
Recenta plenară a C.C. al P.C.R. a adoptat în unanimitate Hotărîrea cu

privire la dezvoltarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării și

întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor.

In ziarul de astăzi publicăm această Hotărîre, care, potrivit celor stabilite

de plenară, este supusă dezbaterii publice.

Anul XXXVII Nr. 7493 Duminică 15 octombrie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

HOTARIREA PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
din 5 — 6 octombrie 1967 

cu privire la dezvoltarea construcției 
de locuințe, îmbunătățirea 

administrării și întreținerii fondului 
locativ și noul regim al chiriilor

Solemnitatea înmînarii unor distincțiiLa Consiliul de Stat a avut loc sîmbătă dimineață solemnitatea înmînarii unor ordine ale Republicii Socialiste România.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au participat tovarășii Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Con

siliului de Stat, Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, Ștefan Voicu, redactor șef al revistei „Lupta de clasă". Bujor Sion, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ilie Radulescu, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Energiei E- lectrice.
(Continuare în pag. a V-a)

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Republicii 
Democratice Congo in RomâniaLa 14 octombrie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republi

cii Democratice Congo, Andră Fernand Mandi, care șl-a prezentat scrisorile de acreditare (In pag. a 
V-a. cuvîntările rostite).

Sosirea în Capitală a prințului 
Gholam Reza Pahlavi

în anii construcției socialiste, țara noastră a cunoscut o rapidă și multilaterală dezvoltare economică și socială. Succesele remarcabile obținute în industrie, agricultură, construcții, de întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român. se oglindesc, sintetic, în creșterea în ultimii 16 ani de peste 4,5 ori a venitului național, în ridicarea bunăstării oamenilor muncii.Trasînd direcțiile de dezvoltare a economiei naționale în perioada actualului cincinal, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, Congresul al IX-lea al partidului a stabilit, totodată, un amplu program de ridicare sistematică a nivelului de trai al populației. In ansamblul măsurilor preconizate, îmbună-

tățirea condițiilor de locuit ocupă un loc important.Datorită eforturilor depuse de partid și de stat, a crescut considerabil spațiul locativ, s-a ridicat gradul de confort al locuințelor, ceea ce a schimbat radical condițiile de. lopuiț ale unui mare număr de oameni ai muncii de la orașe.Sporirea volumului construcțiilor de locuințe prevăzută în actualul cincinal răspunde unor necesități de ordin economic și social, locuința avînd o influență puternică asupra dezvoltării fizice și spirituale a omului, asupra capacității sale de muncă și stării de sănătate, reprezentând, în același timp, un factor important pentru întemeierea și consolidarea familiei.
I. SITUAȚIA ACTUALĂ A FONDULUI 
DE LOCUINȚE DIN MEDIUL URBANFondul de locuințe moștenit de la regimul burghezo-moșieresc avea o suprafață redusă, o dotare tehnică-edilitară scăzută și un grad de uzură avansat. Din totalul de 28,3 milioane mp suprafață locuibilă, existentă în orașe în anul 1948, aproximativ 40 % era situată în clădiri construite din paiantă, chirpici și alte materiale de slabă rezistență.Dezvoltarea economiei naționale, îndeosebi industrializarea socialistă a țării, a avut ca efect creșterea simțitoare a populației din orașe. în 1966, populația orășenească era de 6,2 milioane locuitori, adică de 1,7 ori mai mare decît în anul 1948. Ponderea acesteia în totalul populației țării a crescut de la 23% la 33%. Pentru asigurarea unor condiții de locuit corespunzătoare populației urbane sporite, pe lîngă normarea și repartizarea spațiului locativ existent, statul a trecut la înfăptuirea unui vast program de construcții de locuințe. An de an, pe măsura creșterii potențialului economic al țării, au fost sporite fondurile de investiții alocate pentru construcția de locuințe. Față de 1955, cînd s-au investit 850 milioane lei, în 1967 volumul acestor investiții se ridică la 3,5 miliarde lei. în perioada 1951—1966 s-au realizat din 

fondurile statului peste 360 000 de aparta
mente, pentru care s-au cheltuit 23 miliarde 
let în aceeași perioadă, populația de la orașe 
a construit din fonduri proprii și din credite 
acordate de stat 142 000 locuințe. La sfîrșitul 
anului 1966 suprafața locuibilă existentă la 
orașe era de aproape 49 milioane mp. în pre
zent, din fondul locativ al statului se află re
partizată la peste 770 000 de familii o supra
față de 21,6 milioane mp. Au fost luate măsuri pentru reorganizarea unităților de proiectare și de execuție, pentru sporirea și diversificarea producției de materiale de construcții și instalații, pentru mărirea capacității tehnice de execuție.

Ca urmare, în prezent, aproximativ o 
treime din fondul locativ existent în orașe a 
fost construit în ultimii 16 ani. Peste 95% din 
fondul locativ actual din orașe, aflat în patri
moniul statului, este format din clădiri mo
derne, construite din materiale durabile.Creșterea și reînnoirea fondului de locuințe au fost însoțite și de mărirea gradului de confort al acestora, noile clădiri fiind dotate, de regulă, cu instalații de apă, canalizare, încălzire centrală, băi, spălătorii și altele. în prezent, aproximativ două treimi din fondul de locuințe proprietate de stat are instalații de încălzire centrală sau gaze la sobe și băi.Totodată, ponderea apartamentelor cu 3 și mai multe camere a crescut de ia 16,4% în 1956 la 26,1% în 1966, în timp ce ponderea apartamentelor cu o cameră a scăzut de la 21,2% la 12,8%.Subliniind succesele importante obținute în domeniul construcției de locuințe, plenara Comitetului Central a relevat, totodată, unele deficiențe în întreținerea și păstrarea fondului locativ existent în unele cazuri fondul de locuințe a fost diminuat nejustificat din cauza schimbării destinației

unor clădiri de locuit, ieșirii din folosință a unor construcții, datorită uzurii premature, precum și demolării unor clădiri pentru amplasarea de noi obiective Anul trecut, de exemplu, s-a demolat o suprafață locuibilă de peste 150 000 mp., ceea ce echivalează cu circa 10% din suprafața locuibilă dartă în folosință în același an. In unele orașe — Giurgiu, Iași, Piatra-Neamț — demolările au reprezentat 15—20% în raport cu suprafața nou construită, iar în cartierul Mazepa din Galați — peste. 30%.Totodată, plenara a arătat că populația nu a fost antrenată și sprijinită în suficientă măsură să-și construiască locuințe proprietate personală. Construcția de locuințe din fondurile populației a fost frînată și de producția în cantități insuficiente a unor materiale de construcții în raport cu cerințele. De ase-

menea, o influență negativă au avut măsurile luate în 1959 de sistare a acordării creditelor și a atribuirii terenurilor pentru locuințe, ca urmare a subaprecierii rolului construcției de locuințe proprietate personală; la aceasta s-au adăugat întârzierile în .definitivarea schițelor de sistematizare is unor localități și neouprinderea în schițe a unor zone pentru construcții de locuințe mici, individuale.Deficiențele amintite au avut ca efect scăderea treptată a numărului de locuințe proprietate personală construite în ultimii ani la orașe. Astfel, dacă în perioada 1951—1960 locuințele construite de populație au reprezentat aproximativ jumătate din totalul locuințelor noi din orașe, în anii 1961—1966 ponderea acestora s-a redus la circa 15%. In timp ce volumul construcțiilor din fondurile populației a scăzut, veniturile din salarii, ca urmare a sporirii salariului mediu și a numărului de angajați, au crescut în perioada 1961—1966 cu 90%, iar soldul economiilor populației orășenești la C.E.C. a fost la sfîrșitul anului 1966 de aproape 9 ori mai mare față de începutul anului 1960.Măsurile luate în anul 1966 pentru sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală prin credite, atribuiri 'de terenuri și alte avantaje, au fost primite cu deosebit interes în rîndurile populației. Pînă la 30 septembrie anul curent, aproape 25 000 de cetățeni au depus cereri pentru construirea de locuințe personale, circa 17 000 de apartamente fiind în curs de executare.Analizînd situația existentă, plenara C.C. al P.C.R. a stabilit măsuri pentru dezvoltarea fondului locativ proprietate de stat și a organizațiilor obștești, îmbunătățirea întreținerii și administrării spațiului locativ, perfecționarea sistemului de finanțare a construcției de locuințe, precum și pentru sprijinirea mai intensă a populației în vederea construirii de locuințe proprietate personală.

3. Construirea 
de locuințe 
proprietate 
personală, cu 
sprijinul statu
luiPentru a veni în întâmpinarea dorinței manifestate în ultimii ani de un număr din ce în ce mai mare de cetățeni, se vor lua noi 

măsuri de stimulare și extindere a construc
ției de locuințe proprietate personală cu spri
jinul statului, îndeosebi prin acordarea de credite pe termen lung și atribuirea de terenuri pentru construcții.Se va pune accentul pe construirea de a- partamente în blocuri, în conformitate cu schițele de sistematizare a localităților.a) In vederea sprijinirii cetățenilor pentru construirea de locuință proprietate personală, 
statul acordă acestora credite pe termen lung, 
cu o dobindă de 1,5% garantate cu ipo
tecă asupra imobilelor respective. Creditul se va acorda în funcție de valoarea locuinței tip contractate. Acei care vor dori un confort mai ridicat vor suporta în întregime cheltuielile determinate de dotarea suplimentară 
a locuinței.Pentru a beneficia de credit, solicitantul va trebui să depună la început un avans.

Avansul minim și durata maximă de ram
bursare a creditului vor fi următoarele :

Sîmbătă seara a sosit la București Alteța Sa prințul Gholam Reza Pahlavi, fratele șahinșahului Iranului, împreună cu soția, prințesa Manige, care, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, va face o vizită de prietenie în țara noastră.Oaspetele este însoțit de șambelanul Curții Imperiale, dl. Abbas Ghilamchah, cu soția.Oaspeții și persoanele care ii însoțesc au fost întâmpinați, la aeroportul Băneasa, de Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Minjștri, cmsoția. Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, An-

ghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ion Drăgan, secretar general al Consiliului de Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, Gheorghe Fe- neșer, secretar general al Ministerului Economiei Forestiere, și alte oficialități.Au fost de față ambasadorul I- ranului la București, S. H. V. Sa- nandaji, cu soția, și membri ai ambasadei, sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii, și Jams- heed K. A. Marker, ambasadorul Pakistanului. (Agerpres)
DON VENIT PRIMULUI MINISTRU 

11 INDIEI, INDM GANDHILuni sosește la București primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi, într-o vizită oficială în țara noastră, în calitate de oaspete al președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.

II. DEZVOLTAREA CONSTRUCȚIEI 
DE LOCUINȚE PROPRIETATE DE STAT, 

COOPERATISTĂ Șl PERSONALĂ
J. Construirea 

de locuințe 
din fondurile 
statului

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A CONDI
ȚIILOR DE LOCUIT ALE POPULAȚIEI VA 
CONSTITUI ȘI ÎN VIITOR UNA DIN PRE
OCUPĂRILE DE SEAMA ALE PARTIDULUI 
ȘI STATULUI NOSTRU, ACEASTA FIIND 
O LATURA IMPORTANTĂ A POLITICII 
DE RIDICARE SISTEMATICA A NIVELU
LUI DE TRAI AL OAMENILOR MUNCII.

Statul va dezvolta fondul de locuințe în 
mediul urban pe care îl pune la dispoziția oa
menilor muncii prin închiriere, contribuind 
astfel la asigurarea și îmbunătățirea condiții
lor de locuit ale populației.a) Pe măsura creșterii potențialului econo- mio al țării, a eficienței întregii activități și, pe această bază, a acumulărilor socialiste, se 
vor aloca, în continuare, din resursele cen
tralizate ale statului, fonduri pentru construi
rea de noi imobile de locuit, dezvoltîndu-se patrimoniu] de locuințe proprietate de stat, care se închiriază populației Numai în actualul cincinal sînt prevăzute pentru construcția de locuințe fonduri de aproape 18 miliarde lei.

b) în viitor, se va acorda întreprinderilor 
economice de stat dreptul de a construi locuințe din fondurile proprii în vederea creării unui spațiu locativ pe care îl vor folosi pentru salariații lor.
2. Construirea 

de locuințe 
din fondurile 
cooperației și 
ale altor orga
nizații obșteștia) Unitățile cooperatiste pot să construiască 

din fonduri proprii locuințe pe care să le închirieze membrilor cooperatori sau specialiștilor care lucrează în cadrul acestor unități.b) Se vor putea organiza asociații coopera
tiste care, pe baza aportului cooperatorilor și a creditelor bancare, să construiască locuințe proprietate personală pentru membrii asociațiilor respective.c) De asemenea, și alte organizații obștești vor putea construi, din fondurile proprii, locuințe pe care să le administreze și să le închirieze membrilor lor.

Cate
goria Salariul tarifar lunar

Avansul 
minim în 

•/o față de 
prețul de 

deviz

Durata 
maximă 
de ram

bursare a 
credituluiI pînă la 1 500 Iei 20% 25 aniII 1501 — 2 000 „ 25% 20 aniIII peste 2 000 „ 30% 15 ani

Persoanele care urmează să fie pensionate, ca urmare a limitei de vîrstă, înainte de expirarea termenului de rambursare a creditului, vor beneficia de durata normală de restituire, stabilită în funcție de salariu, dacă o altă persoană salariată pe toată durata de rambursare se constituie garant.Pentru ca cetățenii să știe dinainte cu exactitate la ce sume se angajează, contractarea se va face la prețuri de deviz ferme.
Cei care vor achita integral prețul locuinței cu prilejul contractării vor beneficia de o 

bonificație de 5% din preț.
Creditele se vor acorda in funcție de ve

chimea avansului depus la C.E.C. La vechime egală se va aplica următoarea ordine de prio
ritate : cei care sînt transferați din altă localitate în interes de serviciu, cei care au familii cu mulți copii și condiții grele de locuit, cei care depun un avans mai mare, cei care aduc un aport deosebit în producție și au vechime mare în întreprindere.Locatarii evacuați pentru demolări, care doresc să-și construiască o locuință personală, pe bază de credit, vor avea prioritate față de orice alt solicitant, indiferent de vechime. Proprietarii ale căror locuințe vor fi demolate pentru noi construcții sau sistematizări vor fi îndrumați să depună întreaga despăgubire drept avans inițial pentru construirea unei noi locuințe personale. Pentru ca și cetățenii cărora li se demolează clădiri cu valoare redusă să-și poată construi o nouă locuință cu sprijinul statului, ei vor depune drept avans numai suma cuvenită ca despăgubire, dacă

(Continuare în pag. a Il-a)

Indira Gandhi, 
fiica lui Ja
waharlal Nehru, 
s-a născut la 19 
noiembrie 1917, 
la Allahabad, 
încă din tinere
țe a participat la 
lupta dusă de 
Partidul Congre
sul Național In
dian pentru in
dependența țării. 
A participat, de 
asemenea, la 
mișcarea studen
țească din India 
și din Anglia, 
unde a studiat 
la Universitatea 
din Oxford.

La vîrsta de 
21 de ani Indira 
Gandhi a deve
nit membră a 
Partidului Con
gresul Național 
Indian. Revenind 
în India, în 
cursul celui de-al 
doilea război 
mondial, a luat 
parte la lupta 
pentru indepen
dență din care 
cauză a fost în
temnițată timp de 13 luni.

Din 1947, după ce India a cu
cerit independența, Indira Gandhi 
a desfășurat o intensă activitate 
politică. Cu începere din 1955 a 
fost membră a Comitetului de lu
cru al Partidului Congresul Națio
nal Indian, iar în 1959 a fost 
aleasă președintele acestui partid. 
Ea a făcut parte din conducerea 
Universității din New Delhi. 
A consacrat mult timp și energie 
pentru îngrijirea și educarea co
piilor, precum și pentru emanci
parea femeilor. Activitatea sa in 
acest domeniu a fost recunoscută 
pe plan internațional, fiind aleasă 
vicepreședinte al Uniunii interna
ționale pentru protecția copiilor.

Indira Gandhi a ocupat funcția 
de ministru al informațiilor și ra
diodifuziunii în cabinetul indian 
condus de Lal Bahadur Shastri, 
iar la încetarea din viață a aces
tuia, in anul 1966, a fost desemnată 
de Partidul Congresului și apoi 
aleasă de parlament in funcția de 
înaltă răspundere de prim-ministru 
al Indiei. In prezent, Indira 
Gandhi deține și portofoliile Mi
nisterelor Afacerilor Externe și Pla
nificării și este președintele Comi
siei pentru energie atomică.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și India au 
cunoscut în ultimii ani o dezvol
tare continuă, multilaterală, în in
teresul ambelor popoare. Bunele 
relații romăno-indiene își găsesc 
expresie în evoluția ascendentă și 
în diversificarea schimburilor co
merciale, a cooperării economice și 
colaborării culturale și tehnico- 
științifice.

Vizitele reciproce româno-in- 
diene la nivel înalt, din ultimii ani, 
au adus o contribuție însemnată 
la întărirea și lărgirea relațiilor de 
prietenie dintre România și India, 
în interesul cauzei păcii în lumea 
întreagă.

Vizita în România a primului 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
va contribui la dezvoltarea și întă
rirea în continuare a legăturilor 
prietenești româno-indiene, la pro
movarea spiritului înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Poporul român, care privește ct» 
simpatie eforturile poporului in
dian pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de progres social, economic fi 
cultural, urează primului ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, un e®* 
duros bun venit în România.
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Hotărârea Plenarei C. C. al P. C. R. cu privire 
la dezvoltarea construcției de locuințe, 

îmbunătățirea administrării și întreținerii 
fondului locativ și noul regim al chiriilor

(Urmare din pag. I)aceasta este mai mică decît avansul legal. Pînă la punerea în funcțiune a noii lor locuințe, locatarilor evacuați pentru demolări li se asigură locuință în mod provizoriu din spațiul locativ al statului.b) Se va sprijini, totodată, construirea de locu
ințe proprietate personală în regie proprie, la cerere cu asistența tehnică a întreprinderilor de stat sau cooperatiste. Cetățenii care își vor construi locuințe în acest mod pot beneficia de credit pînă 
Ia 20 000 lei, cu dobîndă de 1,5%, rambursabil într-o perioadă de 15—25 de ani, garantat cu ipotecă asupra imobilului respectiv, cu condiția să facă dovada că au posibilități pentru realizarea construcției și aduc o contribuție materială proprie.Pentru a se crea condițiile necesare realizării acestor construcții, în schițele de sistematizare a orașelor se vor stabili zone în care populația va putea construi locuințe pe baza autorizațiilor de construcție eliberate de organele locale ale administrației de stat.
4. Construirea de 

locuințe pentru 
salariati din me
diul ruralr Unele categorii de locuitori ai satelor, în spe

cial cadre didactice, medici, specialiști din sta
țiuni de mașini și tractoare, întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole de producție nu au asigurată o locuință proprie corespunzătoare ; legislația actuală nu prevede posibilitatea acordării de credite salariaților domiciliați în mediul rural.Pentru a stimula și sprijini aceste categorii de salariați să-și construiască locuințe proprii în comunele în care își au locul de muncă, ei vor putea 
beneficia de un credit pînă Ia 15 000 lei, rambursabil într-o perioadă de 10—15 ani. Se va asigura și în acest fel o mai mare stabilitate a cadrelor de intelectuali din mediul rural.

