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Proiectele de Directive ale C.C. al P.C.R.

Prevederi care dinamizează 

forțele creatoare ale națiunii 
Creșterea rolului finanțării 

și creditării

HOTĂRlREA PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
din 5 — 6 octombrie 1967

cu privire la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salariilor

Grija pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii constituie o trăsătură caracteristică a politicii eco
nomice a partidului și statului nostru. Congresul al IX-lea a! 
Partidului Comunist Român, făcind bilanțul realizărilor obți
nute în construcția socialistă, a stabilit obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1966—1970, 
ansamblul de măsuri pentru ridicarea bunăstării poporului 
nostru. Planul cincinal prevede creșterea în ritm susținut a pro
ducției și productivității muncii și, pe această bază, sporirea 
venitului național cu 40%, a salariului real cu circa 25%.

Măsurile luate pentru traducerea în viață a hotărârilor Con
gresului al IX-lea al partidului au dus la ridicarea sistematică 
a nivelului de trai. Numai în anul 1966, primul an al cincinalu
lui, veniturile bănești provenite din salarii au crescut cu 11,3% 
față de 1965. In prima jumătate a anului 1967 au fost majorate

salariile lucrătorilor de la C.F.R. care contribuie la siguranța 
circulației, ale docherilor, precum și ale economiștilor din între
prinderi și instituții. O măsură de o deosebită însemnătate eco
nomică și socială, luată cu un an mai devreme decît se prevede 
în cincinal, a fost majorarea, începînd de la 1 august 1967, a 
salariilor mici din toate ramurile de activitate, salariul tarifar 
minim sporind de la 570 lei la 700 lei lunar. Numai majorările 
aplicate în acest an asigură la nivelul unui an întreg mărirea 
veniturilor salariaților cu peste un miliard și jumătate lei.

Aplicarea consecventă a politicii partidului de creștere cu 
precădere a salariilor mici a dus în ultimii zece ani la scăderea 
sistematică a ponderii Salariaților cu salarii mici și la creșterea 
continuă a ponderii celor cu cîștiguri mai mari, așa cum reiese 
din tabelul de mai jos:

Anii Repartizarea salariaților pe nivele de salarii realizate în % 
față de totalul salariaților

pînă 
la 700 

lei

701-
1000 
lei

1001-
1500 
lei

1501-
2500 
lei

peste 
2500 
lei

1957 63,4 22,0 11,6 2,8 0,2
1960 37,5 35,8 21,6 4,7 0,4
1965 15,2 36,0 35,0 12,6 1,2

august 1967 38,5 40,9 18,3 2,3

Sporirea salariului mediu, ridicarea nivelului minim al sala
riului, ca și creșterea însemnată a ponderii salariaților cu cîști
guri între 1000—1500 lei la peste 40% din totalul salariaților 
constituie expresii grăitoare ale politicii partidului de ridicare 
a bunăstării poporului, pe măsura întăririi potențialului econo
mic al țării. . „ ,

în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la creșterea

nivelului de trai al oamenilor muncii, plenara Comitetului Cen
tral a hotărît să se îmbunătățească sistemul de salarizare și să 
se continue în mod eșalonat acțiunea de majorare generală a 
salariilor, în medie cu 12,3%, astfel incit ea să cuprindă toate 
categoriile de salariați. Plenara a hotărît alocarea în acest scop 
a fondurilor suplimentare necesaie, care la nivelul anului 1970. 
cînd toți salariații se vor bucura de această majorare, se vor 
ridica la peste 10,5 miliarde Iei.

I. CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA
SISTEMULUI DE SALARIZARE

Măsurile preconizate de partid cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei naționale acordă o deosebită 
importanță îmbunătățirii sistemului de cointeresare materială, 
care are un rol hotărîtor în asigurarea progresului și dezvoltării 
multilaterale a întregii economii, în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Constituind un element fundamental pentru întărirea cointere
sării materiale a celor ce muncesa în rezultatele activității, lor, 
sistemul de salarizare trebuie să îmbine în mod armonios inte
resele personale ale fiecăruia cu interesele întregii societăți, să 
contribuie la ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a eficienței 
întregii activități economice. Potrivit cerințelor legii economice 
a repartiției după cantitatea și calitatea muncii, sistemul de 
salarizare are menirea să asigure reflectarea nemijlocită în ni
velul veniturilor a rezultatelor efectiv obținute în activitatea 
depusă, astfel îneît toți salariații să fie retribuiți după criteriul 
aportului lor la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economiei și 
culturii noastre.

In societatea noastră socialistă munca este un drept și, toto
dată, o obligație a fiecărui cetățean, apt de muncă. Avînd un 
caracter nemijlocit social, munca este menită să servească atît 
intereselor fiecărui individ cît și societății în ansamblul ei.

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție creează 
condiții pentru aplicarea consecventă a principiului cointeresării 
materiale, pentru împletirea strînsă a stimulentelor materiale 
— individuale și sociale — cu cele morale. Ridicarea pe o treaptă 
superioară a conștiinței socialiste a maselor, ca urmare a vastei 
activități educative desfășurate de partid, dragostea față de pa
trie, determină creșterea simțului de răspundere al fiecărui ce
tățean pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor față de 
societate, pentru întărirea disciplinei în muncă, pentru apărarea 
și dezvoltarea avuției obștești.

Analizînd actualul sistem de salarizare și normare a muncii, 
plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a 
scos în evidență faptul că măsurile adoptate de partid și guvern 
în decursul anilor în acest domeniu au determinat creșterea sa
lariilor în pas cu progresul economiei naționale, au avut efecte 
pozitive asupra dezvoltării diferitelor domenii de activitate. 
Astfel, în timp ce în ultimii zece ani producția globală indus
trială a crescut de 2,98 ori, productivitatea muncii de 1,98 ori, 
salariul mediu al salariaților din industrie s-a mărit de 1,71 ori.

în același timp, plenara a constatat că sistemul de salarizare 
actual are' unele neajunsuri, care frînează creșterea eficienței 7 
activității economice ia nivelul posibilităților și cerințelor actu-; 
ale. Cointeresarea materială acționează cu precădere în direcția 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor cantitative și nu contribuie în 
măsură corespunzătoare la stimularea realizării unor indicatori 
principali care determină îmbunătățirea calitativă a activități' 
economice.

Prevăzînd ca o parte însemnată din cîștigul salariaților (15—

25%) să se realizeze pe calea adaosurilor variabile (depășirea 
normelor, premii), s'stemul de salarizare a dus la slăbirea inte
resului muncitorilor ce lucrează în acord pentru creșterea conti
nuă a calificării lor profesionale, depășirea normelor dîndu-le 
posibilitatea să obțină adeseori cîștiguri cu mult mai mari decît 
prin promovarea într-o categorie superioară de salarizare. Pri
mind, de regulă, salariul tarifar întreg, independent de îndepli
nirea sarcinilor proprii și de rezultatele pe întreaga întreprin
dere, muncitorii care lucrează în regie n-au fost stimulați în su
ficientă măsură în realizarea obligațiilor ce le revin la locul de 
muncă.

Ca urmare a creșterii planificate an de an a salariului mediu, 
în special pe calea depășirii normelor, a măririi cotelor de pre
miere și a celorlalte sporuri, ponderea salariului tarifar în cîș
tigul total al muncitorilor a scăzut în 1966 față de 1960, în in
dustrie de la 83,1% la 78%, iar în construcții-motaj de la 86% 
la 78,4%.

Diferențierea salariilor tarifare între ramurile economiei națio
nale nu corespunde în suficientă măsură importanței și specifi
cului activității lor. Chiar și ierarhia stabilită inițial prin salarii
le tarifare a fost deformată, dațorită creșterii în mod. diferit pe 
ramuri a ponderii adaosurilor variabile. Salarizarea diferențiată 
pe nouă grupe de ramuri a personalului.tehnic-administrativ a 
dus la un decalaj.excesiv de mare între salariile diverselor ca
tegorii ale acestui personal.

Normarea muncii nu- a ținut pasul cu ritmul înzestrării teh
nice a economiei, cu îmbunătățirile aduse organizării procesului 
de producție și cu creșterea calificării muncitorilor. Unele nor
me pentru lucrătorii salarizați în acord nu sînt elaborate pe bază 
de motivare tehnică, iar altele sînt deformate prin „corecta
rea" cu coeficienți care să asigure o anumită depășire a norme
lor. Faptul că în structura salariului mediu se are în vedere o 
depășire a normelor de aproximativ 20% a favorizat existența 
unui decalaj nejustificat între salariul total și cel tarifar.

Normarea muncii pentru lucrătorii în regie, care reprezintă 
circa 53% din totalul muncitorilor din economie, este mult ră
masă în urmă. Nu este încă rezolvată problema normării perso
nalului tehnic-administrativ, deși ponderea acestuia în totalul 
salariaților este însemnată.

In actuala sa reglementare, sistemul premial — atît pentru 
muncitori cît și pentru personalul tehnic-administrativ — nu 
reușește să îndeplinească în mod corespunzător rolul de stimu
lent pentru obținerea unor realizări superioare în muncă. 
Nefiind legate în suficientă măsură de realizarea sarcinilor fie
cărui lucrător, premiile s-au transformat în multe întreprinderi 
într-un adaos constant la salariul tarifar, ducînd la nivelări de 
cîștiguri. Acordarea lunară sau trimestrială a premiilor micșo
rează posibilitatea folosirii lor ca stimulent în realizarea unor 
indicatori sintetici anuali.

Constatând aceste neajunsuri, plenara Comitetului Central al

Partidului Comunist Român consideră necesar să se ia măsuri 
pentru îmbunătățirea sistemului de salarizare, avmd ca scop 
principal stabilirea mai precisă a salariilor în funcție de canti
tatea. calitatea și răspunderea socială a muncii, crearea unui 
raport mai rațional în scara salariilor.

In elaborarea măsurilor de perfecționare a sistemului de sa
larizare se-va urmări înfăptuirea următoarelor obiective:

— Asigurarea unei interdependențe mai strînse între reali
zările obținute în muncă și venituri ; menținerea principiului 
remunerării diferențiate a muncii complexe, calificate, față de 
munca simplă necalificată ; stabilirea unui raport mai echitabil 
între salariile diferitelor categorii de angajați, precum și îm
bunătățirea raportului intre salariile practicate in diferitele ra
muri de activitate.

— Creșterea rolului salariului tarifar de încadrare ca ele
ment determinant al salariului total, astfel ca el să stimuleze 
in primul rind ridicarea continuă a calificării tuturor lucră
torilor.

— Asigurarea unei diferențieri a salariilor in cadrul aceleiași 
categorii tarifare sau funcții, ținîndu-se seama de calitatea lu
crărilor efectuate, de inițiativa și operativitatea în muncă, de 
contribuția personală adusă la creșterea eficienței intregii acti
vități economice a unității.

— Diferențierea salariilor în funcție de vechimea neîntre
ruptă în aceeași unitate.

— Acordarea unor premii anuale muncitorilor și personalului 
tehnic-administrativ pentru creșterea eficientei economice re
flectată în principalii indicatori sintetici ai întreprinderilor.

— Acordarea unor premii în cursul anului acelor lucrători 
sau formații de lucru care obțin realizări deosebite în activitatea 
lor cu eficiență certă și imediată.

— Perfecționarea normării muncii prin introducerea de norme 
fundamentate științific, care să reflecte din ce în ce mai rigu
ros cantitatea de muncă reală necesară pentru efectuarea lu
crărilor.

— Aplicarea consecventă a principiului cointeresării materiale, 
care implică atit retribuirea salariaților după cantitatea și cali
tatea muncii, cit și răspunderea lor materială pentru neîndepli- 
nirea sarcinilor, pentru daunele aduse avuției obștești, interese
lor societății, din vina lor.

— Revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a 
întreprinderilor, stabilindu-se cu cît mai mare precizie obliga
țiile de serviciu, în scopul întăririi răspunderii personale pentru 
îndeplinirea sarcinilor, pentru respectarea riguroasă a discipli
nei în muncă și a celei tehnologice.

— Respectarea cu strictețe a criteriilor fundamentale de selec- • 
ționare și promovare a cadrelor pînă la cele mai înalte funcții : 
pregătirea profesională, rezultatele obținute în muncă, aprecie
rea obiectivă a priceperii manifestată în rezolvarea problemelor 
de conducere, înlăturîndu-se subiectivismul și arbitrariul.

— îmbunătățirea reglementării raporturilor salariaților cu în
treprinderea, a raporturilor și obligațiilor reciproce privind an
gajarea, transferarea, detașarea, desfacerea contractului de mun
că, salarizarea, timpul de lucru și de odihnă, precum și a obli
gațiilor întreprinderilor privind asigurarea condițiilor necesare 
pentru buna desfășurare a activității angajaților. Noul Cod al 
muncii, aflat în curs de elaborare, va trebui să cuprindă pre
vederi îmbunătățite, corespunzătoare actualei etape de dezvol
tare a economiei noastre socialiste.

