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orga- 
dări

vor 
cum

fecționarea procesului instructiv- 
educativ, îmbunătățirea pregătirii 
politice și ideologice a cadrelor di
dactice.

comuniștilor,
P.C.R. Oltè-

In legătură cu pregătirile pentru buna desfășurare a adunărilor de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de bază, redactorul nostru S. Stănel a solicitat tovarășului 
Ion STÂNESCU, prim-secretar al Comitetului regional de partid Oltenia, 
să răspundă la cîteva întrebări.
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ALEGERILE ÎN ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ

INCEftTRULMUNCII DE PARTID
SARCINILE ACTUALE

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre principalele probleme ce 
vor sta în centrul dezbaterilor 
în adunările generale ale 
nizațiilor de bază pentru 
de seamă și alegeri.

— Dezbătînd problemele 
țiale ale activității economice, 
ale vieții interne de partid, ale 
muncii f politico- educative desfă
șurate de organizațiile de bază, 
adunările.pentru dări de seamă și 
alegeri vor aduce o importantă 
contribuție la ridicarea nivelului 
muncii.de (partid în toate sectoa- 
rele de Activitate.

Orientare diferențiată 
în funcție de problemele 
specifice

Urmărim în mod deosebit ca a- 
clunările de alegeri să determine 
perfecționarea muncii de partid, 
astfel încît ea să asigure mobiliza
rea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii la îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare multilate
rală a României socialiste, trasat 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Pe primul plan, în unitățile eco
nomice va fi analizarea mijloace
lor de a asigura realizarea inte
grală a sarcinilor de plan pe anul 
1965 și de a pregăti din timp o 
producție ritmică în anul viitor,

‘în mod firesc, în toate întreprin
derile va fi analizată activitatea de 
partid în sprijinul creșterii produc
tivității muncii, îmbunătățirii ca
lității produselor, reducerii pre
țului de cost, dar organizațiile de 
bază au fost orientate să acorde 
atenție în primul rînd probleme
lor cu mai mare pondere la fiecare 
loc de muncă. Astfel, birourile or
ganizațiilor de bază din secțiile 
Uzinelor mecanice din Tr. Severin, 
Électroputere, 7 Noiembrie și Sadu 
au fost îndrumate ca în dările de 
seamă un loc important să ocupe 
problemele legate de îndeplinirea 
ritmică a planului de producție și 
realizarea angajamentelor în în
trecere, precum și de folosirea uti
lajelor la întreaga lor capacitate. 
Ținînd seama de specificul ra
murii industriale și întreprin
derii respective, adunările de ale
geri din organizațiile de bază de 
la șantierele Centralei electrice de 
termoficare, Combinatul chimic, 
întreprinderea de prefabricate CIL 
Tr. Severin, Fabrica de ciment 
din Tg. Jiu vor acorda o deo
sebită atenție unor probleme ca : 
îmbunătățirea calității lucrărilor 
de construcții-montaj, respectarea 
termenelor de punere în funcțiune

a noilor capacități de producție, 
ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor pentru a folosi cu ma
ximum de randament instalațiile 
moderne. în lumina sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului, organizațiile de bază 
vor analiza ce trebuie să se între
prindă în fiecare unitate, secție, 
atelier pentru promovarea tehnicii 
noi, perfecționarea organizării pro
ducției, gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale și bănești.

La sate, unde adunările de ale
geri vor avea loc după terminarea 
lucrărilor agricole de toamnă, vom 
îndruma organizațiile de bază din 
gospodăriile de stat și cooperati
vele agricole de producție să pună 
în centrul dezbaterilor, ca una din 
cele mai importante probleme, ac
tivitatea desfășurată pentru valori
ficarea condițiilor variate de sol, 
relief și climă, în scopul dezvol
tării multilaterale și intensive a 
agriculturii, creșterii producției 
vegetale și animale. Comitetele ra
ionale de partid Gilort, Gorj, Tr. 
Severin vor îndruma birourile or
ganizațiilor de bază să analizeze 
activitatea comuniștilor pentru pu
nerea în valoare a terenurilor de 
deal sl.ab productive, creșterea 
efectivului de animale și dezvol
tarea bazei furajere. în unitățile 
agricole din raioanele Băilești, Ca
racal, Corabia, situate in sudul re
giunii, un. interes mai larg prezintă 
alte obiective, cum ar fi extinderea 
suprafețelor irigate, pentru care 
aici există condiții prielnice.

Ne vom îngriji în mod deosebit 
ca în toate organizațiile de bază 
din cooperativele de producție, dă
rile de seamă din acest an să exa
mineze cu mai multă exigență pro
blemele legate de respectarea de
mocrației cooperatiste, întărirea 
disciplinei în 
muncă, apăra
rea și dezvolta
rea avutului 
obștesc. Acea
sta cu atît mai 
mult cu cît în 
urma unùi stu
diu efectuat de 
comitetul re
gional de par
tid în raioanele 
Băilești și Ca
lafat, a reieșit 
că în această 
privință sînt 
încă destule 
neajunsuri.

în școli, co
muniștii 
analiza 
sprijină

Reflectare a experienței 
colective

— Cum se va stimula partici
parea activă la dezbateri a ma
sei largi a membrilor de partid, 
incit măsurile ce vor fi stabilite 
de adunările de alegeri să re
flecte experiența și înțelepciu
nea colectivă a comuniștilor ?

— Democratismul consecvent, 
caracteristic întregii activități a 
partidului nostru, își găsește expre
sie în dreptul și datoria fiecărui 
membru de partid de ar participa la 
dezbateri și a-și exprima liber pă
rerea asupra tuturor problemelor 
politicii partidului în adunările și 
în presa de partid, de a contribui 
la elaborarea hotărîrilor și la sta
bilirea măsurilor pentru aplicarea 
lor în viață.

Pentru mobilizarea 
țelor organizațiilor de partid și 
stimularea inițiativei 
Comitetul' regional 
nia a cerut ca la întocmirea dă
rilor de seamă și a proiectelor 
planurilor de măsuri să fie atrași, 
pe lîngă membrii birourilor orga
nizațiilor de bază, și alți comuniști 
cu experiență în munca de partid 
și o bună pregătire profesională. în 
toate organizațiile de partid s-au 
creat în acest scop colective pe pro
bleme care, pe baza studierii dife
ritelor aspecte ale activității eco
nomice, ale vieții de partid, ale

Pe șantierul hidrocentralei

Gh. Gheorghiu-Dej"— Argeș

Barajul de la Vidrarti

STRĂPUNGERE
PATRA

Ziua de 29 septembrie 
a consemnat , în activita
tea constructorilor de pe 
șantierul hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej'' 
de pe Argeș o nouă vic
torie: a iost străpuns — cu 
trei zile înainte de ter
men — tronsonul Bradu- 
Baciu, în lungime de a- 
proape 3 000 m. Cu acest 

succes, brigada de mineri

condusă de Constantin 
Berende înregistrează pe 
galeria captărilor secun
dare cea de-a 4-a stră
pungere. Din lungimea to
tală 19 km — a gale
riei în care vor fi captate 
rîurile Doamnei, Cernât, 
Vîlsan, Baciu, Drăgina 
s-au excavat peste 13 km.

(Agerpres)

Oameni
și timp
in mișcare»

Ștefan IUREȘ

Neasfîmpîratul duh al căută
rii îndrăznețe, creatoare, are as
tăzi casă și masă. Vreau să zic 
prin asta că „legalitatea” îi este 
obiectiv asigurată și că vechile 
lui etichete boeme au fost de
finitiv abolite. în același timp, 
zona peste care e chemat să 
'domnească și-a lărgit enorm 
hotarele, ajungînd să se con
funde cu întreaga activitate 
constructivă a societăfii. Desigur, 
imaginafia noastră, mereu ado
lescentă, continuă să-i schifeze 
contururi spectaculoase. Ea în
cearcă să închidă inefabila aripă 
a duhului în bidonul cu oxigen 
al alpinistului pornit să escala
deze piscul cel mai înalt din Hi
malaya sau, bunăoară, în ba- 
tiscaful cercetătorului oceanolog, 
claustrat în folosul științei pen
tru lungi săptămîni de zile în 
adîncul Pacificului. Astfel, acolo, 
la limitele înălțimilor sau abisu
rilor planefei, ni se pare că reu
șim mai bine să închipuim plas
tic acea sete 
prie omului, 
nească.

în realitate,
râtul duh al căutării locuiește în 
blocul nostru, ne e vecin de pa
lier și aproape zilnic avem pri
lejul să urcăm cu 
interiorul 
odată cu 
brăcaf ca 
cîfeodafă
alteori cu mîinile goale, 
puțin vizibil decît umbra, 
dușul este mai statornic 
ea : nu depinde nici de soare,
nici de lună, nici de a|fă sursă 
fizică de lumină. E o proiecție 
a conștiinței înaintate.

Să mergem la locul de mun
că al vecinului nostru. îi vom 
zări fotografia la panoul de o- 
noare, colectivul ne va prezenta 
cu căldură succesele obținute 
prin contribuția importantă a a- 
cestui fruntaș, se va declara 
mîndru că-l numără printre lu
crătorii săi. Totuși, omul nu se 
culcă pe lauri, refuză să ia în 
considerație laurii, își întețește 
eforturile. De ce ?

da depășire pro- 
definiforiu ome-

însă, neasfîmpă-

el în lift, în 
el pătrunde 
oarecare, îm- 
ca dumneata, 

cu o servietă în

căruia 
un om 
mine și

mînă, 
Mai 

spiri- 
dectt

(Continuare în pag. a V-a)
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IN RITM ACCELERAT LA 29

Excelenței sale mareșal ABDULLAH AL-SALLAL
președintele Republicii Arabe Yemen

SANAA
Cu ocazia celei de-a treia aniversări a proclamării Republicii Arabe 

Yemen, vă rog să primiți, Excelență, din partea Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,a poporului român și a mea personal, since
re felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul yemenit.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței sale domnului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în numele poporului și guvernului Republicii Arabe Yemen, precum 

și al meu personal, exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțu
miri pentru caldele felicitări adresate cu ocazia celei de-a treia aniver
sări a victoriei revoluției yemenite și a proclamării republicii.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, membrilor Consiliului de 
Stat succes și poporului român prieten progres continuu.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
președintele 

Republicii Arabe Yemen

De ce asemenea diferențe?
Harta publicată 

>n ziarul de astăzi 
ilustrează situația 
însâmințărilor de 
toamnă după ulti
mele date centra
lizate la consiliile 
agricole. Cele trei 
grupe de regiuni: 
avansate, cu rea

lizări medii șl râmase în urmă, reflectă preocu
pările existente în dilerite colțuri ale țării pentru 
executarea acestei Importante lucrări, de care 
depinde viitoarea recoltă de grîu. Raidul-anchetă 
Întreprins de corespondenții noștri in regiunile 
Galați, Ploiești și Mureș-Autonomă Maghiară ur
mărește să redea experiența bună a celor avan
sați 1er semănat și cauzele care au făcut ca în 
upele locuri această lucrare să râmină în urmă.

ANCHETĂ

GALATI
ln .regiunea Galați' s-a 

înțeles bine necesitatea 
de a se începe mai din 
vreme însămîtîțările de 
toamnă. Ca urmare, .orga-

nele de partid, consiliile 
agricole și conducerile u- 
nităților agricole s-au 
preocupat îndeaproape de 
bunul mers al acestor lu
crări. Tov. Mircea Samo- 
ilă, vicepreședinte al con-

siliului agricol regional, 
ne-a spus :

„Pînă acum s-au se
mănat 148 000 ha din 
cele 230 000 ha prevăzu
te. Ritmul de lucru, în
deosebi la semănat, se 
apropie de cel prevăzut 
de specialiști. In fiecare 
zi se însămînțează cu 
grîu, orz și secară 17— 
18 000 ha. In raionul Fă
urei, de exemplu, viteza 
zilnică stabilită este de
pășită sistematic. Și în 
raioanele Galați și Te
cuci, care erau rămase 
în urmă la începutul 
campaniei, s-au înregis
trat în ultimele zile de
pășiri ale vitezei de lu
cru de 200—300 ha".
Pe teren, s-a putut con

stata că factorul hotărî- 
tor, care a determinat un 
ritm intens de lucru este 
buna folosire a tractoare
lor și mașinilor agricole.

La cooperativa agricolă 
. din comuna Mircea Vodă, 

raionul Făurei, de exem
plu, se lucrează în două 
schimburi la 
terenului, iar 
în schimburi 
Din cele 1 030 
s-au însămînțat circa 900 
ha. Pînă în prezent 60 de 
cooperative agricole din 
regiune au terminat se
mănatul. La Șuțești, Tă- 
taru, raionul Făurei, T. 
Vladimirescu, raionul 
Brăila, Independența, ra
ionul Galați, Munteni, ra
ionul Tecuci, și în alte u- 
nități agricole s-a dat 
ipare 
terenului. Specialiștii 
indicat mecanizatorilor să 
aplice arăturilor dinainte 
executate 2—3 discuiri 
tot atîtea tăvălugiri.

pregătirea 
la semănat 
prelungite, 
ha cu grîu

o
atenție pregătirii 

au

Și

(Continuare 
în pagina a V-a)

ÎNSÀMÎNTÀRILOR 
SEPTEMBRIE FOILETON de Nicufă TÀNASE

avansat

mediu

întîrziat
în primele zile ale acestei săptămîni însămîn- 

țările de toamnă au continuat într-un ritm mai 
intens în aproape toate regiunile țării. Pînă la 
29 septembrie a fost însămințată jumătate din 
suprafața prevăzută a fi cultivată cu grîu în 
toamna aceasta. în regiunile Galați, Bacău, Su
ceava, Iași și Banat, unde mijloacele sînt mai 
bine folosite, această lucrare a fost realizată pe 
60—75 la sută din terenurile prevăzute. între 
40 și 60 la sută din terenuri rezervate acestei 
culturi s-au însămînțat și în regiunile Crișana, 
Hunedoara, Ploiești, București, Argeș, Dobrogea 
și Maramureș.

Gospodăriile agricole de stat au obținut rezul
tate mai bune.

Mai persistă încă întârzieri, atît în efectuarea 
lucrărilor de pregătire a terenului, cît și a în- 
sămînțărilor, în regiunile Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj, Brașov și Oltenia.

Consiliul Superior a] Agriculturii recomandă 
ca, în continuare, să se intensifice lucrările de 
pregătire a solului și semănatul, acordîndu-se o 
atenție deosebită efectuării unor lucrări de bună 
calitate. (Agerpres)

O dovadà câ
De ce să nu recunosc ? tmi 

place viteza. Și, ca să fiu și mai 
sincer, mie personal urma să mi 
se Încredințeze primul zbor 
cosmic. Mi-a luat-o altul îna
inte, dar nu sînt invidios. Mă 
mulțumesc cu performanta de 
alaltăieri. Am parcurs distanța 
București — Stoenești (raionul 
Titu, via Domnești) cu o viteză 
de peste 30 de kilometri pe oră 
cu o motoretă „Carpați“. O 
performanță I De ce performan
tă ? Pentru că această șosea e 
numai hîrtoape. Să încerce și 
altul să facă la fel și dacă reu
șește, dau motoreta mea pe.un, 
,Fiat-1500“ și chiar 
V olkswagen.

Dar nu ■ din cauza 
drum v-am deranjat de
burile dumneavoastră. Nu. Asta 
r fost introducerea. Ajuns 
comuna Stoenești, m-am dus 
sfatul popular comunal să 
cer o dovadă.

— Tovarășe președinte, am 
nevoie de o adeverință precum 
că trăiesc după acest drum. 
Vreau s-o trimit sfatului popu-

pe un

acestui 
la tre-

în 
la 
le

far regional pentru a cunoaște 
și dumnealor performanța mea.

M-a trimis la tovarășul Min- 
culescu, contabilul sfatului.

— tți fac, mi-a zis el, dar știi 
ce ?

— Ce ?
— Trebuie să-cumperi un for

mular de cerere 
pentru copii.

— N-am nevoie 
dar dacă 1 trebuie 
cumpăr. Cît costă ?

— Zece bani. Dacă
5 lei pentru el, te pup.

— Și dacă nu vreau sä 
pupi ?

— Vii altădată pentru ade
verință. Așa procedez cu toată 
lumea care are nevoie de do
vezi ori adeverințe. Și eu 
buie să beau o țuică, nu? 
sînt...

Am dat 5 lei. Mi-a dat 
verinta și formularul de 
n-aveam nevoie și m-a I 
la semnat, la tovarășul 
ședințe.

— Vă rog semnați.
— tneă nu.

de alocație

de 
să

formular, 
cumpăr.

însă dai

mă

tre ■ 
Om

t ade- 
care 

trimis 
pre

trăiesc
— De ce încă nu ?
— Pînă nu dai 5 lei, nu sem

nez.
— Am dat pentru o țuică. 

Trebuie sä mai dau și pentru 
alta ?

— Ai dat pentru țuică. Acum 
trebuie să dai pentru Snagov.

— Ce Snagov ? Eu fumez Mâ- 
rășești.

— Nu. Pentru localitatea Sna
gov. De la raion ni s-au cerut 
niște bani pentru cheltuielile 
care s-au făcut cu nu știu ce 
deplasare la Snagov a forma
țiilor artistice ale raionului. Am 
dat banii și acum trebuie să-i 
recuperăm. Cum să-i recupe
răm? Ne-qm gindit noi și am 
a/uns la concluzia sä dea cei 
care au nevoie de adeverințe și 
dovezi. Scoateți 5 iei și vă dăm 
un act de toată frumusețea. Cu 
ștampilă ' și litere frumos cali
grafiate...

— Așa procedați cu toți cei 
care vin după .adeverințe ?

— Cu toții La mine nu mer
ge cu excepții.

(Continuare în pagina a V-a)
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ECOURI Liceele
specialitate

ta redacție sosesc, în continuare scrisori în 
care se expun opinii în legătură cu profilul, pla
nurile și programele de învățămînt ale liceelor 
de specialitate care voț fi înființate corespunză
tor Directivelor celui . de-al IX-lea Congres al 
P.C.H. înserăm în cele ce urmează cîteva noi 
puncte de vedere.

Școala de aplicație 
și rolul ei

în articolul „Liceul pé
dagogie — școala omului 
de la catedră“, apărut în 
„Scînteia“, se acordă pé 
drèpt cu vînt o importanță 
deosebită pregătirii sub 
raport practic a viitorilor 
învățători Dar, din păcate 
se amintește doar în trea
căt dé rolul școlilor de a- 
plicație. Prin rîndurile de 
față voi încérca să umplu 
acest gol.

Intr-adevăr, școala de a- 
plicație trebuie să aibă ca
racterul unui laborator, 
unde viitorii învățători 
pOt cunoaște cele măi 
bune nietodé pedagogice. 
Socotesc că e firesc ca 
aceste școli, cuprlnztnd pri
mele patru clase ale scolii 
generale, să fie organizate 
pe lingă liceele pedagogice, 
și să fie conduse de directo
rii acestora.

Avînd ,în vedere sarci
nile multiple și de răspun
dere cë revin învățăto
rilor de la școala dé apli
cație, în direcția îndrumă
rii practicii pedagogice, a 
organizării de lecții model 
si implicit, pentru a ob
ține rezultate cît mai bune 
cu colectivele de elevi, este, 
evident, necesar ca întregul 
cofp didactic să se compu
nă din Oameni cu o bogată 
experiență pedagogică. De 
aceea sînt de părere ca 
Învățătorii școlilor de aplica
ție să fie selecționați pe ba
ză de concurs la care să aibă 
drept de participare cadrele 
didactice cu o vechime de 
cel puțin 10 ' ani ia ca
tedră șl care au susți
nut examenul de gradul IL 
Cît privește alegerea pro- 
'èsOril.or metodiști, cred că 

ar putea aplica criterii 
irecum asemănătoare : 

andidații să aibă exame- , 
iul dé definitivat, o vèchi- 

mê de 5 ani în învățămîrit.‘ 
In Scopul unei cît mai bu-, 
ne desfășurări a practicii 
pedagogice, este necesar ca 
școala de aplicație să fie 
dotată cu material didac
tic propriu, corespunzător 
lecțiilor care se predau :în 
clasele I—IV și pît mai mo
dern, pentru ca .vjitoriț în
vățători să se deprindă a-1 
folosi cu ușurință.