De asemenea, salariații care au domiciliul în 
comunele din jurul orașelor (pînă la 30—40 km.) și au locul de muncă în orașe, vor fi îndrumați să-și construiască în comunele respective, cu mijloace proprii, case personale, putînd fi sprijiniți de stat cu credite pentru construirea de locuințe proprii. Ei vor putea beneficia de un credit pînă 
la 15 000 Iei pe termen de 10—15 ani.Creditele acordate salariaților din mediul rural vor fi acordate cu o dobîndă anuală de 1,5 la sută, fiind garantate cu ipotecă asupra imobilului respectiv.Măsurile preconizate pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe proprietate de stat, cooperatistă și personală, precum și întreținerea în cele mai bune condiții a imobilelor de locuit necesită 
sporirea cantităților de materiale de construcții. In acest sens, va trebui să se diversifice și să crească producția de prefabricate pentru toate tipurile de construcții de locuințe, în vederea economisirii materialului lemnos și a altor materiale deficitare; să se asigure cantități mai mari de materiale (cărămidă, țiglă, var etc.) de către industria locală și cooperativele agricole; să sporească în continuare producția de materiale de finisaj, de instalații, feronerie, materiale electrotehnice, obiecte sanitare și altele, pentru satisfacerea în mai mare măsură a necesităților crescînde ale populației.Este necesar, totodată, să se organizeze baze și depozite pentru desfacerea într-o gamă variată a materialelor de construcții atît pentru construirea, cît și pentru întreținerea locuințelor.în acest scop. Comitetul de Stat al Planificării, ministerele șl celelalte organe de resort vor prezenta propuneri de măsuri care să fie cuprinse în planul de stat începînd din anul 1968.
5. Vînzarea de lo- 

cuinte către 
populație1 a) Pentru a veni în întîmpinarea cererilor unor cetățeni de a-și cumpăra locuințe din fondul locativ existent al statului, vor fi vîndute populației, 

pe bază de credite pe termen lung, clădirile cu un 
număr redus de apartamente, precum și aparta
mente din blocurile în care există și locuințe 
proprietate personală. în unele cazuri, cu aprobare specială a Consiliului de Miniștri, se vor vinde și clădiri mari, cu mai multe apartamente.Listele clădirilor ce se pun în vînzare vor fi stabilite de către comitetele executive ale sfaturilor populare orășenești, în termen de 6 luni de la apariția actelor normative privind vînzarea de locuințe către populație.

b) Evaluarea locuințelor ce se pun în vînzare va fi făcută de comisii ale comitetelor executive ale sfaturilor populare orășenești, în componența cărora vor intra, în afară de delegații comitetelor executive, și cetățeni care se bucură de prestigiu și autoritate în cartierul în care se află clădirile în cauză.Evaluarea va fi astfel făcută, încît prețurile să corespundă situației reale a clădirilor respective, în acest scop, Comitetul de Stat pentru îndrumarea și Controlul Organelor Locale ale Administrației de Stat și Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor, vor stabili norme de evaluare în funcție de starea și mărimea construcției, dotare, amplasare, vechime.în vederea realizării unui larg control obștesc asupra evaluării, listele cuprinzînd clădirile ce se pun în vînzare și prețul lor vor fi afișate la sediile comitetelor executive ale sfaturilor populare orășenești Cetățenii pot face contestații, care vor fi soluționate de către comitetul executiv respectiv.c) Pentru sprijinirea populației de la orașe în vederea cumpărării acestor locuințe, statul va a- 
corda credite pe termen lung cu o dobîndă de 1,5% pe an, garantate cu ipotecă asupra imobilelor respective. Creditul se va acorda cu condiția ca soli- citanții să depună la cumpărare un avans.Avansul Inițial minim și durata de rambursare a creditului se vor stabili după aceleași criterii prevăzute pentru construcțiile noi, reducîndu-se durata de rambursare în funcție de gradul de uzură al locuințelor.

d) Cetățenii care locuiesc în imobilele proprie
tate de stat puse in vînzare, au prioritate la cum

părarea locuințelor respective. în cazul cînd o locuință este ocupată de mai mulți locatari, care-și manifestă dorința de a o cumpăra, prioritatea se acordă în funcție de numărul copiilor în familie, suprafața locativă ocupată, vechimea în locuință etc. Dacă nici un locatar nu-și exercită dreptul de prioritate, locuința în cauză poate fi vîndută și altor persoane, care domiciliază în localitatea respectivă, în următoarea ordine de preferință : celor care oferă inițial întregul preț al locuinței, celor care oferă un avans inițial mai mare, celor care se angajează să restituie creditul într-un termen mai scurt. In aceste cazuri cumpărătorii pot intra în locuință în condițiile care se vor stabili pentru toți proprietarii ce nu locuiesc în prezent în propriile lor clădiri.
6. Alte măsuri de 

stimulare a 
construirii și 
cumpărării de 
locuințe perso
nalea) Cetățenilor care doresc să construiască locuințe proprietate personală și nu posedă terenuri proprii li se atribuie, în folosință veșnică, te

renurile necesare din fondul de stat. De asemenea, se atribuie cumpărătorilor, în folosință veșnică.
III. ORGANIZAREA CONSTRUCȚIEI DE LOCUINȚE. 
MODUL DE ÎNTREȚINERE Șl ADMINISTRARE 

A FONDULUI LOCATIVStatul cheltuiește fonduri însemnate atît pentru construirea, cît și pentru întreținerea fondului locativ. Cu toate acestea, starea multor clădiri proprietate de stat, în special a celor vechi, nu este corespunzătoare, deoarece în numeroase cazuri întreprinderile de administrare a fondului locativ nu se preocupă suficient de executarea în timp util a lucrărilor de reparații, ceea ce duce la accelerarea degradării clădirilor. în schimb, la unele imobile se execută reparații costisitoare, care nu sînt de strictă urgență sau care — potrivit regle- mentărilor în vigoare — trebuie făcute-de locatari. Sînt numeroase cazuri cînd cetățenii care locuiesc în imobile proprietate de stat nu se ocupă cu simț gospodăresc, și dau dovadă de insuficientă răspundere față de întreținerea și conservarea spațiului de care beneficiază, nu execută reparațiile interioare ce le revin, ceea ce contribuie la deteriorarea prematură a unor imobile.Există deficiențe și în întreținerea locuințelor proprietate personală, care sînt închiriate. Unele prevederi din actuala legislație privitoare la normarea și repartizarea spațiului locativ au constituit una din cauzele slabei preocupări a proprietarilor pentru întreținerea și conservarea locuințelor. De asemenea, datorită insuficientei aprovizionării a fondului pieței cu materiale de construcții și instalații, nu au putut fi executate în bune condiții reparațiile necesare la unele locuințe proprietate personală.Pentru a se asigura realizarea în condiții optime a sarcinilor mereu sporite în domeniul construcțiilor de locuințe și al întreținerii spațiului locativ, este necesară o nouă formă de organizare a acestor activități.
a) în acest scop, se vor înființa, în subordonarea 

organelor locale ale administrației de stat, între
prinderi teritoriale pentru locuințe, bazate pe prin
cipiul gestiunii economice. Aceste întreprinderi se vor ocupa de : proiectarea și construirea prin mijloace proprii sau prin organizațiile specializate a imobilelor de locuit, atît pentru stat cît și pentru cetățeni, în acelfeași condiții de preț, termen de execuție, calitate etc. ; întreținerea și repararea fondului de locuințe al statului ; în limita capacității lor vor executa și lucrări de reparații de locuințe proprietate personală ; administrarea, inclusiv închirierea locuințelor din fondul statului ; acordarea de asistență tehnică, la cererea cetățenilor care își construieso locuințe în regie proprie.în orașele mari, unde construcțiile de locuințe au un volum important, se vor organiza întreprinderi specializate în construcția de locuințe, precum și întreprinderi pentru administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ. în celelalte cazuri, se vor organiza întreprinderi teritoriale unice, care vor îndeplini toate atribuțiile arătate.b) Alături de întreprinderile de stat specializate 
în construirea și repararea locuințelor, va fi an
trenată și cooperația. în acest scop, cooperația
IV. REGIMUL DE FOLOSIRE A SPAȚIULUI LOCATIV
1. Folosirea spa

țiului locativ 
proprietate de 
stat și coopera
tistăa) Pentru a asigura folosirea Judicioasă și distribuirea echitabilă a locuințelor proprietate de 

stat și cooperatistă se va aplica, în continuare, 
la aceste locuințe regimul de normare și reparti
zare a spațiului locativ.în acest scop, pornindu-se de la posibilitățile actuale, norma de repartizare a spațiului locativ proprietate de stat va fi de 8 mp pentru fiecare persoanăLa repartizarea spațiului se va da prioritate : muncitorilor calificați ; specialiștilor și altor categorii de lucrători transferați în interes de serviciu ; constructorilor de pe marile șantiere care execută lucrări pe timp îndelungat, pentru oe- rioada cît durează lucrările de construcție, precum și în continuare dacă rămîn în localitatea respectivă; familiilor cu mulți copii. In limita 

terenurile aferente clădirilor ce vor fi puse în vînzare. Pentru folosința terenurilor, cei în cauză plătesc o taxă anuală echivalentă cu impozitul pe proprietatea asupra terenului.b) Locuințele personale ce vor fi construite, precum șl cele cumpărate de la stat din fondul locativ nou, existent, vor fi scutite de impozitul pe clădiri pe timp de 10 ani, iar cele cu un grad de uzură mai mare pe o perioadă de 5 ani.c) Locuințele proprietate personală vor fi exceptate de la regimul de normare și repartizare a spațiului locativ.d) Locuințele personale construite cu sprijinul statului, precum și cele cumpărate de la stat, constituie proprietatea cetățenilor respectivi și pot forma obiectul unei succesiuni sau donații, dobîn- ditorul preluînd asupra sa obligația de plată a creditului rămas neachitat.Cît timp creditul nu a fost rambursat, locuințele proprietate personală dobîndite pe bază de credit nu pot fi vîndute, demolate sau restructurate decît cu autorizarea prealabilă a băncii care a acordat creditul.
e) Proprietatea personală este limitată Ia o sin

gură locuință, cu excepția caselor personale de odihnă sau de turism, construite sau dobîndite în condițiile legii.în, consecință, nu este admisă construirea sau cumpărarea de locuințe în scopul revînzării sau închirierii.f) în vederea evitării aglomerării orașelor, nu se 
vor acorda credite pentru construcția de locuințe 
decît cetățenilor care domiciliază în localitățile 
respective. Cetățenii pot construi locuințe prin mijloace proprii, în orașe mai mici decît cele în care domiciliază, cu aprobarea comitetelor executive ale sfaturilor populare orășenești ale localităților în care doresc să-și construiască locuințe.Nu se acordă credite pentru construcția de locuințe în orașele în care lucrează, salariaților care locuiesc în comunele din jurul orașelor respective, la o distanță de pînă la 30—40 km.

meșteșugărească va organiza în orașe unități de reparații care să deservească pe cetățeni. în limita capacității lor, aceste unități vor efectua și construcții de locuințe personale pentru cetățeni, îndeosebi imobile mici, case individuale.e) întreprinderile specializate și organizațiile cooperatiste cu care cetățenii contractează construcții de locuințe au datoria să urmărească reducerea continuă a costului acestora, îmbunătățirea calității lucrărilor și finisajului, încît să poată oferi locuințe ieftine, corespunzătoare din punct de vedere al confortului Totodată, se vor elabora proiecte-tip de locuințe într-o gamă variată, inclusiv locuințe ieftine, cu soluții constructive economice.d) în imobilele mari, cu mai multe apartamente, 
se vor constitui asociații de locatari, cu persona
litate juridică, care se vor ocupa de problemele de gospodărire internă a părților comune ale imobilului. în cazul cînd locatarii sînt și proprietari, asociațiile se vor ocupa și de problemele ce privesc» pe proprietari : efectuarea reparațiilor capitale, asigurarea raporturilor cu autoritățile etc.e) întreprinderile sau sectoarele care se ocupă în prezent cu construcția, gospodărirea fondului de locuințe, vînzarea de locuințe, repararea lor, vor fi preluate de noile unități ce se vor organiza pentru construcția, administrarea și repararea locuințelor.f) în vederea reducerii cheltuielilor de administrație, se va diminua aparatul administrativ și de conducere, precum și\ cel tehnic și de execuție, prin unificarea actualelor întreprinderi de administrație cu cele de reparații : de asemenea, aparatul tehnic și de execuție va fi folosit și la lucrările de construcții în perioadele cînd nu este ocupat cu reparațiile; totodată, vor fi trecute unele atribuții, exercitate în prezent de salariați ai actualelor întreprinderi de administrație locativă, asupra împuterniciților asociațiilor de locatari, cărora li se va acorda de către stat o indemnizație lunară pentru activitatea depusă.g) Plenara subliniază obligația chiriașilor de a întreține și folosi cu spirit gospodăresc, în cît mai bune condiții, locuințele. Chiriașii au următoarele obligații principale: întreținerea și repararea elementelor de construcții și instalații din interiorul locuinței ; repararea și înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate ca urmare a unei folosiri necorespunzătoare a acestora ; întreținerea și repararea elementelor de construcții și instalații din părțile comune ale imobilului și ale anexelor sale ; predarea, la plecare, către proprietar, a locuinței în stare normală de folosință : plata regulată a chiriei și a cotei din cheltuielile comune ale clădirii Interesele păstrării și întreținerii fondului de locuințe cer respectarea strictă a acestor obligații și intransigentă față de cei care le încalcă.
disponibilităților, se vor acorda locuințe și altor cetățeni din orașe, ținîndu-se seama de condițiile lor de locuit, situația familială, vechimea și aportul în producție. zSalariații transferați în interes de serviciu, care au primit repartiții, dacă se stabilesc definitiv în localitate, vor fi îndrumați,, să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală.Toate categoriile de oameni ai muncii care prin profesiunea lor au dreptul, conform legii, la un spațiu suplimentar vor beneficia de acest spațiu plătind chirie potrivit noilor reglementări, cu majorările stabilite pentru spațiul excedentar.Pentru a se evita creșterea aglomerării în orașele mari, nu se vor putea aduce în aceste orașe, prin transfer, salariați din alte localități decît cu aprobarea Consiliului de Miniștri.De asemenea, nu se vor acorda locuințe din fondul de stat salariaților care lucrează în orașe, dar locuiesc în satele din jurul acestora la o distanță de 30—40 kmb) Locuințele construite din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice, precum și locuințele proprietate a organizațiilor cooperatiste sau obștești vor fi supuse și ele regulilor de normare și repartizare a spațiului locativ. Repartizarea locuințelor va rămîne, însă, în competența întreprinderilor și organizațiilor obștești respectivePentru a asigura stabilitatea la locul de muncă, contractele de închiriere încheiate pentru aceste locuințe vor fi considerate accesorii la contractele de muncă. în cazul plecării din întreprinderea sau 

organizația respectivă, la inițiativa sau din vina salariaților, aceștia vor fi obligați ca în termen de 6 luni să elibereze locuințele. După pensionare, foștii salariați ai întreprinderilor și organizațiilor cooperatiste și obștești vor avea dreptul să locuiască în continuare în locuințele pe care le-au ocupat în calitate de salariați.c) Cetățenii care se mută în locuința lor construită, cumpărată sau obținută printr-o nouă repartiție, precum și proprietarii care se mută în propriile lor locuințe și au deținut o suprafață locativă proprietate de stat sau cooperatistă, vor fi obligați să elibereze această suprafață. Persoanele care se mută în altă localitate vor avea dreptul să-și păstreze vechea locuință timp de cel mult 6 luni de la mutare.
d) Spațiul repartizat din fondul de stat sau al întreprinderilor ori al organizațiilor cooperatiste și obștești va fi folosit de titularul repartiției și 

de familia sa. Se va admite subînchirierea parțială a locuinței, inclusiv sub formă de cameră mobilată, fără ca aceasta să constituie un mijloc de realizare a unor venituri speculative.
2. Folosirea locu

ințelor proprie
tate personală

a) Locuințele proprietate personală vor fi ex
ceptate de la regimul de normare și repartizare 
a spațiului locativ. Persoanele care ocupă în pre

V. NOUL REGIM AL CHIRIILORPe măsura creșterii fondului locativ proprietate de stat, au sporit considerabil și sumele alocate pentru amortizarea, administrarea și întreținerea locuințelor. Numai în perioada 1960—1966, statul 
a cheltuit pentru reparații și administrarea fon
dului locativ 2,6 miliarde lei. Chiriile încasate au 
acoperit numai 35—40% din cheltuielile unităților 
de gospodărie locativă.Aceasta se datorește nivelului scăzut al chiriei, necuprinderii în calcul a dependințelor, precum și cheltuielilor exagerate pentru administrarea și întreținerea fondului locativ.La stabilirea în 1953 a tarifului chiriilor — de 1,20—1,50 lei pe m.p. suprafață locuibilă, care este și în prezent în vigoare — criteriul principal a fost nivelul salariului mediu. Cu toate că salariul mediu a crescut continuu de la 447 lei în 1953 la 1 244 lei în prezent, iar costul construcțiilor și cheltuielile de reparații au sporit datorită îmbunătățirii salarizării, majorării prețurilor la unele materiale de construcții și altor cauze, totuși tariful chiriilor a rămas nemodificat. Ca urmare, dacă în 1953, pentru un apartament de 2 camere chiria reprezenta circa ll°/o din salariul mediu, în prezent, la aceeași locuință, chiria reprezintă numai 4,7% din salariul mediu.Actualul sistem al chiriilor nu este echitabil datorită faptului că în prezent chiria se calculează numai pentru suprafața camerelor de locuit, fiind scutite de plată dependințele (bucătărie, cămară, baie, vestibul și altele), deși acestea determină, în mare măsură, gradul de confort al locuinței. Ca • urmare, diferența de confort între două locuințe nu se reflectă în mod corespunzător în nivelul chiriilor plătite pentru acestea. Trebuie avut în vedere, totodată, că pentru construirea și întreținerea dependințelor, care au o suprafață însemnată, re- prezentînd peste 35% din totalul suprafeței construite, statul cheltuiește fonduri importante, care nu sînt recuperate în prezent prin chirie.La aceasta se mai adaugă faptul că actualul sistem de gospodărire a spațiului locativ generează un aparat administrativ numeros, a cărui întreținere reclamă cheltuieli însemnate. Numai în București acest aparat a crescut de la 860 de salariați în 1960 la 1 700 în 1966

Categoria suprafețelor Tarif de bază în funcție de salariul tarifar sau pensia chiriașuluipînă la 800 lei 801—1 000 lei peste 1000 leiLa suprafața locuibilă (lei/m.p.) 1,80 2,20 2,50La suprafața dependințelor (bucătărie, baie, cămară, vestibul, verandă, culoar, debara, oficiu) — (lei/m.p.) 0,72 0,88 1,00La suprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe de folosință exclusivă — (lei/m.p.) 0,36 0,44 0,50La suprafața grădinii și curții, în afara căilor de acces (lei/m.p. anual) 0,50 0,50 0,50Chiria va fi calculată la tariful pentru salariul tarifar sau pensia titularului de contract din familia respectivă.Chiriașilor care nu sînt salariați sau pensionari li se va aplica tariful stabilit pentru salariații eu peste 1 000 lei salariu.La chiria calculată în funcție de suprafață se va adăuga o sumă fixă pentru folosința băii, și anume s 12 lei lunar pentru baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie cu duș.c) La tariful de bază pe m.p. de suprafață locuibilă se vor aplica următoarele corective:— o majorare de 3Oo/o pentru încălzire centrală sau gaze în sobă :— o reducere de 10% la locuințele fără instalație de apă. canal, electricitate și de 15% pentru camerele situate la subsol sau în mansarde direct sub acoperiș. Reducerile 9e vor aplica cumulativTot la tariful de bază pe m.p. de suprafață locuibilă se va aplica o majorare progresivă pentru spațiu] excedentar (ce depășește 8 m.p. de persoană) și anume :— 25o/o pentru primii 10 m.p. ;— 5Oo/o pentru următorii 10 m.p. ;— 100% pentru restul de suprafață excedentară.Chiria stabilită potrivit criteriilor arătate va fi majorată cu 10 la sută pentru locuințele aflate în zone centrale și viled) In cazul cînd chiriașul subînchiriază o parte a locuinței, el va încasa de la subchiriaș chiria aferentă suprafeței locuibile subînchiriate și dependințelor la care are acces subchiriașul, precum și o majorare care nu poate depăși 15°/<> din suma astfel calculată. In cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea nu poate depăși 15O°/o, în funcție de confortul spațiului mobilate) Pentru asigurarea încasării regulate a chiriilor la spațiul locativ proprietate de stat, reducerea cheltuielilor de administrație și scutirea chiriașilor de unele deplasări legate de achitarea chiriei. aceasta se va reține odată cu plata salariului.f) Chiria pentru spațiile cu altă destinație decît locuință (spații cu caracter industrial, spații comerciale. depozite, garaje, spații pentru exercitarea unor profesiuni, sediile pentru birourile Instituțiilor și întreprinderilor etc.) va fi stabilită prin
tr-o reglementare specială. 

zent, cu chirie, spațiul locativ în imobile particulare vor putea rămîne în continuare chiriași, plătind chiria legală. Aceștia vor încheia noi contracte de închiriere, cu excepția acelora care urmează să se mute pentru a permite intrarea proprietarilor în casele lor.b) Cetățenilor care au locuințe proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, li se vor crea condiții să se mute în propriile case în cel mult un an de zile din momentul în care proprietarul solicită acest lucru. Organele locale ale administrației de stat vor acorda tot ajutorul pentru rezolvarea acestor cereri. In cazul în care chiriașul contractează construirea unei locuințe proprietate personală, el va putea să rămînă în vechea locuință pînă la darea în folosință a noii construcții.
c) Ixjcuința personală va fi folosită pentru uzul 

proprietarului și al familiei sale. în locuința personală, proprietarul va putea închiria parțial spații, inclusiv sub formă de cameră mobilată, fără ca aceasta să constituie un mijloc de realizare a unor venituri speculative.d) Toate reglementările juridice existente privind regimul construirii, cumpărării, vînzării, do- bîndirii, atribuirii și folosirii clădirilor și spațiului de locuit vor fi reexaminate și unificate, ținîndu-se seama de principiile și măsurile prevăzute în prezenta Hotărîre.
Toate acestea au determinat ca acoperirea cheltuielilor făcute cu administrarea și întreținerea fondului locativ să fie suportate în mare parte din bugetul statului Pierderile înregistrate au crescut an de an, raportul între chirii și cheltuieli prezen- tîndu-se astfel : — în milioane lei —1960 1966Venituri din chirii 157 351Cheltuieli 459 888Pierderi 302 537Menținerea actualului regim al chiriilor ar face ca în 1970 pierderile să ajungă la aproape 700 milioane lei.Această situație constituie o frînă în sporirea fondului locativ de stat prin noi construcții, în întreținerea și buna conservare a locuințelor, cu atît mai mult cu cît, pe măsura măririi suprafeței, cresc și cheltuielile nerecuperate din chirii.Se impun, în consecință, măsuri pentru modifi

carea actualului regim al chiriilor, așezarea lui pa 
principii economice, care să permită acoperirea in
tegrală a cheltuielilor efectuate pentru amortiza
rea, întreținerea și administrarea fondului locativ.a) Noul regim al chiriilor va avea la bază următoarele criterii principale :

— pentru suprafața locuibilă de 8 mp de care 
beneficiază o persoană se stabilește un tarif mi
nimal ;

— pentru suprafața locuibilă excedentară sa 
vor aplica majorări diferențiate după mărimea 
acestei suprafețe ;

— chiria se va calcula și pentru suprafața de
pendințelor, gradul de confort și zona de ampla
sare a locuinței în cadrul orașului;

— tariful chiriilor va fi unic pe întreg cuprinsul 
țării, indiferent de proprietar (stat, organizație cooperatistă sau obștească, persoană particulară), 
dar diferențiat în funcție de nivelul veniturilor 
chiriașilor.b) Tariful de bază lunar pe metru pătrat est» următorul t

g) Noul regim al chiriilor va intra In vigoare 
în cursul trimestrului 11/1968, în acest scop, se va 
elabora noua lege a chiriilor.