(Continuare în pag. a Il-a)

Recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. a 
dezbătut și aprobat 
în unanimitate un 
complex însemnat 
de măsuri menite să 
ridice pe o nouă 
treaptă, calitativ su
perioară, întreaga 
dezvoltare a econo
miei noastre națio
nale. De la început, 
pentru a sublinia în
semnătatea docu
mentelor aș vrea să 
relev, ca o trăsătură 
specifică, faptul că 
ele reprezintă un 
ansamblu de măsuri 
bazate pe o concep
ție unitară, științi
fică, caracteristică 
întregii activități a 
partidului nostru. 
Consider că măsuri
le propuse și supuse 
discuției publice re
prezintă, în actuala 
etapă de dezvoltare 
a economiei națio
nale, pîrghii efici
ente in valorificarea 
mai bună a muncii 
sociale, în scopul 
dezvoltării puternice 
a forțelor de pro
ducție și creșterii în

Radu Mănescu 
adjunct al ministrului 

finanțelor
ritm rapid a pro
ducției materiale.

Perfecționarea în 
continuare a forme
lor și metodelor de 
conducere, organiza
re și planificare con
stituie, în momentul 
de față, o condiție a 
creșterii eficienței 
întregii activități e- 
conomice. Ea este 
cerută de asigurarea 
avîntului sporit al 
forțelor de produc
ție în actualul sta
diu de dezvoltare a 
economiei noastre, 
stadiu, care impune 
apropierea conduce
rii de producție, 
pentru mai buna va
lorificare a inițiati
vei creatoare a ma
selor de oameni ai 
muncii.

Documentele scot 
în evidență necesi
tatea folosirii mai 
eficiente a controlu
lui economic-finan-

ciar de către Minis
terul Finanțelor, de 
bănci și de întregul 
aparat financiar. In 
acest sens proiectul 
de Directive trasea
ză jaloanele nece
sare pentru mai 
buna folosire a rolu
lui și funcțiilor fi
nanțelor și creditu
lui în identificarea 
și punerea în valoa
re a rezervelor ma
teriale și bănești 
existente în econo
mie, pentru simpli
ficarea relațiilor din
tre buget și unitățile 
economice și întări
rea răspunderii în 
vederea cheltuirii 
raționale a mijloa
celor puse la dispo
ziția unităților eco
nomice.

Aplicarea cu con
secvență a măsurilor 
indicate în docu
mentele Plenarei 
Comitetului Central 
al P.C.R. va con
stitui un pas impor
tant în desăvârșirea 
construcției socialis
mului în patria noas
tră.

Acțiune de importanță
deosebită

Adoptarea de că
tre recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. a 
principiilor de bază 
privind îmbunătăți
rea organizării ad
ministrativ-teritoria
le a țării apare ca o 
măsură de excepțio
nală importanță pe 
linia îmbunătățirii 
întregii activități e- 
conomice, valorifică
rii la un nivel su
perior a resurselor 
naturale și de' mun
că, precum și a re
partizării proporțio
nale a forțelor de 
producție pe întreg 
cuprinsul patriei.

Actuala împărțire 
administrativ-terito
rială pe regiuni, ra
ioane. orașe și co
muni, stabilită cu 
mai mulți ani în ur
mă nu mai cores
punde etapei de dez
voltare economică și 
socială în care se 
află în prezent tara 
noastră. S-a ajuns 
la unele anomalii în 
organizarea unități
lor administrativ-te-

Conf. univ. 
Nicolae Djamo 
șeful catedrei de geo
grafie economică, A- 
cademia de studii 

economice
ritoriale ale țării. Ca 
geograf și istoric nu 
puteam să înțeleg 
cum se putea dez
volta în paralel, cu 
două funcțiuni si
milare, dar nu iden
tice, două orașe im
portante ale țării : 
Galațiul și Brăila, în 
aceeași regiune în 
care își avea reșe
dința orașul Galați. 
Menținerea acestui 
centru, cum este 
Brăila, ca de altfel 
multe altele în sub
ordonarea organelor 
regionale, care își 
au reședința în alte 
orașe, face ca ele să 
se dezvolte într-un 
ritm mai lent decit 
localitățile reședință 
de regiune, cărora li 
s-au repartizat, în

ultimii ani, cu prio
ritate fonduri mate
riale și bănești.

în legătură cu re
partiția județelor ca 
unități administra- 
tiv-teritoriale com
plexe, trebuie să a- 
rătăm că acestea 
creează deosebite a- 
vantaje. Vor dispare 
verigile intermedia
re care generează 
paralelisme, supra
puneri și îngreunea
ză, totodată, condu
cerea întregii activi
tăți economice, poli
tice și culturale.

Acțiunea de im
portanță deosebită 
întreprinsă de partid 
și guvern, privind 
îmbunătățirea orga
nizării administra- 
tiv-teritoriale a țării 
se înscrie în obiec
tivele trasate de 
Congresul al IX-lea 
al P.C.R., este orga
nic legată de măsu
rile preconizate pen
tru perfecționarea 
conducerii și plani
ficării întregii eco
nomii naționale.

Hotărîri care ne dau certitudinea progresului multilateral al 
țării noastre — ne spunea, referindu-se la recentele documente 
apărute în presă, adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 
octombrie — tînărul CORNEL DUMITRAȘ, frezor la Fabrica de 
mașini-unelte fi agregate București, evidențiat în producție în 
fiecare lună. Grijii pe care partidul o acordă viitorului nostru, 
continuă interlocutorul, înțelegem să-i răspundem printr-o mobi
lizare intensă, permanentă în realizarea sarcinilor care le avem 

de îndeplinit
Foto : O. PLEC AN

IN REGIUNEA 1 FRONT DE LUCRU PREA ÎNGUST
0LTENIA i ÎNSĂMÎNȚĂRILOR DE TOAMNĂ

Campania de toamnă în re
giunea Oltenia se află acum în- 
tr-un stadiu relativ avansat. Pînă 
la data de 7 octombrie se recol
tase porumbul de pe aproxima
tiv 200 000 hectare, ceea ce re
prezintă 75 la sută din suprafața 
cultivată. In întreprinderile agri
cole de stat, organizarea mai 
bună a muncii a permis strînge- 
rea porumbului de pe 86 la sută 
din terenul ocupat cu această 
cultură. Dacă avansul fermelor 
de stat asupra cooperativelor 
agricole poate fi explicat la re
coltarea porumbului prin dota
rea tehnică superioară, pentru 
celelalte lucrări de sezon nu mai 
pot fi aduse astfel de motivări. 
Or, detașarea sectorului de stat 
față de cel cooperatist, este evi
dentă și la alte lucrări de campa
nie. Astfel, în timp ce coopera
tivele agricole au însămînțat pînă 
la această dată 50 la sută din 
suprafață, în întreprinderile agri
cole de stat lucrarea reprezintă 
peste 60 la sută.

Dacă, în general, cifra medie 
la recoltatul porumbului cores
punde nivelului tuturor raioane
lor, cea a însămînțărilor ascunde 
unele diferențieri. în timp ce în 
cooperativele agricole ale orașu
lui Craiova, raioanelor Gilort, 
Filiași și Gorj, însămînțările sînt 
înaintate, în altele, ca de pildă, 
Strehaia, Băilești, Oltețu semăna
tul este rămas în urmă. Pînă 
acum vitezele de lucru au fost 
realizate și depășite, atît la re
coltat cît și la semănat. Ceea ce 
ridică însă semne de îngrijorare 
este ritmul actual de eliberare și 
pregătire a terenului. De tul- 
pinele de floarea-soarelui și 
coceni nu a fost eliberată decît 
65 la sută și respectiv 50 la sută 
din suprafață. Teren efectiv pre
gătit există doar pentru 60 la 
sută din planul de însămînțări. 
Semnificativă este situația ulti
melor trei zile cînd s-au însă
mînțat 52 000 hectare și s-au 
pregătit numai 2 000 hectare 1 
Astfel că, deși ultimele ploi au 
creat condiții optime semănatu

lui, frontul îngust de lucru înce
tinește mult desfășurarea lui. Ori 
unde mergi în regiunea Oltenia, 
observi că în aceste zile nu 
lucrează nici măcar un sfert din
tre semănătorile de cereale. 
Un calcul făcut la consiliul agri
col regional a demonstrat că, 
dacă se lucrează în ritmul din 
ultimele zile, semănatul culturi
lor păioase se va încheia cel mai 
devreme la 10—12 noiembrie. Or, 
experiența a demonstrat că epoca 
optimă de semănat pentru zona 
în care se află Oltenia ține doar 
pînă cel mai tîrziu la 20—25 
octombrie.

Există însă posibilități de re
cuperare. în unele unități ca, de 
exemplu, Pielești și Lăcrița, din 
raionul Balș, tractoarele nu sînt 
folosite la întreaga lor capacitate. 
La brigăzile ce deservesc aceste 
unități, ca și la altele, lucrul se 
începe după ora opt și se încheie 
foarte devreme. Tractoriștilor nu 
li se aduce masa la cîmp și se 
pierd ore prețioase cu deplasarea.

Oamenii nu sînt mobilizați sufi
cient pentru participarea la lucru, 
iar organizarea muncii la brigăzi 
nu întotdeauna este orientată 
spre acțiunile care nu permit 
întîrzieri. Așa, de exemplu, s-a 
întîmplat la cooperativa agricolă 
Radovanu, din raionul Craiova, 
unde porumbul cules și lăsat în 
cîmp, a fost prins și bătut de 
ploi cîteva zile deși existau forțe 
suficiente pentru strîngerea lui.

Acum, cînd a început timpul 
ploios, pentru transportarea lui 
la timp, fiecare zi bună de lucru 
trebuie folosită din plin, altfel 
pagubele vor fi duble, atît prin 
pierderile din recolta acestui an, 
cît și din cea a anului care vine. 
Consiliile agricole, uniunile co
operatiste și, direct cooperativele 
agricole trebuie să urgenteze 
strîngerea recoltei ce a rămas și 
mai ales să ia măsuri grabnice 
pentru eliberarea și pregătirea 
terenului necesar însămînțărilor.

N, COȘOVEANU



HOTÂRlREA PLENAREI CC AL P.CR.
cu privire la îmbunătățirea sistemului 

și majorarea salariilor
(Urmare din pag. I)

1. SISTEMUL TARIFAR
A. MUNCITORI

Sistemul tarifar de salarizare a muncitorilor va trebui să 
asigure :

a) Creșterea ponderii salariului tarifar de încadrare în sala
riul total al muncitorilor de la circa 78%, cit este astăzi în 
industrie și construcții-montaj, la circa 90% în industrie și circa 
88% în construcții-montaj, prin includerea în salariul tarifar 
a celei mai mari părți din actualele adaosuri variabile (îndeo
sebi cele provenite din depășiri medii de norme și premii lunare 
sau trimestriale). în transporturi, ponderea salariului tarifar va 
Ctește în același mod de la circa 82% la circa 90%.

Micșorînd simțitor decalajul actual între salariul tarifar și sa
lariul total, această măsură va stimula creșterea calificării, in 
vederea obținerii unui salariu mai mare în principal prin promo
varea de la o categorie de încadrare la alta. Totodată, la munca 
în acord, prin creșterea salariului tarifar, elaborarea și aplica
rea unor norme corecte de muncă, se creează condițiile necesare 
ca, la îndeplinirea normelor în jur de 100%, să se asigure âiît 
realizarea sarcinilor de producție, cît și a salariului mediu lunar 
planificat.

b) Reducerea diferențierii actuale a salariilor muncitorilor în
tre ramuri și o mai justă ierarhizare a ramurilor in raport cu 
importanța lor economică și condițiile de muncă. în acest scop, 
clasificarea ramurilor va cuprinde aproximativ 6 grupe.

c) Corelarea mai bună a salariilor tarifare pe categorii — co
respunzător deosebirilor dintre nivelul de calificare cerut pentru 
executarea lucrărilor — asigurîndu-se, totodată, diferențieri pro
gresive intre categoriile tarifare, în scopul stimulării muncito
rilor pentru ridicarea calificării și promovarea lor în categorii 
superioare. Se va simplifica sistemul de salarizare prin reduce
rea numărului de rețele tarifare-tip la 6—8, față de 18 cît se 
aplică în prezent,

d) Diferențierea salariilor tarifare ale muncitorilor din aceeași 
categorie, prin introducerea în cadrul fiecărei categorii a unui 
numai de trepte de salarii tarifare. Trecerea muncitorilor din- 
tr-o treaptă de salarizare la una superioară se va face de către 
conducerea întreprinderii pe bază de criterii, care să exprime : 
experiența și aptitudinile personale ale salariatului, conștiincio
zitatea cu care își realizează sarcinile de muncă, contribuția per
sonală la îmbunătățirea activității formației de lucru din care 
face parte.

e) Formele principale de salarizare a muncitorilor vor fi și în 
viitor salarizarea în acord și salarizarea în regie.

Pentru aplicarea în bune condițiuni a sistemului îmbunătățit 
de salarizare la muncitorii care lucrează în acord, se vor lua 
măsuri de perfecționare a normării muncii, de introducere a 
unor norme tehnice, care să reflecte cantitatea de muncă reală, 
necesară pentru efectuarea lucrărilor. O atenție deosebită se va 
acorda, de asemenea, normării muncii în regie. în vederea creă
rii posibilităților de a lega strîns salariul de munca efectiv 
prestată.

în condițiile actuale ale țării noastre, se apreciază că, în ma
joritatea ramurilor, există posibilități de extindere a muncii în 
acord pe bază de norme tehnice ; aceasta trebuie introdusă pes
te tot unde se justifică din punct de vedere economic, ca mijloc 
eficace de creștere a productivității muncii.