Unii colegi sînt de pă
rere că în aceste școli ar 
trebui admiși numai copii 
care au calități deosebite. 
După mine acesta este un 
punct de vedere greșit. Eu 
consider că școala de apli
cație trebuie să albă o cir
cumscripție școlară proprie, 
stabilită după criteriile gene
rale ale unei circumscripții 
școlare. Altminteri ar în
semna să pregătim învăță
tori într-un mediu de

„seră", neconcludént pen
tru viitoarea lot activitate, 

Pornind de ia modul în 
care se desfășoară instrui
rea practică ' în școală 
noastră, aș vrea să fac cî
teva propuneri merțite să 
contribuie la perfecționa
rea acestei laturi a proce
sului de învățămînt din vi
itoarele licee pedagogice. 
Sugerez ca în stabilirea pla
nului de învățătninl Să se 
țină Seama tn mai mare mă
sură de faptul că activitatea 
teoretică precede, flrest, pe 
cea practică. Elevii actua
lelor școli pedagogice sînt 
nevoiți, după un grafic în
tocmit de Ministerul învă- 
țămîntului, să țină lecții 
practice de gramatică și

compunere în anul IV, 
deși cunoștințe de meto
dica gramaticii și a com- 
purierii se predau abia în 
antil V. Această devansare 
duce la o slabă eficiehtă a 
lecțiilor.

în încheiere aș vrea să 
subliniez necesitatea ca vi
itoarele licee pedagogice 
să-și aducă contribuția, pe 
măsura importanței lot, nu 
numai lă dezvoltarea spiri
tului de receptivitate me
todică a] învățătorilor de 
mîinê, CÎ să cultive, totoda
tă, investigarea pedagogi
că. experimentarea unor 
noi căi de predare care 
să-i confere educatoru
lui calitatea unui neobo
sit cercetător pentru per
fecționarea metodelor sale 
de lucru, S-ar reînnoda în 
felui acesta firul unei tra
diții valoroase al Cărei în
ceput se situează în activi
tatea fostelor școli norma
le de la București, Iași, 
Craiova, Pitești, CîmpulUng 
Muscel, Arad, ș.a., unde a- 
semenea preocupări aU 
contribuit la creșterea ori
ginalității și prestigiului 
pedagogiei românești.
Prof. Nicolae NICOLAESCU 
directorul Școlii pedagogice 
din Cîrnpulurig, 
regiunea Argeș

Cultura generală 
și de specialitate, 
dar în ce raport?

Atît în articolul „Anti
cipări despre viitoarele li
cee industriale“, cît și în 
alte, articole apărute pe 
tema organizării viitoare
lor licee cu profil indus
trial se acordă o atenție 
deosebită instruirii în pro
ducție a elevilor Și pe 
bună dréptate. Fără forma
rea unor temeinice deprin
deri de lucru și fără însu
șirea cunoștințelor teoreti
ce în perspectiva finalită
ții lor 'concrete, viitorii 
tehnicieni nu vor putea să 
desfășoare o activitate la 
nivelul cerințelor din în
treprinderile socialiste. A- 
proăpe unanim pârtiei-: 
panții : la discuții au 
susținut necesitatea ca pe 
măsură ce elevul ajunge în 
anii superiori, ponderea 
pregătirii teoretice și prac
tice la materiile de specia
litate să crească. Cred că 
ar fi mai potrivit ca, în pro
cesul de pregătire a viito
rilor tehnicieni pentru in
dustrie. să pornim nu de la 
pregătirea de cultură ge
nerală la cea de speciali
tate, ci invers : îri primii 
ani să' asigurăm tinerilor 
un. volum corespunzător de 
cunoștințe de specialitate 
și în ultimii ani să li se 
predea disciplinele de cul
tură generală Mai concret, 
propun ca durata de școlari
zare de 5 ani să fie valorifl- 
cală sub următoarea formă : 
în anii I, II, III, aproximativ

75 la sulă din loialul orelor 
prevăzute in planul de învă- 
țămînt să fie repartizate stu
diului disciplinelor de spe
cialitate, urmind ca tn ultimii 
doi ani acestora să li se re
partizeze doar 75 la sută, res
tul de trei sferturi din numă
rul orelor fiind afectate ma
teriilor de cultură generală. 
In această formă, cred că 
liceul industrial va întruni 
toate calitățile învățămîn- 
tului profesional de astăzi 
șL in plus, se va ridica la 
nivelul unei școli medii 
prin lărgirea orizontului de 
cultură generală al elevi
lor.

Instruirea practică pro- 
priu-zisă ar urma, după o- 
pinia mea. să aibă, de a- 
semenea, preponderentă în 
primii trei ahi de studiu, 
dispunînd de circa 60 la 
sută din orele afectate pre
dării materiilor de specia
litate. In această perioadă 
elevii și-ar putêa însuși 
priceperile și deprinderile 
necesare exercitării unei 
meserii, urmînd ca în ul
timii doi ani practica în 
producție să constituie o 
perfecționare în timpul că
reia tinerii să elaboreze 
tehnologii complete, să re
zolve probleme de normare 
și planificare a producției 
etc.

Ing. Ion PÄNOIU 
directorul Grupului școlar 
metalurgic „Unirea"- 
din București
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AL V-LEA SALON INTERNAȚIONAL 
DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

Emile DELORME (Franța) Frumusefe rece
(fotografie distinsă cu premiul I)

Toamna se mai joa
că de-a uite-o nu e. 
Totuși, prezența ei se 
face tot mai mult sim
țită, îndemnîndu-ne să 
privim cu seriozitate 
garderoba de acasă, 
să pregătim, cămara 
și, în consecință, să a- 
pelăm la serviciile de 
sezon ale comerțului.

Confecții — 
modele, culori

Pentru început, o vi
zită la Direcția genera
lă a comerțului cu tex- 
tile-încâlțămihte și o 
convorbire cu tov. A- 
LËXANDRÙ GROSS
MANN, director gene
ral :

— La majoritatea pro
duselor de foamnă-iarnă 
canllfăflle le depășesc 
pe cele de anul trecut. 
Au fost comandate 
modele și sortimente 
variate. De exemplu, 
noi țesături de tergal 
în diferite desene, ta- 
ioare, rochii și paltoa
ne. între care raglane 
din țesături imper
meabile cașerate pe 
moltopren, raglane 
din terilenă etc. Să 
mai amintim ciorapii 
din fire sintetice (3 
cibrapi într-un plic) și 
alte tricotaje, felurite 
modele de încălțămin
te etc. Au apărut și 
vor continua să apară 
confecții pentru femei 
într-o gamă mai Va
riată de mărimi j 
pregătiri asemănătoa
re sînt în curs și în

sectorul confecțiilor 
bărbătești și de copii.

Reflectă magazinele, 
la nivel corespunză
tor, măsurile despre 
care ni s-a vorbit ?

Trecem pragul a 
două mari magazine 
bucureștene : „Confec
ții pentru femei Bucu
rești“ și fratele său de 
modă bărbătească „A- 
dam“. Ambele, lansea
ză și vînd cele mai 
noi și moderne creații 
vestimentare ale in
dustriei noastre. în in- - 
teriorul loi- oscilează 
deci „barometrul“ mo
dei. Ce indică ?

— Timp frumos, 
răspunde prompt tov. 
DUMITRU SPAHIU, 
responsabilul de la 
„București“. Frumos, 
fiindcă ne-am pregă
tit. Avem un bogat 
sortiment de paltoane 
din stofe groase și 
subțiri, din țesături

mare"i pe trimestre* 
Confecțiile sosesc pe 
măsura fabricării, iar 
într-un lot se livrea
ză doar un model- 
două și cîteva mărimi.

Am cerut, în aceas
tă privință, părerea 
tov. NICHITA GEOR
GESCU, director în 
Ministerul Comerțului 
Interior. Iată ce ne-a 
spus :

— Sortimentul in
suficient al modelelor, 
culorilor etc. în raport 
cu cerințele actuale se 
datorează în bună par
te faptului că unele 
întreprinderi producă
toare prezintă și oferă 
la contractare prea 
puține lucruri noi, li- 
mitațe fiițiț^jȘȚ.de sgfr. 
timeritul de țesături 
existent. De asemenea, 
unele fabrici producă
toare manifestă ten
dința de a executa 
confecții în serii mari.

ȘTIRI CULTURALE
Turneul Teatrului național 
din Grecia

Colectivul Teatrului național din 
Atena a prezentat f miercuri- sea
ra, la Sala Palatului, primul 
spectacol, din turneul pe care îl 
întreprinde la București, cu piesa 
„Oedip rege“ de Sofocle. Holurile 
principale au fost interpretate de 
Alexis Minotis și Katina Paxinou.

La spectacol au participat 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de cultură și artă, 
Un numeros public.

A luat parte Alexandre Cimon 
Argyropoulo, ambasadorul Greciei 
la București, șefi și membri ai al
tor misiuni diplomatice.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. Artiștilor le-au fost 
oferite flori.

Recital Richter
Cunoscutul pianist sovietic de 

renume mondial Sviatoslav Richter 
a susținut miercuri un recital ex
traordinar de pian la Ateneul ro
mân. Programul recitalului a cu
prins Sonata în la minor de Schu
bert, Balada în re minor. Baladă în 
re major, Balada în sol minor și 
Intermezzo în mi bemol minor de 
Brahms și Sonata în si minor de 
Liszt. Recitalul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Spectacolul formației 

de instrumente naționale 

a filarmonicii 

Radiodifuziunii 

din R. P. Chineză

în cadrul manifestărilor consa
crate sărbătorii naționale a R. P. 
Chineze, la Ateneul român a avut 
loc miercuri seara un spectacol dat 
de formația de instrumente națio
nale a Filarmonicii Radiodifuziunii 
din R. P. Chineză.

Printre invitați se aflau Ștefan 
S. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ion Mort a, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ö* “v 
Livezeanu, vicepreședinte al IRRc 
funcționari superiori din Mtfiiste 
rul Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros pu
blic.

De asemenea au fost prezenți 
Liu Fan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, și âlți membri ai 
corpului diplomatic.

Asistența a aplaudat cu căldură 
măiestria solilor artei poporului 
chinez. La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite flori.

(Agerp-

In centrul muncii 
de partid 
sarcinile actuale

(Urmare dîn pag. I-a)
muncii politice, ideologice și cultu
ral-educative, participă la întoc
mire» dărilor de seamă și a proiec
telor planurilor de măsuri. Tot
odată, s-a Indicat birourilor or
ganizațiilor de bază ca în stabi
lirea principalelor probleme ce 
se vor dezbate să se sfătuiască cu 
masa comuniștilor, iar după în
tocmirea dărilor de seamă ele să 
fie citite din timp de membrii de 
partid, astfel ca aceștia să poată 
aduce o contribuție rodnică la dis
cuțiile din adunările de alegeri.

îndrumare concreta, 
sprijin efectiv, 
în cunoștința de cauză

r- Ce ajutor concret acordă 
organele de partid din regiune 
birourilor organizațiilor de bază 
pentru buna desfășurare a ale
gerilor ?

•4 Experiența anilor trecuți a 
arătat că adunările de dări de sea
mă și alegeri dau rezultate bune 
atunci cînd ' sînt bine pregătite, 
cînd se desfășoară sub controlul 
și îndrumarea nemijlocită a comi
tetelor regional, raionale șl oră
șenești de partid. în cadrul ședin
ței cu activul de partid organizate 
de biroul comitetului regional în 
cursul lunii septembrie, aü fost 
studiate instrucțiunile C.Ç. al 
P.C.R. cu privire la adunările pen

tru dări dé seamă șl alegeri, pre
cum și concluziile ce se desprind 
din pregătirea și desfășurarea adu
nărilor din anul trecut.

Firește, instruirea constituie nu
mai primul pas. HOtărîtor este însă 
sprijinul nemijlocit acordat pe te
ren birourilor organizațiilor de 
bază. Tocmai în această direc
ție îndreptăm eforturile activiș
tilor de partid. Membrilor co
mitetelor raionale și orășe
nești de partid, aparatului de 
partid și unor activiști nesalariați 
li s-a încredințat sarcina de a spri
jini în mod efectiv un anumit nu
măr de organizații de bază din în
treprinderi, instituții, școli, unități 
agricole socialiste, la întocmirea 

; dărilor de seamă, precum și a pro
iectelor planurilor de măsuri ce 
vor fi adoptate de adunările gene
rale. De asemenea, s-au stabilit ra
ioanele în care membrii biroului 
comitetului regional de partid vor 
controla desfășurarea adunărilor, 
participlnd nemijlocit la unele 
dintre ele ; în același timp, ei vor 
acorda o atenție specială organiza
țiilor de bază din întreprinderile 
noi sau din alte unități în fața că
rora stau sarcini complexe. S-a ho- 
tărît ca toți tovarășii care par
ticipă la pregătirea adunărilor 
de. alegeri să ajute, în continuare, 
noile birouri ale organizațiilor de 
bază să întocmească primul lor 
plan de muncă și să treacă Ia în
făptuirea sarcinilor din planurile de 
măsuri ce vor fi adoptate în adu
nările de alegeri.

Prin control Și îndrumare a- 
tentă din partea comitetelor raio
nale și orășenești de partid se pot 
preveni manifestările de formalism 
și superficialitate în desfășurarea 
alegerilor. In felul acesta se vor 
evita asemenea neajunsuri cum au 
fost cele întîlnite anul trecut, cînd, 
în dările de seamă ale unor orga
nizații de bază din raioanele Stre- 
haia, Corabia și Gprj, s-a înlocuit 
analiza temeinică a problemelor e- 
sențiale ale activității economice,

ale vieții de partid, cu înșiruirea 
de date și fapte nesemnificative, 
iar planurile de măsuri adoptate 
au cuprins doar generalități.

Exigență și combativitate 
partinică

— Ce se întreprinde spre a 
imprima adunărilor de alegeri 
Un spirit de exigență și comba
tivitate partinică ?

— Putem afirma cu deplină cer
titudine că pretutindeni unde adu
nările de alegeri au dezvăluit lip
surile în munca de partid și cau
zele ce le-au generat s-a ajuns la 
concluzii prețioase, multe deficien
țe au fost înlăturate. Consider grăi
tor următorul exemplu. Procedînd 
astfel, adunarea de alegeri din or
ganizația de bază nr. 10 prelucrări 
mecanice din cadrul fabricii de a- 
parataj a uzinelor Electroputere 
Craiova a adoptat un plan de 
măsuri a cărui aplicare a asi
gurat ca în primul semestru al 
anului productivitatea muncii să 
crească Cu aproape 15 la sută, iar 
calitatea pieselor executate să se 
îmbunătățească simțitor. In schimb, 
în adunarea de alegeri a organiza
ției de bază din sectorul mecanic 
al Uzinei „7 Noiembrie", cocoloși- 
rea lipsurilor în munca de partid 
și economică a dus la menținerea 
acestora,

Documentele Congresului al IX- 
lea al partidului, Statutul p.C.R 
pun un accent deosebit pe stimula
rea criticii și autocriticii ca mijloc 
esențial de îmbunătățire a muncii. 
Ne vom îngriji ca adunările de ale
geri să se desfășoare într-d atmos
feră sănătoasă, pătrunsă de com
bativitate. să ia poziție intransi
gentă față de orice manifestare de 
mulțumire de sine sau îngăduință 
reciprocă, contribuind la îmbună
tățirea activității orgahizațiilor de 
bază, la creșterea rolului lor în mo
bilizarea maselor pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Con
gresul partidului.

co-

rîs. 
că-

mohair și fantezi, par- 
desie din lustrin, ro
chii și compleuri din 
jersé, balonseide din 
terilen, tricotaje de 
lînă, galanterie — toa
te modele sosite în ul
tima săptămînă. In 
fiecare joi organizăm 
în magazin prezentări 
de modele.

încurajați de aceste 
Constatări, am trecut 
și pragul magazinu
lui „Adam". Atrage 
atenția o discuție de 
lâ raionul de lenjerie'.

— O cămașă gri nu
mărul 36..,

Vînzătoarea caută, 
. vădit jenată că nu 
poate găsi articolul 
cerut,. Renunță :

— N-avem această 
mărime.

Apoi, după plecarea 
clientului, către 
legi :

— Ne facem de 
Să n-avem nici 
măși !

Este explicabilă a- 
mărăciunea ei. Inex
plicabilă este însă de- 
zasortarea care dom
nește în general în 
magazin, de altfel can
titativ bine aprovizio
nat.

Ne adresăm mer
ceologului economist 
ȘTEFAN BELCIU.

— Cum sînt relații
le cu furnizorii ?

— Bune — fiindcă 
lucrează pentru noi 
multe modele în ex
clusivitate, le finisează 
îngrijit. In același 
timp, complicate, fi
indcă livrarea nu se 
face ritmic. Apoi, cu
lorile nu le alegem 
noi, ci fabrica. Ne tre
zim cu sute de modele 
de aceeași culoare.

— Lucrurile stau în- 
tr-adevăr așa — inter
vine în discuție tova
rășa ANDA GHEOR
GHE, èconomist-mer- 
ceolog. Magazinul are 

. cu întreprinderile 
contracte care, din pă
cate, prevăd doar ter
mene de livrare „în

eschivîndu-se să pre
vadă în contracte mo
delele, culorile și mai 
ales taliile și mărimile 
solicitate. Este ade
vărat că nici organele 
comerțului nu au în
treprins totul pen
tru a influența in
dustria în vederea lăr
girii varietății de mo
dele și culori, pentru 
evitarea unei oare- 
Cari uniformizări a 
producției de confec
ții. Omologarea unor 
modele nu se face în
totdeauna cu exigența 
cuvenită, nu se urmă
rește dacă se respectă 
condițiile de execuției 
potrivit mostrelor 0- 
mologate Pentru îmbu
nătățirea sortimentului 
de confecții, trebuie 
stabilite relații elastice, 
operative, Intre maga
zin și fabrică, cores
punzător cu felul măr
fii, posibilitățile fabri
cii, necesitățile și po
sibilitățile magazinu
lui etc.

Multe din magazi
nele vizitate, deși bo
gat aprovizionate, sînt 
sărace în sortimente, 
în diversitate. Am 
căutat răspunsul la 
depozitele I.C.R.T.I. 
București și am văzut 
că acestea sînt doldo
ra de marfă. Se 
află aici aproape în
treaga cantitate de 
marfă contractată cu 
industria pentru sezo
nul rece. Este rodul 
noului sistem de con
tractare pe sezoane (în 
loc pe semestre calen
daristice, cum se fă
cea înainte). De ce to
tuși unele magazine 
n-au sortimentele ce
rute de cumpărători ?

In momentul de față 
tint create toate condi
țiile. afli in ce privește 
fondul de marfă, cit șl 
creditarea, ca magazi
nele să dispună de sor
timentul existent In de
pozitele întreprinderilor 
comerțului cu ridicata. 
Sînt unele unități care, 
pentru a realiza cît

mai comod rezultatele 
financiare, nu se apro
vizionează cum tre
buie. Conducerile a- 
cestor unități urmă
resc să realizeze un 
nivel redus al cheltu
ielilor de circulație pe 
seama economiilor la 
dobînzi pentru credite 
și nu așa cum este fi
resc — pentru buna 
aprovizionare a popu
lației — printr-o ra
țională organizare a 
aprovizionării și vîn- 
zării. Este concludent 
în această privință 
faptul că organizați
ile și întreprinderile 
comerciale cu amă
nuntul din Capitală 
au stocuri de mărfuri 
cu multe milioane de 
lei mai mici decît cele 
planificate. In acest 
timp, întreprinderile 
comerțului cu ridicata 
dispun de Un volum 
important de mărfuri 
de sezon, care nU se 
găsesc în suficiehtă 
măsură în . unitățile de 
desfacere.

Concluzia se des
prinde de la sine : 
esfe de datoria tuturor 
direcțiilor ți secțiilor co
merciale să exercite un

temă cu furnizorii și 
numai pentru Cele so
luționate de Arbitraj 
s-au plătit 
în valoare 
170 000 lei. 
de încasări 
lizări are ... . — 
merțul sau de mărfuri 
de cea mai bună cali
tate ?

Din nou se ridică și 
problema transportu
rilor pe C.F.R., care 
nu sînt asigurate în
totdeauna în condiții 
optime, containerele 
sînt aduse pe platfor
me descoperite ori lă
sate pe rampe fără a- 
părătoare, astfel Că 
ploaia degradează 
rtlarfa. Bunăoară, toa
te costumele sosite în 
containerele nr. 4775, 
6429 și 7695 — și nu 
erau puține — au fost 
udate de ploaie în așa 
hal înCît cîtëva zeci au 
trebuit, să fie restituite 
fabricii ( F. c. Sibitl), 
într-un rtnd, pungile 
cu cămăfși dintr-Un 
container erau plihe și 
cu apă. Cînd se var lua, 
In sflrșlt, măsuri ea af
ganele căilor ferate să 
respecte întocmai pre
vederile de transport 
privind mărfurile care 
cer grijă și atenție I

penalizări 
de peste 
Dar oare 

din pena- 
nevoié co-

Ce trebuie 
făcut

control neînfirziat In re
țeaua de magazine din 
țară, obligînd toate uni
tățile să ridice întregul 
sortiment de mărfuri li
vrat depozitelor ți să se 
reasorteze In perma
nență, în așa fel ca a- 
provizionarea de sezon 
să se facă la Up nivel 
corespunzător.