Acordarea de in
demnizații unor 
categorii de sala
riatiAplicarea noului regim al chiriilor se face în condițiile în care, în cursul anilor 1968—1969, se va proceda — așa cum a stabilit plenara C.C al P.C.R. — la majorarea salariilor.a) Pentru perioada pînă la majorarea salariilor prevăzută a se înfăptui în anii 1968—1969, 
se va acorda unor categorii de salariați titulari de 
contracte de închiriere o indemnizație neimpoza
bilă, diferențiată în funcție de nivelul salariului și numărul membrilor de familie, după cum urmează :Cei cu salariul pînă la 1000 lei vor primi o indemnizație egală cu :— 100% din diferența de chirie, dacă în familie nu este alt salariat decît titularul și dacă acesta are copii ;— 75o/o din diferență, dacă în familie mai sînt și alți salariați, însă au copii ;— 5O°/o din diferență, dacă în familie nu este alt salariat decît titularul care este căsătorit, dar nu are copii— Nu se acordă indemnizație dacă titularul este necăsătorit, precum și dacă în familie mai există și alți salariați, dar nu au copii.Cei cu salariul de la 1 001 la t 500 lei vor primi o indemnizație egală cu :— 75o/o din diferență, dacă în familie nu este alt salariat decît titularul și dacă acesta are copii ;— 50% din diferență, dacă în familie mai sînt și alți salariați, însă au copii ;— 25o/o din diferență, dacă în familie nu este alt salariat decît titularul care este căsătorit, dar nu are copii.în elaborarea noului regim al chiriilor s-a avut în vedere ca prin toate măsurile prevăzute pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, îndeosebi prin majorarea generală a salariilor, să se înfăptuiască sarcina stabilită de Congresul al IX-lea al partidului de a spori în 1970 salariul real cu circa 25% față de 1965

★Plenara C.C. al PC.R. apreciază câ măsurile cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe, mai buna folosire și întreținere a fondului locativ și noul regim al chiriilor vor duce la gospodărirea mai eficientă și păstrarea cu mai multă grijă a locuințelor, la creșterea numărului și ridicarea confortului acestora, ceea ce va contribui la îmbunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii— element important al nivelului lor de trai.
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MĂSURI DE MARE ÎNSEMNĂ TA TE
PENTRU PERFECȚIONAREA 

COINTERESĂRII MATERIALE Șl 
CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI

Retribuția socială echitabilă — 
consecvent aplicată

Prin conștiin
ciozitate, cali
ficare, stabili
tate-venituri 
mereu sporite

Din nou, ziarele ne-au adus o veste 
îmbucurătoare: Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 
1967, cu privire la îmbunătățirea sis
temului de salarizare și majorare a 
salariilor. Parcurgîndu-i paragrafele, 
se desprinde și de astă dată că în 
centrul preocupărilor partidului stă 
grija pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor muncii. 
Acest lucru l-am simțit și îl simt per- 
mț. -ent.

.1 sînt muncitor șlefuitor la fabri
ca de mobilă a Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Pitești. 
Lucrez aici de la înființarea combina
tului, de aproape 5 ani. Neavînd la 
început calificarea corespunzătoare 
am fost încadrat la un salariu de 660 
lei. De la 1 august 1967, însă, cînd 
a avut loc mărirea salariilor mici în 
toate ramurile de activitate, eu am 
ajuns să primesc 712 lei pe lună. A- 
cum, .din nou o majorare, accentul 
punîndu-se pe diferențierea corespun
zătoare a salariului tarifar. După noua 
Hotărîre, se stimulează interesul celor 
care vor să dobîndească o calificare 
mai înaltă. Sînt și eu înscris la cursu
rile pentru a deveni tîmplar. Și, opti
mist, am făcut cîteva calcule. Ime
diat, în urma absolvirii cursului voi 
fi încadrat în categoria a 4-a, care 
îmi aduce un spor de salariu de 102 
lei. Dacă la acest spor îl voi mai a- 
dăuga și pe cel de vechime, de 3 la 
sută, eu încadrîndu-mă la categoria 
de 5 pînă la 10 ani, înseamnă să pri
mesc în mînă vreo 900 lei. In total, 
sporul de salariu de la 1 august 1967, 
rit și cel atribuit prin noua Hotărîre, 
ar ajunge la 220 lei. Adică, aproape 
cît o treime din salariul pe care l-am 
avut inițial. Ceea ce mă îndeamnă și 
mă obligă — alături de întregul co
lectiv al combinatului — să-mi înde
plinesc conștiincios sarcinile de pro
ducție, să dau lucru de cea mai bună 
calitate, în condițiile unui preț de 
cost cît mai redus.

Gh. V. STAN 
muncitor șlefuitor 
C.I.L.-Pitești

La cîștiguri mai mari — 
sarcini și responsabilități 
corespunzătoare

în oțelăria noastră, 
una din echipele me
le, cea a primului to- 
pitor Avram Opriș, 
formată din patru oa
meni, cu salarii tari
fare cuprinse între 
1010—1673 lei, își rea
liza lună de lună sar
cinile de plan și sorti
mentele. în medie, 
echipa beneficia de un 
acord de peste 20 la 
sută, iar pentru rea
lizarea și depășirea 
planului sortimental 
se mai acordau 12—15 
la sută, ca spor. Cu 
toate acestea, salariul 
tarifar nu reprezenta 
decît 70 la sută din 
cîștigul total. Interve
nea și un alt mare 
neajuns : cel al „uni
formizării" cîștiguri- 
lor, adică acordarea 
aceluiași salariu tari
far, în cadrul aceleiași 
categorii, unor oameni 
cu calificare, expe
riență și hărnicie di
ferită.

Pornind de la aces
te situații, constatate 
chiar la echipele de la 
cuptoarele pe care le 
conduc, consider foar
te bine venite preve
derile recentei Hotă
râri, cu privire la îm
bunătățirea sistemului 
de salarizare și majo
rare a salariilor. Mă
surile preconizate au 
puterea, în primul 
rind, să pună în acord 
deplin sistemul co
interesării materiale 
pe ansamblul său cu 
cerințele și tendințele

de dezvoltare a în
tregii economii națio
nale. Pe de altă parte, 
deosebit de importan
tă este grija partidului 
și statului nostru de 
a asigura tuturor ca
tegoriilor de salariați 
cîștiguri stabile, care 
să constituie pîrghia 
principală în creșterea 
salariului real al oa
menilor muncii.

Nouă oțelarilor, oa
menilor care lucrăm 
într-o ramură condu
cătoare a economiei 
naționale, măsurile 
Hotărîrii ne aduc îm
bunătățiri substanțiale. 
Se prevede ridicarea 
ponderii salariului ta
rifar pînă la 90—100 
la sută din totalul 
cîștigului. Aceasta în
seamnă că fiecare oțe- 
lar, în condițiile reali
zării integrale a nor
melor (care la rîndul 
lor vor trebui așezate 
pe baze cu adevărat 
științifice) va avea a- 
sigurat un spor ■ cert 
de venituri de peste 
20 la sută, fată de pe
rioada actuală. Vom 
beneficia, de aseme
nea, în continuare, de 
sporuri pentru depăși
rea producției fizice de 
oțel, precum și de pri
me pe parcursul anu
lui. în cazul elaborării 
șarjelor de înaltă ca
litate și în sortimentul 
planificat. în același 
timp, pentru continui
tatea și vechimea în

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salariilor subli
niază necesitatea de a condijiona acor
darea salariului tarifar de îndeplinirea 
unor indicatori sintetici pe întreprindere, 
precum și a unor sarcini proprii diferi
telor compartimente de activitate.

Experiența dovedește că actuala re
glementare potrivit căreia, independent 
de gradul realizării sarcinilor de plan, 
personalul tehnico-administrativ primește 
salariul tarifar de încadrare, este depă
șită și constituie o frînă în ridicarea 
pe o nouă treaptă, calitativ superioară, 
a eficienței întregii activități economice. 
La menținerea unor asemenea regle
mentări anacronice, a unor neajunsuri 
în realizarea indicatorilor de plan a 
contribuit, înfr-o mare măsură, lipsa 
unor pîrghii eficiente de cointeresare 
materială care să îmbine înfr-un tot 
armonios cele două laturi esențiale 
ale sale : stimularea materială a rezul
tatelor bune obținute și răspunderea 
materială pentru neîndeplinirea indica
torilor de plan.

De aceea, consider că Hotărîrea re
zolvă în mod realist și obiectiv una din 
principalele probleme ale desăvîrșirii 
construcției socialiste, și anume, așeza
rea pe baze trainice, științifice, purtă
toare a înaltei eficiențe a principiului 
cointeresării materiale. Este astfel întă
rită unitatea indisolubilă, proprie econo
miei noastre socialiste, între recompen
sarea materială pentru rezultatele bune 
obținute și răspunderea materială în 
cazul nerealizării sarcinilor trasate prin 
planul de sfat. In această lumină este 
ușor de înțeles efectul mobilizator pe 
care îl va avea acordarea salariului ta
rifar integral asupra creșterii calitative a 
eficienței activității economice.

Pentru a ilustra eficiența noilor mă
suri adoptate este suficient cred să ară
tăm că, deși pe primele 9 luni din a- 
cest an un număr de 22 întreprinderi 
industriale din Capitală nu au îndeplinit 
planul pe sortimente, alte 9 nu au rea
lizat planul productivității muncii, iar 29 
au depășit cheltuielile de producție pla
nificate, totuși aceste fenomene nega
tive, dăunătoare economiei naționale, 
n-au influențat gradul de retribuție a 
conducerilor tehnice-administrative, care 
au primit integral salariul tarifar de în
cadrare. Totodată, o recentă analiză 
efectuată de Direcția de control și re
vizie pentru orașul București din Minis
terul Finanțelor a stabilit că la un nu
măr de 3 mari întreprinderi, pierderile 
planificate au fost substanțial depășite. 
Cu toate acestea, personalul de condu

muncă — oamenii mei 
de bază au în majori
tate peste 15 ani vechi
me la locul de muncă 
— se acordă după Ho
tărîre alte sporuri su
plimentate, de 7—10 la 
sută.

Pentru a întregi 
imaginea cîștigurilor 
totale anuale, trebuie 
să mai adaug că oțe- 
larii care lucrează cu 
înaltă productivitate și 
economic de-a lungul 
unui întreg an de 
muncă au posibilita
tea să-și sporească ve
niturile, datorită gra- 
tificațiilor acordate în 
plus de conducerea 
combinatului. Dar, 
marile avantaje oferi
te de noua Hotărîre 
nu sînt concesii gra
tuite făcute de stat. 
Se cere pentru acea
sta din partea fiecărui 
muncitor concentrarea 
eforturilor pentru ri
dicarea calificării și 
specializării, o fermă 
disciplină tehnologică 
și de muncă, lichida
rea pagubelor. Pe bu
nă dreptate, acestea 
trebuie recuperate de 
la cei care le pro
voacă. La cîștiguri 
mari e foarte bine ca 
și cerințele să fie spo
rite.

Dumitru STÎNGIJ 
maistru oțelar, 
Combinatul 
siderurgic 
Hunedoara 

cere, nu numai că a primit integral sa
lariile tarifare, dar a beneficiat și de 
salarii personale, totalizînd peste 33 000 
lei.

Anomaliile în aceste cazuri sînt ab
solut evidente și ele arată că le-a su
nat ceasul. Dar, prezintă un interes 
deosebit și prevederea potrivit căreia 
principiul amintit își găsește aplicarea 
și la personalul tehnico-administrativ și 
de conducere din centratele industriale, 
punîndu-se astfel pe baze realiste co
interesarea organelor ierarhice superi
oare pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Apare ca o măsură de o excep
țională importanță, pe linia întăririi 

nitățile economice sînt do
tate, în prezent, de către 
stat cu tot ceea ce le este 
necesar. Mijloace circulante, 
utilaje, fonduri de investi

ții, credite de tot felul sînt puse cu 
încredere la dispoziția fiecărei în
treprinderi, ea avînd în schimb doar 
o obligație, ce este drept esențială : 
să le gospodărească cu grijă și, pe 
această bază, să le fructifice cu 
maximă eficiență.

— In general, ne spunea tov. Va- 
sile Nini, directorul Direcției regio
nale de statistică Banat, cu cele 
148 milioane beneficii și 120 milioane 
lei economii nete peste plan, obținute 
in nouă luni ale acestui an, s-au bă
tut toate „recordurile** de pînă acum 
în domeniul eficienței. Dar, aceste 
succese sînt umbrite de existenta 
unor „pete negre**, care fac să pă
lească acuratețea rezultatelor. Des
pre ce este vorba ? „Coexistă** încă 
unități economice care se complac să 
trăiască pe spinarea altora. De pildă. 
17,2 milioane lei măsoară volumul 
beneficiilor nerealizate, iar „cam- 
pioane** în această direcție sînt în
treprinderea forestieră Caransebeș și 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii Arad. Economiile peste plan 
trebuiau să fie de 135 milioane lei, 
însă 15 milioane lei au fost „mîncate** 
de depășirea prețului de cost la în
treprinderi ca „Fructus“-Timișoara 
sau „Otelul roșu**. Și, pentru a în
cheia această succintă prezentare, 
trebuie să mai arăt că pe 9 luni ale 
acestui an volumul rebuturilor s-a 
ridicat la 56,7 milioane lei, iar cel al 
cheltuielilor neeconomicoase la a- 
proape 23 milioane lei.

Desprindem, deci, hotărîrea majo
rității întreprinderilor din regiune 
de a administra cu grijă fiecare leu, 
în vederea obținerii de rezultate op
time. Sînt evidente însă și unele 
practici parazitare, caracterizate 
printr-un interes scăzut fată de 
actele ce angajează valori materiale 
sau bănești.

— Avem în regiunea noastră, ne 
spunea tov. Teodor Petruc, director 
adjunct la Direcția orășenească Ti
mișoara a Băncii Naționale, între
prinderi, care printr-o aprovizionare 
ritmică și în limita necesarului, nu 
ajung niciodată la stocuri supranor- 
mative. Altele însă excelează în imo
bilizarea fondurilor materiale. Și 
iată rezultatul : 87 000 000 lei stocuri 
supranormative, declarate de între
prinderile regiunii Banat la sfîrși- 
tul primului semestru al acestui an.

Cine-i de vină ? E clar că apro
vizionarea cu „ochii legați** și-a adus 
contribuția. De pildă, Uzinele textile 
Timișoara s-au aprovizionat în se
mestrul întîi cu 237 ml flit alb, în 
valoare de 50 000 lei, „ceea ce re
prezintă necesarul de producție pe 
trei ani", scrie în raportul organe
lor bancare. Sau întreprinderea de 
reparații auto Timișoara, care avea 
la începutul anului un stoc de 790 
rulmenți, iar în primul semestru s-a 
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răspunderii materiale a salariați lor, apli
carea principiului desdăunării întreprin
derilor pentru pagubele de orice natu
ră produse din vina unor salariați, în 
raport cu mărimea acestora și funcția 
deținută de cel care a produs-o.

Sînt convins că aplicarea consecventă 
a măsurilor stabilite de Hotărîre consti
tuie un pas important înainte pe calea 
dezvoltării economiei noastre și a co
interesării salariaților în realizarea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor de 
plan.

Gheorghe VASILESCU 
controlor-revizor 
Bucureștia a a a b bbbbbbbissbbbbbb 

„COMPENSAȚII* PARAZITARE 
pe spinarea întreprinderilor 
de inaltă eficiență?

mai aprovizionat cu 62 bucăți. în a- 
ceastă perioadă a folosit în produc
ție doar... 2 rulmenți. Am descoperit 
însă și cazuri cînd volumul imobili
zărilor la unele întreprinderi a fost 
determinat de cei ce ar trebui să 
sprijine eliminarea acestor neajun
suri — forurile tutelare. Bunăoară, 
întreprinderii de colectare și indus
trializare a laptelui Timișoara i s-au 
repartizat de către forul său tutelar 
2 203 kg foită suluri, deși acesteia nu-i 
erau necesare decît 1 000 kg.

Revenim la cifra totală. 87 000 000 
lei au fost scoase din circuitul econo
mic ca urmare a concepției : „mai 
bine să prisosească !“ Iată însă că 
organele locale de partid și de stat 
nu au fosț de acord cu ea. Printr-o 
recentă acțiune energică de valori

ancheta economică în regiunea Banat

ficare a acestor stocuri, la 51 de în
treprinderi din regiune s-au depistat 
supranormative disponibile în va
loare de 35,3 milioane lei, din care 
aproape 6 000 000 lei din import. Pînă 
la urmă, s-au redistribuit materiale 
în valoare de 19,1 milioane lei, din 
care o mare parte din import. Al
tele, însumînd aproape 3 000 000 lei, 
au fost valorificate prin utilizare 
în cadrul întreprinderilor care 
le dețineau. Cum poate justi
fica, de pildă, conducerea Uzinei me
canice Timișoara aprovizionarea 
peste necesar și apoi tărăgănarea în 
redistribuirea stocurilor disponibile 
în valoare de 3 438 000 lei, decît prin 
lipsa răspunderii clare în angajarea 
banilor statului ? în ultimul timp, 
așa cum am spus, aceste stocuri au 
fost valorificate în mare parte ca 
urmare a intervenției hotărîte a or
ganelor de partid. Faptul trebuie 
aplaudat. Dar, unele întreprinderi din 
cele menționate nu puteau obține
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aceste rezultate singure, din proprie 
inițiativă ?

Irosirea fondurilor întreprinderilor 
se manifestă și prin nefolosirea 
parcului de utilaje. Tot în lunile 
august și septembrie în regiunea 
Banat s-a desfășurat o acțiune de 
activizare a utilajelor disponibile din 
unitățile economice. Ea a cuprins 
62 de întreprinderi. Pînă acum, din 
cele 45,6 milioane lei, reprezentând 
utilaje nefolosite în unitățile respec
tive, s-au activizat peste 40 la sută. 
Numai utilajele repuse în funcțiune 
în cadrul întreprinderilor care le a- 
veau în dotare au însumat aproape 
3 000 000 lei. S-au înlăturat, în acest 
fel, unele practici străine spiritului 
gospodăresc înalt, care trebuie să 
guverneze activitatea economică.

Urmînd circuitul producției am pus 
și următoarea întrebare : cum se fo
losește forța de muncă, cu ce ran
dament ?

— Și sub acest unghi de vedere 
sînt întreprinderi care trebuie re
marcate, ne-a relatat tov. Teodor 
Petruc. Iată, de pildă, „Electromo- 
tor“-Timișoarâ. Preocuparea per
manentă pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea con
tinuă a raportului intre muncitorii 
de bază și cei auxiliari, își dovedește 
din plin roadele. La sfîrșitul primu
lui semestru a.c., producția marfă a 
fost depășită cu 3,2 la sută față de 
cifra planificată, deși numărul mediu 
scriptic al muncitorilor a fost cu 
1,3 la sută mai mic. Ritmul se dato- 
rește creșterii productivității muncii 
care în aceeași perioadă a înregis
trat un spor de 2,6 la sută, față de 
prevederile planului.

O asemenea orientare — de a pe
dala pe amplificarea productivită
ții muncii — exprimă o înțelegere 
adîncă a sensului în care trebuie fo
losit potențialul uman al întreprin
derilor. Apar însă și abateri. La 
întreprinderea forestieră Lugoj, de 
exemplu, întreținerea defectuoasă a 
mecanismelor a provocat 37 667 
om-ore stagnări. Ca urmare, produc
tivitatea muncii pe primul semestru 
a.c. a fost de numai 97 la sută în 
comparație cu planul. Indicele pro
ductivității muncii nu s-a realizat 
nici la întreprinderea „Mondial"- 
Lugoj. Cauza : un volum de rebuturi 
deosebit de mare — 20,3 la sută la 
cărămizi cu goluri, 18,3 la sută la 
țigle ceramice, 12,3 la sută la cără
mizi pline. Reversul e unul singur. 
S-a influențat nefavorabil realiza
rea planului de producție. Iar obți
nerea nivelului planificat a avut loc 
cu un număr sporit de salariați și 
prin utilizarea orelor suplimentare, 
antrenîndu-se deci fonduri de sa
larii superioare celor stabilite.

