
pentru fabricarea placajului și a 
mobilei, din cadrul Combinatului 
de industrializare a lemnului Blaj, 
au fost dimensionate judicios, 
asigurîndu-se o desfășurare nor
mală a procesului de producție. 
Adoptarea unor soluții de rezis
tență adecvate și folosirea elemen
telor prefabricate tipizate au redus 
mult cheltuielile lucrărilor de con
strucții și instalații, încît prețul 
de cost pe metru patrat nu a de
pășit 600 lei. Soluții economice s-au 
utilizat și la alte obiective indus
triale. Una din cele mai eficiente 
este amplasarea anumitor utilaje 
în aer liber, așa cum s-a făcut 
la noua centrală termică de la 
uzina „Independența-Sibiu" cu ca- 
zanele generatoare de aburi. Sin
gura construcție este cea care adă
postește sala de comandă, dar și 
ea are dimensiuni reduse. La fel 
și în cazul liniei de fabricație pen
tru blocuri mari de la Fabrica de 
cărămidă și țiglă Feldioara, ca și 
al centralei termice de la Fabrica 
de șuruburi Brașov.

— Mai pot fi date și alte ase
menea exemple, ne-a spus ing. 
Ion Ghiraș, activist al secției eco
nomice a Comitetului regional 
Brașov al P.C.R. Dar, în același

timp, există situații în care proiec
tanții au ignorat soluțiile cele mai 
avantajoase și au prevăzut con
strucții supradimensionate, costi
sitoare.

— Puteți concretiza ?
— Evident. La întreprinderea 

minieră Căpeni s-a executat o in
stalație de brichetaj pentru valo
rificarea superioară a lignitului. 
Față de procesul tehnologic, rela
tiv simplu, aici s-au conceput și 
executat construcții mari, greoaie și 
foarte costisitoare. Estacadele care 
adăpostesc benzile transportoare, 
executate din beton armat, sînt 
lungi și au o înălțime de pînă 
la 15 metri. In plus, s-a ocupat 
o suprafață de teren prea întinsă. 
După părerea mea, printr-un stu
diu mai adîncit, această uriașă 
construcție putea fi înlocuită 
alta, de dimensiuni 
duse.

„Monumentul" de 
este singurul caz. 
mensionată este și construcția noii 
secții de la Fabrica de țiglă șl că
rămidă Sighișoara, proiectată de 
Institutul de proiectări al indus
triei materialelor și prefabricate
lor de construcții. Cuptoarele tu
nel pentru arderea produselor sînt 
amplasate într-o hală industrială 
uriașă, din stîlpi prefabricați și 
ferme din beton armat, După 
aprecierea unor specialiști, cup
toarele respective puteau fi am
plasate într-o construcție ușoa
ră și simplă, cu o înălțime redusă, 
care ar fi asigurat cel puțin ace
leași condiții de exploatare. Că o 
asemenea soluție ar fi fost pe de
plin posibilă o dovedește exemplul 
Fabricii de produse refractare din 
Brașov, unde s-a realizat o hală 
cu dimensiuni mult mai mici, pen
tru un cuptor asemănător cu cel 
de la Sighișoara. Alt exemplu. La 
Uzina chimico-metalurgică din 
Copșa Mică s-a construit, pentru 
secția de depozitare și pregătire 
a șarjelor, o hală înaltă cu un 
schelet metalic foarte puternic. 
Printr-un studiu mai aprofundat, 
întocmit cu simț de răspundere, 
se puteau găsi soluții raționale, 
care să asigure ușurarea întregii 
construcții, reducerea volumului ei, 
ceea ce, firește, ar fi permis eco
nomisirea unor însemnate fonduri

mult mai
cu 
re

nula Căpeni 
Mult supradi-

in proiectarea
construcțiilor
industriale

Pe harta regiunii Su
ceava prinde contur noul 
centru minier de la Fun
dul Moldovei. La hala 

i a flotației, 
au turnat 

. scheletul 
iar acum 
secția de 
Iazul de 

_________ ___ i birourile, 
cabinetul medical, băile și vestiarele, centrala ter
mică, precum și rețeaua de alimentare cu apă po
tabilă și industrială se află de asemenea în lucru.

In ritmul prevăzut înaintează și lucrările de pre
gătire a minei. Construcția stațiilor de compresoare 
și trafo a fost terminată. Se lucrează intens la lăr
girea și betonarea galeriilor, la pregătirea stațiilor 
de aeraj și a puțurilor de extracție. (Agerpres)

în construcție
fl g I ’ 1 dul MoldcCentrul minier constructorii < 

fundațiile și 
de rezistență, 
lucrează la 
antezdrobire.

decantare, complexul care va adăposti

I « I TractoareleUn nou lot de r.
. t 1*1 peste hotare.tractoare livrate

« U-650 au fost livrate în
A PKÎînrt Belgia, Grecia, Irak,Iu GAjJUIl Iran, Libia, Pakistan și

Uruguay, prin interme
diul întreprinderii românești de comerț exterior 
„Auto-Tractor". Au mai lost exportate peste 200 de 
remorci, autocamioane și autoturisme de teren 
M 461 în Albania, Guineea și Ungaria.

Aceeași întreprindere a încheiat contracte cu fir
me din R. F. a Germaniei, pentru importul a 100 
trenuri frigorifice și exportul în paralel a diverse 
produse românești.

românești 
continuare 
apreciere 

Recent un

(Agerpres)

bănești și profile de metal. Așa 
putea să se întîmple și cu o hală 
pentru repararea utilajului greu, 
aflată în prezent în execuție la 
Trustul de utilaj greu Brașov. Ini
țial. această hală a fost prevăzută 
la dimensiuni prea mari față de 
utilitatea pe care o are în final. 
La intervenția organelor de par
tid din regiune, a fost refăcut pro
iectul, înălțimea halei fiind redusă 
cu aproape 2 m.

Risipă de spațiu și materiale se 
constată și la unele din lucrările 
executate în ultima vreme sau în 
curs de execuție la uzinele „Stea
gul roșu" și „Rulmentul" din Bra
șov.

— La complexul de livrări, aflat 
în construcție la „Steagul roșu", 
proiectantul a căutat parcă dina
dins cele mai costisitoare și com
plicate soluții — ne-a precizat tov. 
Nicolae Aldea, inginerul<șef ad
junct al I.C.M.B. Pentru stația de 
pompe și cea de spălare, în loc 
să se folosească un acoperiș obiș
nuit, clasic, proiectantul a prevă
zut acoperișuri „artistice", cărora 
noi, constructorii, le spunem „dinți 
de ferăstrău". Poate că proiectan
tul a intenționat să facă din cele 
două acoperișuri... monumente de 
artă. Mai știi ? Mult mai economi
cos era ca cele două acoperișuri 
să fie executate din elemente pre
fabricate.

Intr-un mod pe cît de „original", 
pe atît de lipsit de răspundere față 
de banii statului, a fost soluționată 
problema planșeului superior de la 
depozitul de materiale al secției 
tratamente-rectificare-montaj din 
cadrul uzinei „Rulmentul" Brașov.

— Proiectantul, adică I.P.C.M.. 
a venit aici cu o soluție... unică 
în felul ei — ne spunea tov. Aurel 
Bădițoiu, inginer-șef adjunct 
I.C.M.B. Planșeul superior are 
mă de trunchi de piramidă și 
executat din beton monolit, 
ferind nici un fel de avantaj, 
una din cele mai greoaie și 
tisitoare soluții pc care am întîl- 
nit-o în ultimii ani. Aici, proiec
tantul putea foarte bine să folo
sească stîlpi, grinzi și plăci pre
fabricate. Soluția amintită face să 
crească nepermis de mult consu
mul de manoperă și material lem
nos. Așa. de exemplu, s-au consu
mat circa 40 mc material lemnos 
la un milion de lei, față de 1,5 mc

al 
for- 
este 
neo- 
Estc 
cos-

cit s-ar fi utilizat !n cazul ele
mentelor prefabricate.

Proiectanții au manifestat a- 
ceeași tendință de risipă și la ane
xele social-administrative. Să luăm 
tot „Rulmentul". La corpul admi
nistrativ al secției bile, la fiecare 
nivel al casei scărilor există un 
podest, cu o suprafață de circa 
20 mp, care nu are 
zare.

— Defecțiunea cea 
ne relata ing. Lexen 
lotului — constă în 1

nici o utili-

i mai mare —
Ortwin, șeful 

faptul că ane
xele nu sînt tipizate. Ce înseamnă 
aceasta în cazul uzinei „Rulmen
tul" ? în ultimii 2—3 ani aici s-au 
construit sau se găsesc în curs de 
construcție 9 anexe, 
zate, am fost nevoiți 
anexă să folosim alt 
ceea ce a dus la un 
de material lemnos 
peră.

Dar să revenim la complexul de 
livrări al uzinei „Steagul roșu". 
Proiectantul — serviciul de pro
iectări al uzinei — a considerat 
că trebuie să se execute și... lu
crări de artă. Așa se face că în 
locul unor scări clasice, care să 
ducă la vestiar, el a prevăzut scări 
cu trepte individuale în consolă, 
cu nenumărate unghiuri și unghiu- 
lețe turnate la fața locului. Pentru 
executarea acestor scări s-a con
sumat nu numai o cantitate im
presionantă de lemn, dar și un 
volum ridicat de mînă de lucru 
calificată. O exagerare s-a dovedit 
și în cazul intrărilor. Pe lingă 
faptul că s-au executat intrări 
„monumentale", numărul acestora 
este și prea mare.

Este clar deci unde duce neso
cotirea economicității construcții
lor, a avantajelor tipizării. Acum, 
în regiune se desfășoară. în con
tinuare. noi lucrări de investiții. 
Se impune, ca urmare, revizuirea 
tuturor proiectelor. în lumina in
dicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut, a sarci
nilor reieșite din consfătuirea con
sacrată activității de proiectare în 
domeniul construcțiilor, găsindu-se 
soluții care să asigure, în ultimă 
instanță, reducerea volumului de 
construcții în totalul investițiilor, 
economisirea resurselor materiale 
Și

Nefiind tipi
ca la fiecare 
tip de cofraj. 
consum mare 

și mano-

financiare .ale statului.

Nicolcie MOCANII 
corespondentul „Scinteii'

Mari rezerve de creștere a pro
ducției și productivității muncii pot 
fi puse în valoare prin organiza
rea științifică a I producției și a 
muncii în întreprinderi, prin extin
derea tehnicii noi, a unor tehno
logii moderne, de mare eficiență e- 
conomică. Acestea sînt domenii în 
care trebuie să se acționeze mai 
hotărît, întrucît rezultatele ce se 
pot obține sînt inestimabile. Exem
plul colectivului Fabricii de con
fecții și tricotaje București este e- 
dificator în această privință. Aici 
a fost organizat un colectiv for
mat din ingineri, tehnicieni și e- 
conomiști cu o înaltă pregătire și 
experiență, care a avut ca sarcină 
studierea proceselor tehnologice și 
a organizării fiecărui loc de mun
că în parte. Măsurile luate, ca ur
mare a acestor studii, reorganiza
rea tehnologiei de fabricație în 
secțiile de confecții au permis co
lectivului fabricii să se angajeze 
să realizeze un volum suplimen
tar de producție de circa un mi
liard de lei, față de sarcinile pla
nificate pentru perioada cincina
lului, ceea ce echivalează cu pro
ducția unei fabrici de confecții de 
mărime mijlocie. Ministerul nostru 
a preconizat să extindă acest sis
tem de organizare științifică a pro
ducției la toate fabricile de con
fecții și în alte sectoare. Desigur, 
nu va fi ușor, întrucît va trebui 
să luptăm împotriva rutinei și co
modității care mai frînează pe 
alocuri perfecționarea sistemelor 
de organizare a producției.

In atenția ministerului și a co
lectivelor de întreprinderi va tre
bui să stea, deopotrivă, și proble
ma utilizării cu indici superiori a 
utilajelor existente. Anul trecut, la 
Fabrica de stofe de mobilă Bucu
rești s-a realizat un indice scăzut 
de utilizare a războaielor de țe
sut — 72,7 la sută 
și 80,6 la sută în 
Rezultate cu mult 
au fost înregistrate 
relon „Panduri", fabrica „Select"- 
București și „România muncitoa- 
re“-Cluj. Utilizarea nerațională a 
timpului de lucru la mașini este 
determinată de o serie de deficien
țe — reparații de slabă calitate, 
neritmieitate în producție, lipsă de 
materii prime etc. — precum și ni
velului calitativ necorespunzător al 
războaielor livrate de uzina „U- 
nirea“-Cluj. Extinderea experien
ței acumulate într-o serie de 
întreprinderi, lichidarea energică a 
deficiențelor amintite și a altora 
vor asigura o folosire mai judicioa
să a capacităților dc producție ale 
întreprinderilor, creșterea mai sub
stanțială a productivității muncii, 
creîndu-se și pe aceste căi condiții 
pentru sporirea mai rapidă a pro
ducției industriei ușoare. Sarcina 
de creștere a productivității mun
cii pe acest an trebuie considera
tă minimală și, de aceea, sînt ne
cesare măsuri multilaterale și sus
ținute pentru depășirea ei, în func
ție de specificul și situația dată din 
fiecare întreprindere.

