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Ansamblul de măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, aprobat de Conferința Națională a P.C.R., urmărește ridicarea continuă a eficienței activității economice — principiu fundamental al producției în toate ramurile și întreprinderile industriale, în acest sens, se subliniază necesitatea de a fi combătute și definitiv înlăturate concepțiile, potrivit cărora unul din „avantajele" economiei socialiste ar fi posibilitatea menținerii unor întreprinderi și producții ne- rcntabile. Mai ales că aplicarea efectivă a gestiunii economice proprii presupune ca fiecare unitate economică să-și acopere cheltuielile

producție din veniturile proprii și să obțină și o anumită rentabilitate, ex- cluzînd astfel pierderile planificate, acest fenomen anacronic, dăunător și intolerabil.De fapt, încă . de la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 s-au trasat măsuri hotărîtoare pentru reducerea și eliminarea pierderilor planificate și ridicarea nivelului de rentabilitate a întreprinderilor. Ampla acțiune declanșată la începutul anului trecut în toate unitățile care lucrau cu dotații de la buget a urmărit stabilirea cauzelor generatoare de pierderi și identificarea unor rezerve interne, în scopul transformării lor în întreprinderi

Uzina „Electroputere" Craiova: noi transformatori de 200 MVA se pregă
tesc pentru a fi supuși probelor Foto : M. Andreescu

rentabile. Ce se desprinde din modul de desfășurare a acestei acțiuni? Mai întîi, în toate întreprinderile s-au evidențiat mari posibilități, încă nevalorificate, de reducere continuă a cheltuielilor de producție. S-a constatat că pierderile sînt determinate de existența unor neajunsuri, printre care consumurile exagerate de materii prime și materiale, pierderile provocate de rebuturi, de gospodărirea nerațională a fondurilor materiale și bănești, cheltuielile neproductive, consumul încă mare de forță de muncă.Prin valorificarea unora dintre rezervele identificate s-a preconizat ca la nivelul anului trecut volumul de pierderi să fie redus, pe ansamblul economiei, cu circa 30 la sută. Concret, să vedem luat în întreprinderi în acest scop, așa cum s-a desprins dintr-o recentă analiză desfășurată de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Banca Națională și Banca de Investiții, în peste 100 unități economice. Majoritatea întreprinderilor au manifestat preocupare pentru îndeplinirea în condiții a revenit pe au întocmit concrete, bazate pe calculebune le-au lizării, măsuri tehnico-economice realiste și au asigurat aplicarea lor la termenele stabilite, ceea ce le-a permis să obțină creșterea suplimentară a producției și productivității muncii, să reducă cheltuielile materiale de producție și consumul de manoperă, să elimine o serie de cheltuieli neeconomicoase. După cum s-a precizat la Conferința Națională a P.C.R., ca urmare a măsurilor stabilite s-au rentabilizat peste 550 produse, din ramurile industriei metalurgice, construcțiilor de mașini, chimiei și petrolului. Au devenit rentabile, în ansamblul lor, unele întreprinderi' importante, cum sînt Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, Uzina chimică Pitești, _Rafinăria _din. orașul Gheorghe Trustul de extracție Jiu și multe altele.Cum, pe ce căi Trustul de extracție Pitești, îngrijindu-se de aplicarea cu consecvență a măsurilor de rentabilizare, unele chiar înainte de termen, a realizat economii la dotații de 14 milioane Iei, din care aproape 90 la sută pe seama reducerii prețului de cost. De asemenea, uzina „Ne- feral" — București, prin creșterea randamentelor instalațiilor și valori
Gheorghe BORCAN
Atanase SĂNDULESCU
economiști în Ministerul Finanjelor
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® Propunerile 
privind organs 
zarea județelor 
și municipiilor în 
dezbatere pu 
blică ® Noutăți 
în domeniul pre 
stărilor de ser
vicii la domiciliu 
O „Secret u § 
beneficiilor de
milioane* Infor
mația literară în 
reviste ® Sport

în ziua de 17 ianuarie au avut loc convorbiri între o delegație a Partidului Comunist Român și delegația Partidului Comunist Mexican care face o vizită în țara noastrăDin delegația Partidului Comunist Român au făcut parte tovarășii Nicolae Ceaușescu. secretar

general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comi- Prezidiului C.C. al secretar altetului Executiv, al Permanent, secretar alP.C.R., Mihai Dalea,C C. al P.C R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist Mexican este formată din tovarășii Arnoldo Martinez Verdugo, prim- secretar al C.C. al P.C.M., Antonio Morin, membru al Prezidiului C.C. al P.C.M., și Jose Luna, membru al C.C. al P.C.M.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
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(Agerpres)

cei mai mare laser cu bioxid 
de carbon din țara noastră a 
fost realizat recent de colecti
vul laboratorului de metode op
tice în. fizica nucleară de la In
stitutul de fizică atomică Bucu
rești. Noul laser cu bioxid de 
carbon are o putere de circa 100 
de wați si posibilități de a o 
dubla imediat. Lungimea lui 
este de 5 m, iar diametrul oglin
zilor rezonatorului de 60 mm. 
Instalația permite efectuarea 
unei vaste game de operațiuni 
cu aplicații în diferite domenii 
ale tehnicii. Printre acestea se 
numără tăierea fină a lamelor 
de oțel pînă la 0,5 mm, perfo
rarea în numai cîteva secunde 
Si cu mare precizie a unor ma
teriale refractare, prelucrări pe 
cuarț (tăiere, sudură), topirea 
unor materiale, cum ar fi oxidul 
de magneziu sau oxidul de alu
miniu, al căror punct de topire 
este în jur de 3 000 grade.

Pînă acum specialiștii au 
conceput și realizat mai mult 
de 10 variante de lasere cu he- 
liu-neon. bioxid de carbon, ar
gon ionizant si sticlă cu neo- 
dim — pămînt rar.

Pe agenda preocupărilor ac
tuale ale colectivului laborato
rului figurează realizarea, încă 
în acest an, a unei producții de 
mică serie de lasere cu gaze, 
mărirea puterii instalațiilor de 
acest fel cu bioxid de carbon la 
peste 1 000 de wați și diversifi
carea domeniilor de aplicații ale 
laserelor.

în întreprinderile a- gricole de stat și cooperativele agricole de producție va începe în acest an construirea a numeroase sere, care vor totaliza peste 180 de hectare. Socotind o producție minimă de 80 tone de legume la hectar pe ciclu

de producție, cît s-a obținut în cele existente, noile sere vor a- duce un spor de circa 14 000 tone pe ciclu.Cele mai tre sere seîn apropierea Capitalei și în localități din re-
de legumemulte din- construiesc

giunile Crișana și Banat, care au căpătat în ultimii ani periență în meniu. De că multe agricole și-au să realizeze aceste construcții prin cooperare.
o bună ex- acest do- menționat cooperative propus
(Agerpres)

Ne aflăm cu toții, indiferent de' specialitate', angajați în rezolvarea sarcinilor de mare răspundere socială legate de cea mai gingașă. poate, dintre activitățile umane : formarea generațiilor capabile să preia și să ducă mai departe opera constructivă a socialismului. De aceea sîn- tem datori — fiecare prin priceperea și pregătirea noastră — să căutăm și să găsim căile și mijloacele potrivite ’pentru înlăturarea lacunelor și a deficientelor din munca educativă, în rîndurile care urmează mă voi referi la unele dintre ele privind pedagogia vîrstei școlare și care mi se par de o importanță majoră.Un prim aspect privește cercetarea științifică în domeniul pedagogiei, ca izvor principal pentru elaborarea de măsuri destinate practicii educative, indiferent dacă este vorba despre programe și manuale sau despre forme de organizare a activității copiilor în instituții de învățămînt sau în afara lor. Modul în care este concepută la ora actuală cercetarea științifică de pedagogie este evident nesatisfăcător. Din numeroasele discuții purtate în ultimii doi ani de către cadrele didactice, ca și din anchetele de interes pedagogic apărute în presă a reieșit că unele compartimente de bază ale procesului cum instructiv-educativ, ar fi moderniza-

sau
S-ar spune că industria și creația de încălțăminte ar fi „lipsite de vlagă", că se urnesc greu din loc, deși de atîta vreme li se cere o mai mare varietate de modele, pantofi mai frumoși, mai ușori, în ton cu moda. S-ar spune... Totuși, 4 000 de modele noi de încălțăminte — din piele și înlocuitori, pentru femei, bărbați, copii și tineret, pentru tot felul de ocazii — se nasc în fiecare an în întreprinderile industriei republicane. Nu mai departe decît zilele trecute, într-o preexpoziție organizată în vederea contractărilor cu comerțul pentru trimestrele II și III din acest an, și-au dat întîlnire 2 500 de noi modele — încălțăminte pentru toate vîrstele, pentru toate anotimpurile, foarte multe dintre ele competitive pe piața internațională.Deci, dacă sînt atît de multe modele, cum se face că în magazine se găsesc atît de puține ? Cauți, să zicem, pantofi ușori și moi, pentru femei, confecționați din piei lucioase, precum și din țesături variate, cu diferite ornamente și mărgele, catarame cum cere moda ? ei cum aleargă noaptea după zi. Saii pantofi gen sport, pentru orice vre-

garnituri — etc. , — așa Alergi după

rea învațămintului, orien tarea școlară și' profesională, legătura școlii cu familia, sistemele de notare și apreciere ș.a., se ■ găsesc în bună măsură descoperite ; nu au fost onorate cu soluții practice corespunzătoare.

Se cunoaște, de pildă, marea „criză de timp" de care se lovește școala a- tunci cînd trebuie să asigure transmiterea cunoștințelor științifice^ impuse de pregătirea elenilor la nivelul contemporan al cerințelor culturale și profesionale. în alte țări s-au inițiat acțiuni speciale, de mare amploare și riguros organizate, apelîndu-se la colaborarea celor mai iluștri . reprezentanți ai științei din fiecare domeniu. Grupați pe comisii de lucru, împreună cu pedagogi și psihologi de valoare, aceștia au trecut la revizuirea bagajului de date acumulate de știință și consacrate instruirii în școala de cultură generală, în vederea dispensării manualelor de elementele neesențiale depășite. De ce nu se poate adopta și la noi această practică, extrem de prețioasă, după părerea mea, care

ar putea asigura intr-un interval de 2—3 ani, cel mult, • un cadru temeinic pentru alcătuirea manualelor și programelor respective, pentru înlăturarea unuia din factorii principali ai supraîncărcării ? Se apoi să amintim, ceeași ordine de idei, experiențele (efectuate pe scară largă în alte părți) de introducere a învățării programate. Așa cum rezultă din materialele cu caracter de studiu publicate în revistele științifice sau sub egida Editurii didactice și pedagogice, acestea se limitează la încercări timide, cuprin- zînd doar unele obiecte și din ele doar unele lecții sau capitole, ceea ce desigur nu poate oferi o bază solidă pentru a se trece la etapa practică propriu-zisă.Recent, un grup de pedagogi au adresat unui director general adjunct din Ministerul Invățămîntului invitația de a asista și analiza unele lecții de gramatică programată, arătînd că prin metoda lor se pot economisi două trimestre cu obținerea de rezultate su-

CosHn C. KIRIȚESCU
doctor în economie
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me, eleganți în același timp ? Ori cizmulițe de iarnă, suple, care urcă pînă aproape de genunchi, ceva pe placul tineretului, un pantof nu numai practic, ci și mai îndrăzneț, în- tr-o linie modernă 1 Găsești, cel mult, un pantof „cuminte". încălțăminte pentru bărbați ? Aici sărăcia modelelor e și mai evidentă ; tot ce există este de o exasperantă uniformitate.Situația e paradoxală : sînt create, anual, 4 000 de modele de încălțăminte, o colecție din care am tot avea de unde alege ceea ce ne trebuie și ne poftește inima. Și, în realitate, nu avem de unde alege ! Pentru că marea colecție e supusă unei cure de slăbire nemaipomenite, după re

țete pe cît de „originale", pe atît de... eficace.Prima rețetă : formalități greoaie de omologare, contractare, fixare a preturilor ș.a.— E adevărat că în ultima vreme s-au introdus în această privință unele înlesniri și simplificări, dar mai persistă destule anomalii și anacronisme, ne-a spus tov. D. Tîrziu, inginer șef al fabricii „Progresul"- București. După o statistică proprie, din 100 de modele noi, executate de o întreprindere, 10 sînt oprite să treacă mai departe spre cumpărător chiar de către fabrica furnizoare ; alte 10 rămîn pe drum din cauza „exigențelor" comisiei de omologare

(Direcția generală din M.I.U. M.C.I.) ; 50 „cad" la contractări. Mai rămîn 30. Cîți oameni, atîtea gusturi — se spune. E imposibil ca din cele 70 de modele rămase pe drum, 20—30 să nu fi plăcut unor cumpărători. Dar iată că lanțul atît de lung de „site" devine o frînă în calea inițiativei. a diversificării. în alte țări, între comerciant și furnizor legătura e directă ; sînt excluse astfel verigile intermediare, fabrica, industria avînd posibilitatea să acționeze lejer, rapid, eficace. Niciodată n-am să înțeleg, de pildă, de ce e nevoie de omologarea unui pantof. Această operație, avînd loc cu multe luni înainte de contractări, există riscul ca noile modele să fie gata demodate în momentul cînd ajung în magazin. Caz concret : încă de anul trecut, de la 20 octombrie, se tot omologhează și dezomologhează noile modele de încălțăminte ce urmează să fie prezentate la contractările pentru trimestrele II și III 1968. Operația n-a luat sfîrșit nici acum...
Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a II-a)
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cu scinteierea lui galbenă în încăperile de veci ale faraonilor, mîngîiat de mîinile măiestre ale unui Benvenuto Cellini, purtat pe corăbiile conchistadorilor, simbol și în același timp întrupare a puterii celor bogați asupra săracilor și năpăstuiților, aurul continuă, în acest amurg al secolului al XX-lea, să-și exercite fascinația asupra unei mari părți din omenire. După expresia lui K. Marx, societatea burgheză salută și azi, în „Gral“-ul de aur, încarnarea strălucitoare a propriului său principiu de viață.Cu toate acestea, aurul și-a pierdut de mult rostul pe care îl avea în circulația bănească pe timpurile cînd trecea liber sub formă de monedă, din mină în mînă și din țară în țară, de mii și milioane de ori zilnic. Plățile se fac azi, în general, cu altfel de mijloace de plată decît aurul. Moneda de aur a devenit o relicvă, o piesă de muzeu sau de expoziție numismatică, ea nu mai este un instrument care să aibă vreo utilitate curentă. Chiar și în opinia unor cercuri de specialiști din Occident, aurul este considerat — în mod greșit, de altfel — ca nemaifiind altceva decît un „bătrîn fetiș".în aceste condiții, nu este oare paradoxal ca problema aurului să facă parte din controversele car» dezbină acum marile puteri capitaliste, ca aceste puteri să lupte una contra celeilalte pentru dobîndirea „bătrînului fetiș", ca ele să se înfrunte atît pe terenul doctrinei, cît și pe acela al soluțiilor practice al» problemei ?Paradoxul există numai în aparență. Dacă este adevărat că banul de aur și-a încheiat cariera, aurul ca marfă, ca echivalent general universal recunoscut pentru celelalte mărfuri, continuă să aibă o utilitate pe care practica nu o dezminte. Dimpotrivă : cu cît înlocuitorii aurului în circulația bănească din țările capitaliste — valutele naționale materializate în bancnote și alte mijloace de plată — trec prin dificultăți mai mari, depreciindu-se și devalorizîndu-se, cu atît autul cu puterea lui de cumpărare stabilă este mai rîvnit, disputele pentru posesiunea lui sînt mai aprinse. Numai că, încetînd de a fi destinat circulației bănești, aurul circulă acum ca și curenții submarini, a căror prezență nu poate fi deslușită pe întinsul apelor, deși ei se formează, își croiesc calea și ajung la destinație după legi imuabile. Afară de cazul cînd se foloseșta pentru podoabe sau în scopuri industriale, aurul dezgropat în minele din Africa de Sud sau din alte părți este repede îngropat din nou în cavouri anume zidit» și circulă, pe căi misterioase, numai între aceste cavouri.Potrivit legilor monetare naționale și, totodată, prevederilor Fondului Monetar Internațional, monedei» diferitelor țări membre ale fondului — în număr da peste 100 — sînt definite printr-o cantitate de aur, iar o parte din ele sînt chiar convertibile în aur, făcînd astfel necesară existența unei rezerve oficiale pentru acoperirea circulației bănești. Convertibilitatea este însă valabilă .numai în relațiile dintre state. Chiar cetățeanul celei mai puternice țări capitaliste, S.U.A., nu are dreptul să ceară de la stat aur în schimbul dolarilor ; el nu are nici dreptul legal să dețină aur decît sub formă de bijuterii, colecții numismatice sau proteze dentare. Atunci însă cînd Banca Franței, de exemplu, cere să i se convertească în aur o sumă de dolari, tezaurul S.U.A. este obligat să efectuez» convertirea.Marile curente de aur în lumea occidentală se produc deci de la stat Ia stat, deși nu trebuie subapreciate nici curentele care împing spre tezaurele particulare o mare parte din aurul disponibil.Semnalul tezaurizării moderne de stat l-a dat Germania la începutul acestui secol. Ea a îngrămădit în urma crizei politice Agadir (1911), tezaurul politica imperialistă a

în turnul Julius din Spandau, declanșate de incidentul de la de război destinat să sprijine
(Continuare în pag. a V-a)
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Propunerile privind organizarea 
județelor și municipiilor

n dezbatere iuBioa
Condiții favorabile 

pentru lucrări 
de mare anvergură

Am studiat propunerile Comisiei centrale de partid și de stat pentru organizarea județelor și municipiilor cu un dublu interes : pe de o parte ca simplu cetățean, iar pe de alta, cu interesul aceluia ale cărui preocupări profesionale se îndreaptă tocmai spre perfecționarea organizării teritoriale, atît la nivelul unor zone mai vaste, cît și la nivelul unor localități sau cartiere, în vederea dezvoltării armonioase a acestora.Analizînd propunerile prezentate — bazate pe studii profunde și îndelungate, la care și-au adus contribuția specialiști din cele mai diferite ramuri, ca economiști, geografi, istorici, geologi, etnografi, sociologi etc. — m-am convins că prin realizarea lor se va ajunge la o mai bună organizare administrativă a țării, la cunoașterea problemelor concrete ale fiecărei localități. Actualele regiuni au fost prea mari ca să permită rezolvarea operativă a tuturor cerințelor vieții, iar organele regionale și raionale s-au limitat prea ades • la rolul unor foruri de directivă. în a- celașl timp, raioanele au fost prea mici pentru a putea rezolva unele probleme complexe. Sînt absolut convins că numărul și dimensiunile medii ale județelor propuse corespund realmente necesităților actuale și de viitor.Din studiile urbanistice și teritoriale organizate de D.S.A.P.C.-Brașov asupra teritoriului actualei regiuni Brașov, a reieșit clar existenta — pe acest teritoriu — a două sisteme teritoriale foarte puternice : sistemul Brașov și sistemul Sibiu, compuse fiecare dintr-un număr de localități urbane și rurale cu legături economice, sociale și administrative deosebit de puternice, ele fiind grefate pe unități geografice bine conturate, cu căi de comunicație lesnicioase, formate într-un proces istoric îndelungat. Noile județe propuse, Brașov și Sibiu, cuprind sistemele economice menționate corecțînd .forma organizatorica actuală^ in • funcție de* realitatea economico-sotială existentă. Prin noua organizare se vor lichida unele stări de lucruri devenite anormale în vechea organizare. Să dau un exemplu. Pînă în prezent, centrul muncitoresc Bod, localitate asimilată urban, cu 3 întreprinderi de importanță republicană, legată economico- social și chiar prin tradiții de Brașov, 
a fost „lipită" artificial raionului Sfîntu Gheorghe. Muncitorii cu domiciliul în Bod, și care o parte însemnată au locul de muncă în Brașov, au fost nevoiți să se deplaseze, pentru diferite treburi administrative, pînă la Sfîntu Gheorghe, localitate cu care, de altfel, nu au nici o legătură și unde nu pot ajunge decît trecînd prin Brașov.Organizarea propusă creează totodată condiții deosebit de favorabile pentru realizarea unor lucrări zonale de mare anvergură, de care vor beneficia teritorii întinse și chiar întreaga economie națională. Asemenea lucrări se vor realiza, în cadrul noii organizări, în cele mai diferite domenii. Pot aminti: îmbunătățiri funciare, regularizări de rîuri, aprovizionări zonale cu apă potabilă și industrială, canalizări mai economice pe grupe de localități, ca și amenajarea' unor zone de odihnă, agrement, și sport. Activitatea culturală, intensă de altfel și azi, va căpăta un impuls puternic, legat de anumite particularități specifice preocupării

locale și tradiției, atingînd incontestabil un nivel superior.Măsurile propuse vor avea însă, pe lîngă efectele imediate, și unele e- fecte de durată mai îndelungată ca, de pildă, pe linia dezvoltării armonioase a rețelei de localități și a urbanizării. Din acest punct de vedere, stabilirea justă a centrelor de polarizare a activităților economice, so- cial-culturale și administrative va dovedi profunzimea previziunii științifice în decursul unei perioade ceva mai lungi. Alegerea orașelor Brașov, Sibiu, Mediaș, pentru a deveni municipii, cu buget propriu și largi drepturi de autonomie, reflectă nu numai adaptarea formei organizatorice la o situație reală existentă, dar politica de largă perspectivă, pe care partidul o duce cu consecventă.Exprimîndu-mi adeziunea față de propunerile făcute, vreau să subliniez profundul democratism care rezultă din supunerea acestora dezbaterii publice. De aceea, aș vrea să folosesc prilejul de a arăta că mai există unele propuneri, care pot fi valorificate în vederea îmbunătățirii propunerilor de organizare teritorial-ad- ministrativă formulate. Bunăoară, la D.S.A.P.C.-Brașov s-a încheiat recent un amplu studiu cu privire la rețeaua de localități urbane de pe teritoriul actualei regiuni, cu unele concluzii interesante, ce n-au putut fi cunoscute la timp de Comisia centrală de partid și de stat și care stau la dispoziția celor ce ar dori să ia cunoștință de ele.

