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Consfătuire consacrată
activității de proiectare

in domeniul
Consfătuirea consacrată ac

tivității de proiectare în dome
niul construcțiilor și-a conti
nuat lucrările în cursul după- 
amiezii de ieri și azi dimi
neață pe patru grupe de spe
cialitate.

în cadrul discuțiilor la care 
au participat cadre de condu
cere din ministere, numeroși 
specialiști, au fost abordate 
probleme variate din domeniul 
proiectării și execuției obiec
tivelor industriale, agricole, 
hidrotehnice, de transporturi

construcțiilor
rutiere și feroviare și social- 
culturale. Cei care au luat cu- 
vîntul au înfățișat experiența 
pe care au acumulat-o, au 
semnalat unele neajunsuri și 
au făcut propuneri pentru în
deplinirea exemplară a pla
nului de investiții, începînd 
cu pregătirea construcției 
noilor unități și pînă la intra
rea lor în funcțiune.

După-amiază, lucrările con
sfătuirii continuă în ședință 
plenară.

(Agerpres)
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Instrumentul cel mai de sea
mă care contribuie la folosirea 
rațională a forței de muncă și 
Ia perfecționarea continuă a 
organizării producției și a 
muncii, este normarea tehnică 

muncii.
Fără îndoială că în multe 

cazuri, normele de muncă sînt 
stabilite în mod științific con
stituind astfel un regulator al 
activității economice a între
prinderilor. Analizele efectuate 
în întreprinderi și datele sta
tistice privind normarea mun
cii, arată însă că sînt încă tot 
așa de multe cazuri în care 
normele de muncă nu sînt sta-

biliterȘÎ folosite în mod cores
punzător, astfel că ele nu au 
fundamentarea tehnică și eco
nomică necesară și deci nu re
flectă cantitatea de muncă 
reală pentru executarea ope
rațiilor sau lucrărilor.

Acest aspect rezultă destul 
de clar din însuși indicele de 
realizare a normelor.

în industria republicană, 
extinderea normelor consi
derate și raportate ca teh
nice de către întreprinderi 
și ministere, este de pes
te 90 la sută. Indicele de 
realizare a acestor norme este 
de 121,3- la sută, cu variații pe

ministere de la 113,6 la sută 
în industria alimentară, la 
130,4 la sută în industria con
structoare de mașini și prelu
crării metalelor.

Dacă aruncăm o privire în 
spatele acestor cifre medii, re
zultă că pe întreprinderi, indi
cele de realizare a normelor 
prezintă variații și mai mari. 
De exemplu, în întreprinderile 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, acest in
dice variază de la 108,5 la sută 
la întreprinderea „Steaua e- 
lectrică" la 146,9 la sută, în 
Uzina de mecanică fină din Si
naia. Variația apare și mai 
mare în cadrul întreprinderi
lor, pe secții, pe meserii, pe 
grupe de mașini etc.

Astfel, de exemplu, la Uzina 
de mecanică fină din Sinaia, 
menționată mai sus, în cadrul 
mediei de 156,3 la sută de la 
secția a Il-a, strungarii au 
realizat 150,0 la sută, frezorii 
153,0 la sută, găuritorii 133,0 
la sută, rectificatorii 167,3 la 
sută, lăcătușii montori 171,0 
la sută și broșatorii 195,0 la 
sută.

Care să fie cauzele care au 
determinat existența unei ast
fel de situații ? Se știe că o 
normă care exprimă cantita
tea reală de muncă pentru 
executarea unei lucrări nu 
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele poporului cuban, al Partidului Comunist și Gu

vernului Revoluționar, vă exprimăm .Dumneavoastră, poporului 
frate român, Partidului Comunist și Guvernului Republicii So
cialiste România, mulțumirile noastre profunde pentru mesajul 
Dv. cordial transmis cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a 
revoluției cubane.

Răspunzînd urărilor dv. frățești pe care ni le-ați adresat, vă 
transmitem la rîndul nostru urări pentru progresul și bună
starea poporului român.

Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune,

Primirea
de către președintele 

Consiliului de Stat
a ambasadorului Turciei

al RepubliciiPreședintele Consiliului de Stat
Socialiste România, Chivu Stoica, a primit joi în 
audiență pe ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Turciei la București, Semsettin Arif 
Mardin, în legătură cu plecarea sa definitivă din 
România.

(Agerpres)

UȘOARĂ

CADRAN

Un grup de elevi din anul 
II al școlii profesionale a 
Fabricii de rulmenți Bîrlad, 
ascultând explicațiile mai

strului

Foto: AGERPRES

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

COMANDANT FIDEL CASTRO RUZ
Prim-ministru al Guvernului

' Revoluționar

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MOTO : V-am crescut, 
v-am legănat și de mine 
ați uitat.

(Cîntec din folclor)

De curlnd Intr-o convorbire 
avută cu tovarășul Nicolae 
Balea, președintele Colegiului 
civil al Tribunalului regional 
Hunedoara, i-am pus acestuia 
următoarea întrebare :

„De-a lungul unui sfert de 
veac, de cind profesați, care a 
fost cel mai neliniștitor proces 
pe care l-ați judecat ?

Și iată ce ne-a relatat:
tmi vine greu să vă răspund. 

Unele zguduitoare, altele tris
te — in general — reprezen
tând povestea unor oameni, 
care prin faptele lor au ieșit 
din circuitul normal al eticii 
noastre dar pe care nu-i soco
tesc tipici pentru societatea in 
care trăim.

Aflăm uneori cu surprindere 
că oameni care muncesc zi de 
zi alături de noi, care par o- 
nești, corecțl, avlnd funcții sau 
calificări profesionale care îi 
obligă și civic, după ce ies pe 
poarta uzinei sau a întreprin
derii au cu totul alte preocu
pări, o altă viață, un alt chip 
decit acela pe care-1 cunosc 
tovarășii lor de muncă.

CEI 7
NEMA GNIFICI

Despre un asemenea caz 
vreau să vă vorbesc.

Un dosar obișnuit, purtând 
numărul 2 311'66 mi-a fost re
partizat să-l cercetez și să-l 
judec. Citeva file, unele scrise 
de mină, altele bătute la ma
șină, citeva certificate, note, 
citații. Un dosar civil, care 
presupune că nu poate cuprin
de in nici un caz infracțiuni 
penale. Cine și-ar fi Închipuit 
ce zguduitoare dramă conți
neau paginile Închise tn co
pertele acestui dosar ? /

Citeam pagină cu pagină, ci
team și nu-mi venea să cred 
că cei șapte semnatari ai re
cursului ce aveam să-l judec 
slnt oameni ca noi toți, că lu-

crează intr-o colectivitate, că 
au o meserie, că au copii, fa
milie și sînt mai cu seamă pă
rinți. Litigiul era cu totul ieșit 
din comun. O mamă născuse 
9 copii din care-i trăiau opt. 
A rămas văduvă la vîrsta de 
37 de ani. Nu s-a recăsătorit, 
muncind cu mîinile pe unde a 
putut, ca să-i hrănească, să-i 
Îmbrace, să-i crească. La capă
tul acestor stăruințe fiecare a 
reușit să aibe o meserie, deve
nind muncitori calificați, cu 
salarii bune, căsătoriți, locuind 
majoritatea în apartamente 
confortabile, în bloc, avind 
unii dintre ei copii mari.

Desigur n-a fost pentru ni
meni ușor. Nici pentru mamă,

nici pentru copii. Războiul și 
mai ales urmările lui au dez
membrat această familie și au 
readunat-o din primii ani ai 
reconstrucției, in Hunedoara. 
Rînd pe rînd s-au calificat și, 
astăzi, șase dintre frații Pușca
șii pot fi găsiți in combinat:

— Constantin — lăcătuș la 
bluming 450, cu un salariu net 
de 1 390 lei.

— Ion, frezor la oțelărie, cu 
un salariu net de 1 261 Iei.

— Pavel, controlor de cali
tate la bluming 450, cu un sa
lariu net de 1 630 lei.

— Gheorghe ,muncitor cali
ficat la cocserie, cu un salariu 
net de 1 592 lei.

— Petre, lăcătuș bluming

650, cu un salariu net de 1 427 
lei.

— Vasile, lucrător la C.F.U., 
cu un salariu de 941 lei.

— Dumitru — miner la Ghe- 
lar, cu 1 155 lei.

Mama lor, Pușcașu Elena — 
a venit și ea în Hunedoara în 
anul 1948 și după ce a lucrat 
citva timp ca femeie de servi
ciu, deși în vîrstă de 45 de 
ani, n-a pregetat să învețe o 
meserie — caliiicîndu-se ca a- 
jutor mecanic.

Dar anii grei de trudă, de 
lipsuri, de neîncetată muncă 
pentru a crește singură 9 co
pii și-au spus mai devreme ca 
oricînd cuvîntul. Mama s-a 
îmbolnăvit. A fost scoasă la 
pensie dar neavînd anii de ve
chime necesari i s-a dat o pen
sie socială.

Grav bolnavă, suferind de 
artero-scleroză generalizată cu 
predominanță cardiacă, fără 
nici o altă sursă de venit a a- 
pelat la cei 7 copii ai ei s-o a- 
jute. Și băieții — toți 7 — au 
refuzat să renunțe la clțiva 
zeci de lei fiecare I

LIANA ANGHEL

(Continuare tn pag. a Ili-a)
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A doua ediție

a „Serilor" se va 

desfășura sîmbă- 

tâ 4 februarie 

a. c. în sala

de spectacole a 

Conservatorului

„Ciprian Porum- 

bescu" din strada

Ștlrbey Vodă
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I
’ Selecțiuni din program

Ie ANTOLOGIE LIRICA (literară, 
dramatică, muzicală, coregrafică).

I* DOUA GENERAȚII CÎNTA DRA
GOSTEA.

I» DESPRE DRAGOSTE — în jurul 
tradiționalei mese rotunde.

Dintr-o confuzie pe care 
o regret și. după cum se va 
vedea, nu prea, am fost in
vadat de un maldăr de serf
sort avtnd caligrafiate pe 
ele tn litere și cursive șl 
qotlce și aldine și verzale, 
care mai de care mai se
ducătoare, mențiunea Pen
tru festival. Ptnă am În
ceput să mă dumiresc asu
pra confuziei, am cochetat 
și eu cu ele cum m-am pri
ceput mal bine. Unei adre
se caligrafiate mai vesel, 
mal intr-un picior, l-am

ucrls „adresantul, tmi pare 
nespus de rău, necunoscut1*, 
alteia fatal seducătoare „mă 
puteți găsi la o altă adre
să". Dar ca să n-o mai lun
gim, diavolul curiozității 
m-a Împins la păcat șl ur
mările indiscreției trebuie 
(nu știu de ce, dar tre
buie I) să le impărțim fră
țește. Și le impărțim. în 
două categorii: muzică flo
rală (erotlco-dlafană) și o- 
nomastlco-urbană (erotico- 
edilitară). Deci, oricum al 
lua-o tot despre dragoste.

V. ARACHELIAN
(Continuare 

In pag. a Il-a)

| • CÎNTA FORMAȚIA SINCRON
1 • CINE RECITA MAI FRUMOS O

I POEZIE DE DRAGOSTE — concurs de 
recitări dotat cu numeroase premii.

I« DRUMEȚIND PRIN MUNȚI — 
concurs pe teme turistice organizat în 
colaborare cu O.N.T. Carpați. Câștigăto

rilor acestui concurs, O.N.T. Carpați le
| oferă următoarele premii :

| Premiul I : 5 zile vacanță la Poiana 
Brașov.

| Premiul TI: O excursie de 6 zile prin

■ cabanele din Bucegi.
* Premiul III: O excursie de 3 zile prin 
| cabanele din Bucegi.

• CONCURS DE EPIGRAME PE 
TEMA DRAGOSTEI.

(Citiți în pag. a 3-a Bibliografia 
pentru concursul turistic).

Uzina „Electromagnetica" din 
Capitală. Banda de contort de 
convorbire, produs nou intrat 
în fabricația de serie de curînd

Foto: AGERPRES

TELEGRAME
Excelenței Sale

ISMAIL rAL-'AZHARl
' Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan 

KHARTOUM
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Sudan, am deosebita 

plăcere Ga, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre 
sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și pace poporului sudanez.

CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
CHIVU STOICA,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, din 

partea mea, a membrilor Consiliului Suprem de Stat, a poporu
lui și guvernului Republicii Sudan, sincere mulțumiri pentru 
amabilul dv. mesaj de felicitare, transmis cu ocazia celei de-a 
11-a aniversări a proclamării independenței.

Exprim, totodată, Excelenței Voastre urări de sănătate, iar 
poporului prieten aJ Republicii Socialiste România, multă 
fericire și prosperitate.

ISMAIL AL-AZHARI
Președintele Consiliului Suprem de Stat 

al Republicii Sudan
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Referatuî prezentat
de tovarășul Petre Blajovici

Plenara 0>C. al P;C.R. din 
decembrie 1966 a stabilit sar
cinile asupra cărora trebuie 
concentrate forțele în vederea 
ridicării calitative a întregii 
activități economice. Progre
sul economic și social-cultural 
continuu al patriei noastre — 
a spus vorbitorul — este de
terminat în măsură hotărîtoa- 
re de alocarea de către stat a 
unor importante resurse mate
riale și financiare pentru rea
lizarea unui volum tot mal 
mare de investiții, care în pe
rioada actualului cincinal se 
ridică la peste 280 miliarde 
lei. Răspunderi deosebite pen
tru fructificarea cu maximum 
de rezultate economice a aces
tor importante fonduri de in
vestiții revin lucrătorilor din 
proiectare și constructorilor 
de pe șantiere. în anul 1966 
s-a realizat din fondurile cen
tralizate ale statului un volum 
de investiții de 44,2 miliarde 
lei. cu circa 10 la sută mai 
mult decît în anul 1965. Valoa
rea fondurilor fixe create în 
economie în anul 1966 este de 
peste 37 miliarde lei. Au fost 
date în funcțiune aproape 200 
capacități industriale dotate 
cu utilaje și instalații de un 
înalt nivel tehnic, care au 
sporit potențialul economic al 
României socialiste. In agri
cultură s-a realizat un vast 
program de dezvoltare a bazei 
ei materiale. Totodată s-a dez
voltat baza materială a învă- 
țămîntului, cercetării științifi
ce, ocrotirii sănătății, au fost 
date în folosință oamenilor 
muncii aproape 49 000 aparta
mente.

Satisfacția ar fi fost, desi
gur, deplină, dacă s-ar fi rea
lizat tot ce s-a prevăzut, dacă 
nu s-ar fi manifestat o serie 
de deficiențe, care au avut 
drept consecință nerealizarea 
în 1966 a unui volum de in
vestiții de 2,2 miliarde lei, din 
care 1,5 miliarde lei lucrări 
de construcții-montaj. în mod 
cu totul deosebit se cuvine să 
atragem atenția asupra faptu
lui că aproape 150 capacități 
și obiective, din care 39 capa
cități industriale, cu termene 
de dare în funcțiune în anul 
trecut, nu au intrat în produc
ție. Consecințele economice 
ale nerespectării termenelor 
de dare în exploatare a unor 
obiective și capacități de pro
ducție sînt multiple, ele se 
traduc în daune însemnate 
pentru economia națională.

îndeplinirea exemplară a 
volumului mult sporit de in
vestiții din anul 1967, respec
tarea cu strictețe a termenelor 
de dare în exploatare a noilor 
Capacități, în condițiile unei 
eficiente economice sporite, 
constituie obiective de prim 
ordin pentru toate ministere
le și întreprinderile beneficia
re, pentru toți proiectanții, 
constructorii și furnizorii de 
utilaje și materiale. Aceasta 
impune îmbunătățirea radica
lă a actfvității în acest dome
niu — începînd de Ia pregăti
rea investițiilor și pînă la in
trarea în funcțiune a noilor 
obiective. Subliniind că reali
zarea investițiilor-în 1967 este 
hotărîtoare pentru întregul 
cincinal, la plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că „se impun măsuri 
hotărîte. eficace, în toate seo- 
toarele economiei, pentru exe
cutarea chiar de la începutul 
anului, în mod ritmic, a tutu
ror obiectivelor".

în continuare, vorbitorul s-a 
dcupat de stadiul asigurării 
cu documentații tehnice a lu
crărilor din 1967 și pregătirea 
investițiilor din anul 1968. în 
anul 1967 se prevede realiza
rea unui volum de investiții 
din fondurile statului de 52 
miliarde lei, cu aproape 8 mi
liarde lei mai mult decît în 
anul 1966, fiind cea mai mare 
creștere anuală de pînă acum 
în cadrul efortului pe care 
statul nostru îl face pentru 
dezvoltarea puterii economice 
a patriei. în toate ramurile 
economiei, îndeosebi în indus
tria chimică, energetică, în si
derurgie și construcții de ma
șini, vor intra în funcțiune, 
se vor afla în plină construc
ție sau vor începe lucrările la 
importante obiective, care au 
un rol determinant pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale în întreaga perioadă a 
cincinalului. Se prevăd înce
perea execuției unui număr de 
peste 400 de noi obiective și 
darea în exploatare a circa 
670 de capacități și obiective 
principale. în agricultură vor 
fi date în funcțiune noi com
plexe zootehnice, se vor iriga 
peste 40 000 hectare.

Arătînd că asigurarea cu 
documentații tehnico-econo- 
mice a lucrărilor cuprinse în 
planul de investiții pe anul 
1967 se prezintă în general 
mai bine decît în anii prece
dent!'. vorbitorul a spus : To
tuși. la unele ministere care 
au de realizat volume însem
nate de investiții în acest an, 
proiectele de execuție sînt a- 
șiuurate în procente nesatisfă- 
găloare: 63,8 la sută la Minis

terul Industriei Chimice, 7fi,6 
la sută la Ministerul Petrolu
lui. Rămîneri în urmă, în a- 
cest sens, se constată și la sfa
turile populare ale regiunilor 
Argeș, Dobrogea și al orașului 
București. Mult rămas în 
urmă este stadiul elaborării 
documentației pentru lucrările 
noi, a căror execuție este pre
văzută să înceapă în acest an 
și care constituie front de lu
cru pentru anul 1968 și anii 
următori. Cele mai mari ră
mîneri în urmă se constată la 
Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Ușoare, 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Consi
liul Superior al Agriculturii, 
adică la acele ministere care 
în anul 1966, ca și în anii, 
precedenți, nu au asigurat din 
timp documentația tehnică ne
cesară execuției lucrărilor și 
realizării sarcinilor anuale de 
investiții.

Ocupîndu-se de cauzele a- 
cestor rămîneri în urmă, vor
bitorul a insistat asupra întâr
zierii cu care unele ministere 
și întreprinderi beneficiare ac
ționează pentru pregătirea te
meinică a condițiilor necesa
re începerii și desfășurării 
normale a lucrărilor, asupra 
deficiențelor din activitatea 
nemijlocită a organizațiilor de 
proiectare, asupra perioadei 
nejustificat de mari care trece 
de la predarea documentației 
de către proiectant și pînă la 
aprobarea acesteia. Nu de pu
ține ori se predau studii teh- 
nico-economice care nu conțin 
o temeinică analiză a necesi
tății, oportunității și eficienței 
economice, a variantelor de 
teren, tehnologie și soluții con
structive, care cuprind exage
rări ori subevaluări ale inves
tițiilor, omisiuni, sau care nu 
rezolvă probleme de cooperări 
și proieatare corelată a inves
tițiilor cpnexe. Asemenea si
tuații duc la prelungirea du
ratei de elaborare și avizare a 
proiectelor, prin refaceri, com
pleturi și avizări repetate și, 
drept consecință, întîrzie înce
perea execuției lucrărilor. Este 
cazul studiului tehnico-econo- 
mic pentru dezvoltarea și sis
tematizarea Uzinei de. piese 
auto-Colibași și al celui pen
tru dezvoltarea fabricației de 
bare trase cu diametrul de 
15—70 mm la uzina „Oțelul 
Roșu".

Vorbitorul a subliniat nece
sitatea de a se curma cu toată 
hotărîrea tendința de a eșalo
na nerațional lucrările, de a 
împinge începerea unui mare 
număr de obiective noi în a 
doua parte a anului. Aceasta 
nu dă posibilitate constructo
rilor să-și asigure frontul de 
lucru corespunzător unui ritm 
susținut de execuție pe toate 
șantierele încă de la începutul 
anului, duce la prelungirea 
duratei de execuție a lucrări
lor, influențînd negativ asu
pra eficienței economice a in
vestițiilor. Tendința de a în
cepe execuția unor obiective 
în a doua jumătate a anului, 
cu volume de investiții mult 
mai mici decît se prevăzuse 
inițial, se menține încă. Pare 
paradoxal, dar Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și-a propus ca la mai 
mult de jumătate din cele 43 
de obiective noi să deschidă 
șantierele doar în semestrul 
II a.c., iar pentru unele dintre 
acestea a alocat fonduri care 
nu pot asigura decît organiza
rea de șantier și începerea lu
crărilor de fundații. Este ne
cesar ca fiecare minister să a- 
nalizeze cu întreaga răspun
dere, încă în cursul ' acestei 
luni, graficele întocmite cu 
privire la pregătirea începerii 
execuției pentru fiecare lucra
re și, de comun acord cu șefii 
de proiect, cu constructorii, și 
unde este cazul și cu delegați 
ai Ministerului Comerțului 
Exterior, să stabilească terme
ne concrete și răspunderi pre
cise pe faze de pregătire a in
vestițiilor, pînă la deschiderea 
șantierului. Se impune ca încă 
de pe acum să fie luate toate 
măsurile pentru a se asigura 
în acest an documentația teh
nică a lucrărilor din anul 1968, 
întrucît numai în acest fel se 
poate crea decalajul necesar 
pregătirii din timp și temeini
ce a execuției ritmice a aces
tora, contractării utilajelor din 
țară și din import.

Cu privire la folosirea de
plină a capacității de proiec
tare, tovarășul P. Blajovici a 
arătat: O analiză efectuată 
recent dovedește că dispunem 
de o capacitate de proiectare 
care se apropie de nivelul sar
cinilor ce decurg din planul 
cincinal. La finele anului 1966, 
în sectorul de proiectare lu
crau 39 000 de proiectanți din 
care 15 400 cadre cu calificare 
superioară, importantă forță 
de concepție și creație, capabi
lă să rezolve problemele com
plexe pe care le ridică vastul 
program de investiții în aceas
tă perioadă. Partidul și guver
nul au lua! o serie de măsuri 
pentru ca această capacitate să 
poată fi folosită cît mai deplin 
și cu maximum de eficiență, 

pentru a ușura și crea condiții 
mai bune de muncă proiectan- 
ților.

Posibilitățile mai bune de 
activitate create institutelor de 
proiectare vor da maximum de 
rezultate dacă, concomitent, se 
vor curma orice forme de iro
sire a capacității de proiecta
re. Din analiza făcută a reieșit 
că se pierd zeci de mii ore cu 
refacerea unor proiecte și ela
borarea de documentații pen
tru lucrări neoportune, care 
numai la principalele organiza
ții centrale de proiectare au 
reprezentat, în anul precedent, 
capacitatea de lucru a unui 
institut cu aproximativ 400 
proiectanți. Arătînd că se mai 
elaborează documentații volu
minoase, cu descrieri inutile, 
vorbitorul a spus : constructo
rii noștri au competența nece
sară să elaboreze prin forțe 
proprii multe din detaliile de 
execuție care în prezent ocu
pă o bună parte din capacita
tea institutelor de proiectare. 
Trusturile și întreprinderile de 
construcții-montaj trebuie să-și 
organizeze și să-și dezvolte u- 
nități de proiectare proprii. E- 
laborarea de către întreprin
deri, prin forțe proprii, a do
cumentațiilor tehnico-economi- 
ce pentru lucrări de importan
ță și complexitate mai mică, 
cu valori pînă la 10 milioane 
lei, constituie o altă posibilita
te de creștere a capacității de 
proiectare

Referi ndu-se la mai buna 
folosire a cadrelor, vorbitorul 
a arătat : Conducerile ministe
relor și ale institutelor de pro
iectare au datoria să analizeze 
atent cum sînt folosite cadrele 
existente și să ia măsuri ca e- 
laborarea documentațiilor teh
nice pentru obiectivele indus
triale importante, de mare 
complexitate, să fie încredin
țată unor colective de proiec
tanți conduse de cadre de cea 
mai înaltă calificare și cu bo
gată experiență în domeniul 
respectiv. Totodată, cadrele cu 
pregătire superioară să nu fie 
sustrase de la munca nemijlo
cită de creație, la planșetă, 
pentru a le utiliza în diferite 
activități administrative. Struc
tura actuală necorespunzătoare 
a personalului din cadrul in
stitutelor de proiectare reflec
tă o Insuficientă preocupare 
pentru pregătirea unui număr 
cît mai mare de cadre tehnice 
medii In același timp, este 
necesară o preocupare sporită 
din partea ministerelor și a 
conducerilor institutelor de 
proiectare pentru organizarea 
științifică a producției, pentru 
folosirea deplină a timpului de 
lucru, pentru ușurarea muncii 
proiectanților, pentru creșterea 
și pe aceste căi a productivită
ții muncii în proiectare.