în semestrul I 
trimestrul III. 

sub posibilități 
la țesătoria de

40 la sută față de 1965, totuși ele 
s-au ridicat la peste 60 milioane 
lei. Printre întreprinderile care au 
livrat produse necorespunzătoare 
calitativ se numără „Progresul"- 
București, „Industria lînei“-Timi- 
șoara, Fabrica de confecții-Sibiu, 
„Unitatea“-Sighet și altele. Tre
buie clar înțeles că întreprinderile 
care nu fac eforturi pentru a rea
liza produse de un înalt nivel ca
litativ și estetic, durabile și rezis
tente, rămîn în urmă, aduc daune 
atît economiei naționale, cît și in
tereselor cumpărătorilor. La fel 
stau lucrurile și în ce privește lăr
girea sortimentelor. Deși în acest 
domeniu s-au obținut rezultate a- 
preciabile, totuși numărul modele
lor la o serie de produse — bună
oară, paltoane, pardesie, articole 
pentru copii și tineret și altele — 
este încă redus.

întreprinderile din industria u- 
șoară trebuie să dovedească mai 
multă operativitate în asimilarea 
noilor produse, deoarece articole a- 
preciate într-o anumită perioadă ca 
avînd caracteristici corespunzătoa
re pot fi în scurtă vreme de
pășite de cerințele pieței sau de noi
le posibilități ale tehnicii. Elimina
rea lipsurilor amintite, îmbunătăți
rea permanentă a activității în do
meniul calității și al creației consti
tuie unul din obiectivele noastre 
imediate. In acest scop, se vor in
troduce și extinde tehnologii noi, 
care creează condițiile necesare ob
ținerii unor produse de bună ca
litate și lărgirii sortimentelor. Mă 
refer, de pildă, la imprimarea 
blănurilor 
din fibre 
se, tehnologia fabricării mătăsii 
triacetat, noul procedeu de finisare 
superioară a pieilor pentru fețe de 
încălțăminte ș.a. Concomitent, tre
buie să asigurăm aproviziona
rea ritmică a fabricilor cu materii 
prime și materiale, respectarea pro
ceselor tehnologice, întărirea con
trolului de calitate la materiile pri
me și produsele finite, dezvoltarea 
serviciilor și a atelierelor 
ție, întărirea răspunderii 
le a lucrătorilor față de 
produselor. De asemenea, 
cunoaște din timp și mai 
rerile de produse, vom întări cola
borarea cu Ministerul Comerțului 
Interior, Ministerul Comerțului 
Exterior și ceilalți beneficiari, în
cît să putem organiza creația și 
producția în mod corespunzător.

Solicităm însă și sprijinul prin
cipalilor noștri furnizori de mate
rii prime și materiale, deoarece 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor industriei ușoare este 
strâns legată de ealitatea materii
lor prime și a materialelor utiliza
te. în prezent, Uzina de fire și fi- 
bre sintetice-Săvinești și Combina
tul de fibre artificiale-Brăila li
vrează întreprinderilor noastre ma
terii prime cu caracteristici infe
rioare celor prevăzute în standar
de. A devenit necesar ca Ministe
rul Industriei Chimice să ia mă
suri energice pentru îmbunătățirea 
activității acestor întreprinderi, 
astfel ca ele să ne livreze fibre si 
fire artificiale și sintetice de o ca
litate mai bună.

țesute 
sintetice

și tricotate 
voluminoa-

de crea- 
persona- 
calitahsa 
pentru a 
bine ce-

Să generalizăm

ritul eficienței

nomice

spi

eco

plena-

I Pentru calitate se

cer eforturi neslăbite
Specific produselor industriei u- 

șoare este faptul că ele trebuie să 
satisfacă gusturile variate, exigen
țele mereu sporite ale cumpărăto
rilor. ceea ce presupune ca între
prinderile să îmbunătățească per
manent calitatea produselor, să 
țină pasul cu tot ce apare nou în 
domeniul lor de activitate. Fără 
să diminuăm rezultatele bune ob
ținute de majoritatea colectivelor, 
totuși o serie de întreprinderi din 
industria ușoară nu au reușit să 
răspundă acestor cerințe. Chiar 
dacă valoarea mărfurilor res
pinse ca necorespunzătoare ca
litativ a scăzut în anul trecut cu

Așa cum s-a subliniat la 
ra C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966, una dintre problemele majo
re care trebuie să stea în perma
nență în centrul preocupărilor co
lectivelor de întreprinderi este ri
dicarea eficienței economice a pro
ducției, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție. în unele în
treprinderi ale industriei ușoare 
mai sînt cadre de conducere care 
socotesc că 
de materii 
mai pot fi 
mentalitate 
ză irosirea 
tăți de bunuri materiale, diminuea
ză posibilitățile de a spori pro
ducția. în toate sectoarele indus
triei ușoare — pielărie și încălță
minte, bumbac, lînă, tricotaje, 
sticlărie etc. — există rezerve de 
reducere a consumurilor speeifice. 
Va trebui să unim eforturile ca
drelor tehnice cu experiența și 
cunoștințele muncitorilor, spre a 
determina o preocupare aclivă, per
manentă pentru reducerea cheltu
ielilor materiale de producție, pen
tru rentabilizarea tuturor produse
lor.

Examinînd în permanență sta
diul îndeplinirii importantelor sar
cini ale celui de-al doilea an al 
cincinalului, aplicînd riguros în 
practică măsurile tehnico-organiza- 
torice prevăzute, colectivele din în
treprinderile industriei ușoare își 
vor îndeplini exemplar prevederile 
planului, asigurînd o mai bună a- 
provizionare a unităților comerciale 
cu produsele solicitate de cumpă
rători.

consumurile specifice 
prime și materiale nu 
reduse. Aceasta este o 
greșită, care favorizea- 
unor însemnate canti-
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TEZA, O VALOROASĂ LECȚIE
DE SINTEZĂ Șl ELABORARE

teatre cinema

în ceea ce privește edu
carea gîndirii în școală, în 
procesul asimilării cunoș
tințelor, destul de mulți 
profesori 
obiectiv 
cerința limitată ca 
să reproducă, firește în 
mod conștient, volumul de 
noțiuni, în aceeași canti
tate și în ordinea în care au 
fost predate, fără grija de a 
ierarhiza aspectele acestui 
conținut potrivit unor crite
rii de generalitate. Un ase
menea obiectiv cred că este 
anacronic, nu mai corespun
de actualului nivel al dez
voltării științei și culturii 
contemporane, cerințelor 
pedagogiei moderne. După 
părerea mea, în procesul iu- 
structiv-educativ este neapă
rat necesar ca profesorul să 
urmărească, printre altele, 
dezvoltarea capacității de 
Sinteză, formarea priceperii 
elevilor de a face distincția 
între esențial și secundar, 
de a ordona și ierarhiza cu
noștințele în sisteme logice 
din ce în ce mai cuprinză
toare, după gradul lor de 
generalitate crescîndă. S-a 
spus, pe bună dreptate, că 
progresul continuu în asi
milarea științei se realizează 
nu numai învățînd, dar și 
„uitînd", cu precizarea că în 
acest caz fenomenul uitării 
trebuie înțeles ca preocupa
re mintală de a neglija tot 
ceea ce este nesemnificativ, 
tot ceea ce reprezintă as
pecte de amănunt, din mo
mentul în care au fost asi
milate ideile generale, no
țiunile de bază ale unui a- 
numit material.

Sistemul de a reproduce 
uniform și stereotip cunoș
tințele la examinarea orală 
sau în lucrările scrise duce 
în practica școlii la unele 
aspecte negative, chiar pen
tru elevii cu nivel ridicat de 
cunoștințe. Astfel, cu prile
jul olimpiadelor, în timpul 
concursului de admitere în 
facultăți și chiar mai tîrziu, 
în primii ani ai învățămîn- 
tului superior, nu rare sînt 
cazurile cînd elevii nu 
rezolva cu succes, 
le scrise, cerințele unui su
biect de sinteză. Este un 
semnal pentru învățămîntul 
liceal de a interveni cu mai 
multă hotărire și eficiență 
în această direcție a pregă
tirii intelectuale a tineretu
lui studios.

Experiența personală la 
catedră, verificată și de 
practica didactică a multor 
colegi profesori, demonstrea
ză că un mijloc de seamă 
pentru a forma și pentru a 
verifica, în același timp, ca
pacitatea intelectuală a ele
vilor, îl constituie tezele — 
lucrările scrise trimestriale. 
Prin regulamentul școlii de 
cultură generală se fixează 
teze numai la un număr 
restrîns de obiecte, ceea ce 
denotă grija pentru a pre
veni încărcarea activității 
elevilor. Lipsesc însă preci
zările necesare cu privire la 
desfășurarea și eficiența ji- 
cestor 
aceea, 
ră să 
biect 
adesea 
formularea lecțiilor 
tente în manual. În a- 
cest caz, lucrarea urmăreș
te să descopere gradul de 
sîrguință al elevului, să 
pună în evidență dacă el a 
desfășurat de-a lungul tri
mestrului o muncă ritmică 
de pregătire; totodată, 
prezintă O oarecare comodi
tate pentru profesor în pri
vința corectării și aprecierii 
ei. Asemenea aspecte însă 
se pot constata mai bine 
prin examinarea orală, dacă 
aceasta se desfășoară siste
matic. Teza, ca subiect li
mitat, nu este un indicator 
sigur al gradului însușirii 
complete, aprofundate a ma
teriei de către elevi.

După părerea mea, cu 
mult mai folositoare și deci 
mai recomandabile sînt te
zele al căror subiect are ca
racter sintetic. Ele oferă e- 
levilor prilejul de a se de
prinde cu principiile sinte
tizării operative, ale expu
nerii clare, concise a unor 
idei generale, fundamenta
le, într-un limbaj _ corect, 
cult, 
unei 
însă 
soțului o îndelungată și va
riată muncă prealabilă, des
fășurată în cadrul unui ve
ritabil sistem, ceea ce, din 
păcate, nu se realizează de
seori de mulți colegi. Chiar 
de la predarea lecției 
profesorul trebuie să pună 
în evidență aspectele prin
cipale ale temei și să le 
diferențieze în conștiința e- 
levilor în raport cu materia
lul care are numai un carac
ter exemplificativ și secun
dar. Dezvoltarea priceperii 
elevilor 
după 
sorului presupune comba
terea 
transcrie cuvînt cu 
lecția predată in clasă. Con
comitent este necesar să li

formulează ca 
didactic numai 

elevii

ii nu pot 
la probe-

lucrări scrise. De 
mulți profesori prefe- 
dea la teză un su- 
restrîns, cel mai 

corespunzător cu 
exis-

limbaj corect, 
Reușita deplină a 
asemenea teze cere 
din partea profe

de a lua notițe 
explicațiile profe-

obiceiului de a 
cuvînt

se imprime tehnica de a 
consemna numai 
principale, pe baza 
intense operații de 
zare a gîndirii și de sesi
zare a esențialului. La exa
minările orale, elevii se o- 
bișnuiesc să cuprindă chin
tesența materialului faptic, 
dacă profesorul orientează 
corespunzător examinarea și 
dacă formulează concluzii 
de fond finale, care repre
zintă tocmai ceea ce este 
demn de reținut. De mare 
importanță este, mai ales, 
organizarea și desfășurarea 
unor lecții de recapitulare 
în vederea sistematizării 
materiei pentru teză. Cu a- 
cejit prilej, profesorul pre
cizează capitolele ce ur
mează a fi repetate și indi
că ordinea de revedere a 
cunoștințelor, de obicei o 
ordine care solicită o altă 
grupare a ideilor decît pe 
lecții, potrivit unor teme de 
sinteză care pot îngloba 
mai multe asemenea unități 
didactice.

Ceea ce mi se pare cel 
mai însemnat neajuns este 
concretizat în analizarea u- 
neori superficială a tezelor,

ideile 
unor 

acti vi

Prof, emerit
Nicolae MIHÂILESCU

în neexplicarea aprofundată 
a calităților și scăderilor a- 
cestor importante lucrări de 
exercițiu al gîndirii elevilor. 
Lucrările trimestriale cu su
biect sintetic oferă posibili
tăți largi ca profesoi al să 
verifice multiple aspecte le
gate de pregătirea elevilor și 
de gradul dezvoltării lor in-

puncte
de vedere

telectuale. Se poate constata 
dacă elevii pun pe primul 
plan esențialul din materia 
parcursă, dacă realizează 
conexiuni între diferitele ca
tegorii de cunoștințe, dacă 
pun în evidență cauzele 
care generează apariția și 
dezvoltarea fenomenelor.