Cînd plouă...

mai
să sosească 
care răzbesc 
rampa de- 
cu nume-

Unele articole de se
zon nu sosesc la Întîl- 
nirea cu cumpărătorii 
din cauza unor furni
zori care nu-și res
pectă contractul de li
vrare, a restahțierllor 
industriei Dar 
Continuă 
mărfuri 
pînă la 
pozitelor
roase defecte. Situația 
această reflectă 0 sla
bă preocupare din 
partea unor întreprin
deri ca „Mondiala“- 
Satu Mare, Î.I.S. 
.,Bega"-Timișoara, F.C. 
Brăila, F.C. Călărași 
și altele care, uitînd 
de respectul pentru 
„marca fabricii", tri
mit la drum produse 
necorespunzătoare. In 
registrul oficiului de 
recepție al depozitului 
I.C.R.T.I. din Militari 
se află numeroase în
semnări ca : „Respins. 
Articol cu defecte. 
Marfă degradată. Nu 
corespunde modelului 
etalon" — și altele. 
De la începutul anu
lui au avut loc nume
roase litigii pe această

Am discutat, là Mi
nisterul 
Interior 
trebui 
imediat, 
provizionarea de sezon 
să fie cît mai bună. 
S-au desprins cîteva 
sarcini importante, 
care privesc nu numai 
îmbrăcămintea și în
călțămintea. ci și alte 
produse industriale — 
alimentare și neali
mentare. Este necesar 
— așa cum S-â mai 
subliniat — să fie In
tensificată aproviziona
te» rețelei eu a- 
mănunful din depozite, 
întrUcît acestea dis
pun de stocuri im
portante de pro
duse de sezoh. In 
același timp, este ne
cesar să fie îmbunătăți
tă In continuare organi
zarea Interioară a maga
zinelor, pentru ca a- 
cestea să poată des
face corespunzător 
cantitățile importante 
de mărfuri pe care le 
au la dispoziție.

Sarcinile mari care 
stau tn fața lucrătorilor 
din comerț tn această 
perioadă de vîrf a acti
vității trebuie să se rea
lizeze concomitent cu 
ridicarea nivelului de 
deservire a populației. 
De acest deziderat este 
legată aplicarea pe 
scară largă a forme
lor moderne de des
facere — autoservirea, 
expunerea deschisă 
etc. — ca și darea în 
funcțiune, la terme
nele prevăzute, a noi
lor localuri.

Comerțului 
despre ce ar 

făcut acum, 
pentru ca a-

T. VASILE

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 șt 3 

octombrie a.c In țară : Vremea va fi instabilă 
și va continua să se răcească. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse, mai frecvente în nordul țării. Vint slab 
pînă la potrivit Temperatura 
nimele vor fi cuprinse între 
maximele între 15—25 grade, 
Vreme ușor Instabilă Cerul va 
slab pînă la potrivit, 
ușoară.

în scădere, mi- 
2—12 grade iar 

tn București : 
fi variabil. Vînt 

Temperatura în scădere

• Teatrul de Operă și Balét: EVGHÉNI 
ONEGHIN — 19 30.
• Teatrul dë Stat de Operetă : TARA 
SURtSUI.UI - 19,30.
O Teatrul National „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOARECI 
—19,30. (sala studio) : O FEMEIE CU 
BANI - 19 30.
• Teatrul ..Luda Sturdza Bulandra" 
(sala din B-dUl Schitu Măgureanu 
nr. 1): OPERA BE TREI PARALE — 
19.30. (Sală din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii CUMINTE. CRtSTOFOR ! - 19,30.
• Teatrul Mid : DOI PE ÜN BALAN
SOAR - 19.80.
e Teatrul satiric muzical „C, Tănase' 
(sala Savdy) : CU MUZICA E... DE 
GLUMIT — 20.

TELEVIZIUNE
• — Jurnalul televiziunii (? t
• — Ascultați, judecați, dezlegați •' 
— emisiune pentru tineretul școlar
Î 20,00 - „Pentru noi, femeile !”

21.00 — Din viața animalelor * 21.30
— „Povești cu clntec" • 22.10 - 
Jurnalul televiziunii (II) și Buletin 
meteorologie,

CINEMATOCRAFE
• A TRRCUT O FEMEIE •: Patria 9.30: 
11,45: 14; 19.30. 18,0' 21.
« CAMERA îh FORMA DE „L'^t Re
publica -, 9: 11,19; 13,45; 18,15: 18,45:
21,15. Excelsior — 10: 12,30: 15.15: 18; 
20,45. StadiOfiU! binamo - 19.30. Expo
ziția - Piața seinteil - 19.15.
a CINEVA ACOLO SUS MA IUBEȘ
TE : Luceafărul - 0.30; 11; 18,30; 16; 
18.30: 21. Festival MS; ii, 19; 13.45: 
19.19: 18.49 2i,i9, grâainâ - äo. Miötita 
- 10: 12.30, ÎS 30; 18,15: 20.45, grădina 
r’t']ir| “g 15 ('a toâte Completare
• OMUL MAFIEI I București — 9.15;
fljâfli jj,49' 16.45: 19: 2i, Grivița -
9,49: 1’: 14.15: 10.801 18.45: 21 (completa
re «llele Slghlșoarei). Modern - 10; 
12.19: 14 80: 16.45' 19: 21. grădina Pro-

Arenele Libertății - 20.
• STRIGATUL ! Vlcidfla ir".W: 12.30;
15.30: tO; 20.30. Cosmos-»- 15.30: 18; 
20.30 (la ambele completate Surlsul). 
« PROCESUI PROFESORULUI WF.tR : 
Central - 9.10: 12 14.45: 17,45: 20.15
(comp'etare Vizita tlcieențiel de partid 
șl guvernamentale a Republicii Socia
liste Romania în U.R.S.S,), ciulești — 
10.90: 15 17.45: 20.30 (Completare Mîine 
începe am
a CORBII : Capitol - 9.30: 11.45: 14; 
18.15: 18.30: 20.45. grădină - 19.30. Fero
viar - 9,30- 11.3Ö: 13.49: 16'. 18,15: 20.30.
Flamura - 10 12.15- 16: 18.15: 20.30.
• ROȘU Șl NEGRU (ambele serii) : 
Lumitia - 9:49; 13: 16.30: 20.
• UN LUCRU FĂCUT LA TSMl 
Unlirj —.15.80: 18. 20.30 (Completare Le 
eel mai tnalt nivel).
« PROGRAM PENTRU COPII t 
na - 19.
« ViAtA DIFICILA : ftoina - 
15.15: 1,1. 20.45 (completare Muzeul 
nel Medreâ), Moșilor - 15.30: 18: 
(completare Casa cetate)
— 19.
• SUITA BANATEANA : Timpuri noi 
10—21 în continuare (completare Acolo 
unde a trăit Hemingway. Mascote. 
Pictorul, luminii, A cul e vina ?. Colina 
Lenin. Cine a luat pelicanii 7
• NUNTA CU PERIPEȚII I Cultural
— 10 18 15: 20.30 (completare Sport
nr. 4(1966).
• RUNDA 6 I înfrățirea între popoare
— 10 16,45: 10: 20.15 (completare VI
zlta delegației do nărtld sl guverna
mentale a Renubllcll Socialiste Bo- s- 
nia In U.R.S.S,), Melodia - 9.30; 1
14: 16,30. 18 45: 21 (completare f 1
bănățeană). •
•> LALEAțlA NEAGRĂ — einemasțo» : 
Dacia - 9,30—14 tn Continuare 1V.15:

nu-f ca. •)• 
Buzestt — 

de pe So-

Doi-

11.30:
Cor-

.. 20;30 
grădină

bucla »
18.45: ?1 (completare Unde
• HOȚUL DE PIERSICI ■ 
15; 17,30 (completare Fata 
mes! grădină - 20.
p SAMBA < BUcegi — 10:
18: 20 30 grădină - 19. ___
10.30: 13: 15.30: 18: 20.80 (la toate com
pletare A oul e vina ?).
* APORT MUHTAR ! - cinemascon :
Unirea - 16; 18.15 grădină - 19.30.
Munca — 16: 18.15: 20.30 (la toate Com
pletare Acolo unde Carpatii întî1ț’BSC 
Dunărea — cinemascop). , ’
O UN CARTOF. DOI CARTOFI r T5o 
“ ------ 18.30: w-e

18.15: Ma-

12.30: 15.30: 
Floréasca —

mis - 9.30:; 11.45: 14: lo.ïsf 
grădină — 19. Rahova — 18: ____ ___
grădină — 19 (là toate Complet1'' 
Vizita delegației de partid si guve' 
mentale a Republicii Socialiste R< 
nia în U.R.S.S.), Pacea - 1«: 1! 20
(completare Lecție In Infinit).
« UNORA LE PLACE JAZUL : Flacă
ra — 19.30: 1H: 20 80 (completare Fîm- 
betiil) Ferentari - 15,30: 18: M.30
(completare Simetrie).
• ’MARȘUL ASUPRA ROMEI t -’tan
— 15.« 18: 20.15. grădină — 19, U.o-
troceni — 15,30: 18: 20,30 (la toate com
pletare Prietenul meu Max).
• DOMNUL — cinemascop t Popular
— 10.30 ț 16: 18.30: 21 (completare
Construim).
• BANDA: Arta — 11; 15; 17,30: 20 
(completare Caii arabi), Progresul — 
15.30; 18: 20.15 (completare Comorile 
orașului scufundat).
(* ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Crîngași — 15.30: 18; 20,30 (com
pletare Melodiile străzii — cinemascop).
• CULORILE LUPTEI - cinemascop : 
viitorul - 16; 18.15: 20,30 (completare 
Lucrările Marii Adunări Nationale).
• W1NETOU — cinemascop : Colenti-
na — 15.30: 18: 20.30 (completare Dru
mul). ■ - ■
• TOLBA CU AMINTIRI : Volga — 
10: 12: 16: 18,15; 20.30 (completare Mu
zeul Zambaccian).
« CARAMBOL : Lira — 15.80; 18. gră
dină — 20 30 (completare Laminorul 
de țevi).
« CAPORALUL SI CEILALȚI : Dru
mul Sării — 16,30: 17,45: 20.
• AH. FVA : grădina Progresul-parc
— 19.30.
« DÄ-T ÎNAINTE FÂRÂ GRIJA î gră
dina Colentina
• INTTLNIRE 
scop : grădina 
Caii arabi).

— 19
LA ischia — .clnema- 
Arta — 19 (completare

j%25c8%2598%25c8%259a.de
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PUNCTE
DE

V E DE R E

Ing. Iosif VILCEANU 
director comercial 

al uzinelor „Vulcan“-București 
_ ______ I

întreprinderile să aibă posibilitatea 
de a renunța la unele comenzi de ma
teriale chiar în momentul cînd se con
stată că le prisosesc. S-ar evita for
marea de stocuri supranormative la 
beneficiari. Materiile prime și mate
rialele de care nu au nevoie consuma
torii ar rămîne la furnizori. După pă
rerea mea, este cea mai avantajoasă 
cale. S-ar înlătura cheltuielile de ma
nipulare, de transport, eventualele pier
deri. In plus, este cunoscut că, avind 
produsele în întreprindere, furnizorul 
are posibilitatea să le desfacă mai re
pede. Aceste materiale să. fie creditate 
de organele bancare, iar dobînzile Să 
fie suportate de beneficiari.

Dupâ publicarea in „Scin- 

teia" nr. 6735 a paginii 

speciale pe tema „Aprovi

zionarea tehnico - materială 

și cerințele industriei", la re

dacție au sosit scrisori și ar

ticole in care cadre din eco

nomie se referă la o serie de 

probleme și fac propuneri de 

îmbunătățire a activității in 

acest domeniu. Redăm citeva 

din punctele de vedere 

comunicate ziarului.

bligații 
presupune 
perarea

Ing. Mircea GHEORGHIU
director

Ion ȘTEFÂNESCU 
director adjunct

Uzina de mașini electrice București

I Progresul tehnic im- 
™ plică adîncirea spe
cializării întreprinderilor. 
Produsele complexe sînt tot 
mai mult rodul cooperării 
a zeci de întreprinderi spe
cializate. Un exemplu tipic 
îl constituie utilajele, apa
ratele și instalațiile produ
se de industria construc
toare de mașini. Pe baza 
experienței, considerăm că 
actuala organizare a coo
perării la nivelul acestei 
ramuri este susceptibilă de 
îmbunătățiri. Important 
este, după părerea noastră, 

să se creeze noi condiții 
suplimentare pentru ca 
relațiile de cooperare să 
primeze, să fie privite de 
toate întreprinderile .mal 
presus de Interesele pro
prii.

Desigur, contractele — ca 
mijloc de concretizare a re
lațiilor de cooperare — co
respund în mare nivelului 
de dezvoltare a industriei și 
economiei naționale. Unele 
prevederi, care angajează 
întreprinderile, de genul 
„să se respecte“ sau „între
prinderea este obligată“ nu 
sînt însă adecvate cerințe
lor economice de a se res
pecta cu strictețe clauzele 
contractuale. De pildă, în 
contractele încheiate cu U- 
zinele mecanice Cugir, „E- 
lastic“ din Sibiu se pre
cizează caracteristicile ca
litative și dimensionale ale 
pieselor care ne vor fi li
vrate. Totuși, primim re
pere care nu corespund 
condițiilor stabilite în con
tract. Același lucru se 
poate spune și despre ter
menele de livrare. Toate 
acestea influențează negativ 
activitatea întreprinderii 
noastre și, mai departe, în
deplinirea exemplară a o- 
bligațiilor proprii către be
neficiari. Iată de ce consi
derăm că sînt necesare noi 
măsuri în vederea întăririi 
cointeresării materiale și a 
răspunderii conducerilor de 
întreprinderi, pe baza folo

sirii pîrghiilor economice. 
Nc gîndim că

realizarea planului de 
cooperare ar putea să fie 
luată In considerare ca 
o condiție de premiere a 
colectivelor.

De fapt, de curînd Direc
ția generală a industriei 
electrotehnice din Minis
terul Industriei Construc
țiilor de Mașini apli
că acest principiu. Vrem să 
spunem că o asemenea pîr- 
ghie stimulează inițiativa 
și este de natură să deter
mine o creștere a spiritu
lui de răspundere în în
treprinderi. Propunem ca 
și alte conduceri de mi
nistere să introducă aceas
tă măsură în practica de 
colaborare a întreprinde
rilor.

■| Se mai ridică o pro- 
“ blemă. Este vorba de 
soarta produselor conside
rate de furnizori „secunda
re“. Totdeauna, uzina „Tim
puri noi“ din București va 
fi bucuroasă să ne toarne 
carcase de motoare cu 
greutate și valoare mare — 
fiindu-i avantajos pentru 
raportarea planului ei va
loric — dar va ezita să ne 
satisfacă unele cereri de 
piese — scuturi, căpăcele 
— necesare tot motoarelor. 
De ce ? Intrucît acestea au 
o valoare redusă, fac parte 
din produsele „secundare“. 
De multe ori, furnizorii 
preferă să plătească anu
mite penalizări neînsemna
te, decît să-și îndeplinească 
obligațiile contractuale pri
vind aceste produse. Nu 
mai arătăm consecințe
le pentru beneficiar. Des
pre ele s-a vorbit în re
centa pagină a „Scînteii“ 
referitoare la aproviziona
rea tehnico-materială. Sus
ținem însă că sînt necesare 
noi măsuri care să stimu
leze pe furnizori să-și în
deplinească integral sarci
nile contractuale, Ia toate 
piesele, indiferent de va
loarea lor de plan.

Ne referim la posibili
tatea ca, pe de o parte, 
să se mărească cota de 
penalizări în cazul nerea- 
lizării confractelor, iar pe 
de altă parte să se pre
mieze suplimentar între
prinderile care livrează 
înainte de termen și la un 
înalt nivel calitativ între
gul sortiment de produse 
contractate.

■ Este necesar ca repar- 
™ tițiile de materii pri
me și materiale să fie emi
se la termenele prevăzute 
de hotărîrile în vigoare. 
Spunem aceasta deoarece 
uneori forurile tutelare nu 
respectă cele 45 de zile — 
ca timp minim de primire 
a repartițiilor de către în
treprinderi înaintea fiecă
rui trimestru. Din această 
cauză, serviciile de aprovi
zionare nu pot întocmi din 
vreme contractele, nu au 
posibilitatea să coreleze 
termenele de primire a li
vrărilor cu scadențarul pro
ducției, nu pot programa 
activitatea transporturilor. 
Uneori, se elaborează pro
grame decadale și lunare 
de producție pe bază de ci
fre și date prezumtive. Ul
terior, aceste planuri nece
sită modificări care influ
ențează nefavorabil reali
zarea ritmică, ca și obți
nerea unei producții de ca
litate. Considerăm că atît
termenele de emitere a re
partițiilor, cît și cele de re
nunțare la materialele de 
prisos trebuie revăzute. 
Criteriul principal să-1 
constituie necesitatea ca 
aprovizionarea să cores
pundă pe deplin cerințelor 
producției.

Aceste termene să fie 
corelate cu perioada de 
elaborare a planului de 
producție.

Intervine, după păre
rea noastră, și mărimea 
ciclului de fabricație, di
ferit în ramurile economiei, ' 
sau chiar în subramurile 
construcției de mașini. In 
prezent, termenele de emi
tere a repartițiilor și cele 
de renunțare limitează po
sibilitățile întreprinderilor 
de a-și procura operativ 
materiale care să confere 
produsului finit caracteris
tici superioare.

Sînt necesare deci ter
mene diferențiate pe ra
muri, nu globale, apro
piate de specificul majo
rității întreprinderilor, care 

- să simplifice încheierea 
contractelor, procurarea în 
timp util a materialelor.

K Lucrătorii serviciilor 
de aprovizionare tre

buie să corespundă din 
punct de vedere profesio
nal, să dovedească spirit de 
inițiativă și operativitate 
în achiziționarea materiilor 
prime și materialelor. Cum 
am organizat în uzină ac
tivitatea aprovizionării ? 
întreprinderea noastră uti
lizează un sortiment mare 
de materii prime și mate
riale — circa 8 000. Pînă de 
curînd, niciodată nu puteam 
cunoaște la care sorturi de 
materiale avem supranor
mative și, din această cauză, 
orice măsuri erau inefi
ciente, tardive. După o se
rie de experimentări, în
drumați și de conducerea 
direcției generale, am a- 
doptat o nouă metodă de 
lucru. Fiecare merceolog 
sau economist răspunde de 
aprovizionarea cu un anu
mit grup de materiale, iar 
pentru fiecare grup s-au 
fixat trei indicatori. Au 
fost simbolizate fișele de la 
magazie, s-a stabilit tri
mestrial fondul de rulment, 
în concordanță cu simboli
zarea amintită, și s-a alo
cat fiecărui lucrător, din 
graficul de plăți lunar, su
ma necesară plății mate
rialelor aprovizionate în 
luna respectivă. Rezulta
tele sînt bune. Cunoaș
tem îndeaproape, deca
dal și lunar, cum se dés- 
fășoară aprovizionarea, mă
rimea fondului de rulment, 
și, ceea ce este deosebit, au 
fost înlăturate supranorma- 
tivele de materii prime și 
materiale, aprovizionarea 
s-a transformat într-o acti
vitate preventivă, de un 
real folos pentru realizarea 
planului de producție la 
toți indicatorii.

Nu! prevederilor 
anacronice

Vasile CHIDOVÀT
directorul I P R O F I L -Rădâufi

întreprinderea noastră este 
tînără, nu are decît trei ani 
și jumătate de la înființare. 
Ne-am străduit chiar de la 
punerea ei în funcțiune să 
îndeplinim lună de lună sar
cinile de producție, să ri
dicăm continuu nivelul cali
tativ al mobilei. Ne mîndrim 
cu faptul că în 1970 va tre
bui să producem aproape 
15 000 de garnituri etalon de 
mobilă, față de 10 000, cît 
reprezintă capacitatea pro
iectată. Concomitent cu 
creșterea volumului de pro
duse finite, va spori și can
titatea de materii prime și 
materiale utilizate de-a lun
gul procesului tehnologic.

Deci, și eu susțin ca apro
vizionarea să se ridice pe 
o treaptă calitativ supe
rioară, corespunzător sta
diului de dezvoltare a in
dustriei.

Cu atît mai mult, cu cit, 
după părerea mea, actuala 
metodologie conține anumite 
prevederi anacronice, care 
frînează creșterea eficienței 
economice a activității în
treprinderilor.