cadru optim pentru
dinamizarea vieții economice 
si sociale a marilor orașe

Oraș cu aproape 160 000 de locuitori, Galațiul a cunoscut, în anii construcției socialiste, o puternică dezvoltare economică si social-culturală. Populația orașului a primit cu unanimă aprobare propunerile Comisiei centrale de partid și de stat cu privire la organizarea județelor și municipiilor. Galațiul este unul din cele 31 orașe ale tării care vor deveni municipii. Aceasta îi va permite o nouă si puternică înflorire. După cum se știe, municipiile vor avea plan și buget proprii. în felul acesta vor fi înlăturate tendințele de subiectivism în aprecierea obiectivelor, în luarea unor măsuri de dezvoltare a orașului, vor crește rolul, răspunderea și competentele organelor locale ale puterii de stat. Rod al unor ample studii inițiate si înfăptuite de conducerea partidului si statului nostru, propunerile cu privire la organizarea județelor si municipiilor țintesc precis și clar spre perfecționarea profundă, multilaterală a vieții economice. culturale si sociale. Apropierea conducerii centrale de unitatea de bază administrativ-teritorială va duce nemijlocit la rezolvarea operativă a problemelor locale, eliminîn- du-se paralelismele, verigile intermediare inutile. Desigur, vor fi elaborate regulamente de organizare și funcționare a noilor consilii județene și municipale, a birourilor lor executive. Principiile de bază discutate șl aprobate de Conferința Națională apartidului permit să se înțeleagă căArh. Ernest SZIGETI
D.S.A.P.C.-Brașov

prin noua organizare administrativ- teritorială se va realiza o participare largă și activă a maselor de cetățeni la activitatea de stat si obștească, la valorificarea întregului potențial material și uman al tării noastre, în această direcție, consider oportun să crească rolul și atribuțiile unor comisii și secții de specialitate, printre care în primul rînd comisia organizatorică cu totul necorespunzătoare, în actuala sa formă. Va fi mai cu seamă necesar să se asigure puternice active obștești, alcătuite din oameni bine pregătiți, care să facă o legătură statornică si de nădejde între organul executiv al municipiului și masele de cetățeni.Organele de conducere ale municipiilor, se arată în propunerile Comisiei centrale de partid și de stat, vor fi subordonate celor județene. Măsura este întrutotul binevenită. Municipiile, cele mai mari orașe ale județelor, sînt de neconceput în afara legăturilor lor complexe cu teritoriul lor înconjurător. Avînd însă plan și buget proprii, capătă z> maximă importanță stabilirea celor mai eficiente raporturi de subordonare dintre organele municipale și cele județene, în special între secțiile de specialitate ale acestora. Apare, de exemplu, de mult depășită actuala formă de conducere, de către sfaturile populare orășenești, a problemelor de comerț, gospodărie comunală, industrie locală sau cultură. La fel se petrec lucrurile si în alte domenii de activitate ale orașului. Deși problemele de gospodărie comunală, transport în comun, întreținerea fondului locativ privesc direct orașul, conducerea lor efectivă,'prin mijlocirea planului și bugetului, a asistentei tgțjipțȘ,'...revine organelor regionale. Rezolvarea lor uneori îh mod subiectiv a provocat în trecut serioase neajunsuri. în orașul Galați există instituții de artă — teatre, cinematografe, muzee — a căror activitate de pînă acum nu a fost întotdeauna la înălțime. Organul orășenesc al puterii de stat nu a avut posibilitatea să intervină, acestea fiind de competența exclusivă a organului regional.Pe baza principiilor de bază aprobate de către conducerea partidului și statului nostru, municipiul, formă optimă de organizare a orașelor de importanță deosebită, va înlătura a- ceste neajunsuri, asigurîndu-le o dezvoltare continuu ascendentă.
Ing. Stan ALECU
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc 
Galafi

în cartierul gălăjean 
Țiglina IIFoto : M. Andreescu

Noutăți în domeniul 
prestărilor de servicii 

la domiciliu
Străduindu-se să aibă, locuința cit mai confortabilă, bine întreținută, înzestrată cu instalațiile și aparatele produse de industria modernă într-o gamă tot mai largă, cetățeanul se află deseori în fața unor situații pe care nu le poate rezolva singur. Un defect la mașina de spălat rufe sau la frigider îi poate pricinui destule neplăceri dacă nu găsește imediat meseriașul priceput și conștiincios care să-1 înlăture. Iată de ce îmbunătățirea organizării prestărilor de servicii la domiciliul cetățenilor este una dintre sarcinile de mare răspundere ale cooperației meșteșugărești. Ce întreprinde în această direcție cooperația meșteșugărească din Capitală ?Pînă acum, o serie de prestări de servicii la domiciliul cetățenilor — reparațiile de frigidere, mașini de spălat rufe, aragaze, instalații sanitare, electrice etc. — se executau de către unitățile mai multor cooperative : Tehno-Metalica, Electrobobi- najul și Auto-Meca- nica. Dar, din cauză că unitățile acestor cooperative execută totodată comenzi pentru alte sectoare, deservirea populației ocupa un loc secundar în activitatea lor. Urmărind să asigure condiții mai bune prestării de servicii către populație, U.C.M.B. București a centralizat toate unitățile de prestări de servicii cu caracter electrocasnic și de uz casnic într-o singură cooperativă denumită Metalo-Casnica. După cum ne-a informat conducereaU.C.M.B., obiectul întregii activități a acestei cooperative fiind deservirea populației, ea va putea organiza noi activități și forme de deservire și va înființa unități în cartierele unde se simte nevoia lor. Acum funcționează 61 de unități cu peste 450 de meseriași, care execută prestări de ' servicii"' exclusiv pentru populație. Unitatea din str. Smîrdan nr. 30 — telefon 14 65 47 — a fost destinată efectuării reparațiilor urgente la instalații sanitare, electrice și de uz casnic, avînd program de lucru continuu între orele 6—22. Se studiază posibilitatea creării de noi unități de a-

cest gen și dotarea lor cu mașini pentru deplasarea rapidă a meseriașilor la domiciliul cetățenilor care solicită executarea de lucrări urgente. Președintele cooperativei Metalo- Casnica ne-a vorbit despre faptul că se studiază posibilitatea înființării unui atelier mobil pentru astfel de intervenții. Intenția este foarte bună. Un atelier mobil, bine dotat, cu meșteri pricepuți, dis- punînd și de mijloace moderne de comunicație cu cooperativa, ar putea interveni rapid și eficient la diferite solicitări în cele mai îndepărtate puncte ale orașului. Deocamdată cooperativa nu dispune însă de mașina necesară — un I.M.S. deși parcul de mașini al cooperației nu este re- strîns. Cooperativa ar trebui să capete sprijinul forurilor de resort pentru realizarea acestui atelier.Numeroși cetățeni solicită executarea unor lucrări de întreținere și reparații la locuințe — tîmplărie, învelitori, sobe, parchete, zugrăveli, zidărie etc. In scopul satisfacerii în condiții mai bune a cerințelor în această direcție, cooperativa întreținerea își reorganizează activitatea în- ființînd patru grupuri de construcții care vor deservi cetățenii din Capitală. Fiecare grup va avea 3—4 centre de deservire, unde cetățenii vor face comenzile de lucrări. în cadrul fiecărui grup, șeful adjunct de grup va răspunde direct de executarea lucrărilor pentru populație. S-a preconizat a- cest mod de organizare pentru mărirea răspunderii grupului față de sarcinile de deservire a populației și pentru a i se crea posibilitatea de a dispune de meseriașii necesari în acest scop.La îmbunătățirea activității de deservire va contribui și aplicarea dispozițiilor date de către : UCF.COM privind '■'-înființarea 'de ’ unități care vor fi date în administrarea meseriașilor respectivi pe bază de vărsăminte antecalcu- late. sistem asemănător celui aplicat în comerț prin crearea de unități administrate de mandatari. Este vorba despre unități mici, izolate, mai greu de îndrumat de către cooperative. Se așteaptă ca meseriașii

din aceste unități, prin executarea promptă și de calitate a lucrărilor, să atragă un număr sporit de client! și să-și sporească astfel cîstigul.în cursul discuțiilor despre problemele îmbunătățirii deservirii populației, îndeosebi în domeniul lucrărilor la domiciliu — reparații de locuințe, de aparate de uz casnic etc. — mai mulți conducători de cooperative ne-au semnalat o serie de greutăți, unele dintre ele de neînlăturat numai cu forțele și posibilitățile cooperativelor. Ei s-au referit îndeosebi la lipsa, devenită cronică, a unor materiale. „Cum să angajăm o lucrare de reparații la o locuință dacă nu avem materiale ?“ Cooperația meșteșugărească așteaptă ca anul acesta să primească un sprijin mai mare din partea forurilor de resort în procurarea materialelor necesare pentru îmbunătățirea deservirii populației —- sarcină importantă trasată de recentele documente de partid si de stat..Referindu-se la faptul că în unele cazuri cetățenii sînt nemulțumiți de calitatea lucrărilor sau de modul în care se calculează costul lor. tov. D. Ristea, vicepreședinte al U.C.M.B., ne-a vorbit despre faptul că în cooperative se combat cu tărie neglijentele, abuzurile săvîr- șite de către unii meseriași. „în Această direcție ar putea fi mai mare ajutorul cetățenilor — ne-a declarat el. în fiecare unitate și la fiecare lucrător chemat la domiciliu se găsește tariful prestărilor de servicii. Cetățenii au dreptul să ceară să li se a- rate tariful spre a vedea dacă lucrarea a fost corect încadrată. Foarte important este ca ei să ceară meseriașului care a executat lucrarea să aplice ștampila de garanție pe chitanța de plată și să o păstreze pentru orice eventualitate. Acestea sînt mijloace eficiente de a obliga la corectitudine și calitate".Cetățenii așteaptă ca efectele măsurilor organizatorice luate la începutul acestui, an să se facă simțite prin promptitudinea, calitatea și dezvoltarea serviciilor prestate pentru populație.
N. ENUȚA

Simpozion comemorativ
CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — Cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Nicolaus Olahus a avut loc, miercuri după-amiază, la Facultatea de filologie a Universității „Babeș- Bolyai” din Cluj, sub auspiciile Societății de științe istorice si filologice, un simpozion comemorativ. Cu acest prilej au vorbit prof, univ. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, conf. univ. Szigeti Iosif, lector universitar Octavian Scheau. Au participat cadre didactice universitare, oameni de cultură și știință, studenți.

ÎNCĂLȚĂMINTEA
(Urmare din pag. I)împărtășim și noi același punct de vedere. în definitiv, ce face comisia de omologări ? Nimic altceva decît ceea ce fac și merceologii comerțului : spune „îmi place" sau „nu-mi place". Firește, în cazul unui aparat electric, omologarea își are rostul său întemeiat. Specialiștii comisiei analizează atent parametrii tehnici ai aparatului, performanțele sale etc., lucru pe care nu-1 poate face delegatul comerțului. Dar în domeniul încălțămintei — ca și în domeniul articolelor de modă în general — este nevoie de operativitate.Profitînd de întîlnirea cu inginerul șef al fabricii „Progresul", l-am întrebat :— Ați produs de curînd mult căutatele cizme pentru femei. Nici nu s-au arătat bine pe piață și au și dispărut. Cererea pentru astfel de cizme a fost de peste 200 000 perechi. Cîte perechi ați realizat ?Vădit încurcat, tovarășul inginer șef ne dă o cifră ridicol de mică : 5 000. De altfel, nu știu cum am putut face și atît.' Una din condiții, a- tunci cînd realizezi un nou model, este să privești către consumul specific de semifabricate. La piele, de pildă, noi avem dreptul să consumăm 14 dmp. Ia perechea de încălțăminte. Dar poate fi comparat un pantof cu o cizmă ? La cizmele pînă la genunchi, consumul de piele este de 50 dmp. Numai un scamator ar putea realiza cizme din 14 dmp. Această anomalie face ca cererea să se bată cap în cap cu oferta.

A doua rețetă. Vine vremea contractărilor. Comerțul abia așteaptă industria. Iată că un delegat al fabricii „Dîmbovița“-București sosește cu cîteva lăzi. „De astă dată — se adresează el comercianților — am 
adus pemtru dv. de trei ori mai

multe modele decît rîndul trecut". Și, scoțînd marfa la vedere, adaugă : „Iată, numai la sortimentele ieftine pentru bărbați 25 de modele. 20 dintre ele, vedeți bine, sînt modele cu totul noi". Specialiștii comerțului iau fiecare pantof în mînă și-l privesc pe toate părțile. Par să nu înțeleagă : între cele mai multe -modele nu este aproape nici o diferență. Pantofii de box cu talpă desma și duroflex, de pildă — modelele nr. 5176, 5188, 5193— seamănă între ele ca două picături de apă. Dar asemănarea nu se oprește la aceste modele. După cum se poate vedea limpede și la mostrele din fotografia alăturată, alte modele se deosebesc la fel de puțin : doar prin numărul de găuri pentru șireturi ori prin mărimea „pasului" cusăturilor de pe căpută. Calapodul, forma sînt aceleași. La contractările pentru trimestrele IV 1967 și I 1968, efectul „rețetei" a fost fulgerător : din 25 de modele, delegații comerțului abia au reușit să aleagă 8. Colecția fabricii „Dîmbovița" a slăbit cu 17 (așa zise) modele. Și exemplul acestei fabrici nu este poate, cel mai concludent.Folosită cu perseverență, rețeta „să prezentăm cît mai multe modele, dar cît mai apropiate între ele, astfel ca să nu ne dea bătaie de cap în producție", dă rezultate bune, an de an, și la alte fabrici: indicatorii principali se realizează cu ușurință, iar comerțului i se reproșează mereu că are... rețineri față de nou !Unele fabrici aduc procedeului și corective, încît efectul e deplin ■— ne-a spus tov. Alcx. Vicol, din direcția generală de resort a Ministerului Comerțului Interior. Se prezintă un număr mare de modele — 30, 40, 50— dar nici nu vor să stea de vorbă pentru comenzi de multe mii de perechi de fiecare model. Ceea ce, pentru unele articole de modă, e mult. Dar pînă la urmă se constată că, de fapt, fabrica respectivă nu

are capacitate de producție decît pentru 40 000—50 000 de perechi în total, (la ultimele contractări, fabrica „Flacăra roșie", de pildă, pentru o capacitate de producție de 40 000 perechi, la pantofii bărbătești cu talpă duroflex. s-a prezentat cu 26 de modele), în mod fatal, nu poți comanda decît 4—5 modele. Dar se întîmplă și altfel : unele fabrici — „Partizanul" — Bacău, de pildă — deși au capacități mari de producție, de 150 000 de perechi, nu vin decît cu 6—7 modele, din care numai 3—4 modele noi. din care nu se pot alege decît 1—2.
A treia rețetă, a patra, a cincea, a șasea... După ce ne arată cele 700 de modele realizate de atelierul său, tov. Iosif Solomon, creator principal la fabrica „ Dîmbovița", ne spune : „De ce n-am putut scoate pe piață decît o infimă parte din aceste mo

dele ? Să rămînem o clipă în sfera creației. Tendința modei la încălțămintea pentru femei este, după cum se știe, spre romantism. Asta înseamnă, printre altele, abordarea a tot ce înseamnă garnitură sau accesoriu : bufoni, inele, lănțișoare, catarame mari, rotunde, pătrate etc. „Faceți astfel de pantofi" — cere ministerul. Nimeni nu se întreabă 
cu ce. îți trebuie un lănțișor, o broșă pentru ornament ? în cel mai bun caz poți găsi o brățară la „Bijuteria", pe care s-o „adaptezi". Dar, în sfîr- șit, cu chiu cu vai realizezi o mostră care place tuturor. Va apare acel pantof pe piață ? Greu de crezut. „Frumos model, bravo !“ — ți se spune. Dar ne putem hazarda la o producție de serie pînă nu găsim accesoriile necesare ? O fabrică de mase plastice, de pildă, face niște nasturi (comanda trebuie să fie de cel puțin 30 000—40 000 bucăți!) abia în 6 luni de zile. Cum să ții pasul cu moda ? Dar să zicem că găsim ceea ce ne trebuie. Au viitor modelele pe care le executăm ? Le barează drumul alți factori. E vorba, mai întîi, de prețul de vînzare. Un pan

tof „Romarta", bunăoară, costă 275 lei. Vreau să-1 înfrumusețez cu o cheiță sau cu o broșă, care costă, să zicem, 8—10 lei. Cumpărătorii ar da cu plăcere această diferență, ca să aibă un pantof frumos, modern. Aur să pun însă unui pantof și cu mai mult decît prețul stabilit nu poate fi vîndut. Desigur, nu ne gîndim să majorăm prețurile ; dimpotrivă, această practică trebuie evitată, dar îndeobște nu putem adăuga un accesoriu sau altul fără a afecta prețul de cost. Și așa dispar cel puțin 50—60 la sută din modelele realizate de noi".De fapt, o diversificare reală presupune mărfuri în modele, calități și la prețuri diferite. Or, la noi gama de sortimente și prețuri este extrem de restrînsă. La pantofii pentru femei, de pildă, nu se găsește nimic între 189 lei și 275 perechea sau, la cei bărbătești, între 225 lei și 298 lei. Este de dorit ca Ministerul Industriei U- șoare, întreprinderile producătoare. Comitetul pentru prețuri să studieze această problemă, stimulînd crearea unei game cît mai largi de sortimente pentru toate gusturile și cerințele.

fabrica „Dîmbovița"-Bucureș ti
Dacă observați vreo deosebire între modele, sesizați-o creatorilor I

FAPTUL
DIVERS
Epilog 
fericit

La 31 octombrie anunțam ci
titorii despre operația grea efec
tuată de conf. univ. Pop D. Popa 
loan, doctor în medicină, direc
torul Clinicii chirurgicale din 
Tg. Mureș. Bolnava suferea de 
stenoză mitrală decompensată cu 
hipertensiune în circulația mică. 
Era gravidă în luna a 7-a. Men
ținerea sarcinii sau înlăturarea 
acesteia prin cezariană ar fi însemnat pierderea bolnavei. 
Prin operația amintită s-au 
salvat două vieți. Acum a- 
vem din nou vești: zilele trecu
te pacienta a născut un băiat. 
Mama și copilul sînt sănătoși. 
Săptămîna viitoare vor părăsi spi
talul complet refăcuți.

Mișcă!
♦Pescari amatori, doriți un păstrăv ? Aveți puțintică răbdare. Păstrăvarii de la ocoalele silvice Ceahlău și Mînăstirea Cașin au pus la incubație primele loturi de 800 000 de icre embrionate de păstrăv indigen și 15 000 de păstrăv fîntînel. Se amenajează lacuri pentru deversarea puietului și se pregătește introducerea în incubatoare a altor loturi de icre pentru un milion de păstrăvi din specia curcubeu. Chestiunea e absolut adevărată : nefiind pescari, noi nu folosim momeala.