Tezele dau putința să se 
valorifice lectura în afară 
de
ne cu pregătirea de la lec
ții.
lor 
cred că trebuie să se 
monstreze în ore 
consacrate capacitatea șco
larilor de a sintetiza cele 
învățate, de a motiva argu
mentele, de a descoperi e- 
xemple proprii de ilustrare 
și concretizare a teoriei în
sușite. Or, anumiți profesori 
nu găsesc timp pentru a- 
ceasta și se pierde o mare 
ocazie de stimulare a stu
diului temeinic, de perfec
ționare a cunoștințelor ele
vilor, a priceperii lor de a 
valorifica un volum de cu
noștințe la un nivel mai 
înalt de generalitate și de a 
realiza legături multilatera
le între faptele și ideile stu
diate. Cred că se comite o 
mare eroare educativă și a- 
tunci cînd profesorul nu a- 
nalizează logica prezentării 
ideilor, capacitatea elevului 
de a se exprima cu un vo
cabular ales, propriu ți, aș 
spune chiar originalitatea, 
capacitatea lui creatoare

clasă în strînsă conexiu-

O dată cu aprecierea 
printr-un calificativ, 

de- 
special

potrivit cerințelor treptei 
de studiu pe care se află. 
Toate acestea nu fac doar 
dovada că un elev sau al
tul „strălucește" ci demon
strează că el și-a însușit te
meinic cunoștințele preda
te în școală.

Corectarea tezelor impli
că o muncă răbdătoare, pă
trunsă de simțul răspunde
rii. Iar analiza lor nu poa
te să nu devină o adevăra
tă lecție, izvorîtă, de aceas
tă dată, nu din prescripțiile 
programei, ci din cerințe 
directe care țin de nivelul 
real de cunoștințe al clasei, 
de gradul de dezvoltare al 
colectivului respectiv de e- 
levi, de' viața clasei. Vizînd 
însă mai departe decît ce
rințele de moment ale pro
cesului instructiv-educativ, 
cred că e de datoria noas
tră să folosim teza pentru 
a cultiva capacitatea de a 
elabora în scris — capaci
tate de mare utilitate atît 
pentru tinerii care după 
anii de școală se vor Con
sacra muncii în producție 
cît și pentru cei cate vor 
îmbrățișa o activitate inte
lectuală.

• Teatrul de operă șl balet : 
TRAVIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia : OA
MENI ȘI ȘOARECI — 19.30, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS și CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): OPERA DE 
TREI PARALE — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Teatrului Mic) : BIE
TUL MEU MARAT — 19,30.
• Teatrul ,.Barbu Delavrancea": 
VARIETE-CONCERT
• Teatrul „Ion
MUȘCHETARII 
SALE — 15,30.
• Teatrul evreiesc
ȚELEPȚII DIN HELEM — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 17, (sala 
Palatului Pionierilor) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. 
Tănase" (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL '67 — 19,30.

20.
Creangă” : 

MĂGĂRIEI
de stat : ÎN-

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 8; 
10,15; 12,30; 15,15; 18; 21, FESTIVAL — 8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 20.
• INSPECTORUL DF, POLIȚIE : REPUBLICA (completare Zece mi
nute in lumea fluturilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, GRIVIȚA 
(completare Romanțe aspre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS 
(completare Două orașe) — 9; 11,15; 13,30: 16; 20,45.
• DUBLA LOTTE — 10, 12; 14; O NOAPTE FURTUNOASĂ — 16,30 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ — MOFTURI 1900 ; MAIORUL 
MURA — AȘA E VIAȚA — 21 CINEMATECA.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : CAPITOL (completare Romanțe 
aspre) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : UNION (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : DOINA (completare Dru
mul spre succes) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, AURORA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 18,15; 20,30.
• MOSHl, MOSlil — ALO JAPONIA ! TIMPURI NOI (completare 
Ideal) — 9; 11,15; 14; 16.15; 18,30; 20,45,
• OLANDEZUL ~ ...... — “
18,15.

ZBURATOR : TOMIS (completare Două orașe)

B. Costln

a biblio- 
dirt Tg.

în secția copii 
tecii regionale

Mureș

Foto :

în Iașii de astăzi, muzica este o 
prezență cotidiană. Spectacolele 
Operei de stat, concertele simfo
nice, corale și de muzică popu
lară, unele concerte de cameră, 
manifestările cu caracter educa
tiv, acțiunile publice ale Conser
vatorului dau un profil interesant 
și variat vieții muzicale din cen
trul moldovean. Evident, pilonul 
activității artistice este Filarmo
nica de Stat, care dispune de trei 
formații : orchestra simfonică, co
rul și orchestra populară. Despre 
cîteva probleme ale vieții muzi
cale a lașului ne-au vorbit spe
cialiști care lucrează în acest do
meniu în bătrînul oraș moldovean.

Cu programe în care operele 
compozitorilor noștri se învecinea
ză cu creațiile literaturii univer
sale, Filarmonica ieșeană și-a for
mat un public bun și în mare par
te tînăr, care urmărește concer
tele săptămînale desfășurate în 
sala construită cu 10 ani în urmă. 
Sînt apreciate programele condu
se de dirijorii ieșeni 
Vintilă, Ion Baciu, Radu Botez 
de muzicieni din Capitală sau 
alte orașe ale țării, uneori și 
oaspeți de peste hotare.

Directorul George Vintilă 
spune : „în afara stagiunilor 
sediu, în cursul cărora concertele 
se desfășoară în ritm săptămînal. 
Filarmonica a organizat in flecare 
an, înainte șl după închiderea sta
giunii, cite un turneu prin centrele 
raionale, precum șl prin alte loca
lități ale regiunii".

Conf. univ. George Pascu ne in
formează însă asupra experiențe
lor altor filarmonici moldovene, o- 
bligate acestea, din cauza publi
cului restrîns pe care îl întrunesc 
concertele la sediu, să efectueze 
sistematice micro-turnee în cursul 
stagiunii. Este caăul orchestrelor 
din Bacău și din Botoșani îndeo
sebi. Turneele îmbracă atît forma 
concertului simfonic, cit și aceea 
mal puțin pretențioasă a concertu- 
lui-Iecție ; există posibilitatea de a 
se crea prin contactul viu cu mu-

George

din
de

no 
la

1

Din problema-1
i

a vieții•9

muzicale
ieșene

zică și interpret!! el un public sta
bil, dispersat tn numeroase locali
tăți. Prin sistemul „programelor iti
nerante” Filarmonica din Botoșani 
a reușit să cuprindă întreaga re
giune ; concertele-lecție sînt pre
zentate uneori și în sălile unor 
școli medii, ca la Teușești, unde 
s-a constituit un impunător grup 
de prieteni ai muzicii, cuprinzînd 
300—400 de ascultători.

La Iași această activitate „di
dactică", obiectiv al tuturor filar
monicilor, este concentrată în di
recția educării tineretului din oraș. 
Au loc utile concerte simfonice 
populare pentru studenții Politeh
nicii și ai Institutului agronomic, 
iar Casa tineretului a contractat 
cu Filarmonica un ciclu de con- 
certe-lecții. Evident însă că hotă- 
rîtoare este, pentru eficiența aces-

buna lor organizare ar- 
repertoriu adecvat, al- 
lucrărl accesibile, dar 

„muzicii mari”, a-

tor acțiuni, 
tistică : un 
cătuit din 
alese din zona 
tragerea celor mai valoroși soliști
din lași, precum și a unor oaspeți 
binecunoscuți, redactarea atracti
vă a textelor de prezentare, lectura 
lor plăcută, apropiată.

Nu e mai puțin adevărat însă că 
în această activitate de educare 
estetică a maselor largi, instituțiile 
artistice, singure, nu pot face totul. 
E necesar un sprijin activ din par
tea organelor locale. îndeosebi or
ganizațiile U.T.C. ar putea aduce 
o contribuție prețioasă la consti
tuirea unor active cercuri de Iubi
tori ai muzicii, cu concursul artiști
lor și muzicologilor ieșeni. Și chiar 
Inițiativele unui entuziast pot duce 
la realizări admirabile, amintin-

Vom citi în Editura
Științifică

Cercul cititorilor cărții științifice se lărgește mereu. Cartea ști
ințifică poate li găsită nu numai pe masa specialistului, el tot mal 
frecvent In rafturile bibliotecilor publice sau In cele personale 
ale cititorilor, pentru care realizările uneia sau alteia dintre ra
murile științei oferă o lectură pasionantă in timpul liber.

în legătură cu aparițiile noi ale acestui an, tov. GH. CONSTAN- 
TINESCU, directorul Editurii 
trebări.

Științifice, ne-a răspuns la cîteva In-

feră la diferite domenii ale drep
tului.

— De un interes sporit se 
bucură in prezent sociologia și 
metodele de cercetare sociolo
gică concretă, 
psihologie, istorie. Ce 
noi vor apărea

lucrările de 
lucrări 

in acest an ?

— Care este orientarea pla
nului de apariții pe acest an, 
ținînd seama de marea diversi
tate tematică oferită de nume
roasele ramuri ale științei ?

înainte de a încerca o succintă 
trecere în revistă a lucrărilor mai 
importante, pe care le vom pune 
la dispoziția cititorilor, este cazul 
să subliniez că în acest 
orientat într-o măsură 
mare spre teme de 
spre diversificarea colecțiilor 
respunzător interesului cititorilor. 
Acordăm, totodată, o atenție mai 
mare valorificării gîndirii științi
fice românești din trecut.

Legat de cerințele de perfec
ționare a activității economice, de 
introducerea metodelor moderne 
de conducere și organizare a pro
ceselor economice și de calcul e- 
conomic, în care cercetarea pro
prie se îmbină cu informații des
pre experiența de peste hotare, 
vor apărea : „Programarea para
metrică și neliniară" și „Progra
marea stohastică", ambele de acad. 
Gh. Mihoc și I. Nădejde, „Organi
zarea întreprinderilor industriale"

de I. Haiduc, „Introducere în ci
bernetica economică" de Oskar 
Lange, traducere din polonă, „Me
tode de studiere a cererii de con
sum a populației" de O. Snak și 
C. Florescu, „Metode și modele 
ale cercetării operaționale" de A. 
Kaufmann, traducere din france
ză. Alte studii și monografii se re-

Se află sub tipar 
pregătire : „Metode 
cercetarea fenomenelor sociale" de 
C. A. Moser, traducere din engleză, 
„Munca și personalitatea" de N. 
Dumitru și M. Zugravu, o culege
re de studii, „Creativitate, mode
le, programare", un „Atlas de 
psihologie" de Tatiana S. Cazacu 
și Robert Floru. De asemenea, vor 
apărea cîteva lucrări interesante de 
filozofie.

Din domeniul istoriei publicăm 
lucrări aparținînd unei tematici 
mai puțin tratate în ultimii ani,

sau sînt în 
de anchetă în

dintre care eităm: „Relații de călă
tori și mărturii despre România" 
(texte din însemnările călătorilor 
străini, din trecut, care au vizitat 
țara noastră), „Contribuții la is
toria veche a României" de prof. 
D. M. Pippițli, membru corespon
dent al Academiei, „Supplex Li- 
bellus 
acad, 
culae 
Ca o
genezei poporului român va apărea 
într-o nouă ediție revăzută „Lim
ba traco-dacilor" de I. I. Rusu.

O serie de lucrări de lingvistică 
vor fi consacrate limbii române 
contemporane. In seria dicționa
relor bilingve vom edita dicționa
rele mari român-francez și român- 
italian, precum și dicționare mici: 
german-român și român-german, 
spaniol-român și român-spaniol.

Valachorum" în îngrijirea 
D. Prodan, monografia „Ni- 
Titulescu" de I. M. Oprea, 
contribuție la studiu) etno-

— Descrierile și studiile geo
grafice, călătoriile, exotismul 
au fascinat din totdeauna o 
mare parte a cititorilor. Ce le 
oferiți ?

an ne-am 
mult mai 

actualitate, 
co- tv

18,00 — Pentru cei mici. A fost odată. Basmul „Lebedele”, H. C. An
dersen. Povestește Nicolae Brancomir.

18.20 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Recital poetic. Sonete de
19,35 — Desene animate.
20,00 - Cîntă Mia Braia și Petre
20.20 — Seară de teatru. „Sînziana ______ _ ______ _

Transmisie de la Teatrul de Stat din Brașov. în
— Pe urmele unui reportaj și Orizont științific 
filme documentare realizate de studioul „Al. Sahia“.

22.50 — Telejurnalul de noapte.

Michelangelo,
Alexandru.

și Pepelea" de Vasile _Alecsandri. 
pauze : 

nr. 9 —

Vom semnala lucrările privind 
geografia patriei noastre: 
grafia agriculturii Republicii 
ciâliste România" și 
lui", apoi monografia 
apei în 
noscuta 
german 
„De la

Iubitorii cărților de călătorii vor 
putea citi printre altele : „Ulen- 
do“ de Archie Car, „Trampeadhr" 
de A. Arletti, „Aviația submarină" 
de G. Rebikoff, lucrarea acad. E. 
Pora, „Cinci luni în Oceanul In
dian".

„Geo- 
So- 

„Valea Oltu- 
„Problema 

lume" de R. Furon, cu- 
lucrare a marelui geograf 
Alexander von Humboldt 

Orinoco în Amazonia".

— Ați amintit de colecții. 
Intenționați să extindeți acest 
sistem de prezentare a cărți
lor științifice ?