Legat direct de aceste chestiuni este 
și următorul aspect : fondul de sa
larii al muncitorilor a fost afectat 
— cu bună știință — de plăți a că
ror corespondență cu producția, e 
cel mult... ipotetică. Despre ce este 
vorba ? întreprinderea forestieră 
Bocșa a plătit un semestru întreg, 
din fondul de salarii al muncitorilor 
productivi. 5 muncitori care îndepli
neau cu totul alte atribuții : 2 erau 
magazineri iar 3 oameni de ser
viciu la birouri. Similar a procedat 
și IPROFIL-Deta. în plus, aceas-

Insămînțările de toamnă au continuat în această săptămână intr-un 
ritm susținut în toate regiunile țării. In cooperativele agricole de 
producție din regiunea Galați a fost încheiată această lucrare, iar în 
cele din regiunile București, Hunedoara, Bacău și Ploiești se apropie 
de sfîrșit. Insămînțarea griului este pe terminate și în întreprinderile 
agricole de stat din regiunile Maramureș, Hunedoara, Oltenia șl 
Ploiești. In întreaga țară, grîul a fost însămînțat pe 2 095 000 ha, 
ceea ce reprezintă 74 la sută din suprafața prevăzută. Comparativ 
cu toamna trecută, unitățile agricole au însămînțat, pînă în prezent, 
o suprafață mai mare cu 300 000 ha. Griul semănat pînă în această 
săptămînă a răsărit și se dezvoltă normal, în toate regiunile. Pentru 
folosirea condițiilor de climă deosebit de prielnice din această toamnă, 
Consiliul Superior al Agriculturii a recomandat continuarea însămîn- 
țării griului cu întreaga capacitate a mașinilor pentru ca această 
lucrare să se facă în întregime, in perioada optimă. Concomitent, tre
buie intensificate recoltările de toamnă și depozitarea produselor, 
pentru ca și aceste lucrări să se termine în timpul cel mai scurt.

ÎN REGIUNEA BRAȘOV

De ce întîrzie 
recoltatul

Deși ne aflăm la jumătatea lunii 
octombrie, în regiunea Brașov lucră
rile agricole de toamnă se află mult 
rămase în urmă. Recoltatul, transpor
tul de pe cîmp, predarea și depozi
tarea recoltei de cartofi, sfeclă de 
zahăr, porumb, se desfășoară într-un 

tă unitate a angajat o echipă de 
meseriași particulari care au confec
ționat scule. Pentru cinci zile s-au 
plătit salarii — din fondul de sala
rii al muncitorilor — deci contrar 
reglementărilor în vigoare, în sumă 
de 52 106 lei, unii dintre meseriașii 
respectivi încasînd 5—6 000 de lei. 
Pentru aceasta s-au întocmit pon- 
taje de „24 de ore lucrate pe zi“, iar 
meseriașilor li s-au atribuit cate
gorii și tarife de salarizare de patru 
ori mai mare decît cele legale. S-au 
confundat fondurile statului cu pro
priul buzunar. Nu este deloc târziu 
ca cei răspunzători de acest abuz 
să plătească într-adevăr, din propriul 
buzunar, banii irosiți.

De ce, pentru obținerea unor spo
ruri de productivitate a muncii, nu 
se folosesc resursele oferite de cre
ditele destinate micii mecanizări ? 
Mai întîi, cîteva cifre de ansamblu, 
în acest an, întreprinderile bănățene 
și-au prevăzut realizarea a 1 197 lu
crări de mică mecanizare, cu o efi
ciență economică anuală de 
63 000 000 lei. în nouă luni însă s-au 
cerut și aprobat credite pe întreaga 
regiune doar pentru 616 lucrări. 
Uneori, lucrările nu ating eficacita
tea scontată. Urmarea e lesne de 
înțeles : trecerea la împrumuturi 
restante, care, la 30 septembrie, în
sumau 1 043 000 lei. Din acestea, nu
mai întreprinderea de industriali
zare a cărnii Arad și-a „rezervat" 
222 000 lei.

Evident, pierderile generate de 
Ineficienta unor lucrări din credite 
de mică mecanizare, care nu sînt 
puse în funcțiune la termenele sta
bilite și care nu dau randamentul 
prevăzut, nu sînt de anvergura celor 
din fondul de investiții. Un caz, al 
întreprinderii regionale de materiale 
de construcții Timișoara. Fabrica de 
teracotă a acestei întreprinderi s-a 
construit în acest an după un pro
iect de execuție calificat cu „foarte 
bine" și care a prevăzut cheltuirea 
unor fonduri de 6,6 milioane lei. S-a 
ajuns la probele tehnologice. Ce s-a 
constatat ? Cuptoarele nu rezistă, se 
prăbușesc. Au urmat remedieri, ia
răși încercări și iarăși alte fonduri 
cheltuite. Acum, fabrica nouă se 
află în fața celui de al treilea rind 
de remedieri. Termenul de punere 
în funcțiune a fost de mult depășit, 
pierzîndu-se 1 800 000 bucăți cahle 
teracotă. Cît din cele 6.6 milioane 
lei s-au pierdut, nu se știe încă. Se 
știe precis doar suma cheltuită cu 
remedierile : 390 000 lei. Cine răs
punde de această pierdere ? Fără 
discuție, „gospodarii" I.R.M.C. Ti
mișoara.

Rezultatele pozitive în valorifica
rea potențialului material, tehnic șl 
uman al unităților economice bănă
țene se înscriu pe o curbă ascenden
tă. Tocmai de aceea, am insistat asu
pra cazurilor „particulare", care și 
ele trebuie să pășească cu deplină 
hotărîre pe drumul folosirii cu ma
ximă eficiență a fondurilor de care 
dispun. Tov. Vasile Nini ne spu
nea : „Rezultatele economico-finan- 
ciare ale unităților noastre, urmare 
a acțiunilor de organizare științifică 
a producției și a muncii și a celei 
de rentabilizare, vor atinge o primă 
culme spre sfîrșitul anului. Alte 
culmi vor fi cucerite în 1968, în cei
lalți ani". Ceea ce este în favoarea 
întreprinderilor și a economiei na
ționale.

Dan MATEESCU 

ritm nesaitisfăcător. Situația existentă 
la organele agricole arată că, pînă la 
data de 13 octombrie, cartofii s-au 
recoltat numai de pe 74,9 la sută din 
suprafață. La sfecla de zahăr și 
porumb procentele sînt șl mai mici i 
17,3 și respectiv 10,8 la sută.

Întârzierea recoltării are ca efect 
rămînerea în urmă a însămînțărilor 
de toamnă. în numeroase unități, cum 
sînt cele din Sînzieni, Petriceni, Estel- 
nic, raionul Tg. Secuiesc, datorită rit
mului nesatisfăcător în care se elibe
rează terenul destinat griului, s-au în
sămînțat doar 30—50 ha din 250-—400 
ha, cît este prevăzut. Nu-i de mirare, 
prin urmare, că pe întreaga regiune 
abia s-a reușit să se însămînțeze ju
mătate din terenul prevăzut. Din a- 
ceastă cauză există pericolul ca semă
natul să nu poată fi făcut în limi
tele optime, ceea ce va avea efect» 
negative asupra producției viitoare.

Dar aceasta nu este șingura con
secință a întârzierii strângerii și depo
zitării recoltei. Trebuie arătat că, 
datorită ritmului lent în care se recol
tează și se expediază pentru pre
lucrare sfecla de zahăr, fabrica Bod 
s-a văzut nevoită să se aprovizioneze 
cu materie primă tocmai din regiunile 
din sud și sud-estul țării. Implicații 
mult mai negative are nerecolta- 
rea la tâmp a cartofilor. Se știe că 
regiunea Brașov asigură circa 45 la 
sută din fondul central al statului la 
cartofi. Or, pînă în prezent nu s-au 
predat decît circa 33 la sută.

Care sînt cauzele acestei stări de 
lucruri ? Tov. ing. loan Mănoiu, pre
ședintele consiliului agricol regional, 
consideră că la cartofi situația n-ar 
fi alarmantă și că lucrurile ar sta 
ceva mai rău la sfecla de zahăr. în 
ce privește transportul produselor — 
ne spune dînsul — putea fi inten
sificat, dacă se utilizau mai mult 
atelajele cooperativelor agricole. Sin
cer spunînd, surprinde aprecierea pre
ședintelui consiliului agricol regional, 
în mod evident, tov. Mănoiu încearcă 
să prezinte situația recoltării într-o 
lumină mai puțin rea decît este în 
realitate. Cu ce scop și oui servește 
această apreciere neconformă cu re
alitatea ? Intr-un mod cu totul diferit 
văd lucrurile tovarășii din biroul 
comitetului regional de partid, care, 
analizînd situația, au constatat defi
ciențe serioase în desfășurarea acestei 
campanii.

Afirmația unor specialiști de la con
siliile agricole și de la uniunile co
operatiste că acestea s-ar datora și 
unor cauze obiective, cum sînt volu
mul ridicat al lucrărilor în această pe
rioadă și lipsa unor mijloace mecani
zate, nu e lipsită cu totul de temei. 
Dar printr-o judicioasă organizare a 
muncii aceste neajunsuri puteau fi în
lăturate. Ritmul nesatisfăcător la 
recoltat șl semănat se datorește însă 
unor cauze subiective. Este vorba de 
slaba organizare a lucrărilor în une
le unități, de mobilizarea insuficientă 
a cooperatorilor la efectuarea munci
lor agricole, de slaba activitate pe ca
re o desfășoară uniunile cooperatiste. 
Din această cauză, în unele co
mune ca Purcăreni, Tărlungeni și 
altele, nu s-au recoltat nici jumătate 
din suprafețele cultivate cu cartofi. 
Trebuie arătat că și în alte unități, 
în această perioadă de vîrf, mulțl 
cooperatori, în loc să fie mobilizați 
la strînsul recoltei, au alte îndeletni
ciri oare pot fi amînate. Zilele trecute, 
mai mulți cooperatori din satele 
Hăghig și Brăduț, din raionul Sf. 
Gheorghe, se găseau împreună cu 
atelajele cooperativelor la pădure pen
tru lemne. La cele amintite mai poate 
fi adăugat făptui că în multe unități 
cartofii scoși din pămînt nu au fost 
încă transportați spre centrele de pre
luare și expediere. Nu-i mai puțin 
adevărat că existența unor stocuri, în 
unele gări, se datorește și slabei orga
nizări a lucrului, a lipsei de mijloace 
mecanice de încărcare, ca și datorită 
C.F.R.-ului, care nu asigură prompt 
vagoanele necesare.

Regiunea Brașov dispune de condi
țiile necesare pentru a intensifica rit
mul recoltărilor de toamnă. In acest 
scop, este necesar să fie mobilizate în 
mai mare măsură forțele existente în 
unitățile agricole.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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teatre
• Opera română : Trubadurul — 11, 
Bărbierul din Sevilla — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secre
tul Iul Marco Polo — 10,30, Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : Apus de soare — 10, 
Castlliana — 15, Oameni și șoareci — 
20, (sala Studio) : Intîlnire cu înge
rul — 10, Seringa — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 10,30, Rinocerii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
D-ale carnavalului — 10, Luceafărul — 
15, Procesul Horia — 20, (sala din str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 10, pri
vește înapoi cu minle — 15, Sfîntul 
Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O noapte furtunoasă — 10, 
Henric al TV-lea — 19,30, (sala Studio): 
Scaunele — 10,30, Spectacol Lucian 
Blaga — 15,30, Absența unui violon
cel — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ine
lul lui Jupiter — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero 
la purtare — 10, Naufragiații — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Zece frați 
am fost — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sîn- 
zlana — 11.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Parada revistei — 19,30.

• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare 
Nicolae Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20, 
Stadionul Dinamo — 18,30.
• Salvele Aurorei : Republica — 9,30 : 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Pasărea Phonix — cinemascop : Capitol — 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19, Grădina Doina — 
20, Grivița — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului — cinemascop : Festival —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30, 
Arenele Libertății — 19,30, Feroviar — 8 ; 10,30 ;
12.45 ; 15,45 ; 17,45 ; 20,15, Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, Modern — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 (la toate completarea Găteala capului).
• Cine călărește un tigru ? : Luceafărul — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, București — 8,45 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, Gloria (completare Exame
nul) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flamura 
(completare Nota zece la sport) — 9 : 11 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Tom Jones : Central — 9 ; 15 ; 20,45.
• Bunicul, Kylljan și eu : Central (completare Fan
tezie cu... șuruburi) — 12 ; 18.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
Victoria (completare Congresul lingviștilor) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Aurora (completare Răs
cruce) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la gră
dină — 19, Grădina Vitan — 19,30, Cosmos — 19.
• Cine ești dumneata, domnule Sorge 7 : Lumina 
— 8,30 ; 11,15 ; 13,45.
• Atît timp cit voi trăi : Lumina — 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Procesul de la Verona : Doina — 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,30 ; 21.
• Ciocîrlia : Union (completare Costumul de cere
monie românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Se răresc norii — Maxim Gasparin — Romanțe — 
De unde vin copiii — 1001 de desene — Piatra și 
viața — Expresul de noapte : Timpuri noi — 9—21 
în continuare.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Giulești 
(completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare Dacă o iubesc) 
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Da
cia (completare Dacă aș fi știut 7) — 7,30—21 în con
tinuare, Miorița (completare 23 August 1967) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

cinema
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Buz 
(completare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18.
• Recompensa — cinemascop : Bucegl (completare 
Permanențe) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Singur pe lume : Unirea (completare Muzeul 
pompierilor) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Moșilor (completare 
Examenul) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Tomis — 
8,45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15 ; la grădină — 19, Melodia — 
8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Canaliile : Flacăra (completare Arhitectura uni

IM A GINI DEFORMA TE
IN OGLINZILE DIDACTICE

Cu ocazia sesiunii din vară a exa
menului de bacalaureat am asistat 
la o scenă „dramatică". La probele 
de română, elevii unei secții uma
niste au obținut note sub limita ad
misă în proporție de aproape 67 la 
sută. Faptul a surprins îndeosebi 
pentru aceea că nu puțini dintre cei 
căzuți obținuseră pe parcursul ulti
mei clase media peste 8 ; elevii au 
intrat în derută, părinții în panică, 
iar profesorii au rămas să analizeze 
„cauzele* care au determinat aceste 
rezultate. Ce se întîmplase ? Exame
nul se desfășurase corect, membrii 
comisiei, obiectivi, apreciaseră cum 
se cuvine orizontul de cunoștințe al 
elevilor. Defecțiunea provenea, în 
bună măsură, de la sistemul de no
tare aplicat elevilor pe parcursul a- 
nilor de studiu. Ușurința cu care se 
acordaseră notele mari, rareori cobo- 
rînd sub șapte, crease o atmosferă 
de fals optimism și, ca urmare, e- 
forturile s-au împuținat, iar încrede
rea a crescut pe o bază superficială.

Desigur, o obiectivitate absolută, 
Invariabilă de la un caz la altul, este 
greu de realizat în ceea ce privește 
notarea elevilor. Dar tocmai de 
aceea notarea elevilor, pentru a 
nu rămîne o problemă redusă la o 
singură dimensiune — cea subiec
tivă — reclamă din partea profeso
rului o atitudine creatoare, din care 
cu atît mai mult nu pot lipsi discer- 
nămîntul critic, intuiția exactă a 
consecințelor manifestate pe plan 
psihologic etc. „Nota trebuie să fie 
un diagnostic, dar și un factor mobi
lizator pentru elevi. Să reflecte ni
velul de cunoștințe la care a ajuns 
tînărul și, în același timp, să-1 ajute 
să se cunoască, pentru că, după o 
lege fundamentală a învățării, pro
gresul realizat în însușirea cunoștin
țelor depinde în primul rînd de o 
bună autocunoaștere a rezultatelor" 
— ne-a declarat E. Fischbein, doctor 
In psihologie, șeful sectorului de psi
hologie pedagogică de la Institutul 
de psihologie al Academiei. Iată de 
ce, în acordarea notei, educatorul 
trebuie să facă dovada unei pregă
tiri profunde și multilaterale, a unui 
fin tact pedagogic, conștient de fap
tul că nota nu trebuie să evalueze 
doar o cantitate de cunoștințe, ci și 
posibilitățile elevului de a-și integra 
cunoștințele însușite într-un sistem 
de gîndire, de a le utiliza practic, cla
ritatea logicii sale, coerenta expri
mării, constanta eforturilor etc. De 
aici rezultă necesitatea pregătirii 
profesorului și în domeniul docimo- 
logiei — știința examinării și a no
tării. Pentru că atunci cînd asemenea 
preocupări lipsesc, oglinzile cataloa
gelor încep să dea o imagine defor
mată, bilanțurile școlare exprimă 
inexact realitatea, ceea ce. după cum 
vom vedea, nu întîrzie să aibă con
secințe dintre cele mai nefavorabile.

— A existat și, pe alocuri, mai e- 
xistă și azi părerea — a continuat 
discuția prof. Victoria Pîrvan, direc
toarea liceului din Comarnic — că 
excesul notelor mari ar stimula pe 
elevi. în realitate, consecințele aces
tei atitudini pot fi ușor identificate 
în starea de autoliniștire în care se 
complac elevii astfel „stimulați*. De
reglarea cîntarului pedagogic deter
mină, vrînd-nevrînd, delăsarea în 
muncă, căci ce motive ar avea elevii 
să aspire la mai mult cînd constată 
că limita maximă a cerințelor poate 
fi atinsă cu atît de puține eforturi? 
Sau. dimpotrivă, cînd observă, grație 
unei exigențe duse la absurd de că
tre unii profesori, 
primește o descurajantă 
printr-o avalanșă 
și 3 ? Lucrurile 
mai mult — a 
Constantin Popa, 
profesional și

numitor comun „spiritul de înțelege
re". Trebuie să existe în orice școală, 
bineînțeles, un asemenea spirit. Dar 
ne îndoim că încape în limitele lui 
hotărîrea consiliului pedagogic de a 
promova un elev a cărui lucrare de 
la examenul de corigentă a fost no
tată cu doi, iar răspunsul oral între 
trei și patru. Mai mult, „spiritul de 
înțelegere" a fost interpretat în 
cest caz atît de „elastic" încît, ca
nu bată la ochi corectura, catalogul 
inițial a fost aruncat și înlocuit cu o

a-
să

ancheta
pedagogică Ca

versului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării (completare 
Apartamentul) — 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Secerișul roșu : Vitan — 15,30 ; 18.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Pacea 
(completare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul pe care-1 iubesc — cinemascop : Munca 
(completare 450 de ani de la tîrnosirea bisericii 
Mănăstirii Argeș) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Colentina (comple
tare Dirijorul străzii) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Volga — 
9,30 ; 16,15 ; 19,45.
• Sus mîinile, domnilor polițiști ! : Floreasca (com
pletare Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : Rahova (com
pletare Albina românească. Apis Melifica Carpatina) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : 
Progresul (completare Cvartet) —15,30 ; 18 ; 20,30, 
Grădina Progresul-Parc — 19,30.
• Castelanii : Lira (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Cotroceni (completare în
florim șl noi cu țara) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Să-mi faceți una ca asta ! : Grădina Buzeștl (com
pletare Chemarea dragostei) — 20,30, Crîng'ași (com
pletare E mai bine așa 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căsătorie In stil Italian : Arta — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
la grădină — 19.
• Meandre : Popular — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Prizoniera din Caucaz : Ferentari (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea București) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Dimineața, devreme — cinemascop: Cosmos (com
pletare Pictorițele din Uzdlnsk) — 15 ; 17.
• Lumea minunată a fraților Grimm — cinema
scop : Viitorul — 15,15 ; 18 ; 20,45.

Premiera filmului
Cenușă și diamant

Săptămîna viitoare, 
matograful „Central", 
in premieră filmul „Cenușă și diamant". 
treia realizare (după 
beau viața" și „Canalul")

Este 
„Ei

la cine
va rula 
polonez 

a 
iu- 

a
cunoscutului regizor polonez 
Andrzej Vajda care i-a adus 
consacrarea internațională: 
Premiul Fipresci la Festiva
lul de la Veneția — 1959; Pre
miul de onoare al revistei 
„Films and Filming“-1959, pen
tru cea mai bună regie; Pre-

miul Federației canadiene 
Asociațiilor cinematografice 
la Festivalul internațional de 
la Vancouver-1960; Premiul 
revistei belgiene „Entr'act" 
pentru cea mai bună regie a u- 
nui tînăr realizator și cea mai 
bună interpretare masculină 
(Z. Cybulski). Filmul, consacrat 
generației tinere, ne înfățișea
ză atmosfera de la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial. 
Interpreți: Z. Cybulski, E. 
Krzyzewska, W. Zastrzrzynski, 
A. Pawlikowski ș.a.

*

copie pe care nu existau modificări. 
Din păcate, deși cele întîmplate au 
fost sesizate atît secției de învăță- 
mînt a Capitalei cît și secției de în- 
vățămînt a raionului „30 Decem
brie" la momentul potrivit, măsuri
le de rigoare întîrzie nejustificat.

Firesc, diagrama notelor unui elev 
poate reflecta eforturile sale, perse
verența în a învăța. Dar nota are 
și o altă menire : să indice cu sigu
ranță predispozițiile și înclinațiile 
tînărului, să reproducă diferențierea 
valorică și temperamentală dintre 
elevi. Dacă ea nu-și poate onora a- 
ceastă menire, faptul se datorește de 
multe ori cultului „copiilor minune".