Iată, de pildă, cum se ma
nifestă, care sînt consecin
țele necorelării perioadei de 
întocmire a necesarului de 
aprovizionat cu perioada de 
elaborare a planului de pro
ducție. Planul de aprovizio
nare a întreprinderii pe anul 
în curs a fost întocmit, ini
țial, la 25 iulie 1964, Iuîn- 
du-se în calcul produsele și 
cantitățile care urmau a fi 
fabricate în 1965, comunica
te prinlr-o notă telefonică 
de forul tutelar. Trebuia să 
producem: 2 150 de garni
turi dormitoare, 85 000 de e- 
tajere și 7 450 de canapele 
„Carpați". Cum e și firesc, 
serviciul de aprovizionare a 
trecut la treabă. S-a calcu
lat necesarul de materiale, 
în funcție de cele mai judi
cioase consumuri specifice, 
s-au evaluat stocurile, ne-am 
interesat care furnizori pot 
satisface prompt cererile. La 
5 noiembrie 1964, în pragul. 
noului an, toate calculele au 
fost date însă peste cap. La 
acea dată am primit, tot din 
partea forului tutelar, un alt 
plan de producție, și anu
me : 1 500 de garnituri dor
mitoare, 85 000 de etajere, 
1 000 de biblioteci „Doina”, 
100 de camere . combinate, 
7 450 de canapele „Carpați" 
și... 6 345 000 de lei produse 
nenominalizate. Planul de a- 
provizionare întocmit cu o 
lună în urmă a trebuit, așa
dar, să fie modificat în în
tregime, fiind necesare su
plimentări și renunțări la u- 
nele materii și materiale. 
Potrivit normelor de apro
vizionare în vigoare, nu am 
mai avut posibilitatea să a- 
sigurăm integral cu mate
riile prime necesare produc
ția primei luni sau chiar a 
primului trimestru al aces
tui an.

Este foarte dificil ca, în 
cazul unei mari fluctuații 
de sortimente dictată de di
recția generală din conside
rente discutabile, să poată 
fi elaborat un plan de apro
vizionare stabil, să se evite 
datele aproximative: Impli
cațiile sînt cunoscute: apro
vizionări cu cantități insufi
ciente sau, dimpotrivă, for
marea stocurilor supranor
mative. De exemplu, anul 
acesta, din cauza aprovizio
nării defectuoase din perioa
dele anterioare, Întreprinde
rea a avut stocuri supranor
mative de 3 000 000 de lei. 
Cu eforturi nebănuite, am 
reușit să le lichidăm in mare 
parte. Tot datorită fluctuației 
sortimentelor sîntem nevoit! 
să solicităm suplimentări la 
diferite materiale. Dar ele 
nu pot fi achiziționate Ia 
timp. Mai întii, trebuie să 

obținem repartițiile, urmează 
contractările și apoi livră
rile. Operativitatea aprovi
zionării se pierde în această 
filieră intortocheată.

Noi înțelegem că forul tu
telar trebuie să asigure o 
justă repartizare a sarcinilor 
de producție pe întreprin
deri, că, uneori, mai pot in
terveni schimbări in planul 
unei fabrici sau uzine. Dar 
de aici și pînă la a modifi
ca în întregime mărimea și 
sortimentul producției, și a- 
ceasta cu înlîrziere, în ulti
ma lună a anului, este o di
ferență mare. Consider că 
asemenea practică nu are 
nici un fundament, nici o 
rațiune și ea trebuie să fie 
combătută. De aceea, propun 
să se interzică direcțiilor ge
nerale a mai modifica in ul
timul moment sarcinile de 
producție ale întreprinderi
lor. Totodată, ar fi util să 
se ia măsuri de conducerile 
ministerelor în vederea asi
gurării stabilității planurilor 
unităților subordonate. Se 
impune, după părerea mea, 
ca

atît stimularea cît și 
răspunderea materială a 
lucrătorilor din direcțiile 
generale să fie legate și 
de modul în care se asi
gură aprovizionarea în
treprinderilor.

In legătură cu simplifica
rea activității de aprovizio
nare se ridică și o altă pro
blemă. Consider că gama de 
materiale „dirijate" este 
prea largă. Ea cuprinde în 
prezent materii prime și 
materiale care de mult timp 
nu mai sînt „deficitare". A- 
semenea materiale sint pro
duse de Industria noastră In 
cantități suficiente și deci

De ce se mai admit 
paradoxuri ?
Adolf DRUCKER

directorul uzinei „Victorio“-Călan

In cincinal, colectivului 
uzinei noastre îi revin im
portante sarcini. Va trebui 
să sporim producția de fon
tă și semicocs, să ridicăm 
indicii d9 utilizare a furna
lelor și bateriilor de semi- 
cocsificare, să îmbunătățim 
calitatea fontei și semicoc- 
sului, concomitent cu redu
cerea sistematică a prețului 
de cost. Există reale posi
bilități ca planul întreprin
derii să fie îndeplinit. Este 
necesar însă ca secțiile de 
bază ale uzinei să aibă a- 
sigurate la timp. In mod 
ritmic, materiile prime și 
materialele, piesele de 
schimb. Spun aceasta de
oarece atît anul trecut, cît 
șl în acest an, sectoarele de 
producție nu au primit la 
termen toate materiile pri
me, materialele și piesele 
de schimb necesare.

Ne este de un real folos 
faptul că, în fiecare an, cu
noaștem din vreme sarci
nile de producție ale noii 
perioade de plan. Nu de 
puține ori însă planul de 
producție se schimbă, se 
modifică de către forul tu
telar, fără a-1 mai putea 
corela cu cel de aprovizio
nare. Și mai este ceva. A- 
ceste două planuri trebuie 
să fie corelate cu planul 
prețului de cost, care se 
stabilește nu în etapa în
tocmirii planurilor de apro- 

„dirijarea" lor nu mai este 
justificată.

Propun să se revizuiască 
actuala listă de materiale 
dirijate,

în vederea restrîngerii 
numărului lor. Dacă o 
parte dintre ele ar fi trecute 
în categoria materialelor „li
bere", s-ar simplifica emite
rea repartițiilor, încheierea 
contractelor, ar putea ti 
practicată o aprovizionare 
mai operativă, ritmică.

In vederea îmbunătățirii 
activității do aprovizionare 
mai tac următoarele propu
neri :

Bazele ministerelor să-și 
lărgească activitatea, a- 
vind un normativ de 
mijloace circulante mai 
mare.

In acest, fel ele ar putea po
seda în sloc loală gama de 
materiale specifice unităților 
care le deservesc și ar satis
face oportun suplimentările 
de sortimente ale întreprin
derilor.

S-ar putea imbunătăji a- 
provizionarea dacă unită
țile productive nu ar mai 
solicita produsele de masă 

— ciment, rulmenți, cărbuni, 
tuburi fluorescente, cheres
tea —

de la baze, ci direct, de 
la producător, prin con
tracte nemijlocite cu fur
nizorul încheiate pe ter
men lung și nu de azi pe 
mîine.

S-ar reduce volumul trans
porturilor și, corespunzător, 
prețul de cost.

Să fie revizuite terme
nele pentru depunerea 
specificațiilor de mate
riale.

întreprinderile trebuie să 
aibă posibilitatea să-și stabi
lească, în mod realist, ne
cesitățile de materiale ale 
fiecărui trimestru.

Potrivit prevederilor în 
vigoare, renunțarea la con
tract se poate face numai 
cu acordul concomitent ai 
beneficiarului și furnizoru
lui. Din această cauză, uni
tățile beneficiare, cărora li 
s-a modificat planul de pro
ducție, se trezesc „peste 
noapte" că au stocuri supra- 
ncnnative. Ar fi indicat ca, 

intr-un termen stabilit ra
țional, furnizorul să fie 
obligat a modifica con
tractul în funcție de nece
sitățile reale ale benefi
ciarului.

vizionare și de producție, 
ci mult mai tîrziu, după ta
tonări prelungite, în tri
mestrul I al noului an de 
plan. Practic, abia la sfîr- 
șitul primului semestru se 
poate realiza o corelare 
strînsâ a planurilor aprovi
zionării, producției și pre
țului de cost, în funcție de 
cele mai raționale consu
muri specifice de materii 
prime și materiale. Totoda
tă, metodologia potrivit că
reia mărimea investițiilor 
se definitivează abia la 
sfirșitul trimestrului IV al 
anului premergător noii pe
rioade de plan pune în im
posibilitate întreprinderile 
de a solicita din vreme pie
sele de schimb. Consider 
că este necesar ca ciirele 
de plan referitoare la pro
ducție, preț de cost, inves
tiții și reparații capitale să 
fie primite cel tirziu pinâ 
in luna august.

Eventualele modificări să 
se facă înainte de emite
rea repartițiilor de materii 
prime și materiale pe pri
mele două trimestre sau 
semestrul I ale anului de 
plan, dînd posibilitate în
treprinderilor să schimbe 
corespunzător și planul de 
aprovizionare în timp util.

Aș dbri să mă refer la o 
altă problemă care influ
ențează nefavorabil chel
tuirea eficientă a fondurilor 

economice ale întreprinde
rii — stocurile supranorma- 
tive. Cu toate că prevenirea 
creării unor stocuri supra- 
normative și fără mișcare 
ne preocupă în mod cu to
tul deosebit, totuși, se con
stată un iapt curios. La a- 
numite sortimente se for
mează asemenea stocuri 
chiar atunci cînd uzina, în 
general, la total materiale 
se încadrează în normati
vele financiare aprobate. 
In acest caz, situația se 
datorește numai necore
lării perfecte a aprovizionă
rii cu indicatorii financiari. 
Iată un paradox. Planul 
prețului de cost se defini
tivează în lunile ianuarie— 
februarie, iar uneori chiar 
la sfirșitul primului trimes
tru, deci după aproximativ 
90 de zile de la începerea 
unui nou an. Așa prevăd 
instrucțiunile în vigoare. 
Deci, numai după scur
gerea celor trei luni se pot 
corela mijloacele circulan
te cu producția și întreprin
derea cunoaște exact care 
material îi este sau nu de 
prisos, în ce cantități sau 
sortimente. Dar tot prevede
rile actuale arată că renun
țările și suplimentările de 
materiale se pot face în- 
tr-un termen variind între 
45—90 de zile înaintea in- -, 
ceperii trimestrului. Să re
capitulăm. In cursul sau la 
sfîrșitul primului trimestru, 
întreprinderea constată că 
un anumit material nu-i 
trebuie, dar nu poate re
nunța la el... deoarece tre
buia s-o facă cu 45—90 de 
zile mai devreme, cînd, de 
fapt, nu putea cunoaște ce 
îi va prisosi.

Iată de ce
propun ca specialiștii care 
analizează căile de per
fecționare a sistemului de 
aprovizionare să aibă in 
vedere problemele pe 
care le ridică trecerea la 
fiecare nou an de plan cu 
sarcini cantitative și cali
tative sporite, asigurarea 
continuității procesului de 
producție ; totodată, el 
trebuie să revadă instruc
țiunile privind corelarea 
mijloacelor circulante cu 
producția,

dar nu pe baza unor cri
terii și considerente subi
ectiviste, ci în urma cu
noașterii aprofundate a 
realității, a specificului ra
murilor economice.

Șl nerealizarea la timp, 
în mod ritmic, a planului de 
import obligă la aprovizio
nări improvizate din alte 
surse, pe perioade destul 
de lungi, cîteodată chiar și 
pe trei trimestre. Natural, 
după sosirea cu întîrziere a 
materialelor importate se 
vor crea stocuri supranor
mative. Prevederile sînt la
conice : la aceste contrac
te, chiar dacă materialele 
nu sosesc la timp, ci după 
două-trei trimestre, nu se 
poate renunța. De exemplu, 
uzina noastră a solicitat, în 
anul 1963, pentru a fi livra
te în semestrul I al anului 
trecut, 435 de pietre de po
lizor. Cantitatea a fost con
tractată la import. Ni s-a 
comunicat, de către forul 
tutelar, că aceste produse 
le vom primi... în semestrul 
II 1965. Cum se spune, co
mentariile sînt de prisos.

La cele arătate mai sus 
adaug următoarele propu
neri •

Definitivarea Indicatoru
lui privind nivelul prețu
lui de cost să se facă cu 
cel puțin 45 de zile înaintea 
începerii anului de plan.

Livrările din contrac
tele economice de Import 
iă aibă loc la termene 
precise,

în funcție de cererile între
prinderilor, și aceste ter
mene să fie specificate în 
fișele de import. La' ex
pirarea lor, întreprinderile 
să aibă posibilitatea de a 
menține comenzile sau de 
a renunța la contract.

Pentru diverse materia
le șl, in special, pentru 
cele nedirijate, să se înfiin
țeze baze regionale. Ele să 
asigure, corespunzător pla
nurilor depuse de între
prinderi, o aprovizionare o- 
perativă. Materialele ar fi 
primite mai ritmic, iar chel
tuielile de achiziție s-ar re
duce simțitor.

Ing. Gligor URS 
director comercial al uzinelor 

„Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii

în prezent, pentru livrarea materialelor 
se practică două căi : prin tranzit și prin 
depozite. Prin tranzit, furnizorul trimite 
produsele direct unităților beneficiare. 
Care sînt avantajele tranzitului? In cazul 
livrării directe a ■ produselor se elimină 
transporturile încrucișate, se reduc cheltuie
lile de circulație, se micșorează timpul de 
depozitare și cel pe care îl parcurg mărfu
rile de la furnizor la consumator. Aceste 
avantaje se obțin prin expedierea upe 
produse în cantități vagonabile. Dimpotr 
vă, livrarea în cantități mici nevșgpnabile, 
prin tranzit, duce la efectuarea de chel
tuieli suplimentare, la mărirea timpului do 
transport. De ce ? Furnizorul „pulverizea
ză* cantități vagonabile prin coletărie — 
care, după părerea mea, funcționează de
fectuos —■ ceea ce întîrzie executarea con
tractelor. Timpul de expediere ajunge la 
peste 20 de zile, concomitent cresc, și 
cheltuielile generale ale furnizorului, . I.ată 
de ce propun să se practice mai mujf .de- 
cît pînă . acum livrarea produselor prin 
tranzit, dar numai pentru cantitățile mari, 
vagonabile. n

lr,g- CRĂCIUN 
director comercial al uzinelor 

„Steagul roșu“-Brașov

Direcția de aprovizionare și desfacere 
din Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să centralizeze și să comande 
direct siderurgiei necesarul tuturor între
prinderilor de materiale feroase și nefe
roase Ar creste operativitatea aprôvi- 
zionării. s-ar înlătura practica de a tri
mite delegați $i autocamioane la distante 
mari pentru a aduce citeva sute de kg 
de materiale.

Uneori, furnizorii sînt tentait s» livre
ze subansamble cu valoare mare . și să 
neglijeze pe cele „secundare". Pentru a 
preîntimpina asemenea încălcări ale dis
ciplinei contractuale, propun ca finan
țarea subansamblelor să se facă în setüri 
— număr de autocamioane — și nu prin 
normative zile pe agregat sau întreprin
dere colaboratoare.

Ignat LUCA
șeful serviciului aprovizionare 
al fabricii „Muntenia“-București

Recent, Ministerul Economiei Fores
tiere a dispus unităților sale să încheie 
contracte privind materiale lemnoase ce 
nu necesită specificații amănunțite. îna
inte de primirea comenzii beneficiaru
lui. Această inițiativă ar trebui urmată 
și de alte ministere. Ce se întîmplă 
însă cu materialele descentralizată? în 
loc să simplifice procedeele de achizi
ționare a acestor materiale, Direcția 
generală de aprovizionare și desfacere 
din ministerul .nostru a luat măsura 
bizară de a nu mai permite aprovizio
narea prin bază. Din anul viitor ne 
aflăm în următoarea situație parado
xală : comenzile trimise furnizorilor 
pentru materiale descentralizate în 
cantități mici se vor înapoia cu indi
cația de a ne adresa bazei M.I.A., iar 
aceasta nu se va mai ocupa cu apro
vizionarea unor asemenea materiale, 
întrebăm ministerul nostru : cum lé 
vom procura ?

Ing. Vasile ABRUDA 
directorul general al uzinele 

de vagoane-Arad

Colectivele din sectorul construct, 
metalice — cum e și fireso — pun ma 
preț pe metal. La net, de pildă, prin crr 
rea combinată, folosirea resturilor . i 
materiale la executarea unor piese mie. 
se obțin economii ia fabricarea vagoane 
lor. De asemenea, uzina „Otelul rosu'-r 
Combinatul siderurgic Reșița ne livrea 
în ultima vreme mal multe bucăți 
tablă la tona de produse. Si cum le 
struirea vagoanelor tabla este print 
materie primă, pentru noi are o de 
bită Importantă dacă se respectă sau 
prevederile contractului privind dim 
siunile tablelor. După părerea mea. 
ne-ar ft mai folositor dacă ni s-ar livra 
tabla nu la greutate, ci la suprafață, bi
neînțeles respectîndu-se tolerantele mi
nime de laminare. Ne sosesc tncă 
anumite laminațe cu depășiri dimensio
nale. Iată un exemplu, ba tablele cu gro
simi de 10 si 12 mm livrate de Combina
tul siderurgic Reșița, grosimea suplimen
tară a ajuns pînă la 1,6 mm in loc de to
leranta maximă admisă de 0.8 mm. care 
și așa este foarte largă. Din această 
cauză, consumul , nostru anual înregis
trează un „plus" de péste 150 de tone 
metal Nu se respectă nici dimensiunile 
de lungime și lățime a tablelor. Pierde
rile pe această cale, numai la un singur 
reper, se ridică anual la circa 220 tone 
de metal

Cred că și aceste probleme pot face 
obiectul îmbunătățirii aprovizionării. Ac
tivitatea de aprovizionare trebuie să asi
gure sortimentele la dimensiunile nece
sare beneficiarilor, ridicarea calității și 
economisirea metalului.
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Pe Întreg cuprinsul patriei sînt răspîndlte numeroase monumente 
de cultură, opere de considerabilă valoare, vestigii istorice de însem
nătate fundamentală pentru cunoașterea trecutului poporului nostru. 
În Raportul C.C. ai P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul ai IX-lea al P.C.R. se spune « „Avem o tară frumoasă 
și bogată, un popor harnic și cutezător, care timp de peste două mi
lenii, în ani grei de restriște, înfrățit cu codrii, rîurile și văile șl-a 
apărat glia, iar acum, sub conducerea partidului, își zidește o viață 
nouă'*. Mărturie nepieritoare a acestei istorii milenare, patrimoniul 
vestigiilor istorice și de cultură ale poporului — substanțial îmbogățit 
în urma cercetărilor arheologice din ultimii ani — înmănunchează 
monumente a căror faimă a trecut dincolo de granițele țării, stîrnind 
un viu interes științific și turistic, Histria, Adamclisi, Voronet, Caste
lul de la Hunedoara și multe altele sînt cercetate și admirate de vi
zitatori de pretutindeni. Statul nostru acordă atenție șl sprijin mul
tilateral activității de păstrare și punere în valoare a monumentelor 
istorice și de artă j Consiliul de Miniștri a alocat recent 
fonduri importante în scopul restaurării Cetății Făgăraș, a Castelului 
de la Hunedoara. Pentru a vedea cum sînt popularizate, conservate 
șl valorificate monumentele aflate în diferite regiuni ale țării, redac
ția noastră a întreprins o anchetă în cadrul căreia și-au expus punc
tele de vedere oameni de știință și cultură, specialiști, reprezentanți 
ai organelor locale.

patri
Comori neprețuite. 
Cum sînt popularizate?

Multe dintre răspunsurile pri
mite în cadrul anchetei noastre 
s-ay referit la necesitatea înțele
gerii superioare a însemnătății și 
cerințelor valorificării rponppien- 
telor istorice, arheologice, de arhi
tectură și de artă plastică din di
feritele regiuni ale țării. După 
cum sublinig acad- CONSTANTIN 
PAICOVICIÙ,

acesfe monumente prezin
tă nu numai un considera
bil interes științific ; cu
noașterea lor este menită 
să contribuie la îmbogăți
rea spirituală, la educarea 
cetățenească, patriotică a 
oamenilor.

Vestigiile trecutului constituie, 
pentru cei care le vizitează, nu 
simple „obiective turistice“, ci 
mărturii vii ale istoriei poporului 
nostru, ale dezvoltării culturii sale 
materiale și artistice. Școlile, or
ganizațiile de tinereț au aici un te
ren vast pentru variate acțiupi in- 
structiv-educptive.

Educarea patriotică a 
tinerei generații este, a*a 
cum au subliniat participanții 
13 ancheta noastră, un obiec- 

j tiv esențial al acțiunii de va
lorificare a monumentelor de cul
tură. Rrof. emerit GLOȚJLDA 

I CONSȚANȚINESCU, directoarea
I liceului „Mihai Erpinespu“ din

Buzău, ne^a vorbit despre eficien
ta educativă a vizitelor ^^ădute la 
diferite mopumente sau muzee 
din regțune. a unor lecții predate 
la case memoriale. „Se cer în
tocmite trasee iptevesante — 
unele coordopate cu progra- 

, mele, do invățăhlînt. altele destina
te să dezvăluie elevilor, în zilele de 
vacanță, locurile cit mai semnifi
cative din raionul, regiunea res
pectivă, S.au dip alte regiuni ale 
țări), mărturii ale străvechii istorii 
a poporului nostru, ale tradițiilor 
sale de luptă patriotică și revolu- 
ionară, ale geniului său artistic“. 