— Diversificarea colecțiilor este 
astăzi un fenomen editorial uni
versal. Ea înlesnește urmărirea șl

« UN MARTOR ÎN ORAȘ : FLOREASCA (completare Ultima treap
tă) — 9; 11- 13, CIULEȘTI (completare A 6-a sesiune a Marii Adu
nări Naționale) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Ritmuri și ima
gini) — 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL: FLOREASCA (completare Ultima treaptă) — 
15,15; 18; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : AURORA (completare Orizont știin
țific ur. 8) — 8,45; 11; 13,15; 15,45, VICTORIA (completare Zece mi
nute în lumea fluturilor) — 9,30; 12,30; 15,30, BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE IN TĂCERE : VICTORIA (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 18,15; 20,30, GLORIA (completare Ronlanțe aspre)
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL și LUMINA VERDE — cinemascop : LUMINA
— 9.15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE șl ZILE RECI : FEROVIAR — 8,30; 
12,13, 16; 20, MODERN — 10; 16; 20.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA — < 
POPOARE (completare Ultima treaptă)
• NIMENI NU VOIA SA MOARA ~
minute in lumea fluturilor) — 9,30 
(completare In poartă... Iașin!) —- l. ... .
DIA (completare Poveste pe un metru pătrat) — 8,45; 
18,30; 21.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : DACIA — 
continuare ; 16; 18,30; 21.
• VIZITA — cinemascop : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : UNIREA (completare Zeii locuiesc 
15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN (completare Construind) 
20,15.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : ARTA (completare Ritmuri și ima
gini) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FLAMURA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, DRUMUL
SĂRII (completare Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MUNCA (completare Salut Festival !) 
16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLACĂRA (completare Caravana) — 15,30; 18;
20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : MO
ȘILOR — 15; 17,45; 20,30, CRlNGAȘI — 15; 17; 20.
• SANJURO — cinemascop : COLENTINA (completare Vulpea) — 
15,30; 17,45; 20.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VIITORUL (completare In poartă... 
Iașin !) — 15,30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : FERENTARI (completare Din pămtnt șl 
foc) — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : COTROCENI — 15,30; 19, VOLGA
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,45, COSMOS — 15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop : PROGRESUL (Completare 6 000 de ani)
— 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : PACEA (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 15,45; 18; 20,15,

li

cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
. 13,45; 16; 18,15; 20,30.
: EXCELSIOR (completare Zece 

1; 12,15; 15,15; 18; 20,30, MIORIȚA 
9,30; 13,15; 15; 17,45; 20,30, MELO- 

‘ 11; 13,30; 16;

în junglă)
— 15,30; 18;

du-ne încă o dată că „omul sfin
țește locul” : tot George Pascu ne 
cita numele unui pătimaș al muzi
cii, profesorul Orest Tofan din Do- 
rohoi, care a organizat în acest 
oraș, invitînd artiști și conferen
țiari, numeroase manifestări muzi
cale, o adevărată „universitate 
populară” cu mai multe 
urmărite statornic de peste 
ascultători.

Tribună de prezentare a 
muzicale românești este și corul 
Filarmonicii condus de Ion Pava- 
lache și Anton Bișoc, al cărui re
pertoriu, neîncetat îmbogățit cu lu
crări contemporane, se revendică 
de la marea tradiție a artei corale, 
ilustrată în Iași la sfîrșitul veacului 
trecut de personalitatea lui Gavriil 
Muzicescu.

Merită să fie menționată și îndeo
sebi încurajată încercarea de a se 
constitui o formație de cameră a 
lașului — cvartetul condus de pri
mul violonist al Filarmonicii, Ște
fan Lory.

Se știe că pretutindeni unul din 
punctele de atracție ale concertu
lui simfonic este solistul. Nu tot
deauna însă publicul din Iași este

cicluri,
300 de

culturii

selectarea de către cititori a lite
raturii preferate conform unor o- 
biective de* muncă, interese per
sonale, pasiuni, permite alcătuirea 
de biblioteci omogene și prezintă 
— factor important pentru noi — 
și o finalitate economică.

Extindem gama publicațiilor e- 
diturii cu patru colecții noi, care, 
de altfel, au fost lansate chiar Ia 
sfîrșitul anului trecut. Este 
vorba de: „Popoare, culturi, 
civilizații" în care a apărut mono
grafia „Etruscii" de R. Bloch, „Sa- 
vanți de pretutindeni" în care 
apărut „Louis Lumiăre" și 
Ionescu", „Mica enciclopedie", 
care au apărut „Mecanica 
toți" și „Coroziunea" și 
„Mica bibliotecă fetică".

Noile colecții vor grupa 
de largă accesibilitate, menite să 
satisfacă dorința de informare 
diferitelor categorii 
domenii variate ale 
turii.

i

au 
„Ion 

în 
pentru

colecția

lucrări

a
de cititori în 
științei și cul-

— Ce lucrări
consacrate gîndirii ști-
românești din trecut 1

te sînt 
ințifice

mai importan-

lor înregistrează în a- 
spor simțitor față de

Numărul 
cest an un 
anii trecuți. Astfel vor apărea cî
teva volume de „Opere alese", ca 
de pildă : ale istoricilor Dimitrie 
Onciu] și A. D. Xenopol. ale filo
zofului P. P. Negulescu, ale geo
grafilor C. Brătescu și Simion Me
hedinți, precum și monografia 
consacrată lui Simion Bărnuțiu. 
monografiile filologice consacrate 
lui Miron Costin și Grigore Ure
che.

Numeroase teme din domeniile 
științelor naturii, educației morale 
și cetățenești, istoriei patriei etc. 
vor fi abordate in broșurile de 
răspîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice cuprinse în cele două 
colecții — „Orizonturi" și „Cunoș
tințe folositoare".

Al. PLAIEȘU

muzicii din 
talente afla- 
Sînt desigur 
care urmfi-

satisfăcut de oaspeții săi. Produee 
astfel o întemeiată nemulțumire 
tendința unora dintre soliștii noștri 
— incluzînd între aceștia nume 
dintre cele mai reprezentative — 
de a se prezenta ani în șir cu ace- 

«,lași repertoriu binecunoscut. De 
altfel, slabul interes al publicului 
pentru concertele unora dintre a- 
cești soliști este un indiciu clar, ca 
și afluența de ascultători atrași de 
apariția pe afiș a unei lucrări con
certante noi (de exemplu : Radu 
Aldulescu în Concertul de Șosta- 
kovici).

Justificate discuții provoacă de 
asemenea și modul In care O.S.T.A. 
programează la Iași muzicienii 
străini care ne vizitează țara. Din 
cercetarea programelor apare evi
dent că din numeroșii artiști de va
loare, oaspeți ai tării noastre, prea 
puțini (Anatole Fistoulari, Djura lak- 
sici, Hilde Sommer) au fost invitați 
să concerteze la Iași ; în schimb 
au fost invitați să concerteze unii 
muzicieni ce nu prezentau acel 
minim gir al valorii care justifică 
un turneu în străinătate.

Pe de altă parte, dirijorul lăn 
Baciu semnalează tendlnje uneori 
excesive în programarea solistică 
de către Consiliul 
C.S.C.A. a unor tinere 
te pe băncile școlii, 
binevenite inițiativele
resc să creeze un cadru de afirma
re tinerilor cu aptitudini, dar sensul 
acestor acțiuni este falsificat cînd 
sînt programați de 4—5 ori în 
cursul unei stagiuni.

Dirijorul Baciu ne-a vorbit, de 
asemenea, despre unele probleme 
de componență ale orchestrelor ie
șene (cea a Filarmonicii și cea a 
Operei de stat) și îndeosebi despre 
relațiile dintre învățămîntul de spe
cialitate și necesitățile orchestre
lor. Este vorba despre pregătirea 
pe care o primesc studenții clase
lor de instrumente : studiul este 
Îndreptat in prea mare măsură că
tre o viitoare (și foarte ipotetică) 
carieră solistică și insuficient că
tre pregătirea studenților ca viitâri 
orchestranți. Pe de altă parte, se 
constată că sînt prea mulți stu- 
denți la clasele de suflători, far la 
cele de coarde (la viole îndeosebi) 
prea puțini.

însă factorul hotărîtor rămîne 
calitatea execuțiilor. Existența te
leviziunii, radio-ului și discului 
creează muzicii și muzicienilor o 
severă condiție competitivă : con
certul își păstrează marele avan
taj al contactului direct dintre in- 
terpreți și ascultători, dar este con
curat de perfecția execuțiilor înre
gistrate, care cultivă la iubitorii 
de muzică un înalt simț al exigen
ței. Calitatea programelor și fini
sajul execuțiilor sînt condiții ca or
chestrele să-și poată păstra publi
cul și să poată cuceri rîhduri noi. 
Si numai astfel se va ajunge trep
tat la anularea noțiunii de „Filar
monică din regiune", care așteaptă 
să fie înlocuită cu aceea de „Fi
larmonică a unui centru de cul
tură muzicală".

Radu GHEC1U
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Plecarea unei delegații j 
guvernamentale în Anglia |

O delegație guvernamentală, 
condusă de Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, a ple
cat luni dimineața în Anglia, pen
tru a duce tratative în vederea în
cheierii unui acord de colaborare 
științifică și tehnică între guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Regatului Unit al Marii 
Britanii.

Din delegație fac parte acad. 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte, și 
conf. ing. Traian Dudaș, secretar 
general al C.N.C.S., precum și un 
grup de consilieri și experți.

La plecarea delegației, pe aero

Cronica
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL TURCIEI

Luni seara a sosit în capitală 
Kâmuran Giiriin, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Turciei în Republica Socialistă Ro
mânia.

EXPOZIȚIE DE APARATE 
FOTO ȘI DE CINEMA FABRI

CATE ÎN U.R.S.S.
La Casa prieteniei româno-so- 

vietice din Capitală s-a deschis 
luni o expoziție de aparate foto și 
de cinema fabricate în Uniunea 
Sovietică. Printre cei prezenți la 
deschidere se aflau Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, reprezentanți ai Ca
merei de Comerț și ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior, specialiști din acest dome
niu, precum și membri ai ambasa
dei Uniunii Sovietice la București 
și alti membri ai corpului diploma
tic. După cuvînt.ul de deschidere 
rostit de Gheorghi Nikolaev, consi
lierul comercial al ambasadei 
U.R.S.S. la București, au luat cu- 
vintul Iuri Krasnov, directorul ex
poziții, și Hristache Zambeti, vice
președinte al Camerei de Comerț.

vremea
Comunicările dezbătute la lu

crările celei de-a Vl-a sesiuni ști
ințifice a întreprinderii geologice 
de prcspecfiuni — care a început 
luni în Capitală — tratează dife
rite aspecte ale mineralogiei, geo
logiei, hidrogeologiei, geologiei 
tehnice, geofizicii, chimiei și pe
dologiei. Ele aduc noutăți intere
sante cu privire la stratigrafia Car- 
pățîlor Orientali, Meridionali și 
Apuseni, compoziția chimică a ga
zelor naturale din România. Sînt 
expuse, de asemenea, considera- 
fiuni geologice și tehnice asupra 
bazinului carbonifer BaraOlt și a- 
supra îmbunătățirii calităților ben- 
tonilelor — roci cu multiple intre- 
Buințări.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

incompeienți și mai ne
pregătiți, cu atît făceau 
mai disperate eforturi 
pentru a-și impune auto
ritatea. Am văzut oameni 
care căpătau autoritate 
în mod firesc pe măsură 
ce își dezvăluiau calită
țile și am văzut alții care 
nu știau ce să mai facă 
și se chinuiau zi și noap
te pentru actul gratuit do 
a-și impune autoritatea in 
sine.

Se spune despre cîte 
unul „Este foarte autori
tar, nici nu îndrăznești să 
sufli în fața lui” și pînă 
la urmă îți dai seama că 
a băgat frica în oameni 
numai pentru ca aceștia 
să nu-i descopere prea 
marile goluri spirituale. 
Se lansează despre altul 
ideea că e greu abor
dabil, dar nu pentru 
că ar avea cine știe cîte 
treburi, ci pentru că se fe
rește să aibă prea multe 
treburi, se ferește să re
zolve prea muite treburi. 
Am văzut odată un om 
care țipa la subalterni 
numai pentru ca aceștia 
să nu observe că nu spu
ne nimic ; l-am văzut pe 
altul care voia autoritate 
compunîndu-și o figură 
de foarte distins intelec
tual, fiind dispus să dez
bată numai probleme ele
vate și să critice foarte 
ritos lipsa de nivel a al
tora. Dar cînd era vorba 
să facă el ceva, în tre
burile de care răspundea 
direct, intra în cea mai 
cumplită panică, tremura 
tot, nu era în stare să ia 
nici cea mai mică hotă- 
rîre. Atunci devenea pa
lid, și culmea : el, intelec
tualul distins, începea să 
țipe. Țipa la alții acuzîn- 
du-i că nu au inițiativă. 
Am văzut altul care, din 
dorința de a-și păstra 
autoritatea, făcea secrete 
din cele mai unanim cu
noscute lucruri, discuta 
eu tine numai între 4 ochi

portul Băneasa, se aflau Gheorghe I 
Gaston Marin, vicepreședinte al I 
Consiliului de Miniștri, acad. Mi- ■ 
ron Nicolescu, președintele Aoade- I 
miei, Vasile Gliga, adjunct al mi- I 
nistrului afacerilor externe, mem- _ 
bri ai conducerii Consiliului Națio- I 
nai al Cercetării Științifice și alte I 
persoane oficiale. -

Era prezent Richard Hambury- I 
Tenison, însărcinatul cu afaceri ad- ■ 
interim al Marii Britanii la Bucu- ■ 
resti. £

înaintea plecării, însărcinatul cu I 
afaceri ad-interim al Marii Britanii ■ 
a oferit un cocteil în cinstea dele- I 
gației.