Tn
Incident 
la pasajMai tare ca acceleratul ?orice caz, mai „iute de picior". Zilele trecute, în dreptul pasajului Glodeanu-Siliștea acceleratul 704 Calați-București a lovit remorca unui autocamion, dis- trugînd-o complet. Acceleratul s-a oprit la o distanță de 400 metri de locul accidentului, avînd radiatorul, farurile și tampoanele distruse. Pentru remedierea acestor avarii, trenul a întîrziat 49 minute, mașina pește.
în

De pe acum trebuie atrasă atenția și asupra faptului că moda feminină de primăvară și chiar de vară menține, ca un element principal al vestimentației, cizmele înalte — bineînțeles în culori deschise, din materiale subțiri sau chiar dintr-un fel de broderie. Se iau măsuri să se găsească la timp în magazine ?...Dar colecția modelelor n-a slăbit încă destul. Ea se subțiază și mai mult tocmai în etapa realizării ei concrete, prin neîndeplinirea contractelor 'încheiate cu comerțul — fie cantitativ, fie calitativ. încît din colecția industriei nu mai rămîne decît pielea și osul...Abordînd problema lipsei de varietate a încălțămintei la direcția generală de resort din Ministerul Industriei Ușoare, ni s-a spus : „Nici nu știi ce să mai crezi ; realizăm a- nual mii de modele, totuși, varietate pe piață se spune că nu prea este. Pare un paradox". Să fie vorba de o obișnuință a acestui sector cu propriile lipsuri și greutăți ? Că „rețetele" aplicate în prezent celor 4 000 de noi modele pe an sînt cu totul contraindicate, e cît se poate de limpede. Am fost informați — la diferite niveluri — că se pregătesc numeroase antidoturi față de această situație. Se va moderniza, de pildă, fabrica „11 Iunie" — Galați, pentru a se putea executa aci orice accesorii și garnituri necesare creatorilor ; Institutul de cercetări textile a și pregătit noi cartele cu textile în culori și contexturi variate ; se studiază extinderea capacității celor două fabrici de calapoade și de tocuri ; în planul de import au fost prevăzute unele materiale de strictă necesitate pentru industrie — elastic lat, chingi pentru înlocuitori etc ; va continua trimiterea de creatori în străinătate pentru studii și informare. Acțiuni lăudabile, dar parcă despre așa ceva s-a mai vorbit și cu alte ocazii. N-ar fi rău ca industria să se întrunească cu comerțul și să stabilească — în funcție de cerințe și posibilități — ce măsuri de îndreptare a situației pot fi luate pe loc, astfel încît întrebarea pusă de cetățeni „ce încăl- I țăminte purtăm ?“ să capete cît mai 1 curînd un răspuns convenabil.

Conducătorul auto și au dispărut cît ai
Cu

casa
Băl-Dascălu din satulVasile

(ați, comuna Tătărăni (Huși) își 
are gospodăria în marginea satu
lui. lhtr-una din nopțile trecute 
s-a pomenit cu un oaspete neaș
teptat : un lup. Se încăierase cu 
cîinele, în curte. Și din această 
încăierare, nu se știe cum, gos
podarul s-a trezit cu lupul în 
tinda casei. Vă imaginați ce cum
plit s-au uitat unul la altul! 
Apoi, punînd mina pe o scurtă
tură, omul s-a luptat voinicește 
pînă ce a dohorît jivina, l-a pi
cat o blană pe neașteptate. Pe a 
doua n-o mai vrea în aceleași 
condiții I

în gardă!
La 24 decembrie consemnam 

că un autogreder abandonat pe 
șoseaua Rin. Sărat-Buzău, fără 
lumini de semnalizare, a provo
cat un accident de circulație. 
Întreprinderea de construcții fo
restiere Buzău, proprietarul au- 
togrederului, ne răspunde că vi
novății au fost sancționați. In în
cheiere se spune : „Ne întrebăm, 
totuși cum s-a putut ca în con
dițiile unui timp foarte bun 
pentru circulație, un I.M.S. al 
Uzinei de mașini electrice din 
Capitală care venea de la Odo- 
bești (transportînd salariați cu 
munci de răspundere din uzină 
și vase cu vin I) nu a observat 
pe șosea acest utilaj, mare cît 
toate zilele, intrînd în el în plină 
viteză și producînd un accident 
grav. Asta, ca să nu ne punem 
întrebarea ce căuta autoturismul 
I.M.S. 3-B-233 în cursa Odo- 
bești — București, cu încărcătu
ră specială pentru sărbătorile de 
iarnă". Așteptăm deci și răspun
sul Uzinei de mașini electrice 
București.

înpa-de

Întrebare 
legitimăLa Reșița au fost trimise judecată, sub stare de arest, tru gestionare de la O.C.L. comerț mixt și o contabilăgestiune. Cauza penală : sustrageri repetate de mărfuri, în valoare de circa 1 600 000 lei (I I) în intervalul 1958—1967. Ce au făcut, în toți acești 10 ani, contabilii de revizie care le-au găsit de fiecare dată „în ordine" ? De ce nu apar și ei în boxa acuzaților ? Este vorba despre o miopie voită sau de incompetență ? Oricum, neîndeplinirea obligațiilor profesionale este, ca . și complicitatea prin tăinuire, la fel de păgubitoare. Dați-le toată atenția.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDS.RITA 
Ștefan D1NÎCÂ 

sprijinul corespondențilorCU ! . 
„Scînteii'

de
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SECRETUL"
f în concepția chimiștilor combinatului nostru, ridicarea eficienței economice a activității productive — sarcină centrală pusă de conducerea partidului în fața colectivelor din industrie — este privită prin prisma răspunderii față de nivelul și calitatea producției, față de cheltuielile materiale și de manoperă pe care le implică. Studiul atent, aprofundat al diferitelor laturi și fațete ale procesului de fabricație, „radio-fotografie- rea“ perseverentă și continuă a rezervelor întreprinderii ne-au permis să determinăm un curs viu ritmului producției, paralel cu creșterea economicității și rentabilității ei.Subliniez că preocupările pentru îmbunătățirea indicatorilor calitativi ai planului de producție încep o dată cu elaborarea cifrelor de plan, iar după aprobarea acestora, ca urmare a analizelor lunare, se stabilesc măsuri suplimentare menite să asigure atît realizarea indicatorilor stabiliți, cît și depășirea acestora. în acest scop, a fost organizat și pus la punct întregul sistem informațional, atît cel descendent — pe calea căruia se asigură în mod operativ transmiterea dispozițiilor privind sarcinile de plan — cît și cel ascendent, prin care colectivul de conducere este informat imediat asupra oricăror abateri care survin față de programul propus, fiind astfel în măsură să intervină eficient în orice moment.Există, la noi, o interdependență ți o proporționalitate directe între modul în care sînt conduse și stăpî- nite procesele tehnologice și randamentul instalațiilor chimice. De aici interesul continuu manifestat de cadrele noastre în vederea corelării judicioase a producției în diversele ei faze și perfecționării fabricației. Spre exemplu, în secția de carbid, prin punerea la punct a instalației de pregătire a materiilor prime (conca- eare, sitare) se obțin o granulație și' un amestec de materii prime corespunzător continuării în condiții favorabile a fabricației. împreună cu ridicarea gradului de calificare a personalului, acestea au permis sporirea sarcinii electrice la cuptorul nr. 4 de carbid la 27 520 kilowați, în comparați^cu sarcina de 26 434 kilowați la cît lucra înainte. în urma acestei măsuri, s-a obținut o creștere a producției de carbid de 2500 tone pe an ți un beneficiu suplimentar de peste 2 milioane de lei.Economiile la prețul de cost constituie un element cu pondere covîr- șitoare în realizarea de beneficii peste plan. De aceea, conducerea combinatului a acordat o importantă deosebită organizării corespunzătoare „ a controlului preventiv privind consumul tuturor valorilor materiale și bănești. Pentru urmărirea permanentă a realizării sarcinilor planificate se întreprind analize periodice de către conducerile secțiilor, în care se dezbat cum a fost realizat fiecare element al prețului de cost, precum și ceilalți indicatori tehnico-econo- mici. Analizele sînt urmate de măsuri prompte. Un caz. într-una din lunile trecute, s-a constatat că prețul de cost • la clorura de calciu a fost depășit cu 44 000 de lei, ca urmare a creșterii consumului specific de clor, gazos. Măsurile tehnologice pentru îmbunătățirea concentrațiilor la so- lhțjile necesare pentru fabricarea clorurii de calciu, luate în urma studiului întreprins în secție, au avut drept urmare încadrarea în norma de consum planificată, iar depășirea a fost recuperată în întregime în lunile următoare.Analizele amintite nu au avut nici pe departe un caracter accidental, întâmplător. Ele s-au încadrat nemijlocit în ansamblul acțiunilor inițiate de conducerea partidului pentru organizarea științifică a producției și a muncii și rentabilizarea producției, acțiuni care au generat. în combinat, o atmosferă creatoare de perfecționare a activității productive. în urma aplicării soluțiilor și măsurilor desprinse cu acest prilej, s-a reușit, anul trecut, să se rentabilizeze toate produsele combinatului, față de realizările din anul precedent, cînd pierderea aferentă celor 10 produse nerentabile era de 3 785 000 de lei. Dintre produsele rentabilizate vreau să amintesc doar unul : policlorura de vinii, care a avut o pondere însemnată ca valoare din totalul pierderilor — peste 3 milioane de lei. în urma adaptării instalației de generare a acetilenei, s-a reușit să se înlocuiască semifabricatul carbid _ tip 5 și 6 cu praf de carbid, valorificat parțial pînă atunci. Cadrele tehnice și economice, care s-au ocupat cu rezolvarea acestei probleme, au reușit astfel să readucă în circuitul economic valori materiale însemnate, care se pierdeau în zadar mai înainte.Și acum un bilanț general al rezultatelor dobîndite pe terenul fertil al creșterii inițiativei și experienței în producție a colectivului : planul de beneficii pe anul trecut a fost depășit cu peste 21 000 000 de lei. Acest beneficiu peste plan s-a realizat pe seama economiilor suplimentare la prețul de cost, depășirii planului de producție și îmbunătățirii structurii sortimentelor.

Rezultatele și experiența valoroasă acumulată pînă acum, concluziile studiilor de organizare științifică a producției și a muncii și de rentabilizare a producției, ne permit să avem o perspectivă clară pentru producția acestui an și pentru următorii ani ai cincinalului. Potrivit estimărilor făcute, pînă la sfîrșitul anului 1970 beneficiile combinatului vor crește cu circa 74,5 milioane de lei, în condițiile sporirii în continuare a producției și productivității muncii. Importante acumulări vor fi obținute
tribuna
experienței
înaintate

pe seama îmbunătățirii proceselor tehnologice, prin lucrări a căror finanțare va fi asigurată din fonduri de mică mecanizare. Modificarea constructivă a cuptorului nr. 3 de carbid, bunăoară, va asigura un spor de producție de 800 tone de carbid pe an și un beneficiu de peste 2 500 000 de lei. Printre măsurile preconizate se numără și mărirea capacității de producție a fabricii de faianță, prin construirea celui de-al treilea, cuptor Dressier și armonizarea capacităților la fazele măcinare, filtrare și uscare. Această lucrare va duce la un spor anual de 130 000 mp de faianță.
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Vladimir MEDVEȚKI j
contabil șef al Combinatului | 
chimic Tîrnăveni B

milioane
Directivele aprobate de Conferința Națională a P.C.R. apreciază necesitatea creșterii rolului beneficiului în stimularea întreprinderilor, ceea ce va determina, indirect, utilizarea cît mal rațională a mijloacelor puse la dispoziția lor. Practica combinatului nostru arată că formele de cointeresare materială constituie un aliat de nădejde în mînuirea fondurilor și mijloacelor noastre. De la 1 iulie, anul trecut, se experimentează și la noi măsurile de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii producției, cît și de întărire a cointeresării și răspunderii materiale Aceasta ne-a dat posibilitatea să acționăm cu mai mult curaj pentru ridicarea eficientei economice a producției, să stimulăm, totodată, pe cei care au adus o contribuție importantă în acest domeniu. în acest fel, fiecare muncitor, inginer, tehnician veghează asupra utilizării chibzuite a mijloacelor materiale și bănești în procesul de producție, conștient! fiind de faptul că prin aceasta au de cîștigat atît întreprinderea, economia națională, cît și ei înșiși.Ridicarea gradului de rentabilitate și eficiență a producției reprezintă, prin urmare, un țel pe care îl urmăresc asiduu cadrele noastre tehnice și economice. întregul colectiv de salariați. Stimulați de măsurile luate de partid pentru perfecționarea metodelor de planificare și de conducere a economiei, chimiștii din Tîrnăveni vor căuta să fructifice pe deplin resursele existente în acest domeniu în combinat, să aducă o contribuție sporită la creșterea acumulărilor bănești ale statului.

Desfășurarea normală a activității productive, ridicarea eficientei ei e- conomice este condiționată, într-o măsură hotărîtoare, de aprovizionarea ritmică a întreprinderilor cu materii prime, materiale și semifabricate. Pentru oricine este clar că un criteriu esențial în domeniul aprovizionării constă în apropierea beneficiarilor de furnizori, în procurarea materiilor prime și materialelor de la sursa cea mai apropiată. Se creează astfel condiții pentru creșterea operativității în aprovizionare și reducerea cheltuielilor de transport a- ferente. Problema care se ridică este : se respectă, pretutindeni, acest criteriu logic în aprovizionarea teh- nico-materială ?O investigație întreprinsă recent în mai multe unități Industriale din regiunea Brașov ne-a dezvăluit că, sub acest aspect, în sistemul de aprovizionare au existat și se mențin serioase neajunsuri. Cele mai frecvente anomalii se manifestă sub forma aprovizionării de la distante mari sau în cruce, care contravin celor mai elementare cerințe de eficientă ce trebuie avute în vedere în acest domeniu. Faptele atestă că „recordul" în această privință îl deține sectorul de construcții și materiale de construcții. Să examinăm, pe rînd, cîteva aspecte.După cum se știe, regiunea este nu numai o mare producătoare, dar și o importantă consumatoare de cărămizi. Normal ar fi fost ca Ministerul Industriei Construcțiilor, în calitate de coordonator al materialelor de construcții, să repartizeze regiunii necesarul de cărămizi de la unitățile aflate pe teritoriul său. Dar ministerul n-a ținut seama de această cerință elementară a unei aprovizionări rationale. în timp ce cărămizile produse în regiune au luat drumul altor zone ale țării, întreprinderile locale de construcții s-au văzut nevoite să se aprovizioneze cu cărămizi din alte regiuni. Este suficient să arătăm că, în cursul anului 1967. regiunea Brașov a livrat altor regiuni circa 40 milioane cărămizi si a „importat" din altele 16 milioane cărămizi, în special din regiunile Mureș și Cluj. Din această cauză, mii de vagoane au fost utilizate nerațional : au fost cazuri cînd într-o parte a rampei C.F.R. dintr-o localitate se încărcau cărămizi produse pentru a fi trimise în cine știe care colt al
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Combinatul chimic Borzești — vedere panoramicâ Foto : Gh. Vintilă
La Cooperativa agricolă din Copăceni

VIROZA11 INDOLENȚEI
macină avutul obstesc9în toamnă, am vizitat cooperativa agricolă din comuna Copăceni, raionul Giurgiu. La grădina de legume lucrau două la sortatul roșiilor, deți maică, mai sînt de ceva ?“ — îmi

Noi capacități 
de producțieIAȘI (corespondentul „Scîn- teii“). — O dată cu lansarea producției pe la68, la fabrica „Țesătura" din Iași s-a dat în funcțiune întreaga secție de finisaj, extinsă și modernizată. Aici se vor finisa anual cu 2 500 000 m p țesături în plus față de vechile instalații și utilaje. O nouă linie de fabricație a intrat în funcțiune și la Uzina metalurgică din Iași. Este vorba de fabricarea țevilor zincate la cald, înzestrată cu utilaje și instalații moderne prin care se dublează capacitatea de producție a țevilor zincate, ajungin- du-se la 50 000 tone anual.

femei „Ve- bune spuse una dintre ele arătîndu-miroșiile culese din sera solar. Roșiile date în pîrgă erau -căzute pe jos. La prima vedere nu puteai să știi ce s-a petrecut cu ele. De la Gheorghe Rădulescu, președintele cooperativei, cît și de la alți membri ai consiliului de conducere am aflat repede despre ce e vorba. „Ne-a bîntuit viroza, spunea președintele. Știți, e o boală grea de care nu scapi ușor". Ei mai argumentau că această boală e confirmată și de specialiști. Puteai fi tentat să crezi cele afirmate. Dar cînd știai și alte deficiente din această cooperativă, cînd la tot pasul întîlnești dezordine, nu poți să nu pui în cumpănă argumentele președintePâ. Si în- tr-adevăr, la o analiză mai amănunțită se poate constata că alta e care macină aci. tea pe 1967 s-a cu venituri mici, sub posibilități.Cooperativa agricolă din Copăceni, situată în apropierea Capitalei, are terenuri pe malul Argeșului. Există deci condiții deosebit de prielnice pentru cultura legumelor, dezvoltarea zootehniei si a altor ramuri de producție. Pă- mîntul e rodnic si oamenii harnici. Si cu toate acestea cooperativa bate de multă vreme pasul pe loc. „Viroza" de care amintea președintele s-a extins nu numai în legumicultura ci și în alte sectoare de activitate. Ea este determinată însă de nepăsarea de care dau dovadă consiliul de conducere si organele raionale. Datorită lipsurilor în conducerea treburilor obștești și în organizarea muncii, pagubele sînt de ordinul milioanelor. Cîteva exemple.

„viroza" Activita- încheiat cu mult

în 1961 cooperatorii și-au propus să realizeze un venit de peste 6 milioane lei, din care aproape 5 milioane din legumicultura. Au încheiat anul cu un venit de 1 819 000 lei din care numai 600 000 lei din legumicultura. Această situație s-a repetat an de an. Astfel, din anul 1961 si Pînă în prezent diferența dintre valoarea producției planificate si cea realizată este de circa 13 milioane lei. S-ar putea să fie greșeli în stabilirea cifrelor de plan. Dar cooperatorii au fost îndrumați de consiliul agricol raional si, în ultimul timp, de Uniunea regională a cooperativelor agricole, de alte organe din cadrul raionului si al regiunii. De ce au fost lăsați să treacă în planul de producție cifre care nu se pot realiza ? Iar dacă cifrele au fost totuși reale, de ce nu au fost ajutați să realizeze sarcinile prevăzute în planul de producție ?Pentru acoperirea si cocolosirea acestor neglijente. care au dus la pagube însemnate, se argumentează cu lipsa brațelor de muncă. Fiind în apropierea Capitalei, vezi doamne, cooperatorii obțin venituri suficiente din legumele cultivate pe loturile personale si nu vin la lucru în cooperativa agricolă atunci cînd e nevoie. Nu este aceasta adevărata realitate ci numai un refugiu. Participarea insuficientă a oamenilor de lucru se datoreste, asa cum s-a arătat, lipsurilor în organizarea muncii. slabei activități a consiliului de conducere,care confirmă această mație. în primăvară, peratorii au cultivat ha cu roșii în solare,munca a fost mai bine organizată. Plantele. îngrijite cum trebuie, au dat bogat, iar cooperatorii fost munca 360 000care au

Sînt si fapte afir- coo- două Aici
rod au răsplătiți pentru lor. încasîndu-se lei. Cooperatorii avut în grijă a-

ceastă cultură au primit numai retribuție suplimentară 64 000 lei. S-a creat un suflu nou. în toamna trecută cooperatorii au mai făcut încă o recoltă de roșii si castraveți în solare. Plantele au fost îngrijite tot cu dibăcie, s-au dezvoltat bine si promiteau o recoltă bogată. Cînd erau aproape de recoltat, a bătut un vînt și a descoperit solarele. A venit „viroza", cum spune președintele. Dar acest lucru putea fi evitat dacă consiliul de 'conducere ar fi luat măsuri operative ca să se azeșe din nou foile de polietilenă pe solare. Dar s-a zis că nu-i frig si că roșiile rezistă. N-au rezistat si iată paguba. Pentru anul acesta cooperatorii si-au propus să cultive 10 ha cu roșii în solare. Ce argumente de convingere va folosi consiliul de conducere pentru a spulbera neîncrederea cooperatorilor fată de neglijenta si pagubele din toamna anului trecut ?Și dacă ar fi aceasta singura anomalie 1 Sînt altele care, la rîndul lor, fac ca veniturile acestei cooperative să se mențină la un nivel scăzut. în planul de producție al anului trecut s-a prevăzut să se obțină 2000 1 de lapte în medie de la fiecare _____ ____ ____ __________decît 1 200 1. Și nici pentru perioada de stabulație din această iarnă nu au fost asigurate furajele necesare. Au o suprafață de 90 ha cultivată cu lucernă, dar pe 40 ha nu au luat decît o singură recoltă.Nivelul lucrărilor agrotehnice la culturile din cîmp a fost, de asemenea, necorespunzător. ceea ce a făcut ca recoltele să fie cu mult sub posibilități. La floarea-soarelui. vată pe 110 ha, s-a nizat obținerea unei ductii modeste, de 1300 kg la ha, dar s-au realizat doar 530 kg. Producția de floarea-soarelui nu

a fost chiar mică, dar s-a scuturat pe cîmp. Deci iată alte sute de mii de lei aruncați din neglijentă. Producția de porumb a fost si ea mult mai mică decît cea planificată. Dar și din ce este se risipește o mare parte. Se dă la cai porumb stiuleti cu gălețile, în jurul pătulelor este porumb aruncat.Si există aici o organizație de partid care are 70 de membri ; mai e si un instructor de partid : vin și de la raion, secretari, mem'brii consiliului agricol si ai uniunii raionale. Si cum vin așa se duc. iar cooperatorii se zbat în nepricepere. Nu este vorba de nepricepere în cultivarea pă- mîntului și îngrijirea animalelor ci doar în organizarea muncii. Țăranii cooperatori din Copăceni au tradiții bune în cultivarea legumelor și a altor plante agricole. Deci nu pot fi scutiti de răspundere Pentru producțiile mici ce le obțin si de risipa ce produce în unitatea Ei sînt cunoscuti ca gospodari.Dumitru Vintilă,președintele consiliului de conducere al cooperativei, a precizat că se va pune ordine în buna gospodărire a unității. Se vor mai strînge produsele, materialele aruncate vraiște, se va mai strînge gunoiul. Dar pagubele cine le va plăti ? Aceasta atîrnă greu în balanța unității. Din 1961. cu excepția anului 1965 cînd s-a dat 17,22 lei la ziua de muncă, valoarea zilei de muncă a fost între 10 si 15 lei. Aceasta este una din cauzele principale în ne- participarea cu regularitate la muncă. Este pedala pe care trebuie să se apese în vederea îndreptării lucrurilor în această cooperativă. Si acest lucru trebuie să se facă începînd din aceste zile cînd se discută si se aprobă planul de producție pe 1968.