B. PERSONALUL

TEHNIC-ADMINISTRATIV

Sistemul tarifar de salarizare a personalului tehnic-adminis- 
trativ va trebui să asigure :

a) Creșterea ponderii salariului tarifar în salariul total de la 
circa 85% cît este astăzi, la circa 90—95%, prin preluarea în sa
lariul tarifar a celei mai mari părți din premiile trimestriale 
existente și a altor adaosuri.

b) Introducerea unui sistem de salarizare pe clase. Toate 
funcțiile tehnic-administrative vor fi grupate într-un număr de 
aproximativ 45 clase de salarizare, cu posibilități mai bune de 
diferențiere a salariilor între funcții, simplifieîndu-se în același 
timp actualul sistem care cuprinde peste 400 nivele de salarii.

c) Nivelul de salarizare a maiștrilor va fi stabilit corespunză
tor cu răspunderea și rolul lor în producție, astfel îneît să se 
asigure o diferențiere stimulativă (circa 15—20%) față de salarii
le muncitorilor din cea mai înaltă categorie de calificare, care 
lucrează sub conducerea lor,

d) O atenție deosebită va fi acordată numirii și promovării 
în funcțiile tehnic-administrative. în acest scop, pentru fiecare 
funcție, începînd cu directorul general și pină la funcțiile de 
execuție cu pregătire medie, se vor prevedea condiții minime de 
studii și stagiu, precizîndu-se prin regulament atribuțiile con
crete ce le revin.

Promovarea în funcții superioare urmează să se facă dintre 
cadrele cele mai bine pregătite, de regulă dintre cele încadrate 
în funcții imediat inferioare. Pentru anumite funcții ce se vor 
stabili, promovarea se va face pe bază de concurs.

e) Se va introduce sistemul de gradații pentru fiecare funcție. 
Frin aceasta se va asigura diferențierea salariilor tarifare în 
cadrul aceleiași funcții. Trecerea de ia o gradație la alta va per
mite creșterea treptată a salariului cadrelor care ocupă o pe
rioadă mai îndelungată aceeași funcție și aduc o contribuție spo
rită la realizarea sarcinilor datorită aptitudinilor personale și 
experienței în muncă.

Gradațiile se vor acorda pe baza vechimii, a calificării și ca
racterizării date de șefii ierarhici în fișa personală a salariatu
lui respectiv. Gradația obținută nu va putea fi retrasă decît în 
mod excepțional, în cazul unor abateri grave în muncă.

f) Pentru funcția de director de întreprindere, pentru funcții 
de conducere din ministere sau organe centrale și alte funcții si
milare, se va stabili o indemnizație lunară, diferențiată după 
mărimea întreprinderii, complexitatea sarcinilor și vechimea în 
funcție. Această indemnizație nu va fi inclusă în salariul tarifar.

g) Vor fi revizuite reglementările privind acordarea diferite
lor indemnizații, onorarii etc., urmărindu-se ca acestora să le 
corespundă o muncă efectivă prestată in plus, peste sarcinile 
ce revin angajaților respectivi pentru salariile tarifare ce le 
primesc.

Salariații nu pot exercita decît o singură funcție. Cei care 
prin lege au dreptul ia cumul de funcțiuni își pot exercita acti
vitatea la care cumulează numai după ce și-au îndeplinit inte
gral sarcinile de serviciu, cu stricta respectare a programului de 
lucru, la funcția de bază. Reglementarea cumulului se va face 
prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

h) Ierarhizarea ramurilor după nivelul salariilor tarifare ale 
personalului tehnic-ingineresc și economic va fi îmbunătățită, 
ținînd seama de necesitatea reducerii diferențierii actuale dintre 
salariile diferitelor grupe de ramuri. într-o primă etapă se con
sideră că va fi posibilă o ierarhizare a ramurilor din acest punct 
de vedere pe șapte grupe în loc de nouă cîte sînt în prezent.

i) în vederea folosirii raționale a cadrelor tehnice, economice 
și administrative precum și a aplicării corecte a sistemului de 
salarizare îmbunătățit, se vor elabora normative cu privire la 
numărul necesar de posturi tehnic-administrative și criterii pen
tru determinarea structurilor organizatorice optime ale întreprin
derilor. Pe această bază se vor asigura proporții raționale între 
funcțiile de conducere și cele de execuție, între posturile pentru 
care se cer studii superioare și cele pentru care sînt necesare stu
dii medii, precum și între funcțiile tehnice, economice și de alte 
specialități. Se va urmări înlăturarea paralelismelor, a activită
ților inutile, o mai bună delimitare între muncile de nivel me
diu și de nivel superior.

j) Principiile sistemului de salarizare pentru personalul teh- 
nic-administrativ vor fi adaptate, ținîndu-se seama de specificul 
întreprinderilor și centralelor industriale, precum și de cel al 
muncii în aparatul din ministere, din instituții centrale și lo
cale ale administrației de stat.

în vederea atragerii în aparatul central a unor specialiști cu 
înaltă calificare și cu mare experiență, salariile tarifare în or
ganele centrale vor trebui să fie mai mari decît cele ale func
țiilor similare din unitățile subordonate. în acest scop se va 
stabili o grupare mai corespunzătoare a ministerelor și a celor
lalte organe centrale din punct de vedere al nivelului de salari
zare a personalului acestor instituții.

2. ACORDAREA SPO
RURILOR LA
SALARIUL TARIFAR

a) In toate ramurile și sectoarele de activitate se va acorda, 
tuturor categoriilor de salariați, un spor peste salariul tarifar 
pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate. Aceasta va 
contribui ia permanentizarea cadrelor și reducerea fluctuației 
lor, asigurînd totodată o diferențiere și pe această cale a sala
riilor pentru cadrele cu vechime și experiență îndelungată în 
muncă.

Sporul de vechime va fi stabilit în cote procentuale, pe tranșe 
de vechime neîntreruptă în întreprindere, după cum urmează :

tranșe de vechime

5—10 10—15 15—20 peste 20
ani ani ani ani

cote procentuale

3 5 7 10

Sporul de vechime nu se va include în salariul tarifar.
b) Pentru unele locuri de muncă cu condiții deosebite, Con

siliul de Miniștri va putea aproba sporuri la salariile tarifare. 
Aceste sporuri nu se vor include în salariul tarifar și se vor 
plăti atîta timp, cît salariații respectivi lucrează în aceleași 
Condiții.

Avînd în vedere faptul că ponderea salariului tarifar în 
salariul total mediu planjficat va reprezenta aproximativ 90%, 
diferența de 10% va fi acoperită atît de sporurile arătate mai 
sus cît și de alte sporuri, ca de pildă sporul de șantier pentru 
lucrătorii nelocalnici, sporul pentru ore de noapte, premii pen
tru realizări deosebite în cursul anului etc., care vor fi regle
mentate prin acte normative.

3. ACORDAREA 
PREMIILOR

a) Muncitorilor și personalului tehnic-administrativ li se 
acodă premii anuale (gratificați!) pentru depășirea anumitor 
indicatori sintetici principali stabiliți pentru întreaga între
prindere, a căror realizare se oglindește în bilanțul anual.

La baza constituirii premfilor anuale va sta creșterea renta
bilității, exprimată ca un raport între beneficiu și prețul de 
cost complet fie sub forma cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă sau a altor indicatori specifici diferitelor activități eco
nomice. în vederea stimulării unor laturi ale activității între
prinderilor care nu se reflectă decît în parte în creșterea ren
tabilității, dar a căror îmbunătățire prezintă un interes deose
bit pentru economia națională — cum ar fi sporirea expor
tului, creșterea producției la 1 000 lei fonduri fixe și altele — 
se vor putea stabili și unul sau doi indicatori de premiere 
complementari, care vor fi aleși în funcție de specificul fiecărei 
ramuri și — eventual — chiar al unor întreprinderi.

Mărimea fondului de premiere va fi stabilită în raport de 
gradul de depășire prin efort propriu a rentabilității planifi
cate, iar fondul de premiere va fi alimentat din beneficiul rea
lizat peste plan. Atunci cînd vor fi depășiți și indicatorii com
plementari, fondul de premiere va spori în mod corespunză
tor, iar dacă aceștia nu vor fi realizați, fondul de premiere 
cuvenit pentru depășirea rentabilității va fi redus în anumite 
proporții.

Mărimea premiilor anuale individuale va fi stabilită în ra
port cu contribuția efectivă a fiecărui lucrător la realizările 
obținute de întreprinderea respectivă.

b) Salariaților sau grupelor de salariați care obțin realizări 
deosebit de bune în activitatea lor, cu eficiență economică certă 
și imediată, cum sînt reducerea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale din import sau deficitare, creșterea 
producției de calitate superioară sau de export, luarea unor 
măsuri tehnico-organizatoriee cu efecte imediate asupra creș
terii productivității muncii, li se vor putea acorda premii șî în 
cursul anului. Salariații vor trebui să fie încunoștirtțați din 
timp despre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească pentru 
a fi îndreptățiți să primească astfel de premii. Fondurile des
tinate acestor premii vor fi incluse în prețul de cost planificat 
al producției.

4. Întărirea 
răspunderii
MATERIALE Șl DIS

CIPLINARE

A SALARIAȚILOR
Aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărîre va deter

mina sporirea simțitoare a salariului tarifar, atît prin includerea 
celei mai mari părți a adaosurilor variabile actuale, cît și ca 
urmare a majorării generale a salariilor. Aceasta sporește răs
punderea fiecărui salariat pentru îndeplinirea sarcinilor stabi-

lite, realizarea lor integrală constituind un criteriu obligatoriu
pentru acordarea în întregime a salariultiț tarifar.

Salariul tarifar va fi plătit muncitorilor care lucrează în 
acord direct proporțional cu îndeplinirea sarcinilor de produc
ție; el se va plăti in proporție de 100% in condițiile realizării 
integrale a normelor, orice depășire sau nerealizato a acestora 
reflectindu-se corespunzător intr-un plus sau minus 
Salariul tarifar al muncitorilor care lucrează în regie,'pe 'ba/a 
unor sarcini concrete de muncă, le va fi plătit în întregime în 
cazul realizării integrale a sarcinilor stabilite. Neîndeplinir&S 
sarcinilor de către acești salariați atrage după sine diminuarea 
salariilor într-o anumită proporție, determinată pe baza unor^ _ _______—- — ____  ______—- —-------- -----
criterii ce vor fi aprobate de Consiliul de Miniștri. Așa cum' .^dticției și a muncii. Pentru cointeresarea maiștrilor în îndepli- 
s-a arătat, obținerea de rezultate superioare de către această ca-jf 
tegorie de salariați va fi răsplătită prin sistemul premial, : -

Pentru personalul de conducere (director, inginer șef, copțăbil . 
șef), precum și unii șefi de servicii — cum ar fi șef Serviciu 
planificare, producție, organizarea muncii — acordarea salariului 
tarifar integral va putea fi condiționată de realizarea unor indi
catori sintetici pe întreprindere : producția marfă, cheltuielile 
maxime la 1 000 lei producție marfă etc. i ?

Pentru funcțiile de conducere ale altor compartimente, cum 
ar fi șef serviciu tehnic, mecanic șef, plata salariului tarifar va 
fi condiționată de realizarea unor indicatori sintetici pe între
prindere, ca cei arătați mai sus, precum și de îndeplinirea unor 
sarcini proprii compartimentului respectiv.

Plata salariilor tarifare pentru angajații cu funcții de execuție 
va trebui să fie legată în primul rînd de îndeplinirea sarcinilor 
stabilite pentru compartimentul din care fac parte, precum și 
de realizarea unor Sarcini personale de serviciu.

Mărimea cotelor de reducere a salariului tarifar în luna res
pectivă va fi stabilită pentru fiecare categorie de salariați în 
mod diferențiat, pe compartimente și chiar între grupe de 
funcții, ținînd cont dă importanța indicatorilor sau sarcinilor 
neîndeplinite, de contribuția fiecărei funcții în parte la realiza
rea acestora, de cauzele nerealizării etc., asigurîndu-se cel puțin 
salariul minim prevăzut de Codul muncii în cazurile în care 
nereâlîzăriie provin din motive independente de activitatea sala
riatului.' ’ ~ . V - -- -■ 4

Salariații poartă răspunderea materială pentru pagubele de 
orice natură produse din vina tor unităților în care lucrează. 
In scopul întăririi acestei răspunderi, vor fi revăzute actualele 
reglementări privind imputările, astfel îneît acestea să fie dife
rențiate în 
cel vinovat.

In scopul 
arătate mai 
care nu-și îndeplinesc conștiincios sarcinile ce le revin, nu res
pectă disciplina tehnologică, dau lucrări de calitate necorespun
zătoare, nu respectă întocmai indicațiile de serviciu date, au 
absente nemotivate 
ciplinare Urmează a

de'țajariu. 
ie, pe 'baza

raport cu mărimea pagubei și funcția deținută de

întăririi disciplinei în muncă, în afară de măsurile 
sus. se vor aplica sancțiuni disciplinare salariaților

sail alte abateri în muncă. Sancțiunile dis- 
fi gradate in funcție de gravitatea abaterii.

II. CU PRIVIRE LA MAJORAREA 

SALARIILOR
Atenția deosebită pe care partidul o acordă ridicării sistema

tice a nivelului de trai al celor ce muncesc se reflectă în creș
terea salariului real. Principala cale folosită în acest scop este 
sporirea salariului nominal, atît prin creșterile de la an la an 
ale salariului mediu, prevăzute în plan, cît și prin majorările 
generale de salarii.