— Nu o dată, tocmai încercarea de 
a demonstra că un tînăr este emi
nent în toate direcțiile ne împiedică 
să sesizăm capacitățile sale reale — a 
continuat prof. Eugen Popescu, di
rectorul Liceului „George Coșbuc' 
din Capitală. Diferențierea între în
clinațiile elevilor este firească. A ur
mări ca un elev „să nu-și strice 
media” și să aibă 10 la toate mate
riile înseamnă ori a-1 transforma în
tr-un om amorf, ori a mistifica o rea
litate. Cedînd tentațiilor spectacu
loase, unii profesori acordă note mari 
în virtutea obișnuinței, alteori se 
consumă în efortul de a-și lămuri co
legii că cutare elev, de pildă, foarte 
dotat la matematică și fizică, nu se 
poate să aibă media 5 la istorie.

Am înfățișa unilateral o situație 
dacă n-am adăuga că nu puține din
tre elementele cultului amintit sînt 
alimentate de familie. Am cunoscut 
un părinte care nu putea să concea
pă ca un copil al său să obțină doar 
o mențiune la sfîrșitul... clasei I. A- 
semenea lui sînt mulți și mulți dintre 
ei; în asemenea prilejuri, încep să 
se agite, să-și exprime nemulțumi
rea și, ceea ce este mai dureros, să 
facă uz de „cunoștințe" pentru a 
„modifica" realitatea. Iată un caz sem
nificativ, relatat de prof. Ion A. Vă- 
tășescu, de la Liceul nr. 1 din Cîm- 
pina. Lipsind motivat de la o oră, 
profesorul a stabilit ca suplinitorul 
să dea un extemporal. Cînd a corec
tat lucrările a fost frapat de faptul că 
un elev, care pînă atunci obținuse 
note de 5 și rar 6, a lucrat acest 
extemporal în mod ireproșabil,
să se convingă că elevul a făcut un 
salt la învățătură, profesorul l-a 
verificat în fața clasei, dar nota 
acordată n-a putut să fie mai mare 
de 4. Drept care, profesorul, făcînd 
media celor două răspunsuri, a notat 
în catalog 7. Desigur, procedeul poa
te că este discutabil. „Dar elevul is
torisise întîmplarea acasă — ne scrie 
corespondentul — iar tatăl ele
vului a sesizat forurile locale în 
drept, care au și intervenit". Și, din 
păcate, asemenea intervenții nu sînt 
rare. Ele constituie tot atîtea imix
tiuni în problemele școlii, o știrbire 
a autorității omului de la catedră.

Relația profesor-elev nu este de 
fapt decît un dialog. Un dialog per
manent între experiența profesoru
lui cu spiritul său ordonator, cu ar
hitectura gîndirii croită după mode
lul înțelepciunii umane însușite în 
ani de studiu și de cugetare. Și în
tre spontaneitatea vîrstei tinere pe 
baza căreia perceperea lumii se rea
lizează în conexiuni surprinzătoare 
și delicate. Cea dintîi îi infuzează 
celei de-a doua forța limpezirii și 
cristalizării, tăria de a se afirma. 
Cea de-a doua se revarsă ca un 
fluid metalic spre formele experien
ței, de unde va împrumuta contururi 
definitive. Nota poate declanșa și mai 
mult acest proces, sau, dimpotrivă, 
poate distruge cu brutalitate hexa- 
gonii fagurilor gîndirii tinere, îi poa
te stînjeni în germinația lor. Să nu 
uităm niciodată aceste alternative.

Mihai IORDĂNESCU

LA CLUJ

t V
9.00 — Ora exactă. Cum va fi 

vremea ?
9.02 — Gimnastica de înviorare.
9.10 — Pentru copii și tineretul 

școlar : Recreația mare.
9.40 — Omagiu lui Octombrie. 

„Ani de școală". Film 
muzical-coregrafic pen
tru copii realizat de Te
leviziunea sovietică.

10.05 — Film serial : „Meteor 
X L-5“.

10.30 — Emisiune pentru sate.
12.15 — Concert simfonic.
13.30 — Fotbal : Progresul—Uni

versitatea Cluj. Trans
misie de la Stadionul 23 
August, Austria-U.R.S.S. 
— Transmisiune de la 
Viena.

18.00 — „Din Săliște-n Cîmpu- 
lung“. Itinerar folcloric.

18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20.00 — Varietăți. Transmisiune 

din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. în 
pauză : Desene animate.

22.45 — Telejurnalul de noapte. 
23.00 — Telesport.

Expoziție
Mihai Viteazu

CLUJ (corespondentul „Scînteii") : 
La Biblioteca centrală universitară 
din Cluj s-a deschis simbătă o expo
ziție cu tema „Mihai Viteazu, pri
mul înfăptuitor al unității naționale 
a Țărilor Române". Expoziția, orga
nizată de către Arhivele Statului din 
Cluj, face parte dintr-un ciclu de 
manifestări intitulate „Momente din 
lupta poporului român pentru 
marea si înfăptuirea unității 
nale“.

Sînt prezentate documente 
nale de arhivă. 
Române unite 
scrisori, stampe, . _____ _____
diferite lucrări ale istoricilor români 
și străini care înfățișează legăturile 
românilor din cele trei provincii ro
mânești, lupta lor pentru unitate na
țională.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
prof. univ. Stefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, și Ale
xandru Matei, directorul Arhivelor 
Statului-Cluj, care au evocat perso
nalitatea marelui domnitor și lupte
le purtate de el.

afir- 
națio-

origi- 
harta Principatelor 

de Mihai Viteazu, 
fotocopii, tablouri,

că strădania lor 
apreciere 

de note de 2 
se complică și 

adăugat prof, 
șeful serviciului 

,_______ tehnic din ca
drul Sfatului popular al orașului 
București — cînd apar peste noapte 
grupuri mari de premianți. Și aceas
ta pentru că a existat o perioadă 
cînd se credea că valoarea muncii e- 
ducatorului ar putea fi exprimată 
prin statistica notelor unei clase.

— Și mai este încă ceva — ne 
spunea recent Marin Jianu, pă
rintele a doi copii de vîrstă școlară 
din Turnu Severin. „Moda" notelor 
mari are un efect derutant și pen
tru noi, pentru că ne determină să 
punem temei pe o realitate care de 
fapt nu există. De pildă, în anul șco
lar trecut am observat că cei doi 
copii ai mei prezentau încă de la în
ceput unele lacune în asimilarea cu
noștințelor unor discipline. Am 
încercat să-i conving de lacunele 
pregătirii lor, de necesitatea învăță
rii temeinice la toate materiile. Cînd 
însă aveam Impresia că i-am con
vins mai bine, iată că veneau cu o 
notă de 7, 8 sau 9, cu toate că ni
velul pregătirii lor nu înregistrase 
în mod real vreo schimbare. Ce pu
team să mal fac eu într-o asemenea 
împrejurare ? Orice încercare de 
strategie educativă din partea mea se 
sfărîma de stînca „dărniciei" cu care 
învățătorul respectiv acorda elevilor 
girul autorității sale.

Și cu atît mai puțin, adăugăm noi, 
•prijinul familiei poate fi resimțit 
cînd conducerea școlii amestecă sen
timentul de compasiune cu obiectivi
tatea notării elevilor. Ne-o dovedeș
te, Intre altele, cazul petrecut la Li- 
c*ul .,Mihail Sadoveanu" din Capi
tală unde, după ultimul examen de 
eorigență, cinci elevi au fost promo
vați doar din considerente care au ca

Al. Odobescu este unul dintre scri
itorii români din veacul trecut ale 
cărui opere literare au avut și con
tinuă să aibă o largă circulație. O 
ediție completă de Scrieri literare și 
istorice, a dat Odobescu însuși în 
1887, selectînd cu o vădită grijă ceea 
ce socotise demn de lăsat poste
rității din tot ce scrisese pînă atunci. 
O a doua ediție de Opere complete 
a fost publicată între 1906—1919, pri
mele trei volume de către Ilari® 
Chendi și E. Carcalechi, iar al pa
trulea de C. Damianovici. în sfîrșit, 
în seria edițiilor critice publicate în 
perioada dintre cele două războaie, 
de către Fundația pentru literatură 
și artă, a apărut în 1937 o ediție cri
tică de Opere literare, datorată lui 
Scarlat Struțeanu. Dar edițiile de 
texte, oricît de bine ar fi alcătuite, 
se învechesc și ele, și fiecare gene
rație simte nevoia unor noi reeditări 
a „clasicilor". Cercetările tot mai a- 
dîncite scot la iveală materiale noi, 
tehnica edițiilor — vorbim de edi
țiile științifice — evoluează și exi
gențele editoriale sporesc. Cu atît 
mai mult se simte acum la noi nece
sitatea realizării unor noi ediții știin
țifice din operele „clasicilor' cu cît 
o serioasă reconsiderare a locului și 
rolului lor în cultura română nu 
poate fi făcută pe baza unor simple 
criterii generale, ci în primul rînd 
pe o cît mai largă bază documentară 
asupra creației lor. Astfel, în ultimii 
ani au apărut cîteva excelente ediții 
critice, de o reală valoare, nu numai 
ca ediții în sine, ci și prin 
buția adusă la cunoașterea și 
siderarea autorilor înșiși.

Sarcina de a da o ediție _____
completă a operelor lui Al. Odobescu 
a fost încredințată de Editura Aca
demiei lui Tudor Vianu. Cu devo
tamentul și pasiunea sa pentru cer
cetarea culturii române, regretatul 
învățat a primit fără ezitare dificila 
sarcină, știind bine ce aspră muncă 
îi va cere o astfel de ediție. Din dis
cuțiile purtate Cu dînsul asupra teh
nicii edițiilor și asupra complicate
lor probleme pe care le ridică acest 
gen de cercetare științifică, am în
țeles de la început cît de mult ținea 
să ducă pînă la capăt, ca o sacră 
datorie, lucrarea pe care o începea, 
și în sprijinul căreia, mai mult ca 
oricare altul, aducea o vastă erudiție 
și atît de alese însușiri. Introducerea 
pe care a scris-o la primul volum — 
singurul pe care l-a putut conduce 
pînă la sfîrșit — definește economia 
acestei ediții, care va trebui să cu
prindă 10 volume și să conțină, în 
ordine cronologică, toată opera edită 
și inedită a lui Al. Odobescu : scrieri 
literare și istorice, lucrări arheolo
gice, eseuri, jurnale de călătorie, ca
taloage de cărți, în sfîrșit tot ceea 
ce bogatele fonduri de manuscrise 
ale Academiei cuprind din lucrările

sale. Pentru realizarea acestei între
prinderi temerare, Tudor Vianu și-a 
ales din primul moment colaboratori 
pe G. Pienescu pentru stabilirea tex
telor și consemnarea variantelor și 
pe Virgil Cândea pentru elaborarea 
aparatului de note. Primul volum a 
fost editat în condiții excepționale. 
Cel de-al doilea, apărut în acest an, 
este publicat sub îngrijirea prof. 
Al. Dima — semnatar și al prefeței 
noului volum — și continuă în mod 
judicios opera de valorificare a scrie
rilor lui Odobescu așa cum a fost 
concepută inițial. Stabilirea textelor 
și consemnarea variantelor au fost 
preluate de această dată de Marta 
Anineanu. Pe baza concepției asu
pra transcrierii textelor expusă în

)
gală, cu mult material inedit, și care 
în ansamblul ei este pusă într-o 
nouă lumină. Personalitatea cultu
rală a lui Al. Odobescu, înnoită și 
îmbogățită în peisajul istoric al e- 
pocii sale, își desprinde conturul chiar 
numai după aceste două volume. Dar 
ar fi prematur a formula o judecată 
de valoare asupra întregii sale acti
vități. Ceea ce noua ediție ne suge
rează sînt unele caracteristici de or
din general. Opera lui Odobescu, a că
rei însemnătate au recunoscut-o con
temporanii și a confirmat-o posteri
tatea, exprimă numai în parte marile 
lui posibilități creatoare. Ca și alți 
scriitori români de seamă, din tre
cutul mai îndepărtat sau mai apro
piat, ca M. Kogălniceanu, Ion Ghica,

doar unul singur. Dar această dis
persare de preocupări se încheagă 
într-un spirit unitar, ceea ce cred 
că constituie o a doua caracteristică 
a operei odobesciene, în patriotismul 
și umanismul său. Adept al mișcării 
revoluționare de la 1848, la care a 
luat parte ca adolescent, împărtășind 
apoi la Paris speranțele și amără
ciunile celor exilați, reîntors în țară 
și adaptîndu-se repede, ca și ceilalți, 
noilor condiții politice, fiind la un 
moment dat chiar ministru într-un 
cabinet cu tendințe moderate, în 
timpul lui Cuza Vodă, dar fără să fi 
manifestat vreo pasiune politică, în 
opera și în activitatea lui străbate 
nu o dată spiritul de care se împăr
tășise în anii adolescentei. Ca mi-
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Festivalul 
filmului 
sovietic

„SORA
CEA MARE“
Realizat evident după 

un spectacol scenic de 
succes, filmul regizoru
lui Gheorghi Natanson 
evocă într-un context 
nou tehnica teatrului de 
tip cehovian și, prin a- 
ceasta, o mare tradifie 
de cultură, redescope
rind, transfigurate, par
ticularitățile inimitabile 
de psihologie și de at
mosferă pe care autorul 
„Pescărușului" și al ce
lor „Trei surori" le-a 
ilustrat, la vremea lui, 
cu strălucire.

Tripticul devenif ce
lebru al celor frei su
rori, reluat și de alfi 
dramaturgi în diferite 
variante, este în piesa 
și scenariul lui Ale- 
xandr Volodin descom
pletat. Războiul a lăsat 
singure două surori, în 
grija unui unchi. Acesta 
din urmă, rămas el în
suși singur, nu are a- 
supra cui să-și reverse 
rezervele de generozi
tate și află în întreține
rea nepoatelor, în preo
cuparea pentru viitorul 
lor, o justificare a pro
priei exisfenfe. Ideea a- 
ceasta a sacrificiului a- 
nonim, spontan și dezin
teresat, trece asupra su
rorii mai mari, care re
nunță la toate șansele

contri- 
recon-

critică

Operele lui Odobescu 
într-o nouă ediție

primul volum, cu competenta sa cu
noscută și cu abnegația pe care o 
poate înțelege îndeosebi cel ce a 
transcris texte, cercetătoarea a făcut 
restituirea și a consemnat variantele. 
Un lector mai puțin avizat ar putea 
pune în discuție necesitatea consem
nării variantelor lexicale, dar nu 
trebuie să uităm că o ediție critică 
nu este o carte de lectură curentă, 
ci un instrument de lucru, în care 
cercetătorul trebuie să găsească cît 
mai multe elemente pentru studiile 
sale. Virgil Cândea, colaborator a- 
propiat al lui Tudor Vianu în con
ceperea întregii lucrări, a alcătuit 
la ambele volume aparatul de note, 
punînd în valoare un material de o 
rară și diversă bogăție : greșelile de 
date sau de nume sînt semnalate și 
îndreptate, informația — uneori la
cunară la Odobescu — este întregită, 
bibliografia este completată, datele 
biografice, precizate ; unele note 
sînt adevărate studii care relevă un 
istoric de solidă formație și de aleasă 
cultură enciclopedică.

Realizate printr-o muncă colectivă 
judicios organizată, primele două vo
lume din Operele lui Al. Odobescu 
conțin lucrările scriitorului de la 
primele încercări pînă la scrierile 
de la sfîrșitul deceniului al șaptelea. 
Ele conțin o operă miscelanee, de 
conținut divers și de valoare ine-

Prof. univ. Gh. ZÂNE
membru corespondent al Academiei

B. P. Hasdeu, chiar și Titu Maio- 
rescu, cel mai organizat în ce pri
vește desfășurarea muncii științifice, 
și Al. Odobescu s-a risipit în multe 
direcții, în prea multe. El singur și-a 
recunoscut cu franchețe dispersarea 
și a încercat într-o comunicare din 
1887 să o justifice, spunînd : „că țe
lurile ce voim să atingem sînt așa 
de multiple și de felurite, că dorin
țele și aspirațiunile noastre sînt așa 
de fierbinți și clocotitoare, încît nouă 
românilor celor mai mulți ni se în- 
tîmplă mai totdeauna a îmbrățișa 
laolaltă prea multe lucrări ce ne îm
prăștie timpul și mijloacele între nu
meroase cercuri de acțiune și astfel 
a ne risipi puterile în prea multe 
direcțiuni deodată". Dispersarea a fo
losit într-un fel prestigiului personal 
al autorului, dar nu prestigiului ști
ințific al operei. Din monumentala 
sa lucrare, concepută în trei volume, 
„Tezaurul de la Pietroasa", la care a 
lucrat cu întreruperi aproape trei 
decenii, Odobescu a reușit să publice

nistru, în 1863, una dintre primele 
lui griji a fost să trimită în Italia 
pe N. Ionescu, pentru a căuta și a- 
duce în țară osemintele lui Bălcescu, 
căruia i-a păstrat o statornică vene
rație, iar ca membru al Academiei 
Române, pe care a slujit-o cu multă 
destoinicie, a luat inițiativa tipăririi 
integrale a Istoriei Românilor supt 
Mihai Vodă Viteazul, înflăcărată 
pledoarie pentru unitatea națională 
a tuturor românilor. „A trebuit — 
spune dînsul în prefața acelei ediții 
— ca o rază din acel foc de vitejie 
strămoșească, care ardea cu dor în 
inima lui Bălcescu, să străbată în 
sfîrșit în vinele tuturor românilor, 
pentru ca să afle timpul priincios de 
a eși la iveală patrioticele pagini 
scrise de pana lui Bălcescu, muiată 
și oțelită în sîngele atîtor eroi ai 
românilor din trecut".

O ediție bună și frumoasă a texte
lor rămase de la un autor consacrat 
este ca o operă de restaurare a unui 
monument, glorios prin vechimea și 
măreția lui, înnoit de știința și arta 
celor ce-și îndreaptă din nou atenția 
către el. în fața contemporanilor, 
restaurarea îl situează într-o altă lu
mină. Tot astfel, noua ediție, prin 
conținutul său și știința editorilor, 
ni-1 readuce pe Odobescu însuși, cu 
cele mai caracteristice trăsături ale 
personalității și operei sale.
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și bucuriile cu care o 
tentează viata, animată 
de unicul gînd al îm
plinirii talentului, îndo
ielnic de altfel, al suro
rii mai mici. Deși rați
unile acestui altruism 
sui-generis și prețul lui 
par într-o măsură elu
date în film, cineaștii 
preferind imaginea unei 
eroine senine, trăind în 
afara oricărei preocupări 
de sine, semnificațiile e- 
cranizării nu încetează 
prin aceasta să ne inte
reseze. Oamenii au tre
cut prin multe încercări, 
au lăsat în urmă umbra 
unor evenimente zgu
duitoare, care le-au 
schimbat destinul, dar 
nu le-au anulat persona
litatea. Au rămas vii o 
extraordinară disponibi
litate sufletească, cre- 
dinfa intensă în viată, 
dorinfa de a afla un te
mei propriei existente, 
de data aceasta nu prin 
așteptarea unui miracol, 
ci pe calea unei dăruiri 
cotidiene utile, tacite, 
nespectaculoase.

In ciuda inegalităților 
și a hiatusurilor, datora
te și dificultăților ine
rente transpunerii pe e- 
cran a unei piese de 
teatru, filmul are meri
tul de a fi încercat să

valorifice pentru cine
matografie, într-o per
spectivă modificată, o 
tradifie originală de dra
mă : drama de interior 
a existentelor comune, 
servind drept cutie de 
rezonantă cu vibrații 
subfile, cu ecouri pă
trunzătoare, pentru o ex
periență socială și isto
rică vasfă — în acest 
caz, consecințele tîrzii, 
aparent stinse dar per
sistente, ale războiului 
și eroismul deseori 
necunoscut cu care oa
menii le înfruntă și în
cearcă să le depășească. 
Construită din perioade 
ample, uneori lente dar 
totdeauna încărcate de 
fiorul unei emoții rea
le, succesiunea secven
țelor se bizuie nu atît 
pe verva regizorală, cît 
pe consistenta replicilor 
și calitățile interpretării 
actoricești. Partiturii an
samblului, actrifa Tatia
na Doronina îi adaugă 
o notă personală de 
profunzime și un sens 
propriu, pe care numai 
o aleasă înzestrare na
turală și artistică le pu
tea ilustra : tocmai sora 
care culege roadele a- 
mare ale romantismului 
ei altruist, deși cheltuit 
în parte ineficient, este 
de fapt ființa cu adevă
rat talentată, plină de 
farmec, îndreptățită să 
aspire, lucid, la propria 
împlinire.

„RĂZBUNĂ 
TOR II"

Amintind unul dintre 
primele succese de sea
mă ale cinematografiei 
sovietice — „Drăcușo- 
rii roșii" de Perestiani 
— filmul „Răzbunătorii" 
de Edmond Keosaian 
tine de tradiția unui gen 
foarte popular, deși mai 
pufin frecventat în ulti
mele decenii : filmul de 
aventuri, pe fundalul 
războiului civil. Desco
perind această variantă 
a genului și dînd prima 
lucrare reprezentativă, 
clasicul Peresfiani a in
tuit o sursă inepuizabilă 
de subiecte originale, o 
întreagă zonă tematică a 
cinematografiei sovieti
ce, care-și vădește va
lențele și în filmul de 
astăzi. Fără îndoială, mi
cii eroi din „Răzbună
torii", „drăcușorii ste
pei" în timpul războ
iului civil, nu acționează 
în primul rînd sau nu
mai din setea de a- 
ventură ; ei devin chiar,

în cele din urmă, luptă
tori disciplinați ai Ar
matei Roșii. Dar se poa
te spune că titulatura 
genului de aventuri are 
un sens mai larg și ea 
a implicat întotdeauna o 
mare diversitate de mo- 
biluri, definind nu atît 
caracterul acțiunii, cît 
factura, dinamica și far
mecul ei aparfe.