se lor. bunivice-

vâcă. Nu au realizat

culti- preco- pro- numai
Florea CEAUȘESCU

țării sau regiunii, în timp laltă parte a rampei se cărămizi sosite din alte S-au întâlnit și cazuri cînd luau alte direcții, în timp rele locale se găseau în „gol" de lucru din lipsa lor, pentru ca după cîteva zile alte cărămizi să fie aduse urgent cu autocamioanele.O situație paradoxală se manifestă și în domeniul aprovizionării cu elemente prefabricate, în special cu fîșii cu goluri din beton armat. Iată ce ne-a spus în acest sens tov. Romul Radu, vicepreședinte al comitetului executiv al sfatului popular regional :— Intrevăzînd cerințele sporite de fîșii în anii ce vin, Sfatpl popular regional Brașov a solicitat în 1965 Ministerului Industriei Construcțiilor avizul pentru amenajarea unui poligon destinat producerii fîșiilor cu goluri. Ministerul a refuzat însă să-și dea avizul pe motiv că „la Brașov există o întreprindere care va asigura necesarul de fîșii al regiunii". Dar din cei 75 000 m p fîșii cît a fost necesarul nostru pe 1967, I.P.E.C.- Brasov ne-a livrat doar 32 000 m p — de fapt atît cît prevedea repartiția emisă de Direcția generală de aprovizionare și desfacere din ministerul amintit.— Restul pînă la 75 000 mp?— Am mai primit repartiții pentru încă circa 11 000 m p fîșii cu goluri, pe care urma să le primim din alte regiuni. Nurpai. că. din . această,-.țan-. titate ni s-au livrat mai puțin de 2 000 m p. Iar fîșiile cu goluri produse de I.P.E.C.-Brașov au luat drumul regiunilor Argeș. Craiova. București, Hunedoara. Iași etc., deși în unele dintre aceste regiuni există un'tăți producătoare de elemente prefabricate.Care este rațiunea unor asemenea repartiții, e greu de aflat? noaștem considerentele de la plecat cînd s-a stabilit ca de șov fîșiile cu goluri să fie în regiunile București și Argeș, sau ca fîșiile produse la Constanta să fie trimise la Brașov. O însemnată cantitate de fîșii cu goluri produse la Brașov a ajuns chiar pînă la Iași. Și aceasta în vreme ce la Roman — localitate situată la circa 80 km de Iași — se află o modernă întreprindere producătoare de elemente prefabricate. Să fi confundat oare tovarășii de la direcția generală amintită Romanul cu Brașovul, sau să nu fi știut că distanta pe cale ferată dintre Iași și Brașov este de circa 5 ori mai mare decît între Iași și Roman ?E greu de presupus 1 Sîntem înclinați, mai degrabă să credem că atît în cazul fîșiilor cu goluri, cît și al cărămizilor este vorba de o gravă lipsă de răspundere sau de considerente înguste departamentale. Cert este că tovarășii din cadrul D.G.A.D. a M.C.I. nu s-au gîndit la miile de vagoane utilizate nerațional. la cheltuielile care se produc cu transportul și manipularea materialelor amintite și. în general, la daunele pe care le provoacă economiei naționale anomaliile în emiterea repartițiilor. Pentru că șirul lor nu se oorește la cele arătate mai înainte. Iată un alt caz. Atît I.P.E.C.-Brașov, cît și I.E.M.C.- Constanța produc stâlpi SE 11. Si totuși, contrar oricărei logici, aceeași direcție generală a emis repartiții Sfatului popular regional Dobrogea pentru stâlpi SE 11. la I.P.E.C.-Brașov. Acest lucru se petrecea în momentul în care la I.E.M.C. existau gata fabricați asemenea stâlpi și care se găseau în stoc.Dar să vedem ce consecințe a avut neasigurarea fîșiilor cu goluri asupra activității de construcții din regiunea Brașov. Lipsa fîșiilor a determinat aplicarea unor soluții neeconomicoa- se — planșee din beton monolit — care au atras după sine un consum sporit de materiale (în specia' de cherestea) și de manoperă, o productivitate scăzută. Consecința cea mai gravă a constituit-o faptul că nu s-a putut asigura frontul de lucru pentru această iarnă la circa 800 apartamente. De bună seamă că implicațiile

ce pe cea- descărcau localități, cărămizile ce șantie-

Nu cu- care s-a la Bra- trimise

Un important 
zăcămînt de
granit roșuIn nordul Dobrogei, la At- tnagea, a fost descoperit un prețios material pentru construcții : granitul roșu. Oficiul regional de control geologic minier a luat măsuri pentru începerea lucrărilor de cercetare și punere în valoare a zăcămîntului, care poate asigura șantierelor de construcții din tară importante cantități de granit. (Agerpres)

nu se vor opri aici. Situația existentă în prezent își va lăsa amprenta pe întreaga activitate de construcții din anul 1968.Sâ ne referim pe scurt și la un alt aspect. în regiunea Brașov se află o importantă balastieră care asigură un sortiment larg de agregate. Este
ancheta economică
în regiunea Brașov

vorba de balastiera Sebeș-Olt. de lîngă Tălmaciu-Sibiu. Pare de necrezut, dar unitățile de construcții din regiune își procură numai o mică parte din agregate de la Sebeș-Olt. Restul agregatelor le aduc tocmai de la Slătioara, regiunea Oltenia, și Gă- nești — Ionești, regiunea Afgeș.I.P.E.C.-Brașov s-a aprovizionat anul

trecut cu 43 000 mc agregate de la balastierele din regiunile Oltenia și Argeș, în timp ce de la Sebeș-Olt a folosit doar 22 500 m.c. Un calcul arată că dacă I.P.E.C. și-ar fi procurat toate agregatele de la Sebeș-Olt, n-ar mai fi cheltuit circa o jumătate de milion lei pentru agregatele aduse din celelalte două regiuni. Toate demersurile conducerii I.P.E.C. pe lîngă tovarășii din D.G.A.D. pentru a li se emite repartiții numai la Sebeș-Olt au rămas infructuoase. în același timp, de la Sebeș-Olt agregatele iau drumul regiunilor Banat, Hunedoara, Cluj, Crișana și chiar Ploiești.„Secretul" l-am aflat de la tov. Dumitru Bancu, șeful balastierei Sebeș-Olt. Despre ce este vorba ? Timp de mulți ani. Ministerul Industriei Construcțiilor a neglijat deschiderea unor balastiere mai apropiate de beneficiari — adică în sud-vestul țării. Singura balastieră care a aprovizionat această parte a țării a fost cea de la Sebeș-Olt. în fiecare an, de aici se îndreptau, parcurgînd sute de km pînă în regiunile Banat, Cluj, Crișana, Hunedoara etc., sute de mii de vagoane de agregate. Dat fiind faptul că de la an la an cerințele de agregate au crescut, D.G.A.D. n-a găsit altă soluție decît să reducă repartițiile de agregate unităților din regiunea Brașov, emițîndu-le în schimb repartiții la balastiere situate la sute de km depărtare (am aflat că abia în ultimele luni, M.I.C. a deschis mal multe balastiere în regiunile din sud- vestul tării).Am adus în discuție aceste anomalii din sistemul de aprovizionare în sectorul de construcții și materiale de construcții pentru faptul că, deși au fost sesizate și combătute în presă, ele persistă. Cel puțin în cazul regiunii Brașov. După cum am aflat în cursul investigației, nici pentru acest an organele Ministerului Industriei Construcțiilor nu au luat toate măsurile pentru a pune capăt emiterii de repartiții la voia întâmplării, care de fapt constituie sursa principală a anomaliilor amintite. Ele se dovedesc puțin receptive fată de propunerile constructive ce se fac în acest sens. Oricare ar fi considerentele. credem că a sosit timpul ca organele ministerului să restudieze cu discernămînt situația repartițiilor, să ia măsurile ce se impun în vederea eliminării anomaliilor care se manifestă încă în domeniul aprovizionării cu materiale de construcții. Totul trebuie să conveargă spre simplificarea circuitului acestor materiale, spre e- puizarea surselor celor mai apropiate în relația furnizor-beneficlar, în scopul creșterii operativității în aprovizionare și reducerii cheltuielilor de transport.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînfeii*

ca

TENDINȚE

(Urmare din pag. I)ficarea mai completă a materialelor, folosirea înlocuitorilor și reducerea consumurilor specifice, a reușit ca în trei trimestre din anul trecut să realizeze un spor de producție de peste 30 milioane lei, să diminueze costurile cu 30 lei la 1 000 lei producție marfă și să obțină beneficii suplimentare de aproape 10 milioane lei. La fel a procedat și întreprinderea minieră Comănești, care la 30 septembrie anul trecut a devenit rentabilă, obținînd chiar beneficii de peste 700 000 leiExemplele citate dovedesc că există posibilități ca toate sectoarele și întreprinderile să lucreze rentabil, cu beneficii. Cu atît mai bizare si mai nefondate sînt. în acest context, atitudinile adoptate de anumite unități economice de a privi formal acțiunea amintită. Unele întreprinderi au considerat că sarcinile se pot realiza de la sine și au tratat cu superficialitate realizarea măsurilor. Se încadrează perfect în această situație întreprinderea șantiere construc- tii-montaj Brăila, unde 9 obiective care permiteau reducerea cheltuielilor administrativ-gospodă- rești cu 1,4 milioane de lei nu s-au atins, deoarece n-au fost difuzate, cu termene precise de executare, fiecărui loc de muncă și nici nu s-au indicat mijloacele practice de obținere a economiilor.în cursul analizei s-au cercetat și modalitățile utilizate pentru economisirea materiilor prime, materialelor. combustibilului, energiei electrice. Marile existente reducerea folosirea rațională, ficarea ___ ____ _ ___________prime și materialelor au fost confirmate cu prisosință în acțiunea de rentabilizare. O dovadă : din totalul economiilor preconizate în cele peste 109 unități economice, aproape jumătate urmează să se obțină pe seama acestor căi și mijloace. Din păcate, însă, mai există întreprinderi ce se situează contra... curentului. La Uzina de mașini grele — București s-au pierdut anul trecut cantităti a- preciabile de minereu de fier, cărămizi de șamot.ă, argilă refractară și alte materiale, care fiind depozitate în condiții improprii s-au deteriorat și n-au mai putut fi recuperate. Pe de altă parte, unele materiale s-au dat cu larghețe în secțiile de nroduc- tie, peste prevederile din fișele limită de consum, ceea ce a făcut ca după trei trimestre în loc de economii uzina să înregistreze,, depășiri de peste 2 800 000 lei specifice.Oare în această gospodărire, irosirea glijenta sînt inevitabile în activitatea productivă? întrebarea este actuală și în cazul întreprinderilor care nu se sfiesc să mențină o pondere mare a rebuturilor la multe produse. E adevărat, muncindu-se cu simț de răspundere, în diferite Jocuri, reducerea rebuturilor contribuie cu anroaoe 10 la sută în rezervele identificate în acțiunea de rentabilizare. Am pus însă întrebarea, pentru că unele întreprinderi n-au valorificat pe denlin posibilitățile' de reducere a volumului de rebuturi si n-au reușit să închidă toate ..canalele" prin care se irosesc materiile prime și materialele sau se mai nasc cheltuielile nenro- ductive. Fabrictie de cărămizi ..Mondial" Lugoj. „Reconstrucția" Feldi- oara, precum și cele din Țîndărei șl

rezerve și posibilități în întreprinderi consumurilor înlocuitorilor, gospodărirea superioară a
pentru specifice, utilizarea și valori- materiilor

la consumurileuzină, proasta banilor și ne-

Urziceni, au înregistrat pe trei trimestre din anul trecut pierderi din rebuturi de peste 5 milioane de lei. Iar la Combinatul siderurgic — Galați, numai în trimestrul III 1967 s-a încălcat de circa 50 de ori tehnologia de fabricație, ceea ce a provocat rebutarea a peste 1 000 tone de metal. Și toate aceste pierderi au încărcat nejustificat prețul de cost. ..Sînt multe lucruri de spus și în ce privește utilizarea forței de muncă, în multe întreprinderi consumul de forță de muncă este încă mare, iar numărul lucrătorilor neproductivi se menține destul de ridicat. Aceasta este și o consecință a faptului că s-au abordat doar „la suprafață" problemele legate de utilizarea forței de muncă, îmbunătățirea structurii personalului, analiza gradului de ocupare și a utilizării timpului de lucru. In „culpă", cum se spune, s-au situat „UNIO" Satu Mare, uzinele de fier „Vlahița", întreprinderea minieră Suceava și altele, care n-au obținut economiile preconizate pe scama folosirii cu înalt randament a forței de muncă.Neaplicarea cu rigurozitate a măsurilor de rentabilizare, sau realizarea lor truncheată au avut drept consecință directă faptul că mai mult de jumătate din întreprinderile analizate nu au obținut aproape 40 la sută din economiile prevăzute. Spre exemplu, „Fructus^- Timișoara nu a realizat decît 10 la sută din economiile stabilite, întreprinderea de prefabricate din beton Craiova — 12 la sută, I.C.I.L. Satu Mare — 34 la sută, Uzina chimică- metalurgică Copșa Mică — 46 la sută, uzina mecanică „Nicolina" Iași — 20 la sută. O situație cu totul nesatisfăcătoare s-a depistat la Combinatul de industrializare a lemnului — Turnu Severin, combinatul chimic „Victoria", întreprinderea „Industria Lînei" Timișoara și Fabrica de conserve din legume și fructe Burdujeni, care nu au obținut nimic din economiile prevăzute.în alte unități industriale, chiar dacă s-au realizat economii, ele se regăsesc doar în mică măsură sau deloc în reducerea pierderilor planificate, fiind anihilate de influența nefavorabilă a altor factori. Este un paradox economic care s-a făcut simțit cu pregnanță la Combinatul de fibre artificiale Brăila. Deși prin aplicarea măsurilor de rentabilizare combinatul a realizat în trei trimestre din 1967 economii de aproape 25 milioane de Iei. totuși pînă la finele lunii septembrie, minueze în mod pierderile planificate, șit cu aproape 70 Trustul de construcții niere București, economiile de peste 2 milioane de lei nu s-au reflectat în rezultatele financiare, consemnîn- du-se o pierdere peste plan de 28 la sută. Cît privește fabricile de zahăr Bod, Chitila, Giurgiu, Roman și Sas- cut. cheltuielile suplimentare ocazionate de transportarea unor cantităti de sfeclă de la o fabrică la alta au dus la depășirea cheltuielilor planificate cu circa 4 milioane de lei.Tendințele acestea contradictorii care s-au manifestat în acțiunea de rentabilizare ridică în fata întreprinderilor necesitatea intensificării e- forturilor spre lichidarea de urgentă a pierderilor. Studiile elaborate conțin o imensitate de măsuri, de căi șl posibilități. Rămîne numai ca ele să fie strict fructificate în practică, în strînsă concordantă planului de trasate de partidului.

în loc să di- corespunzător le-a depă- la sută. La montaje mi-

cu prevederile stat pe 1968, cu sarcinile Conferința Națională a

rrt
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iterară
Din toate timpurile, presa literară, reprezentînd „ecranul" scris al unei zone importante a spiritualității umane, s-a străduit să ofere imaginea vie, trepidantă, de imediată actualitate a vieții literare. Structura complexă, diversitatea problemelor discutate, cantitatea și calitatea materialelor ce le cuprinde au făcut din presa literară un instrument de lucru indispensabil vieții moderne. Alături de materialele de dezbatere, de concepție sau de analiză literară, un loc important îl dețin cele cu caracter informativ, de mică întindere, poate lipsite de strălucire dar de o mare concretețe și utilitate, permițînd contactul continuu al cititorului cu efervescența activității literare. Toate publicațiile de specialitate din lume sau din țara noastră au făcut acest lucru dintotdeauna, a- vînd conștiința împlinirii unei firești datorii. Presa noastră are în acest domeniu o bogată experiență, probabil și pentru că, încă de la apariția ei, a fost scrisă de literati și, în consecință, ampla dezbatere și informare literară au ocupat un loc central. „Convorbiri literare", „Viața", „Familia", „Literatorul", „Vatra" sau, mai a- proape de noi, „Luceafărul", „Viața românească", „Sburătorul", „Azi", „România literară" sînt numai cîteva din publicațiile în care viața literară era prezentată în întreaga ei amploare și varietate. Sentimentul actualității, al existenței literare vii, dezbaterea rodnică erau date de repartiția judicioasă a materialelor, făcută după criterii sigure ce împleteau interesul cititorului pentru marile pro-

consacrată
. Cucu

„Cartea de față este un studiu mu
zicologic, dar un studiu destinat nu 
numai muzicienilor ci și amatorilor cul
tivați. Subiectul — personalitatea și 
opera lui Gheorghe Cucu — figura cea 
mai luminoasă a muzicii noastre corale 
— impune o astfel de grijă”. Astfel ne 
definește N. Parocescu motivele care 
l-au determinat să cerceteze cu atîfa 
trudă și migală, încă insuficientele sur
se existente în legătură cu viata și 
creația lui Gh. Cucu. Făptui că întreaga 
creafie a lui Cucu este nemijlocit legată 
de existenta sa, a făcut ca autorul să ne 
prezinte sirîns împletite viata și opera 
compozitorului.

Ceea ce putem remarca de la bun 
început în studiul Gh. Cucu este deo
sebita prefuire și dragoste cu care au
torul descifrează și ne transmite mesa
jul operei lui Gh. Cucu.

Dragostea și prețuirea nu ar fi însă 
suficiente penfFu a face un studiu muzi
cologic de valoare, dacă n-ar fi dublate 
de o serioasă cultură muzicală și mult 
discernămînt. Talentul, vigoarea, opti
mismul și profundul simt artistic al lui 
Gh. Cucu l-au ajutat nu numai să 
creeze corurile sale, concentrate în va
loare artistică, ci să răzbească cu voie 
bună prin meschinele mizerii ale unei 
societăți ce nu putea să prefuiască de
plin un creator provenit din popor.

Autorul studiului recurge în repetate 
rînduri la comparația pe plan literar, cu 
v'afa și opera lui Creangă, pentru a 
face ma> plastică viziunea ce voia să 
ne-o înfățișeze. Totodată ni—I prezintă 
pe Cucu ca un deschizător de drumuri 
prin originalele sale procedee de 
creafie : sinteza cînfecului populat 
cu cel de strană, eterofonia corală 
prin care compozitorul în urma asimilă
rii armoniei și contrapunctului clasic 
(neapelînd însă la nici una din 
ele I) creează o îmbinare nouă, speci
fică creației populare românești, și un 
procedeu pe care-l numește declamație 
melodică și în care ritmul popular are 
o deosebită importantă. Bineînțeles, fiind 
vorba de muzica corală, o mare însem
nătate se acordă textului și legăturii 
sale cu muzica. N. Parocescu subliniază 
faptul că orin mijloace simple (Cucu 
scria de preferință la 2—3 voci), com
pozitorul obține o expresie corală cu 
efecte poetico-muzicale neașteptate. 
Țoale acestea nu sînt realizate însă de 
dragul speculațiilor tehnice. De aici și 
puternica valoare educativă a pieselor 
corale scrise pentru copii.

Din cauza mijloacelor pe care com
pozitorul le întrebuințează, unii dirijori 
pot porni pe o pantă greșită, simplistă, 
în interpretarea acestor piese. Niculae 
Parocescu se simte dator să atragă a- 
tentia asupra acestui fenomen.