După ce s-a referit la unele 
dificultăți în asigurarea cu 
proiecte de specialitate de că
tre subproiectanți, vorbitorul a 
arătat că ministerele, ale căror 
institute sînt chemate să asi
gure proiectarea de specialita
te, trebuie să acorde aceeași 
atenție predării la timp a aces
tor proiecte, ca și pentru lu
crările proprii.

Problema centrală a activită
ții de investiții — obținerea u- 
nei eficiențe economice cît mai 
ridicate — a subliniat tov. P. 
Blajovid — depinde în primul 
rînd de soluțiile adoptate de 
proiectanți, atît în problemele 
de concepție tehnică generală, 
cît și în cele de detaliu. Numai 
un studiu aprofundat al mai 
multor variante și compararea 
lor atentă din punct de vedere 
tehnic și economic pot asigura 
o fundamentare temeinică a e- 
ficienței economice a investi
țiilor. Proiectanților, comisiilor 
tehnice interne ale institutelor 
de proiectare, consiliilor teh- 
nico-științifice, colegiilor mi
nisterelor. precum și organelor 
centrale de avizare, le revine o 
mare răspundere în acțiunea 
de promovare a tehnicii celei 
mai avansate în toate sectoare
le de activitate economică. Din 
păcate, există încă multe ca
zuri aînd nivelul tehnic prevă
zut în proiecte este nesatisfă
cător, adoptîndu-se tehnologii 
învechite. Ne referim, între al
tele, la Uzina de radiatoare și 
echipament metalic din Mili
tari — București, care, deși a 
intrat în funcțiune de peste 
trei ani, nici azi nu dă pro
duse de calitate și la capacita
tea proiectată.

In continuare, vorbitorul 
s-a referit la realizarea indi
catorilor tehnico-economici la 
noile obiective de investiții 
după intrarea lor în funcțiu
ne. Proiectantul nu trebuie să 
considere că și-a făcut dato
ria, atîta timp cît noua uni
tate concepută de el nu pro
duce în condițiile și la para
metrii pe baza cărora s-a a- 
probat investiția respectivă. 
Sînt încă multe cazuri cînd 
indicatorii tehnico-economici 
proiectați nu s-au realizat în 
termenul prevăzut; dintr-un 
număr de 126 capacități de 
producție analizate puse în 
funcțiune în perioada 1961— 
1964 numai la 19 au fost a- 
tinși toți indicatorii proiectați; 
Ia 57 capacități aceștia au fost 

îndepliniți parțial, iar la 50 
capacități nu s-a realizat nici 
unul dintre indicatori. Con
ducerea partidului a trasat 
sarcina ca, în cei mai scurt 
timp, colective de specialiști 
din ministere și institute de 
proiectări și cercetări să ana
lizeze cauzele și să ia măsuri 
pentru ca toate aceste capaci
tăți să producă în condițiile 
prevăzute în proiecte.

O problemă de egală impor
tanță cu aceea a proiectării 
tehnologice o constituie pro
iectarea lucrărilor de construc
ții-montaj, care dețin o pon
dere de pînă la 40—50 la sută 
din totalul valorii investiții
lor. Reducerea acestei ponderi 
reprezintă un indicator de ba
ză al economicității proiecte
lor, care trebuie urmărit în 
mod deosebit. în acest dome
niu există încă mari rezerve.

La mai multe hale din in
dustria construcțiilor de ma
șini și din industria siderur
gică continuă să se prevadă 
pereții exteriori scoși cu 1,50-3 
m în afara liniilor marginale 
de stîlpi, creîndu-se astfel 
spații suplimentare neutiliza
te. O sarcină de primă impor
tanță este evitarea oricăror e- 
xagerări, prin dimensionarea 
rațională a suprafețelor și vo
lumelor construcțiilor. Pînă în 
prezent, ministerele titulare 
de investiții nu au dus la în
deplinire sarcina de a întocmi, 
pe baza experienței mondiale, 
normative de gabarite, supra
fețe și înălțimi de tipuri de u- 
tilaje și linii tehnologice, care 
aveau tocmai scopul de a evi
ta supradimensionările spații
lor construite.

O cale importantă pentru 
scurtarea duratei de execuție, 
reducerea manoperei de șan
tier și a consumului de mate
rial lemnos este creșterea gra
dului de industrializare a 
construcțiilor, prin folosirea 
pe scară din ce în ce mai lar
gă a prefabricării și mecani
zării execuției. Se poate afir
ma că mulți dintre proiectanți 
au fost în fruntea acțiunii de 
promovare în țara noastră a 
procesului de industrializare 
în construcții — de pildă în 
industria lemnului, industria 
ușoară și alimentară.

în proiectarea sistemelor 
constructive, o sarcină pri
mordială este reducerea con
sumului de materiale princi
pale și, in special a consumu
lui de oțel. Totuși, în dome
niul industriei construcțiilor 
de mașini și al industriei me
talurgice se menține tendința 
de a prevedea în proiecte con
strucții metalice și în cazurile 
în care utilizarea unor struc
turi din beton armat este teh
nic posibilă, deși se știe că 
prin folosirea betonului ar
mat consumul de metal se re
duce aproape la jumătate și, 
totodată, se obțin și reduceri 
importante de cost. Preocupa
rea pentru economisirea meta
lului în construcții trebuie să 
se manifeste la toate catego
riile de utilizări : conducte de 
apă, instalații, pereții vitrați 
ai clădirilor industriale, sche
letele de susținere a utilaje
lor etc. Exagerări în consumul 
de metal și, în special, în cel 
de oțel-beton rezultă și din 
supradimensionarea unor ele
mente de rezistență, ca ur
mare a luării în calcul a u- 
nor încărcări exagerate, ne- 
precizării din timp de către 
beneficiari sau furnizorii de u- 
tilaje a temelor tehnologice și 
elaborării fragmentate a pro
iectelor de execuție. Aprovi
zionarea șantierelor cu oțel în 
sortimentele prevăzute în pro
iecte și eliminarea toleranțe
lor pozitive la fabricarea lami
natelor de oțel, folosirea la 
pereții, acoperișurile și lumi
natoarele halelor industriale a 
unor elemente de închidere u- 
șoare, din materiale eficiente, 
contribuie, de asemenea, la li
chidarea risipei de metal.

Factori determinant în pri
vința economicității soluțiilor 
sint și amplasarea rațională a 
obiectivelor industriale, asigu
rarea cooperărilor și reduce
rea terenurilor ocupate, prin 
micșorarea distanțelor între 
clădiri și comasarea secțiilor 
în hale monobloc de mari su
prafețe. Sub aspectul comasă
rii construcțiilor, în proiectare 
s-au realizat, în ultimii ani, 
progrese mai ales în industria 
textilă, a construcțiilor de 
mașini, a lemnului, ca și la 
complexele zootehnice de tip 
industrial. Cerința reducerii la 
strictul necesar a terenului o- 
cupat nu a fost însă totdeau
na respectată. La Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă 
Buzău, etapa a H-a, s-au pre
văzut distanțe prea mari în
tre hale.

Relevînd importanța și a- 
vantajele tipizării pentru eco
nomicitatea construcțiilor și 
scurtarea termenelor de dare 
în folosință a obiectivelor, 
succesele obținute în acest do
meniu, vorbitorul a arătat că 
unele ministere continuă să nu 
acorde atenția cuvenită ac
țiunii de tipizare. Ministerul 
Industriei Construcțiilor, deși 
a aplicat la investițiile proprii 
încă din anul 1965 unele ele 
mente din beton precompri 
mat — grinzi cu placă — nu 
a trecut la tipizarea lor în a- 
nul 1966, potrivit sarcinilor pe 
care le-a avut prin plan. Sis 
temui constructiv respectiv 
continuă să fie propus ia di 
ferite investiții, fără a avea la 
bază o temeinică analiză teh 
nico-economică, care să justi 
fice eficiența soluției și con 
sumul de oțel pe care-1 reali 
zează. Tîmplăria metalică 
pentru ferestre cu profile eco 
nomice din tablă îndoită con 
tinuă să se execute după ti
puri și metode improvizate 
deoarece Ministerul Industrie' 
Metalurgice tărăgănează ex 
perimentarea prototipurilor e 
laborale de Institutul de pro 
iectări al industriei metalurgi 
ce încă din anul 1965. Se des 
prinde necesitatea ca ministe 
rele să ia de îndată măsuri 
pentru ca proiectele tip exis 
tente să fie folosite pe scars 
cît mai largă și să se revadă 
planurile de proiectare ale in 
stitutelor pentru a încheia încă 
în acest an tipizarea princi 
palelor obiecte de investiții, 
care au frecvență mai mar*1 
de aplicare; Ministerul In
dustriei Construcțiilor trebuie 
să analizeze cererile beneficia 
rilor și să ia măsuri pentru 
dezvoltarea capacității de pro 
ducție la aceste elemente. Co 
mitetu] de Stat pentru Con 
strucții, Arhitectură și Siste
matizare va trebui să ia mă 
suri pentru scurtarea perioa 
delor de elaborare, experimen
tare, însușire și punere în a 
plicare a proiectelor și secțiu 
mior tip.

Ocupîndu-se de activitatea 
constructorilor, chemați să 
materializeze proiectele, să 
dea viață obiectivelor planu
lui de investiții, vorbitorul a 
arătat că rezultatele nesatis 
făcătoare în realizarea planu
lui de investiții se explică și 
prin deficiențe care aparțin e 
xecutanților. Planul de con 
strucții-montaj a fost îndepli
nit în anul 1966 numai în pro
porție de 95,8 la sută, nerea 
Uzările fiind determinate, 
printre altele, de folosirea in
completă a utilajelor, a forței 
de muncă și de neritmicitatea 
aprovizionării cu materiale de 
construcții. Vorbitorul a ară
tat pe larg măsurile care tre
buie luate pentru organizarea 
științifică a producției și a 
muncii pe șantiere, aprovizio
narea cu materiale în cantități 
și sortimente corespunzătoare 
folosirea utilajelor existente la 
întreaga lor capacitate și în 
mai multe schimburi, utiliza
rea rațională a forței de mun
că, pregătirea cadrelor de 
muncitori calificați.

în încheiere, tovarășul P. 
Blajovici a spus: Analiza ac
tivității de proiectare din țara 
noastră arată că dispunem de 
suficiente resurse materiale și 
umane pentru îndeplinirea cu 
succes a vastului program de 
investiții din actualul cincinal. 
-Avem tot ce ne trebuie pen
tru ca eforturile mari de in
vestiții pe care statul nostru 
le face în această perioadă să 
fructifice pe deplin, să acce
lereze progresul economic și 
social al țării. Cunoștințele 
tehnice, talentul și ingeniozi
tatea proiectanților noștri, ca
re și-au pus amprenta pe atî- 
tea minunate construcții in
dustriale sînt tot atîtea che
zășii și posibilități de perfec- ® 
ționare a activității de proiec
tare. Ne exprimăm convinge
rea că proiectanții, construc
torii, titularii de investiții tși 
vor coordona eforturile în în
deplinirea exemplară a indica
țiilor partidului și guvernului 
de a da în funcțiune obiecti
vele cincinalului la termen, în 
concepții tehnice care să în
trunească atributeje gîndirii 
științifice moderne, cu grija 
de a nu risipi nimic din avu
ția poporului investită pentru 
propășirea și înflorirea conti
nuă și multilaterală a Româ
niei socialiste.