Pe baza hotărîrilot Congresului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, s-a început în acest an, așa cum s-a arătat, acțiunea 
de majorare generală a salariilor, de efectele ei bucurîndu-se cei 
cu salarii mici. O dată cu îmbunătățirea sistemului de salarizare 
se va continua acțiunea de majorare generală a salariilor, eșalo
nat pe ramuri în anii 1968—1969, pentru ca în 1970, ultimul an al 
cincihălUlUi, toți salariații să beneficieze de această majorare.

Creșterea an de an a salariului mediu, prevăzută in planul de 
stat, împreună cu majorarea generală a salariilor, in medie cu 
12,3 la sută, vor asigura sporirea salariului mediu de la 1 115 lei 
in anul 1965 la peste I 400 lei in 1970, adică cu circa 26%.

1. Pentru a se asigura o diferențiere mai justă a salariilor tari
fare și totale intre ramuri și Creșterea într-o proporție mal mare 
a salariilor mici, majorarea generală medie a salariilor pe în
treaga economie de 12,3’/» va fi acordată diferențiat pe categorii 
de personal, precum și pe ramuri și subramuri. Pe categorii de 
personal, creșterea medie a salariilor urmează a fi diferențiată 
între aproximativ 12,6% pentru muncitori și 11,8% pentru per
sonalul tehnic-administrativ și de specialitate.

Pentru muncitori, creșterea medie de 12,6% va fi diferențiată 
pe ramurile economiei naționale între 11,1% în industrie — unde 
ponderea celor cu salarii mici este astăzi cea mai scăzută — și

Grupe de salarii După majorarea 
salariilor mici 
la 1.VIII.1967

preliminat 
1970

701—1 000 lei 38,5 23 51001—1500 lei 40,9 47 31 501—2 500 lei 18,3 2 50peste 2 500 lei 2.3 4,2

După cum rezultă din aceste date, în 1970, cînd salariul mediu 
pe economie va fi de peste 1 400 lei, ponderea salariaților cu 
salarii pînă la 1 000 lei scade foarte mult, ajungînd la 23,5%, în 
timp ce ponderea salariaților cu salarii între 1 000—1 500 lei și 
între 1500—2 500 lei, crește sensibil.

4. Ținînd seama de fondurile totale de salarii prevăzute în 
planul cincinal, majorarea în continuare a salariilor și introdu
cerea sistemului de salarizare îmbunătățit se vor efectua eșalo
nat pe ramuri, începind cu trimestrul IV 1968.

La stabilirea ordinei ramurilor în care urmează să se majo
reze salariile se va avea în vedere ponderea celor cu salarii mici 
în cadrul fiecăreia, mărimea fondului de salarii Suplimentar ~ 
necesar, precum și ordinea în care a fost aplicată majorarea 
generală a salariilor în anii 1964—1965.

Date fiind problemele multiple pe care le ridică trecerea la 
sistemul de salarizare preconizat, acesta va fi mai îhtîi experi
mentat în cîteva întreprinderi mai reprezentative din diferite 
ramuri, începînd cu trimestrul I 1968.

Pe baza experimentării în Întreprinderi, se vor verifica soluțiile 
preconizate, se vor face eventuale corecturi necesare și se vor 
supune spre aprobare conducerii de partid și de stat propunerile 
în vederea extinderii sistemului îmbunătățit de salarizare și a

desfa-

stabi- 
loc de 

fiind

mergîndu-se pînă la reducerea salariului tarifar de încadrare 
— prin retfS^radafea temporară sau definitivă — sau la 
cerea contractului de muncă.

Regulamentele de ordine interioară vor fi revizuite, 
lindu-se cu precizie obligațiile de serviciu la fiecare 
muncit? respectarea prevederilor acestor regulamente 
urmărită cu strictețe.

O atenție deosebită se va acorda intăririi autorității și 
maistrului, atît in organizarea muncii și aprecierea contribu
ției muncitorilor subordonați ia realizarea sarcinilor de pro
ducție, cit și in tragerea la răspundere a acestora in cazul 
provocării de pagube sau al unor abateri de la disciplina pro- 

rolului

nirea cu conștiinciozitate a acestui rol, sistemul de salarizare 
va trebui să aibă în vedere atît stimularea lor în cazul obți
nerii de rezultate bune ale formațiilor de lucru pe care le 
conduc, cît și răspunderea lor materială pentru neîndeplinirea 
sarcinilor de către muncitorii subordonați.

★

In elaborarea măsurilor pentru aplicarea sarcinilor stabilite 
de Comitetul Central pentru îmbunătățirea sistemului de sa
larizare se va ține seama de specificul diferitelor ramuri de 
activitate, în așa fel incit ele să asigure realizarea obiectivelor 
urmărite prin aceste îmbunătățiri.

- Astfel, în agricultură se va avea în vedere caracterul sezo
nier al activității și faptul că rezultatele muncii depuse pot fi 
cunoscute numai la sfîrșitul anului ; că alături de indicatorul 
beneficiu, prezintă importanță deosebită pentru economie și 
indicatorul producție agricolă marfă.

In construcții se va ține seama de însemnătatea deosebită 
a dării în funcțiune la termen și înainte de termen a obiecti
velor și a atingerii parametrilor proiectați.

In comerț se va extinde salarizarea pe bază de cote procen
tuale și remiză, direct proporționale cu volumul vînzărilor, 
ținînd seama de felul mărfurilor vîndute, de sezonalitate și 
altele. Sistemul de retribuire pe baz,ă de remiză va trebui să 
fie extins și în alte sectoare ala - circulației mărfurilor, inclu
siv cel al achizițiilor de produse.

Vor trebui avute în vedere situațiile specifice la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare a personalului de specialitate dîK 
unitățile sectorului social-cultural (invățămint, cercetare științi
fică, sănătate, artă- cultură etc). Astfel, salarizarea personalului 
de specialitate 
gradații, ca și 
același timp și 
pînă acum, un

Adaptarea măsurilor preconizate pentru îmbunătățirea sis
temului de salarizare la sarcinile și condițiile fiecărei ramuri 
trebuie să contribuie la creșterea cointeresării materiale a sala
riaților din toate sectoarele de activitate, la obținerea de rezul
tate tot mai bune în muncă.

din aceste sectoare se vă face după funcții și 
în celelalte sectoare, iar în cazul îndeplinirii în 
a unei funcții de Conducere se va acorda, ca și 
salariu pentru funcția de conducere respectivă.

18,7% în silvicultură, unde această pondere este cea mai ridicată. 
La rîndui lor, aceste majorări se vor diferenția — în limite mai 
restrînse — în cadrul ramurilor, pe subramuri și rețele tarifare 
de salarizare.

2. Intrucît lucrătorii care pînă la 1 august 1967 erau în gru
pele de salarii de pînă la 600 lei au beneficiat încă în acest an 
de o majorare de salariu de 19j%, ei vor mai primi, cu prilejul 
aplicării sistemului de salarizare îmbunătățit, sporul cuvenit 
pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Lucrătorii care 
pînă la 1 august 1967 erau în grupele de salarii de la 600 la 700 
lei și de la 700 la 750 iei, ale câtor salarii au fost deja majorate 
cu 11,5%, respectiv cu 7%, vor beneficia în continuare, în afara 
sporului de vechime, și de o anumită creștere a salariului tari
far pentru a se asigura diferențierea corespunzătoare față de 
categoriile de salarizare inferioare.

3. Se va asigura majorarea in proporție mai mare a salariilor 
tarifare la categoriile inferioare, în așa fel îneît raportul între 
salariul tarifar al' categoriei maxime și cel al primei categorii 
de muncitori calificați să scadă de la 1,58—1,91 (existent înainte 
de majorarea salariilor mici) la circa 1.50—1 76 Totodată, ca ur
mare a sporirii cu precădere a Salariilor din grupele inferioare, 
se va reduce raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu 
pe economie.

Aplicarea măsurilor arătate mai sus va duce Ia modificări 
substanțiale ale repartizării preliminate pînă în 1970 a salariați
lor pe grupe de salarii, în procente, așa cum rezultă din tabelul 
de mai jos;

majorării salariilor la nivelul fiecărei ramuri. După terminarea 
acțiunii în toate ramurile, sistemul de salarizare îmbunătățit va 
fi definitivat.

*
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

aprobînd măsurile privitoare la îmbunătățirea sistemului de sa
larizare și majorarea salariilor corespunzător posibilităților și 
cerințelor etapei actuale de dezvoltare a României socialiste, 
apreciază că aplicarea lor va contribui la creșterea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii, va determina ridicarea 
pe o treaptă superioară a cointeresării materiale a tuturor sa
lariaților în realizarea sarcinilor ce le revin, în creșterea siste
matică și rapidă a productivității muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produselor, în sporirea eficienței in 
toate domeniile de activitate.

Plenara Comitetului Central își exprimă convingerea că mun
citorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii din întreprinderi și 
instituții, toți cei ce muncesc, vor pune întreaga lor capacitate 
creatoare în slujba întăririi potențialului economic și a înfloririi 
multilaterale a patriei — chezășie a unei vieți tot mai prospere 
și mai civilizate a poporului.,



Vizita delegației parlamentare
italiene

Primirea de către președintele
Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit joi după-amiază delegația 
parlamentară italiană, condusă 
de senatorul Giuseppe Maria 
Sibille, președintele Grupului 
parlamentar Italia-România, 
care se află în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton

BUCUREȘTI

Breitenhofer și Gheorghe 
Stoica, membri ai Consiliului 
de Stat, Ion Pas, președintele 
Grupului național român al 
Uniunii interparlamentare, alți 
deputați, precum și însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București, Pasquale 
Baldocci.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu parla
mentarii italieni într-o atmo
sferă de caldă cordialitate.

• ••••••••••••••••

LA PREȘEDINTELE MARII ADUNĂRI
CLASAMENT

17 goluri și totuși
Fault pe

stadionul Republicii

puțin... fotbal

NAȚIONALE
Joi la amiază, președintele 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, Ște
fan Voitec, a primit delegația 
parlamentară italiană condusă de 
senatorul Giuseppe Maria Sibil
le, președintele Grupului parla
mentar Italia-România.

La întrevedere, care a 
într-o atmosferă cordială, 
nească, au luat parte
Gydrgy, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei ju-

decurs 
priete- 
Kovacs

Baldocci, a oferit joi seara o re
cepție.

Au luat parte Ștefan Voiteo, 
Kovacs Gyorgy, Ion Pas, Vasile 
Gliga, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., deputați. 
alte persoane oficiale, precum și 
membrii delegației parlamentare 
italiene.

A participat Lelio Basso, pre
ședintele Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare.

(Agerpres)

1. Steaua 8 5—1—2 16— 8 11
2. U. Cluj 8 4—2—2 10— 8 10
3. Dlnamo Bacău 8 5—0—3 13—14 10
4. ;F. C. Argeș 7 4—1—2 10— 5 9
5. U. Craiova 8 4—1—3 10—10 9
6. U. T .A. 8 4—0—4 8— 8 8
7. A.S.A. Tg. Mureș 8 3—2—3 11—12 8
8. Dinamo București 7 2—3—2 7— 5 7
9. Farul 8 2—3—3 9—11 7

10. Petrolul 8 3—0—5 9—10 6
11. Rapid 7 2—2—3 5— 8 6
12. Steagul roșu 8 2—2—4 8—10 6
13. Progresul 8 2—2—4 7—11 6
14. Jiul 7 2—1—4 7— 8 5

• • • • • • • •

ridice a M.A.N., Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al Grupului nați
onal român al Uniunii interpar
lamentare, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., Tudor Ionescu, membru 
în Comisia de politică externă a 
M.A.N., C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membru în Comisia juri
dică a M.A.N.

A asistat însărcinatul CU a- 
fâceri ad-interim al Italiei la 
București, Pasquale

♦
Cu ocazia vizitei 

stră a delegației 
italiene, condusă 
Giuseppe Maria Sibille, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București, Pasquale

SEMICENTENARULMARELUI OCTOMBRIE

Privind meciul 
Progresul — Petro
lul, cîștigat cu 1—0 
de bucureșteni am 
știut, ah, am știut că 
la Cluj, cralovenii 
vor pierde din nou. 
Jocul de doliu al 
campionatului pe 
„Republicii" s-a ju
cat. Șoangher și Din- 
cuță, Neaeșu (în str. 
dr. Staicovici se sle
iesc fîntînile !) și 
Dridea au fost „gro
parii" de joi ai min
gii de fotbal. Amin, 
Oaidă ! * '
dea I 
ierte 
bal.

De______
săptămînă suflă 
tul pe stadioane, 
„Republicii" cred că 
erau numai rudele 
progresiștilor. Geme 
gazonul de insatis
facție. Iartă-1, Ane- 
fule, pe Peteanu că 
nu e vinovat, ține loc 
de fotbalist, ce să 
facă și el ?

Ieri, am înțeles o- 
dată pentru totdeau
na, că atita vreme cît 
la o echipă de divl-

Adrian Pâunescu

A este scos din

al Italiei 
Baldocci.