(Agerpres) _

I 
I

Expoziția, care prezintă cele mai I 
recente realizări sovietice în aceste I 
domenii, rămîne deschisă pînă în “ 
ziua de 7 martie. ■

*
Cestmir Cisar, ambasadorul Re- ■ 

publicii Socialiste Cehoslovacia la ■ 
București, a oferit luni seara, in I 
saloanele ambasadei, un cocteil cu I 
prilejul vizitei în țara noastră a ■ 
delegației Ministerului învățămîn- I 
tului din Cehoslovacia, condusă de I 
Vaclav Hendrych, adjunct al mi- ■ 
nistrului învățămîntului. Au luat I 
parte Miron Conștantinescu și Tra- I 
ian Pop, adjuncți ai ministrului ■ 
învățămîntului, reprezentanți ai I 
Sfatului Popular al Capitalei, ca- I 
dre didactice din învățămîntul su- ■ 
perior, funcționari superiori din I 
Ministerul Afacerilor Externe și I 
Ministerul învățămîntului. ■

*
Orchestra filarmonică din Oradea g 

dirijată de Miron Rațiu a prezen- _ 
tat luni seara, în sala teatrului din I 
localitate, un concert simfonic ex- | 
traordinar cu concursul pianistului - 
Ranko Tudor din R.S.F. Iugoslavia I 
Artistul oaspete a interpretat Con- | 
certul nr. 3 pentru pian și orches- - 
tră de Beethoven. Programul a mai I 
cuprins „Preludiu simfonic" de Ion | 
Dumitrescu și Concert pentru or- - 
chestră de Bartok.

(Agerpres) |

Ieri în țară: Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. 
.Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila Intre 1 grad la Joseni și 
17 grade la Moldova Veche și 
Pătîrlagele.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 martie. In țară : 
Vremea va fi călduroasă, mai 
ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale. Vîntul va 
sufla potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 5 și 15 grade. 
Local ceață. In București : Vre
mea va fi in general călduroa
să. Cerul va fi temporar noros. 
Temperatura ușor variabilă.

I 
I 
!
I 
I
I 
I 
I
I 
I

și-ți lăsa impresia că este 
unicul inițiat. Altul consi
dera că își păstrează au
toritatea punînd sub sem
nul îndoielii orice contri
buție creatoare și neper- 
mițînd nimănui să iasă 
din șabloanele lui.

Am întîlnit șl acea fi
gură pe care aș numi-o 
„a autoritarului pasiv” — 
care-și creează o falsă 
popularitate de băiat 
bun, cocoloșește lucrurile 
în colectivul în care se 
află punîndu-se bine cu 
unul și cu alții, pentru ca

le șefului și îndeplinindu-i 
tot ritualul care-i clădea 
sentimentul de autoritate, 
îl țineau de fapt la su
prafața lucrurilor. Am în
tîlnit acel tip care, ne- 
avînd alt argument, în
cearcă să-și creeze auto
ritate prin anii prestafi și 
nu prin realizările obținu
te, omul care, la două 
vqrbe îți spune: „Eu care 
de atîta vreme mă aflu 
în această instituție”, dar 
nu se gîndește și la faptul 
că li poți replica : „Tu 
care de atîta vreme

AUTORITATE
apoi să se poată consola 
cu gîndul: „e drept, nu am 
cine știe ce autoritate, 
dar sînt un conducător iu
bit și respectat de oame
nii mei". Am întîlnit odată 
chiar o instituție tn care, 
la prima vedere, lucrurile 
mergeau ceas, șefului 
dîndu-i-se rapoarte Ia 
timp, ședințele decurgînd 
cu mult respect față de 
el, fiecare vorbind a- 
tunci cînd îi venea 
rîndul. Am rămas sur
prins cînd mi-am dat 
seama că sub această 
ordine mecanică ce do
vedea o conducere cu 
autoritate, problemele de 
fond mergeau de fapt 
prost și rezultatele erau 
slabe. Ce se întîmplas» : 
Cfțiva șmecheri își reali
zaseră o viață foarte co
modă prinzînd slăbiciuni-

încurci lucrurile tn aceas
tă instituție".

Am mai întilnit și acel 
tip de om autoritar care 
știe să-și compună o mină 
gravă și să facă gesturi 
de pseudo-operativitate 
numai spre a pasa mai 
departe sarcinile pe care 
le primește ; l-am mai în
tîlnit pe cel care face 
pe gravul, pe irascibilul 
numai că știe că de fapt 
el nu este la locul potri
vit și vrea să țină pe alții 
la distanță spre a nu i se 
putea observa lipsurile. 
Acesta este autoritar de 
dragul autorității numai 
pentru a estompa lipsa 
de autoritate în materie.

Am întîlnit... ei, dar cit 
nu întîlnește omul în via
ță 1 Am întîlnit destui oa
meni de care, a doua 
oară cînd am trecut în 
locul respectiv, n-am mai

ADEVĂRATA Șl FALSAn
i

SPORT
în „C. C. E," la volei

DINAMO BUCUREȘTI— 
Ț.S.K.A. MOSCOVA

Astăzi după-amiază, in sala Dina
mo din Capitală, echipa feminină 
de volei Dinamo București întîl- 
nește formația Ț.S.K.A. Moscova în 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni". Jocul începe la ora ÎS, Retu
rul va avea loc la 8 martie la Mos
cova.

NOI CAMPIONI LA SCHI
La Poiana Brașov au luat sfîrșit 

ieri Întrecerile campionatelor repu
blicane de schi (probele nordice). 
Cursa de 30 km a fost cîștigată de 
Gh. Cincu (A.S.A. Brașov) care a 
realizat timpul de lh 54'40". în pro
ba de 10 km, victoria a revenit 
schioarei Marcela Leampă (Dina
mo), cronometrată în 46'44".

În cîteva rînduri
• La Duisburg a avut loc meciul 

Sparta Praga—D.T.C. Kaiserberg 
din semifinalele „Cupei campionilor 
europeni” la tenis de masă feminin. 
Echipa cehoslovacă a învins cu 5-3 
și s-a calificat pentru finala com
petiției, în care va întîlni ’pe cîști- 
gătoarea meciului Progresul Bucu
rești—T.S.C. Berlin (R. D. Ger
mană).

e în a doua zi a concursului de 
patinaj viteză de la Inzell (R.F.G.), 
campionul mondial și european 
Kees Verkherk (Olanda) a îmbună
tățit cu l"4/10 vechiul record mon

dial în proba de 1500 m care aparți
nea compatriotului său Ard 
Schenk.

• Cu prilejul concursului atletic 
de la Belgrad, Manfred Kinder 
(R.F.G.) a stabilit cea mai bună per
formanță europeană la 400 m plat 
pe teren acoperit : 47’6/10. Alte re
zultate : greutate: Komar (Polonia) 
17.90 m; 60 m plat : Gianatasio (Ita
lia) 6"6/10 ; prăjină : Reiner (R.F.G.) 
4,80 m.

---------------------------------

PRONOEXPRES
rezultatele concursului, nr. 8 

din 22 februarie 1967
Extragerea I : categoria I : 1 va

riantă a 84 527 lei ; a II-a : 6,5 a 
14 087 lei; a III-a: 97 a 1016 lei; a 
IV-a : 385,5 a 328 lei; a V-a ; 1 997 a 
63 lei; a Vl-a : 6 678 a 26 lei.

Extragerea a II-a : categoria I : 0,5 
variante a 77 783 lei; a II-a: 48.5 a 
1 114 lei ; a III-a : 957 a 75 lei; a 
IV-a : 9 045 a 19 lei.

dat : viața îi eliminase 
cu toată strădania lor de 
a-și „impune" autorita
tea. De ce rnai relatez a- 
tunci aceste lucruri ? Pen
tru că acest parfumat, 
zemos și tentant fruct al 
autorității te îndeamnă 
într-adevăr să muști din 
el și dorința celor lipsiți 
de adevărata autoritate 
de a și-o impune totuși 
își găsește mereu alt» 
forme de manifestare.

Esențial Insă pentru noi 
este ceea ce rămîne ca 

imagine generală, este 
acel tip cu forță de gene
ralizare, este personajul 
întîlnit tot mai des, per
sonajul care își pune am
prenta sa puternică asu
pra colectivității. Este o- 
mul care capătă autori
tate prin Competență, prin 
pregătirea și siguranța de 
sine de care dă dovadă, 
omul pe care îl respecți 
nu pentru că vrea el ci 
pentru că simți tu nevoia, 
omul cu care ți-e drag să 
lucrezi și de la care aș
tepți cu nesaț sfaturi și 
îndrumare, omul care, în 
procesul muncii, își ca
pătă autoritate prin pri
cepere, prin îndemînare, 
prin fermitate, prin ade
vărata exigență, prin in
teligență și spirit creator, 
printr-o clară imagine și 
perspectivă a lucrurilor 
pe care le are de tăcut.
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chemat să rezolve problemele 
stabilirii și înfăptuirii liniei sale 
politice. Orice tendință de a se im
prima din afară unui partid o a- 
numită orientare sau u,n anumit 
mod de soluționare a acestor pro
bleme înseamnă un amestec, inad
misibil, în treburile sale interne. 
Partidul nostru se pronunță cu toa
tă hotărîrea împotriva practicilor 
de a se căuta sprijin pentru puncte 
de vedere proprii în interiorul altui 
partid, de a se apela în acest scop 
Ia grupări constituite în interiorul 
acestuia, opuse conducerii partidu
lui respectiv — practici care nu 
numai că vin în contradicție cu 
normele de relații dintre partide 
dar și aduc daune partidului în 
cauză, subminează unitatea sa, 
lupta pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, cauza socialis
mului.

în viața mișcării muncitorești, 
negativ nu este faptul în sine al 
existenței unor păreri deosebite. E- 
sențial este ca deosebirile de 
vederi să nu ducă la încor
dare și neîncredere, să nu deschi
dă o prăpastie între partide fră
țești, să nu prejudicieze unitatea 
mișcării comuniste. Interesele lup
tei revoluționare cer înțelegerea 
faptului că diversitatea constituie 
însuși cadrul istoric, inevitabil și 
ireversibil al activității partidelor 
comuniste și că unitatea se poate 
clădi, dezvolta și consolida numai 
în condițiile acestei varietăți de si
tuații și deosebiri de vederi, ca fe
nomen obiectiv, numai în condițiile 
desfășurării largi a spiritului de 
inițiativă, a gîndirii și practicii re
voluționare de către fiecare partid. 
Acesta este un proces istoric, care 
nu poate fi oprit sau zăgăzuit în 
tipare sau forme depășite, un pro
ces care oglindește dezvoltarea 
mișcării noastre comuniste în epoca 
pe care o trăim, forța creatoare a 
marxism-leninismului.

Devine astfel tot mai limpede că 
unitatea nu înseamnă reducerea la 
același numitor, nu înseamnă uni
formitate ; între aceste categorii nu 
se poate pune semnul identității. 
Tocmai în acest sens arăta Lenin 
că „mișcarea revoluționară inter
națională a proletariatului nu se 
desfășoară și nu se poate desfășura 
uniform, ea nu îmbracă și nu poate 
îmbrăca forme identice in țări di
ferite. Folosirea deplină și multi
laterală a tuturor posibilităților în 
toate domeniile de activitate se ob
ține numai ca un rezultat al luptei 
de. clasă a muncitorilor din diferite 
țări. Fipcare țară aduce particula
ritățile ei prețioase, originale în to
rentul general" ; totodată Lemn 
sublinia că pentru partidele comu
niste „sarcina constă în a ști să 
aplici principiile generale și funda
mentale ale comunismului la PAR
TICULARITĂȚILE relațiilor dintre 
clase și partide, la PARTICULARI
TĂȚILE dezvoltării obiective spre 
comunism, particularități proprii 
fiecărei țări în parte și pe care tre
buie să știi să le studiezi, să le des
coperi, să le presupui".

Este clar că tocmai partidul co
munist din țara respectivă, care tră
iește din plin în miezul realităților 
și vieții acesteia, care este legat or
ganic, inseparabil, prin mii de fire 
de clasa și poporul din care s-a

Respectul normelor de bază ale relațiilor 
dintre partide — legea colaborării

Apare ca un adevăr fundamental 
că factorul hotărîtor al unității, le
gea de neclintit a colaborării fră
țești și temelia unității și coeziu
nii mișcării comuniste mondiale o 
constituie promovarea neabătută a 
normelor de bază ale relațiilor din
tre partide. „Esențial pentru rea
lizarea și întărirea acestei unități 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. — este respectarea con
secventă a normelor de bază ale 
raporturilor dintre partide, a prin
cipiilor independenței, egalității in 
drepturi și neamestecului in trebu
rile interne ale altor partide. De 
cea mai mare însemnătate este dez
voltarea relațiilor de încredere, sti
mă și respect reciproc intre parti
de, orice problemă de interes co
mun discutindu-se nemijlocit de la 
partid la partid, de la conducere la 
conducere, în mod sincer, tovără
șesc". Se poate spune că viața, dez
voltarea istorică a mișcării comu
niste au verificat ca o axiomă că 
după cum respectul acestor norme 
duce întotdeauna la întărirea co
laborării, la prietenie, apropiere și 
unitate — tot astfel ori de cîte ori se 
manifestă neînțelegeri sau disen
siuni, la rădăcina lor se gă
sesc invariabil încălcări ale acestor 
principii. Faptul că în prezent pro
blemele normelor de bază și prin
cipiilor pe care trebuie să se dez
volte relațiile dintre partidele co
muniste formează obiectul unor 
examinări atente și al unor multi
ple dezbateri este un semn de creș
tere, o dovadă și o expresie a res
ponsabilității partidelor pentru 
soarta mișcării comuniste, o garan
ție a depășirii actualelor dificultăți.