Desigur că nu se poate face o com
parație decît pe plan poetic între cînte- 
cele sale de dragoste și poeziile pe 
aceeași temă ale lui Coșbuc, dar analo
giile sînt revelatoare pentru atmosfera 
comună.

încheiem cu însăși părerea autorului 
care spune : „Judecind și după con
cepțiile artistului clar exprimate în le
gătură cu rolul artei de a educa și de 
a duce în lume glasul poporului său — 
opera lui Cucu reprezintă realizarea 
unui ideal de artă românească.

bleme literare cu cele de strictă informare. Cititorul găsea, alături de creațiile originale și studiile de sinteză, un bogat material din viața cotidiană literară : activitatea Societății Scriitorilor, dezbaterile din cenaclurile literare, comentarea succintă a ultimelor apariții editoriale, șantier scriitoricesc sau editorial, cărți și reviste străine, publicațiile literare reușind să ofere publicului o imagine cuprinzătoare a mișcării literare, într-un anumit moment.Presa literară actuală ridică la un nivel superior dezbaterea de idei, schimbul de opinii, oferind cititorului noile coordonate spirituale ce animă întreaga noastră cultură. Ea se adresează unui public mai larg, mai cult și deci mai exigent ca în trecut, dornic să cunoască îndeaproape peisajul literar viu din țară și de peste hotare.în ultimul timp se observă o preocupare sporită din partea revistelor de a-și informa cititorii asupra principalelor evenimente din viața scrisului.„Contemporanul", „Gazeta literară", „Luceafărul", „Cronica" sau „Orizont" acordă un spațiu mai larg informației de a- cest gen. Prin cronici, recenzii, note de lectură, anunțarea aparițiilor editoriale sau a ședințelor de lucru ale cenaclurilor, un public larg ia contact cu activitatea literară. Mai mult, „Contemporanul" prin rubrica „Vitrina" sau „Luceafărul" prin „Vitraliu" asigură o rnai bună și eficientă informare.Strădaniile revistelor literare și culturale sînt însă insuficiente. Ele nu asigură o informare cît mai completă cu putință, mai obiectivă, care să permită cititorului să do- bîndească o imagine adecvată a realităților literare din țară și, pe cît posibil, de peste hotare.Revistele literare și, într-o măsură. cele culturale, care au pagini rezervate literaturii, acordînd preponderență justificată unor materiale de analiză ample, neglijează totuși latura informațională. Cititorul este informat sporadic și nesistematic despre evenimentele curente din domeniul literar, imaginea ce și-o formează fiind astfel palidă și incompletă.Eludarea procesului viu al creației literare prin lipsa de informare are repercusiuni serioase. Cititorul de azi este mai puțin interesat sau nu are timpul necesar să pitească întîi cronica la un volum și apoi cartea. Nici simpla înșiruire, într-un colț de pagină, a celor mai recente apariții editoriale din țară nu completează această lacună. El preferă să-i fie consemnată lapidar noua apariție, să-i cunoască genul specific pentru a vedea dacă răspunde unor preferințe sau necesități reale. Cronica sau recenzia, utile în sine, nu pot oferi o imagine a mișcării complexitatea ei rea unor forme vate. Activitatealor. relațiile cu organismele similare din străinătate, manifestările organizate de Casa Scriitorilor constituie prilejuri sporadice de informare în revistele literare.în revistele noastre mai vechi se înrădăcinase un a urmări opera în torului, informînd torii despre stadiuldiverse lucrări. întrebarea lucrați" este în prezent tot mai rar auzită Similitudinea devine valabilă și în ceea ce privește prezentarea șantierului editorial De neînțeles, dar cititorul nu este informat despre ceea ce urmează să apară și apare în colecții de mare circulație și prestigiu, cum ar fi „Biblioteca pentru toți". „Meridiane", „Lyceum" sau „Romanul de ieri și de azi". în toate revistele din străinătate sînt consemnate prompt atît șantierul editorial cît și mersul vînzărilor în librării Să amintim doar tabelele sinoptice cuprinzînd lucrările celebre apărute sati în curs de apariție în colecții nu mai puțin celebre cum ar fi „La Pleiade" sau „Le livre de poche"în contrast cu dezvoltarea emisiunilor literare de la radio și televiziune, revistele nu urmăresc continuu acest proces. Radioul a polarizat și mai mult interesul unui public numeros pentru problemele literare Dispunînd de mijloace moderne de difuzare, radioul s-a impus în anii din urmă prin varietatea și bogăția emisiunilor literare. acordînd egală importanță diferitelor genuri ca și realizării unei informații operative și complete. Pe lîngă valoarea ridicată a acestor e- misiuni, asigurată de cunoscuți scriitori, critici și istorici literari, care reușesc să reflecte imaginea de ansamblu a mișcării noastre artistice, diversitatea rubricilor de informație literară și ritmicitatea cu care sînt realizate, conferă radioului un rol deosebit în viața noastră literară Televiziunea caută noi modalități de prezentare a unor programe mai atractive, mai interesante. încercările ce se fac trec însă neobservate de către presa literară, care omite pînă și publicarea unor succinte prezentări ale principalelor emisiuni Telecronica întîmplătoare de la „Viața românească", „Gazeta literară" sau „Contemporanul" este departe de a cuprinde varietatea manifestărilor literare difuzate prin radio și televiziune. Ar fi timpul, credem, ea revistele literare să nu rămînă „surde" și indiferente la calitatea unor astfel de materiale, să le acorde aceeași im\

noastre literare, reclamînd căuta- și mijloace adec- Uniunii Scriitori-

t

obicei, acela de șantierul scrii- continuu citi- în care se află „la ce

Cristina MERDLER

portanță ca și literaturii tipărite, făcînd în paginile lor analiza concretă a valorii și utilității programelor literare difuzate de Radiote- leviziune De asemenea, sînt slab cunoscute manifestările literare românești peste hotare, ecourile lor în străinătate. Doar uneori se anunță apariția unor cărți românești în limbi străine sau emisiunile de radio și televiziune dedicate culturii și literaturii noastreCeea ce dă un aspect cronic lipsei de informație în revistele de specialitate e faptul că nu există o diversificare a mijloacelor folosite. Spațiul rezervat e redus, stabilitatea rubricilor precară. Dar nu numai spațiul acordat determină calitatea și eficiența informației literare. Șablonul, lipsa de inventivitate, tratarea nediferențiată a materialului informativ, în funcție de interesul și specificul publicației, se fac simțite în periodicele literare. Revistele regionale, pe lîngă informația cu caracter mai larg, au posibilitatea de a prezenta, mai concret și mai competent, viața artistică locală, pot sprijini și încuraja, prin dezbateri ample și vii, activitatea cenaclistă. Infor- mînd diferențiat și selectiv, acor- dind prioritate materialelor locale, revistele regionale sînt capabile să asigure cititorului din zona lor de difuzare materiale din care să desprindă fluxul realizării și circulației valorilor artistice. Lipsa de operativitate și inventivitate întîr- zie găsirea unor forme informaționale mai variate, în pas cu realizările similare obținute pe plan mondial.In ține unei rapiditate mu) i treaga literare rite i eseu, cenzie, notă, tografii O pată afișul cial folosite cărți. E adevărat că aceste mijloace au și un pronunțat caracter publicitar. împrumutîndu-i uneori senzaționalul, opulentul sau imaginea violentă, dar în general sînt atractive, bine plasate în pagină, cu explicații precise, sobre, de mai multe ori fiind un citat tr-un Critic cunoscut.Informația literară, atribut vieții contemporane, potențînd cint un domeniu important al ritualității umane, capătă o valoare socială superioară și răspunde unor necesității actuale De aceea, revistele trebuie să dea dovadă de mare obiectivitate, să nu lase unele rubrici la latitudinea simpatiilor sau antipatiilor unor redactori, să reflecte activitatea întregului nostru front literar, fără discriminări impuse de interese personale sau de grup, suprasolicitînd unele producții sau omițînd altele.Revistele trebuie să fie oglinda vie și fidelă a întregii activități literare, oferind publicului, în forme corespunzătoare, o largă și variată informare. Prin aceasta, presa de specialitate realizează una dintre atribuțiile ei fundamentale și totodată atrage și menține interesul cititorului ce animă poran.

presa modernă informația de- o mare pondere în cuprinsul publicații și este realizată cu și inteligență Siste- informațional cuprinde în- varietate de manifestări folosind mijloace studiu, cronică, afiș, plachetă, pondere mare și fotografia. în spe- la prezentarea unor

• Război și pace (seriile III șl IV) : PATRIA 
10 ; 16,15 ; 20.
• Un bărbat si o femeie : LUCEAFĂRUL (comple
tare București, oraș a] muzicii) — 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 
18 ; 18,30 ; 21.
• Căutați Idolul : REPUBLICA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
14,45 ; 17 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
O Război șl pace (seria a Il-a) : CAPITOL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Război șl pace (seriile I și ID : MODERN — 9,30; 
14 ; 18,30.
• Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare 
Exerciții și aplicații militare) — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
• Dosarul XII ; GLORIA (completare București, 
oraș al muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS (completare Viața începe Ia 40 de ani) — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Billy mincinosul : CENTRAL (completare Bucu
rești, oraș al muzicii) — 8.45 ; 10.45 ; 13.15 ; 15.45 ;
18.15 ; 21.
• Ei iubeau viața : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
• Corigența domnului profesor : VICTORIA (com
pletare Despre fumat) — 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
GRIVIȚA (completare București, oraș al muzicii) 
— 9,30 ; 1L30 : 13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30. aurora (com-

pletare Republica Ia 20 de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Răzbunătorii : LUMINA — 9,30—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Martin soldat : DOINA (completare Republica 
la 20 de ani) - 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : UNION (completare Mitică 
și formula lui de viață) — 15,30 ; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Manuela — File din Istoria sportului românesc — 
Sănătatea mintală a copilului — Mai bine să pre
venim (Profilaxia 
în continuare.
• Prostănacul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : FEROVIAR — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 16,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
« Comisarul X : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Efemere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
• Reîntoarcerea Iui Surcouf : DACIA (completare

TBC) : TIMPURI NOI — 9—21

Orizont științific nr. 11/1967) — 8—21 In continuare.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic ; BU- 
ZEȘTI (completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 î
20.30
• Loana : VITAN (completare Orizont științific 
nr. 10/1987) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : BUCEGI (completare In cău
tarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, ARTA — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Un taxi pentru Tobruk : UNIREA (completare 
Gigantul înaripat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : FLACARA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Fantomas contra Scotland Yard : MIORIȚA (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. z
• Zosla : MUNCA (completare Doi) — 14.
• Tudor : MUNCA — 16 ; 19,30.
o Regina zăpezii : bțOȘILOR (completare Ce! doi 
ursuleți) — 15,30 ; 18 '; 20,30, PROGRESUL (comple
tare Ostașii pădurii) — 14,30 ; 20,30.
• O fată fericită : FERENTARI (completare Invi
tație) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : CRINGAȘI (comple
tare Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
« Cine va deschide ușa 7 : COSMOS (completare 
Prin satul românesc) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
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O O.S.T.A. : (Sala Palatului) : Concert extraordinar de muzică ușoară susținut de Michele și Adele Maffina — 20.O Opera română : Lacul lebedelor — 19,30.• Teatru] de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Cara- giale" (sala Comedia) : Regina de Navara — 19,30, (sala Studio): Martin Bormann — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Hamlet de provincie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza landra" (sala din Bd. Schitugureanu nr. 1) : Privește înapoi cu mînie — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30,(sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea": Intîlnire la Senlis — 19,30.• Teatrul Mic : Tango — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 9,30.® Teatrul evreiesc de stat: Căutătorii de noroace — 20.• Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Music-Hali — 19,30.• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
O Circul de stat: Seiecțiuni de iarnă

dife-
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18,00suc- 
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pentru marile probleme peisajul literar contem-
Emil VASILESCU

(Urmare din pag. I)perioare în asimilare, că pot pune la dispoziție cîte un manual pentru clasele II și III construite după metoda respectivă și deja experimentate. Singurul răspuns primit, singura problemă ridicată de cel solicitat a fost „cine v-a dat aprobare să faceți acesie experiențe ?“. Semnificația faptului relatat constă, cred. în dezvăluirea unei cauze de ordin subiectiv care determină deficiențele arătate. Este vorba despre neînțelegerea și subaprecierea de fond (chiar dacă nu și de formă), de către unele din cadrele de conducere ale sectorului pedagogic, a rolului cercetării științifice pentru e- ficiența și perfecționarea muncii instructiv-educative.Socotesc potrivită aici observația unui autor privind cele două mari laturi de cate depinde munca educativă : ambianta obiectivă și ambianța efectivă. Prezenta condițiilor materiale atestă o ambiantă obiectivă bogată. Ea reprezintă condiția necesară desfășurării unei activități rodnice. Dar nu și condiția suficientă. Ea nu ne spune nimic sau aproape nimic despre ambianța efectivă, adică despre calitatea influentelor efectiv exercitate asupra fiecărui copil în parte pentru ca acest excelent cadru să se traducă în consecințe pozitive la fel de excelente. Punerea de acord a valorii celor două ambiante nu se poate realiza decît studiind datele concrete ale ambianței efective, luînd în considerare toate categoriile de influente care compun existența copiilor, incluzînd familia, grupul de prieteni etc. Numai pe această

La ordinea zilei : Organizarea științifică a producției și a muncii. Studioul pionierilor. Mult e dulce și frumoasă — Emisiune de limbă română.19.30 — Telejurnalul de seară.19.50 — Buletinul meteorologic— Publicitate.20,00 — Film serial : Ivanhoe.20.30 — întrebărirăspuns...care nu încă — știință.21,00 — Teleglob călătorii Drumuri Studioul !țică de pîine" de Eugen Rotaru — Bolintin.„Zece semne de întrebare 1“ — Emisiune-concurs de cultură generală.De la Giotto la Brân- cuși — Prezintă Dan Hăulică.22.50 — Telejurnalul de noapte.
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la care s-a întrebări la s-a răspuns Emisiune de— emisiune de geografice : italiene.mic : „O bucă-

bază se pot găsi mijloacele diferențiate de acțiune co- respunzînd fiecărui caz. Cei dintîi chemați să o facă sînt învățătorii, educatorii, profesorii. Un astfel de mod de lucru ar aduce o contribuție valoroasă organelor centrale de cercetare și celor administrative interesate în luarea unor măsuri cu caracter mai general.Un alt aspect, la fel de important după părerea mea, îl constituie alimen-

Pe aceeași scenă de lîngă Podul Izvor, unde „Livada cu vișini" se impune acum ca unul dintre cele mai valoroase și mai originale spectacole ale stagiunii, în urmă cu zece ani o altă montare a piesei cunoștea un eșec total. Scrierile dramatice ale lui Cehov au avut nu o dată această soartă ambiguă, în ciuda (sau poate din pricina) simplității lor desăvîr- șite. O concepție vulgarizatoare despre „atmosfera cehoviană", redusă la banalitatea și lîncezeala unui cotidian fără relief, a inspirat adesea reprezentații fals poetice, trenante, plictisitoare. Transpunerile anoste eliminau din Cehov esențialul și anume viața — al cărei pasionat și subtil cercetător a fost — se împotmoleau într-o nostalgie apoasă, în tristeți mimate stîngaci, în lungi tăceri nesemnificative, atît de căutate îneît deveneau stridente.Punînd în scenă la Teatrul Bu- landra „Livada cu vișini". Lucian Pintilie ne-a oferit un Cehov cuceritor prin verva și dinamismul reprezentației, emoționant prin adevărul uman al caracterelor, un Cehov în care fiecare scenă seînteiază de inteligență, de umor, de subtilitate, farmecă și îneîntă spiritul. Un spectacol viu, modern — și tocmai prin aceasta fidel, pentru că Cehov, rigid și prăfuit, n-ar mai fi Cehov. „Subtextul" există aci nu sub forma unor etichete declarative, ci cu adevărat în țesătura subterană a textului, acolo unde tragicul și comicul, lirismul și viziunea filozofică se dezvăluie meditației și -sensibilității. Regia n-a evitat momentele de farsă și vodevil (abundente în piesă, de altfel), situațiile grotești, revărsările sentimentale ; tabloul nemijlocit e bogat, plin de culoare. Pe scenă se rîde și se plînge închipuie închipuie Charlotte! lui Pișcik ___ .________ale lui Epihodov ocupă zgomotos planul întîi al acțiunii. Există însă și un plan secund, acolo unde sub pojghița aparentelor ni se revelă — de data aceasta cu discreția necesară sondajelor mai profunde — stratul amar de nepăsare, de superficialitate, de indolență, îngrozitoarea monotonie și lipsă de perspectivă. Mo- șiereasa Liubov Andreevna Ranevskaia risipește cu mărinimie în dreapta și în stînga suspine înduioșate, dar lacrimile i se evaporează înainte de a se fi prelins pe obraji. Am admirat felul cum Clody Bertoia a alcătuit portretul acestei femei, parcă numai din dantele, din surîsuri tandre și alintări, cum a făcut-o să plutească printre oameni și obiecte, cu o inconsistentă aproape somnambulă, punînd pretutindeni, prin simpla sa prezență, amprenta efemerului, a indiferenței și a celei mai depline iresponsabilități. Fratele ei Gaev a fost compus de Fory Etterle ca un copil mare, ramolit înainte de a fi apucat să se maturizeze, și care amestecă, senin, figurile de biliard cu perorațiile ridicole despre idealurile generației de la 1880.Nimic important și nimic grav nu-și pot face loc în conștiința acestor personaje. In timp ce livada se vinde la licitație, Ranevskaia dă un bal în salonul cel mare, fără să știe măcar dacă va avea din ce să plătească muzicanții. (Actul al treilea). Există în acest act un „minut al adevărului", excelent interpretat de Clody Bertoia și Emmerich Schaffer. Trofimov îi strigă în față moșieresei că s-a lăsat înșelată, că s-a ruinat pentru un om de nimic ; Ranevskaia, scoasă din fire, îi amintește, la rîn- dul ei, că n-a reușit să-și termine studiile, că

cronica
teatrală

neputincios. Nici unul dintre ei nu e însă în stare să suporte adevărul. Cu un hohot de plîns pițigăiat, infantil, Trofimov se repede afară, dar alunecă pe scări și cade, spre hazul general, pentru ca îndată după aceea să dea totul uitării și să valseze împreună cu Ranevskaia, pe aripile aceleiași dulci inconștiente.La spectacolul lui Pintilie, îți dai seama că aproape toți eroii „Livezii

mult, eroii iubesc sau își că iubesc, suferă sau își că suferă, scamatoriile Ivanovna, giumbușlucurile sau pățaniile caraghioase

diu, superior sau post universitar cu profil pedagogic unde se simte necesitatea includerii mai rapide si cu o mai mare flexibilitate a acestor cunoștințe, dar ea privește deopotrivă și alte modalități de împrospătare a pregătirii celor care nu intră în raza de acțiune a unor asemenea instituții. Apoi se cuvine, cred, să se publice un număr mai mare de traduceri sau măcar cîteva cărți de
ETB3
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lesne parti- prln concretăjuns cercetate). Este de înțeles că aceste cularități structura chiar de alta) au daptarea le de instrucție și educație. Pentru realizarea a- daptării respective a fost nevoie de anumite inițiative din partea cadrelor didactice. imprevizibile în contextul normelor generale si că în succesele ob-

(variind lor la o localitate la făcut necesară a- normelor genera-

File albe in agenda
pedagogului

tarea cu cunoștințe pedagogice corespunzătoare a cadrelor didactice existente ca și a celor în devenire. Se știe că documentarea a- supra cuceririlor științifice la nivel mondial este în prezent- satisfăcător asigurată prin bibliotecile centrale de specialitate. Se pune însă chestiunea în ce măsură contribuțiile științifice reale conținute în lucrările respective, intră în circuitul curent al cunoștințelor pedagogice accesibile fiecărui educator, învățător, profesor ? Iată si aici un prilej de a compara ambianța obiectivă cu cea e- fectivă. întrebarea vizează în primul rînd programele si cursurile de nivel me-

BEE3SZSKsinteză sprijinite pe bibliografia de care pomeneam înainte.în sfîrșit, un ultim aspect se referă la îmbogățirea teoriei și practicii pedagogice cu elemente specifice invătămîntului nostru nou. Acest reprezintă o valoroasă, dar încă nestudiată Caracterul de experiență u- nică derivă pe fondul schimbărilor economico- sociale datorate socialismului, din împletirea particularităților noi ale procesului instructiv-educativ, cu obiceiurile cultural-educative tradiționale, diferite de la o regiune Ia alta (și de altfel și ele nu îndea-

învățămînt > experiență din păcate sistematic.