Capitolul filmelor so
vietice despre revolufie 
și războiul civil devine 
astfel mai amplu, încor- 
porînd iot ceea ce a- 
ceste mari evenimente 
și procese revoluționare 
au inspirat, de la filmul 
dramaiic care a fost 
„Sfîrșitul Sankf-Pefers-. 
burgului" al lui Pudov
kin, la poemul romantic 
„Al 41-lea" al lui Ciuh- 
rai, de la lucrarea cu un 
pronunțat caracter ex
perimental „Octombrie" 
de Eisenstein, la epica 
de mare claritate din 
„Ceapaev” al lui Vasi-

liev ș.a.m.d. Cu trece
rea anilor, este fi.țesc 
ca tabloul să se di' Osi
fice, cuprinzînd Jj E și 
noi modalități. Fără ă» fi 
o culminafie a gdnului 
sau o ilustrare de vir
tuozitate a posibilităților 
lui, „Răzbunătorii" își 
pledează cauza cu mo
destie, dar adesea an
trenant. Leit-motivele 
cunoscute — urmăririle, 
cavalcadele în spatii 
vasfe, dejucarea planu
rilor dușmanului cu e- 
fecte năstrușnice de co
medie, răpirile, elibe
rarea prizonierului și al
tele — se succed înfr-un 
ritm viu, determinînd 
mai ales pe spectatorul 
tînăr să-și manifeste op
țiunea între bine și rău 
pe un teren oarecum 
inedit, fără a-i răpi de
liciile unei curse pasio
nante, în care curajul și 
prietenia triumfă. Un ca
dru spectacular și poetic 
deschide și încheie fil
mul, rezumîndu-i inten
țiile : cei patru copii că
lări se pierd în stepă 
sub globul uriaș al soa 
relui care se ridică lent 
la orizont. Eroii intră în 
legendă.

Valerian SAVA

„ZILELE CULTURII SOVIETICE"
Comitetul de Stat pentru Cultu- 

,ră și Artă a oferit simbătă în sa
loanele restaurantului „Athenee 
Palace" un cocteil în cinstea co
lectivului Teatrului Academic 
Gruzin de Stat „Șota Rustaveli" 
din R.S.S. Gruzină, care se află 
în turneu în țara noastră cu pri
lejul „Zilelor culturii sovietice".

Au luat parte Pompiliu Maco- 
vei, președintele comitetului, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședin
te al Consiliului general 
A.R.L.U.S., acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, artiști și oameni de 
teatru din Capitală. Au partici
pat, de asemenea, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

★
Consiliul regional A.R.L.U.S. 

Dobrogea a deschis sîmbătă după 
amiază la Casa prieteniei româ- 
no-sovietice din Constanta o ex

poziție cu tema „Afiștfl politic 
sovietic 1917—1967“.

La deschidere au participat 
numeroși reprezentanți ai vieții 
culturale din localitate. Au fost 
de față F. I. Skudov, consul ge
neral al Consulatului U.R.S.S. 
din Constanța, și alți membri ai 
consulatului.

★
Tot sîmbătă, în holul cinema

tografului „Republica" din Con
stanța a avut loc vernisajul ex
poziției „Filmul sovietic 1917— 
1967".

★
Cu prilejul semicentenarului 

Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capitală a 
avut loc sîmbătă seara un sim
pozion cu tema „Uniunea So
vietică, deschizătoarea drumu
rilor cosmice". Au luat cuvîntul 
acad. Victor Vîlcovici, prof. dr. 
docent Călin Popovici și prof, 
dr. docent Emil Repciuc, după 
care au fost prezentate filme 
documentare și artistice.

(Agerpres)

Azi rulează la cinematograful „Republica" filmul sovietic „Salvele 
Aurorei". Filmul, realizat de Iuri Vîșinski, evocă evenimentele istori
cei zile de 25 octombrie 1917, cînd crucișătorul „Aurora" trage prima 
salvă, semnal al declanșării insurecției armate. Crucișătorului revo
luționar i se alătură și alte nave din flota Balticii. La Smolnîi, Lenin 
anunță victoria revoluției, fnterprețl Mihail Kuznețov, V. Tatosov, 
I. Balmusov, S. Iakovlev, I. Zabludovski, I. Kondratieva, K. Lavrov ș.a.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare

Cuvîntările rostite

în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Andre Fernand Mandi și-a exprimat satisfacția de a fi primul ambasador al țării sale acreditat în Republica Socialistă România.Arătînd că țara sa contează pe ajutorul și înțelegerea țărilor prietene în lupta pe care o duce împotriva forțelor reacțiunii, ambasadorul A. F, Mandi a spus : „Noi dorim ajutorul țării dumneavoastră în cadrul unei dezvoltări armonioase a relațiilor dintre cele două republici".Relevînd succesele obținute în ultima vreme de poporul român în toate domeniile, ambasadorul Andre Fernand Mandi a subliniat că guvernul său acordă un interes deosebit dezvoltării rapide și intense a relațiilor cu România în domeniile economic, social, cultural, tehnia și științific.Evocînd lupta pe care poporul congolez o duce pentru construirea și dezvoltarea economiei sale, ambasadorul a menționat că aceasta nu este decît un aspect al marii lupte pe care trebuie s-o ducă întreaga Africă pentru a se elibera de jugul tutelei economice străine.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, salutînd pe primul ambasador al Republicii Democratice Congo, a reliefat simpatia de care se bucură în țara noastră lupta dusă de poporul congolez pentru dezvoltarea unei economii de sine stătătoare și consolidarea independenței naționale a patriei sale.Președintele Consiliului de Stat a arătat în continuare că Republica Socialistă România, credincioasă politicii sale de pace și colaborare internațională, își dezvoltă relațiile cu toate țările, pe baza respectării stricte a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantaj ului re- ciproc'.\ Juvernul Republicii Socialiste România — a spus președintele

Consiliului de Stat — acționează consecvent pentru crearea unui climat internațional de pace și încredere care să permită fiecărui popor să-și afirme personalitatea și să se bucure nestingherit de toate condițiile necesare progresului său material și spiritual.Președintele Chivu Stoica a arătat că poporul român este solidar cu toate popoarele care luptă pentru eliberarea de sub jugul colonial, pentru dreptul sacru de a-și hotărî singur soarta, fără amestec străin, și sprijină activ eforturile statelor recent eliberate pentru apărarea suveranității și independenței lor naționale, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de progres social, economic și cultural.în continuare, președintele Chivu Stoica a exprimat convingerea că relațiile de prietenie și colaborare sinceră, statornicite între România și Republica Democratică Congo, se vor dezvolta în toate domeniile de activitate în folosul ambelor popoare, al păcii și ționale.Președintele ambasadorului activitatea sa și l-a asigurat de întreg sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.

colaborării interna-Chivu Stoica a urat congolez succes în
★între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Congo, Andre Fernand Mandi, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul Andre Fernand Mandi a fost însoțit de colaboratori ai ambasadei.

Tovarășul losif Banc a primit
pe șeful delegației de specialiști

in domeniul forestier din IndiaVicepreședintele Consiliului de Miniștri, losif Banc, a primit sîm- bătă pe Hari Singh, inspector general al pădurilor, conducător al departamentului silviculturii din Ministerul Agriculturii și Alimentației din India, șeful delegației de specialiști în domeniul forestier, care face o vizită de studii în țara noastră.La primire au participat Mihai Suder, ministrul economiei

forestiere, Filip Tomulescu, adjunct ai ministrului.Cu acest prilej au fost discutate probleme referitoare la colaborarea economică în sectoarele silvic, al exploatării și prelucrării lemnului, al cercetărilor științifice privind a- ceste domenii de activitate.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Solemnitatea laminării

unor distincții
(Urmare din pag. I)

\Pentru contribuția adusă la lupta împotriva fascismului și la opera de construire a socialismului a fost conferit ordinul „Tudor Vladimi- rescu" clasa I generalului de armată în rezervă Constantin Vasiliu Rașcanu.Pentru merite deosebite în domeniu] științific și didactic a fost înmînat prof. Gh. Zâne, membru corespondent al Academiei, Ordinul Muncii clasa I.Cu prilejul împlinirii vîrstei de 100 de ani, pentru faptele de arme săvîrșite în primul război mondial în luptele de la Mărășești și serviciile aduse armatei române, s-a conferit generalului locotenent în retragere Grigore Iacob Zadik Ordinul „Apărarea Patriei" clasa a Il-a.Scriitorului Franyo Ziltăn i s-a înmînat Ordinul „Meritul Cultural" clasa I pentru merite deosebite în activitatea literară, iar tov. Ion Moangă, Ordinul „Apărarea Patriei" clasa a Il-a pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului.Pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul de la apariția partid", a fost tori ai revisteisa a III-a, Ordinul „Tudor Vladi- mirescu" clasa a IV-a, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste

Ordinulîn mun- a 20 de ziarului unor lu-

Cititori

împlinirii a 10 ani revistei „Munca de conferit unor lucră- Ordinul Muncii cla-

România" clasa a V-a și „23 August".Pentru merite deosebite că, eu prilejul împlinirii ani de la înființarea „Elore" au fost conferitecrători ai ziarului Ordinul Muncii clasa a III-a, „Meritul Cultural" clasa a IV-a și clasa a V-a.Pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființarea revistei „Albina", au fost înmînate unor lucrători ai revistei Ordinul „Meritul cultural" clasa a III-a, Ordinul Muncii clasa a III-a și Ordinul „Meritul Cultural" clasa a V-a,Unui număr de 137 de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni, care lucrează în sectoarele de proiectare, construcții-montaj, energetice și exploatare din cadrul Ministerului Energiei Electrice, le-au fost clasa a publicii a IV-aDupă varășul C.C. al Nicolae Ceaușescu personal, Consiliului de Stat și al guvernului a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.în numele celor distinși au mulțumit tovarășii Mihalache Ionescu, Tudor Baran, Șerban Nedelcu, Gheorghe Beke. (Agerpres)

conferite Ordinul Muncii III-a, Ordinul „Steaua Re- Socialiste România" clasa și clasa a V-a.înmînarea distincțiilor, to- Chivu Stoica, în numele P.C.R., al tovarășului al

viața internaționala

RITMURILE „0 TRUPĂ

OMOGENĂ,

SPORT
■■

despre un „Dialog cu cititorii"
Sînt un iubitor al 

urmăresc cu interes 
log cu cititorii" din ____
tul popular". Lectura ei dezvăluie fe
nomene interesante, fapte care arată 
cit de mult oameni dintre cei mai di
verși pun la inimă cauza progresului 
în sport. Deschiderea unor discuții 
cu caracter permanent în paginile 
unui ziar de specialitate este cît se 
poate de binevenită, continuarea lor 
fiind incontestabil necesară.

apreciind rubrica, vreau însă să-mi 
-..prim și un sentiment de nemul
țumire, dezacordul față de modul în 
care se reacționează la unele sesi
zări ale cititorilor. Din acest punct 
de vedere aș da ca exemplu cea mai 
recentă dintre rubrici, apărută în 
ziua de 14 octombrie a.c.

Cititorilor li se aduc la cunoștință 
un șir de grave manifestări de in
disciplină petrecute pe stadioanele 
din Galați, Hunedoara, Suceava : du
rități excesive ale jucătorilor gaz
dă ; acte huliganice din partea unor 
localnici pătimași ; nesportivitatea a 
înșiși antrenorilor și organizatori
lor locali etc.

Normal ar fi fost ca ziarul să răs
pundă semnalelor cititorilor, expri- 
mîndu-și intenția de a lua o atitu
dine fermă, hotărîtă : să ceară eli
minarea, sancționarea drastică, alun
garea de pe terenuri, pe o lungă pe
rioadă de timp, a unor asemenea hu
ligani, elemente certate cu etica 
sportivă și cetățenească. Dacă gaz
dele (jucători, antrenori, spectatori) 
nu vor sau nu-s capabile să înțelea
gă că un meci de fotbal e o între
cere sportivă, atunci să li se ia atri
buția organizării de meciuri, să fie 
suspendate respectivele terenuri pînă 
cînd își vor potoli suporterii înfier- 
bîntați și vor asigura un cadru co
respunzător întrecerilor.

Ce se spune în consemnările „Spor
tului popular" ? La Galați — citez 
din ziar — nemulțumiți de deciziile 
arbitrului în meciul Siderurgistul — 
C.F.R. Pașcani, „spectatori pătimași 
au aruncat cu pietre 
bitru și în jucătorii 
spărgîndu-i capul), 
ierea partidei „au 
geamuri autobuzului 
seră fotbaliștii ceferi;

fotbalului și 
rubrica „Dia- 
ziarul „Spor-

adevărat, că asemenea cazuri nu sînt 
deloc subiecte „de gîndit", ci dim
potrivă, motive de acțiune, care tre
buie să determine intervenția promp
tă și drastică a federației. „Sportul 
popular", ca ziar al Comitetului Na
țional pentru Cultură Fizică și Sport, 
are datoria să critice cu vehemență 
în paginile sale asemenea manifestări, 
să urmărească sancționarea fără cru
țare a vinovaților, să se „războiască" 
cu oricine ar înclina spre tratarea 
lor în spirit de toleranță. Credem 
că cititorii care au sesizat manifes
tările reprobabile de mai sus au fă
cut-o sperînd că tocmai în acest 
sens va răspunde ziarul, anunțîn- 
du-și intenția de a acționa eficient 
pentru înfierarea lor — și nu de 
dragul obținerii unor răspunsuri scăl
date. molatice, șterse.

Vreau să arăt că am îm
părtășit criticile aduse cu diferite 
prilejuri ziarului nostru de sport 
pentru lipsă de combativitate, pen
tru spiritul său critic insuficient de 
ascuțit. Trebuie oare aceasta să se 
perpetueze la nesfîrșit ? Este un 
motiv de tratare superficială faptul 
că asemenea abateri nesportive se 
petrec la meciurile echipelor B și 
C ? Mi-e imposibil să admit un ast
fel de punct de vedere, de vreme ce 
sîntem cu toții de acord că din 
diviziile respective trec jucători în di
vizia A aducînd mentalitățile și prac
ticile de „rupători de picioare". Nu 
vom obține niciodată redresarea si
tuației generale a fotbalului nostrn, 
care ne dă atîta amărăciune, dacă 
— desigur, între alte măsuri — 
nu se va pune capăt unor asemenea 
huliganisme care împiedică ridicarea 
calificării tehnice, viciază jocurile, 
timorează și intimidează arbitrii.

în aceeași ordine de idei, ziarul 
„Sportul popular" afirmă că „nu 
are calitatea de a impune Colegiului 
central sancționarea" acelor arbitri

care dau dovadă de incompetență 
sau rea intenție, de împăciuitorism 
în aplicarea regulamentului de joc, 
în sancționarea abaterilor de la nor
mele sportivității pe teren și în 
tribune. Și din acest punct de ve
dere îmi permit să consider că ziarul 
are nu numai suficiente posibilități 
ci chiar datoria să determine ase
menea măsuri, criticînd cu asprime 
asemenea manifestări și urmărind 
eficiența celor sesizate. Altfel, vom 
asista la nesfîrșit la asemenea exhi
biții penibile ca ale arbitrului din me
ciul Progresul—Petrolul, auto-submi- 
nîndu-și prestigiul. împărțind la ne
sfîrșit avertismente, nevolnic să eli
mine de pe teren pe huligani.

Nu înțeleg de ce, în domeniul atît 
de vast și important al construcției 
economice, critica poate să acționeze 
cu ascuțime, presa urmărește efica
citatea semnalelor sale, stăruie și 
revine pînă cînd lucrurile se în
dreaptă — iar în activitatea sportivă, 
în fotbal în special, intervențiile cri
tice sînt atît de debile, suferinde de 
limfatism și anemie.

Ca organ de specialitate, „Sportul 
popular" ar avea, credem, obligația 
de a combate primul, în mod siste
matic și permanent asemenea atitu
dini, intransigent pînă la capăt; 
racilele sînt prea adînci și dureroase 
pentru a nu le arde cu fierul roșu.

Ionică PARASCHIVESCU
tehnician constructor București

La invitația Consiliului Superior al Agriculturii a sosit în Capitală ©■ ■delegație- de' specialiști din agricultura Republicii Democrate Vietnam, condusă de Phan Van Chieu, adjunct al ministrului agriculturii. Specialiștii vietnamezi vor vizita unități agricole de producție, institute de cercetări și stațiuni experimentale și se vor întîlni cu specialiști din agricultura noastră.(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul variabil. 
In cursul dimineții în estul Tran
silvaniei și nordul Moldovei ceața 
a persistat. Vînțul a suflat în ge
neral slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 8 grade la 
Joseni și 24 grade la Sînnicolau 
Mare. In București : vremea a 
fost călduroasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 oct. : vreme frumoasă 
și călduroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Innorărl mai accentuate se 
vor produce în jumătatea de vest 
a țării, unde în a doua parte a 
intervalului va ploua local. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
5 și ÎS grade, iar maximele între 
16 șl 26 de grade. In București : 
vreme frumoasă și călduroasă, 
mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă.

p. S. Cu cîtă indiferență sînt 
privite de „Sportul popular" semna
larea și combaterea manifestărilor 
nesportive de pe terenurile de fot
bal o arată chiar și numai faptul 
că unele sancțiuni dictate de F.R.F. 
— suspendarea unor terenuri — sînt 
inserate la grupajul „Știri... știri... 
știri", alături de orele de începere 
a meciurilor...

Privești harta eco
nomică a R.P.D. Co
reene. Hidrocentrale și 
termocentrale, mine de 
cărbuni și de metale ne
feroase, unități siderur
gice, uzine constructoa
re de mașini și chimice, 
fabrici ale industriei u- 
șoare și alimentare — 
toate laolaltă exprimă 
potențialul industrial de 
azi, în continuă creș
tere, al „țării dimineți
lor liniștite". Obiective
le industriale — ca și 
unitățile socialiste din 
agricultura țării — a- 
testă existența unor 
mari și variate resurse 
naturale pe care le pune 
în valoare poporul 
coreean sub conducerea 
Partidului Muncii.

Este greu, desigur, 
ca în decursul unei că
lătorii obișnuite să iei 
cunoștință de întreg 
peisajul industrial al 
Coreei socialiste. Gaz
dele iți oferă totuși, în 
acest scop, o posibili-

ceramice și din sticlă, 
articolele de artizanat 
din lemn, paie și scoici, 
conservele de tot felul, 
produsele agricole etc. 
sînt o ilustrare grăitoare 
a eforturilor ce se fac 
în R. P. D. Coreeană 
pentru satisfacerea ne
voilor de consum ale 
populației.

Cele văzute la expo
ziție s-au completat în 
cursul călătoriei cu im
presii culese la fața lo
cului în importante 
zone industriale.

...După șapte ore 
parcurse cu trenul din 
Phenian, travetsînd în 
lat Coreea, am ajuns pe 
țărmul estic, în orașul 
Hamhîn, denumit și o- 
rașul chimiștilor. Este 
unul dintre cele mai 
mari centre ale țării, un 
oraș reconstruit în stil 
modern care numără 
peste 500 000 de locui
tori. Cele 300 școli, nu
meroasele cinematogra
fe, teatre, baze sportive

Note de drum 
din R. P. D. Coreeana 
r

tate. O folosim vizi- 
tînd expoziția indus
trială și agricolă a 
R. P. D. Coreene din 
Phenian. Aici ai prile
jul să cunoști, bineîn
țeles la scară redusă, 
importantele realizări și 
transformări în dome
niul economic din anii 
puterii populare. Pe cei 
3100 metri pătrați, cit 
ocupă expoziția, sînt 
prezentate vizitatorilor 
peste 15 000 sortimente 
de produse ale tuturor 
ramurilor industriale și 
agricole. Mostre bogate, 
grafice și panouri oferă 
vizitatorilor imaginea 
actuală a dezvoltării in
dustriei extractive și si
derurgice. Redăm doar 
două cifre: industria 
minieră prezintă peste 
200 sortimente, iar si
derurgia coreeană reali
zează în prezent, în nu
mai 47 de zile, o can
titate de oțel echivalen
tă cu aceea produsă în 
întreg anul 1944. Reține 
atenția, prin diversita
tea și nivelul tehnic al 
exponatelor, industria 
construcțiilor de mașini 
— ramură aproape ine
xistentă înainte de eli
berarea țării. Locomo
tive electrice, tractoare, 
autovehicule, vagoane, 
motoare electrice, strun
guri automate și semi
automate, prese și dife
rite alte mașini-unelte, 
utilaje pentru industria 
ușoară etc. sînt o ilus
trare elocventă a con
tribuției acestei ramuri 
la progresul economic al 
țării. Ele dovedesc mă
iestria tehnico-profesio- 
nală a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor 
din întreprinderile din 
Phenian, Kesong, Kiang, 
Hamhîn si multe altele.