în țara noa- 
parlanientare 
de senatorul

•—
A
întoarcerea 
tovarășului 

Maxim Berghianu 
din Bulgaria

în ziua de 12 octombrie s-au 
încheiat la Sofia convorbirile o- 
ficiale dintre delegația condusă 
de Maxim Berghianu, președin
tei# Comitetului de Stat al Pla
nificării din Republica Socialistă 
România, și delegația condusă de 
Apostol Pașev, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării 
din Republica Populară Bulga
ria, referitoare la colaborarea e- 
conomică dintre cele două țări 
în perioada 1971—1975.

Cu acest prilej, loan Beldean, 
ambasadorul României Ia Sofia, 
a oferit o masă. Din partea bul
gară au participat Apostol Pașev, 
Simeon Peev, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Ivan Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Au 
fost prezenți membri ai celor 
două delegații.

★
în aceeași zi, delegația condu

să de tovarășul Maxim Berghianu 
s-a înapoiat în patrie.

(Agerpres)

Adunare festivă 
la Oradea

în sala Teatrului de stat din 
Oradea a avut loc joi după- 
amiază o adunare festivă pri
lejuită de împlinirea a 23 de 
ani de la eliberarea orașului 
Oradea de sub ocupația fas
cistă. în fața unui mare nu
măr de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului, români, maghiari și 
de alte naționalități a luat cu- 
vîntul colonel loan Bordeiu.

(Agerpres)

ÎN

azi,

ZILELE CULTURII SOVIETICE

Cu regizorul A. PTIȘKO 
despre producția de filme din U.R.S.S

— In ce măsură se re
flectă în activitatea studio
urilor sovietice intensele 
pregătiri ce se desfășoară 
pretutindeni în vederea 
sărbătoririi semicentena
rului Marii Revoluții din 
Octombrie ?

A. PTUȘKO: „Răspunsul nu 
este atît de ușor cum s-ar părea: 
la noî funcționează cîteva zeci 
de studiouri (Mosfilm, Gorki și 
Lenfilm fiind numai cîteva 
dintre cele mai mari), la care se 
adaugă și o serie de studiouri 
naționale. în felul acesta, 
a face o selecție din cele peste 
o sută de filme ce se toarnă în 
prezent, ar însemna o întreprin
dere destul de riscantă. Voi în
cerca însă să vă răspund la în
trebare, pomenind numai cîteva 
dintre producțiile ce sînt pe cale 
a fi terminate — sau Care s-au 
terminat recent.

Efim Dzigan a realizat, după 
cartea lui Serafimovici, filmul 
„Torentul de fier", așteptat, cu 
justificat interes, de către public, 
în legătură cu acest creator, îmi 
permit să fac și o paranteză : în 
cadrul festivităților prilejuite de 
sărbătoarea semicentenarului, a 
fost prezentat — în „reluare" •— 
și celălalt film, celebru, al lui 
Dzigan (cunoscut și spectatorilor 
din țara dv.) „Noi, cei din Krond- 
stadt" ; ei bine, contrar așteptă
rilor că această reluare va fi un 
eveniment „închis", de cinema
tecă, prezentarea filmului s-a 
transformat într-o autentică pre
mieră .

...Alexei Saltîhov, unul dintre 
regizorii tineri, realizează acum 
filmul „împărăția femeilor", film 
închinat dragostei și patriotismu
lui, scoțînd în evidență tăria de 
caracter a unor ființe considera
te, încă de către mulți, mai 
slabe, mai ușor de învins. De a- 
semenea, un alt tînăr regizor, 
Surin, a terminat de curind fil
mul „Poveste despre comisar" — 
cred că a și intrat pe piață, de 
altfel — un film care a suscitat 
vii discuții și care a fost pe larg 
analizat de către critica noastră 
cinematografică.

în general, principala preocu
pare a studiourilor noastre este,

după cum vă închipuiți, aduce
rea în prim-plan atît a anilor 
revoluției, cît și adîncile prefa
ceri de conștiință pe care ea le-a 
îndeplinit, în suflet și mentalita
te, pînă în zilele noastre. O co
producție bulgaro-sovietică, de 
pildă, ce se toarnă în prezent, 
urmărește reacțiile pe care le 
poate naște în diverse medii so
ciale faptul că un curier bulgar 
reușește să aducă în țară cîteva 
dintre primele scrisori ale lui Le
nin ; filmul în cauză, poartă ti
tlul de altfel : „Primul - Curier".

Și pentrucă tot am ajuns la 
coproducții, țin să menționez 
cîteva dintre titlurile (și realiza
torii) unor foarte ambițioase pro
iecte de înaltă artă cinematogra

fică : o coproducție sovieto-ita- 
lo-americană va fi închinată 
vieții lui Șaliapin, și va fi reali
zată de către M. Donskoi.

Pe de altă parte, Kulidjanov 
lucrează la ecranizarea cunoscu
tului roman al lui Dostoiewski 
„Crimă și pedeapsă", iar Ivan 
Pîriev termină tocmai „Frații 
Karamazov", după același autor. 
După cîte credem că ați și aflat, 
s-a terminat și filmul „Ana Ka
renina", după Tolstoi, în regia 
lui Alex. Zahin, cu Tatiana Sa
moilova în rolul titular. în felul 
acesta, marii noștri scriitori cla
sici vor fi prezenți — prin inter
mediul ecranului, de astă dată, 
și în opere de înalt nivel artis
tic —- în mijlocul evenimentelor 
culturale ce vor 
sărbătoare.

H.

Spedacol al 
academic

Amin, 
Dumnezeu 
pe mister

mai mult de-o 
vtn- 

i. Pe

zia — ----
cinci rînduri dc naf- 
taline Neaeșu (jucă
tor altădată vioi) 
pentru a apăra glo
ria clubului, ei bine, 
nu vom avea fotbal. 
Simplu ca Dună ziua. 
Juniorii așteaptă 
țrină la sastisire un 
loc, într-o echipă, 
și-1 obțin aproape de 
30 de ani, cînd le 
duduie alcoolul în 
tălpi.

Ne-am obișnuit 
să-i criticăm pe ar
bitri pentru erorile 
lor din teren. Arbi
trul C. Nițescu n-a 
fost prea inspirat 
ieri. Dar ce era să 
facă? De partea cui 
să dea lovitură libe
ră, cînd zăpăceala 
cuprinsese pe toți 
combatanții ? Un 
singur fault trebuia 
acordat: împotriva
jocului propriu-zis. 
Pentru că meciul 
Progresul — Petro
lul, lamentabil in cel 
mal profund înțeles 
al cuvîntului, a fost

îm-un imens fault 
potriva fotbalului. Se 
vede treaba că în 
fotbal trebuie între
prins ceva. Dar tre
buie întreprins. Cu 
o echipă (Steaua) în 
formă nu se face 
primăvară. Vor rîde 
stadioanele de tehni
ca jucătorilor ca de 
gesturile unor umo
riști, dacă nu sînt in
troduși 7—8 tineri în 
fiecare echipă. Cei 
ce se află acum pe 
teren nu sînt bătrîni 
biologic, ci sînt îm- 
bătrînîți de indolen
ța și de rocadele ve
chii federații, de ne
priceperea antreno
rilor, de propria lor 
slăbiciune omeneas
că. Nu alcoolul e de 
vină înainte de toate 
că-1 pierdem pe Var
ga (dinamovistul) 
faptul că acestuia 
l-a fost insuflată 
deea că vocația 
este fotbalul și 
este o vocație 
care, spre binele 
trebuie s-o respecte.

E de vină echipa 
„Viitorul" că nu mai 
e ?. E de vină poate 
sistemul de viață al 
fotbalului nostru. 
Sîntem de vină și 
noi, spectatorii, că 
mai mergem la me
ciuri de felul celui 
dintre Progresul și 
Petrolul. Cineva îmi 
spunea că i se dere
glase puțin televizo
rul și cînd s-a întors 
din bucătărie a cre
zut că sînt „desene 
animate". Dar 
unde ? Măndoiu 
cea 
pase 
care 
(și.
faima.

Faultul 
s-a comis joi, 
.Republicii" (ca 

alte

CONSTANȚA ARAD

una 
în 
i-au 
vai,

de 
fă- 

din acele 
reflectoare, 

făcut lui 
și nouă !)

0 echipă victorioasă 
intr-un meci egal...

Textiliștii învingători 
acasă

ci 
nu

1- 
lui 
că 
pe 

lui,

imens care 
pe 

„nepuoitcii w» Și 
pe alte stadioane, 
după cîte aud) tre
buie sancționat prin- 
tr-o lovitură de pe
deapsă drastică. Să 
intre în arenă juni
orii. Să vedem o 
sută de jucători noi. 
Să-l creștem cu iubi
re șl exigență, să-i 
facem vedete șl să-l 
obligăm pe Teașcă să 
aleagă avînd de 
unde.

...In rest, e toamnă, 
și copacii sînt goi ca 
stadioanele.

Joi după-amiază pe stadionul 
1 Mai din Constanța, 15 000 de 
spectatori au fost martorii unui 
joc de fotbal care a plăcut. Cele 
două echipe — Farul și Steaua 
— au făcut o adevărată risipă 
de energie. Constănțenii au con
dus în cea mai mare parte » 
timpului dar militarii, chiar și 
în ultimele minute cînd aveau 
la pasiv 2 goluri, au știut să gă
sească resursele necesare pentru 
a echilibra situația.

Scorul a evoluat interesant: Tu- 
fan, în minutul 10, bine deschis 
de Kalo șutează slab și Haidu, 
neatent, scapă mingea în poar
tă. La reluare, constănțenii în
scriu din nou. Kalo îl deschide 
perfect pe Iancu care, din plon
jon, înscrie. La 2—0 putini spec
tatori ar fi putut anticipa fina
lul. Relaxarea „Farului" dă po
sibilitatea militarilor să înscrie 
două goluri prin Voinea și Soo 
(în minutele 59 și 68)... Un nou 
iureș al gazdelor și... 4—2 pen
tru Farul prin Zamfir și Kalo în 
minutele 71 și 78. Dar oaspeții 
ripostează și, nesperat, egalează 
în cîteva minute. Autorii golu
rilor : Constantin minutul 84 și 
Tătaru II, trei minute mai tîr- 
ziu. _ _.

De data aceasta băieții, răsfă- 
țații orașului de pe Mureș, au 
infirmat tradiția meciurilor pier
dute acasă cu care pășiseră în 
actualul campionat. Scorul de 
2—1 reflectă fidel realitatea de 
pe teren. După o repriză anostă, 
în care gazdelor le-a lipsit omul 
de gol, prima jumătate a repri
zei a doua consemnează victoria 
fotbaliștilor arădani. Formația 
din Tg. Mureș a adoptat tactica 
apărării „beton", invitînd, parcă, 
atacul advers. U.T.A, în astfel de 
situație a ieșit cu întreaga echi
pă la poarta lui Bay, mizînd pe 
eficacitatea lui Chivu și Pop (ul
timul, total neinspirat în fazele 
de finalizare). Dar tot oaspeții 
sînt cei care au cele mai multe 
ocazii de gol: în minutele 18, 
20, 25 atacanții mureșeni ratea
ză copilărește din poziții ideale. 
După pauză, unele modificări 
inspirate fac în minutul 50 ca 
tabela de marcaj să arate 1—0. 
Autor : Chivu dintr-o centrare a 
lui Petescu. In minutul 68 Chi
vu, după un dribling, îl pune în 
poziție de șut pe Șchiopu care 
ridică scorul la 2—0. Apoi la un 
corner executat de Raksi, mure
șeanul Czako îl face pe Gomea 
spectator : 2—1.

C. GHINEA ION D. DANCEA
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Astăzi se deschide

Colocviul
PETRU COMARNESCU

DESPRE:

lui Brâncuși

de V. G. Paleolog

Brâncuși

internațional

„Tinerețea

PENTRU TINERET

La 10 ani de la moartea 
marelui artist român, foru
rile noastre artistice și cul
turale au organizat un co
locviu internațional care va 
întruni intre 13 și 20 octom
brie un număr mare de per
sonalități din întreaga lume: 
Jaques Lassaigne, președin
tele A.I.C.A., profesorul ita
lian Giulio Carlo Argan, 
Palma Bucarelli, directoarea 
muzeului de artă din Roma, 
scriitoarea elvețiană și cri
tic de artă Carola Giedion- 
Welcker, Nora Elfasberg, 
critic de artă sovietic, Wal
ter Libermann, directorul 
Muzeului de artă din New 
York, esteticianul polonez 
Julius Starzinsky și mulți 
ilții.

Numărul comunicărilor din 
cadrul colocviului se anunță 
impresionant de mare ; în a- 
fară de specialiștii români 
și de oaspeți au trimis lu
crări alți critici și eseiști ce 
nu pot veni la București in 
aceste zile. Toate aceste co
municări vor fi înmănun- 
chiate într-un volum închi
nat lui Constantin Brâncuși.

marca marea

PĂTRAȘCU

Teatrului
gruzin

Teatrul academic gruzin 
stat „Șota Rustaveli" a prezen
tat joi seara, in sala Comedia a 
Teatrului Național, piesa „Bă- 
trînii Lăutari" de Merab Elio- 
zișvili.

La spectacol au participat 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, oameni de cultu
ră, precum și membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La sfîrșitul spectacolului ar
tiștilor gruzini le-au fost oferite 
flori din partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

CLUJ

Nu lăsați copiii 
la fotbal!