Academicianul AL. ROSETTI 
vorbit despre acțiunile de 
'e în valoare a monumente- 
lespre necesitatea vizitării lor 
.izate. pi a semnalat că, în 
ce privpșțp cetățile dacice, ar 

ii create condiții mai bune de 
e și de popas. După cum ne 

ne tov. CORNEL STOICA, yjce- 
,-eședintele Sfatului popular re

gional Hppedoara : „Q.N.Ț.-ul nu 
întreprinde nimic pentru vizitarea 
pnor obiective cum sînt Cetațea 
romană Sarrpiz.PgetusO, cetățile da
cice de Ia Grădiștea Mppcplului, 
"oștești, Blijiary. Piatra Roșlp".

Cu ’ toată slaba preocupare a 
J.N.T.-ului și a sfaturilor populare 
pptru organizarea excursiilor, abj
urarea transporturilor și întreți- 
erea drumurilor de acces, m.oyu- 
.entele istorice și de artă atpgg 

..aci și zeci de mii de turiști.
În afpșțe locuri îpsă, ej 

nu găsesc, de cele mai 
multe ori, nici măcar in
scripții lămuritoare, ca să 
UD mai vopbjm de ghizi 
calificați care să-i că
lăuzească și să le explice 
însemnătatea și valoarea 
monumentelor vizitate.

fn fața muzeplui din Orăștie am 
discutat acum cîtva timp cu mem
brii unei caravane de automobil 
ljștî din Brașov șj Sipiu, aflați în 
excursie prin tară- „Am fost și la 
ruinele dacice de Ia Costestj- ne-a 
spus inginerul GHEORGHE MÏCU. 
Am vizitat cetatea și up țăran din 
partea locpluj s-a oferit drept 
„ghid“ N-ar putea fi organizat aci 
un punct muzeistic, cu up specia
list capabil să dea lămuriri compe
tente ?“.

Această situație inadmisibilă poa
te fi întîlnită la unul din cele mai 
importante monumente arheologice 
din țara noastră. Și nu numai gcojo. 
în regiunea Ploiești, de pjldă, nici 
un monument — cu excepția casei 
Hagi Prodan — nu are gțjid- în 
Brașov, un adevărat orgș-muzeu, 
ghidajul este asiguraț numai peptru 
grupuri mari, organizate- Dar 
grupurile mici sap vizitatorii indi
viduali nu întîlyesp pjei măcar 
plăci eu explicații istorice, nu gă
sesc la chioșcuri un sfeid tipărit 
care să ofere indicații cu privire la 
nenumăratele vestigij istorice, ope
re arhitectprale și de artă care me
rită a fi admirațe jp acest orgș.

La mănăstirile din nordul IYțol- 
dovei, de asemepea pu există ghizi 
specializați, capabili să vorhegșcă 
vizitatorilor deșprp valoarea fai
moaselor fresce exterioare și a al
tor frumuseți artistice aflate acolo, 
iar pregătirea ghizilor O.N.T. în 
această direcție este cu totul insu
ficiență.

Multi cititori ne șemnplepză că, 
după vizitarea ynora dintre impor
tantele monumente jșțsjpice, ny poți 
găsi la plecare pn ștand CU tipă
rituri, albume, pljantp, rpprțlllHperi, 
cărți poștale ilpșțrgtp. La agenția 
O.N.T. din Devg există prospecte 
turistice despre Valea Prșhovei și 
Nordul Mpldovei dar... hihllc des
pre regiunea Hune.cj.ogra.

Problema ghidajului a 
fost ridicată și de alți partici
pant la apchetä. în legătură cu a- 
ceasta prof dr. OCTAVIAN FLOCA 
a propus ca, independent de sarci
nile ce revin în acest sens organe
lor locale,

Comitetul de Stat pentru 
Cultură șj Artă, ON.Ț.-ul 
să organizeze cursuri de 
pregătire a ghizilor, sne- 
cializțndu-i pentru monu
mente dințr-o anumită 
parte a țării, pentru a pu
tea da grupurilor dp vizi
tatori expțicyții compe
tente ; pe lingă cele mai 
importante monumente și 
cpmplexe arheologice șă 
fie constituite puncte mu
zeistice, încadrate cy ghizi 
calificați.

în ce privește materialele de 
popularizare, care constituie un 
mijloc principal de informare pen
tru turistpl individual, el a 
spus: „Ghidurile publicate îp 
colecția „Monumentele patriei" 
(Editura „Meridiane’*) sînt utjle 
și în general bine redactate ; 
tirajul acestor lucrări este însă 
mult prea mic in rapprt cp cerin
țele publicului (majoritatea titluri
lor se epuizează îyțr-ltn sezon) iar 
editura este uneqrj insuficient de 
operativă : și O.N.T. ar trebui să 
tipărească astfel de broșuri".

Tov. CAIUS TEODORESCU, di
rectorul Muzeului regional Brașpy, 
a arătat că „pîng Ja șQlltțjopgreg PP 
plan centra) a problemei ghidaju
lui trebuie folosite cu mai multă 
inițiativă posibilitățile existente în 
regiuni. Specialiști ai muzeuluj 
fac oficiul de ghid — duminica 
— la unele puncte muzeistice 
principale. Bămîn însă multe locuri 
neacoperite. Sfatul popular ar pp- 
tea atrage profesori Șgp alți inte
lectuali care să asigure. îp gpumi- 
te zile cel ppțin. un ghidaj cațifigat 
la monumentele de prim ordip ale 
regiunii".

în comuna Brebu (regiyyea Plo
iești) există curtea domnească a lui 
Matei Basarab, restaurată acum 
cîțiva ani și unde ar putea fi or
ganizat un muzeu istoric de mare 
importanță educativă.

Să facem un scurt popas și la 
Tîrgoviște. Acest oraș este bogat în

vestigii istorice, în prețioase măr
turii literare și artistice legate de 
numele unor personalități cultura
le ca Vasile Cîrlova, Gpigore Ale- 
xandrescu, Heliade Rădulescu, Bră- 
tescu-Voineștj, pictorul Petrașcu, 
care au trăit și și-au desfășurat o 
bună parte din activitate în acest 
oraș. Totuși, imobilele care amin
tesc de aceste nume sînt niște clă
diri anonime-

„Nu s-au fixat plăci indicatoare 
la nici un monument din toată raza 
orașului, în afară de Curtea Dom
nească, pe care o restaurează Di- 

Pingpongul
„își așteaptă vizitatorii“ este un 

fel de a spune, pentru că multe 
dintre aceste monumente nu sînt 
de fel pregătite să primească oas
peți. în bătrîna cetate a Sighișoa- 
rei, de pildă, vechile bastioane 
ale breslelor sînt goale șau a- 
fectate altor scopuri, deși aici ar 
putea fi create puncte muzeale de 
çel mai larg interes. (Există pro
iecte în acest sens, iar îp subsolul 
muzeului raional zac multe obiecte 
privind activitatea breslelor).

La Casa Goleștilpr, situată aproa
pe de intrarea în orașul PițeștJ, ș-a 
efectuat o remarcabilă reconstitui
re muzeală- Prii) obiecte de epocă 
s-a reușit să se creeze acolo 0 am
bianță istorică plină de autentici
tate. un interior realizat cu gust, 
de o incontestabilă calitate.

Dar nu peste tot organele locale 
manifestă grija cuvenită pentru 
monumentele istorice.

„Nu poate fi decît asprii deza
probată atițudinea de regreta
bilă nepricepere și incurie de 
care s-a făcpț vinovat sfatul 
popular care țrehuia să șe îngri
jească de un monument precum 
Castelul Brîncovenesc de la Potlogi 
— pe-a spus acad. GEÖRGE O- 
PRESCU. Această originală con
strucție, una din cele mai ca
racteristice din cjte cunoaște 
arhitectura lajcă a țării noas
tre, s-a bucurat de O îngrijită 
restaurare, pentru care s-au chel
tuit mari sume de bani. însă mo
numentul astfel resjaurgt, sfatul 
popular a găsit cy cgle șg-1 țvgpș- 
fqrme în depozit ! Postul de paz
nic care exista acolo a fost anulat, 
astfel îneît n-a fost nimeni să îm
piedice distracția necuviincioasă a 
unor vizitatori care s-au apucat 
să aștearnă inscripții sordide pe 
zidurile acestui monument. Iar la 
Basarabi, în Robrogea, unde se 
3f(ă o adevărată revelație subtera
nă, un original monument arheolo
gic în cretă — probabil tpt din lip
sa unui ghidaj și a supravegherii 
cuvenite — p școală dip Consțayța 
af)gtă în excursie s-a ilustrat șă- 
pîndu-și numele peste vechi semne 
din Pvui Mediu, ațîț de importan
te pentru șțydii|g cercetătorilor. 
Excursiile la astfel de monumente 
sîpt, ele însele, un fapt de cultură- 
Dar trebuie să educăm ÎP cei care 
le întreprjnd — oricîț ar fi de ti
neri — up interes mai grav, un 
spptiment de responsabilitate pa
triotică. o curiozitate mai serioasă 
care să facă ipiposihile asemenea 
distracții neciviljzate".

Dună cum ne semnalează toy. 
ION PINGIU, șefpl serviciului mo
numente istorice din Direcția de 
Sistematizare, arhitectură și proiec
tare a construcțiilor — Brașov,

sînt cazuri cîn<J lipsa de 
interes a upor sfatprj 
populare din regiune în cp 
privește întreținerea mo
numentelor îmbracă for
me tle-a dreptul condam
nabile-

Iată un exemplu : Țncălcîydu-se 
pormele legale în vigoare, Cas
telul Bețhlep, de la Criș. poa
te cel mai frumos mondment 
stil Renaștere din tară, ește folosit 
drept depozit, de către GAS- tas- 
|ea și se degradează vgzînd cu ochii.

Chiar în orașul Brașov — unde 
poți întîlni numeroase monu
mente păstrate și îngrijite a- 
tent -r- există și neajunsuri-

noastre
recția monumentelor istorice — ne 
spune prof. RAPU GIOGLOVAN, 
directorul muzeului raional- Prin
tre altele, și ansamblul arhitectu
ral, plin de noblețe, al Mănăstirii 
Dealului, care domină înțr-o amplă 
perspectivă orașul, împrejurimile, 
ar putpa să fie mai bine cunoscut, 
iar unele clădiri anexe să capete o 
destinație mai potrivită valorii cul
turale a acestui ansamblu“. O si
tuație similară poate fi întîlnită și 
în alte orașe, unde monumente deo
sebit de prețioase își așteaptă vizi
tatorii.

răspunderilor
Tov. IULIU DANIIL, vicepre
ședinte nl sfpțului popular oră
șenesc, ne spune grăbit,, cam „în. 
dpi peri“, că în praș sîyț prea mul
te monumente : „Nu le putem cu
prinde pe toate. Zidurile vechii ce
tăți sînt în reparație. S-ar putea 
șă fie murdărie aPPlfl, dar există 
cauze obiective : în apropiere eșțe 
o piață. Nul, comitetul executiv, g- 
vgm atîțea pe cap înpîț numai de 
monumente istorice nu ne arde I“... 
Alte sfaturi populare, care au tot 
atjtpa „probleme pe PăP“, își găsesc 
toțpși timp să se ocupe de îngriji
rea mwumenteior — de pildă, sfa
tul popular al orașului Sibiu. Dar 
aipi, după eum se vede, nu e vorba 
de factorul tjmp, Pi de factory! 
inențaiitate.

Priptre monumentele care nece
sită urgente reparații se numără 
Cetatea Devei, cetatea medievală a 
Severinulul, complexul Bellu de la 
Urlați, puprinzind construcții în stil 
românesc de pe Ia 184ß, Hapul 
mare dm comung Băleni, construc
ție de la șfîrșitul sec. XVIII ș. a.

Prphleniele legate de în- 
țj-yțmerea și ryșțgurarea 
uijor monumente de mare 
însemnătate sînt lăsate la 
voia întîmplării sau suyy- 
se unor tergiversări inad- 
nrjșibilp, plin cgujtă că nu 
există în această privință 
o răspundere precisă și 
centralizată.

Prof. N. I. SIMACHE, directorul 
Muzeului regional Ploiești, pe 
spune : „Conform normelor în vj- 
goare se dă în sarcina sfaturilor 
populare conservarea monumente
lor de cultură de pe țeritpriul 
respectiv. Dar cine se ocupă în 
mod concret de moppmepțe e greu 
de stabilit. In atenția Ô.S.A.P.Ç.- 
uh|j ștau cu precăflpre monumen
tele arhițppțprale. Practjc nu exis
tă un organ în regiune care să se 
înșniPSȘpă de pășțrarpa mopp- 
nnppțclpr de cplțijră

Dé aprpapp dpi api. se tot plimbă 
hîrtiile întrp Muzeul rajonal djn 
Țîrgp .Tiu, Sfatul popular al regiu
nii Qjtepia, Copsilipl Artelor Plas
tice, Direcția mPmjmhptpIor isto
rice îp legătură cu lucrîjrile de îp- 
țreținere și punerea ip valoare 
într-pn cadril corespunzător a 
unor cglepre lucrărj realizate de 
Brăncuși lg Tîrgu Jiu. Anul trecut 
hapii repartizați îp gepsi scop mi 
au putpt. fi folosiți pentru că pu 
3 existat proiectul de execuție a 
lucrărilor. Acum a rămas ca acest 
proiect să șe fpcă pe plan regio
nal. Dgr există oare garanția că el 
va fi realizat și pus în practică îp 
cele mai bune condiții ? Tovarășa 
IOANA STANCOVEANU. vice
președintele sfatului popular re
gional, declară : „Nu avem aici 
specialiști, dar încercăm să pe 
descurcăm PU forțele ppastre“. Nil 
era oare mai potrivit ça de aceaștă 
problemă să se ocppe în mod 
deosebit ipstitutiile centrale ?

Consiliul Arfelor Plastice 
din Coniitbtifl de Stpt 
pentru Cultură și Artă, în 
primul rînd, ca și Sfatul 
popular regional Oltenip, 
trebuie să ia acum urgent 
măsuri pentru ca lucrările 
necesare să fie executate 
cîț nțai repede și la nive

lul corespunzător valorii 
excepționale a acestor mo
numente.

Iată ce ne spune prpf. GBD 
GORE IONESCU, directorul Di
recției monumentelor istorice din 
C.S.C.A.S. :

„Upelp monumente sîpt dărjpiate 
de sfaturile populare șgu pe cej 
care le-au luat în folosință. AJfeJe 
sînt prost întreținute de organele 
locale, fie că se fac cppșțrHPții-a- 
nexă npporpspunzătoare, fie eă șe 
vopsesc alterjndu-se coloritul ori
ginal, fie că primesc întrebuințări 
necorespunzătoare — încălpipdM-se 
dispozițiile legale“.

Primăria veche de la Breșpv a 
fost zugrăvită integral, in urmă 
cq cîțiva api, VRPsindu-se Și stema 
șcplptată îp piatră a orașului, 
ceea ce denaturează monumentul; 
caseje d9 cetate din Sighișoara, al 
căror colorit original, variat, le 
dădea o notă aparte, au fpst zu
grăvite periodic în galben, uni
form.

Din conjișia de avizare a 
lucrärjlpr de restaurare fac parte 
reprezentanți numiți în mod spe
cial, nominal, a) D.M.I. pa și aj 
Academie}, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Arta, ai altpr 
foruri. De mulțe ori aceștia PP 
vin, își trimit înlocuitori șj în a- 
cesț caz nu exisță o continuitate 
de păreri.

Nu avem ateliere de restaurare 
și specialiști. Alte țări și-au creat 
specialiști trirpițindu-i să învețe, 
de pildă, la Centrul internațional 
de șțudii pentru conservarea și 
restaurarea bupurilor pulturalp 
(Roma) al UNBSCQ. C.Ș.C.A-^ ește 
membru al acestui for. dec} șe pot 
trimite oameni să se specializeze“.

„Inițiative personale, }zvorîte 
dintr-un zel inoportun pu dus îp 
upeJe locuri la rezultate pedorjte, 
)a adaosuri Jipsite de scrupul știin
țific — arata acad. G. OPRESCU. 
în Argeș, îngrijitorii unui mopu- 
ment din sepolul XVII. BÎJprica de 
la Băjeșt}, s-ap grăbit sg dea ge 
mîini ipexperte curățirea pipțurii 
murale și astfel spălarea ^fRȘfpia 
cu substanțe nepotrivite g fâPyl P3 
astăzi piețura s-a înnegrit maj rgp 
deçît fusese înainte de spalare“.'

Acad- EMIB CQNDUBAPHI, 
ne-a citat un caz petreput gcpin 
do}' ani la Voropeț. AgOlO, u'n ti'- 
năr arheolog de la D.iyi.i. a desco
perit mormfptul unui înalt dP’rmi- 
tar moldovean din secplul a} Xyț- 
lea- El a deschis mornuptui fgră a 
lua măsurile de prevedere ogre sç 
impuneau și costumul străvechi 
aflat înăuntru, care se păstra
se perfect și pptea pferi date 
prețioase pentru cunoașterea epo
cii, s-a alterat în contact cp aerul.

Prof. ION NESTOR, membru 
coreșpppdept al Acadomipi B- s- 
România, arată că, „în c<militi>te 
actuale, activitatea de rgșfaurare 
nu țipp seama lyipori de cpripțelg 
cercetării șfjjpțifipe- Spre exemplu, 
]a Mănăstirea Butna, upde de-a 
îupgui amtor s-gu făcpt modifi
cări, erau necesare săpățprj ar
heologice sppe a ne lămuri în ce 
mod să se fgpă fpstgurărijp, pes- 
peciînd adevărul îstopjp, păstrind 
stilul epocii- Par grhitectü, ingine
rii socotesc că investigațiile arheo
logice îi întîrzie în realizarea pla- 
nului. Lipsa unei colaborări șțrîn- 
se cp Institutul de ArheOlogie, 
graba pejustifjpgtg duc ;n mùlte 
cazuri la greșeli'*.

Subliniind cîț de marj sîpt ne
ajunsurile pricinuite de acțugla îm
părțire a răspunderilor jn privința 
conservării și valorificării monu
mentelor, acad- G. OPRESCLf ara
tă că

a dpvpnit o necesitate ur
gentă înființarea unei co
misii unjce, învestită cu 
tyate puterile șj încadrată 
cu sBecibljști de cea jn»i 
înaltă pregătire, precum 
și a unor întreprinderi de 
restaurare cu alte norme 
și un pit sistem de lucru 
decît cel obișnuit în con
strucții.

Çoncentrînd toate mijloacele 
materiale, un asemenea for central 

ar putea folosi mai rațional și mai 
eficient fondurile alocate și ar py- 
tea fgce propuneri competente în 
cazurile în care sînt absolut nece- 
sgre și alte alocații.

După părerea specialiștilor, gr fi 
necesară înființarea unui centru de 
restaurare a bunurilor culturale, 
înzestrat cu laboratoare și ateliere 
de suecjalitgte, pgpe șă poată »si
gura conservarea șj restgurgrpa 
științifică a textilelor, broderiilor, 
picturilor murgle, obteptelqr de 
lemn, pielărie, ceramică, metal etc, 
să poată lupta eficient împotriva 
degradării unor materiale, sg gsi- 
gpre conșolidareg și sporirea dura
bilității |pr.

Un» din sarcinile de 
pyire înșemuătate ale co-

Cercetarea științifică
Specigliștii cărora ne-am adre

sat ne-au vorbit despre însemnă
tatea palopificării rezultatelor cer
cetării științifice a monumente
lor, O dgsP0Perîrîî°r arheologice, 
egre dezvoltă tradiția strălucit 
ilțișțrață d9 B. P. Hașdeu, Nicolae 
lorga, Vasile Pîrvan, D. Onciu și 
glți cărturar} din trecut. Au fost 
menționate unele rezultate poziti
ve ale activității editoriale ce se 
desfășoară în acest domeniu; în ca
drul gpchptei s-a subliniat în a- 
celgși țjmp că. aici se poate face 
mult mai muiț,

sugerîndy-se Editurii Aca- 
depțjei sÿ acorde un spyțju 
editorial mai mare unor 
iTjonografii și studii de ar
heologie și istoria artei — 
yypje yșteptîndu-și de 
lUUltă vreme lumiya tipa
rului-

După părerea prof. I. NEȘȚQR 
gr merita urgentată puplicareg 
unor lycrări aflate în diferite șțg- 
dii dg pregătire, cum ar fi cele 
dgșprp săpăturile de ia Drjdù, Ipo- 
țești, despre cercetările ârheoldgi- 
cg din nord-estul Muntenie} pri
vind problemele formării poporului 
român (secolele VJ—VU), despre 
culțupa Sîpțana dg Mdreș în regiu
nea șud-estică a Țrgnsilvgniei (se
colul IV), despre Siliștile din Mol
dova. Pentru a se da posibilitatea 
publicării mai operative a șțudiiipr 
reah?ațp în acest domertm, cerce
tătorii propun apariția unei reviște 
a mumjmentelor, în tradiția acelui 
„Buletin aî monumentelor istori
ce“ pe cgre-1 scotea lg timpul său 
N. Iorgg.
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Considerăm că principala concluzie a anchetei 
noaștrp este necesitatea concentrării tuturor răs
punderilor privind întreținerea, restaurarea și pu
nerea în valoare a monumentelor de cultură mate
rială și artistică |a un for cpptrai coordonator — 
organism care să fie sprijinit din plin de Academia 
Republicii ȘociaJjștc România- Comitetul de Stat 
penfru Cultură și Artă și C.S.C.A.S.