Peisaj de sezon in Capitală
Foto : AGERPRES

UN SPECTACOL

FĂRĂ REGIE
restivalul

(subsemnatului) 
de muzică

ușoară

(Urmare din pag. I)
Ori că e „Primăvară în ia
nuarie" (iertare, Institutul 
meteorologic I) sau „Orașul 
de la Dunăre", „Mărunți
ca" („n-o cheamă mărun
țica, pe cine ? pe mărunți
ca") sau „Troleibuzul meu", 
tot despre dragoste e vor
ba. Iubim azi, de dimineață 
pînă seara. Iubim și la ,,O 
melodie pe adresa dumnea
voastră’’ și la „Melodia 
preferată" și la Cadran (?) 
muzical. Optsprezece ore 
din cele 24 iubim în rit
muri felurite : ye-ye, sha- 
cke, twist etc. Prtntr-o notă 
muzicală (ne) inspirată, iu
bim 1 Trăiască dragostea I 
(Să mai vină un rînd I) Și 
rîndul vine : „învățați o 
melodie" — ne invită șă
galnică și cu o notă secre
tă de „le-am prins I", crai
nica. Și învățăm : Tra-Ia 
la-la 1 / Auzi ? Să nu zici 
ba 1 / Tu ești viața mea / 
Timldule, prostuțule, tăcu- 
tule, / De ce nu m-ai să
rutat î / De ce nu m-ai să
rutat î Urîtule I* Ai, n-ai 
voce, ai n-ai treabă, la ora 
opt jumătate trecute fix îți 
dai fntîlnire cu dragostea. 
Și cu Zyzy M. din Tecuci 
și cu Marillena F. din Cala
fat. lntîlnire pe aceeași 
(mică) lungime de undă. La 
opt jumătate, la zece, , la 
douăsprezece... întorci huto
nul și iubești. Camera îți 
devine o amlrosltoare gră
dină, aerul vibrează ca-n- 
tr-un manej, iubești, iubești. 
Și cele mai banale vise, de
vin vise de dragoste : „Azi 
noapte te-am visat", sau 
„ml-ai dăruit visul tău / Ca 
să fie-acum șl-al meu..." 
Viata e frumoasă, viața e 
roză, căci iubim și respirăm 
pe portativul muzicii ușoa
re. Șl vă dațl seama ce fe
ricire pe capul unui iubitor 
al lirei ușoare căruia ne- 
tam, nisam, i-a căzut plo
con o bogată corespondență 
de texte destinate noului 
festival. Demnă de încurcă
tură nentru aprozarul tn- 
ttmplărllor. De aceea, mă 
grăbesc să selecționez cele 
mai bune dintre cele mal 
bune texte primite la festi
valul subsemnatului de 
muzică ușoară, pe care să 
vi le ofer grabnic. Pe inli
ne, deci.

„Funcționarul 

de la Domenii" 

de P. Locustea nu

Ia Teatrul
de Stat Ploiești

O comedioară de acum 50 și 
ceva de ani, uitată, pe drept 
cuvînt, și redescoperită (vom 
vedea cum), „Funcționarul de 
la Domenii1' de Petre Locus- 
teanu, este reexaminată sce
nic.

Actor și gazetar fecund, găz
duit de cotidienele și presa li
terară a epocii, autorul a fost 
în ac .lași timp și prozator și, 
mai ales, dramaturg. Lucrările 
sale reclamînd, în ciuda lipsei 
de ecou, doar coloratura 
timpului, recunoașterea abili
tății cu care a construit vode
viluri. Fără acea „anume muș
cătură satirică" de care pome
nește George Călinescu, acti
vitatea de comediograf a lui 
Petre Locusteanu s-a dezvoltat 
firav în umbra marelui Cara- 
giale, pe care Locusteanu îl 
imită Vizibil, însă în ceea ce 
se dezvăluie doar la o lectură 
grăbită, dezordonată, de foile- 
tare.

Schema clasicului qui-pro- 
quou căruia I. L. Caragiale l-a 
conferit, în același timp, și 
sens imediat și simbol, rămîne 
la autorul de față o parolă 
scenică de acces comun. Abi
litatea pe care n-o putem re
nega vine de la o anume ob
servație tipologică, cam ofili
tă, ce-i drept, dar care ține de 
comedia de moravuri. Stăpî- 
nind doar mijloacele dramati
cului, însă neavînd ce „comu
nica" prin el, Locusteanu por
nește, după multe decenii, în 
comedie, de la o toponimie ce 
amintește de Alecsandrl. Per
sonajele sale au nume gen : 
Popescu-Piscifling, Cocîrțău, 
Flaimuc etc. Intr-un program 
de sală, amintind de nonșa
lanța gravă a extemporalului 
școlar, V. Mîndra explică de
zinvolt, piesa în trei acte, 
„Funcționarul de la Domenii"

Zile de examene la Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" din Capitală. Studenta Lucuță 
Rodica din anul I la primele ei examene 

universitare

Aristide Teică văzut de

NEAGU RADULESCU

ca o „moștenire caragialiani*, 
prelungindu-și ecourile „prin 
intermediul mitului grotesc", 
subliniind că „adîncimea con
flictului nu duce constant ob
servația socială pînă la gene
ralizări concludente". Cam 
prețioasă afirmația pentru că 
nici în glumă nu poate fi vor
ba de un conflict cu adîncinu. 
Ce a făcut regia (Harry Eliad) 
în acest caz ? In primul rînd, 
și-a dat seama de nevoia unor 
„argumente" care să justifice 
prezentarea unui text clorotic. 
Pentru asta s-a folosit de 
schema epică a dramaturgiei 
brechtiene, confundînd songul, 
cîntecul spus, cu vesela ritmi
citate a cupletului. Deci a ape
lat la un comentator (textul 
cupletelor Sandu Anastasescu) 
ale cărui „ziceri", de o grație 
onestă, nici n-au valorificat și 
nici n-au tălmăcit textul. Ca 
și muzica de altfel. In așa fel, 
îneît scena s-a transformat în 
estradă, sau, mai la modă, în 
music-hall. Replicile piesei, cu 
scontat succes în vremea pre
mierei (1914), vizînd spre 
exemplu și nume ca St. O. 
Iosif, M. Sadoveanu, ori Cinci- 
nat Pavelescu, n-au acum de
cît rolul de a pune spectato
rului probleme de informație 
culturală

Cupletele, cîntate șl dansate 
la sus-amintitul mod, revuis
tic, n-au funcționalitate. Mai 
ales că muzica nu s-a mărgi
nit la pianul „zdrăngănind" 
romanțios și detașat de farsă, 
ci a inclus, ca-ntr-un concert 
spectacol, partituri pentru ală
muri, acordeon, ghitară, țug- 
trombon etc. Chiar și defila
rea zgomotoasă, ghilimele puse 
înaintea și în urma textului 
integral, a fost doar o demon
strație de „corp ansamblu".

Un vodevil, deci, pus în 
schema epică a teatrului și 
mai ales într-o viziune regizo
rală amintind de succesul in
terpretării lui Ciulei la „Opera 
de trei parale". De aici, con
cluzia totuși a unei absențe 
regizorale ca să nu spunem o 
provincializare clasică a mi
siunii de coordonator a regi
zorului.

In această situație de fapt, 
distribuția și-a luat rolurile 
pe cont propriu. A salvat spec
tacolul scenic, în mod special, 
Aristide Teică, excelent actor 
de dramă și comedie, aflat la 
o neîndoielnică maturitate ar
tistică. La fel și Alexandru 
Pândele, Nicolae Dinică, Nely 
Constantinescu și Vera Moi- 
sescu (ambele cu minusul ac
centelor frizînd frivolitatea).

în rest, Anghelescu Moreni 
a mimat un stil celebru (Al. 
Giugaru), iar Valeriu Popescu 
și Marieta Cir! an. au „testat" 
un mod amatoristic, de o ges
ticulație violentă, chiar față 
de libertatea prezenței sceni
ce.

Spectacularul celor două 
personaje decorative, Helene 
și Beatrice (Eugenia Laza și 
Eugenia Balaure) a rămas în 
afara oricăror calificări, inter
pretele fiind puse în situații 
de un fals pendulai între gro
tesc și duios

TUDOR STANESCU
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CEI MAI BUNI GOSPODARI -

CANDIDAȚI Al F. D. P.

MIHALACHE

TOCU
Comuna Băleni, raionul Bu

jor. în 1958 aici s-au făcut 
primele amenajări de terase. 
Iată cum descrie Alecu Cră

ciun, președintele cooperativei i
— Parcă s-a întîmplat ieri... 

La raionul de partid se ridi
case problema valorificării 
dealurilor sterpe, prin terasa
re. Trecerea la lucru s-a făcut 
datorită inițiativei pe care au 
luat-o tinerii cu brigada lor 
de muncă patriotică. Mihala
che Tocu, care era secretar 
U.T.C., a venit și a discutat 
cu conducerea cooperativei, 
noi le-am arătat ceea ce tre
buie făcut. Au terasat și plan
tat 25 ' '
vie.

Azi, 
Băleni 
din care, 130 hectare pe rod. 
Producția de struguri a cres
cut de la 4 000 kg la hectar 
la 7 100 kg în toamna trecută, 
cînd s-au obținut cu 1100 kg 
struguri mai mult la hectar 
față de cît era planificat. De 
aici, venituri mari. Anul

de hectare cu viță de

cooperativa agricolă 
are 450 hectare de vie,

acesta suprafața pe rod se va 
ridica la aproape 160 de hec
tare. Odată cu dealurile, a în
florit și comuna.

Comuna Băleni e frumoasă, 
dar cooperatorii de aici, o 
vor și mai frumoasă, iar tine
rii sint și acum la fel de har
nici, poate și fiindcă în frun
tea organizației U.T.C. se află 
același om Inimos, care, îm
preună cu băieții și fetele au 
reparat și făcut podețe, au 
văruit și plantat pomi, au cu
rățat șanțurile și altele. Vara 
care a trecut, în mod deosebit 
duminica, primele ore ale di
mineții erau dedicate de ti
neri muncii patriotice. Optzeci 
de tineri au și primit insigna 
de „Fruntaș al muncii patrio
tice".

Așa îl cunosc toți cei din 
Băleni pe Mihalache Tocu. De 
aceea, pentru vrednicia lui, 
pentru inițiativa și spiritul 
gospodăresc, de care a dat do
vadă in acțiunile de terasare 
și înfrumusețare a comunei, 
cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 18 l-au propus 
pe tînărul Mihalache Tocu, 
candidat al F.D.P. în alegerile 
pentru sfaturile populare co
munale.