CADRUL ZILELOR CULTURII 
SOVIETICE

13 octombrie la cinematograful 
Republica din Capitală 

rulează

■,‘i

UI | >

i

REGIA : G. POLAK
cu : Serghei Iurski, I. Burîghina, F. Luspekaev, A. MelnikOv

i

„Prezentarea vidții și operei lui Constantin Brâncuși din paginile 
ce urmează este datorită unui admirator și prieten al său de-o viață 
întreagă, Foarte multe dintre amănuntele biografice, știute și mâi 
ales neștiute de alții și care, deci, sînt consemnate pentru prima dată 
în vreo scriere, i-au fost povestite lui Vasile G. Paleolog de către 
însuși Brâncuși Admirația nedezmințită și O fabuloasă memorie l-au 
determinat pe autorul acestei cărți să păstreze neștirbită comoara 
atîtor amintiri proprii, adunate de-a lungul anilor și confruntate cu 
cele auzite de la alții.

Deși una din calitățile acestei cărți este contribuția-i memorialis
tică — de o mare bogăție și autenticitate — nu avem aici o carte 
de amintiri, ci infinit mai mult. Așa cum admirația lui V. G. Paleolog 
față de Brâncuși nu este supusă și naivă, nici amintirile sale nu sînt 
simple înregistrări faptice. V. G. Paleolog stăpînește o seamă de însu
șiri, care i-au îngăduit să învedereze cititorilor, prin faptele de viață, 
monumentala statură a omului și artistului care a fost Brâncuși, pre
cum și să explice geneza unor opere ale sale prin viața trăită și gîn- 
dită. De aceea, scrierea de față este o monografie, compusă cu mij
loace plurale și care rar se găsesc laolaltă la un același autor"...

CURSURI PENTRU TINERET 
LA UNIVERSITATEA 

POPULARA
Directoarea Universității 

Populare — București, Adela 
Dinescu, ne anunță o bună 
inițiativă : organizarea unor 
cursuri exclusiv pentru ti
neret. Noutate care ne-a de
terminat să-i cerem cîteva 
precizări:

— Cui aparține această 
inițiativă ?

— Comitetului orășenesc 
U.T.C.-București șl Universi
tății Populare din Capitală : 
am hotărît împreună să or
ganizăm două cursuri cu o 
tematică care să suscite in
teresul tinerilor și, bineînțe
les, să contribuie la comple
tarea instrucțiunii lor.

— Cum se intitulează 
cursurile șl ce tratează ?

— Primul are titulatura 
globală „Mică enciclopedie" 
și cuprinde cîteva cicluri cu 
cîte trei conferințe : Lumi 
dispărute (Atlantida, Sume- 
rnl, civilizația Nigerului) ; 
Homo Sapiens (antropogene- 
za continuă?, Ereditate, Teh
nica modernă și omul vii
torului) ; Martiri ai adevă
rului științific (I. Miguel 
Servetius, Giordano Bruno, 
Galileo Galilei), mari stra
tegi ai lumii (Hanibal, Napo
leon), mari călători (Amund
sen, Scott, Racoviță, Nan
sen).

— Tineretul însă e avid de 
cunoștințe științifice noi.

— Al doilea curs are toc
mai acest caracter. De altfel 
se șl intitulează „Știința și 
tehnica în viața societății" 
Iar conferințele tratează pro
bleme de cibernetică, spațiu 
cosmic, teoria relativității 
continue etc.

— Pînă cînd primiți în
scrieri ?

— Pînă Ia 15 octombrie, 
fie la Sala Dalles, fie. la 
Casele de cultură ale tine
retului „Nicolae Bălcescu’ și 
Tudor Vladimirescu, unde de 
fapt se vor ține cursurile.

Galeria copiilor (aceștia au 
acces liber și locuri speciale în 
stadionul clujean) a fost suspen
dată pentru abateri disciplinare 
pe două etape I Un mucalit spu
nea în timpul jocului de ieri că 
de fapt, copiii nu au fost lăsați 
intenționat pe stadion, căci tot 
nu aveau ce să vadă. Trebuie să 
recunoaștem că, într-adevăr, jo
cul de ieri a fost departe de a 
ne mulțumi. Am urmărit un 
fotbal arhaic, încet și bogat în 
lufturi și pase precise la., adver
sar. Clujenii au fost mai deciși, 
mai insistenți în atac, au dominat 
și ratat destule ocazii. Oltenii 
s-au zbuciumat resemnați unde
va între iluzii și speranțe. Filmul 
meciului este scurt: Angelescu a 
înscris în minutul 28, 
toți jucătorii din careul advers 
prin faptul că, neputînd șuta cu 
dreptul, l-a întrebuințat pe stîn- 
gul, prin surprindere.

fentînd

VIOREL CACOVEANU

BACĂU

Victorie

în
a 

de

într-o repriză
Oaspeții au deschis scorul 

minutul 15, eînd Pescaru 
transformat o lovitură liberă
la 11 m. în continuare, jucăto
rii de la Dinamo Bacău au pre
sat insistent, dar forma foarte 
bună a portarului Adamache a 
făcut ca scorul să se mențină fa
vorabil brașovenilor pînă la re
priză. La reluare, dominarea 
gazdelor se întețește. Dinamo- 
viștii înscriu de două ori prin 
Panait și Rugiubei. Scorul final 
a fost stabilit cu cîteva minute 
înainte de sfîrșitul jocului, cînd, 
la o învălmășeală în fața porții 
Steagului Roșu, un atacant de la 
Dinamo Bacău a înscris.

Farfurii pluti
toare... Nuferi in 
serele Grădinii 
Botanice din 

Cluj.

TUNEL—ȘOSEA

PE GLOB

Foto : 
RADU 
MIRCEA 
Cluj

VARIE TĂTI

CINEMA • TELEVIZIUNE

PASAREA PHONIX — cinema
scop

rulează la Patria (orele 12; 15; 
18; 21), în programul viitor 
PROSTĂNACUL, Capitol (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 20,45), Gri- 
vița (orele 15; 17.45; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fe
roviar (orele 8; 10,30; 12,45;
15,15ț 17,45; 20,15), Excelsior 

16,30; 19; 
11,15;

lUyldli j LțvZUlC Qj JK-

15,15; 17,45; 20,15),
(orele 9; 11,30; 14;
21,15), Modern (orele 9; 

-13,30; 16; 18,30; 21).
CINE CĂLĂREȘTE 

' ’ UN TIGRU ?
rulează la București
8.45; 11,15; 13.45; 16,15;
21,15), Luceafărul (orele 
11,15; 19,80; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria («wele 9; 11,15; 13,30;

. hT. v:

9
*

(orele 
18,45; 

»; 
'),

16; 18,15; *20^, Flamura (ore
le 9; 11; 16r.:J«;15; 20,30).

FARAONUL — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (orele 8,45;
12,15; 15.45; 19,15)1 Melodia
(orele 8,45; 12,30; 16,15; 20).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD — cinema
scop—

rulează Ia Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE 7

rulează la Lumina (orele 8,30; 
11,15; 13,45).

ATITA TIMP CIT VOI 
rulează la Lumina
16,30; 18,45; 21).

PROGRAM PENTRU 
DIMINEAȚA, PROCESUL
LA VERONA

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21).

CIOClRLIA
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

SE RĂRESC NORII — MAXIM 
GASPARIN — ROMANȚE, DE 
UNDE VIN COPIII — 1001 DE 
DESENE — PIATRA ȘI ROA
TA, EXPRESUL DE NOAPTE 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE — cinemascop

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop —

rulează la Dacia (orele 7,30— 
21 în continuare). Miorița (o- 
rele 15,15; 17,45; 20,15).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA — cinemascop 

rulează la Buzești (orele 
15,30—18).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

rulează la Crîngași (orele 
; 15,30; 18; 20,30).

TRAI
(orele

COPII 
DE

RECOMPENSA — cinemascop 
rulează la Bucegl (orele 16; 
18,15; 20,30).

SINGUR PE LUME
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30). Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Arta (orele 11,30; 
18; 20,30).

CANALIILE
rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30). Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

SECERIȘUL ROȘU 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop

rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

DIMINEAȚA DEVREME 
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii —

rulează la Volga (orele 9,30; 
16,15; 19.45).

SUS MlINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Floreasca (orele 
16: 18,15; 20,30).

MARELE RESTAURANT — 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 15,30: 
18; 20.30).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop 

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CASTELANII
rulează la Lîra (orele 15,30; 
18; 20,30), Cotroceni (orele 
15.30; 18; 20,30).

MEANDRE
rulează la Popular
18,15; 20,30).

TOM JONES
rulează la Central
15; 20.45).

BUNICUL, KYLUAN
rulează la Central
18).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 20,30).

(orele 16;

(orele 9;
ȘI EU 
(orele 12;

EZffl

E lesne de înțeles 
cît de dificilă este 
circulația în vechile 
cartiere ale capita
lei britanice. Urba
nistul și arhitectul 
londonez A. E. 
Matthews, încurajat 
de consiliul de con
ducere a lui Royal 
Automobil Club din 
Anglia, a făcut un 
studiu îndelungat și 
a realizat un pro
iect menit a rezolva 
definitiv problema 
aglomerației rutie
re în Londra. Pro
iectul prevede con
struirea sub metro
polă a unui sistem 
de tunele-șosea, ca
pabil să acopere 
toate necesitățile nu 
numai din prezent, 
cît mai ales cele în 
perspectivă ale cir
culației în marele 
oraș. Macheta unei

secțiuni a sistemu
lui rutier subteran 
a fost prezentată 
publicului ca și 
membrilor comisiei 
pentru drumuri din 
Camera Comune
lor. Totul a fost 
foarte bine calcu
lat, inclusiv prețul 
de cost al lucrării.

Dar tocmai aici e 
aici : executarea tu- 
nelelor și a lucră
rilor auxiliare ar 
trebui să coste nu 
mai puțin de 1 mi
liard lire sterline ! 
Așa că, deocamdată, 
proiectul rămîne o 
simplă curiozitate.

VINERI 13 OCTOMBRIE 1967
18,00 — Drumuri și popasuri : 

Emisiune turistică ; 18,20 — Bu
letinul circulației rutiere ; 18,30
— Pentru copii : A.B.C. — De 
ce ? „Studioul B“; 19,00 —
Pentru tineretul școlar : Neobiș
nuita călătorie în lumea cărților; 
19,30 — Telejurnalul de seară ; 
20,00 — Omagiu lui Octombrie : 
„De gardă, marinarii Balticii" ; 
20,10 — Reportaj ’67 : „Sărbă
toarea muzicii” ; 21,00 — Reflec
tor ; 21,20 — Film artistic : 
„Jandarmul din Saint Tropez" ; 
23,00 — Telejurnalul de noapte.

DISPAR GHEȚURILE 2
Oamenii de știin

ță sînt din ce în ce 
mal alarmați de 
perspectiva topirii 
ghețurilor veșnice. 
S-a constatat că nu
mai în Groenlanda 
se topesc anual 100 
pînă la 900 de kilo
metri cubi din u- 
riașele „rezerve fri
gorifice" ale aces
tei insule, apreciate 
la 2 milioane și ju
mătate de kilometri 
cubi. Aceasta are

ca urmare o crește
re anuală de 0,3 
pînă la 2,5 mm a 
nivelului mărilor și 
oceanelor.

Așa cum subli
niază presa științifi
că de specialitate s-a 
calculat că dacă în 
urma procesului de 
încălzire care pare 
să aibă loc în re
giunile polare s-ar 
topi numai calota 
glacială a Antarcti
cii, nivelul oceane-

lor ar crește cu 60 
de metri.

Iată de ce numă
rul expedițiilor po
lare care au ca sar
cină determinarea 
perspectivelor aces
tui fenomen a cres
cut foarte mult în 
ultimul timp, pen
tru anul acesta și 
cel viitor fiind a- 
nunțate mai multe 
expediții glaceolo- 
gice în Arctica și 
Antarctica.
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O americană de 22 de 
ani, Martha Bowel, domi- 
ciliind la Memphis, statul 
Tennessee a fost lovită de 
anatemă. Culpa ei constă 
in faptul că la una din 
primele prelegeri de ști
ințe naturale la școala se
cundară nr. 12 din locali
tate, unde abia a fost nu
mită institutoare, a expus 
pe larg teoria darwinistă 
a originii speciilor.

Edilii din Memphis 
convocat-o urgent pe 
năra profesoară și au
vertizat-o că in statul Te
nnessee este în vigoare le
gea care interzice orice 
interpretare în contradic
ție cu legenda biblică des
pre facerea lumii. Domni
șoarei Powel i s-a pus 
foarte energic în vedere 
că va fi concediată dacă 
va pomeni elevilor chiar 
și numai numele lui Dar
win.

Tinăra profesoară a 
preferat, după un schimb 
violent de replici cu edi
lii, să-și prezinte demisia. 
Cîteva zile mai tîrziu ea 
a anunțat că și-a găsit un 
angajament la o școală 
din Baltimore. „Sper ca 
gestul meu să ajute Ia a- 
nularea unei legislații ab
surde care ne dezonorea
ză" — a ținut să spună 
Martha Powel unui re
porter de la BALTIMORE 
SUN.