Răspunderea pentru soarta uni
tății mișcării comuniste, datoria de 
a-și aduce contribuția activă Ia 
păstrarea și întărirea acesteia re
vin fiecărui partid comunist, mare 
sau mic, fiecărui detașament al 
mișcării comuniste internaționale. 
O răspundere deosebită au în a- 
ceastă privință partidele comunis
te din țările socialiste — țări care 

născut poate înfăptui cu succes sar
cina de care vorbea Lenin — de a 
aplica principiile generale și fun
damentale ale comunismului la 
particularitățile propriei țări.

în condițiile acestei diversități, 
internaționalismul socialist impune 
căutarea și găsirea căilor pentru 
întărirea unității partidelor comu
niste și muncitorești care să por
nească de la respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia și obiectivele 
politice. Unitatea realizată între 
partide egale în drepturi, care-și 
asumă întreaga responsabilitate a 
activității lor politice, este cu ade
vărat puternică, trainică, rezistentă 
la orice încercări.

O mare însemnătate au dezvol
tarea relațiilor între partidele co
muniste, intensificarea contactelor, 
schimburile reciproce de păreri, de 
experiență, dezbaterile și întîlniriie 
bi și multilaterale asupra proble
melor de interes comun și de ordin 
general. Pentru ca asemenea întîl- 
niri să fie însă fructuoase, să se 
soldeze cu rezultate constructive și 
trainice în direcția întăririi unității 
de acțiune și a solidarității inter
naționaliste, sînt necesare condiții 
propice, luarea în considerare a 
particularităților situației și a ra
porturilor dintre partide, existența 
unui climat de încredere, stimă și 
respect reciproc, favorabil unor dez
bateri tovărășești, principiale. Ase
menea dezbateri nu pot și nu au 
căderea să pună în discuție politica 
internă sau externă a altui partid, 
să supună „judecății" activitatea 
sa, ori să determine soluții norma
tive și linii de conduită obligatorii 
pentru toate partidele, să ia hotă- 
rîri pentru acestea, stabilind ce este 
just sau nejust, rețete valabile pen
tru orice condiții sau pentru orice 
țară. Metode și principii ale vieții 
interne de partid, cum sînt centra
lismul, supunerea minorității față 
de majoritate, nu-și pot avea lo
cul în relațiile internaționale, în ra
porturile dintre partide marxist-le- 
niniste, independente și egale în 
drepturi. Asemenea practici n-ar 
putea aduce decît prejudicii unită
ții și dezvoltării mișcării comuniste.

Pentru discutarea problemelor 
de interes comun, pentru schimbu
rile de vederi, inclusiv în proble
mele in care sînt deosebiri de pă
reri, există o cale justă, si
gură, principială și eficace : calea 
conta ctului direct, de la partid ia 
partid, de la conducere la condu
cere. Practica a arătat că punerea 
in discuție a politicii și activității 
unui parțid de către alte partide 
este absolut incompatibilă cu prin
cipiile de bază ale relațiilor, cu spi
ritul încrederii reciproce, tovără
șești, cu interesele unității mișcă
rii comuniste. Nici un partid, oricît 
de bune ar fi intențiile sale, nu-și 
poate asuma rolul de a informa 
despre activitatea altui partid ; 
aceasta nu ar putea să slujească 
unei bune informări reciproce, ar 
da naștere la interpretări eronate, 
ar crea surse de încordare și alte 
manifestări negative. O informare, 
întrutotul corectă, se poate obține 
numai prin contactul direct și ne
mijlocit cu partidul respectiv, sin
gurul in deplină cunoștință de 
cauză asupra tuturor considerente
lor privitoare la politica pe car» 
și-a elaborat-o și o desfășoară.

reprezintă în prezent eel mai im
portant reazem al forțelor progre
sului și păcii de pretutindeni, al 
aspirațiilor omenirii înaintate. Pro
motoare ale progresului social, for
ță dinamică în apărarea intereselor 
vitale ale popoarelor, țărilor socia
liste le revine totodată rolul de a 
exemplifica practic și viu materia
lizarea ideilor socialismului.

Modul în care partidele comunis
te din țările socialiste rezolvă pro
blemele construcției noii orînduiri, 
mobilizează resursele și forțele 
creatoare ale națiunii, fructifică a- 
vantajele organizării socialiste a so
cietății pentru dezvoltarea forțelor 
de producție, înflorirea științei și 
culturii, ridicarea bunăstării po
porului, are o importanță deosebită 
nu numai pentru țara respectivă, 
ci și pentru creșterea forțelor so
cialismului și comunismului, pentru 
sporirea prestigiului și puterii lor 
de atracție pe plan Internațional. 
Cu cît fiecare țară socialistă este 
mai puternică și obține succese mai 
mari în dezvoltarea orînduirii so
cialiste, cu atît mai importantă este 
contribuția sa la creșterea forțelor 
sistemului mondial socialist, la 
sporirea influenței sale în lume.

Totodată, oamenii muncii, popoa
rele de pe toate continentele pri
vesc spre lumea socialistă cu do
rința de a descifra trăsăturile rela
țiilor de tip nou pe care țările so
cialiste, prin însăși natura ior, sînt 
chemate să le promoveze în viața 
internațională. Aceasta s-a impus 
ca o sarcină de imensă răspundere 
și, totodată, de o deosebită com
plexitate, ținînd seama că lipsea 
orice experiență anterioară, întru- 
cît astfel de relații nu-și aveau 
precedent în istorie. Tot „materia
lul" lăsat moștenire de societatea 
capitalistă, de imperialism — ine
galitatea, subordonarea și exploa
tarea economică, asuprirea și domi
narea unor țări de către altele, ra
pacitatea celor puternici și dictatul 
voinței lor, desconsiderarea și în
călcarea intereselor celorlalți — 
era inutilizabil în clădirea noilor 

relații. înlăturarea sa cu desă- 
vîrșire se impunea ca o condi
ție absolută pentru afirmarea 
și dezvoltarea unor raporturi de 
colaborare tovărășească, de sti
mă și respect, de intr-ajutorare 
și avantaj reciproc, de priete
nie frățească și încredere, de luare 
în considerație cu profundă atenție 
a intereselor naționale ale fiecărei 
țări. Promovarea acestor relații este 
o cerință cu caracter legic ; socia
lismul creează raporturi noi nu nu
mai între oameni, în cadrul națio
nal al țărilor, ci și între popoare, 
iar esența noii orînduiri sociale — 
lichidarea exploatării și inegalității 
între indivizi, într-ajutorarea și a- 
sigurarea posibilităților de nestîn- 
jenită afirmare creatoare — trebuie 
să se traducă in norme corespunză
toare și pe planul raporturilor in
ternaționale. Relațiile de colaborare 
și prietenie frățească între țările 
socialiste sînt menite să prefi
gureze tabloul viitorului spre care 
aspiră întreaga, omenire, să creeze 
modelul raporturilor pentru toate 
țările care, mai devreme sau mai 
tîrziu, vor păși pe calea socialismu
lui.

Desigur, între țările socialiste 
pot exista probleme încă nesolu
ționate, decurgînd din nivelul dife
rit de dezvoltare, din evoluția lor 
istorică, din concepții diferite asu
pra realizării unor obiective și sar

Toate eforturile către restabilirea unității

Pornind de la fnteresels furja 
damentale ale cauzei socialis
mului și punînd cu neabătută con
secvență în centrul politicii sale ex
terne prietenia frățească, alianța și 
colaborarea cu toate țările socialis
te, cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, Partidul Comunist 
Român a desfășurat, așa cum este 
bine cunoscut, o susținută activitate 
spre a-și aduce contribuția la apă
rarea unității mișcării comuniste și 
a țărilor socialiste. Partidul nostru 
s-a pronunțat cu perseverență pen
tru analizarea principială și discuta
rea liniștită, în spirit tovărășesc, 
constructiv, a problemelor diver
gente din mișcarea comunistă, 
pentru căutarea răbdătoare a căi
lor de înțelegere și apropiere reci
procă.

Intereselor apărării cauzei uni
tății mișcării comuniste internațio
nale, a țărilor socialiste, le-au răs
puns numeroasele întîlniri șî 
schimburi de delegații dintre parti
dul nostru și partidele frățești. în 
perioada de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R. țara noaslră a avut o se
rie de schimburi de delegații de 
partid și guvernamentale, unele la 
nivel înalt, cu numeroase țări so
cialiste. Partidul nostru a avut 
contacte și schimburi de vederi cu 
un număr mare de partide frățești 
din țările capitaliste, întîlniri cu re
prezentanți ai unor partide socia
liste și ai unor partide și mișcări 
democratice, progresiste din noile 
state independente sau din țărila 
care luptă pentru eliberarea națio
nală. Aceste întîlniri și discuții au 
prilejuit o mai bună cunoaștere re
ciprocă, au contribuit la întărirea 
relațiilor de prietenie reciprocă, 
slujind cauzei solidarității în lupta 
pentru socialism și democrație^ 
pentru pace în întreaga lume.

Pentru partidul nostru, ca și pen
tru alte partide, constituie un motiv 
de îngrijorare faptul că divergen
țele apărute în mișcarea comunistă 
și muncitorească au continuat să se 
agraveze, adîncindu-se perieolul 
sciziunii.

Această stare de lucruri, contrară 
intereselor fundamentale ale tutu
ror popoarelor, este privită cu le
gitimă îndurerare și neliniște de 
comuniștii și cercurile largi progre
siste și democratice din numeroase 
țări ale lumii. Activizarea forțelor 
reacțiunii și războiului, intensifica
rea încercărilor acestora de a se 
opune evoluției progresiste a ome
nirii — egre-și găsesc cea mai acu
tă expresie în războiul S.U.A. în 
Vietnam, în escaladarea agresiunii 
împotriva R. D. Vietnam, — confir
mă aprecierile a numeroasa 
partide, inclusiv ale Partidului Co
munist Român, că ascuțirea diver
gențelor nu poate aduce decît 
daune din cele mai grave cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Desigur, cauzele care au condus 
la actualele stări de lucruri sînt 
profunde și deosebit de complexe: 
fără îndoială însă că un factor 
major al înrăutățirii lor continue 
îl constituie faptul că nu s-a re
nunțat la practicile vechi ale inge
rințelor în treburile interne ale 
altor partide și state socialiste, la 
tendințele de a se impune puncte 
de vedere din afară, la folosirea 
de etichetări și recurgerea la 
acuzații și condamnări. Inte
resele cele mai profunde ale 
clasei muncitoare internaționa
le și ale tuturor popoarelor cer să 
se renunțe cu desăvîrșire la ase
menea practici care, așa cum de
monstrează întreaga experiență is
torică a mișcării comuniste, nu pot 
decît să aducă serioase prejudicii 
cauzei unității, coeziunii partide
lor comuniste, solidarității lor in
ternaționaliste.

Partidul nostru consideră că a- 
tunci cînd între partide frățești 
apar probleme și subiecte de dis
pută, datoria internaționalistă a 
celorlalte partide comuniste este de 
a nu adinei prin nimic divergen
țele, de a-și aduce aportul nu la 
ascuțirea lor, recurgînd la atacuri 
sau condamnări împotriva unei 
părți sau alteia, ci dimpotrivă a-și 
orienta eforturile și activitatea că
tre o direcție unică — restabilirea 

cini comune; superioritatea rela
țiilor interstatale pe oare le creează 
socialismul constă tocmai în faptul 
că ele dau posibilitatea rezolvării 
acestor probleme pe baze princi
piale, pornindu-se de la respectul 
intereselor fiecărei țări și ale cau
zei socialismului în general.

Apare de aceea ca o necesitate 
stringentă dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre țările socialiste, 
perfecționarea colaborării multila
terale dintre ele. Abordarea dife
rită, de la țară la țară, a proble
melor construcției socialiste, inter
pretarea deosebită a fenomenelor 
vieții internaționale, deosebirile de 
vederi dintre partidele acestor țări 
nu trebuie transplantate în do
meniul relațiilor interstatale, nu 
trebuie să afecteze sub nici o for
mă prietenia și colaborarea dintre 
statele socialiste, să împiedice 
dezvoltarea normală a relații
lor reciproce, să dăuneze inte
reselor comune, cauzei genera
le a socialismului. Garanția dez
voltării cu succes a colaborării 
și prieteniei dintre țările socialiste 
o constituie respectarea principiilor 
internaționalismului socialist, a in
dependenței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorarea tovărășească și a- 

f vantajul reciproa.

unității și solidarității internaționa
liste — promovînd constant acest 
țel pe deasupra disputelor ți diver
gențelor.