TUDOREL OANCEA

Lucrările de restaurare și 
reparații generale ale Pa
latului Culturii din Tg. Mu
reș construit în 1913 s-au 
terminat. In exterior a fost 
renovat frontispiciul, iar 
basoreliefurile și celelalte 
ornamente au fost spălate 
și tratate pentru a putea 
să apară in strălucirea lor 
originală. Numai pentru 
restaurarea motivelor or
namentației s-au folosit 4 

kg de aur
Foto : AGERPRES

ACTUALITATEA

MĂNDIȚA

RĂDUCĂNESCU
Situată pe șoseaua națio

nală Galați-Tecuci, comuna 
Tudor Vladimirescu prezintă 
trecătorului cartea de vizită a 
unor oameni gospodari, chib- 
zuiți, dornici să-și vadă satul 
mai frumos și mai primitor. In 
anul trecut, de pildă, cetățenii 
de aici au mai construit alți 
3 000 m liniari de trotuar as
faltat, concomitent extinzînd 
suprafața parcului din centrul 
comunei la 40 000 m.p. Cei 
1 500 de arbori ornamentali 
precum și cei peste 500 de 
trandafiri în felurite culori, 
plantați in parc și pe multe 
ulițe constituie podoaba satu
lui. După renovare, căminului 
cultural i-au fost adăugate noi 
dependințe precum și o îm
prejmuire modernă, devenind 
și prin aceasta, mai ales in pe-

A apărut
LUPTA DE CLASĂ 

organ teoretic și politic 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român
Seria a V-a, anul XLVII 

ianuarie 1967
EDITORIAL: Planul de 
stat — întruchipare a con
cepției economice a parti
dului. NICOLAE GIOSAN: 
îmbunătățirile funciare și 
intensificarea producției a- 
gricole. TEODOR HAȘ : 
Principiile democratice în 
viața internă de partid. 
ILIE RADULESCU : Evo
luția capitalismului și in
tervenția statului în econo
mie. BOGDAN STUGREN: 
Știința evoluției în evoluție. 
ANDREI ROTH : Sociolo
gia și istoria. NICOLAE 
PUICEA : Impasul agresori
lor americani în Vietnam.
PREDAREA ȘTIINȚELOR 
SOCIALE ȘI SPECIFICE 

INSTITUTULUI 
DE INVĂȚĂMÎNT

ALEXANDRU FLORIAN: 
Materialismul dialectic în 
institutele tehnice.
IOANA ANGHEL-SAVO- 
NEA : Socialismul științi
fic în institutele de artă.
LECȚII ȘI CONSULTAȚII 
VALTER ROMAN: Revolu
ția științifică și tehnică și 
implicațiile ei asupra dez
voltării sociale contempora
ne.

rioada de iarnă, o a doua casă 
deopotrivă pentru cooperatorii 
tineri și vîrstnici. Aspectul 
exterior cît și interioarele ce
lor două localuri de școală 
fac, de asemenea, dovada unor 
buni gospodari. Pînă la căde
rea zăpezii, potrivit tradiției, au 
mai fost construite și reparate 
80 de poduri și podețe. A con
tinuat săparea șanțurilor și ri
golelor, de-a lungul trotua
relor pe 15 000 m liniari. Nu a 
scăpat din atenția gospodarilor 
de aici efectuarea lucrărilor 
destinate spațiilor verzi și flo
rilor.

Aceste realizări de folos 
obștesc și altele au constituit 
ieri o elocventă bază de discu
ții în cadrul adunării populare 
pentru propunerile de candi
dați în alegerile de deputați în 
sfatul popular comunal. La 
obținerea acestor realizări — 
care însumează valoarea a 
peste 800 000 lei — arătau mai 
mulți cetățeni, se cuvine evi
dențiată și contribuția intelec
tualilor satului.

— Prezența învățătoarei 
Măndița Răducănescu la toate 
acțiunile sătenilor noștri — a 
arătat profesorul Gheorghe 
Iordache — a constituit întot
deauna un exemplu demn de 
urmat. Este și acesta încă un 
motiv pentru care susținem cu 
bucurie propunerea ca în cir
cumscripția noastră electorală 
să candideze tînăra Măndița 
Răducănescu.

Propunerea a fost susținută 
și de Mihai Negoiță, Ion Io- 
nescu și alții care arătau că • 
Măndița Răducănescu, fiica 
unor țărani cooperatori, este în 
același timp și o devotată e- 
ducatoare a satului. Coopera- 
toarea Adela Nistor evidenția 
în mod expres strădania can
didatei în procesul instructiv- 
educativ al școlii, în formarea 
tinerei generații, participarea 
ei la activitatea culturală și 
socială.

VASILE MOINEAGU

(Urmare din pag. I)

NOTE
M. PRICOP : Cercetări bi
bliografice universitare.
D. ULMEA: Tendințe de
presive în economia unor 
țări occidentale.

CRITICA 
ȘI BIBLIOGRAFIE 

ANDREI MAG. : Stilul 
muncă al organelor 
partid.
GHEORGHE GHEORGHE: 
Din trecutul democrației 
românești.

CUVINTUL 
CITITORULUI

CONSTANTIN ALEXAN
DRU BANU : Critica, jude
cata de valoare și gustul 
public.

de 
de

Un singur copil — Ștefan, 
bolnav grav de T.B.C, la Slati
na — un singur copil, deci, 
continuă ca din pensia lui să-i 
trimită lunar mamei lui cel pu
țin 50 de lei.

Ceilalți î
Mama, aflată într-o ase

menea situație, părăsită de 
cei pe care-i crescuse s-a vă
zut nevoită să se adreseze 
justiției. Tribunalul din Hune
doara prin sentința civilă 1027 
din 18 mai 1966 a hotărît ca 
cei 7 frați, cei 7 copii ai 
Elenei Pușcașu să fie obligați 
să-i plătească mamei lor cam 
5 la sută din cîștigul lor lunar.

Dar „copiilor" li s-a părut 
prea mare această sumă: au 
declarat... recurs 1

tn 13 oct. 1966 am 
procesul.

Șapte feciori, șapte 
unul mai falnic dectt 
bine hrăniți și bine îmbrăcați 
nu s-au jenat să stea In in
stanță alături de mama lor, o 
bătrînică bolnavă și neputin
cioasă și să ceară instanței 
respingerea acțiunii acesteia, 
adăugind că dinșii nu pot s-o 
ajute și deci... „să o țină sta
tul", ei avînd alte obligații 
personale. Pentru noi, Întreg 
completul de judecată, atitu
dinea piriților față de mama

judecat

bărbați 
celălalt,

Joi dimineața s-a 
înapoiat în Capitală 
delegația Consiliului 
Național al Cerce
tării Științifice, con
dusă de Roman 
Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliu
lui de miniștri, pre
ședintele C.N.C.S., 
care a făcut o vi
zită în Uniunea So
vietică la Invitația 
vice - președintelui 
Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. 
A. Kirillin, preșe
dintele Comitetului 
de Stat pentru 
știință și tehnică.

NOU OBIECTIV
INDUSTRIAL

La Vaslui a fost 
dată parțial tn funcți
une fabrica de confec
ții. Noul obiectiv in
dustrial este o între
prindere cu un proces 
tehnologic modern,

ȘANTIER S. M. T.
PITEȘTI (de la corespondentul nostru) 
De curînd au început lucrările de orga

nizare a șantierului pentru construirea u- 
nui nou S.M.T. în comuna Crînguri din 
raionul Găești. Această unitate va dis
pune de o hală-atelier pentru revizuirea 
și repararea a 300 de tractoare, de o can
tină, un pavilion administrativ, depozit de 
carburanți, remiză pentru adăpostirea trac
toarelor și un bloc de locuit cu 12 aparta
mente.

numeroase operații ale 
procesului de produc
ție fiind executate me
canizat, iar unele au
tomatizat. întreprinde
rea va confecționa un 
bogat sortiment de 
costume bărbătești, 
Îmbrăcăminte și uni
forme școlare pentru 
copii.

In trimestrul patru 
fabrica va produce la 
Întreaga 
1 100 000 
con lecții

>a capacitate: 
bucăți de 

anual.
(Agerprea)

COMPLEX TURISTIC
LA PUTNA

La Putna au 
început lucrările de 
amenajare a unui 
complex turistic. 
Astfel, fosta clădire 
de oaspeți a mînăs- 
tirii va fi transfor
mată într-un hotel, 
cu o capacitate de 
50 de locuri, care va 
dispune și de un

Carpați pe tema „Drumețind prin
munți”:

• Manualul Geografia 
României pentru clasa a 
Xl-a (capitolele referitoare 
la munți și hidrografie).

• Almanahul Scinteia pe 
anul 1967 ; toate reporta
jele și articolele referitoare 
la monumentele naturii și 
itinerariile montane. De a- 
semenea, capitolul cuprin- 
zînd lista cabanelor în 
munți.

• Almanahul turistic pe 
anul 1967, toate articolele și 
reportajele cu temă legată 
de excursiile în munți.

• Pliantele Valea Praho
vei și Valea Oltului (se pot 
obține de la agențiile 
O.N.T. Carpați).

Anunțăm cititorii noștri 
care doresc să se înscrie la 
acest concurs precum și la 
concursul de recitări, că o 
pot face pină în ziua de 1

CEI
lor era cu atît mai reprobabilă 
cu cit bătrina lor mamă căuta 
să-i scape, chiar In instanță, 
de rușinea publică spunind că 
doar Gheorghe „este cel mai 
rău" șl i-a ațițat și pe ceilalți 
să facă recurs și că dacă ar 
putea lucra, copiii ei să fie si
guri că nu le-ar cere nimic. 
Noi am reafirmat hotărirea 
Tribunalului Hunedoara, și am 
dat decizia 1 039/66 de 
re a ei.

O decizie, o hotărlre 
cătorească. Desigur că 
va intra în posesia 
ce-i va asigura o bătrînețe 
fără griji materiale, dar 
rest f

...Am vrut să-l cunoaștem 
noi pe acești oameni, ce ne 
minteau un basm din copilărie: 
„cei 7 feciori cu inimă de 
gheată".

aplica-

jude- 
mama 

baniloi,

in

fi
a-

4r
La combinat era greu să-i 

găsești printre miile de lucră
tori. Ne-am adresat atunci mi
liției orașului Hunedoara — 
Biroul Evidentei populației. Și 
iată prima surpriză: frații 
Pușcașu erau aici foarte cu- 
noscuți. Patru dintre ei suferi-

restaurant. O aten
ție deosebită a fost 
acordată finisajelor 
interioare care vor 
fi executate aici, 
astfel ca să fie păs
trate autenticitatea 
construcției exis
tente, cu patina sa 
de vechime. Este 
prevăzut, printre 
altele, ca pardose
lile să fie realizate 
din cărămida 
plăci da 
roșie de 
Grinzile 
și scara
vor fi placate 
lemn de stejar. în
treaga clădire va fi 
acoperită cu șiță.

Complexul va mai 
cuprinde un cam
ping, format din 
căsuțe prefabricate 
și corturi, o terasă 
descoperită, un grup 
sanitar, precum și 
un spațiu de parca
re pentru mașini.

și
marmură 
Moneasa. 
tavanului 
principală 

în

i tineretului" 1

februarie a.c. la următoa
rele numere de telefon : 
18.41.50 sau 18.54.01.

• Pentru concursul de 
epigrame, lucrările se vor 
trimite pe adresa: „Scinteia 
tineretului", Piața Scînteii 
nr. 1, pînă în ziua de 2 fe
bruarie a.c.

Lucrările cele mai bune 
vor fi citite în cadrul „se
rii", iar autorilor li se vor 
inmîna importante premii.

• Timp de trei zile s-au 
desfășurat la Istanbul lu
crările unei conferințe pen
tru organizarea a două 
competiții sportive balca
nice de motociclism. S-a 
stabilit ca motocrosul bal
canic să se desfășoare în 
mai multe etape după cum 
urmează : 6 august la Bucu
rești, 17 septembrie la Bel
grad, 22 septembrie la Is
tanbul, 1 octombrie la So
fia, 3 noiembrie la Atena. 
Pentru prima oară se va 
disputa un concurs interna
țional balcanic de motoci
clism viteză pe pistă, în 
1968 la Sofia. La această 
conferință din partea fe
derației române de specia
litate a participat Gh. Mor- 
mocea.

• Sîmbătă de la ora 18 
în sala de sport a Uzinelor 
„Semănătoarea" din Capi
tală va avea loc o reuniune 
pugilistică. In cadrul reu
niunii vor evolua pugiliști 
de la Dinamo, Metalul, 
Rapid și Semănătoarea.

• In cel de-al doilea meci 
al turneului pe care-1 între
prinde în Ecuador, echipa 
olimpică de fotbal a Româ
niei a întîlnit la Quayaquil 
pe vice-campioana tării, 
formația „Emelec“. Fotba
liștii români au dominat 
mai mult repurtînd victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0).

• In runda a opta a tur
neului internațional femi
nin de șah de la Beverwijk, 
reprezentanta României, A- 
lexandra Nicolau a obținut 
o nouă victorie invingînd-o 
pe iucătoarea maghiară 
Eva Karakaș și ocupă în 
prezent locul doi cu 6 punc
te după Ala Kușnir 
(U.R.S.S.), care are 8 punc
te.

• La Montevideo a con
tinuat campionatul de fot
bal al America de Sud. Re
prezentativa Paraguayului 
a învins echipa Boliviei cu 
scorul de 1-0 (1-0). In cel 
de al doilea joc selecționa
ta Argentinei a dispus cu 
5-1 (2-0) de Venezuela.

• Selecționata de fotbal 
a U.R.S.S. se antrenează 
intens în vederea noului 
sezon internațional. Cu 
începere de la 31 ianuarie 
echipa U.R.S.S. va în
treprinde un turneu de trei 
săptămîni în Iugoslavia.