...în urmă cu patru de
cenii s-a desfășurat la 
Memphis scandalosul 
„proces al maimuțelor". 
La acea epocă, obscuran- 
tiștii l-au atacat cu furie 
pe învățătorul John Sco
pes care a avut curajul 
să explice școlarilor teo
ria universal recunoscută 
a lui Darwin. De atunci 
oamenii au realizat fisiu
nea atomului, au lansat 
rachete sure Lună și Ve
nus. La Memphis, insă, ni
mic nou...

E. R.

• •••••••• • • •

Puternice acțiuni 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

Comandamentul american din Saigon a anunțat că, în ciuda 
bombardamentelor și a concentrării unei forțe de foc americane pu
țin obișnuite în regiunea septentrională a Vietnamului de sud, for
țele armate populare ale Frontului Național de Eliberare au re
început miercuri cu o deosebită vigoare acțiunile ofensive îndrep
tate asupra bazei americane de la Con Thien și a unor poziții ale 
pușcașilor marini americani.

Trupele americane au suferit 
importante pierderi umane și ma
teriale, ca urmare a barajului de 
artilerie și mortiere la care au fost 
supuse de către forțele patriotice.

Tot miercuri o luptă puternică 
s-a desfășurat în apropiere de 
Saigon în regiunea cunoscută sub 
numele de „Triunghiul de fier". 
Trupele intervenționiste au în
cercat timp de mai multe luni să 
elimine controlul forțelor armate 
populare ale Frontului Național 
de Eliberare din această regiune. 
Aici a avut loc o acțiune de largi 
proporții, care a angajat cu un 
an în urmă în operația „Cedar 
Falls" mii de militari americani, 
saigonezi și australieni. Buldoze
rele americane au defrișat întinse 
regiuni de teren și au tăiat mari 
porțiuni din junglă. La încheie
rea operațiunii „Cedar Falls",

reamintește agenția U.P.I., un co
mandant american pretindea că 
„Triunghiului de fier' a devenit 
inutilizabil ca bază pentru forțele 
patriotice, dar în ultimele cîteva 
luni patrule americane au fost 
din nou întîmpinate de focul u- 
nităților F.N.E. Iată de ce co
mandantul american, într-o nouă 
încercare de a obține controlul 
asupra acestei regiuni, a lansat 
în ultimele zile operațiunea de
numită „Shenandoah". în cursul 
luptei de miercuri o unitate a- 
mericană a căzut într-o ambus
cadă a patrioților suferind pier
deri importante.

în aceeași zi, a mai fost sem
nalat un atac al patrioților care 
au pătruns în interiorul unui 
cantonament al diviziei 1 aero
purtate americane din regiunea 
septentrională.

„New York Post“:

„Prețul pe care îl

plătesc S. U. A.
Criticile la adresa politicii Ad

ministrației Americane în Viet
nam continuă să se intensifice în 
presa din S.U.A. Comentînd ra
poartele publicate de Pentagon 
cu privire la pierderile america
ne în Vietnam, ziarul „NEW 
YORK POST" subliniază că 
„pierderea de vieți omenești este 
prețul cel mai scump care îl plă
tesc S.U.A. La aceasta se adau
gă diminuarea continuă a puterii 
financiare și a capacității morale 
ca națiune". Rezervele Statelor 
Unite, continuă cotidianul : 
rican, nu sînt fără sfîrșit. 
sînt măcinate continuu și 
continua să scadă atîta timp 
va fi dusă aceeași politică 
Asia de sud-est.

La rîndul său, ,,CHRIS
TIAN SCIENCE MONI
TOR" menționează că „pierde
rile de vieți omenești i-au făcut

• • • •
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pe americani mai conștienți de- 
cît oricînd de realitățile războiu
lui. Oamenii își dau seama că 
războiul a blocat orice progres 
pe frontul împotriva sărăciei".
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Condiția de turist nu 
implică obligația, fără 
drept de apel, de a 
asculta explicația ste
reotipă a unui ghid 
plictisit, sau de a cău
ta pe o hartă ori in
tr-un prospect o seamă 
de monumente, vizita
rea lor transformîn- 
du-se într-o veritabilă 
cursă, competiție rigu
ros încadrată în zile 
și număr de obiective 
văzute.

Ca și la concerte îmi 
place să investighez 
singur, să simt, să îmi 
închipui. Așa-mi stă
ruie în memorie „ora
șe imaginare" și tot 
astfel am cunoscut și 
Gdansk-ul. Mi se rele
vase brusc ; baroc, go
tic și totodată modern 
pe măsură ce ceața se 
ridica. Gara, desprinsă

nă gării, halelor, 
de altfel tuturor clădi
rilor vechi din oraș, o 
constituie 
ultra-modern 
day"), notă 
dreptățește 
de muzeu, unde 
privi portretele cnezi- 
lor la lumina neonului 
„în condiții normale 
de temperatură și pre
siune". Senzația de te
levizor lîngă vatră !

Cu această senzație 
m-am apropiat de Poar
ta Wyzynna, con
struită prin secolul al 
XVI-lea de Wilhelm 
von dem Brock. Mo
numentală prin masi
vitate, strivită sub un 
fronton cu stemele cu 
vulturi și Iei ale Po
loniei. bolta cu răcea
la turnurilor vechi. A- 
colo, sub boltă, ai sen-

NOTE

GDANSK
ușor din noapte, mi-a 
apărut într-o bizară 
concurență de stiluri, 
dar nu lipsită de far
mec. Pe dinafară, oro
logiu, care parcă mă- 
cinase secole, apărea 
ca o încununare pe o 
clădire ciudată, jumă
tate castel, jumătate 
primărie ; pe dinăuntru 
— stilul modern, alu
miniul și sticla, linia 
îndrăzneață amintind 
parcă aeroportul de 
la Orly.

Așa cum în Sibiul 
nostru am nimerit pri
ma oară în piață (unde 
am cunoscut legenda 
Podului Mincinoșilor), 
în Gdansk prima vizi
tă am făcut-o halelor, 
găzduite în două clă
diri gotice vechi, mari 
cît niște catedrale, 
una chiar făcînd corp 
comun cu marea bise
rică din oraș, acum în 
reconstrucție. Aceasta 
din urmă, obiect de 
artă, o bijuterie în pia
tră, plumb și sticlă (se 
spune că vitraliile erau 
imense și măiestrit lu
crate) nu mai e acum 
decît o aglomerare de 
ziduri ciuntite de schi
je, cu seînduri la fe
restre. Tabloul e între
git de ciori dezolante, 
ciori veșnic speriate, 
veșnic umbrind cerul 
cu zăbranicele aripilor. 
Revenind : nota comu-

zația strivirii, 
haosul de deasupra, ca 
în bisericile catolice, 
ci... de pietre. Senzația 
se perpetuează și te 
aștepți ca din mo
ment în moment să se 
prăbușească colosul, o- 
mul transformîndu-se 
în cariatidă. Greutatea 
de pe umeri dispare 
odată cu găsirea imen
sului turn, din capă
tul străzii Dluga, cu 
orologiul cel mare și 
un ceas solar aurit, îm- 
pungind parcă albas
trul ca ochii nordicilor.

Undeva jos, în piața 
care se deschide, ga
lerie sui-generis de 
clădiri baroce, cu fața
dele vopsite și statu
ile de preferință cu 
subiecte antice, auri
te. Statuia lui Neptun 
alimentează... filmele 
turiștilor și, mai ales, 
multiplicată în mate
riale diverse de la 
plumb, la chihlimbar, 
sacii cu „suveniruri". 
Neptunul din Gdansk 
are ceva aparte ; tră
săturile de lup de ma
re nordic și, mai ales, 
atitudinea belicoasă în 
aparență, cu tridentul 
îndreptat spre piață, 
din care însă curge 
pașnic... apă. Monu
mentul e înconjurat de 
o adevărată dantelă 
de fier forjat, dantelă 
care impune asocierea
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Ziua României
la Salonul 

de la Bruxelles
La 11 octombrie, cu oca

zia Zilei României la Salonul 
internațional al alimentației 
de la Bruxelles, Ion Oancea, 
ambasadorul român în Bel
gia, însoțit de alți membri ai 
ambasadei, a făcut o vizită 
oficială la salon. Cu acest pri
lej, Ștefan Niță, șeful Repre
zentanței comerciale a Româ
niei și Mihail Popescu, direc
torul pavilionului românesc, 
au oferit o recepție la care au 
participat de Dobeller, minis
tru plenipotențiar în Ministe
rul Comerțului Exterior belgi
an și alți funcționari superi
ori din acest minister, oficia
lități ale municipalității orașu
lui Bruxelles, membri ai cor
pului diplomatic acreditați 
în capitala Belgiei.

NEW YORK 12 — Tri.
, _ I. Agerpres, 

trans
la șe- 
după- 
Gene- 
ascul- 
aten-

mistțl special 
Romulus Căplescu, 
mite : Farticipanții 
dința de miercuri 
amiază a Adunării 
rale a O.N.U. au 
tat cu deosebită 
ție intervenția reprezen
tantului Cambodgiei, 
Huot Sambath, care 
consacrat cea mai 
parte a cuvîntării 
problemei Vietnamului.

Vorbitorul și-a exprimat regre
tul că dintre puterile occidentale 
numai Franța a recunoscut 
integritatea teritorială a Cam- 
badgiei. El a arătat totoda
tă că este absurd ca Taiva- 
nul să ocupe la O.N.U. lo
cul ce revine unui stat de 700 
milioane locuitori și s-a pronun
țat în favoarea retragerii tru
pelor- americane din Coreea de 
sud și a desființării Comisiei Na
țiunilor Unite pentru unificarea 
și refacerea Coreei.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• POTRIVIT agenției REU
TER, postul de radio Kabul a 
anunțat miercuri seara că gu
vernul afgan, condus de primul 
ministru. Mohammed Hashim 
Maiwandwall, și-a prezentat 
demisia pe care regele Afga
nistanului, Mohammed Za- 
hishah, a acceptat-o. Postul de 
radio Kabul nu a precizat cau
zele acestei demisii. Regele a 
cerut lui Abdullah Yakta, mi
nistru de stat, să preia func
țiile primului ministru pînă la 
formarea unui nou guvern.

• LA Kinshasa a avut loc, în 
prezenta președintelui Joseph 
Mobutu, o reuniune extraordi
nară a guvernului congolez, 
consacrată situației cadrelor di
dactice. Cu acest prilej, s-a ho- 
tărît ca studenții de la trei uni
versități congoleze să funcțio
neze timp de un an ca profesori 
in școlile primare și secundare. 
Această măsură a fost adoptată 
ca urmare a faptului că nume
roși profesori belgieni au fost 
împiedicați de autoritățile de la

Bruxelles să-și reia posturile în 
Congo. Guvernul congolez a ho- 
tărit, de asemenea, ca profesorii 
de origine străină care se vor 
reîntoarce în Congo să fie men
ținuți în posturile lor, urmînd 
să facă o muncă de cercetare 
științifică în universitățile con
goleze, pînă la reluarea cursu
rilor in condiții normale.

chemat sindicatele afiliate să 
sprijine greva generală decla
rată miercuri pe întreg terito
riul țării de Centrala unică a 
oamenilor muncii din Uruguay, 
în semn de protest împotriva 
măsurilor excepționale 
te de guvern.

Ziarele nu au apărut, 
cile au fost închise.
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poți In ședința de joi a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare, delegatul canadian E. 
Burns și delegatul american A. 
Fisher au analizat observațiile 
făcute de unii membri ai Comi
tetului cu privire la proiectul 
tratatului de neproliferare nu
cleară. Cei doi vorbitori 
menționat că textul propus 
delegațiile Statelor Unite 
Uniunii Sovietice poate suferi 
amendări și îmbunătățiri. Dele
gatul italian, Roberto Caraccio- 
lo, a subliniat că tratatul tre
buie să conțină măsuri concre
te de dezarmare. Vorbitorul a 
cerut autorilor să revină asupra 
textului în mod precis și con-

e DUPĂ cum anunță agenția 
A.C.T.C., la 12 octombrie, la 
Panmujon, a avut loc ședința 
ordinară a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Delegatul 
principal al părții coreene, ge
neralul maior Pak Giun Guc, a 
adresat părții americane un pro
test energic în legătură cu pă
trunderea, la 6 octombrie, a unei 
nave militare americane în ape 
le R P.D. Coreene din estuarul 
fluviului Han.

Reprezentantul pârtii coreene 
a protestat, de asemenea, îm
potriva numeroaselor provocări 
comise de partea adversă în zona 
liniei de demarcație militare.

• CONVENȚIA naționali 
muncitorilor din Uruguay

a 
a

care a-• ZIARUL „STAR", 
pare la Johannesburg, a publi
cat un articol care citează o 
serie de fapte revelatoare asu
pra modului în care companiile 
engleze încalcă sancțiunile e- 
conomice împotriva regimului 
lui Ian Smith. Cuprul rhode- 
sian, care era exportat înainte 
în Anglia, scrie ziarul, este 
transportat în prezent la Ham
burg unde este achiziționat apoi 
de o firmă belgiană și una vest- 
germană Cu aceste firme, com
pania engleză „British Metal 
Corporation" are legături direc
te, ceea ce face ca cuprul rho- 
desian să revină în Anglia. Ast
fel, precizează ziarul citat, An
glia și-a triplat importul de 
cupru din Belgia și Republica 
Federală a Germaniei.
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cu firmele și felina
rele burgului, pilde de 
măiestrie, așezate dea
supra porților direct în 
ziduri.