Dar la cunoașterea și conservarea mQnumepțețor 
au a-și aduce çpntribufia totpflajă multe alte insti
tuții șl graanizații. Peptru sfațurile popu|grp șl co
mitetele de cijițprp și artă pe țpr|tpripj cprora se 
găsesc monumente de cultură, pentru orgapte.atiile 
de partid din regiunile, raioanele și încalitStile 

pecțive, pastryrea și îngrjflrpa gceșțgr mpnu- 
jaloriHcarea lor pe plan local reprezintă 
-............’iNIb«n»a| Se iu«ă-
e necesita inveșțitii speciale, el de cppșba- 
eglijepțel șj nepăsării, de cplțlyarea dra- 

?J grgji gospodărești permanente față de 
enfelp iștoijee șl artistice.

reș] 
mente, yaloriî|cure 
îndatoriri dp onog 
rilp pgrp ne 
terea n< 
goșțpi șj 
mopumenL^ IW™„rr

Așhjurarpa unui ghidgj competent, g unei popu
larizări largi, variate și de înalta ținută trebuie să 
stea în gțepția forurilor responsabile din reaiugl. 
Este nepeșar ca Oljciul Național de Turism, Edituța 
..Merid-ane', Cinematografia, Radiotelev’ziiT.ea, 
școlile ș| orciagizațljie de tineret șă contribuie cu 
spirit de Inițiativă Ia transformarea țuțurgr monu- 
mențplpr noasțre îp obiective turistice bjnp cunos
cute, corespunzător imensei valori a acestui te- 
zagr de cuHură.

Anchetă req|hqtâ de : Andrei BÄLEANU,
Ion CIUÇHI, Dorian COSTIN. Radu CON- 

STANTÎNESCU, Adrian ANGHELESCU

Cprișultant științific: 
acad. George OPRESCU

^aELUÂ---'-----------------—:------------------------------------- -n *

misiei unice ar fi alcătui
rea unei evidențe științi- 
fipe a monumentelor isto
rice, arhitecturale și de 
artă.

Acegstă evidență va trebui să 
oglindească limpede și amănunțit 
starea în care se află fiecare mo
nument, necesitățile de intervenție 
privind restaurarea sau întreține
rea lui. în această direcție

ește necesar șă se acțio
neze operativ și compe
tent, în spiritul unei înal
te răspunderi patriotice 
pentru valorile naționale 
peprețuite ale poporului 
nostru-

Problema unui for unic al mo
numentelor a mai . fost ridicată de 
gead- G, Qpreșcu în paginile ziaru
lui nostru.'Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Sis- 
tematizgre ne-» răspuns că este în 
pregătire un proiect în acest sens 
asupra formei definitive a acestui, 
urmînd să cgdă de acord Acade 
mia, Comitetul de Stat pentru Cui 
tură și Artă și C.S.C.A.S. Aces' 
discuții datează de mai multi ar 
Credem că pste timpul să se fri
că in sfîrșit de la proiecte la far

Bogatul patrimoniu al 
telor trecyțylui pferg f> 
gestji interesante perp?' 
numeroase secțpare a 
și ale creației artistice 
lor, folcloriștilor etc.

Ar nrnrite, de nildg, stf 
pe larg și yiUV'latcpgl 
din lemn din Transilvani 
rile zugravii- r români de 
cile din stipi, dm ßimri 
Colțulyț din sațul Kîu de 
dicatg de cneji în spcolyj . 
alte monumente revelatoare 
tru istoria și cultura milena 
poporului român.

Com°rile docupțentafe și art 
ce păstrate la unele monumei. 
sau muzee sînt departe de a fi fo 
cercetate și puse în valoare. Dup» 
cum șrgtă țov. alexandru ba- 
PDpEßClJ, șperetar al Comitetului 
regmyal pențru cyjtură și artă 
Ploiești, muzeul de istorie din Urr 
lăți dispune de o bogată colecție 
de obiecte (taplouri, ediții rarg, 
mobilier etc.) dar pip} un specialist 
nu s-a ocupat pînă' acum de selec
tarea lor perjtru a Ie stabili vechi
mea și importanța.

Crefjpiy çÿ ipsțițuțvle A- 
cadpjniei — îndeosebi cele 
de iștorje și de istyriă W- 
tei, dp yrheoldgip> de etno
graf jp și fplejqj* — au obli
gația de a-și alcătui t«â 
plan pentru cercetarea sis
tematică a tpțuror mopu- 
meuteJPK care prezintă un 
real interes ppntru fiecare 
din aceste ramuri ale cul
turii poporului nostru.
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flhqerea delegației sindicatelor din Republica 
.■aliată România care va participa la lucrările 
celui de-al H-lea Congres sindical mondial

r Ieri după-amiază, într-o aduna
re la care au participat activiști 
ai sindicatelor din Capitală, a fost 
aleasă delegația care va reprezen
ta sindicatele din Republica So
cialistă România la cel de-al VI-lea 
Congres sindical mondial, ce va a- 
vea loc la Varșovia între 8—22 oc
tombrie 1985.

Din delegație fac parte : Con
stantin Drăgan, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
șeful delegației, Dumitru Bejan și 
Larisa Muntean«, secretari ai 
C.C.S., Mihai Penescu, membru al 
Prezidiului C.C.S., președintele Co- 
rr^tulul Uniunii sindicatelor din 
* .istria materialelor de con- 

icții și întreprinderile de con- 
<cții. Elena Nae, membru su- 

al Prezidiului C.C.S., pre-

' Cronica

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R.P. CHINEZE

Continuîndu-și vizita în regiunea 
Brașov, membrii delegației guver
namentale a R. P. Chineze, în frun
te cu Cean Lin-Ci, ministrul indus
triei cărbunelui, au vizitat în 
Ursul zilei de marți Uzinele con
ductoare de tractoare și autoca

mioane. Directorii generali șl spe
cialiști ai celor două mari între
prinderi brașovene au prezentat 
oaspeților principalele sectoare de 
producție, metodele și procedeele 
tehnologice de fabricație utilizate. 
Oaspeții Chinezi au vizitat, de ase
menea, la cooperativa agricolă din 
comuna Hatman, sectorul zooteh
nic, s-au interesat îndeaproape de 
metodele de creștere a animalelor, 
de formele folosite pentru cointere
sarea țăranilor în sporirea produc
ției agricole și zootehnice. La 
prinz, președintele sfatului popular 
âl regiunii) Ion Mărcuș, a oferit o

DINEU ÏN ONOAREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A CAMBODGIEI COMUNICAT COMUN U.R.S.S.-R.D.G:

Vicepreședintele Consiliului de 
iniștri, Petre Blajovici, a oferit 
’rcuri) la Palatul de la Buftea, 
dineu în onoarea delegației gu- 

■’mentale a Cambodgiei, con- 
îe Son Sann, al doilea Vice
nte al Consiliului de Mi- 

ministru coordonator al 
elor economice, financiare 
anificare, consilier perma- 
■rințului Norodom Sianuk. 
narte Stefan Bălan, mi- 
•ătămîntului, George Ma- 

djunct al ministrului 
«terne, membri ai con- 
iisterului Comerțuiăi 
nlsterului învățămîn- 
etului do Stat pentru 
tă, ai unor instituții 
te persoane oficiale, 
’»askèth Caimerom. 

nbodgiei în Repu- 
omânia.
;șur&t într-o at- 

j LA CONSILIUL
)E MINIȘTRI
șdjntele Consiliului de
‘être Blajovici, a primit 

.. delegația' Federației Na- 
ale a Femeilor din R. P. Chi- 

ză, condusă de Țzen Șien-Țze, 
j membră a Prezidiului și a secre- 
1 ariatului federației, membră per- 
j manentă a Consiliului Consultativ 

Politic Popular. Oaspetele au fost 
însoțite de Maria Manolescu, se
cretară a Consiliului Național ăl 
Femeilor din țara noastră.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă prietenească.
CV PRILEJUL ZILEI FORȚELOR 

ARMATE ALE R. P. UNGARE
Cu prilejul Zilei forțelor arma

ședința Comitetului sindicatului 
de la Fabrica de confecții și tri
cotaje „București", Ion Alexandru, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C.S., președintele Consiliului 're
gional al sindicatelor-Ploiești, 
Marcel Chirtic, membru al C.C.S., 
prim-adjunct al secției Asigurări 
Sociale a C.C.S., Flore» Neaoșu, 
membru al C.C.S.. redactor șef al 
ziarului „Munca", Ion Vîlsan, pre
ședintele Consiliului regional a] 
sindicatelor-Dobrogea, Emilian 
Dragnea, președintele Consiliului 
raional al sindicatelor „23 Au
gust" din București, Gheorghe 
Oprea, președintele consiliului 
loca] al sindicatelor-Timișoâra, 
Ion Ticărău, șef de sector în ca
drul secției relații internaționale 
a C.C.S.

■ I ■zilei

masă în cinstea delegației guver
namentale chineze.

Miercuri, membrii delegației gu
vernamentale chineze au sosit în 
regiunea Maramureș. împreună cU 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, oaspeții au vizitat 
Trustul minier Baia Mare și Uzina 
centrală de preparare a minereu
rilor — obiectiv construit cu in
stalații realizate în țară. Au fost 
vizitate, de asemenea, laboratoare, 
stații pilot și instalații ale cen
trului de cercetări miniere. Pre
ședintele Sfatului popular al regiu
nii Maramureș, Gh. Pop, a oferit 
în cinstea delegației guvernamen
tale chineze o masă. în vizita fă
cută în regiunea Maramureș oas-. 
peții chinezi au fost însoțiți de Gh. 
Codreanu, adjunct al ministrului 
minelor, și H, Zambeti, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț.

Miercuri, delegația guvernamen
tală a Cambodgiei, în frunte cu 
Son Sann, a făcut o vizită la con
ducerea Ministerului Afacerilor 
Externe, unde oaspetele a avut o 
convorbire cu George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Au luat parte Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, și Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La Ministerul Comerțului Exte
rior. conducătorul delegației s-a 
întîlnit în aceeași zi cu ministrul 
Gheorgti'é ' "CffOara. >A luat parte 
Valentin SteriOpol. adjunct ăl mi
nistrului. Cu acest prilej au avut 
loc discuții asupra posibilităților 
comerțului dintre România și Cam- 
bodgia. Delegația a făcut, de ase
menea, vizite la conducerea unor 
instituții centrale. în cursul după- 
amiezii oaspeții au vizitat orașul.

te ale Republicii Populare Ungare, 
atașatul militar și al aerului al R.P. 
Ungare la București, colonel Lajos 
Végh, a oferit miercuri un cocteil 
în saloanele ambasadei.' Au parti
cipat general locotenent Ion Gheor
ghe și general de armată Floca 
Arhip, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, ziariști. Au 
luat parte șefi ai misiunilor diplo
matice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

LUCRĂRILE CONGRESULUI
NAȚIONAL DE PEDIATRIE

în sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România au în
ceput miercuri dimineața lucrările 
Congresului național de pediatrie, 
organizat de Societatea de pedia
trie a Uniunii societăților de știin
țe medicale.

Participă academicieni, profe
sori, cadre medico-sanitare de Spe
cialitate din țară, precum și nu
meroși oaspeți de peste hotare. în 
cele patru zile, cît dureâză lucră
rile, se vor dezbate aspecte impor
tante ale patologiei copilului. Nu
meroasele comunicări ce vor fi 
prezentate sînt. elaborate în bună 
parte de academicieni, specialiști 
din centrele universitare ale țării 
și din diferite unități spitalicești.

în cadrul ședinței festive de des
chidere au luat cuvîntul prof. A. 
Rusescu, președintele de onoare al 
Congresului, conf. V. Petrescu-Co- 
man, președintele Societății de 
pediatrie și al Congresului. Din 
partea instituțiilor respective au 
salutat Congresul conf. dr. I. Mo- 
raru, secretar general în Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale, prof. dr. I. Țurai, vicepre
ședinte al U.S.S.M,, și prof. L Gh. 
Borca, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei. De asemenea, 
participanții au fost salutați de 
oaspeți de peste hotare, printre 
care personalități cu renume mon
dial din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Suedia, Un
garia, U.R.S.S.

(Agerpres)
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CURSA „sei N TEII“

Regrupare în fruntea clasamentului
• CÎȘTIGATORUL ETAPEI — POLONEZUL SZUMLAKOWSKI • GHINIONUL BARIERELOR • MOICEANU LA 

27 SECUNDE DE LIDER

TIMIȘOARA (prin telefon 
de la trimisul nostru). 54 de 
alergători, din cei 60 care 
luaseră startul în prima 
etapă, au continuat ieri pa
sionanta lor întrecere, stră- 
bătînd traseul dintre Ora
dea și Timișoara. Din filmul 
etapei se remarcă acfiuneă 
curajoasă a trei tineri aler
gători : olandezul Holst, 
cehoslovacul Kubas și ro
mânul Mircea Virgil, care 
imediat după ieșirea din 
Oradea s-au desprins de 
pluton, creîndU-și după 30 
dé kilomètre uh avans de 
circă 500 rh&tri. La Salonta, 
sprintul este cîțtigăt dé 
Holst. Vîntul care i-a înso
ții de Io plecare se înte
țește, dar cei trei nu se dau 
bătufi. Ducînd trsna pe 
rînd, ei își măresc avansul, 
între firhp li se alătură 9ă- 
dă>ă, Ardeleană șl ceho
slovacul Machac. Avansul 
crește repede la peste 2 
minute. Avînd ajutorul vîn- 
tului, care acum bate din 
spate, grupul se așterne se
rios la drum. La podul peSfe 
Crișul Alb (km 95) Mircëa 
Virgil dă semne de obo
seală ; încearcă să-și îm
prospăteze tortele bînd o 
gură de apă din bidon, însă 
zadarnic. Rămîne în urmă. 
Noroc că după un kilome
tru o barieră de cale ferată 
îi oprește pe „fugari", per-

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa I 
profesorului Jean Roche, rectorul 
Universității din Paris ■

în cadrul unei festivități care a 
avut loc miercuri după-amiază în 
aula Facultății de drept din Ca
pitală, profesorului Jean Roche, 
rectorul Universității din Pa
ris, i-a fost decernat titlul de 
Doctor Honoris Causa în științe 
chimice al Universității din Bucu
rești.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului și Ministerului Afacerilor 
Externe, membrii Consiliului știin
țific al Universității, alte cadre di
dactice, precum și Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

Salutind prezența oaspetelui, în 
numele corpului didactic și al stu
denților, acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității din București, a rele
vat personalitatea prof. Jean 
Roche, membru al Academiei de 
științe din Franța, rectorul Univer
sității din Paris, profesor la Co
llège de France, om de știință de 
renume mondial în domeniul bio- 
chimiei. Vasta activitate științifică 
a profesorului Jean Roche — a sub
liniat vorbitorul — materializată 
în peste 400 de lucrări originale, 
se bucură de o largă și deosebită 
prețuire internațională la care 
sîntem bucuroși să ne alăturăm și 
noi. Adresîndu-se oaspetelui, rec
torul Universității bucureștene 
a spus în încheiere : Universitatea 
noastră dă o înaltă apreciere crea
ției dv. științifice, rodnicei dv. ac
tivități didactice, contribuției dv. 
la strîngerea relațiilor de priete
nie și colaborare între Republica 
Socialistă România și Republica 
Franceză. Sînt fericit de a vă a- 
corda, în numele Consiliului știin
țific al acestei Universități, titlul 
de Doctor Honoris Causa.

Acad. Ilie Murgulescu, președin

mifîndu-i să se alăture mi
cului grup.

în localitatea Zimandul 
Nou, tineri îmbrăcafi în pi
torești costume bănățene îi 
întîmpină pe cicliști la in
trarea în regiunoa Banat. 
Mai departe, o nouă barie
ră „ciupește" fugarilor din 
avansul de 5 minute ce-l a- 
veau la un moment dat. 
Ambiționați parcă de acăst 
ghinion, ei gonesc cu mai 
multă voinicie. Olandezul 
Holst, în mare formă, este 
principalul animator. Fru
moasa acțiune avea toate 
șansele de reușită, soarta 
etapei părea hotărîfă. Dar, 
pentru a treia oară In cursul 
etapei, o barieră blochaaiă 
șoseaua. De dala aceasta, 
ea se ridică abia după ce 
a ajuns și plutonul...

Lupta începe din hou. 
Dumitrescu încearcă să e- 
vadeze singur, dăr ceilalți 
nu-l slăbesc din ochi. Ô 
nouă „zvîchire" a lui Du
mitrescu, căruia i se alătu
ră italienii Franchini și 
Campigli, olandezul Hey- 
nig, polonezul SzumlăkoW- 
ski și românii Mihălceanu, 
Moldoveanu, Moiceanu, are 
ca rezultat o nouă evadare. 
Pedalînd vertiginos, cu 15 
kilometri înainte de sosire 
„fugarii" aveau un avans 
de 2 minute. Pe piatra cu

bică de la intrarea în Timi
șoara, grupul fruntaș se fă- 
rîmifează. Moldoveanu a- 
tacă, se distanțează pufin, 
dar este ajuns după cîfiva 
metri de Franchini. Pe stră
zile orașului, fugarii aruncă 
în luptă toată energia. A- 
sistăm la un tinal enfuzias- 
mant. La 1 000 metri de li
nia de sosire, trasată pe 
pista de zgură a Stadionu
lui „Progresul*« încă nu se 
știe cine va învinge. Un vi
raj scurt la dreapta, încă u- 
nul asemănător, apoi sprin
tul decisiv. Polonezul Szum
lakowski atacă primul. Nu 
mai poate fi întrecut, deși 
Moiceanu aflat la o roată 
în urmă, sprintează puter
nic.

Etapa de azi, împărțită In 
două porțiuni (Timișoara—

CRAIOVA (coresp. „Sein 
teii“). — Ieri stadionul „Ti
neretului" din Craiova a 
găzduit în!Unirea amicală 
de fotbal dintre selecționa
ta olimpică a tării noastre 
și echipa de tineret a R.D, 
Germane. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 2—2.

în localitatea Neubran

Întîlniri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri

tele Comisiei de raportori a Uni- _ 
versității, a prezentat activitatea I 
științifică prodigioasă a savantu- I 
tului francez, care s-a desfășurat _ 
îndeosebi în biochimia hormonilor I 
liroldieni, fizico-chimia și biochi- I 
mia proteinelor, enzimologia și - 
biologia comparată, domenii în care I 
prof. Jean Roche a adus contribu- I 
ții științifice teoretice și aplicative _ 
cu totul originale.

După ce a dat citire textului di- I 
plomei de „Doctor Honoris Causa“, _ 
acad. Gh. Mihoc, în aplauzele căi- | 
duroase ale asistenței, a înmînat I 
prof. Jean Roche diploma prin care _ 
i se conferă înalta distincție.

A luat apoi cuvîntul prof. Jean | 
Roche, care, mulțumind pentru a- 
cordarea înaltului titlu, a spus I 
printre altele : „Această cinstire pe | 
care mi-o faceți este încă o măr- _ 
turle a legăturilor de prietenie din- I 
tre Universitatea din București și | 
cea din Paris. între cele două uni
versități, ca și între cele două țări I 
ale noastre, există afinități pro- | 
funde. Nu este vorba de o priete
nie convențională, ci de o prietenie I 
bazată pe o comunitate de spirit, | 
codificată de vremuri. Profesorii 
Universității din București — al 
continuat vorbitorul — au transmis | 
cu cinste generațiilor viitoare valo- 
rile spirituale moștenite. Ați- fäcüt I 
aceasta răspunzînd chemării pa- | 
triei dv.. a cărei dezvoltare este re
marcată de toți cei care o vizitează, I 
meritînd stima întregii lumi.

Mulțumesc încă o dată Universi
tății din București pentru marea I 
cinste pe care mi-a făcut-o și cu | 
toată bucuria îi transmit salutul 
Universității din Paris și, mai mult, I 
salutul Franței.

Cuvîntarea prof. Jean Roche a _ 
fost primită cu puternice aplauze. I 

(Agerpres) I

Reșița și Reșifa—Hereulane) 
totalizează 215 km.