■ » ■
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DINAMICĂ
NORMELOR

DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)

poate fi depășită în asemenea 
proporții. Un proverb româ
nesc spune că „printre oameni 
se găsesc și unii care fac cît 
un om și jumătate".

Desigur că în întreprinderile 
noastre există mulți asemenea 
oameni, însă este destul de 
greu să se afirme că absolut 
toți muncitorii dintr-o între
prindere sau din anumite sec
ții sau meserii, lucrează și dau 
producție cît un om și jumă
tate. Cauza acestei situații 
constă în practicarea unor 
norme nereale, la care se mai 
adaugă și o evidență necores
punzătoare a timpului de 
muncă efectiv lucrat (prin ra
portarea atît a tuturor orelor 
suplimentare, cît și a goluri
lor în producție), care conduce 
într-o oarecare măsură la de
naturarea indicelui de îndepli
nire a normelor.

Analizele în întreprinderi, 
arată că multe din normele 
folosite pe diferitele locuri de 
muncă, sînt deformate, fără 
nici un fel de analiză econo
mică. Dacă așa stau lucru
rile, la munca în acord, la cea 
în regie — deformarea se face 
în scopul justificării număru
lui existent de personal.

Deformarea normelor se rea
lizează cu bună știință chiar 
de către cei care le stabilesc 
(normatori) respectiv de către 
cei care le aprobă (directorul 
întreprinderii), prin încălcarea 
reglementărilor în vigoare. 
Astfel, însăși conducerea în
treprinderilor care ar trebui să 
folosească normarea muncii ca 
un instrument de creștere a 
productivității muncii, de per
fecționare continuă a organi
zării producției și a muncii, se 
abate de la principiile de bază 
ale acesteia.

Practica arată că sînt multe 
și cazurile în care nu sînt res
pectate nici de către muncitori 
indicațiile cuprinse în normă 
cu privire la folosirea mașini
lor, la regimurile de funcțio
nare a acestora, la scule, la 
metodele de muncă etc., ceea 
ce are ca urmare defectarea 
utilajelor, consumul nerațional 
de scule, înrăutățirea calității 
producției, remanieri, rebuturi, 
îmbolnăviri etc. Vina princi
pală în legătură cu aceasta, 
revine conducătorilor produc
ției, și în primul rînd maiștri
lor, care tolerează abaterea de 
la disciplina de producție.

La toate aceste practici ne
corespunzătoare, în ce privește 
stabilirea și folosirea norme
lor se adaugă și slaba atenție 
acordată punerii de acord a 
aeestora cu progresul tehnic, 
respectiv cu modificările care 
au loc în mod continuu în pro
ducție ca urmare a perfecțio
nării tehnologiei, a înzestrării 
și reutilării cu mașini, insta
lații, scule și dispozitive mo
derne, a îmbunătățirii 
nente a metodelor de 
a ridicării calificării 
forturile statului etc.

perma- 
muncă, 
prin e-

In ce privește normele 
pentru lucrările salarizate 
în regie, sînt destul de 
rare cazurile în care acestea 
se modifică o dată cu schim
barea condițiilor de producție.

Ca urmare a celor arătate, 
normarea muncii a rămas în 
urma progresului tehnic. Se 
aduc din import utilaje și in
stalații moderne, pentru care 
statul nostru face eforturi deo
sebite, însă normele de muncă 
practicate sînt cu totul neco
respunzătoare, nereflectînd în
zestrarea respectivă. Deci, deși 
s-au importat utilaje de mare 
productivitate, acesta rămîne 
cu mult sub posibilitățile rea
le, prevăzute în documentația 
tehnică, din cauza folosirii al
tor norme de muncă decît cele 
indicate de furnizor sau prac
ticate de cei care folosesc a- 
ceeași tehnică.
O vină importantă pentru 

această situație revine și orga
nelor de resort din cadrul mi
nisterelor, care nu au contro
lat și îndrumat permanent în
treprinderile pe linia aplicării 
corecte a metodologiei normă
rii muncii.

Astfel, cu toate că normarea 
tehnică a muncii presupune 
desfășurarea în mod riguros 
coordonată a întregii activități 
a întreprinderii, normele de 
muncă fiind indicatorul cel 
mai sintetic al nivelului or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii, totuși — in 
multe cazuri — conducătorii 
unor întreprinderi nu au cău
tat s-o folosească ca atare. 
Mai mult, în unele întreprin
deri, cum ar fi de exemplu 
Combinatul Chimic din Cra- 

. iova, nu există nici un nor
mativ în cadrul serviciului de 
organizarea muncii, pe simplul 
motiv că muncitorii sînt sala- 
riați în regie și deci nu s-ar 
justifica o astfel de preocu
pare. De altfel, rwci sarcinile 
date de minister prin plan 
pentru aplicarea de norme teh
nice nu au fost îndeplinite.

Pentru ca normarea muncii 
să-și poată îndeplini rolul ei 
de instrument al planificării, 
al perfecționării continue a or
ganizării producției și a mun
cii, al descoperirii și folosirii 
rezervelor de creștere a pro
ductivității muncii, al folosirii 
complete a timpului de muncă 
și a forței de muncă, este ne
cesară sporirea preocupării 
pentru elaborarea și aprobarea 
de norme fundamentate tehnic 
șl economic, atît din partea 
conducerilor de întreprinderi 
cît și din partea organelor de 
resort — de îndrumare și con
trol — din cadrul ministerelor. 
De asemenea, se impune și 
sporirea preocupării în acest 
sens a organizațiilor obștești 
din întreprinderi, printre care 
și a organizațiilor U. T. C., 
astfel ca fiecare utecist să 
fie un factor activ pentru apli
carea, la locul său de muncă a 
normelor tehnice, care să ex
prime cantitatea de muncă 
real necesară pentru executa
rea lucrărilor.

7 NEMA GNIFICI
seră tn trecut cite o condam
nare — două de huliganism, 
iar Petre fusese condamnat de 
curind pentru furt. Așadar, 
comportarea lor Începea să se 
explice.

Ne-am reîntors la combinat 
și avtnd date mai ample asu
pra identității lor am putut în 
scurt timp să-i cunoaștem — 
doar pe cinci dintre ei. Ceilalți 
doi plecaseră din combinat cu 
citeva luni in urmă.

Am fost și la ei acasă. Toți 
locuiesc în apartamente mari, 
luminoase, bine și modern mo
bilate.

Unii dintre ei au primit cite 
o cameră tn plus pentru că pe 
cererea de repartizare au tre
cut-o șt pe „mama 
bătrină care stă cu 
care o ajut". Așa 
faptul că Petre, 
Constantin au apartamente cu 
3 camere Iar Pavel cu două.

Am vorbit cu acești „copii" 
care la rindul lor au copii.

Petre: S-o țină statui că de 
aia e stat. Eu n-am rugat-o să 
mă nască, așa că n-am nici o 
obligație.

Pavel: Eu nu vreau să am

bă- 
De 
nu 

lui.

nefericită, nu 
iei și bunică.

luni de cind

bolnavă și 
mine și pe 
se explică 
Gheorghe,

discuții în casă. Mama e 
trină, nevastă-mea tînără. 
ce să mă leg la cap dacă 
mă doare. Fiecare cu viața 
Dacă trebuie am s-o ajut".

Constantin : Este adevărat 
că am luat casă și pentru 
mama, dar copiii vor crește și 
dacă mama n-are bani eu de 
ce să am s-o țin. Am să mă 
mut șl să-i dea statul casă.

loan: Nu sînt de acord să 
plătesc nimic. Mama dacă vrea 
bani să-i ceară de la stat.

Am vorbit și cu mama. O fe
meie mică de statură, cu părul 
alb, cu -ochii luminoși, albaștri. 
O bunică parcă desprinsă din 
cartea de poveste. Am găsit-o 
într-o cameră mică cu cei doi 
nepoțel — Elena, de 13 ani, și 
Paul, de 9 ani.

Ne-a relatat cu greu, cu 
jenă, marea ei durere :

— Nici nu știți ce Îngrozi
toare au fost clipele cînd, la 
tribunal, eu stăteam de o parte 
și cei 7 băieji ai mei de alta și 
trebuia eu să-i acuz. Blestem 
războiul care a năvălit și pes
te mica noastră familie și In 
anii aceia cruzi, Împovărată

de griji mi-am scăpat poate 
copiii din mină.

Petre ml-a 
urmă un beci 
cu filodormă : 
fntfrziat cu 
l-am rugat să 
ridicat toporul asupra mea. Și 
azi mai am acest semn și ve
derea lui este pentru mine mal 
dureroasă decft lovitura.

Dintre toți, Gheorghe este 
cel mai rău. Lucrează la coc- 
serie. Acolo se pare că oame
nii 11 apreciază. Aș dori une
ori ca tovarășii lui să-i afle și 
comportarea de acasă și Îm
preună să-i Încălzim inima. La 
34 de 
duios, 
bune, 
aspru 
fluențate de bărbații lor, 
proprii mei copii.

Îmi pare rău insă de nepoți. 
Sînt copii buni, dar văzfnd 
cum se poartă părinții lor cu 
mine nu li se va schimba și lor 
inima ? fmbrincită de el, spu- 
nindu-mi vorbe urîte, lovită 
— in fața nepoților — mă gin- 
dese ca aceștia să nu Învețe 
peste ani să facă la fel.

dat cu ani in 
in care locuia, 
250 lei. Clnd am 
ultimii 50 lei și 
mă primească a

ani trebuie să fie mai 
mal bun. Am nurori 
Uneori dacă se poartă 
cu mine știu că sint În

de

Sint o mamă 
vreau să fiu la

♦
Au trecut trei

s-a dat decizia definitivă prin 
care frații Pușcașu au fost o- 
bligați să plătească mamei lor 
sume variind intre 75—125 lei. 
Dar fiindcă popririle n-au fost 
încă Înființate nici unui din
tre copii n-a plătit încă nimic. 
Ba, mai mult, Constantin a de
clarat că-i va cere chirie — de 
acum încolo pentru camera pe 
care o ocupă împreună cu cei 
doi copii ai lui. Și ca un adaos 
pentru neconceputa 
tenție: O
mare nu este 
trăm pentru...

Iui pre- 
cameră, cea mai 

locuită. „O păs- 
musafiri".
★
și eu, au căutat 
judecat explica-

VINERI 27 IANUARIEAm căutat 
și cei ce i-au 
ția comportării acestor oameni. 
N-am găsit-o. Sau dacă prin 
minte mi-a trecut citeva com
portări mi se păreau prea dure, 
incompatibile cu demnitatea 
ce nu trebuie să-l părăsească 
pe om. Dar m-am gindit totuși 
că dacă „litigiul" lor a fost de 
competența tribunalului civil, 
iapta lor merită s-o aducem in 
lața tribunalului opiniei pu
blice.

Scrieți-ne dumneavoastră ce 
merită acești 7 copii, care iși 
calcă în picioare cel mai sfint 
sentiment: dragostea datorată 
mamei ?

18 : Pentru cei mici: Ala- 
Bala ; 18,25 : Pentru tineretul 
școlar : Un tezaur de cultură : 
Muzeul de istorie a literaturii 
române ; 18,50 : Publicitate ; 
18,58 : Ora exactă ; 19 : Tele
jurnalul ; 19,20 : Buletinul cir
culației rutiere ; 19,30 : Dicțio
nar de personaje : Litera G ; 
20 : Săptămîna ; 21 : Avan
premieră ; 21,15 : Teleglob ;
21,45 : Reflector ; 22 : Do-Re- 
Mi — emisiune de muzică u- 
șoară ; 22,30 : Telejurnalul



• Știri înscm 
nări comentarii

• Știri Însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

la Managua

IM
ambele

„atmosferei des- 
„satisfacției reci-

Noi incidente au avut 
Ioc miercuri seara in capi
tala Nicaraguei, Managua, 
unde au reînceput demon
strațiile antiguvernamenta
le. Poliția a deschis focul 
împotriva mulțimii care 
încercat să manifesteze.