Foarte amabili, sări
tori și mai ales ex
trem de politicoși, cetă
țenii burgului ne-au 
fost singurii îndrumă
tori. Așa am vizitat 
Muzeul Arheologic și 
mai ales Muzeul Mari
nei, acesta din 
situat în turnul 
al unei macarale 
tru descărcarea
biilor din secolul 
XVI-lea — XVIII-lea. 
Clădire ciudată, aple- 
catsj de pe la catul al 
doilea peste canalul ce 
face legătura cu Bal
tica, ciudățenia se con
tinuă în amănunte, pe 
scările spiralate, îngus
te, din interior, în să
lile mici cu ferestre ză
brelite de cetățuie și 
mai ales în pasajul de 
leasupra mecanismului 
macaralei, roți uriașe 
și scripeți, întregind 
atmosfera. In săli, o 
istorie a navigației, de 
la piroga descoperită 
la Oliv (o suburbie a 
Gdansk-ului) pînă la 
ultimul cargou ieșit

din danele portului și, 
totodată, șantierul na
val ale cărui clădiri 
administrative domină 
orașul prin cele două
zeci și cinci de etaje, 
dispuse în paralel pe 
două turnuri nu mai 
late de 15 m și încon
jurate de un adevărat 
cordon de blocuri. 
Complexul se impune 
prin îndrăzneala lini
ei arhitectonice, prin 
ansamblul în sine. Mi 
s-a vorbit pretutindeni 
despre ritmul con
strucției, despre pro
ductivitatea muncii, 
lucruri care îndreptă
țesc afirmația că în- 
tr-un viitor apropiat, 
din Gdansk vor dispa
re ruinele...

Orașul lui Schopen
hauer nu îndreptățește 
deloc tezele acestuia 
asupra pesimismului, 
înfiripat peste locu
rile pe unde războiul 
trăsese brazde adinei, 
Gdansk-ul, rămînînd 
un oraș de tradiție, ve
chi, cunoaște înnoirile 
contemporane.

RADU GEORGE 
SERAFIM

Armata federală a hotărît 
să adopte măsuri de apărare 
antiaeriană pentru a proteja 
capitala Nigeriei împotriva 
unor eventuale raiduri ale 
aviației biafreze, relatează 
agenția France Presse. In ul
timele zile, deasupra capitalei 
federale au zburat avioane 
necunoscute care nu au putut 
fi interceptate. Unități ale
armatei federale au încercuit 
orașul Onitsha, important 
centru economic și strategic. 
Surse guvernamentale afirmă 
că „ocuparea orașului de că
tre trupele federale este imi
nentă".

Postul de radio Vocea Bia- 
frei relatează că în orașul 
Umuahia a avut loc sesiunea 
comună a Adunării Consulta
tive și a șefilor tradiționali 
de triburi din provincia orien
tală întrunită pentru a exami
na situația creată în urma 
ocupării orașului Enugu și a 
preciza poziția autorităților 
biafreze în conflictul cu gu
vernul federal.' Potrivit postu
lui de radio Vocea Biafrei, co
lonelul Ojukwu Odumegwu 
a rostit o cuvîntare în care a 
recunoscut că trupele federale 
au ocupat capitala provinci
ei orientale — orașul Enugu. 
El a. informat Adunarea Con
sultativă și pe șefii tradițio
nali despre lichidarea unui 
complot care viza răsturna
rea regimului din „Republica 
Biafra". Observatorii politici 
dințr-o serie de capitale afri
cane apreciază această parte 
a declarației lui Ojukwu drept 
un indiciu al nemulțumirilor 
care se manifestă în rîndurile 
populației din provincia o- 
rientală

Pamfou, un sat si
tuat în departamen
tul Seine — et — 
Marne din Franța, 
trăiește zile de spai
mă. Cei 300 de locui
tori ai săi au aflat că 
numai datorită unei 
întîmplări au putut 
scăpa de la un mare 
pericol. Un depozit 
alcătuit din 17 încăr
cături cu iperită, în
gropate prin anul 
1941 în timpul ocupa
ției germane pe teri
toriul acestei comu
ne, au fost redesco
perite. „17 proiectile 
cu acest gaz toxic, 
spun foștii comba
tanți din primul răz
boi mondial care au 
cunoscut ororile ga
zelor asfixiante folo
site în 1914—1918, pot 
arde plămînii locui
torilor unei țări în 
mai puțin de trei 
ore". Dar, fată cîte
va din relatările re
porterului Gerard 
Bardy de la ziarul 
PARIS JOUR :

în iulie, un incen
diu a distrus hanga
rul unui fermier din 
sat. El a hotărît să-și 
reconstruiască o 
nouă remiză. A fost 
chemat antrepreno
rul satului, care a- 
tunci cînd i s-a arătat 
locul unde urma să 
fie construit hanga
rul a refuzat moti- 
vînd că acolo ar e- 
xista o rezervă

iperită. Stupefiat, 
fermierul s-a adresat 
primarului Guedon, 
cerîndu-i amănunte. 
Au început cercetă
rile. Serviciile dc 
protecție civilă ale 
departamentului au 
fost puse în stare de 
alarmă. Potrivit re
latărilor lui Roland 
Fremont, în timp ce 
se efectuau lucrări 
pe vremea cînd fu
sese el primar cu ani 
în urmă, a fost des-urmă, a fost des-

pentru îndepărtarea 
conteinerelor. Servi
ciile prefecturii au 
adoptat măsuri de 
securitate. Locul, tra
seul pe care urmea
ză să fie transportată 
periculoasa încărcă
tură au fost minuțios 
studiate.

însă, la Pamfou 
domnește uimirea. 
De ce fostul primar 
Fremont a păstrat 
tăcerea asupra aces
tui pericol care pla-

Alertă la
Pamfou

coperit depozitul de 
iperită provenit din- 
tr-un laborator de 
încercări al unei fa
brici germane, insta
lată în apropierea 
fermei. Autoritățile 
nu au luat pe atunci 
nici o măsură. Doar 
un panou „Atenție, 
pericol de moarte" 
înfipt de fostul pri
mar și dispărut de-a 
lungul anilor, indica 
locul unde în 1941 o- 
cupanții au îngropat 
iperită la un metru 
adîncime.

...Se fafc pregătiri

nează asupra locuito
rilor de 26 de ani ? 
Cîteva săpături de 
hîrleț sau o joacă de 
copil ar fi putut de
clanșa catastrofa... 
Deocamdată sătenii 
sînt obsedați de gri
ja de a vedea scoa
se cît mai repede din 
afara perimetrului 
localității lor rezer
vele de iperită. Apoi, 
vor urma cercetările 
în legătură cu înde
lungata tăcere a fos
tului primar 
Pamfou.

Șeful delegației mexicane, Al
fonso Garcia Robles, subsecretar 
de stat pentru afacerile externe, 
a subliniat importanța deosebită 
a ideii exprimate în cuvîntarea 
inaugurală a noului președinte 
al Adunării Generale privind ro
lul țărilor mici și mijlocii în via
ța politică internațională.

Vorbitorul s-a ojjrit pe larg 
apoi la Tratatul pentru interzi
cerea armelor nucleare în Ame
rica Latină, semnat la începutul 
acestui an la Ciudad de Mexico. 
Spre deosebire de tratatele cu 
privire la excluderea armelor a- 
tomice în Antarctica și în spațiul 
cosmic, acest trataj se referă la 
o regiune populată, și este pri
mul care prevede un sistem e- 
fectiv de inspecție prin interme
diul unui organ permanent de 
supraveghere, a spus delegatul 
Mexicului.

Rudolph Grimes, secretar de 
stat al Liberiei, a declarat că 
acțiunile coloniale și politica de 
discriminare rasială a regimuri
lor din Rhodezia de sud, Repu
blica Sud—Africană și Portuga
lia sînt una și aceeași problemă, 
care trebuie abordată ca atare.

Reprezentantul Yemenului a 
denunțat încercările de restabi
lire a rînduielilor feudale în 
țara sa.

NEW YORK 12. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Mircea Malița, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, șeful delegației române 
la actuala Sesiune a Adunării 
Generale, și Costin Murgescu, 
ambasador, directorul Institutului 
de cercetări economice al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, membru supleant al dele
gației, au avut marți o întreve
dere cu Phelippe de Seynes, se
cretar general adjunct al O.N.U. 
pentru problemele economice și 
sociale.

într-o atmosferă de cordiali
tate au fost discutate problemele 
economice de pe agenda Sesiunii 
Adunării Generale.

neobișnuite
Sfaturile pe care Washingtonul le adresează Americii 

latine au cunoscut o bruscă schimbare. Straniu: republicile 
mai mici sau mai mari de pe continentul sud-american sînt 
sfătuite cu părintească blindețe să renunțe la cursa înar
mărilor și să nu-și irosească resursele (și așa destul de pu
ține) intr-un domeniu ce nu poate să le promită nimic 
bun. Îndemnul este, desigur, rezonabil. Dar (există din pă
cate un dar) sinceritatea apelului trebuie plasată sub sem
nul îndoielilor. Faptul că el provine tocmai de la Washing
ton (adică de acolo de unde pînă in săptămînile din urmă 
soseau cereri ultimative privind intensificarea cursei 
înarmărilor in America Latină) are darul să trezească bă
nuieli. Metamorfoza aceasta de ultimă oră înseamnă alt
ceva decît un act de înțelepciune politică. In spatele fraze
lor potrivite cu grijă se ascund intenții mai puțin nobile.

Peru a întreprins o acțiune care a nemulțumit profund 
Departamentul de Stat. Autoritățile de la Lima și-du acor
dat un plus de libertate, îndrăznind să cumpere mai multe 
avioane cu reacție franceze de tip Mirage. Tranzacția a in
spirat îngrijorare la Washington pentru că pînă în prezent 
S.U.A. au furnizat aproape în totalitate armamentul de 
care dispun majoritatea republicilor latino-americane. Ges
tul peruvian deschidea larg porțile pentru alte guverne 
care s-ar ft arătat doritoare să se elibereze de monopolul 
american pe plan militar. Pentru S.U.A. lichidarea acestui 
monopol sau limitarea lui însemna, practic, reducerea in
fluenței politice și militare exercitate în acest frământat 
continent. In plus, (amănunt ce nu trebuie neglijat) mai 
există și latura financiară a problemei: beneficiile mono
polurilor furnizoare de armament.

Chiar un raport intocmit de profesorul Edwin Lieuwen 
de la universitatea din New Mexico, la cererea unui sub
comitet senatorial, face o legătură directă între „ajutorul" 
militar al S.U.A. și „menținerea influenței Statelor Unite" 
în America Latină. Raportul afirmă destule lucruri neplă
cute despre dictatorii lătino-am‘ricani și armatele lor, 
recomandînd în esență țărilor de pe continent să se ab
țină de la pj-ocurarea armamentului modern. Acest raport 
— pe alocuri contradictoriu, afirmînd pe jumătate ade
văruri, dar ocolind concluziile firești — este simptomatic.

Achizițiile peruviene au inspirat, se pare, oficialitățile 
de la Buenos Aires. „Președintele Ongania și armata argen
tinieni caută să se degajeze de pactul de asistență militară, 
impus cu un sfert de secol în urmă de Statele Unite, și 
sînt hotărîți să pună capăt definitiv monopolului exercitat 
de Washington asupra vînzărilor de arme către Argentina". 
Afirmația aparține săptămânalului argentinian „PRIMERA 
PAGINA". Valoarea acestei informații este sporită de fap
tul că săptămînalul în cauză se bucură de încrederea auto
rităților și, deseori, le exprimă punctul de vedere. Artico
lul poartă un titlu elocvent: „Adio, armelor din S.U.A". 
Categoric, încercarea de a găsi noi furnizori de armament 
are o semnificație politică, dar nu înseamnă o răsturnare 
de opțiuni. Guvernele de la Lima și Buenos Aires doresc 
doar o mai mare libertate de mișcare, fără să pună în 
cauză alinierea lor politică. Tancurile de fabricație france
ză pe care Argentina intenționează să și le procure (tra
tativele nu s-au încheia'.) nu vor aduce schimbări politice 
la Buenos Aires.

Săptămînalul „PRIMERA PAGINA" constată, însă, că 
efortul unor țări latino-americane de a înlătura tutela Wa
shingtonului în domeniul aprovizionării cu arme a deter
minat Departamentul de Stat să adreseze patetice apeluri 
la „folosirea mai judicioasă a resurselor financiare". Numai 
că „folosirea mai judicioasă a resurselor financiare" în
seamnă, în viziunea Washingtonului, doar... achiziționarea 
de armament din Statele Unite.

M. RAMURĂ

Vizitatori la Salonul automobilului deschis recent la Paris

REUNIUNEA

REYKJAVIK
La Reykjavik s-a desfă

șurat o întîlnire de două 
zile a primilor miniștri din 
țările membre ale Consiliu
lui nordic: Danemarca, 
Suedia, Norvegia, Finlanda 
și Islanda. întîlnirea a avut 
drept scop să pregătească 
viitoarea sesiune a Consi
liului nordic, cu care pri
lej cele cinci țări își vor 
defini în mod precis pozi
ția față de cele două gru
pări economice rivale vest- 
europene: Piața comună 
și Asociația europeană a
liberului schimb.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scîntelf. Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntari din într eprinderi șl instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'