Convingerea nestrămutată a 
Partidului Comunist Român, izvO- 
rîtă din cele mai profunde cerințe 
ale dezvoltării mișcării comuniste, 
este că în condițiile de astăzi nu 
trebuie întreprins nimic, absolut 
nimic de natură să agraveze diver
gențele, să înrăutățească actuala 
stare de lucruri, să adauge noi ele
mente de tensiune și să adîncească 
pericolul sciziunii. Dimpotrivă, după 
părerea noastră, cerința actuală 
cea mai stringentă este să se de
pună toate eforturile, să se facă tot 
ce este posibil pentru refacerea u- 
nității. Orice pas, oricît de mic, 
orice acțiune constructivă de natu
ră să aducă o contribuție la re
stabilirea climatului principia] in 
mișcarea comunistă, la statornici
rea unor raporturi normale între 
partide și la normalizarea relații
lor dintre statele socialiste, vor 
răspunde unei necesități acute și 
vor fi salutate de comuniștii din 
toate țările lumii, de forțele pro
gresiste de pretutindeni, ca o ex
presie a înțelegerii responsabilită
ților istorice ce apasă pe umerii 
fiecărui partid comunist

ț In contribuția activă la reface- 
• rea, apărarea și întărirea unității 

mișcării comuniste, partidul nostru 
’ vede o îndatorire primordială dic

tată de cauza nobilă a internațio
nalismului socialist, a solidarității 
internaționale a comuniștilor și tu
turor ceilor ce muncesc. Desigur, 
principiul internaționalismului so
cialist are, în fiecare epocă, în fie
care cadru istoric, un conținut con
cret. Legăturile de internaționalism 
presupun în zilele noastre dez- 

. voltarea solidarității frățești eu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, într-ajutorarea și 
sprijinul reciproc dintre toate 
partidele comuniste și dintre toate 
țările socialiste în interesul victo
riei socialismului în fiecare țară, al 
prosperității fiecărui popor și fie
cărei națiuni, al cauzei generale a 
socialismului.

în întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești sînt inte
resate toate țările socialiste, fără 
excepție, este interesată clasa 
muncitoare internațională a cărei 
misiune istorică este nemijlocit le
gată de forța și capacitatea de 
luptă a partidelor ei de avangardă, 
sînt interesate noile state inde
pendente, mișcările de eliberare 
națională care-și au în mișcarea 
comunistă un puternic sprijin și 
aliat. De unitatea partidelor comu
niste și a țărilor socialiste depind 
unitatea și tăria întregului front 
antiimperialist, a tuturor forțe
lor care militează în lumea în
treagă împotriva unui nou război 
mondial, pentru apărarea păcii. 
Salvgardarea unității mișcării co
muniste și muncitorești este, în 
ultimă instanță, o cauză a întregij 
omeniri progresiste, de care de
pinde în mare măsură accelerarea 
proceselor revoluționare ale epocii 
contemporane, realizarea aspirații
lor înaintate ale tuturor popoare
lor.

Partidul nostru consideră că 
ceea ce unește partidele comunis
te, ceea ce leagă între ele țările 
socialiste — comunitatea ideolo
giei marxist-leniniste, a orînduirii 
de stat, a țelurilor și a luptei pen
tru socialism și comunism — con
stituie elementul fundamental și 
care trebuie să precumpănească a- 
supra oricăror deosebiri de vederi 
și a oricăror dispute. Corespunză
tor voinței poporului român și in
tereselor sale fundamentale, in
tereselor generale ale socialismului 
și păcii, Partidul Comunist Român 
își exprimă nezdruncinata hotărîre 
de a face și în viitor tot ce-i stă in 
putință, tot ce depinde de el pentru 
a contribui la întărirea coeziunii 
mișcării comuniste, a unității ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor 
marelui front mondial pe al cărui 
stindard sînt înscrise cele mai no
bile aspirații ale omenirii con
temporane — socialismul, pacea, 
progresul social.
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al Organizației 
Unității Africane

• Bugetul organizației 

și problema rhodesianâ 

în atenția participanților

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
Luni au început în capitala Etio
piei lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Africane. Mi
niștrii afacerilor externe partici- 
panți la sesiune vor examina timp 
de șapte zile probleme majore pri
vind activitatea de viitor a O.U.A., 
adordind prioritate în dezbateri 
bugetului organizației pe anul 
1967—1968 și problemei rhodesiene. 
în cercurile apropiate ale O.U.A. 
se apreciază că o atenție deosebită 
va fi acordată dezbaterilor în pro
blema bugetului Comitetului pentru 
coordonarea ajutorului destinat 
mișcărilor de eliberare națională. 
Vor fi examinate, totodată, aspecte 
ale situației din Africa de sud-vest 
și Somalia franceză.

Deschiderea ședinței plenare a 
Consiliului ministerial a fost prece
dată de o reuniune a Comitetului 
specia] al O.U.A. pentru Rhodesia, 
întrunit duminică la Addis Abeba, 
pentru a examina căile și mijloa
cele de intensificare a luptei pen
tru înlăturarea regimului de la Sa
lisbury....................................

încă un pas 
pe calea escaladării 
războiului agresiv
Aviația americană a minat rîuri din R. D. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — într-un 
mesaj de protest adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze de
nunță minarea mai multor rîuri din 
R. D. Vietnam, calificînd-o drept 
un nou pas, extrem de grav, făcut

de S.U.A. pe calea escaladării răz
boiului de agresiune. Mesajul pre
cizează că minarea rîurilor nord- 
vietnameze de către aviația ameri
cană are drept scop împiedicarea 
transportului de persoane și ma
teriale, precum și intensificarea 
presiunii militare în Vietnamul de 
nord.

Protestul Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
făcut o declarație, în care condam
nă atacurile lansate la 22 februa
rie de unități ale artileriei ameri
cane, amplasate la sud de zona de
militarizată, în Vietnamul de sud. 
în declarație se subliniază că în 
această zi au fost atacate o serie de 
localități din regiunea nord-vietna- 
meză Vinh Linh, precum și din 
nordul și sudul zonei demilitariza
te. Comandamentul armatei S.U.A. 
din, Saigon a recunoscut că atacu

Corespondență

din Cairo

în Egipt se desfășoară o impor
tantă acfiune economică : în ca
drul planului trienal de dezvoltară, 
toate întreprinderile își elaborează 
planurile de producfie proprii. 
Dacă în anii care au urmat revo- 
lufiei din 1952 principalul efort 
al țării a fost îndreptat în direcția 
dezvoltării agriculturii și industriei 
ușpare, elementul principal al 
planului trienal îl constituie impor
tanța deosebită acordată dezvoltă
rii industriei grele, considerată 
drept singura bază temeinică pen
tru asigurarea independenței eco
nomice a țării. Pentru obiectivele 
industriei metalurgice și chimice, 
în planul trienal, s-au alocat 53 la 
sută din buget.

Primul plan cincinal prevăzuse 
realizarea a 149 de obiective in
dustriale intrate în producție, unele 
dintre acestea, ca de exemplu 
combinatul siderurgic de la He- 
luan, unele uzine de ciment și 
îngrășăminte continuă să-și lăr
gească capacitatea de producție. 
Se creează condiții ca R.A.U. să 
poată renunța treptat la importu
rile de fier și oțel, azi destul de 
însemnate.

în planul trienal se prevede 
construirea, de asemenea, de noi 
fabrici de zahăr, ulei, hîrtie, texti
le, precum și de utilaj agricol care 
să înlocuiască pe cel din import. 
Industria bumbacului, filatură și 
țesătorie, joacă un rol importanl

în economia țării și constituie o 
importantă sursă de devize. în 
planul de trei ani se prevede in
dustrializarea unei cantități sporite 
de bumbac și creșterea exportului 
de produse finite și semifinite.

Producția de energie electrică 
a crescut mult în cursul ultimului 
plan cincinal. în viitorul plan trie
nal va fi investită suma de 114 
milioane de lire egiptene, 36 de 
noi orașe vor fi electrificate.

Pentru o mai bună valorificare 
a resurselor naturale a fost stabilit 
un plan de prospecțiuni miniere 
într-o vastă regiune care se întin
de pe 100 000 kmp între Assuan, 
granița cu Sudanul și Marea Roșie. 
In regiunea El Sabieh a și început 
exploatarea fosfatului, producția 
lui urmînd să crească de la 100 000 
la 200 000 de tone în cursul anu
lui viitor. Ca urmare a descoperi
rii noilor cîmpuri petroliere de la 
Chukeir și El Alamein, în 1970 se 
prevede ca producția de petrol să 
crească de la 7 milioane de tone 
la 30 milioane de tone. Avînd ca 
bază dezvoltarea cu precădere a 
industriei, planul trienal acordă, în 
același timp, o mare importanță 
dezvoltării în .continuare a agri
culturii, ramură • în care lucrează 
60 la sută din populație. In 
cursul ultimilor 15 ani, valoarea 
producției agricole s-a dublat. Cu 
toate acestea, R.A.U. e nevoită 
să importe încă unele cantități de 
grîu și alte produse alimentare. 
Pentru a reduce importul acestor 
produse, în prezent se desfășoară 
o acțiune pe scară națională de 
valorificare a deșerturilor, prin fo
losirea surplusului de apă creat 
prin construirea barajului de la 
Assuan. Planul trienal prevede va
lorificarea a 225 000 ha de deșert, 
în regiunile Port Said, Moudirieh 
al Tahrir, Beheir adică tot atît ca 
în ultirpii cinci ani. Președintele 
Nasser arăta recent că pentru dez
voltarea economică a țării este 
necesar să fie mobilizate și valo
rificate toate resursele materiale 
și umane de către R.A.U. Numai 
așa vom putea să ne realizăm as
pirațiile și să luptăm împotriva 
presiunilor imperialiste, a subliniat 
președintele.

C. OPRICA

rile artileriei sînt „un adaos la 
raidurile aviației americane". De
clarația arată că noul act agresiv 
al S.U.A. constituie un serios pas 
pe calea „escaladării" războiului 
declanșat de imperialiștii ameri
cani, o încălcare deliberată a sta
tutului liniei de demarcație tem
porară și a zonei demilitarizate.

Imperialiștii americani — se spu
ne în declarație — sfidează încă o 
dată opinia publică mondială care 
cere încetarea definitivă și necon
diționată a bombardamentelor și a 
tuturor actelor de război împotriva 
R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam protestează cu ener
gie și denunță opiniei publice pașii 
de „escaladare" intreprinși de agre
sorii americani în Vietnam.

Patrioții au atacat baza 
militară de la Da Nang

SAIGON 27 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit că forțele 
patriotice sud-vietnameze au lan
sat duminică noaptea un pu
ternic atac asupra bazei militare a- 
mericane de la Da Nang. Mai multe 
avioane cu reacție au fost avariate, 
iar la centrul de telecomunicații și 
echipament electronic secret al ba
zei s-au produs explozii puternice, 
care s-au soldat cu mari pagube 
materiale. în 20 de minute, aproxi
mativ 80 la sută din comunicațiile 
telefonice militare de lungă dis
tanță au fost scoase din funcțiune.

Un purtător de cuvînt militar a- 
merican a declarat că au fost uciși 
41 și răniți 102 soldați americani 
și saigonezi.

U. N. E. S. C. O.

Pregătiri pentru 
conferința

->

miniștrilor
J» 

invățămintului 
din Europa
Prof. dr. Jean Livescu, ales 

președinte al Comitetului 
consultativ special de 

cooperare
PARIS 27. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în conformitate , cu rezoluția a- 
doptată la cea de-a 14-a sesiune a 
Conferinței generale U.N.E.S.C.O. 
din 1966, la Viena se va ține în
tre 20—25 noiembrie a. c., sub aus
piciile U.N.E.S.C.O. o conferință a 
miniștrilor învățământului din ță
rile europene pe tema „Accesul în 
învățămîntul ■ superior". Această 
reuniune va fi prima acțiune cu 
caracter interguvernamental din 
programul de cooperare culturală 
și științifică ce urmează a fi rea
lizat de U.N.E.S.C.O. în anii 1967— 
1968.

în vederea pregătirii ordinei de 
zi și a documentelor' de lucru ale 
conferinței de la Viena, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Rene 
Maheu, a convocat un comitet con
sultativ special de cooperare. Din 
comitet fac parte experți din 10 
țări europene.

România este reprezentată de 
prof. dr. docent Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu
lui și vicepreședinte al Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O.’ în prima sa ședință, 
comitetul a ales biroul său com
pus din-: prof. Jean Livescu 
(România) — președinte, prof. L. 
Rosenmayr (Austria) — vicepre
ședinte și dr. J. Nittșl (Olanda) — 
raportor. A

Miniștrii de externe 
ai tarilor O.S.A. si-au 
încheiat consultările

BUENOS AIRES 27 
(Agerpres). — Duminică, 
la Buenos Aires, au luat 
sfîrșit lucrările celei 
de-a U-a Conferințe 
consultative a miniștri
lor de externe din țările 
O.S.A., consacrată pre
gătirii Conferinței șefi
lor de state din emisfera 
occidentală. în ultima 
zi a lucrărilor s-a con
firmat oficial că întîl- 
nirea la nivel înalt se 
va desfășura la Punta 
del Este, Uruguay, în 
zilele de 12, 13 și 14 a- 
prilie. Potrivit agendei 
întocmite, dezbaterile se 
vor axa supra probleme

lor dezvoltării și colabo
rării economice. Ratifi
carea definitivă a datei 
și locului întîlnirii va 
reveni miniștrilor de ex
terne din țările emisfe
rei, care se vor întîlni 
din nou la Montevideo, 
la 5 aprilie.