Demonstrația urma să aibă 
loc pe străzile principale ale 
capitalei dar, cu puțin timp 
înainte de ora 17, cind aceasta 
trebuia să înceapă, toate in
tersecțiile au fost ocupate de 
detașamente ale poliției, care 
a atacat pe manifestanți cu 
grenade cu gaze lacrimogene 
și apoi a deschis focul împo
triva lor. Focuri de armă s-au 
auzit și în alte cartiere ale 
orașului, în special în zona 
unde se află închisoarea „El 
Hormiguero" unde s-au strîns 
un mare număr de femei pen
tru a se interesa de soarta 
rudelor lor dispărute în ulti
mele zile.

Potrivit agenției ASSOCIA
TED PRESS, la Managua cir
culă știri privind faptul că 
numărul morților în cursul 
tulburărilor de duminică și 
luni este mult mai mare decît 
cifra anunțată de autorități. 
Liderii opoziției afirmă că au 
fost ucise între 300—400 per
soane. Surse guvernamentale 
au anunțat, de asemenea, că 
un număr neprecizat de per
soane au fost arestate.

Pedro Joaquin Chamerro, 
coordonatorul uniunii partide
lor de opoziție din Nicaragua, 
a declarat că „chiar și fără 
ajutorul presei și al radioului, 
partidele de opoziție vor con
tinua campania lor electorală 
și vor participa la alegerile 
de la 5 februarie".

Referindu-se la ultimele 
evenimente din Nicaragua, 
corespondentul din Managua 
al agenției Associated Press 
subliniază că „atmosfera po
litică din capitală continuă să 
rămînă încărcată

Conflictul petrolului
R. P. MONGOLĂ: Palatul 
pionierilor și școlarilor din 

Ulan Bator

incertitudinii
Etapa cea mai dificilă, cea parisiană, a turneului de 

sondaj al premierului britanic s-a încheiat într-o notă de 
un evaziv pronunțat. Niciun comunicat n-a fost dat pu
blicității. Singurele remarci semi-oficiale s-au referit la 
atmosfera destinsă" și la

părți**.
„satisfacția pe care o resimt

Explicația 
tinse** și a 
proce" stă in dorința evidentă 
a celor doi interlocutori de a 
evita orice ar ține de 
domeniul „ușilor 
Wilson sublinia in 
rința sa de presă 
miercuri că nu a venit Ia 
ris spre a pune întrebări 
care să i se răspundă prin 
sau NU. Tocmai lipsa spiritu
lui tranșant a constituit pa- 
re-se caracteristica convorbi
rilor de Gaulle-Wilson. Dar 
dincolo de seninătatea atmos
ferei marile probleme rămîn. 
Marile divergente fundamen
tale au putut fi măsurate dar 
nu micșorate sau lichidate. 
Parisul n-a spus nici da nici

ține 
trintite**. 

confe- 
de 

Pa
la 

DA

nu. Nimic nu arată însă că o- 
biecțiile de bază ale Elysee-u- 
lui au fost atenuate sau înlă
turate. Chiar marți, in timpul 
vizitei premierului 
președintele de Gaulle observa 
că absorbirea Angliei in Piața 
Comună ridică mari probleme 
de fond. Franța, așa cum 
iese din cele mai recente 
ări de poziție oficiale vede 
miterea Angliei în C.E.E. 
tr-un complex politic, subor
donat creării unei comunități 
vest-europene cu o politică 
proprie bine definită, indepen
dentă de Statele 
in ajunul vizitei 
britani"", șeful 
franceze, Couve

britanic,

re- 
lu- 

ad- 
în-

Unite. Chiar 
premierului 
diplomației 

de Murville,

referindu-se Ia „această che
stiune imensă și plină de difi
cultăți" care este admiterea 
Marii Britanii în Piața comu
nă, releva, folosind o expresie 
englezească : „niciodată nu tre
buie să te angajezi pe baza 
unor ipoteze**. Or, declarațiile 
publice făcute de șeful gu
vernului englez Ia Adunarea 
de la Strassbourg nu conțin a- 
cele certitudini la care făcea a- 
luzie indirectă ministrul de ex
terne francez — prin figura de 
stil cu „ipotezele". Wilson nu 
a specificat că ar exista vre-o 
intenție britanică de a re
nunța la „relațiile speciale" 
cu Statele Unite în domeniul 
politic și militar.

După etapa franceză a tur
neului premierului britanic 
și după cuvintarea Iui Wilson 
la Strassbourg mulți observa
tori înclină să vadă în ini
țiativa engleză mai curind o 
chestiune de tactică politică 
internă decît o hotărîre fermă 
de a „ancora la Europa conti
nentală". Dacă ținem seama 
de „entuziasmul" proaspăt și 
foarte surprinzător al lui Wil- 
sen pentru C.E.E. contrastând 
cu opoziția virulentă din tre
cut a acestuia față de ideea 
aderării, suspiciunile apar în
temeiate. La Strassbourg, pre
mierul britanic a spus : „Dacă 
nu vom intra in Piața comună 
nu va fi in nici un caz vina 
noastră". Ceea ce i-a făcut pe

observatorii din capitala fran
ceză să se întrebe dacă nu 
cumva această frază ascunde 
mai curind dorința lui Wilson 
de a abandona o acțiune pe 
care el însuși nu o dorește în 
mod deosebit, aruncind insă 
vina eșecului asupra altora. 
Evident, o „retragere demnă'* 
și o demonstrare a „piedicilor 
imense** ce stau in fața ade
ziunii engleze ar permite gu
vernului laburist să reducă la 
tăcere criticile aderenților a- 
derării la C.E.E. și să nu pe
ricliteze pozițiile sale.

In același context, unii ob
servatori își pun întrebarea 
dacă obiectivul turneului pre
mierului britanic nu este mai 
realist decît s-ar fi presupus ; 
s-ar putea ca ținta reală, 
practică a sondajului lui Wil
son să fie, în primul rînd, nor
malizarea și dezvoltarea rela
țiilor cu fiecare dintre țările 
Pieței comune. In acest sens, 
voiajul de Ia Paris a permis, 
după cum s-a dat a se înțe
lege la Elysee, un schimb rod
nic de păreri în problemele 
cooperării bilaterale, mai ales 
pe plan tehnologic.

Singurul lucru care se poa
te afirma cu precizie după 
primele etape ale turneului de 
sondaj al lui Wilson este că 
șansele aderării Angliei Ia 
Piața comună sînt, deocam
dată învăluite in ceața incer
titudinii.

EM. RUCĂR

Interviul
lui R. Lahr

AVERTISMENTUL GUVERNULUI IRAKIAN

Olimpiada
„lactatelor

Guvernul congolez a adoptat o 
hotărîre privind construirea la 
Kinshasa a unei clădiri destinată 
să adăpostească cea de a 4-a Con
ferință a șefilor de state și guver
ne ai țărilor Africii, care va avea 
loc în capitala congoleză în luna 
septembrie a.c. Clădirea, a cărei 
construcție va fi terminată pînă la 
15 august, va fi amplasată în apro
pierea reședinței președintelui 
republicii.

Ministrul congolez al informații
lor a declarat că la conferința 
OU.A. la nivel înalt din septem
brie ar fi posibil să se propună 
mutarea sediului permanent al or
ganizației de la Addis Abeba in 
capitala congoleză.

Precum se știe, pînă 
la proxima ediție a 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă mai e aproape 
un an. Totuși, pregăti
rile pentru „Olimpiada 
albă" sint de pe acum 
destul de înaintate. 
Attt de înaintate, incit 
unii s-au gindit și la 
asemenea amănunte 
cum ar fi asigurarea 
cantităților de lapte 
proaspăt necesare par- 
tlcipanțllor la între- 
ceri. Fapt pentru care, 
traversînd Atlanticul, 
un număr de 450 de

Incordarea dintre țările arabe și companiile petroliere 
străine a intrat intr-o nouă fază după ce guvernul irakian a 
adresat un ultimatum societății „Iraq Petroleum Company**, 
cerîndu-i să pună capăt situației grave create prin oprirea 
conductei care transporta țițeiul din nordul Irakului spre 
Mediterană pe teritoriul sirian.

Guvernul irakian a dat un 
termen de o săptămînă, care 
urmează să expire la 27 ia
nuarie, pentru ca „Iraq Pe
troleum" să reia pomparea 
petrolului pe conductă. In 
cercurile guvernamentale, ara
tă agenția M.E.N., se relevă 
că primul ministru, Naji Ta
leb, a informat pe directorul 
general al I.P.C., Cristopher 
Dalley, în cursul ultimelor lor 
întîlniri, că opoziția societății

ar putea determina guvernul 
irakian să confiște bunurile 
I.P.C. din schelele petroliere 
de la Kirkouk, conform dis
pozițiilor ultimei convenții 
între guvern și societate. In 
convenție se precizează că 
guvernul are dreptul să con
fiște aceste bunuri dacă socie
tatea nu extrage un minimum 
de 20 de milioane tone de țiței 
din schelele situate în nordul 
Irakului.

Cei 4 milioane de locuitori ai 
orașului Rio de Janeiro sînt ame
nințați cu perspectiva îndelungată 
a lipsei de energie electrică, apă 
potabilă și alimente proaspete 
după inundațiile catastrofale de la 
Începutul săptămînii. Ultimele știri 
apreciază numărul morților între 
300 și 600 de persoane, iar distru
gerile din regiunea devastată con
tinuă să rămtnă incalculabile. „Va
lea fluviului Paraiba — relatează 
agenția FRANCE PRESSE — a de
venit o imensă groapă comună 
unde sute de cadavre sînt încă 
acoperite sub tone de nămol**. Nu
mărul celor dispăruți este în pre
zent Imposibil de precizat.

Guvernul Sudanului hotărlt 
„sudanizarea" tuturor băncilor stră
ine existente'" în tară, a declarat 
miercuri ministrul de finanțe și al 
economiei, Hamza Mirgani. Va fi 
creat in acest scop un comitet 
special, însărcinat cu punerea în 
aplicare a unui plan de măsuri 
care urmărește dezvoltarea siste
mului bancar și punerea lui în 
serviciul economiei naționale.

Rolf Lahr, subsecretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Federale a 
Germaniei, care a făcut o vizită 
de cîteva zile în R. P. Ungară, 
a părăsit joi Budapesta, pie
rind spre patrie. El a dus tra
tative în vederea extinderii re
lațiilor ungaro-vest-germane și 
în acest cadru, în legătură cu 
posibilitatea stabilirii de rela
ții diplomatice.

într-un interviu acordat 
înainte de plecare unui cores
pondent al agenției M.T.I., 
Rolf Lahr a declarat că trata
tivele pe care le-a dus în Un
garia au fost rodnice. „Acest 
început, a arătat el, a pregătit 
calea spre noi tratative. Se în
țelege că rezultatul nu trebuie 
așteptat de pe o zi pe alta, dar 
sperăm că problema va fi re
zolvată nu într-o perioadă în
depărtată, ci într-un viitor a- 
propiat".

„Savannah", prima navă comer
cială cu propulsie atomică, va fi 
una dintre victimele măsurilor pri
vind restrîngerea cheltuielilor bu
getare interne, pe care administra
ția Johnson le prevede pentru 
noul an fiscal. Vasul va rămîne 
imobilizat pentru o perioadă nede
terminată, deoarece, după cum a 
declarat Administrația maritimă 
federală, el s-a dovedit a fi ne
rentabil pe plan comercial, iar sub
venția bugetară de 1,35 milioane 
dolari este insuficientă.

vaci canadiene au pă
șit pe pămtntul Fran
ței, cu destinația Gre
noble. Cele 450 de jo- 
iane viitoare furnizoa
re de lapte pentru „o- 
limplci" au fost livra
te de o personalitate 
canadiană foarte cu
noscută în cercurile 
financiare occidentale : 
este dl. Stephen Ro
man, proprietarul unei 
mine de uraniu situată 
la ngrd de tacul Onta
rio (Canada), care este 
socotită drept cea mai 
bogată din lume, ză- 
cămintul de aci fiind

evaluat ca însumlnd 
30 la sută din rezer
vele mondiale de mi
nereu de uraniu. Cu 
toate preocupările le
gate de marile combi- 
națiuni financiare ale 
companiei pe care o 
conduce, domnului St. 
Roman — care a fost 
tn tinerețe elev al u- 
nel școli agricole — 
nu l-au dispărut insă 
nici pasiunile agro-zo- 
otehnice. Dovada — 
cele 450 de vaci desti
nate întăririi șeptelu- 
lul grenoblez.