Ion DUMITRIU

Clasamentul etapei: 1. 
Szumlakowski (Polonia) a 
străbătut 170 km in 4 h 34' 
52” ; 2. Moiceanu (Româ
nia) ; 3. Campigli (Italia) ; 
4. Dumitrescu (România) ; 5. 
Voicjtlaender (R.D.G.) ; 6.
Moldoveanu (România) ; 7. 
T. Vasile (România) ; 8.
Franchini (Italia) ; 9. Hey- 
nig (Olanda) toți același 
timp cu învingătorul.

Clasamentul general ; 1. 
Gawllczek (Polonia) 12 h 
52’ 37” t 2. Moiceanu
(România) la 27” i 3. Voigl- 
laender (R.D.G.) la 29" ; 4. 
Dlppold (R.D.G.) la 45” ; 5. 
Ghera (România) la 2' 37" 
etc.

I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I

denburg din R.D. Germană, 
s-a disputat ieri meciul in
ternațional de fotbal din
tre echipele de juniori ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și R. D. Germane. Vic
toria a revenit fotbaliști
lor români cu scorul de 
1—0 (0—0).

VEȘTI DIN R. P. CHINEZĂ
Microscop 
electronic

Recent. Fabrica de 
instrumente electroni
ce din Tientzin (R. P. 
Chineză) a realizat o 
mașină electronică de 
calcul, avtnd o mărime 
mijlocie, cu care se 
pol rezolva in timp 
foarte scurt ecuații de 
gradul 24 și alte pro
bleme complicate. La 
Institutul de cercetări 
pentru optica electro
nică din Șanhai s-a 
construit un microscop 
electronic care are o 
putere de mărire de 
200 000 de o'ri, precum 
și alte instrumente op
tice de înaltă tehnici
tate.

Canal in creierul 
munților

După cinci ani de 
muncă asiduă a fost 
terminată prima parte 
a canalului de iric/afii 
prin care apele fiului 
Cianhă au fost aduse 
in ținutul Liusian din 
provincia Henan, tna- 
inie de eliberare, in ți
nut nu existau decil ' 
800 ha de pămint iri
gat. Mai bine de jumă
tate din numărul sate
lor. cu o populație de

300 000 de oameni, du
ceau lipsă de apă po
tabilă, deoarece cele 
patru piriuri care brăz
dează ținutul seacă in 
timpul verii.

Construcția canalu
lui a început în 1960 și 
s-a desfășurat in con
diții neobișnuit de 
grêlé. Traseul lui stră
bate pe o distantă de 
70 km munfii Taihan- 
șan. La sute de metri 
altitudine a fost săpată 
in slincă o albie largă 
de 8 m șl adincă de 
4,30 m, ‘prin care să 
poată trece 25 mc de 
apă pe secundă. Pentru 
transportarea apel In 
locuri mai greu accesi
bile, constructorii au 
instalat țevi și jghea
buri, au clădit ecluze 
și deversoare, au săpat 
42 de tuneluri tn stin- 
că. După terminarea 
întregii lucrări, finului 
se va acoperi cu o re
țea deasă de construc
ții pentru acumularea 
apei 1 30 de lacuri,
1 500 de iazuri și 10 000 
de tint ini, Vor putea 
ii irigate 31 000 ha de 
pămint arabil.

Mașini produse 
in Sîciuan

Fabricile construc
toare de mașini din

DE PESTE HOTARE

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Tn 
încheierea vizitei în U.R.S.S. a de
legației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane, la Moscova 
a fost dat publicității un comuni
cat comun. Cele două părți con
stată că colaborarea economică și 
tehnico-științifică, care se dezvoltă 
cu succes între cele două țări, a- 
duce un folos considerabil po
poarelor țărilor respective. Cele 
două părți au căzut de acord asu
pra măsurilor în vederea arlînririi 
și lărgirii acestei colaborări. S-a 
hotărît crearea unei comisii inter- 
guvernamentale pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică. în
tre cele două părți — se arată în 
comunicat — „s-au stabilit și con
tinuă să se dezvolte necontenit 
cele mai strînse legături de prie
tenie și colaborare". Ele consideră 
că preîntîmpinarea înarmării ato
mice a R. F. Germane a devenit 
„problema principală în lupta pen
tru asigurarea securității europene 
și a păcii generale". U.R.S.S. șl 
R. D. Germană apreciază că „pa
cea și securitatea in Europa sînt 
tot mai amenințate de politica mi- 
lltaristă și revanșardă a imperialis
mului vest-german" și atrag aten
ția asupra intensifioării activității 
revanșarde a cercurilor guvernan
te ale R. F, Germane în Berlinul 
occidental.

în comunicat se menționează că 
unul din factorii principali ai secu
rității europene îl constituie „in
violabilitatea "frontierelor de stat 
dintre R.D.G. și R.F.G." și se 
apreciază că crearea unui sistem 
al securității colective în Europa 
reprezintă una din premisele im

provincia Siciuan și-au 
sporit tn ultimul timp 
produc/ia, livrlnd agri
culturii de 12 ori mai 
multe pompe fafă de 
perioada corespunză
toare a anului trecut. 
In cursul acestui an, 
fabricile provinciei 
produc instalații com
plete de generatoare 
pentru stațiile de pom
pare. A crescut, de a- 
semenea, producția de 
mașini pentru decorti- 
carea- orezului și po
rumbului. de instalații 
de morărit și de pulve- 
rizatoare universale. 
Țlnind seama de creș
terea însemnată a pro
ducției de trestie de 
zahăr, se construiesc 
aici trei rafinării mij
locii de zahăr mecani
zate și alte 102 mici. 
Rafinăriile mijlocii pot 
prelucra zilnic 300—500 
tone de trestie de za
hăr. tn scopul folosirii 
complete a trestiei de 
zahăr, a început pro
ducția de hirlie de ca
litate superioară.din re
ziduurile acestei plan
te. Știrile anunță că in 
ultimul timp s-au pro
dus peste 4 000 tone de 
htrtie tn sortimente, di
ferite, incluzlnd hirlie 
pentru mașina de scris, 
hirtie pentru afișe și 
alte sortimente.

X

portante ale reunificării poporul: 
german, pe baze democratice 
pașnice.

Cele două părți s-au pronun 
pentru întărirea O.N.U. ca instr 
ment al menținerii păcii și sec 
rității internaționale, declarînd 
acestui țel i-ar corespunde adn 
terea în O.N.U. a celor două st 
germane, precum și restabil. 
fără întîrziere a drepturilor 1 
time la O.N.U. ale Repub te 
Populare Chineze. li.

în comunicat a fost reafir 3_ 
solidaritatea cu Republica / -,te- 
erată Vietnam, cu întregu’ 
vietnamez. Părțile au dec' 
„vor acorda și de acu,- 
R. D. Vietnam ajutorul 
întărirea capacității s?'! 
re și salvgardarea monumen- 
sale împotriva atent„ uate ți șu
tea forțelor imperh ( »ătorilor girç 
și ale complicilor 1 -Ie științei ca

Comunicatul sub. — istorici- 
tatea de păreri în pi 
voltării mișcării .,na*
citoreștl International ,biscȚicUe 
etană plclu’etapa- la biseri-

Părțlle au declarat Cetatea 
să dezvoțte și de acuraî Rțorj ri- 
toate mijloacele și să ' XIV, ți 
relațiile dintre cele dou. ■ pen- 
Partea sovietică a‘accept; ’’S- a 
ția de a trimite în R.-D. G* . 
o delegație de partid 'șj gu's^r 
mentală într-o vizită oficială

★
La 28 septembrie delegația 

partid și guvernamentală .a Repu 
blicii Demoerate Germane a pără
sit Uniunea Sovietică plecînd spre 
patrie. în aceeași zi, delegația a 
sosit la Berlin.

a

Oameni și timp 
t, 'n mișcare

(Urmare din pag. I-a)

De ce, te poji întreba, daci vecinul 
se numește losif Lisovschl, tehnician 
la uzinele „1 Mai” Ploiești, nu înfe- 
lege să-și ancoreze frămîntatul spirit 
într-un golf al liniște! nélulburâtè ? 
N-a devenit el, dinfr-un strungar auto
didact, veteranul, fruntașul și princi
palul pilon al sectorului dé moderni
zări ? Nu este oare el autorul sau co- 

aiautorul a peste o sută de inovații năs- 
,'te acolo, în atelierul dé concepție 

1 . uzhiel ? N-a primit el oare titlul
g i Laureat al Premiului dé Stal? N-a 

‘ escut și educat al trei feciori, din- 
>5> 'L, care unul, mecanicul, mezinul, dă 

forme de o(el ideilor schifafe de pă
rintele său 1 Șl totuși losif Lisovschi 
nu se declară niciodată împăcat cu 
sine. Cercul de aur al lămpii conti
nuă să se stingă ttrzlu la fereastra lui.

Sau să-l luăm pe minerul betonis! 
Augustin Duruș, a cărui fotografie a 
apărut în „Scînfeia* cu ocazia stră
pungerii tunelului de aducțiune Cetă- 
juia-Aref. tn fond, pentru cum stră
pungea muntele, pentru cum rotun
jea inelul de beton în mărun
taiele muntelui omul era oricum 
cunoscut, respectat, prefuif. Nu-l o- 
bliga nimeni să aleagă sectoarele 
cele mai dificile, nimeni nu-i impu
nea să se ofere pentru lucrările cele 
mal delicate, „pretenjioase*, zice el, 
cu „bătaie de cap*, lucrări cu cote 
minujios calcule, pentru a căror 
descifrare și aplicare trebuia să în
vețe mult, cu sîrguinfă, elev la 34 de 
ani. La Salva Vișeu n-o făcuse, la 

/ Bicaz simfea arareori nevoia s-o facă.

Dé ce aici, la Argeș, nu poate trăi 
o săptămînă fără să-și pună singur 
nOI și noi probleme de dëzlegét f

Te po(i întreba, fot astfel, de ce 
colectivul- Uzinei de strunguri — A- 
rad a ajuns la al 7-lea tip din gama 
de Strunguri universale și, cu foaie 
performantele tehnice izbutite, con
firmate la tîrgurile internationale, își 
continuă cu asiduitate munca pentru 
varianta optimă ? De ce chimis
tul Alexandru Balaban, abia tre
cut peste 30 de ani, poate cel mai 
tînăr membru corespondent al celui 
mai înalt for știinfific al patriei, Aca
demia Republicii Socialiste România, 
nu consideră definitiv încheiată nici 
una din lucrările originale pe care 
le-a semnat, cu toate că acestea sînt 
cunoscute în (ară și străinătate î Sau 
de ce multilateralul LiviU Ciulei — re
gizor de teatru, de film, scenograf, 
ador — a reluat de cîteva ori, cu 
modestia proprie unui creator auten
tic, montarea strălucitorului său spec
tacol „Cum vă place' ?

înlr-adevăr, de ce î
Probabil pentru că exigenta aces

tor demni reprezentant! al munții în 
societatea noastră socialistă nu are ca 
sistem de referință un punct imobil, 
ci o mișcare mereu ascendentă, o 
evolufie. Avem de făcut calculul 
înaintării noastre în raport cu viteza 
— fot mai considerabilă — a dez
voltării întregii sociefă(i. în condițiile 
social-economice generate de socia
lism, căutările creatoare își găsesc 
împlinire, servesc drept izvor altor 
si altor investigații, realizări, cercetări. 
In uriașul flux de energii pe care le 
degajă socialismul, fiecare succes 
provoacă — în același timp — o a- 
devărafă reacție tn lanț care mo
difică mereu situația „inițială”, ce
tind tuturor, inclusiv plutonului frun
taș, o nouă auto-depășire. Timpul 
nu așteaptă. Fie-mi permis să ci
tez o afirmație a academicianului 
Moisil la o consfătuire dfespre profi
lul tinerei noastre generafii : „Noi am 
început să exportăm tehnică ; dar 
progresul tehnic nu lasă răgaz nimă
nui ; e de-ajuns ca lucrătorul califi* 

cat sau chiar specialistul să adoarmă 
o singură clipă ; cînd se trezește, 
iafă-l rămas cu 20 de ani în urmă... '

Imaginea are ascufiș. Și largă va
labilitate. Nu este vorba numai de 
tehnică. Putem vorbi în acest fel de 
foaie laturile creației. Numai duhul 
neasfîtnpăraf al căutării și al depă
șirii, numai nestinsa dorință de per
fecționare poate sta cu succes la vo
lanul invizibilului vehicul care ne 
poarlă — mereu mai repede pe ma
gistrala, mobila, a timpului nostru.

0 dovadă că trăiesc
(Urmare din pag. I-a)

Am dat iar 5 lei. tn schimbul 
acestei sume mi s-a dat o bucată 
de hirlie pe care era scris un nu
măr — 12 — și o jumătate de 
Stampilă. Altceva nimic, (Acest bon 
ti pun oricind la dispoziția orga
nelor de control dacă-mi este ce
rut. Adresa mi-o cunoașteți).

Cu adeverința luată In schimbul 
celor 10 lei am încălecat pe „Car- 
paliul“ meu și am dat bătaie spre 
Titu. Nervos fiind, am băgat tn vi
teză. Am prins cu motoreta 210— 
220 ba chiar și 410 km pe oră. tn- 
virteam de accelerator și tot nu-mi 
venea să cred ce-am pălit la Sto- 
enești. In lata Sfatului popular din 
Leordeni am frinat. Am descălecat 
și m-am dus la tovarășul pre
ședinte.

— Tovarășe președinte, te rog 
frumos, spune-mi și mie un lucru.

— Ce anume ?
— Trăiesc ?
— Să zicem...
— Sigur ? Atunci dă-mi o ade

verință că trăiesc.
— Iti dau, dar fii mata amabil și 

fă 5 zile muncă voluntară la con
struirea căminului cultural.

— Cum așa ? Păi eu nu slnt din 
comuna asta...

— Nu taci, nu-tl dau I
A.m insistat eu, dar fără rezultat. 

O bătrinică, pe numele ei Elisabe- 
ta Barbu, văzindu-mă necăjit, s-a 
apropiat de mine și mi-a spus :

— Ești tinăr, maică, poli lace ce 
spun dumnealor. Fă, maică.

— Dumneata ești bunica preșe
dintelui de insiști atlt ?

— Nu. Și eu am venit tot pen
tru niște acte. Și mie mi-a cerut 
să lucrez 5 zile la cămin. Aș lucra, 
dar nu mai am putere. In toamna 
asta implinesă 81 de ani...

P. S. Eu plnă la vlrsta asta mai 
am clteva luni, plus bonul nr. 12 
de la Stoenești. Dacă mai lucram 
șl 5 zile la căminul Cultural din 
Leordeni, aveam ce povesti nepo
ților...

De ce asemenea 
diferențe ?

(Urmare din pag. I-a)

Totuși, în regiune ritmul de 
lucru poate fl intensificat. în 
raionul Făurei, de pildă, în ziua de 
27 septembrie n-au lucrat aproape 
60 de semănători din cauză că nu 
exista teren pregătit, iar unele 
mașini erau defecte. Conducerile 
S.M.T.-urilor au îndrumat brigă
zile de mecanizatori să alcătuiască 
cupluri de semănători. Pînă acum 
s-au realizat 159 asemenea cupluri 
dar in funcțiune se află numai 66. 
Mecanizatorii nu au fost instruiți 

cum să le folosească. Iată numai 
cîteva fapte care demonstrează că 
și în regiunea Galați, ritmul de lu
cru poate fi intensificat.

PLOIEȘTI
Din datele centralizate pe țară 

rezultă că regiunea Ploiești are 
realizări medii în ce privește mer
sul semănatului. Aici, s-au semă
nat cu grîu șl alte culturi de toam
nă 48,5 la sută din suprafe
țele prevăzute. Oare nu se putea 
face mai mult ?

„Deși în ultimele zile ritmul în- 
sămînțarilor de toamnă s-a inten
sificat — apreciază ing. Valtef 
Popa, vicepreședinte al consiliului 
agricol regional — rezultatele sînt 
sub posibilități. In raioanele Plo
iești, Tîrgoviște, Cîmpina, Telea- 
jen și Cislău se semnalează se
rioase rămîneri în urmă față de 
vitezele de lucru prevăzute".
Cele întîlnîte pe teren confirmă 

aceste afirmații. Raioanele Ploiești 
și Mizil au condiții asemănătoare. 
Cu toate acestea în primul s-au 
însămînțat numai 40 la sută din su
prafețele prevăzute, în vreme ce în 
raionul vecin — 50 la sută. Rămî- 
nerile în urmă în unele raioane se 
datoresc executării cu întîrziere a 
reparațiilor la tractoare și mașini, 
nefolosirii întregii capacități a ce
lor în stare de funcționare. La 
S.M.T. Bărcănești, bunăoară, erau 
în reparație 20 de tractoare. Nici 
cele care se află pe ogoarele coo
perativelor de producție nu func
ționează din plin din cauză că te
renurile nu șînt eliberate de co
ceni.

La S.M.T. Poșta Cîlnău, din raio
nul Rm. Sărat, inginerul șef Teo
dor Pătrașcu ne-a relatat că pre
gătirea terenului și semănatul se 
desfășoară foarte, foarte bine. Dar 
în mai mult de o săptămînă, nu s-au 
însămînțat decît 1 750 ha din cele 
II 500 planificate. La S. M. T. 
Poșta Cîlnău nici nu s-a organizat 

lucrul în două schimburi pentru că, 
potrivit spuselor tov. Pătrașcu, nu 
este nevoie. „Avem prea multe for
țe" — declara el. Atunci, de ce 
se lucrează încet ?

La cooperativa de producție 
„Flacăra“ din comuna Zărnești. ra
ionul Rm. Sărat, s-au însămințat 
mai mult de jumătate din supra
fețele prevăzute a fi cultivate cu 
grîu. în aceeași comună, la nu
mai doi pași, se află altă coopera
tivă unde această lucrare nu s-a 
realizat decît pe suprafețe mici.

„Treaba merge greu — spune 
șeful brigăzii a 7-a de tractoa
re, Ion Rînciog. Nu putem folo
si din plin mașinile fiindcă 
nu se recoltează porumbul. 
Cînd ridicăm această problemă 
ni se spune : aveți răbdare, mai e 
timp. Noi știm că nu este așa. 
Mîine, poimîine vin ploile și ce 
ne facem ?"

Problema ridicată prezintă o 
mare însemnătate. în timpul rai
dului, am întîlnit destule coopera
tive agricole, atît în raionul Rm. 
Sărat, cît și în raioanele Mizil, Bu
zău și altele, unde recoltarea cul
turilor tîrzii se face într-un ritm 
nesatisfăcător. Este necesar să se 
organizeze mai bine munca la 
eliberarea terenului îneît tractoa
rele și mașinile să poată fi folosite 
intens la semănat.

MUREȘ-AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ

în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară însămînțările de toamnă 
au întîrziat. Că se putea face mai 
fault o dovedesc realizările coope
rativelor agricole din raionul Ciuc. 
Aici, potrivit situației existente la 
consiliul agricol raional, s-au însă- 
mînțat 72,9 la sută din terenurile 
prevăzute. La Frumoasa. Jigodin, 
Toplița-Ciuc, Cieeu, Armășeni și în 
alte cooperative agricole însămîn- 

țările se apropie de sfîrșit. ..Menți- 
nind ritmul actual de lucru — ne 
spunea ing Gheorghe Anton, pre
ședintele consiliului agricol raio
nal, sperăm ca în cîteva zile să 
terminăm de semănat toate supra
fețele prevăzute"

Raionul Gheorghieni este vecin 
cu raionul Ciuc. Cu toate ac*stea 
aici pregătirea terenului întirzie, 
iar semănatul s-a făcut in propor
ție de numai 43,9 la sută. într-un 
ritm și mai slab se lucrează în 
raioanele Odorhei; Luduș. Tg.-Mu- 
reț și Tirnăveni. La Odorhei, bună
oară, semănatul s-a executat doar 
pe 27 la sută din suprafețe. Princi
palele cauze ale acestor întîrzieri 
sînt eliberarea într-un ritm nesatis
făcător a terenurilor de culturile 
tîrzii, proasta folosire. în unele ca
zuri, a tractoarelor și celorlalte 
forțe existente în unități, precum 
și neasigurarea în întregime a se
mințelor necesare.

Membrii cooperativei din Miercu
rea Niraj, raionul Tg. Mureș, au 
de semănat în această toamnă 460 
ha, dar n-au realizat decît 100. Este 
puțin și iată de ce. O parte din 
grîu urmează după culturi tîrzii : 
cartofi, sfeclă de zahăr etc 
Din cauză că fabrica de zahăr 
din Tg. Mureș n-a respec
tat graficul stabilit inițial, coo
perativa n-a putut elibera din timp 
terenul. în această unitate nici să- 
mînța nu este asigurată în totalita
te. La acestea se adaugă nefolosi- 
rea la întreaga capacitate a mașini
lor și lipsa de operativitate în în
lăturarea defecțiunilor ivite la 
tractoare.