ținute ajutorul pedagogiei a fost minim, pe de o parte din cauza deficientelor știute, pe de altă parte din cauza limitelor inevitabile ale oricărei prevederi largi.Multe probleme, cele mai grele poate, ca școlarizarea generală obligatorie, laicizarea cunoștințelor, atragerea familiei la conlucrarea cu școala etc. au fost noi, nu au putut beneficia de soluții gata făcute și nu s-au putut rezolva decît în plan practic, dar prezen- tînd cu atît mai mult o notă inovatoare de mare interes științific. La școala generală nr. 64 din București s-au înființat, prin inițiativă locală, cîteva clase, numite de întra-

jutorare, compuse din e- levii care dovediseră greutăți deosebite la învățătură, iar situația lor școlară și de comportare s-a îmbunătățit. Ce teren de învățăminte pentru pedagogie I Se discută mult despre temele orelor de di- rigenție ca despre o chestiune spinoasă, dificil de cuprins într-o programă unică din cauza obligativității de a respecta specificul problemelor fiecărei clase. Dar cîte dintre ele nu zac nedescoperite în arhiva nescrisă a miilor de ore care și-au găsit făgașul dorit.Se caută remedii în problema orientării școlare și profesionale. Oare nu ar fi folositoare cercetarea minuțioasă a felului în care au procedat profesorii, care n-au putut evita pur și simplu punerea ei?.Fără valorificarea acestei u- riașe experiențe, care formează o parte însemnată a contribuției noastre sociale la experiența socialismului, cred că unele arii de manifestare ale activității educative vor avea de întîmpinat dificultăți și de acum încolo în- trucît în nici o carte din lume nu se va putea găsi un răspuns adecvat la o bună parte din întrebările practicii noastre școlare.Traducerea în viată a sarcinilor și măsurilor conținute în documentele de partid, la care se adaugă hotărîrea adoptată de C.C. al P.C.R. în Plenara din 29 noiembrie — 1 decembrie a.c., privind îmbunătățirea muncii educative în rîndu- rile tineretului. impune perfecționarea continuă a opticii pedagogice, sensibilizarea ei față de cerințele actuale ale instrucției și educației, o mai mare apropiere de problemele vii ale școlii.

cu vișini" trăiesc într-o sferă sînt incapabili să înțeleagă ce trece în jurul lor și cu ei Inadecvarea la real, simțului realității îmbracă gamă întreagă de nuanțe, care o foarte bună echipă de actori a știut să ni le împărtășească. In întruparea lui St. Ciubotărașu, moșierul Simeonov-Pișcik consumă tone de energie într-un mod absolut zadarnic, soarbe cu nesaț căni uriașa cu apă sau aleargă în glumă după cățelul Charlottei, căznindu-se — între două partide de motăială — să demonstreze o vitalitate cu care oricum n-are ce face. Cu un umor sec și deosebit de personal, ce-1 situează printre cel mai talen- tati comedieni tineri, Virgil Ogă- șanu ne-a înfățișat un Epihodov care se cramponează cu mîndrie și ambiție de aberațiile sale. Ana Ne- greanu a descris-o pe Charlotta Ivanovna ca pe o paiață vopsită țipător ; rămasă singură (la începutul actului II), vorbește despre propria ei dezrădăcinare pe un ton neutru, puțin mirat, de parcă s-ar referi la o altă persoană. „Nu știu nici cine sînt, nici de ce trăiesc". Inutil ca o machetă găunoasă de carton, valetul lașa e un parvenit în felul său, un parvenit al livrelei, care se crede deștept și stilat, convingere manifestată din cînd în cînd printr-o chicoteală impertinentă și neghioabă. (Ion Besoiu e aici admirabil). Cu atît mai derizorii vor fi eforturile Duniașei de a-1 cuceri și păstra — ba încă prin mofturi de domnișoară nevricoasă (eforturi da un perfect non-sens, pe care l-a redat cu reală finețe artistică Lucia Mara). Inutil și ineficient se dovedește, într-un alt plan, și devotamentul modest al Variei (jucată da Ica Matache-Costescu veridic, cu sensibilitate, deși textul ar fi cerut-o, poate, ceva mai prostută, mai limi- , tată).Inutilă, în fine, morga demnă a bătrînului servitor Firs (personaj care se bucură de prezența și prestanța scenică ieșită din comun a lui Nicolae Secăreanu), orgoliul său da a fi fost și de a fi rămas, la cei 87 de ani ai săi, păstrătorul neclintit al vechilor rînduieli, „stîlp de susținere", masiv dar încovoiat și tremurător, al unei case aflate în prag de prăbușire. Părăsit., în finalul pie- , sei, bolnav, uitat în casa pustie da stăpînii pe care i-a slujit cu atîta credință, Firs va exclama: „Viața mea a trecut de parcă nici n-am trăit...“Viața reală este în altă parte. Probabil că acolo, în depărtare, de unde se aude, în actul al doilea, un zgomot straniu, ce-i înfioară pe toți. „Poate undeva, departe, într-un puț de mină s-a rupt funia ascensorului. Dar trebuie să fie foarte departe..." spune Lopahin. Acolo se petrec lucrurile grave, dramele. Aici au rămas doar cuvintele, iluziile, comedia. Cred că de aceea autorul și-a denumit piesa comedie, protestînd în scrisorile sale împotriva afișelor și reclamelor care o caracterizau cu „încă- pătînare" drept o dramă. (Confuziile, cum aminteam si mai sus, n-au dispărut. O cronică obtuză din „Gazeta literară", pretinzînd a lua apărarea textului, ignora atît substanța reală a piesei cit și intențiile, mărturisite expres, ale scriitorului).La cele două extreme ale acestei lumi comice și triste se află Trofimov și Lopahin. Mi-a plăcut foarte mult Schăffer în Trofimov pentru că a știut să-l ironizeze fără a-i răpi generozitatea și exuberanta șl a știut să-1 facă simpatic fără a-i ascunde slăbiciunea. In această viziune, „studentul bătrîn" este un neisprăvit în sensul literal, de neterminat : interpretul îi lasă deschisă posibilitatea de a fi devenit, mai tîrziu, sub influenta evenimentelor, un om întreg, ca și pe aceea de a fi călcat pe urmele unui Gaev, ajungînd să tină discursuri dulapurilor. Deocamdată, este firesc ca spre el să se îndrepte, ca o plantă subțire de seră, tinerețea Aniei (din care, pe drept cuvînt. Cătălina Pintilie n-a făcut mai mult decît o fetișcană naivă). Singurul om cu picioarele pe pămînt pare a fi, în piesă, negustorul Lopahin. Remarcabil pe parcursul întregului rol (cu observația că îl face pe negustor puțin prea molatec, nu om de acțiune), Petre Gheorghiu are o scenă de antologie în actul al treilea, cînd își savurează triumful, pe jumătate beat. într-un hohot de rîs ce crește în el nervos, nestăpînit. Dar în culmea satisfacției de nou proprietar al livezii, are brusc sentimentul zădărniciei, și ceea ce dă cheia personajului — poate chiar a întregii piese — e glasul de cenușă cu care rostește, buimac, pe neașteptate : „O. de-ar trece toate astea mai repede. De s-ar schimba odată viața noastră absurdă și nefericită 1“Frumoasa livadă cu vișini nu est# figurată în scenă. Cehov a preferat să-i sugereze prezența într-un spațiu simbolic, ce depășește, atît prin semnificația cît și prin poezia sa, lumea superficială a personajelor piesei. Acestei lumi i se potrivește de minune scenografia convențional- decorativă cu spicele halucinant, din podea. în actul ai doilea, cu salonul din celelalte acte — încăperea de un alb neted, fără căldură, prin care trec într-o legănare la fel de ireală costumele vaporoase, înspumate sau bufone, imaginate de Pia Oroveanu.Sfîrșltul actului IV. Toți foștii locatari au plecat, lăsînd în urma lor salonul cel alb, deșert. Unul cîte unul, obloanele au fost închise. în întunericul tăcut, gol, se Ivește bă- trînul Firs, abia tîrîndu-se către unicul scaun care a mai rămas. O lumină blîndă îi mîngîie fața, iar de a- fară se aud ecourile muzicii, ca o vagă amintire de demult.......... Parcă nicin-am trăit..." Deodată, trăsăturile 1 se înăspresc, chipul muribundului devine de ceară, viorile amuțesc. întunericul cade brusc, sec, necruțător, peste epava unei existente rostogolite în neant.

a lui Paul Bortnovschi, de grîu care cresc ireal,

Andrei BALEANU ]
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Primirea la C.C. al P.C.R
a delegației de activiști ai P.S.U.GDelegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Hans Joachim Hertwig, membru al C.C. al P.S.U.G., secretar al Comitetului regional Frank- furt/Oder al P.S.U.G., care la invitația C.C. al P.C.R. a făcut un schimb de experiență în țara noastră. a fost primită de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al secretar al C.C. al

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte tovarășii Ilie Rădu- lescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Karl Kormes, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. D. Germane la București.
C.C. al P.C.R., 

P.C.R.

Cronica zilei
COOPERAREA 

ROMANO-TURCĂ In domeniul turismuluiIntre 12 și 17 ianuarie 1968 s-au desfășurat la București lucrările Comisiei mixte româno-turce de cooperare în domeniul turismului.La lucrări a participat din partea turcă o delegație condusă de Adnan Ozaktas, director general al turismului în Ministerul Turismului și Informațiilor, iar’ din partea română, o delegație condusă de Gheorghe Teodorescu, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism.Cu acest prilej s-au discutat probleme privind creșterea traficului turistic între România și Turcia, printre care mărirea volumului excursiilor organizate, schimbul de materiale de informare și propagandă turistică, contacte mai strîn- se între cluburile automobilistice, precum și măsuri pentru atragerea turiștilor din terțe țări spre România și Turcia.S-a convenit ca viitoarea reuniune a Comisiei mixte româno-turce să aibă loc în 1969 în Turcia.

Delegația de cineaști din Danemarca condusă de Herik Hauerslev, directorul Fundației cinematografice de stat, aflată în țara noastră cu prilejul organizării la București a „Zilelor filmului danez", a făcut miercuri o vizită la Asociația Cineaștilor din România (A.C.I.N.), unde a fost salutată de regizorul Ion Popescu-Gopo, vicepreședinte al asociației. Oaspeții s-au întîlnit apoi, în cadrul unei conferințe de presă, cu redactorii de specialitate ai unor ziare și publicații din Capitală. A avut loc, cu acest prilej, un schimb de păreri privind activitatea de creație din Danemarca '— moașă tradiție în de-a șaptea arte.

ÎNTÎLNIRE
CU CINEAȘTI DANEZI

★amiază, delegația de Partidului SocialistMiercuri la activiști ai Unit din Germania a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie.(Agerpres)

Succese ale
muzicienilor

a orașului de pe Neva

Foto : Agerpres Loeb, regiunii în mare

în Bulgaria
români

a pătruns Leningrad, primejdie.

de ieri si de azi

Secvențe din viata

viața internațională

Iarna la „Babele'

cale, mai frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit, cu intensificări locale. Temperaturile minime vor fi între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. La București : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEMiercuri, 17 ianuarie, George Macovescu, prim-adjunct al trului afacerilor externe, a în audiență pe ambasadorul ordinar și plenipotențiar al dei în Republica Socialistă nia, Bruce MacGillivray Williams, în legătură cu apropiata prezentai e a scrisorilor sale de acreditare.

(Agerpres)
Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 ianuarie. în țară : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații lo-cinematografică tară cu o fru- domeniul celei

cuprinse

SPOR

SOFIA 17 Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite: In cadrul 
„Serilor muzicale de iarnă", manifes
tare inițiată de către Filarmonica din 
Sofia în scopul organizării unor in
terpretări în primă audiție a creații
lor artei muzicale mondiale, corul 
Filarmonicii „George Enescu" din 
București și Orchestra Filarmonicii 
din Sofia au prezentat în comun trei 
concerte care s-au bucurat de apre
cieri unanime în rîndul spectatorilor 
bulgari. „Concertele dirijorului Mir
cea Basarab cu Filarmonica din Sofia 
și cu participarea corului Filarmo
nicii „George Enescu" din București 
au constituit- adevărate sărbători 
muzicale — a declarat Liubomir Sa- 
gaiev, directorul Filarmonicii din So
fia. Soliștii români — a continuat el— au lăsat o profundă impresie cu 
vocile lor minunate și precizia inter
pretării".

„Este îmbucurător faptul că oaspe
ții români au prezentat în fața publi
cului nostru pentru prima dată două 
mari creații ale muzicii clasice" — 
a declarat prof. Boian Lecev, artist 
emerit, laureat al Premiului „Dimi
trov". „Prezența în mijlocul nostru 
a colegilor din România — a spus el
— demonstrează marile posibilități 
care există în direcția extinderii le
găturilor culturale în domeniul mu
zical. Vizitele reciproce ale formații
lor noastre de interpreți trebuie să 
continue".

minis- primit extra- Cana- Româ-
PLECAREA PREȘEDINTELUI 

CAMEREI DE COMERȚ 
DIN LONDRALordul Erroll of Hale, președintele Camerei de .Comerț din Londra, și^a încheiat vizita în țara noastră, ple- cînd miercuri spre patrie. într-o convorbire pe care a avut-o înaintea plecării cu redactori ai Agenției „A- gerpres" și Radioteleviziunii, oaspetele și-a exprimat satisfacția pentru faptul că a avut posibilitatea să cunoască direct unele aspecte ale dezvoltării industriale a României. Noi, englezii — a spus el — trebuie să ne dăm seama de ceea ce intenționează România să realizeze în etapa actuală. După părerea mea, România este hotărîtă să devină o țară industrializată a Europei. Ea realizează acum produse de înaltă calitate și în același timp cumpără de pe piața mondială tot ceea ce este mai bun.Vizita în țara dumneavoastră mi-a facilitat o serie de întrevederi importante și convorbiri foarte utile. Dintre acestea se desprinde aceea avută cu prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdet, care, după cum este cunoscut, urmează să facă în cut’înd o vizită în Anglia. Convorbirea avută cu domnia-sa, care de bună seamă va fi continuată și în țara mea, a avut menirea să abordeze probleme privind dezvoltarea și a- dînclrea colaborării economice multilaterale dintre Anglia și România. Pe aceleași teme am avut schimburi de păreri și cu ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, cu colegul meu, Victor Ionescu, precum și cu membri ai conducerii unor ministere și întreprinderi economice.

IN MEMORIA LUI 
SKANDERBEGCu prilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea lui Gjergj Kastrioti Skanderbeg, în sala Dalles a Universității populare din București a avut loc miercuri, sub auspiciile Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, prezentarea filmului artistic „Skanderbeg" Personalitatea eroului poporului albanez a fost evocată de conf. univ. dr Radu Manolescu, de . la Universitatea din București A luat, de asemenea, cuvîntul ambasadorul R. P Albania la București, Iosif Pogace. La festivitate au participat Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din alte instituții centrale, oameni de cultură și artă. Au ■ asistat membri ai corpului diplomatic.

Un nou microraion 
la OradeaIn zona vestică a Oradiei au început lucrările de construcție la un nou microraion. La finele anului 1969, cînd se prevede terminarea lucrărilor, acest cartier va avea aproape 20 000 de locuitori. în afara blocurilor de locuințe, proiectul construcției microraionului mai prevede realizarea unui nou complex comercial cu unități de prestări de servicii și de alimentație publică, spații de joacă și de sport pentru copii. (Agerpres)

„Cupa Bucureștiului" la hochei

ÎN PRIMUL CUPLAJ
19

„Cupa Bucureștiului" 
— competiție de tradi
ție în hocheiul româ
nesc (acum se află la 
a zecea ediție) — a 
început ieri după" a- 
miază pe patinoarul ar
tificial „23 August". Cu 
ocazia acestui jubileu, 
„Cupa" se bucură de 
prezența unor formații 
valoroase din țări cu 
hochei de prim rang 
(U.R.S.S., Cehoslovacia, 
R. F. a Germaniei), 
care, alături de echipele A și de tineret ale Bucu
reștiului — formații, în 
fapt selecționate națio
nale — vor evolua zil
nic, pînă duminică in
clusiv.

Președintele Seku lure
1

despre politica internă

GOLURI
Cuplajul inaugural a 

debutat cu meciul din
tre echipele bucureștene. 
Seniorii — gata, precum 
se știe, pentru a par
ticipa .la „Olimpiadă 
albă" — au învins cu 
un scor net (9—1), dar 
prin evoluția lor, mai 
ales din prima parte a 
meciului, au lăsat im
presia că-s oarecum bla
zați, fără chef de joc... 
Primul 
(și al 
odată) 
pa de 
dan în min. 25. Două 
minute mai tîrziu, Bu
curești A egalează (prin 
Ștefan), iar apoi se dis-

gol al partidei 
competiției, tot- 
l-a marcat echi- 
tineret, prin lor-

tanțează prin golurile 
înscrise de Ștefanov (2), 
Pană (2), Florescu, Biro, 
Boldescu și I. Szabo.

Meciul vedetă a opus 
formațiile S.K.A. Lenin
grad și C.H.Z. Litvinov. 
Joc pasionant, de mare 
luptă — în ciuda sco
rului final: 9—0 pen
tru leningrădeni.

Astăzi la ora 17 e- 
chipa de tineret a Bucu- 
reștiultii întîlnește for
mația din Litvinov, iar 
la ora 19 București A 
are ca adversară selec
ționata secundă a R. F. 
a Germaniei, care a so
sit aseară.

• ALEXANDRA NICOLAU — o 
nouă victorie

• GHEORGHIU și CIOCÎLTEA 
— remize

si externă a Guineei «

I. D.

Pe gheață, echipele bucureștene Foto : M. Cioc

AMSTERDAM 17 (Agerpres). — Șa- 
hista româncă Alexandra Nicolau a ob- 

’. .ținut b nouă victorie în turneul feminin 
al Festivalului de șah de la Beverwijk. 
In runda a doua, ea a învins-o pe olan
deza Tuk. Vreeken (Olanda) a cîștigat 
la Sunnucks (Anglia) și Ivanka (Ungaria) 
la Timmer (Olanda). în clasament con
duc Nicolau și Vreeken cu cîte 2 puncte.

In turneul marilor maeștri, Korcinoi 
a obfinut a 6-a victorie consecutivă, de 
data aceasta la Karaklaici, în urma că
reia s-a distanjat la două puncte în cla
sament. Florin Gheorghiu (acum al doi
lea, cu 4 puncte), a remizat cu olan
dezul Ree Cu același rezultat s-au în
cheiat partidele : Langeweg-Van Geat, 
Padevski-Cirici, Matanovici-Donner și 
Ivkov-Rossolimos. Tal a întrerupt cu Bo- 
bofov și Portisch cu Hort.

In turneul maeștrilor. Victor Ciocîltea 
(România) a remizat cu Crabbendam 
(Olanda), Zuckerman (S.U.A.) l-a învins 
pe Hartogh (Olanda) și Marovici (Iugo
slavia) pe Jongsman (Olanda). Doda 
(Polonia) a întrerupt cu Scheltinga (O- 
landa). In clasament conduce Zuckerman 
cu 5 puncte, urmat de Doda cu 4 puncte 
(1), Ciocîltea, Nikolici 3 puncte (1) etc.

CONAKRY 17 (Agerpres). — La Conakry au început lucrările primei sesiuni a noii Adunări Naționale a Republicii Guineea. Deputății au ratificat rezultatele alegerilor prezidențiale și parlamentare de la 1 ianua- rie 1968 și l-au proclamat pe Ahmed Seku Ture președinte al republicii pentru următorii 7 ani.A fost ales, de asemenea, noul birou permanent al Adunării Naționale, iar președinte al Adunării a fost desemnat Leon Maka.Președintele Seku Ture a rostit un amplu discurs consacrat situației politice Interne și externe a Guineei. El s-a pronunțat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie cu toate țările, pentru lichidarea definitivă a asupririi coloniale pe continentul african și pentru unitatea Africii. Vorbind despre situația politică din țară, președintele Seku Ture a relevat că mai există elemente care desfășoară o activitate îndreptată împotriva puterii centrale în Guineea. El a condamnat asemenea acte, precum și formele de manifestare ale feudalismului și tri- balismului ce mai dăinuie în unele regiuni ale țării și a chemat întreg poporul la lupta pentru progres economie. social și cultural.