Redacția revistei vest-germane 
„Stern" va opera totuși unele tă
ieturi în textul cărții publicistului 
american Manchester, „Moartea 
unui președinte", pe care o publi
că în seriale. Pină în prezent, re
dacția a întîmpinat cu un refuz 
categoric toate intervențiile făcute 
de familia Kennedy pentru a o de
termina să abrevieze unele pasaje 
ale cărții, după cum a acceptat să 
procedeze revista americană 
„Look", care a obținut prima drep
tul de publicare a cărții. Se pre
cizează că din textul inițial vor fi 
scoase doar unele pasaje referi
toare la reacțiile personale ale so
ției fostului președinte. In total, 
vor fi eliminate 122 de rînduri

Premierul saigonez, generalul Ky, încheiat turneul
în Australia și Noua Zeelandă. Corespondenții agenției ame
ricane de presă U.P.I. și ASSOCIATED PRESS transmit 
că vizita lui Ky la Auckland, in Noua Zeelandă, a fost 
marcată de „violente demonstrații antirăzboinice**. Intr-o 
„atmosferă** similară a decurs și vizita lui Ky la Canberra, 
în Australia. Iată, in fotografia de mai sus, un tinăr austra
lian arestat de poliție pentru că a participat la o demons

trație împotriva vizitei premierului saigonez

începutul acestui an a găsit numeroși emisari ai 
Casei Albe, plecați în misiuni speciale la sud de Rio 
Grande. După cum afirmă observatorii, turneul lor prin 
capitalele latino-americane, are scopul de a reduce opo
ziția unor țări de pe acest continent față de proiectele 
Statelor Unite în cadrul 
cane.

Organizației Statelor Ameri-

Călătoriile diplomaților de 
la Departamentul de Stat cu 
citva timp înaintea conferin
ței ministeriale extraordinare 
(convocată la 15 februarie la 
Buenos Aires, în vederea re
vizuirii Cartei O.S.A.) nu sînt 
întâmplătoare...

De altfel, marți au început la 
Washington lucrările celei de-a 
11-a consfătuiri consultative a 
miniștrilor de externe ai țărl-

lor membre ale Organizației 
Statelor Americane (O. S. A.), 
(fără insă ca vreun ministru 
să participe...). Din surse ofi
ciale s-a comunicat că reuniu
nea a fost convocată pentru a 
stabili ordinea de zi, data e- 
xactă și locul intîlnirii pe care 
urmează să o aibă președintele 
S.U.A., Jonhson, cu președinții 
țărilor latino-americane.

După cum se știe, majorita
tea membrilor Organizației 
Statelor Americane se pro
nunță pentru modificarea ac
tualei Carte, aprobată la Bo
gota cu 19 ani în urmă. Asu
pra direcțiilor in care trebuie 
operate modificări insă s-au 
constatat poziții total diferite.

Din anul 1890, cind a luat 
ființă Uniunea Internațională 
a Republicilor Americane și 
mai apoi, după 1948, cind a a- 
părut O.S.A., aceste organiza
ții au suferit transformări 
care n-au fost în interesul 
majorității țărilor latino-ame
ricane. Treptat problemele cu 
caracter economic care au stat 
la baza — cel puțin oficială 
— creării acestor organiza
ții, au dispărut de pe primul 
plan. Locul lor l-au luat pro
blemele de ordin politic și 
militar, generate de ameste
cul tot mai profund al veci
nului din nord în afacerile 
celorlalți membri ai organi
zației.

Țările Americii Latine, care 
de ani trec prin puternice 
convulsii economice, urmare a 
subdezvoltării continentului, 
au solicitat introducerea in 
Carta O.S.A. a unor „norme 
economice și sociale". Aces
tea, vizau, printre altele, su
primarea barierelor tarifare 
și garantarea unor prețuri 
stabile pentru materiile pri-

me și produsele agrare pe 
care țările latino-americane 
le exportă.

In ceea ce privește poziția 
Statelor Unite față de revizui
rea Cartei, ele se pronunță în 
favoarea acordării unor 
noi împuterniciri Consi
liului O.S.A., împuterniciri 
care să faciliteze, datorită si
tuației pe care o dețin în con
ducerea organizației, o mai 
largă intervenție a S.U.A. în 
una sau alta din țările mem
bre a cărei politică nu este pe 
placul Washingtonului. Pe a- 
celași plan se înscrie de alt
fel și mult controversatul 
proiect de creare a „forței mi
litare interamericane", împo
triva cărora s-au pronunțat 
numeroase cercuri politice la
tino-americane. S-ar părea că 
din motive tactice Washingto
nul va renunța temporar, la 
obținerea unei hotăriri în a- 
ceastă problemă.

Statele Unite au opus veto- 
ul lor „normelor" solicitate de 
latino-americani. Sesiunea de 
la Ciudad de Panama a eviden
țiat interesele diametral opuse 
pe care le urmăresc prin 
O.S.A, pe de o parte majorita
tea statelor Americii La
tine, iar pe de altă parte 
Statele Unite. Deși la 
următoarele sesiuni ale O.S.A., 
S.U.A. au căutat prin tot 
felul de promisiuni să

iasă din izolarea în care se 
află ca urmare a veto-ului o- 
pus la Ciudad de Panama, se 
pare că efortul lor a rămas, 
cel puțin deocamdată, destul 
de departe de scopul urmărit.

Ultimele luări de poziție 
exprimate în diferite capitale 
ale Americii Latine lasă să se 
întrevadă că viitoarea confe
rință de la Buenos Aires 
preciată ca un preludiu 
proiectata reuniune O.S.A. 
nivel înalt) va da naștere 
noi dispute. Avertizind asupra 
intențiilor pe care le-ar putea 
urmări S.U.A. la această reu
niune, ministrul de externe 
al Venezuelei făcea cunoscut 
recent că țara sa „se pronun
ța cu hotărîre împotriva in
cluderii pe ordinea de zi a 
problemei creării forțelor in- 
teramericane permanente". A- 
cestei poziții i s-au alăturat 
și alte personalități din Mexic, 
Uruguay și alte țări ale con
tinentului. După cum aprecia 
LE FIGARO în America La
tină „se consideră din ce în ce 
mai mult că îmbunătățirea 
situației economice și sociale 
constituie un aliat mai bun 
pe continent decît orice forță 
militară permanentă".

Emisarii Departamentului 
de Stat au o misiune din cele 
mai dificile.

Ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, a fost 
audiat miercuri de Comisia 
Senatului pentru forțele ar
mate și cheltuielile militare, în 
legătură cu cererile Adminis
trației Johnson privind spori
rea alocațiilor bugetare desti
nate Pentagonului. Cea mai 
mare parte a depozițiilor lui 
McNamara s-au referit la 
războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam. El a declarat că Sta
tele Unite intenționează să 
continue trimiterea de trupe 
în Vietnamul de sud, dar, 
după cum a pretins el, „în- 
tr-un ritm mai încetinit decît 
pînă acum". Ministrul a recu
noscut că, în ciuda eforturilor 
întreprinse de S.U.A în Viet
nam, „nu se întrevede încă 
un sfîrșit al războiului" și „nu 
au fost obținute rezultatele 
dorite în eforturile noastre de 
a elimina forțele de partizani 
din unele regiuni specifice", 
McNamara a afirmat, toto
dată, că acțiunile în vederea 
„pacificării Vietnamului de 
sud (termen sub care autori
tățile de la Saigon desfășoară 
campania de regrupare a 
populației sud-vietnameze în 
centre aflate sub controlul lor 
n.r.) merg foarte încet și chiar 
dezamăgitor".

Cu cîteva ceasuri 
înainte ca generalul 
Ky să se reîntoarcă 
din expediția sa in 
Oceania, o proemi
nentă figură a jun
tei militare de la 
Saigon s-a trezit 
somată să renunțe 
la galoane pentru a 
se dedica unor în
deletniciri... turisti
ce. La Saigon s-a 
descoperit, cu întâr
ziere, că turismul 
poate reprezenta un 
mijloc comod 
glementare a 
conturi mai 
de eliminare 
ră zgomot — 
sonajelor intrate in 
dizgrație. Așa s-a 
trezit Nguyen Huu 
Co... voiajor perma
nent fără voia sa, 
sau mai precis con
damnat la turism 
pe termen nelimitat.

Să începem prin a 
face prezentările. 
Nguyen Huu Co 
este general dar nu 
unul dintre aceia 
împodobiți cu galoa
ne în înghesuiala lo
viturilor de stat. 
Domnul general este 
posesorul foarte 
importantului mi
nister al apărării. 
In plus, deține func
ția, de vice-prim- 
ministru. într-o țară 
aflată in plin 
boi, Hguyen Huu 
Co cumulează 
turi care îi 
un rol de prim or
din. Insă fulgerător 
toate acestea au 
fost puse la timpul 
trecut.

Generalul a por
nit in urmă cu cîte
va zile într-o „vizi
tă oficială" în Tai- 
van. O călătorie o- 
bișnuită pentru 
demnitarii sud-viet- 
namezi. Turneul de 
scurt metraj s-a 
încheiat cu un po
pas la Hong Kong, 
unde obosiții gene
rali saigonezi se 
mai recreează puțin 
în companii dubioa
se. Dar tocmai cind 
generalul se recrea 
la Hong Kong a so
sit un emisar.

Discuția dintre e- 
misar și generalul- 
voiajor s-a produs 
fără întârziere. Tri
misul Saigonului i-a 
„recomandat", fără 
să piardă vremea cu

la 
de 

mo-

de re- 
unor 

vechi, 
— fă- 
a per-

răz-

pos- 
acordă

formule de curtoa
zie, să abandoneze 
gindul reîntoarcerii 
in țară. Ar putea 
părea ciudat: Sai- 
gonul renunță 
ministrul său 
război intr-un
ment în care lupte
le au căpătat o in
tensitate deosebită. 
Hotărirea era totuși 
clară — generalul 
urma (cităm agen
țiile de presă) „să 
rămînă pentru mo
ment in străinătate 
și să se instaleze, 
de preferință, la 
Seul sau la Tokio**. 
Co s-a văzut lipsit 
de dreptul de apel. 
Emisarul i-a atras 
atenția că „reintoar-

Co este un rezultat 
al disensiunilor din 
interiorul juntei 
saigoneze — apreci
ază FRANCE PRE
SSE. In pofida cen
zurii, in coloanele 
ziarelor au străbă
tut știri despre ne
înțelegerile între li
derii sud-vietna- 
mezi. Nu-i mult de 
cind comandantul 
regiunii care cu
prinde delta Me- 
kongului s-a văzut 
lipsit de funcția sa 
deoarece a cutezat 
să se opună implan
tării trupelor ame
ricane in această 
zonă. In ultima săp- 
tămină 30—40 de 
ofițeri (poate chiar

Turist

voie

cerea la Saigon l-ar 
putea aduce în fața 
unui tribunal mili
tar**. In privința a- 
ceasta, scurt, tăios, 
se invocau acuzații 
de corupție,

Ky l-a înlăturat 
pe Co pentru moti
ve care, în princi
pal, n-au legătură 
cu încurcăturile fi- 
îanciare. Poate, 
Co — ca și co
legii săi din gu
vern — a băgat mi
na prin vistieria sta
tului. Totuși, dacă 
la Saigon s-ar lua 
măsuri reale împo
triva corupției ar 
însemna ca toți mi
niștrii lui Ky, îm
preună cu colabora
torii lor apropiați, 
să ia drumul pușcă
riei. Demiterea

mai mulți) au fost 
sancționați: unii — 
mutați disciplinar, 
alții — arestați. 
Soarta generalului 
Co părea incertă. 
Armata pe care o 
conducea dădea 
semne vădite de 
dezorganizare. Stă- 

arătau 
Cei 
se-

pinii se 
nemulțumiți, 
inițiați 
cretele 
preziceau 
rea lui. Profeția nu 
a intirziat să se rea
lizeze...

Co a devenit tu
rist fără voia sa. 
Este însă puțin pro
babil ca generalul 
Ky să poată trans
forma în turiști pe 
toți rivalii și pe toți 
nemulțumiți!.

în 
culiselor 
inlătura-

R. P. POLONĂ. — Vedere generală a complexului petrochimic din Plok
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