în cercurile apropiate 
participanților la Con
ferință s-a exprimat pă
rerea că președintele Bo- 
liviei nu va participa 
la întîlnirea la nivel 
înalt, deoarece agenda 
acesteia nu include pro
blema accesului Boliviei 
la mare.

Afluență de vizitatori 
la pavilionul
romănes

In orașul Frankfurt pe 
Main s-a deschis la 26 fe
bruarie, ediția de primă
vară a tradiționalului tîrg 
de bunuri de consum la 
care participă peste 2 600 
firme comerciale din 35 
de țări. Această manifes
tare se situează, după nu
mărul expozanților ‘stră*- 
ini, diversitatea mărfuri
lor expuse și volumul 
tranzacțiilor coțnerciale 
încheiate, printre cele 
mai importante tîrguri 
europene din ramura bu
nurilor de consum.

c
România participă pen

tru a opta oară cu o ex
poziție în care întreprin
derile respective de co
merț exterior prezintă : 
confecții, textile, tricotaje, 
încălțăminte, sticlărie, co
voare, instrumente muzi
cale, împletituri, mobilă 
etc. Sortimentul variat 
al mărfurilor expuse și 
calitatea lor au atras încă 
din prima zi a tîrgului a- 
tenția oamenilor de afa
ceri și a miilor de vizita
tori. Vizitînd pavilionul, 
românesc, Karl Schiller, 
ministrul economiei Re
publicii Federale a Ger
maniei (în fotografia ală
turată) a făcut aprecieri 
elogioase referitoare la ca
litatea produselor expuse, 
apreciind „talentul și hăr
nicia lucrătorilor români. 
Aceste produse — a spus 
d-sa — pot concura cu 
succes pe piața interna
țională".

Ziarele „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", 
„Frankfurter Rundschau* 
și „Handelsblatt" au pu
blicat știri privind parti
ciparea României la tir- 
gul de la Frankfurt pe 
Main. Pavilionul nostru 
este vizitat de un nume
ros public și oameni de 
afaceri.

Ion CRIȘAN

Frankfurt pe Main
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■ TOKIO. In capitala Japoniei au început luni 
lucrările celui de-al 33-lea Conșre» al Con

siliului general al sindicatelor din Japonia 
(Sohyo) în cadrul căruia va fi examinat și aprobat 
planul de acțiuni al luptei oamenilor muncii pentru 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, asi
gurarea păcii și împotriva agresiunii S.U.A. în Viet
nam.

■ PEKIN. Agenția China Nouă anunță că la 27 
februarie, un avion american a pătruns în spa

țiul aerian al R.P. Chineze, zburind deasupra insulei 
Hainan din provincia Guandun. In aceeași zi, un alt 
avion american a întreprins raiduri în zona insu
lelor Bun și Iunsin, din arhipelagul Hsișa, aflat in 
provincia amintită. în legătură cu aceasta, nn purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a fost autorizat să dea Statelor Unite 
un serios avertisment.

■ CARACI. Au hiat sfîrșit lucrările, celei de-a 
9-a sesiuni a organizației de colaborare econo

mică a țărilor din Asia și Africa. în documentele 
a^pptate participanții au subliniat necesitatea 
colaborării țărilor din Asia și Africa în di
recția dezvoltării relațiilor comerciale, a industriei 
și agriculturii.

■ MOSCOVA. La 27 februarie, la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a 

guvernului sovietic, la Moscova a sosit împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie I. După sosire, oaspetele 
a făcut o vizită lui Nikolai Podgornii. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem, precum și lui Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în aceeași zi, la Kremlin au început con
vorbirile oficiale sovieto-etiopiene.

■ PEKIN. La încheierea celei de-a 10-a sesiuni 
a Comisiei pentru colaborarea tehnico-știin- 

țifică dintre R.P. Chineză și R.P. Bulgaria, la Pekin 
a fost semnat un protocol care prevede schimbul 
de documentație tehnică in domeniul agriculturii, 
industriei chimice și alimentare intre cele două 
țări.

■ ANKARA. Duminică seara a fost dat publicității 
comunicatul comun turco-irakian in urma vizi

tei Întreprinse in Turcia de președintele Irakului, 
Abdel Rahman Aref. Comunicatul subliniază exis
tența unor relații prietenești intre cele două țări, 
precum șl posibilitatea extinderii colaborării intre 
Turcia și Irak.

■ SZEGED. Cintăreții Mariana Stoica și Teodor 
Anastasiu de la opera din Cluj, au interpretat 

pe sdena Teatrului Național din Szeged rolurile 
principale din opera „Boema" de Puccini. Cel doi 
artiști români și-au mai dat concursul la spectacolul 
cu opera „Trubadurul" de Verdi. Potrivit agenției 
M.T.I., turneul celor doi soliști s-a bucurat de un 
mare succes.

NEW YORK. Camera lunară „Lunar-Orbiter-3* 
a transmis duminică noi fotografii ale suprafeței 

satelitului natural al Pămintului. Imaginile recep
ționate reprezintă zonele alese pentru aselenizarea 
primelor nave cosmice. „Lunar Orbiter-3", care a 
înconjurat pînă duminică de 122 de ori Luna, va 
transmite in total 422 de fotografii ale acesteia.

■ MOSCOVA. La 27 februarie în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul artificial al Pă

mintului „Cosmos-143", destinat continuării cerce
tării spațiului cosmic, conform programului anunțat 
de TASS la 16 martie 1962. Aparatura aflată pe 
bordul satelitului funcționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelucrează informațiile pri
mite.

■ PARIS. S-a anunțat că prima lansare a rachetei 
„Europa-1" va avea loc în luna iunie a.c. Ia 

baza de la „Woomera" (Australia). Această rachetă, 
construită in comun de Anglia, Franța și R.F. a 
Germaniei, va plasa pe o orbită in jurul Pămin
tului, primul satelit experimental italian.

PENULTIMA ETAPĂ
A TURNEULUI COMUNITAR

• Premierul britanic

Abia începute, 
convorbirile tripartite 
amînate pentru vineri

LONDRA 27 (Agerpres). — Luni 
< au fost reluate la Londra tratative

le anglo—americano—vest-germane 
în problema compensațiilor în de
vize pentru întreținerea trupelor 
străine staționate în Germania oc- 

• cidentală. Guvernul britanic insis
tase asupra reluării acestor trata
tive, care au fost amînate în de
cembrie, în preajma Conferinței 
ministeriale a N.A.T.O. Guvernul 
britanic, în primul rînd, dorește 
ca în cadrul acestor tratative să

Cite focuri s-au tras?
Noi dezvăluiri în legătură cu asasinatul de la Dallas

UN NOU STATUT 
PENTRU INSULELE 
BRITANICE 
DIN CARAIBE

După 300 de ani de dominație co
lonială, la 27 februarie, în cinci din 
cele opt insule-colonii britanice din 
regiunea Mșrii Caraibilor au avut loc 
ceremoniile care au marcat intrarea 
în vigoare a unui nou statut al aces
tor teritorii, care devin state asociate 
la Regatul Unit al Marii Britanii. Po
trivit prevederilor noului statut, aces
te insule capătă dreptul de autogu
vernare pe plan intern, problemele 
politicii externe și ale apărării conti- 
nuînd să rămînă de competenta gu
vernului englez. Totodată, insulele 
vor deveni membre, cu drepturi de
pline, ale Commonwealthului.

Noul statut a intrat în vigoare la 
27 februarie în insula Antigua și în 
teritoriul format din trei insule: 
S. Kitts, Newis și Anguilla.

în Antigua, descoperită de 
Columb in 1493, primii plan
tatori britanici și-au făcut a- 
pariția in 1632, pentru ca in 
1667 să fie ocupată definitiv 
de Marea Britanie. Suprafața 
insulei Antigua și a teritorii
lor aferente ei este de 442 
kmp ; populația — circa 80 000 
de oameni, in majoritate 
negri — urmași ai foștilor 
sclavi aduși aici să lucreze pe 
plantațiile de trestie de zahăr

și bumbac. Și astăzi, econo
mia insulei se bazează pe 
cultivarea trestiei de zahăr și 
bumbacului; zahărul, melasa 
și bumbacul sînt principalele 
produse de export. Majorita
tea plantațiilor se află în mîi- 
nile britanicilor, marea masă 
a băștinașilor fiind muncitori 
agricoli. începînd din ziua de 
27 .februarie a. c., insula va fi 
condusă de un Consiliu exe
cutiv format din 7 membri, 
sub președinția lui Vere C. 
Bird, președintele Partidului 
laburist din Antigua, care de 
20 de ani se află in fruntea 
administrației locale. Camera 
deputaților este formată din 
14 membri, iar senatul din 10 
— din care 7 sint numiți de 
șeful guvernului, iar 3 — de 
guvernatorul britanic. Statele 
Unite ale Americii întrețin 
aici, în urma unui acord în
cheiat cu Marea Britanie, o 
bază navală și una aeriană.

Cuceririle tehnicii moderne 
sint aproape necunoscute în 
Antigua. Abia în cursul ulti
milor 20 de ani, lâ St. John — 
capitala țării — au apărut 
primele străzi pavate, conduc
te de apă, a fost introdus ilu
minatul electric și au fost 
construite primele școli.

G. DASCALU

obțină din partea delegației vest- 
germane precizări asupra poziției 
Bonnului în ce privește compensa
rea în devize a cheltuielilor de în
treținere a trupelor britanice de 
pe Rin. In ultimul timp, la Bonn 
s-au făcut o serie de declarații oa
recum contradictorii în legătură cu 
această chestiune. Pe de o parte 
s-a precizat că suportarea integrală 
a cheltuielilor, după cum pretinde 
guvernul britanic, este exclusă, mai 
mult, că guvernul vest-german nu 
mai consideră valabil nici angaja
mentul de 350 milioane mărci, asu
mat de guvernul precedent, și că 
noul buget nu prevede mijloace 
pentru acoperirea unor asemenea 
cheltuieli. Pe de altă parte, dumi
nică Ministerul de Finanțe vest- 
german se referea la posibilitatea 
unor comenzi civile în Marea Bri
tanie, în sumă de 250 milioane 
mărci, care s-ar adăuga celor 350 
milioane mărci sub formă de co
menzi militare. Dar și în felul 
acesta, cheltuielile integrale ale 
Angliei pentru întreținerea trupe
lor sale de pe Rin nu ar fi aco
perite. Tot duminică, ministrul 
britanic al finanțelor, Callaghan, a 
subliniat hotărîrea Londrei de a-și 
retrage o parte din efectivele sale 
din Germania occidentală, în cazul 
în care autoritățile vest-germane 
nu vor compensa integral cheltuie
lile în devize.

★

La Londra- s-a anunțat oficial că 
tratativele anglo—vest-germane—
americane, au fost amînate pentru 
vineri. Această măsură a fost luată 
după ce reprezentantul britanic a 
reafirmat hotărîrea guvernului său 
de a proceda la „reduceri masive" 
ale efectivului trupelor de pe Rin. 
în cazul în care guvernul vest-ger 
man nu va satisface cererea An
gliei privind contribuția în devize 

J a Germaniei occidentale pentru în
treținerea trupelor britanică.

în timpul atentatului asupra 
președintelui Kennedy au fost 
trase cel puțin cinci gloanțe 
din două direcții diferite. A- 
ceastă declarație a fost făcu
tă de către avocatul american 
Mark Lane in timpul unei con
ferințe de presă organizate la 
Viena pentru ziariștii austrieci 
și străini. Lane a subliniat că 
această concluzie constituie cel 
mai important rezultat al cer
cetărilor sale asupra împreju
rărilor asasinării lui Kennedy. 
Potrivit cuvintelor lui Lane, 
focurile au fost trase din direc

ția colinei către care se apro
pia cortegiul prezidențial și nu 
din depozitul de cărți, de unde, 
potrivit versiunii oficiale, ar fi 
tras Oswald. Faptul că s-a tras 
asupra președintelui din două 
părți, a subliniat Lane, atestă 
că exista un complot. Această 
declarație a avocatului ameri
can coincide cu afirmația 
procurorului din districtul Or
leans, Garrison, care declară 
că deține documente despre 
existența unui complot împo
triva președintelui Kennedy.

la Haga

HAGA 27 (Agerpres). — La Ha®a 
au început convorbirile oficiale 
dintre delegația britanică condusă 
de premierul Harold Wilson și de
legația olandeză condusă de pre
mierul Jelle Zijlstra, în problema 
eventualei aderări a Angliei la 
Piața comună. Cei doi premieri sînt 
însoțiți de miniștrii de externe. 
Sînt, de asemenea, de față ambasa
dorii celor două țări.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei a ținut să-și ex
prime, încă înainte de începerea 
convorbirilor, speranța că acestea 
vor fi fructuoase. Este deci de aș
teptat ca în cursUl întrevederilor 
oficialitățile de.lă Haga să-și afir
me sprijinul față de candidatura 
britanică.

Mii de cetâțeni din toate coifu
rile Perului s-au adunat recent 
la Lima pentru a cere eliberarea 

definuților politici
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