Gerul de minus 30 de grade și ceața lăptoasă care învăluie Leningradul în aceste zile de mijloc de ianuarie, mă ajută să-mi imaginez cum arăta orașul erou în cursul celor 900 de zile grele ale blocadei, care a început în vara anului 1941.Această imagine se recompune în sălile muzeului de istorie a Leningradului, aflat pe cheiul Nevei. Documente îngălbenite de vreme, numeroase relicve, vorbesc în graiul lor mut despre ce s-a petrecut a- tunci. Punînd în aplicare planurile de cucerire a Leningradului, grupul nord de divizii hitleriste, condus de feldmareșalul pe teritoriul Orașul eraLa apelul comisiei de apărare peste 160 000 de voluntari s-au încadrat în diviziile gărzilor populare înarmate. Iată, într-o vitrină, cererea semnată de familia lui Bessonov Nikolai: s-au înrolat capul familiei de 65 ani, sase feciori și două fete. Alături se află steagul regimentului alcătuit din muncitorii uzinei Kirov, primul care a plecat pe front.Lupte înverșunate au avut loc de-a lungul liniei de apărare de pe rîul Luga. Apărătorii Leningradului au rezistat pe această linie o lună de zile — de la 10 iulie la 8 august. Planul hitleriștilor de a lua cu asalt Leningradul și de a folosi apoi trupele lor de aici pentru ofensiva asupra Moscovei a fost zădărnicit. Dar la 8 septembrie 1941 fasciștii au atins malul lacului Ladoga, izolînd astfel orașul de restul țării. Așa a început blocada.In zilele următoare, inelul s-a strîns tot mai mult. în ianuarie 1942 a încetat să funcționeze rețeaua de conducte de apă. Orașul nu avea lumină electrică, nu funcționa transportul în comun. Rezervele de alimente s-au împuținat și s-au introdus rații fixe. între 2 septembrie și 20 noiembrie 1941, aceste rații s-au redus de 5 ori.Cel mai mișcător document din muzeu este un carnețel care a aparținut școlăriței Tania Saviceva. Din fotografie ne privește o fetiță de vreo zece ani, cu fața rotundă, cu ochii mari, negri. Citesc însemnările lapidare făcute de Tania în carnețelul ei cu pătrățele și simt cum un nod mi se urcă în gît. Sase file de carnețel, șase propozițiuni simple exprimă tragedia întregii ei familii. Prima filă : „Jenia a murit la 28 decembrie 1941, la orele 12 și 30 de minute". A doua filă: „Bunica a murit la 25 ianuarie 1942 la ora trei". A treia filă : „Lionka a murit la 17 martie 1942 la ora 5 dimineață". Filele a patra și a cincea consemnează moartea unchilor Vasia și Lioșa. Pe ultima filă se află cele mai zguduitoare cuvinte : „Mama — la 13 mai orele 7 și 30 dimineața". Tania a murit și ea, extenuată...Singura posibilitate de a aduce în orașul asediat alimente și medicamente și de a evacua copiii în interiorul tării era traversarea lacului Ladoga cu camioanele peste gheață, iar vara cu ambarcațiuni, sub tirul permanent al dușmanului, aflat la numai 9 kilometri. Această singură legătură cu tara a primit numele de „drumul vieții". El a funcționat fără întrerupere zi și noapte, din noiembrie 1941 pînă la sfîrșitul blocadei.

25 de ani de la

străpungerea blocadei

Leningradului

Operația străpungerii blocadei a fost încredințată frontului leningră- dean și frontului Volhov care erau despărțite de un coridor lat de 14—15 kilometri. Ofensiva a fost dezlănțuită la 12 ianuarie 1943, simultan de către ambele fronturi. Luptele au fost deosebit de grele. Cei 15 kilometri au fost străbătuți într-o săptămînă, iar joncțiunea s-a realizat Ia 18 ianuarie. Străpungerea blocadei a fost o victorie importantă, constituind preludiul alungării definitive a cotropitorilor din împrejurimile orașului, săvîrșită cu un an mai tîrziu.în zilele din preajma celei de a 25-a aniversări a străpungerii blocadei Leningradului, eveniment istoric care se marchează astăzi, în ora- șul-erou au avut loc numeroase manifestări : expuneri, excursii ale tineretului pe fostele cîmpuri de bătălie, vizitarea muzeului de istorie.în memoria eroilor blocadei au fost înălțate monumente. Un ansamblu memorial simplu și sobru este cel de la cimitirul Plskarevskl. O flacără veșnică a fost aprinsă aici la 9 mai 1960. Alte monumente se află în jurul orașului pe locurile unde s-au purtat cele mai grele lupte. Pentru monumentul ce urmează să fie înălțat în centrul ora- Leningradulul au
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CRIZA AURULUI
(Urmare din pag. I)

AIn cîteva rînduri In semifinalele C. C. E.

ÎN CURSA DE ȘASE ZILE, care se desfășoară pe velodromul Berlinul occidental, conduce în prezent perechea Bugdahl (R. F. a Germaniei) — Sercu (Belgia). Liderii, cate în 79 de ore au parcurs 1 598,330 km. au un tur avans fată de perechile vest-germane Kemper — Oldenburg și Schultze — Renz.CEA DE-A 12-A PARTIDA a meciului pentru campionatul mondial de șașki (dame), care se desfășoară la Tbilisi între Kuperman și Andreiko. s-a încheiat remiză. în prezent scorul este favorabil lui Kuperman cu 6,5—5.5.INTR-UN MECI AMICAL FOTBAL disputat la Tel Aviv, lecționata Belgiei a întrecut cu (2—0) reprezentativa Izraelului.IN „CUPA CAMPIONILOR ROPENI" LA HANDBAL MASCULIN, la Sofia s-a disputat returul meciului dintre echipa Institutului de cultură fizică și sport din Sofia și formația finlandeză U.K. 51 Helsinki. Gâzdele au terminat învingătoare cu 18—15 (6—8), dar întrucît handbaliștii finlandezi cîștigaseră primul joc cu 29—15, ei s-au calificat în „sferturile" de finală ale competiției.LA BRUXELLES s-a disputat returul meciului dintre Royal IV Bruxelles și Hapoel Tel Aviv, contînd pentru turul doi al „Cupei cupelor" la baschet masculin. Victoria a revenit gazdelor cu 83—66 (37—21). Bas- chetbaliștii belgieni s-au calificat însă pentru turul trei al competiției, deoarece au fost învinși în primul joc la o diferență de numai 5 puncte.

din
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Handbalistele de la Rapid 
vor juca cu Empor Rostock

Aseară la Bratislava au fost stabilite, 
prin tragere la sorți, semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” la handbal fe
minin. Rapid București va juca cu 
Empor Rostock (R. D. Germană), iar 
Krakovia cu învingătoarea din întîlnirea 
Jalgiris Kaunas-E.T.V. Hamburg. (în pri
mul meci au cîștigat cu 23—12 handba
listele sovietice, returul urmînd să se 
dispute la 21 ianuarie). Semifinalele vor 
trebui jucate pînă la 28 februarie.

Finala este programată la 31 martie, 
la Bratislava.

Fotbaliștii noștri 
Braziliain turneuluicontinuareaîntreprinde în Brazilia,In care-1 lecționata română de fotbal a cat la Maringa, provincia Parana, cu echipa locală Gremio. După ce la pauză au condus cu 1—0 (prin golul marcat de Sasu, în minutul 23), în final victoria a revenit e- chipei braziliene cu scorul de 2—1.în minutul 79, portarul Adamache a fost înlocuit, în urma unei ciocniri cu atacantul brazilian Rodrigues.

Pe se- ju-

lui Wilhelm imperialismul mînă în 1___ __ ________mului război mondial, două treimi din întreaga tar existent în mîinile a teri : S.U.A., nia și Rusia. După cel de-al doilea război mondial, aproape 70 la sută din rezervele totale de care dispuneau principalele aflau concentrate uriașă acumulare a creșterii forței mice a Statelor dolarul să fie considerat tot atît de puternic ca și aurul, ba chiar a fost uneori preferat aurului. Totodată, această situație a constituit una din pîrghiile hegemoniei Statelor Unite asupra restului lumii capitaliste, transformînd dolarul într-un instrument de dominație și expansiune.Lumea nu a stat însă pe loc. Pe măsura redresării economice a țărilor vest-europene încercate de război, a început procesul emancipării acestor țări de sub tutela Statelor Unite și sub aspectul rezervelor de aur. în timp ce S.U.A. dețineau în 1949 aur în valoare de 24,6 miliarde de dolari, la sfîrșitul anului 1967 ele nu mai dețineau decît 12 miliarde, iar rezervele din Europa occidentală au crescut corespunzător. în această privință se poate spune că S.U.A. sînt pedepsite pe unde au păcătuit, deoarece de ani și ani ele au cheltuit în străinătate mai mult decît au încasat, fie pentru expansiunea externă a monopolurilor fie pentru împrumuturi și cu caracter politic, fie — și pentru scopuri militare, acesta. în străinătate a

al II-lea. De atunci, și aurul au mers mînă. In preajma pri-cantitate de aur mone- în lume se acumulase numai cinci mari pu- Anglia. Franța, Germa-
state capitaliste se în S.U.A. Această de aur, consecință politice și econo- Unite, a făcut ca

americane, „ajutoare" mai ales — în felul început o ploaie de dolari, semn că S.U.A. își finanța expansiunea prin exportul propriei ei inflații.In aceste condiții, „hemoragia" aurului din S.U.A. este o formă de manifestare a actualelor contradicții existente între marile puteri, o expresie a schimbărilor în raportul de forțe din lumea capitalistă. în unele țări, această manifestare ia un caracter mai ascuns, mai diplomatic.

In cazul Franței îhsă, lupta pentru aur are un caracter fățiș, de contracarare a tendințelor de dominație ale S.U.A. Numai în 1965, de exemplu, Franța a cerut și a primit de Ia S.U.A. aur în valoare de 884 milioane de dolari, cu scopul precis de a slăbi dolarul, de a submina monopolul pe care S.U.A. (împreună cu Anglia) îl dețin în furnizarea mijloacelor de plată internaționale. Potrivit ziarului „Le Monde", intenția Franței a fost, textual, aceea „de a smulge americanilor supremația pe care aceștia o dețin în domeniul monetar" (aluzie la faptul că în cadrul actualului sistem valutar interocci- dental, plățile se fac în cea mai mare parte cu dolari, ceea ce procură Statelor Unite mari avantaje).Fuga aurului din S.U.A. este însă nu numai un fenomen provocat de contradicțiile dintre marile puteri, dar și o consecință obiectivă a slăbirii dolarului. Au apus timpurile cînd valuta S.U.A. avea aceeași forță, dacă nu mai mare, ca aurul. Cu tot potențialul economic al Statelor Unite, deținătorii de dolari își pun cel puțin trei întrebări, fiecare din ele reflectînd cîte un aspect al crizei monetare din S.U.A. : 1) de ce nu recunosc guvernanții S.U.A. că, potrivit deprecierii dolarului față de mărfuri, prețul aurului ar trebui să fie nu 35 dolari uncia, cum în mod forțat este menținut de americani, ci cel puțin 70 de dolari ? 2) de ce o țară puternică cum este S.U.A. are un deficit al balanței de plăți externe care se cifrează anual la miliarde de dolari ? 3) de ce, cu toată bogăția S.U.A., aurul se scurge în străinătate ?Atît puteri, larului vertire Acum cîteva zile au fost publicate datele cu privire la pierderile totale de aur ale S.U.A. în cursul anului 1967. Ele se cifrează la 1 175 milioane de dolari, ceea ce înseamnă de peste două ori mai mult decît în 1966, cînd s-au pierdut „numai" 574 milioane. Rezervele de aur americane au ajuns la un nivel critic : din totalul declarat de 11 983 milioane de dolari, 1 033 milioane aparțin de

contradicțiile dintre marile cît și slăbirea efectivă a do- au făcut ca cererile de con- a dolarilor în aur să crească.

șului, locuitorii strîns din contribuții personale peste două milioane de ruble. Pe fosta linie a frontului se află în curs de realizare „centura păcii" — o fîșie circulară de plantații de arbori, peluze de iarbă și straturi de flori, cu un perimetru de 200 de kilometri. De-a lungul ei vor fi amplasate douăzeci de ansambluri monumentale.Leningradul — unul din cele mai importante centre industriale ale tării, se situează astăzi pe poziții înaintate ale progresului tehnic șl științific din U.R.S.S. Aici se produc, de pildă, cele mai perfecționate turbo- generatoare. Anul trecut, la Leningrad s-au realizat o turbină cu aburi cu o putere de 800 de mii kilowați pentru termocentrala de la Slaveansk, precum și alte turbine însumînd capacitatea de 8 milioane kilowați. La- uzina metalică se proiectează în prezent turbine și mai mari cu o putere de un milion și de un milion șase sute mii kilowați. La uzina de mașini unelte „Sverdlov" se produc în serie strunguri cu comandă- program, care lucrează cu o precizie de 6 microni. Șantierele navale ale orașului construiesc tancuri petroliere moderne. Tot la Leningrad s-a produs și o parte a aparaturii complexe și de înaltă tehnicitate a noului telecentru din Moscova și se fabrică în prezent două modele de televizoare în culori.Despre dezvoltarea urbanistică a Leningradului mi-a vorbit arhitectul șef al orașului — V. A. Ka- menski. Pînă în 1980, conform planului general, suprafața construită a orașului se va dubla, principala trăsătură distinctivă a acestui plan fiind înaintarea construcțiilor pînă la malurile golfului Finic. Leningradul va căpăta astfel o nouă „fațadă", maritimă. In acest scop, s-au efectuat în cursul anilor trecuți vaste lucrări de asanare a terenurilor mlăștinoase. Desigur, sublinia arhitectul șef, a- ceastă față dinspre mare a Leningradului va fi astfel proiectată îneît să nu acopere elementele specifice ale panoramei actuale a orașului. Anul acesta cu o de un milion patru sute de mii metri pătrat!, i de mii determinate
se vor construi suprafață locativă blocuri totalăceea ce reprezintă apartamente. Au cîteva construcții zestrea urbanis- cum sînt hotelulfapt Fondului Monetar Internațional, iar 156 milioane sînt blocate pentru acoperirea biletelor de tezaur (Treasury Notes). Din ceea ce rămîne, 10 636 milioane servesc la acoperirea bancnotelor în circulație. Aceasta înseamnă că rezerva efectiv liberă de care mai dispun Statele Unite pentru apărarea poziției internaționale a dolarului se cifrează la numai 158 milioane de dolari (plus eventual depozitul de la Fondul Monetar Internațional), o sumă infimă dacă ne gîndim că dolarii aflați în străinătate — deci apți să fie prezentați de posesorii lor pentru a fi convertiți în aur — însumează peste 30 miliarde.Pentru a preveni situația ca S.U.A., din cauza secătuirii rezervelor libere de aur, să nu mai poată face fată cererilor de convertire a dolarilor, președintele Johnson a anuntat la începutul acestui an că legea privind obligativitatea acoperirii interne în aur a dolarului va fi abrogată sau modificată. O asemenea hotărîre, luată tocmai în anul cînd se vor desfășura alegerile prezidențiale, denotă cît de serioasă este deteriorarea situației monetare din S.U.A. Pînă de curînd, ea era considerată drept o măsură „eroică", la care urma să se recurgă numai atunci cînd „cuțitul ar fi ajuns la os“. Este limpede că anunțarea lichidării sau modificării prevederilor legale asupra acoperirii în aur a dolarului constituie o mărturisire oficială a faptului că, în timpul administrației Johnson, nu s-a reușit să se oprească sau măcar să se frîneze slăbirea continuă a dolarului.Problema aurului este, după cum se vede, foarte complicată. La ea concură factori economici, monetari, politici, psihologici. Criza aurului este de fapt expresia acțiunii legilor obiective ale capitalismului, a luptei pentru dominație, a lipsei de încredere în soarta valutelor „forte" din lumea occidentală. George Bernard Shaw spunea undeva că atîta vreme cît va dura sistemul capitalist, dacă vei fi pus să alegi între stabilitatea naturală a aurului și stabilitatea artificială a banilor de hîrtie, reali- ■ zată prin onestitatea și inteligența membrilor guvernului, felicită-i pe aceștia din urmă pentru calitățile lor incontestabile — și alege aurul.

50 fost care îmbogățesc tică a orașului ____ ____ ________„Sovetskaia", sala de spectacole „Ok- teabrski" cu 3 700 de locuri, podul ,,Liteinîi“ peste Neva, o arenă sportivă acoperită. A fost dată în exploatare prima porțiune a unei noi linii de metrou lungă de 6,4 kilometri, cu sub Neva restul ora- piața Ale-4 stații, care trecînd pe leagă insula Vasilevski cu șului și ajunge pînă în ksandr Nevski.Viata orașului-erou de care nu a putut fi îngenuncheat de cotropitori, în urmă cu un sfert de secol, pulsează astăzi din plin. Leningradul își adaugă an de an noi frumuseți.
pe Neva,

S. POD1NA

din MozambicDAR ES SALAAM 17 (Agerpres). Reprezentanța din Dar Es Salaam a Frontului de Eliberare din Mozambic a dat publicității un comunicat asupra rezultatelor obținute de patrioții mozambicani în luptele angajate în diverse regiuni ale țării cu trupe colonialiste portugheze. In ultimele două luni ale anului trecut, se spune în comunicat, detașamentele Frelimo au inițiat mari acțiuni ofensive în provincia de vest o Mozambicu- lui, provocînd pierderi inamicului. Sprijiniți de tirul artileriei, patrioții mozambicani au atacat și distrus aproape în întregime o importantă tabără militară portugheză, situată în apropierea localității Nova Coymbra. In timpul luptelor, precizează comunicatul, două nave ale marinei de război portugheze au fost distruse.



întreaga Italie alături
de Sicilia îndoliată

ÎNCETAREA NECONDIȚIONATĂ
A BOMBARDAMENTELOR —
pas indispensabil începerii convorbirilor

UN INTERVIU AL DELEGATULUI GENERAL
AL R. D. VIETNAM ÎN FRANȚA
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CORESPONDENȚA DIN PALERMO DE LA 
NICOLAE PU1CEA

în aceste zile, de grea încercare pentru populația Siciliei, întreaga Italie s-a mobilizat, ma- nifestîndu-și prin gesturi impresionante solidaritatea cu cei si- nistrati. în cursul zilei de ieri s-a anunțat că radioteleviziunea italiană a deschis o listă de subscripție. Președintele Giuseppe Saragat a subscris personal cu 1250 000 de lire, iar președinția republicii a oferit 10 milioane de lire. Mai multe instituții de stat și particulare au inițiat liste de subscripții asemănătoare. Crucea Roșie italiană a organizat în toate marile orașe centre de colectare a sîngelui. Totodată, șase nave militare urmează să ancoreze la Castelamare del Golfo, Palermo și Trapani, unde vor descărca camioane, alimente, îmbrăcăminte, plasmă sanguină, precum și o mie de soldați care vor ajuta la operațiunile de salvare. în același timp continuă să funcționeze puntea aeriană care asigură o legătură permanentă între zona sinistrată și diferite centre din estul Siciliei. 17 a- vioane au efectuat în cursul zilei de marți'25 de zboruri.Ce se întîmplă în acest timp în zonele sinistrate 1Marți după-amiază pe aeroportul Fiumicino de lîngă Roma aproximativ 100 de persoane ne îndreptam spre gigantul avion cu reacție care avea să ne ducă la Palermo, capitala Siciliei. După circa o oră de zbor, iată-ne la Palermo.Chiar de la aerogară se simte atmosfera tragediei care a cuprins partea de vest a Siciliei. Ne grăbim spre oraș. Abia a- jungem aici și sîntem martorii unei adevărate panici. La orele 17,45 cînd ferestrele au început din nou să se zgîlțîie, iar mobilele să joace în cameră, majoritatea cetățenilor care practic de 72 de ore nu au mai putut dormi și ai căror nervi sînt foarte încordați au dat buzna în stradă.Din fericire, pagubele materiale pricinuite de acest nou cutremur au fost infime. Noaptea, de teama cutremurelor, sute de cetățeni și-au petrecut-o în Piazza Giulio Cesare și alte piețe stînd pe scaune sau înfășurați în pături, întinse pe saltele. Miercuri dimineața însă, doar cojile de portocale mai aminteau de „taberele" din timpul nopții. Treptat liniștea revine și viața se desfășoară normal. în locurile cele mai frecventate — Piazza Poli- teama — laboratoare ambulante ale Crucii Roșii continuă să primească donațiile de sînge pentru numeroasele victime ale cutremurului.Cele ce se întîmplă la Palermo sînt doar un ecou palid la adevărata tragedie care a cuprins localitățile situate în așa- numitul triunghi al morții — Gibellina, Salaparuta, Monte- vago. Ca să ajungi însă în aceste locuri nu este ușor. Căile de acces sînt sau deteriorate de cutremur, sau rezervate coloanelor forțelor de ajutorare care circulă neîntrerupt între localitățile distruse și centrele din apropierea lor.într-un perimetru de 20—30 de km, la o depărtare de circa 100—120 km de Palermo, ți se înfățișează o imagine pe care o poți asemui doar cu scenele u- nui film ilustrînd distrugerile provocate de război: blocuri de stîncă prăvălite peste șosea, arbori scoși din rădăcini, care te obligă la dificile și lungi ocoluri. în sfîrșit, între două coline, o tabelă indicatoare este singurul semn care mai poate aminti de localitatea Gibellina, și de cei 7 000 de locuitori ai săi. în mai multe puncte, printre ziduri gata să se prăbușească, pompieri și ostași caută eventuali supraviețuitori sau cadavre. Se sapă cu lopeți, tîr- năcoape sau pur și simplu cu mîinile. Ieri, după 36 de ore de la catastrofă a mai putut fi salvată încă o persoană : o fetită de șase ani. La gemetele ei pompierii au scormonit cu mîinile dărîmăturile, dînd la o parte piatră cu piatră, pentru a o salva.La o anumită distantă de fos
ta localitate Gibellina, la marginea drumurilor, au început să se ridice corturi, să se înjghebeze adăposturi provizorii. Camioanele sînt și ele pregătite pentru a servi de adăpost. între Vita și Salemi, la vest de Gibellina, cî- teva grupuri pregătesc o cină frugală în jurul focurilor : conserve și pîine aduse de camioane în cursul dimineții. Alti sinistrati au fost transportați cu camioane ori autobuze în localități mai puțin încercate de cutremur.Drumul spre Montevago este cel mai greu de parcurs. Abia în zilele următoare se va putea utiliza într-o anumită măsură vechea șosea. Toate podurile sînt sau distruse, sau atît de avariate încît nu prezintă nici 
o garanție pentru circulație. Bucățile de stîncă desprinse din munți blochează soseaua pe o bună distantă. Doar mergînd pe jos, alături de grupuri de țărani cu boccele în spate, poți să te apropii de masa de ruine 
a fostului Montevago. S-au prăbușit ca niște construcții de carton clădirile primăriei, scolii, bisericii etc.Impresia care stăruie în min
te după o astfel de vizită, este

aceea a unui cataclism înfricoșător. Durerea este mare, nu numai în Sicilia, ci în întreaga Italie. Reacția imediată a guvernului și. autorităților, a întregii populații, a demonstrat o solidaritate emoționantă cu cei sinistrati. O adevărată mișcare de masă vine în sprijinul celor loviți de calamitățile naturale. Căile dificile de acces și timpul nefavorabil, au fost înfruntate cu un spirit de adevărat sacrificiu de către mii de pompieri sicilieni și din numeroase orașe italiene. Din întreaga țară echipe de militari, care n-au știut ce este odihna, acționează ziua și noaptea. Cîțiva dintre ei au căzut la datorie, luptînd pentru salvarea vieții unor semeni de-ai lor. Am văzut cu cîtă energie și spirit de sacrificiu este a- plicat programul de ajutorare a sinistraților. Lapte și carne, pîine,. medicamente și pături, îmbrăcăminte și corturi ajung treptat la toți cei care au nevoie. în spitale răniții primesc îngrijirea unui personal medical al cărui număr e sporit cu medici și tehnicieni voluntari.Convoaie de camioane continuă să sosească în ajutorul sinistraților. întreaga țară este a- lături de Sicilia îndoliată.