Un întreg etaj al clă
dirii este rezervat expo
natelor industriei ușoare 
și alimentare, precum și 
ale agriculturii. Țesătu
rile și confecțiile, încăl
țămintea, aparatele e- 
lectrotehnice, produsele

ale orașului atestă bo
gata lui viață culturală. 
Pentru viitor — mi-au 
relatat reprezentanții or
ganelor locale de stat 
— se prevede extinde
rea orașului spre 
mare și amenajarea 
unui canal pentru ca 
vasele să pătrundă pînă 
in centrul Hamhînului. 
Dar, renumele orașului 
este determinat în pri
mul rînd de industria 
chimică.

Am vizitat Combi
natul de îngrășămin
te chimice. El ocupă 
o suprafață de 130 hec
tare și are 9 700 de 
salariați. In timpul 
războiului, asupra clă
dirilor uzinei au fost 
aruncate circa 30 000 
de bombe. Toate clă
dirile au fost distruse. 
Tenacitatea poporului 
a vindecat însă aceste 
răni într-un ritm ui
mitor. Brigăzi de con
structori, în mare par
te tineri, au muncit 
zi și noapte la refa
cerea clădirilor și pu
nerea în funcțiune a 
instalațiilor. Ca urma
re, în 1955 a început 
producția îngrășăminte
lor necesare agricultu
rii, iar cu 3 ani mai 
tîrziu uzina a fost 
complet refăcută. De 
la directorul general al 
întreprinderii aflăm 
producția a ajuns 
600 000 tone de 
grășăminte, urmînd 
în următorii ani 
atingă 1 milion 
tone. Conducerea și a- 
sistența tehnică a pro
cesului de producție 
în cele 50 de secții ale 
combinatului antrenează 
1 600 de ingineri și teh
nicieni. In secțiile pe 
care le-am vizitat am 
putut vedea instalații 
moderne, oameni care 
le mînuiesc cu price
pere și entuziasm.

Pentru sporirea pro
ducției de îngrășămin
te chimice, necesare a- 
griculturii R. P. D. Co-
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reene, au fost puse în 
funcțiune în ultima pe
rioadă noi capacități. 
La uzina chimică din 
Aojdi s-a trecut la a- 
plicarea tehnologiei de 
fabricare a îngrășămin
telor azotoase prin ga- 
zeificarea cărbunilor. A 
început să producă u- 
zina de îngrășăminte 
cu azotat de calciu din 
Tcheungsu și secția a 
11-a a întreprinderilor 
de la Sunchau. In pre
zent, se află în con
strucție noi obiective 
pentru producerea în
grășămintelor chimice. 
Se preconizează ca în 
următorii ani industria 
chimică să asigure 500 
kg de îngrășăminte 
pentru fiecare hectar, 
ceea ce va însemna 
noi sporuri de recoltă.

Paralel cu crearea și 
dezvoltarea industriei 
grele, în R. P. D. Co
reeană s-au pus ba
zele unei industrii pu
ternice, diversificate, a 
bunurilor de consum. 
Mi s-a oferit posibili
tatea să vizitez Com
binatul textil din Phe
nian. Directorul combi
natului mi-a vorbit des
pre istoria nescrisă a 
întreprinderii. Ea este 
asemănătoare celorlal
te uzine 
refacerea 
lui după 
distrugerea 
în timpul
din 1950—1953,
construcția combinatu
lui și dezvoltarea lui 
pînă la stadiul de a- 
cum, cînd asigură o 
producție zilnică de 60 
tone de fire și 300 000 
metri pătrați de țesă
turi. Producția textilă 
a Coreei anului 1944 
este realizată aici în 
prezent în numai 4 zile 
și jumătate.

Concomitent cu in
dustria republicană, o 
mare dezvoltare a luat 
industria locală, care, 
pe baza valorificării u- 
nor resurse naturale, 
completează sortimentul 
bunurilor de consum 
solicitate de populație. 
In întreaga țară func
ționează peste 2 000 de 
fabrici locale. Acestea 
dau în prezent ju
mătate din valoarea 
flobală a producției 

unurilor de consum 
realizată în țară.

★
In perspectivă, pla

nurile economice ela
borate de Congresul al 
IV-lea al Partidului 
Muncii, sarcinile supli
mentare stabilite de 
Conferința partidului 
din octombrie 1966 
prevăd construirea unor 
noi unități industriale, 
concomitent cu mo
dernizarea tehnică a 
celor existente, ridi
carea calității produc
ției, dezvoltarea în con
tinuare a întregii eco
nomii. Presa coreeană 
din ultimele luni con
semnează nenumărate 
fapte care atestă hotă- 
rîrea poporului acestei 
țări de a înfăptui di
rectivele partidului. Iar 
realizările obținute vor 
aduce o contribuție și 
mai pregnantă la ridi
carea economică a 
țării pe trepte calitativ 
superioare.

Nicolae CUCUI

începînd de la 18 septembrie, 
pe scena teatrelor „La Fenice" 
și „Del Ridotto", o serie de co
lective artistice din Italia și de 
peste hotare au prezentat în fa
ța unui public exigent pie
se în premieră absolută sau 
lucrări interpretate pentru pri
ma oară pe scena italiană. Ar
tiștii Teatrului de Comedie din 
București, ai Teatrului din Var
șovia, Teatrului de studio din 
Havana, Companiile franceze 
„Productions d’aujourd'hui" și 
„Serreau-Perinetti", ambele din 
Paris, precum și ansamblurile 
teatrelor „Divadlo Na Zabradli" 
(Praga), „II Teatro di Eduardo' 
și „Compagnia dei quattro" 
(Italia) au interpretat la un bun 
nivel artistic lucrări de autori 
clasici și contemporani. In to
tal au fost prezentate 9 lucrări 
în cadrul a 22 reprezentații.

Invitat să participe la festi-' 
val ca urmare a prestigiului de 
care se bucură pe plan interna
țional, Teatrul de Comedie din 
București a prezentat patru 
spectacole care au trezit intere
sul și aprecierea specialiștilor 
și a publicului. După ce la 6 și 
7 octombrie a prezentat „Capul 
de rățoi' de Gheorghe Ciprian, 
colectivul bucureștean a prezen
tat „Troilus și Cresida" de W. 
Shakespeare. In regia lui David 
Esrig, reprezentațiile artiștilor 
români au înregistrat un mare 
succes. „Bucurîndu-se de o inge
nioasă scenografie realizată de I. 
Popescu-Udriște și de o inter
pretare valoroasă din partea li
nul grup de actori în frunte cu 
Radu Beligan, „Capul de rățoi", 
prezentat de Teatrul de Comedie 
din București a reușit un specta
col antrenant — este de părere 
Râul Rădice, cronicarul ziarului 
„Corriere della Sera". Iată de ce 
— spune el — spectacolul a fost 
călduros aplaudat". Arturo Laz- 
zări de la ziarul „Unită" subli
niază prețuirea de care se 
bucură Teatrul de comedie atît 
în România cit și peste hotare. 
Ziarul venețian „II Gazzettino", 
sub semnătura lui G. A. Cibotto 
scrie despre „Troilus și Cresida' 
că : „Este un spectacol antrenant 
și plăcut, plin de vioiciune pen
tru a cărui reușită pot fi citați 
toți actorii, de la Iurie Darie la 
Grigore Gonța și Sanda Toma, 
de la Florin Scărlătescu la Mir
cea Șeptilici, Mircea Constanti- 
nescu. Bine alese soluțiile sce
nice. Publicul a aplaudat cu căl
dură și plăcere pe actorii ro
mâni... Regizorul D. Esrig a sub
liniat cu grijă aspectele demas
catoare ale comediei..."

Maria Rosaria Berardi, dra
maturg și cronicar dramatic, a 
declarat: „Trupa românească a 
constituit marea surpriză a fes
tivalului venețian. Ce actori, ce 
forță, cîtă poezie. Radu Beligan 
este un actor de o gingășie rar 
întîlnită și care știe ce înseamnă 
măsura, tactul, nuanța. Felici
tări !’

De asemenea. Jacques Lemar- 
chand, cronicar dramatic la „Fi
garo littâraire" membru în con
ducerea editurii „Gallimard", 
prezent la festival, ne-a spus : 
„Mulțumesc pentru această 
seară interesantă Teatrului de 
Comedie din București de sub 
conducerea atît de înzestratului 
talent care este Radu Beligan. 
El a izbutit să închege o echipă 
omogenă, de o certă valoare in
ternațională".

în ar- 
(unuia 
înche- 
cîteva 
veni

seră fotbaliștii ceferiști" și „l-au ase
diat în cabina sa, timp de o oră, pe 
arbitru". La Hunedoara, cu ocazia 
meciului Industria Sîrmei — Metalul, 
„unii fotbaliști localnici (Molnar, 
Mercea, Ceaușu) au jucat foarte dur, 
urmărind mai mult gleznele adver
sarilor". Ca și cum aceasta n-ar fi 
fost de-ajuns, „antrenorul și con
ducătorii echipei Metalul au încu
rajat fățiș aceste neregularități, adu- 
cînd «argumentul» că și echipa lor 
pățește la fel cînd evoluează în de
plasare" (! !). După încheierea me
ciului, „spectatori hunedoreni au 
adus injurii jucătorilor oaspeți și 
arbitrilor, sub privirile impasibile ale 
organizatorilor locali". In legătură cu 
partida Chimia Suceava — Metrom 
se relatează că „fotbaliști suceveni 
(Mărculescu, Danileț, Nicolae) au în
cercat să-și impună superioritatea 
asupra adversarilor prin faulturi gro
solane, trecute însă cu vederea de 
arbitru".

Care este însă concluzia ziarului ? 
Că toate acestea „dau de gîndit", 
autorul rubricii încheindu-și comen
tariul cu... o întrebare hamletiană : 
„este oare cazul sau nu să intervină 
cineva din afară pentru a se face or
dine ?“.

La o astfel de întrebare mi-aș per
mite să răspund. în numele a mul
tor iubitori adevărați ai fotbalului

și sticle 
oaspeți" 

După 
spart 

cu care

TENIS După prima zi
Steaua-Dinamo 7-2

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală a început ieri finala 
campionatului republican de tenis 
pe echipe, între formațiile Steaua 
și Dinamo București. După prima 
zi, scorul este de 7—2 in favoarea 
reprezentanților clubului Steaua. 
Meciul continuă astăzi dimineață 
de la ora 8,30, iar după-amiază de 
la ora 14,30.

VOLEIBALISTELE
ÎNVINSE DIN NOU
CU 3-0

BRAȘOV 14 (Agerpres). — Sala 
„Tractorul" din Brașov a găzduit a- 
seară cel de-al treilea meci ami
cal dintre selecționatele feminine 
de volei ale României și U.R.S.S. 
Ca și în partidele precedente, vic
toria a revenit sportivelor sovie
tice cu scorul de 3—0.

AZI IN CAPITALĂ
CICLISM : finala campiona

tului național în proba cu an
trenament mecanic — pe Ve
lodromul Dinamo, la ora 10.

RUGBI: partidele Dinamo — 
Progresul și Gloria — Steaua 
se desfășoară pe Terenul Glo
ria, începînd de la ora 10.

FOTBAL: pe Stadionul „23 
August", la ora 13,30, începe

cuplajul Progresul — Univer
sitatea Cluj; Rapid — Dinamo 
Bacău.

BASCHET : în Sala Floreas- 
ca, de la ora 9,30, meciul fe
minin în cadrul „Cupei Româ
niei" : Progresul — A.S.A. 
Cluj ; Rapid — Viitorul Do- 
rohoi.

răsfoind
presa străină
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In cursul unei perioade scurte da 
timp am vizitat majoritatea state
lor dunărene, cu excepția Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

...Din 1955, întreținerea de relații 
corecte, realiste șl, cînd este posi
bil, prietenești nu numai cu pute
rile semnatare ale tratatului de stat 
ci și cu statele vecine nouă și cu 
restul țărilor din spațiul dunărean 
face parte din axiomele politicii 
austriece.

La 21 decembrie 
Generală a O.N.U. 
zoluție în care sînt 
tarea relațiilor de 
și colaborarea 
europene cu s 
le diferite. *) 
fost invitate să-și intensifice e- 
forturile spre crearea unei at
mosfere de încredere prin respec
tarea și dezvoltarea contactelor a- 
cestor state. Eu văd în această re
zoluție un apel constant adresat toc
mai popoarelor din spațiul dună
rean, unde istoria, geografia și sar
cinile de viitor ne obligă direct să 

.găsim o formă de a conviețui. îm
preună cu alte opt țări europene, 
ministrul de externe austriac a luat 
imediat o inițiativă în această di-

1965, Adunarea 
a adoptat o re- 

t salutate dezvol- 
bună vecinătate 
dintre statele 

sisteme socia- 
Guvernele au 

i intensifice 
unei

*) Este vorba de cunoscuta rezo
luție inițiată de România, căreia i 
s-au alăturat, în calitate de coau
toare, încă opt state europene.

înțelegerea
alternativă la încordare

de Josef KLAUS
cancelarul Austriei

recție, în cadrul așa-numltului grup 
al celor nouă. Acest laolaltă este, 
după părerea mea, realizat numai 
atunci cînd, respectul față de alții 
devine verosimil prin renunțarea la 
propagarea agresivă a propriilor 
principii. în acest sens, acceptăm 
noi și principiul coexistenței paș
nice. Răspunsul la întrebarea care 
sistem este cel mai bun trebuie să 
rămînă pe seama hotăririj proprii a 
popoarelor, a argumentelor și rezul
tatelor mai bune obținute de ele.

Desigur — trebuie subliniat în 
legătură cu această chestiune, noi, 
austriecii, sîntem foarte departe de 
a renunța la adoptarea unei atitu
dini în dezbaterea spirituală dintre 
Est și Vest...

Granițele ideologice și sociale, 
care ne detașează unul de altul, nu 
trebuie și nu au voie totuși prin a- 
ceasta să ne împiedice de a ajunge 
la o colaborare tehnică, economică, 
culturală, spirituală și științifică 
care duce însă ici și colo la o 
coexistență, deci la o conviețuire 
unul alături de altul și laolaltă spre 
binele popoarelor.

Nu cocteilurile și recepțiile fas
tuoase caracterizează stilul vizitelor 
mele oficiale în țările din regiunea 
dunăreană ci discuțiile personale cu 
cei care conduc aceste țări. Reușim 
prin aceasta să ajungem, în spiritul 
deplin al amintitei rezoluții a 
O.N.U., la o conviețuire a Austriei 
și Ungariei, Iugoslaviei, României 
sau Bulgariei. Noi avem discuții 
despre condiții favorabile, ordine și 
securitate la granițele noastre, des
pre problemele despăgubirilor, din 
păcate în parte încă deschise... 
cumpănim posibilitățile de asociere 
pentru afaceri și posibilitățile 
schimburilor culturale, tindem spre 
o cooperare tehnico-științifică a- 
vantajoasă pentru ambele părți. La 
toate aceste negocieri și convorbiri 
s-au obținut progrese și vor exista 
o dată sau altă dată regrese. A- 
ceasta este, prin natura lucrurilor, 
firesc.

Dacă criticii acestei politici soco
tesc că Austria ar putea prin aceas
ta să se îndepărteze spiritual de 
Occident, ei uită atunci pe de-o

parte că ministrul de externe (vest) 
german, primul ministru danez, 
funcționari guvernamentali și de 
stat olandezi și francezi, scandinavi 
și italieni caută tot mai mult con
vorbiri cu Estul și ajung la aceste 
convorbiri ; ei uită, pe de altă parte, 
că Austria a avut chiar în ultima 
vreme ca oaspeți din Vest politi
cieni francezi, belgieni, norvegieni, 
olandezi, elvețieni, finlandezi și 
alții. Ei uită că noi întreținem le
gături cordiale cu toate aceste state 
prin ambasadorii lor la Viena și 
prin reprezentanții noștri în capita
lele respective.

Sarcina politicii externe austriece 
nu poate fi realizarea unor acțiuni 
politice mari. Trebuie mai degrabă 
să ne străduim să promovăm înțele
gerea reciprocă printr-o politică a 
pașilor mici...

Din aceasta decurge și faptul că 
relațiile noastre cu unul sau altul 
din statele răsăritene vecine au de
venit de acum mai rodnice și mult 
mai intense decît ceea ce presupune 
caracterul lor de vecinătate. Alter
nativa la încordare, la pericolul 
persistent al unui 
chiar în Europa poate să fie 
strădania permanentă spre 
gere. (Acest articol, pe care-l 
ducem cu mici prescurtări, 
publicat în ziarul austriac 
blatt").

laconflict militar 
numai 
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viața internațională
încheierea primei etape 
a sesiunii O.N.U.

I „Poporul vietnamez va învinge 
cu siguranță pe agresori" 

Un mesaj al președintelui Ho Și Min

La dezbaterile generale au luat cuvîntul 109 șefi de delegații

I NEW YORK 14. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: La Națiunile Unite prima etapă a actualei sesiuni a 
luat sfirșit vineri după-amiază prin încheierea dezbaterilor politi
ce generale, în cadrul căreia au luat cuvîntul 109 șefi de delegații 
din totalul de 122.

Cuvîntarea președintelui Adunării

Generale, Corneliu MănescuFăcînd bilanțul acestei prime e- tape, președintele sesiunii, Corne
liu Mănescu, a declarat că intervențiile la această sesiune, mai numeroase ca oricînd, au scos în evidență interesul și dorința delegațiilor de a participa la dezbaterea generală, precum și preocupările lor pentru problemele care frămîntă în prezent omenirea. Ele au dezvăluit, de asemenea, sentimentul general de neliniște față de situațiile care pun în pericol pacea și progresul comunității internaționale, precum și dorința ca ele să fie reglementate sît mai eurînd posibil.După ce a mulțumit atît Adunării Generale pentru concursul pe care l-a acordat în vederea bunei desfășurări a acestei prime și importante părți a sesiunii, cît și Biroului Adunării pentru pregătirea minuțioasă a problemelor supuse adunării, vorbitorul a exprimat delegațiilor profunda sa gratitudine pentru aprecierile făcute la adresa României, a politicii sale externe și

★Ultima ședință a dezbaterii generale a fost deschisă prin intervenția ministrului educației al statului Singapore, Yong Nyuk Lin, care, evocînd vizita făcută în țara sa de ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, președintele sesiunii, a subliniat că a- ceastă vizită a oferit prilejul să se constate o identitate de vederi cu privire la principiile pe care trebuie clădite relațiile internaționale — respectarea suveranității și independenței fiecărei țări, neamestecul în afacerile interne, egalitatea în drepturi.El s-a referit apoi la necesitatea soluționării pe cale pașnică a principalelor probleme internaționale actuale — Vietnam și Orientul Mijlociu — și a scos în evidență că un tratat de nediseminare trebuie să prevadă reciprocitate de obligații și lipsa oricărei discriminări între puterile nucleare și țările nenucleare, precum și dezvoltarea tehnologiei atomice în scopuri pașnice.Pentru lichidarea actualei disparități între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, a spus șeful delegației statului Singapore, se impun, paralel cu crearea unor condiții echitabile ale schimbului internațional, intensificarea eforturilor acestor din urmă țări, dotarea lor eu instituții sociale și politice mai perfecționate.Ministrul afacerilor externe al Cubei, Baul Boa, a felicitat pe noul președinte, asigurîndu-1 de concursul delegației sale. El a făcut apoi un istoric al acțiunilor ostile împotriva țării sale întreprinse de S.U.A. și de Organizația Statelor Americane (O.S.A.). Vorbitorul a declarat în continuare că, în ciuda bogățiilor însemnate pe care le are America Latină, acest continent este departe de a se afla într-o situație propice. în ultimii șase ani, produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut mult mai puțin de-
Rezoluțiile
Federației mondiale 
a foștilor combatanți

HAGA 14 (Agerpres). — La Haga 
au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
12-a Adunări Generale a Federației 
mondiale a foștilor combatanți. Par- 
ticipanții au adoptat o rezoluție ce- 
rînd tuturor guvernelor să sprijine, 
prin toate mijloacele de care dispun, 
reglementarea pe cale pașnică a con
flictelor. în același timp, rezoluția 
subliniază că „dezarmarea generală, 
simultană și controlată, rămîne con
diția esențială a instaurării unei păci 
durabile".

în ce privește situația din Orientul 
Apropiat. Federația a lansat un apel 
organizațiilor internaționale și sta
telor să acționeze în mod util ca, de 
acord cu statele interesate, „să caute 
modalitățile și garanțiile unei înțe
legeri mutuale si ale unei cooperări 
necesare atît prosperității lor. cît și 
păcii în întreaga lume".

Rezoluția cu privire la Vietnam se 
pronunță pentru „încetarea imediată 
a bombardamentelor americane asu
pra R. D. Vietnam".