Asemenea exemple sînt nume
roase. Este necesar ca or-' 
ganele de partid și de stat, consi
liile agricole să acorde un sprijin 
mai intens unităților agricole, în
deosebi în raioanele cu rezultate 
nesatisfăcătoare, pentru grăbirea 
lucrărilor de eliberare a terenului, 
pregătirea patului germinativ și 
semănat.
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împotriva

Declarația M.Ä.E al R.D. Vietnam

Din nou căutări

frezită in miez 
telefoanele unor 
avocat Fortson 
elienfi .de parcă

toxice ca mijloace 
de exterminare 

populației sud-jVietna-

Agenția 
tează că in 
șit la 4 septembrie, patrioții snd-vlet- 
namezi au scos din luptă, in urma a- 
tacurilor repetate in provinciile Thua 
Thien și Quang Nam, S0 de militari 
americani. Numai in zilele de 17 și 18 
septembrie, in două districte din pro
vincia Ben Tre au fost scoși din luptă 
400 de soldați inamici, au fost scu
fundate și avariate șapte ambarca
țiuni folosite pentru debarcarea da 
trupe și au fost dobortte trei avioane 
americane.

acțiuni și cere cu 
guvernul S.U.A. să

Qui Nhon (Vietnamul da sud). O unitate dintr-a divizie americană, special pregătită pentru lupta 
forțelor patriotice, gata de debarcare (fotografia din stingă)... Un epilog la New York. în fotografia din 
dreapta, părinții șl riideje la sicriul unui militar căzui in „acțiunile represive" împotriva patriofilor sud-viet- 

namezi

• Tratative intre guvern 
și militarii constitutionalist)

. SANTO , DOMINGO 29 (Ager- 
pres'). — După incidentele care au 
avțit loc la Santo Domingo ordi
nea a fost restabilită. într-o de
clarație la posturile de radio și te
leviziune, președintele guvernului 
provizoriu, Hector Garcia Godoy, 
a declarat că, în urma discuții
lor pe care le-a avut timp de 
mai multe zile cu colonelul Fran
cisco Caamano, s-a hotărît ca 
reintegrarea militarilor consti- 
tuționaliști în cadrul forțelor na
ționale dominicane 
fectuată pe măsură 
preda armamentul, 
forțelor armate.va.fi 
conducerea directă a Ministerului 
de Interne și va fi terminată în 
următoarele trei sau patru zile. 
După reintegrarea totală a milita
rilor conștituționaliști vor fi des
ființate barierele ce divizează ora
șul Santo Domingo, iar forțele in- 
terainericane vor trebui să se re
tragă în afara orașului în aștep
tarea ordinului de evacuare din 
țară. Godoy s-a referit și la re
organizarea serviciului militar în 
armata regulată. Legea de reorga
nizare a armatei prevede scoate
rea .din cadrele acesteia a ofițeri
lor superiori care au deținut pos
turi ' de conducere în statele 
jore'.în perioada dictaturii lui 
jillo.

PARIS 29 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
în-cursul vizitei pe care o face în 
Franța la invitația C.C. al P.C. 
Francez, delegația C.C. al P.C.R.. 
condusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., a avut întîlniri cu 
tovarășii Raymond Guyot, membru 
al Biroului Poliție, și Georges Mar- ' 
chais, membru - al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.C. Fran
cez.

Luni, delegația a vizitat Școala 
de partid „Maurice Thorez“ de la 
Choisy-le-Roi, suburbie a Parisu-

NEW YORK 29. — trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :. ’’

în cüvîntàrea .rostită miercuri 
dimineață.;în cadrul dezbaterilor 
generale, ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, s-a refe
rit la preocupările Organizației 
Națiunilor Unite,, arătînd, între al
tele, deficiențele pe care le con
stată țara sa în activitatea .«acestei 
organizații. Ministrul de-, Externe 
francez a criticat operațiunile mi- " 
Iitare ale O.N.U. într-o serie de 
țări, ctim ar fi de exemplu Congo. 
Couve de Murville a declarat că 
este necesar să fie restabilite drep
turile R. P. Chineze în O.N.U. Re- 
ferindu-se la problema vietnameză, 
reprezentantul Franței și-a expri
mat părerea că singura reglemen
tare posibilă este cea care respectă 
principiile independenței, neutrali
tății și neamestecului în treburile 
interne ale Vietnamului.

Tot în 
mineața 
Nikezici, 
afacerile 
care s-a

lui, și Biblioteca marxistă din Pa
ris a C.C. al P.C. Francez. A fost 
vizitat, de asemenea, Centrul de 
studii și cercetări marxiste, unde 
membrii delegației au fost salutați 
de Roger Garaudy, membru al Bi
roului Politic al P. C. Francez.

în zilele de marți și miercuri 
delegația a făcut o vizită în de
partamentul Seirie-et-Oise. La se
diul Federației Seine-et-Oise-Sud 
a P.C.F., delegația s-a întîlnit cu 
membrii conducerii federației, în 
frunte cu Gabriel Duc, membru su
pleant al C.C. al P.C. Francez, se
cretar federal, care a informat pe 
oaspeți- despre munca și activitatea 
federației.

coexistenței pașnice, :. dezarmării, 
dezvoltării economice. El a cerut 
să se pună capăt războiului care 
se duce împotriva poporului viet- 
narnez. Delegatul, iugoslav a che
mat la accelerarea aplicării ..decla
rațieiO.N.U. privind lichidarea co
lonialismului, și s-a pronunțat ..pen
tru. restabilirea . drepturilor R. P. 
Chineze în Q.N.U.

Au mai luat cuyîntul reprezen
tantul Australiei, James Plimsoll, 
a cărui intervenție a fost îndrep
tată spre sprijinirea și justifica
rea intervenției străine în Vietnam 
și în alte regiuni ale lumii, și re
prezentantul peruvian Victor An
dres Belaunde.

In cadrul lucrărilor de miercuri, 
președintele Adunării, Amintore 
Fanfani, a anunțat ca secretarul 
general al O.N.U. a primit un me
saj din partea șahului Iranului în 
care se face apel la intensificarea 
luptei împotriva analfabetismului.

Paralel cu dezbaterile generale 
continuă să se întrunească comi
tetele principale ale O.N.U. pentru 
a definitiva problemele organizato
rice în vederea începerii lucrărilor 
propriu-zise.

Conferința partidului laburist
BLACKPOOL 29 (Agerpres). — 

în cadrul Conferinței anuale a 
Partidului laburist au fost aborda
te miercuri probleme de politică 
externă. Dezbaterea a fost deschi
să de ministrul de externe, Michael 
Stewart, care a apărat politica gu
vernului laburist în diferite pro
bleme internaționale. Discursul său 
„foarte prbamerieah“, transmite 
agenția France Presse, a provocat 
nemulțumirea delegaților de stin
gă.- Cuvîntările. rostite de mai 
mulți delegați au cuprins critici 
severe la adresa acestei politici și, 
îndeosebi, la adresa-sprijinului pe 
care guvernul britanic îl acordă 
acțiunilor americane în Vietnam. 
Unul dintre vorbitori, John Men
delson, care a prezentat o moțiune 
cerînd încetarea bombardamente
lor americane împotriva R.D. Viet
nam și disocierea Marii Britanii 
de politica S.U.A., a declarat : 
„Războiul din Vietnam este un 
război de eliberare națională pe 
care poporul vietnamez îl duce de 
25 de ani“. El a reamintit că miș
carea laburistă sprijinise inițial 
lupta de eliberare a poporului 
vietnamez.

Intervenind în dezbateri, primul 
ministru Harold Wilson a depus 
străduințe pentru a convinge pe 
delegați să respingă moțiunile care

externe a guvernului

critică politica guvernului. Asu- 
mîndu-și rolul delicat, după cum 
se exprimă agenția Associated 
Press, de a pleda în favoarea po
ziției adoptate de Anglia în pro
blema vietnameză, Wilson a afir
mat că guvernul său ar fi „hotă
rît să pună capăt acestui sîngeros 
și inutil război“. El a repetat, însă,! 
vechile sale propuneri referitoare; 
la angajarea unor „tratative“ care, 
nu constituie, de fapt, decît o re-l 
luare a propunerilor similare ale 
S.U.A. Primul ministru s-a refe
rit, de asemenea, la situația din 
Aden, declarînd .că guvernul bri
tanic își menține propunerea de a 
acorda independență protectorate
lor din Arabia de sud în anul 1968.

Conferința a aprobat cu majori
tate de voturi politica externă a 
guvernului. Moțiunea de condam
nare a acțiunilor americane în 
Vietnam a fost respinsă cu 4 065 000 
voturi, contra 2 284 000. (Fiecare 
delegat participă la scrutin cu un 
număr de voturi egal cu numărul 
membrilor partidului laburist pe 
care îi reprezintă). Conferința a 
mai adoptat o rezoluție cerînd rea
ducerea considerabilă a cheltuieli
lor militare, dar un amendament, 
care fixa la 500 milioane lire ster
line reducerea anuală a bugetului

. militar a fost respins.

încheierea Plenarei
C. C. al P. C. U. S

MOSCOVA 
genția TASȘ 
tembrie 1965 s-au încheiat lucră
rile Plenarei Comitetului Central 

. al P.C.U.S.
Plenara a adoptat în unanimi

tate hotărîrea „Cu privire la îm
bunătățirea conducerii industriei, 
perfecționarea planificării și inten
sificarea. stimulării economice a 
producției industriale“.

Raportul, în cadrul celui de-al 
doilea punct al ordinii de zi a ple
narei, referitor la. convocarea ce
lui de-al XXIII-lea Congres ordi
nar al P.C.U.S., a fost prezentat 
de L. I. Brejnev.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o hotărîre în această pro
blemă.

Plenara a ales pe F. D. Kulakov 
ca secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
l-a eliberat pe V. N. Titov din 
funcția de secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu trecerea 
lui în muncă la C.C. al P.C. din 
Kazahstan.

Sesiunea Comitetului
executiv al 0.1. Z

SANTIAGO DE CHILE 29 (A-
gerpres). •— în capitala statului 
Chil» s-au desfășurat timp de trei 
zile lucrările sesiunii Comitetului 
executiv al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor (O.I.Z.).

în rezoluțiile adoptate, Comitetul 
executiv al O.I.Z. cheamă ziariștii 
democrați să intensifice lupta îm
potriva imperialismului, împotriva 
războiului din Vietnam, precum și 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului.

Sesiunea a aprobat primirea în 
rîndurile O.I.Z. a organizațiilor de 
ziariști din Siria și R.A.U., precum 
și a unor ziariști din Venezuela și 
Panama. A fost elaborat, de ase
menea, un program de măsuri pri
vind pregătirea celei de-a 20-a a- 
niversări a O.I.Z., care va avea loc 
anul viitor. Viitorul congres, jubi- 

va fi convocat în 1966 la Ber-

încheierea sesiunii, Comitetul 
executiv a decernat premiul I pe 
anul 1965 unui grup de riariști do
minicani, premiul II ziaristului a- 
ustralian Wilfred Burchett, ziaris
tei franceze Madeleine Riffaud și 
(post mortem) ziaristului kenian 
Gama Pinto, ucis în exercițiul 
funcțiunii.

COMUNICAT PRIVIND SESIL
A COMISIEI MIXTE ROM Ai.
DE COLABORARE ECONOM.

BELGRAD 29 (Agerpres). — în 
zilele de 28 și 29 septembrie 1965 a 
avut loc la Belgrad sesiunea a 
doua a Comisiei mixte româno-iu- 
goslave de colaborare economică.

Comisia, pornind de la situația 
îndeplinirii prevederilor din proto
colul sesiunii precedente, a exami
nat o serie de aspecte importante 
ale colaborării economice dintre 
Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia, stabilind sarcini 
și măsuri privitoare la dezvoltarea 
în continuare a colaborării econo
mice și schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

Comisia a constatat çu satisfacție 
că lucrările și vizitele reciproce ce 
au avut loc într-un număr însem
nat între reprezentanții diferitelor 
organe și organizații economice din 
cele două țări au permis o apro
fundare a cunoașterii posibilităților 
și necesităților de interes reciproc 
ale economiilor lor naționale, 
creîndü-Se astfel condiții favorabile 
pentru dezvoltarea și mai accen
tuată a colaborării economice bila
terale și a livrărilor reciproce de 
mărfuri.

Au fost îndeplinite cu succes 
sarcinile trasate de prima sesiune 
a Comisiei privind colaborarea în 
industrie, schimbul de mărfuri, co
laborarea în domeniul transportu
rilor și telecomunicațiilor, turis
mului, precum și colaborarea între 
organele financiar-bancare și cele 
de planificare din cele două țări.

S-a examinat raportul Comisiei 
mixte româno-iugoslave pentru 
construirea sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier, 
din care a reieșit că lucrările pre
văzute pentru anul 1964—1965 se 
desfășoară conform programului 
comun. Comisia a apreciat pozitiv 
măsurile luate pentru asigurarea 
desfășurării în continuare a lu
crărilor la termenele prevăzute în 
acordul privind construcția și pu
nerea în funcțiune a sistemului hi
droenergetic Porțile de Fier.

Luînd în considerare materialele 
elaborate în cadrul lucrărilor gru
pelor mixte de specialiști, precum 
și alte propuneri care au constituit 
obiectul examinării la actuala sesi
une, Comisia a stabilit noile posi
bilități pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a colaborării 
bilaterale în diferite sectoare ale 
industriei — siderurgie, metalur
gie neferoasă, industrie electroteh
nică, construcții navale, industrie 
producătoare de mașini-unelte, 
mașini agricole șr tractoare, de 
utilaj și instalații pentru industria 
chimică, a petrolului și gazelor, de 
mijloace de transport etc. reco- 
mandînd organelor de resort din 
cele două țări luarea măsurilor co
respunzătoare. în mod similar au 
fost stabilite o serie de măsuri pen-

★
BELGRAD 29 (Agerpres). — în 

ziua de 29 septembrie a.c. tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Românih, și Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinta al Consiliului de 
Miniștri, care se află în R.S.E. Iu
goslavia cu prilejul celei de-a doua

★
BELGRAD 29 (Agerpres). 

ris Kraiger, vicepreședinte al Ve- 
cei Executive Federale a 
Iugoslavia, a oferit miercuri, 
clădirea Vecei Executive Federale, 
un prînz în cinstea participanților 
la cea de-a doua sesiune a Comi
siei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică. Au partici
pat Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membrii delegației ro
mâne, precum și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad.

Din partea iugoslavă au partici-
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,-----  ar fi fost ciu
mat. Prietenii l-au părăsit, ia'r cu- 
néseufii amufeau deîndafă ce se 
apropia de ei vreun membru al 
familiei Fortson. De fapt, Fort- 
sonii s'-șu trezit de-a dreptul os
tracizați.

„Care a fost „crima* , lui War
ren Fortson ?" — se întreabă 
ziarul „New York Times”. El a 
încercat, in calitatea sa oficială, 
să Înființeze o comisie în care 
să fie reprezentafi albi ;i negri 
pentru a studia problemele le
gate de discriminările rasiale. El 
nu voia altceva decît să-i con
vingă pe oameni să discute în
tr-o atmosferă de calm. Această 
încercare „eretică* a trezit o 
reacție de ură din partea ele
mentelor rasiste, care au pornit 
o campanie de defăimare a lui 
Fortson. în cele din urmă, Fortson 
a fost nevoit să-și evacueze fa
milia în Atlanta și să renurife' la 
funefia sa din orașul Americus pe 
care l-a părăsit. Unele ziare s-au 
grăbit să afirme că é vorba de 
eșecul unui idealist. „Poate că ar 
fi mai exact să se spună — scrie 
„New York Times’ .— că exilul 
clin acest oraș, pe care Fortson 
și |-a ăjes singur, nu înseamnă 
că el însuși a eșuat, ci că cei. 
din jurul său, comphitafea din 
localitate, au dovedit că nu pol 
frece un examen »erios*.

HANOI ?9 (Agerpres). — La , 28 
septembrie, Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care a- 
rată că în ultimul timp nave de 
război ale flotei a 6-a americane 
au întreprins bombardamente ne
întrerupte asupra regiunilor locui
te de-a lungul coastelor, sud-viet- 
nameze. Paralel, avioanele ameri
cane de bombardament „B—52“ au 
intensificat raidurile de bombar
dament asupra provinciilor din 
Vietnamul de sud. în cadrul ope
rațiunilor de distrugere, forțele a- 
gresive americane au folosit si 
continuă să folosească pe scară 
largă gaze toxice împotriva popu
lației.

în declarație se arată că „gtlver- 
nul R. D. Vietnam condamnă cu 
tărie aceste 
hotărîre ca

pună capăt imediat atacurilor ae
riene și navale asupra satelor, pre
cum și folosirii gazelor și substan
țelor chimice 
ale unui război 
împotriva 
nieze“.

I 
I

ADEN. Un purtător de cuvînt al comandamentului militar bri
tanic pentru Orientul Mijlociu a anunțat că la Aden a sosit un 
grup de ofițeri și militari ai forțelor aeriene engleze, staționate în 
Cipru: Totodată s-a anunțat că marți port-avionul britanic „Eagle“, 
escortat de fregata „Lewestoft“, a traversat canalul de Suez, în- 
dreptîndu-se spre portul Aden.

Sayed Notai, secretar general adjunct , al Ligii Arabe, a de
clarat că „va fi elaborat un.plan arab unificat“, menit, să facă față 
situației din Aden. Acest plan va fi supus 
guvernelor țărilor membre ale Ligii Arabe.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
La Washington-a, fost dat publici
tății comunicatul asupra discuțiilor 
purtate de miniștrii de finanțe ai 
țărilor grupului „celor zece“ în le
gătură cu lucrările conferinței a- 
nuale a Fondului Monetar Interna
țional (F.Mll.) și a Băncii mon
diale Comuriicâtut precizează că 

1 ad juneții miniștrilor de finanțe 
au fost însărcinați'țCu căutarea, căi
lor de reformă a Sistemului mone
tar interoccidentaT,' „incluzînd. și

de presă Eliberarea rela- 
săptămîna care a luat sflr-

măsurile cu privire la crearea unor 
viitoare rezerve monetare“.

Comunicatul reflectă totodată și 
unele puncte de vedere divergente 
în cadrul grupului „celor zece“. 
Franța împreună cu R.F.G., Olanda 
și Italia a preferat ca această pro
blemă să fie rezolvată de „clubul 
celor zece“ fără participarea celor
lalte țări membre ale' F:MiL, S.U.Ä. 
susține însă că. modificările care 
trebuie aduse sistemului mone
tar existent să fie.făcute" jeu'parti- 
ciparea tuturor membriiof F.M.I.

I 
I

spre aprobare tuturor

NEW YORK. Ministrul afaceri
lor externe al Japoniei, Etsusaburo 
Shina, a avut a doua întrevedere 
cu Dean Rusk, secretarul Depar
tamentului de Stat. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, o 
atenție deosebită a fost acordată 
examinării relațiilor economice și 
comerciale dintre cele două țări. 
Au fost discutate in special pro
bleme privind revizuirea clauzelor 
acordului de transporturi aeriene
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Erupția vulcanului „Taal" de pe insula Lake (Filipine) 
a avut urmări catastrofale : două localităfi au fost 
acoperite de lavă, circa 2000 de oameni și-au pierdut 
viata. In fotografie : locuitori ai satelor din apropie
rea vulcanului părăsindu-și căminele sub amenințarea 

torentului de lavă

PARIS. Marți s-a 
'"’constituit la Paris 

o asociație de spri
jinire a candi
daturii lui François 
Mitterrand la ale-
gerile prezidenția
le din Franța de la 
5 decembrie. Can
didatul forțelor de
stingă
noscut

a făcut cu-

prinde
un turneti

că va între- 
curîndin
eleclo-
diferileral . prin 

capitale regionale.

dintre cele două țări (convorbiri 
desfășurate recent la Tokio s-au 
încheiat fără nici un rezultat).

PEKIN. Agenția China Nouă «- 
nuntă că la 29 septembrie, Mao 
Tze-dun, președintele P.C. Chinez, 
a avut o convorbire cu prințul No
rodom Sianuk, șeful statului 'Cam- 
bodgia, care se află într-o vizită 
oficială în R. P. Chineză.
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KUALA LUMPUR. Premierul 
sud-coreean, Chung II Kwon a 
sit miercuri la Kuala Lumpur, 
pitala Federației Malayeze. 
cercurile politice se exprimă
rerea 'că în discuțiile cir premierul 
malavez el va aborda intre altele 
probleme privind crearea unui bloc 
militar in sud-estul Asiei din care 
să fată parte și cele două țări.
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unei expoziții ’ la care sin 
late lucrări ale pictorii 
Chintilă, Ion Gheorghiu, 
cea/Vlâdfftiir Șetran.
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