PARIS 17 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției France Presse. Mai Van Bo, delegatul general al R. D. Vietnam în Franța, a declarat că convorbirile privind Vietnamul vor începe „după o perioadă acceptabilă" care să urmeze „încetării necondiționate a bombardamentelor și oricărui alt act de război împotriva Republicii Democrate Vietnam". Mai Van Bo a declarat că „guvernul Statelor U- nite va putea anunța încetarea necondiționată a bombardamentelor și a oricărui act de război printr-o declarație sau folosind orice alt procedeu care se poate confirma". Răspunzînd la o altă întrebare, el a arătat că nivelul convorbirilor și problemele care

vor fi dezbătute se vor stabili în cadrul unei întilmri a celor două părți. întrebat dacă, după părerea sa, S.U.A. vor accepta propunerea nord-vietnameză de la 29 decembrie, Mai Van Bo a arătat că conducătorii americani nu au încetat pînă în prezent să escaladeze războiul și că în lumina declarațiilor făcute de Dean Rusk la 4 ianuarie „ei se încăpățînează să nu discute decît despre o încetare condiționată a bombardamentelor. Dar — a încheiat el — crampo- nîndu-se de această poziție inacceptabilă. S.U.A. fac să apară și mai clar .justețea atitudini' guvernului R. D. Vietnam în comparație cu declarațiile lor înșelătoare despre pace".
Dupd anunțarea masurilor britanice

DIN 0RIENTUIAPROPIAICAIRO 17 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al guvernului R.A.U., Hassan Zayat, a declarat miercuri în cadrul conferinței de presă săptămînale că „acordul privind schimburile de prizonieri între Izrael și R.A.U. a fost realizat conform Convenției de la Geneva. Singurul impediment în desfășurarea acestei operațiuni, care trebuia să dureze o săptămînă, a fost timpul neprielnic", a spus Zayat.Referindu-se la misiunea trimi-

In Norvegia și Turcia
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Cu un an înaintea expirării trata
tului nord-atlantic, în Norvegia se 
intensifică mișcarea pentru ieșirea 
țării din N.A.T.O. Această mișcare se 
află în directă legătură cu unele e- 
venimente prevăzute în calendarul 
politic. Parlamentul norvegian (Stor- 
tingulj va trebui să hotărască încă în 
cursul acestui an dacă Norvegia va 
mai fi sau nu membră a N.A.T.O., 
deoarece tot în acest an expiră pla
nul de apărare norvegian de cinci 
ani, iar elaborarea viitorului plan nu 
se poate face fără a se ști dinainte 
care vor fi angajamentele militare 
ale tării.

Intr-un articol intitulat: „Norvegia,
N.A.T.O. și planul de apărare", zia
rul „Dagbladet" arată că schimbările 
intervenite în lume obligă să se pună 
un șir de întrebări asupra actualei 
politici privind securitatea Norve
giei : „Avem noi oare nevoie de 
N.A.T.O. 7 Nu există și alte soluții 
în afară de participarea la alianța 
nord-atlantică „Politica externă a 
Norvegiei trebuie să fie orientată în 
direcția asigurării independenței ță
rii, destinderii, dezarmării și păcii", 
se arată într-o declarație dată publi
cității de organizația „pentru retrage
rea Norvegiei din N.A.T.O". Fiind 
membră a N.A.T.O., Norvegia ar pu
tea fi implicată, în pofida voinței 
sale, într-un conflict militar, subli
niază autorii declarației. în încheie
rea acestui document se lansează un 
apel către toți locuitorii tării să par
ticipe la campania pentru retragerea 
tării din N.A.T.O.

★Si în Turcia sînt tot mai frecvente luările de poziție împotriva participării la N.A.T.O., care apasă greu asupra bugetului țării. Turcia cheltuiește în prezent pentru nevoile militare 6 miliarde de lire turcești.Ziarul „Cumhuriyet" publică un e- ditorial în care se subliniază că Turcia, în vederea asigurării securității sale, trebuie să-și revizuiască poziția fată de blocul nord-atlantic. „Atît timp cît în Turcia se vor afla baze ale N.A.T.O., precum si baze a- mericane, existenta noastră va fi tot timpul amenințată". Arătînd că a- lianta nord-atlantică este un factor de insecuritate nu numai pentru Turcia dar că ea „reprezintă totodată o primejdie pentru pacea mondială", ziarul se pronunță împotriva blocurilor militare.

Decepție laProgramul de reduceri bugetare, și în primul rînd la capitolul cheltuieli militare, anunțat marți după- amiază de premierul Wilson, a stîrnit o reacție de neliniște și decepție la Washington.Declarațiile făcute în Camera Comunelor de Harold Wilson — scrie „New York Times’ — erau așteptate dar acest fapt nu a amortizat șocul provocat de acest mesaj.Retragerea înainte de termenul prevăzut a trupelor și bazelor militare engleze din Asia de sud-est și anularea comenzii de avioane F-lll din Statele Unite sînt apreciate de observatorii politici ca fiind de natură să impieteze asupra „relațiilor speciale* anglo-americane. Oficialitățile militare americane, scrie „Associated Press’, sînt de

Washingtonpărere că Anglia se îndepărtează de Statele Unite prin hotărîrea de a demilitariza regiunile aflate la Est de Suez. Retragerea britanică era inevitabilă, iar premierul Wilson nu avea altă alternativă. Dar aceasta, scrie „New York Times" nu va u- șura sarcina acelora care vor trebui să umple acel imens gol pe care îl va lăsa plecarea grăbită a englezilor. S.U.A. se văd astfel obligate de a umple acest „gol militar", după cum a declarat senatorul Mansfield, și sînt deci în situația de a rămîne singurul „jandarm al lumii". în cercurile marinei Statelor Unite circulă deja ideea creării unei flote americane speciale pentru Oceanul Indian, care să-și facă apariția după retragerea britanică.

Remanierea 
guvernului 
austriacVIENA 17 (Agerpres). — Agenția France Presse citînd serviciul de presă al Partidului populist, partid de guvernămînt în Austria, anunță că la 17 ianuarie cancelarul Josef Klaus a procedat Ia o remaniere a cabinetului săuAu fost numiți vicecancelar fără portofoliu, Herman Withalm, care îl înlocuiește pe Fritz Bock; ministrul afacerilor externe Kurt Waldheim, în locul lui Lujo Ton- cic; ministrul de Interne Franz Soronics în locul lui Franz Hetze- nauer; ministrul comerțului Otto Mitterer în locul lui Fritz Bock, care pe lîngă funcția de vicecancelar deținea și funcția de ministru al comerțului; ministrul de finanțe Ștefan Koren în locul lui Wolfgang Schmitz

Comunicat comun
RAWALPINDI. 17 (Agerpres). — în comunicatul comun cu privire la vizita președintelui Tito in Pakistan, se arată că acesta a avut convorbiri cu președintele Ayub Khan cu privire la o serie de probleme internaționale importante, precum și cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor reciproce, în cadrul convorbirilor cei doi președinți au constatat că relațiile bilaterale se dezvoltă în diferite domenii și și-au exprimat hotărîrea de a întări aceste relații și de a extinde colaborarea dintre țările lor.Cei doi președinți au arătat că sînt întrutotul de acord că menținerea și consolidarea păcii este sarcina cea mai importantă care stă în fața lumii contemporane. Ei au relevat atașamentul profund al țărilor lor față de principiile colaborării egale în drepturi, respec-

sului special al secretarului O.N.U, în Orientul Apropiat, purtătorul de cuvînt al guvernului R.A.U. a declarat că Jarring, care se găsește în prezent la Cairo, „nu a făcut pînă acum propuneri privind reglementarea crizei" Reamintind punctul de vedere al guvernului R.A.U., Zayat a spus că „primul pas pe calea realizării unei soluții politice este evacuarea teritoriilor ocupate, iar cel de-al doilea pas — soluționarea problemei refugiaților palestinieni". Și de această dată, purtătorul de cuvînt al guvernului R.A.U. a arătat că țara sa respinge ideea unor negocieri directe cu Iz- raelul.Zayat a declarat că R.A.U. respectă principiile conferinței arabe la nivel înalt de la Khartum și a arătat totodată că pînă acum A- rabia Saudită n-a denunțat înțelegerea din capitala sudaneză privind reglementarea problemei ye- menite.

„ENTERPRISE" 
oaspete nedorît 
la Sasebo

Astăzi urmează să sosească 
la Sasebo portavionul nuclear 
american „Enterprise". In în
treaga Japonie au avut loc nu
meroase manifestații împotriva 
acestei vizite. Spre Sasebo, 
unde se află una din cele mai 
importante baze navale ameri
cane, s-au îndreptat în ultime
le zile coloane de manifestanți 
din întreaga țară. Populația Ja
poniei iși exprimă în acest fel 
protestul față de vizita acestui 
oaspete nedorit.

Partidele de opoziție din Ja
ponia — comunist, socialist și 
Komeito — au cerut primului 
ministru Eisaku Sato să inter
zică vizita în Japonia a vasu
lui american.

Baza americană a fost în
conjurată cu sirmă ghimpată 
și este păzită de aproximativ 
1 000 de polițiști. în cursul zi
lei de marți și miercuri au a- 
vut loc incidente violente între 
coloanele de manifestanți și 
poliție. (Fotografia de jos).

agențiile de presa transmit:
© Decretarea stării de alarmă în Gua
temala @ Kekkonen va obține un nou 
mandat de președinte • Ultimele unități 
grecești din Cipru au părăsit insula

Primul ministru al Irakului va vizita pro
vinciile locuite de kurzi. Surse informate, citate de agenția REUTER, spun că această vizită are drept scop normalizarea relațiilor între guvern și minoritatea kurdă.

La Bruxelles s-a deschis cel de-al 47-lea 
salon internațional al automobilului. Sînt prezentate automobile apartinînd unui număr de 97 de firme din 13 țări.

I AUSTRALIA I

Urho Kekkonen va obține 
un nou mandat de președinte 
al republicii pentru o perioadă de șase ani. afirmă observatorii politici, pe baza rezultatelor preliminare ale alegerilor prezidențiale care s-au desfășurat luni și marți în Finlanda. Din cei 300 de electori, care la 15 februarie îl vor desemna pe președinte, cel puțin 185 sînt reprezentanți ai partidelor actualei coaliții guvernamentale care sprijină candidatura lui Kekkonen. A-

cestora li se va alătura, probabil, cea mai mare parte a electorilor liberali.

venezuela Cereri pentru 
eliberarea 
deținuților politiciCARACAS 17 (Agerpres). — Președintele partidului Forța democratică națională din Venezuela, Wolfgang Larrazabal, s-a pronunțat, în cadrul unei conferințe de presă, pentru eliberarea deținuților politici aflați în închisorile ve- nezuelene. El a condamnat guvernul pentru continuarea represiunilor și pentru refuzul de a acorda o amnistie generală deținuților politici. „închisorile din Venezuela sînt pline de deținuți arestați din motive politice", a subliniat Larrazabal.

Președintele Guatemalei a 
decretat „starea de alarmă" pe întregul teritoriu al tării pe o perioadă de 30 de zile în urma a- tentatelor săvîrșite în capitala guatemaleză. soldate cu patru victime, printre care doi membri ai misiunii militare a S.U.A. Decretul limitează garanțiile constituționale și interzice orice activitate politică, inclusiv functionarea partidelor politice.

Viitoare tratative britano—vest-germane. Guvernul vest-german s-a declarat de acord cu propunerea Cabinetului britanic pentru angajarea unor tratative la începutul lunii februarie asupra spinoasei probleme pe care o ridică compensațiile în devize pentru întreținerea forțelor engleze staționate în R.F.G.
O importantă misiune militară iranceză condusă de generalul Multrier, subșef de stat major al armatelor franceze, va sosi la 17 ianuarie la Bagdad. Este pentru' prima oară cînd o misiune militară franceză face o vizită oficială în Irak.

Un cocteil în cinstea mem
brilor delegației romane la 
Congresul culturii de la 
Havana, a fost oferit de ambasadorul României la Havana, Va- sile Mușat. Au mai luat parte Juan Marinello, reprezentantul permanent al Cubei la U.N.E.S.C.O., Antonio Nunez Jimenez, președintele Academiei de științe, poetul Nicolas Guillen, președintele Uniunii scriitorilor și artiștilor, oameni de artă si cultură din Cuba, ziariști.

Grevă la uzina Defiance. Cei aproximativ 3 000 de muncitori de la Uzina din Defiance (statul Ohio), apartinînd companiei de automobile americane „General Motors", au declarat grevă îri urma refuzului patronatului de a satisface revendicările lor cu privire la sporirea salariilor și reînnoirea contraotului de muncă. Un conflict de aceeași natură amenință să declanșeze greve și la alte 8 uzine ale companiei „General Motors".

La Damasc a sosit o dele
gație guvernamentală a R. D. 
Germane condusă de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, la invitația guvernului Republicii Arabe Siriene.

Ședința Comitetului reprezentanților îm
puterniciți ai guvernelor statelor membre 
ale Institutului Unificat de cercetări nu
cleare : Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R. D, Germană, Mongolia. Polonia. România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Vietnam, s-a desfășurat între 15 și 17 ianuarie, la Dubna. La ședință a fost analizat raportul Direcției Institutului cu privire la cercetările efectuate la Dubna în anul 1967 și sarcinile pe 1968.

iugoslavo-pakistanez
tării suveranității și integrității, precum și neamestecului în treburile interne ale altor țări.Examinînd situația din Orientul Apropiat, părțile consideră că retragerea trupelor izraeliene de pe toate teritoriile arabe ocupate este esențială pentru instaurarea păcii și stabilității în această zonă.Exorimîndu-și îngrijorarea profundă față de situația din Vietnam, părțile au subliniat necesitatea ca problema vietnameză să fie rezolvată pe baza dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinul său, fără amestec din afară și în spiritul acordurilor de la Geneva din 1954.*Președintele Iosip Broz Tito a sosit la Pnom Penh, într-o vizită oficială La sosire, el a fost salutat de prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Scînteli”.

La Tirana a avut loc o a- 
dunare comemorativă consa
crată împlinirii a 500 de ani 
de la moartea eroului națio
nal Skanderbeg. Au participat Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, precum și alti conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă. Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, a e- vocat figura legendară a marelui patriot albanez.

Legăturile comerciale între R. D. Germa
nă și Marea Britanie vor fi extinse în acest 
an, în urma tratativelor care au fost purtate în cursul săptămînii trecute la Londra, între Camera de Comerț Exterior a R. D. Germane și Asociația Industriașilor Britanici (A.D N ).

Ultimele unități grecești a- 
Hate în Cipru contrar preve
derilor tratatelor internațio
nale au părăsit insula, s-a a- nunțat din surse oficiale la Nicosia. Potrivit acordului greco-turc din noiembrie anul trecut. în Cipru rămîn doar 950 de militari greci si 650 turci. Manifestație la Munchen împotriva Partidului național- 

democrat, neonazist
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Afosfenire
incomodăPerioada agitată care a precedat alegerea noului premier australian, intervenită după dispariția lui Harold Hoit, s-a . încheiat. De cîteva zile partidul liberal și guvernul australian au un nou lider, ales în persoana senatorului John Gorton, ministrul educației și științei. Surprinzătoare pentru unii observatori, ' și mai puțin surprinzătoare pentru alții, alegerea lui John Gorton în funcția de prim-minis- tru a pus cel puțin pentru moment capăt a „ceea ce amenința să devină o ruptură serioasă între liberali și partenerii lor mai mici din coaliție, agrarienii" („Financial Times").„Sacrificîndu-1“ pe candidatul lor nr. 1, ministrul finanțelor, McMahon, la cererea expresă a liderului agrarienilor, McEwen, liberalii, n-au dat însă cîștig de cauză nici acestuia din urmă (care viza el însuși postul de premier). In dorința de a păstra totuși intactă coaliția, liberalii au apelat la o soluție de mijloc : „soluția Gorton". Astfel este apreciată alegerea noului premier, care și-a început activitatea politică în cadrul partidului a- grarian și care, după cum apreciază ziarele occidentale, cunoaște mai bine ca nimeni altul problemele acestui partid.De altfel, într-o declarație făcută imediat după alegerea sa. Gorton a lăsat să se înțeleagă că, în primul rînd, va urmări să întărească coaliția guvernamentală, care după cum scrie ziarul „Times" a cunoscut un declin în anul care a trecut. După cum se știe, la ultimele alegeri pentru Senat, din noiembrie 1967. opoziția laburistă și-a sporit procentajul voturilor de la 40 la 46 la sută, în timp ce cele două partide de guvernămînt și-au slăbit pozițiile. nereușind să obțină decît 42 la sută. Cu o majoritate destul de fragilă liberal-agrarienii se află acum „în fata unei crize reale" („Financial Tirpes") care. în

viitor, ar putea deveni iminentă. în fața celor doi parteneri de coaliție și a proaspătului premier se află, totodată, a- legerile generale din a- nul viitor la care aceștia vor trebui să facă față, așa cum releva același „Financial Times" „unui partid laburist revitali- zat, care a găsit mult sprijin în opinia publică". Iată de ce, cea de-a doua sarcină a lui Gorton constă, după părerea sa. în a face ordine în partidul liberal, cu scopul de a-1 pregăti pentru dificila consultare e- lectorală care se anunță la orizont.Moștenirea dificilă care i-a revenit urmașului lui Hoit vizează și alte laturi ale politicii Australiei. Una din ele și. poate, cea mai importantă, este participarea soldatilor australieni la agresiunea americană din Vietnam, pe care fostul premier a inten- sificat-o continuu. (Numărul soldatilor australieni care se află în junglele vietnameze se ridică la aproape 8 000). „International Herald Tribune" scria la 10 ianuarie. a doua zi după întrunirea liderilor liberali care l-au desemnat pe noul premier, că „se consideră ca un lucru sigur că Gorton va continua politica externă a lui Hoit" sau, mai precis, „va fi un aliat prețios pentru președintele Johnson în Vietnam" („L’Express"). Antrenarea tot mai serioasă a Australiei alături de S.U.A. a făcut însă să crească impopularitatea în rîndul maselor a fostului guvern și va îngreuna. fără îndoială în continuare, situația coaliției.Războiul din Vietnam, urmările devalorizării lirei sterline, nemulțumirea salariatilor fată de creșterea costului vieții și a burgheziei naționale fată de intensificarea presiunilor capitalului străin, toate acestea sînt probleme de care se va ciocni, după părerea observatorilor. încă de la început noul premier.
Radu BOGDAN
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