Din România a participat la lucrări 
general-colonel în rezervă Dumitru 
Dămăceanu, vicepreședinte al Co
mitetului organizatoric al veterani
lor din războiul antifascist. 

a principiilor care guvernează a- ceastă politică, precum și mulțumirile sale sincere pentru urările care i-au fost adresate personal.în legătură cu trecerea la noua etapă a lucrărilor, a arătat el în continuare, din schimburile de vederi avute cu reprezentanții tuturor grupurilor de state, precum și cu o serie de delegații a reieșit că, potrivit părerii generale, se socotește util să se întrerupă pentru o scurtă perioadă lucrările Adunării în plenul său. Discutarea punctelor de pe ordinea de zi repartizată ședințelor plenare va fi reluată, la o dată care se va anunța, prin examinarea punctului intitulat „situația din Orientul Mijlociu", căreia Adunarea Generală a hotărît să-i acorde urgent prioritate.îmi exprim speranța, a spus vorbitorul, că această perioadă se va dovedi utilă, și că se va recurge la instrumentele cele mai eficace pentru a asigura reluarea lucrărilor în condiții optime.
★cît profiturile obținute de monopolurile internaționale. Fiecare dolar investit în America Latină aduce investitorilor 3 dolari profit. Datoria externă a țărilor latino-ame- ricane a atins, în 1966, 12 miliarde dolari. Subalimentația și mortalitatea infantilă înregistrează procente ridicate.în contrast cu această situație, șeful delegației cubane a prezentat tabloul prefacerilor economice și sociale din Cuba socialistă. Mortalitatea infantilă este cea mai redusă din America Latină, iar analfa-

agențiile de presă transmit
• Acțiuni ale patrioților din Bolivia • In Grecia —
50 de ziariști arestați sau deportați • Fotografii 
in culori ale Pămintului

In Bolivia, mișcarea de partizani ia amploare. Fotri- 
vit unui comunicat al comandamentului forțelor armate boliviene, în timpul 
ultimelor 24 de ore, ca urmare a luptelor desfășurate în regiunea Higueras, 
șase soldați au fost uciși. Comunicatul nu semnalează nici o pierdere de par
tea partizanilor, ci adaugă că aceștia au reușit să rupă „cercul de foc" creat 
de trupele guvernamentale, refugiindu-se în munți.

La Praga s-au deschis lucrările sesiunii Consiliului 
Federației Democrate Internaționale a Femeilor.Pe asenda 
sesiunii figurează probleme legate de pregătirea congresului mondial al 
femeilor. La lucrări participă delegate și invitate din peste 60 de țări. Dele
gația română este condusă de Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor.

Peste 300 de ziariști din 
Grecia șomează, iar alți 50 
sînt închiși sau deportați. 
Aceste fapte sînt relatate într-un co
municat dat publicității la Paris de 
către o delegație a Organizației Inter
naționale a Ziariștilor, care a vizitat 
săptămîna trecută Grecia.

Proiectul noului program 
al P. C. din Finlanda a fost 
prezentat de președintele partidului, 
A. Saarinen, în cadrul unei conferințe 
de presă. Proiectul, aprobat la Plenara 
C.C. care a avut loc în luna septem
brie, a fost întocmit în conformitate 
cu hotărârea Congresului al XIV-lea 
al partidului, care a considerat necesar 
să aducă modificări vechiului program, 
finind seama de schimbările care au 
loc în viața economică și politică din 
Finlanda, precum și de cele care au 
intervenit în ultimul deceniu în situa
ția internațională.

0 delegație a P.C. din Da
nemarca, condusă de președintele 
partidului, Knud Jespersen, a făcut o 
vizită în U.R.S.S. Delegația a fost pri
mită la C.C. al P.C.U.S., a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor și ai Comite
tului de stat pentru știință și tehnică

Cabinetul francez se va 
întruni luni, sub președinția gene
ralului de Gaulle, pentru a preciza po
ziția Franței la Consiliul Ministerial 
al C.E.E. de la 23 și 24 octombrie cu 
privire la cererea Angliei de a intra 
în Piața comună. 

betismul este practic lichidat. Producția de zahăr pe anul viitor se anunță mai mare decît cea din a- cest an. Industria oțelului și alte ramuri industriale sînt în curs de extindere. Prin eforturile unite ale poporului, țara iese din starea de înapoiere.
Jean Umba-Di-Lutete, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Democratice Congo, s-a referit la stabilirea de relații diplomatice între România și țara sa, dovadă concretă a unui spirit de bunăvoință reciprocă. El a exprimat apoi hotărârea guvernului său de a lupta contra tuturor manifestărilor de colonialism pe teritoriul african, declarînd că va sprijini cu fermitate toate deciziile actualei sesiuni în vederea aplicării pînă la capăt a declarației cu privire la decolonizare.

Comitetul nr. 1 și-a 
început lucrărileVineri după-amiază, sub președinția lui Ismael Fahmy (R.A.U.) Comitetul nr. 1 (pentru problemele politice și ale securității) al Adunării Generale și-a început lucrările. Prima ședință a fost consacrată unor probleme de ordin organizatoric. Vicepreședinte al Comitetului a fost ales G. G. Cernuș- cenko (R.S.S. Bielorusă), iar raportor — Torsten Orn (Suedia). Candidatura acestuia din urmă a fost propusă de Gheorghe Diaconescu, reprezentant permanent al României la O.N.U., care a evocat cu a- cest prilej relațiile de prietenie ce se dezvoltă între România și Suedia, precum și contribuția substanțială a acestei țări la colaborare și destindere în Europa și în lume.

★Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației române la prezenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut o întrevedere cu U Thant, secretar general al Națiunilor Unite. Desfășurată într-o atmosferă caracterizată printr-o deosebită cordialitate, întrevederea s-a referit la problemele curente ale sesiunii.

La Roma a sosit o delega
ție a Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, con- 
dusă de Cherif Belkasem, membru al 
Consiliului Național al Revoluției al
geriene și coordonator al Secretaria
tului Executiv al F.L.N. Delegația a 
avut convorbiri cu o delegație a P.C. 
Italian, condusă de Luigi Longo. Au 
fost examinate probleme referitoare la 
relațiile și colaborarea dintre cele 
două partide. A avut loc, de aseme
nea, un schimb de păreri asupra si
tuației internaționale actuale.

Asociația de prietenie 
Japonia-România a or
ganizat o adunare festi
vă la Tokio,la care au luat 
parte membri ai conducerii aso
ciației, scriitori, oameni de artă, 
ziariști. Cu acest prilej au fost 
sărbătoriți unii dintre membrii A- 
sociației, care au tradus în limba 
japoneză lucrări literare româ
nești.

0 delegație a P.C. din In
dia a făcut o vizită în R. D. 
Germană. Delegația, condusă de 
S. A. Dange, președintele partidului, a 
fost primită de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C al P.S.U.G. în comu
nicatul dat publicității se arată că cele 
două partide au căzut de acord să 
consolideze și să aprofundeze relațiile 
de prietenie și colaborare frățească 
dintre ele

HANOI 14 (Agerpres). — într-un mesaj adresat eroilor și luptătorilor model ai forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud, președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, i-a felicitat pentru victoriile remarcabile obținute în lupta de rezistență împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. Relevînd sacrificiile făcute de forțele armate populare de eliberare și de populația sud-viet- nameză în lupta pentru recucerirea independentei și libertății, Ho Și Min și-a exprimat convingerea în victoria finală a acestei lupte. „Poporul vietnamez — a arătat el în continuare — va învinge cu siguranță pe agresori, reușind să elibereze Sudul, să apere Nordul și
CiocniriADEN 14 (Agerpres). — în cursul zilei de sîmbătă au avut loc noi ciocniri între patrioți și trupele britanice din Aden. Lupte au avut loc în cartierele Maalla, Crater și „Steamer Point", patrioții atacînd posturile militarilor englezi focuri de arme și mortiere.

Muncitori greviști ai companiei „Mercedes Benz", în faja birourilor din 
Stuttgart ale administrației, revendicând îmbunătățirea condițiilor de muncă

Primele fotografii în cu
lori ale globului pămîntesc 
au fost publicate vineri în Statele 
Unite. Este vorba de două clișee luate 
de la o altitudine de 33,6 kilometri de 
către o cameră orbitală. Una din fo
tografii reprezintă Africa și Europa, 
iar cea de-a doua, emisfera occiden
tală a suprafeței terestre. Clișeele au 
fost făcute cu ajutorul unei camere de 
luat vederi înzestrate cu filtre sepa
rate, roșu, verde și albastru.

La începutul anului 1964, 
în Vietnamul de sud erau 
dislocați 16 500 de soldați a- 
mericani. în prezent, numă
rul acestora a săltat la circa 
500 000. La început, inter- 
venționiștii au folosit a- 
vioane ușoare de vînătoare 
și elicoptere, cu care „asis
tau" trupele saigoneze în 
misiunile lor de „pacifi
care" în Vietnamul de sud. 
Apoi, deasupra junglelor 
și-a făcut apariția întreaga 
gamă a avioanelor de război 
americane, inclusiv „super- 
fortărețele" B-52. Interven- 
ționiștii nu s-au mai limi
tat la a „asista" trupele 
saigoneze, ci au luat asupra 
lor aproape totalitatea ope
rațiilor militare împotriva 
forțelor patriotice. O dată 
cu sporirea efectivelor și 
mijloacelor tehnice de 
război, la sud de paralela 
17 s-au intensificat și acți
unile agresive împotriva
R. D. Vietnam. Bombardie
rele americane au ajuns să 
efectueze cîte 100 și mai 
multe raiduri pe zi asupra 
orașelor si satelor nord- 
vietnameze. în ultimele 
săptămîni agresorii au su
pus unor noi bombarda
mente distrugătoare orașul 
Haifong, transformînd în 
ruine o serie de cartiere 
dens populate, au atacat în
treprinderile industriale și 
șantierele navale din oraș, 
au mitraliat școli și spitale. 
Totodată, atacurile asupra 
Hanoiului s-au apropiat tot 
mai mult de centrul capi
talei și au sporit raidurile 
asupra altor centre econo
mice și culturale nord- 
vietnameze. „Toate aceste 
crime grave — se arată în 
recenta Declarație a Minis
terului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam — repre
zintă, fără îndoială, o nouă 
escaladare, extrem de se
rioasă, a războiului dus de
S. U.A, împotrivs R. D 
Vietnam".

Creșterea numărului de 
trupe americane în Vietna
mul de sud și escaladarea 
continuă a războiului de a- 

să realizeze reunificarea pașnică tării". a

★HANOI 14 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea bombardamentelor aviației a- mericane asupra zonei demilitarizate și a regiunilor învecinate. Ca urmare a acestor atacuri, sate întregi au fost distruse, numărul victimelor omenești fiind foarte mare. Declarația relevă că aceste bombardamente au un caracter deliberat de exterminare a populației din regiune, ele constituie o încălcare gravă a statutului zonei demilitarizate și a dreptului internațional.
în AdenCiocnirile de sîmbătă au marcat — după cum menționează agenția Reuter — cea de-a patra aniversare a începerii luptei armate împotriva dominației coloniale britanice, la 14 octombrie 1963. Adenul se află sub ocupație britanică din anul 1839.

La Milano s-a deschis 
Conferința europeană sindi
cală, organizată din inițiativa Confe
derației Generale a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.) și a Confederației Generale 
a Muncii din Franța (C.G.T.).

Ivan Prîmov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, a primit 
sîmbătă grupul de coopera
tori de la C.A.P. Segarcea, 
care și-au petrecut concediul de odihnă 
în Bulgaria, ca invitați ai lui Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

gresiune împotriva R. D. 
Vietnam nu au schimbat 
mersul operațiunilor mili
tare și denotă Impasul în 
care a ajuns întreaga aven
tură a S.U.A., eșecul tutu
ror planurilor care au ur
mărit îngenuncherea eroi
cului popor vietnamez. Po
porul vietnamez, atît în 
nord cît și în sud, luptă cu 
eroism pentru apărarea pă- 
mîntului strămoșesc, dă 
neîncetate lovituri inamicu
lui, producîndu-i mari pier
deri materiale și umane. în
treaga evoluție a războiului, 
însăși logica evenimentelor, 
impun ca S.U.A. să renunțe

lor, că escaladarea războ
iului a dus nu la victo
rie, cum au scontat State
le Unite, ci la un adevărat 
cerc vicios, ce se strînge 
în jurul lor pe măsu
ra continuării agresiunii. 
Față de aceasta, comenta
torii americani semnalează 
extinderea, în S.U.A., a o- 
piniei după care războiul 
purtat de Statele Unite în 
Vietnam, apare tot mai ilo
gic, mai absurd. „Cu pier
derile de soldați ameri
cani, care se ridică la a- 
proape 100 000 din 1961, cu 
24 miliarde dolari plă
tiți anual pentru război

nu a reușit să înfrîngă vo
ința de luptă a poporului 
vietnamez, iar costul cres- 
cînd al războiului nu aco
peră eșecurile suferite de 
forțele militare americane 
în Vietnamul de sud. Oa
meni de afaceri și politi
cieni, care pînă nu de mult 
sprijineau acțiunile Admi
nistrației în Asia de sud- 
est, au ajuns să recunoască 
că războiul nu a adus ni
mic bun țării lor. Depar
te de a mai da crezare ver
siunii după care S.U.A. ar 
lupta în Asia de sud-est, 
chipurile, pentru „apărarea 
securității poporului ame-

CERCUL VICIOS
AL ESCALADĂRII
la politica lor falimentară 
în Asia de sud-est. Dar, în 
pofida rațiunii, grupările 
extremiste, ultrareacționare 
din Statele Unite îndeamnă 
la intensificarea agresiunii 
împotriva R. D. Vietnam 
tar comandantul trupelor a- 
mericane din Vietna
mul de sud, genera
lul Westmoreland, vrea încă 
250 000 soldați. Față de a- 
ceastă cerere, e semnifica
tivă opinia unui ziarist a- 
merican, întors de pe fron
turile Vietnamului de sud : 
„încă 250 000 de soldați nu 
ne-ar ajuta nici măcar să 
controlăm războiul, și cu 
atît mai puțin să obținem 
victoria" — a declarat el.

Faptele dovedesc că fie
care nou pas pe calea spo
ririi mașinăriei militare 
americane în Vietnam a 
adîncit impasul agresori-

șl cu zvonurile potrivit 
cărora președintele John
son va cere o alocație su
plimentară de 4 miliarde 
de dolari, s-a constatat o 
creștere simțitoare a neli
niștii în America" — scria 
recent revista „Time". De 
fapt, sentimentul ce dom
nește acum în rîndurile o- 
piniei publice din S.U.A. 
denotă mult mai mult decît 
o stare de neliniște. Poate 
că nici o problemă nu a 
divizat și nu a dezorientat 
țara mai mult, dinainte de 
cel de-al doilea război 
mondial, arată „Time", 
referindu-se la războiul 
din Vietnam. Presa ameri
cană arată că din ce în ce 
mai multi oameni din S.U.A. 
ajung la concluzia că bom
bardarea nejustificată, lip
sită de orice rațiune a te
ritoriului R. D Vietnam

rican", oamenii lucizi își 
dau seama că, de fapt, es
caladarea riscă să aibă ur
mări catastrofale inclusiv 
pentru S.U.A. „Congresul 
este în rebeliune, iar miș
carea se răspîndește cu iu
țeală din rîndurile demo
craților spre republicani" 
— scria revista citată mai 
sus Potrivit cifrelor furni
zate de această revistă, azi 
există cel puțin 52 de 
membri ai Camerei Repre
zentanților, care nu sînt 
de acord cu politica Admi
nistrației în Vietnam. în 
timp ce anul trecut nu 
erau mai mult de patru 
sau cinci. Politicieni înde
obște cunoscuti ca spriji
nind politica președintelui 
Johnson au început să se 
disocieze în mod public de 
ea. „Am greșit", recunoaște 
republicanul Thruston Mor

Convorbirile 
bulgaro- 
indieneSOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia âu început convorbirile între delegația guvernamentală bulgară, condusă de Todor Jivkov, și cea indiană, în frunte cu Indira Gandhi. Sînt abordate probleme ale colaborării reciproce, precum și problemele internaționale actuale.în cuvîntarea rostită cu prilejul dineului oferit vineri seara în cinstea premierului indian, Todor Jivkov a salutat dezvoltarea colaborării prietenești dintre cele două țări și a relevat că ea corespunde politicii de pace, înțelegere reciprocă, colaborare internațională promovate de guvernul bulgar.La rîndul ei, vorbind despre necesitatea întăririi păcii și despre posibilitatea de a se obține pe calea coexistenței pașnice soluționarea problemelor litigioase, Indira Gandhi a arătat că India dorește încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord. Ea a subliniat că numai astfel vor avea vietnamezii posibilitatea să-și rezolve problemele în jurul mesei rotunde a tratativelor. Poporul vietnamez are dreptul de a-și hotărî singur soarta fără presiuni din afară.
SOFIA

Congresul de unificare a 
Uniunii Centrale a Coopera
tivelor și Uniunii gospodă
riilor agricole cooperative 
de muncăSOFIA. 14 (Agerpres). — Sîmbătă a avut loc la Sofia Congresul de unificare a Uniunii Centrale a Cooperativelor și Uniunii gospodăriilor agricole cooperative de muncă din R. P. Bulgaria. La ședința de închidere au participat conducători de partid și de stat ai R. P. Bulgaria, în frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri.In raportul prezentat, Stoian Siu- lemezov, președintele Uniunii gospodăriilor agricole cooperative de muncă, a relevat că unirea celor două organizații cooperatiste va contribui la sporirea producției a- gricole și rentabilității ei, la introducerea metodelor industriale de muncă în agricultură, la specializarea și concentrarea producției. Aceasta va oontribui, de asemenea, la aprovizionarea directă cu mărfuri a consumatorilor, desființînd verigile intermediare inutile. Pentru o folosire cît mai justă a producției agricole, Uniunea va înfăptui și va sprijini construirea unor întreprinderi cooperatiste și inter- cooperatiste.Participanții au ales conducerea Uniunii Centrale a Cooperativelor și au votat noul statut. Președinte al Comitetului Executiv al U.C.C. a fos ales Stoian Siulemezov.

Declarația 
comună
ungaro- 
cehoslovacăPRAGA 14 (Agerpres). — A fost dată publicității declarația comună cu privire la convorbirile ce au avut loc între delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P Ungare și R S. Cehoslovace. în declarație se arată că delegațiile au făcut un schimb de informații privind construirea socialismului în țările lor, au dezbătut posibilitățile extinderii în continuare a relațiilor cehoslovaco-ungare în toate domeniile. A avut loc și un schimb de păreri în legătură cu problemele actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Guvernele celor două țări — se spune în declarație — cer S.U.A. să pună capăt agresiunii în Vietnam, să înceteze bombardamentele asupra R D. Vietnam, să retragă din Vietnamul de sud trupele proprii, precum și pe cele ale aliaților lor, să recunoască Frontul Național de Eliberare din Vietnamul d« sud și să respecte dreptul poporului sud-vietnamez de a-și rezolva treburile fără amestec străin, pe bâza acordurilor de la Geneva din 1954.Ambele părți subliniază însemnătatea eforturilor depuse de statele iubitoare de pace în interesul normalizării situației în Europa. Ele vor sprijini toate acțiunile pozitive și propunerile menite să ducă la rezolvarea pașnică a problemelor litigioase și la consolidarea situației pe acest continent. Ele sînt de părere că normalizarea situației și asigurarea securității și păcii în Europa pot fi obținute numai pe baza recunoașterii și respectării situației intervenite ca rezultat al celui de-al doilea război mondial. Delegațiile au căzut de acord că este necesar, în interesul menținerii păcii mondiale, să depună toate eforturile pentru..» șe ajunge la un progres în probi, dezarmării generale și totala.

Inundațiile din Argentina

BUENOS AIRES 14 (Agerpres) — 
Aproximativ 100 de persoane au 
pierit sau dispărut ca urmare a 
inundațiilor din ultimele zile pro
vocate de ploile torențiale și de 
revărsarea rîului Rio de la PlriȚ, 
și a unor afluenți ai săi. Agent’ 
de presă transmit că cei peso 
135 000 de sinistrați au fost eva
cuați din regiunea Buenos Aires

Potrivit observatorilor, aceas
ta este cea mai mare calamitate 
naturală care s-a abătut vreodată 
asupra Argentinei.

în fotografie — o imagine din 
Buenos Aires în aceste zile.

ton, referindu-se la spriji
nul inițial acordat de el 
actualei politici în Viet
nam, iar Clifford Case, so
cotit înainte printre „cri
ticii blînzi" ai Administra
ției, a declarat, nu de mult, 
că aceasta „acționează în- 
tr-o manieră cu totul ires
ponsabilă". „Țara este o- 
bosită", declara liderul 
minorității republicane din 
Senat, Everett Dirksen.

Au cîștigat teren acele 
forțe sănătoase din Statele 
Unite, care, acționînd la 
impulsul rațiunii, arată că 
singura ieșire din cercul 
vicios în care se află țara 
lor în Asia de sud-est este 
încetarea bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam, 
retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de 
sud. Joi seara, îndată după 
conferința de presă a se
cretarului de stat Rusk, în 
care acesta a declarat că 
S.U.A. vor continua esca
ladarea războiului, 30 de 
membri ai Camerei Repre
zentanților au dat publici
tății o scrisoare adresată 
președintelui Johnson în 
care cer să se pună capăt 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam. Semnatarii 
scrisorii consideră, pe bună 
dreptate, că încetarea bom
bardamentelor „oferă cele 
mai bune perspective spre 
a deschide calea unei re
zolvări raționale și pașnice 
a tragicului conflict viet
namez".

Opinia publică din lumea 
întreagă, forțe politice in
fluente din zeci de țări, 
inclusiv din rîndul aliați- 
lor S.U.A., cer încetarea 
imediată și necondiționată 
a bombardamentelor îm
potriva R. D. Vietnam, stat 
independent și suveran, 
curmarea agresiunii, se 
pronunță pentru ca po
porul vietnamez să fie lă
sat să-și soluționeze singur 
problemele interne, în con
formitate cu interesele șî 
voința sa.
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