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Punctul de plecare

t I

treprinde în regiune pentru ca 
anii ce vin numărul vacilor 
crească.

W CONDUCERE

săptămîni ți acest local, deocam
dată impecabil, va intra, ca stare, 
în regimul declinului. Furculifele, 
șervețelele, frigiderele 'maculate, 
mesele cu mozaic de faianță, me
talul incoruptibil, țesătura antisepti
că, toate vor isprăvi prin a-și pier
de orice haz.

— De ce nu mergeți la Athénée 
Palace ?

— Fiindcă nu vreau.
Fiindcă civilitatea, civilizația, ser

viciul prompt încep de la bufetul 
din colțul străzii.
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Moldova Noua

A FOST STRĂPUNS
TUNELUL
OE 3000 OE METRI

MOLDOVA NOUA (coresp. 
„Scînteii"). — Miercuri seara, 
zgomotul perforatoarelor în 
adîncuri se auzea puternic. 
Clipele întîlnirii celor două 
brigăzi conduse de Alexan
dru Drăgan și Macovei Cos- 
tinaș, care lucrau la săpa
rea tunelului ce leagă mina 
Moldova Nouă de uzina de 
preparare, erau așteptate cu 
emoție. Alături de cele două 
brigăzi erau prezenți ing. Râul 
Crăciun, director, ing. Cons
tantin Ianculescu, șeful minei, 
maiștrii Iosif Izvănaru, Ion Bă- 
leanu și mulți alții. Iosif Izvă
naru, omul care a pus umă
rul la străpungerea munților 
la Bumbești-Livezeni, Bicaz și 
în multe alte locuri din țara 
noastră, își notează în „carne
tul său de bord' un nou drum 
subteran. Experiența lui ca și 
a altora a fost de mare preț 
în grăbirea ritmului lucrărilor 
la săparea tunelului.

Clipa întîlnirii se apropie cu 
fiecare tonă de rocă scoasă la 
suprafață. Dacă în unele por
țiuni viteza de înaintare a a- 
tins 180 m, tuturor li se părea 
că acum se înaintează cu pas 
de melc. Ora 22. Atenția celor 
prezenți este îndreptată spre 
un singur punct. Deodată, se 
aud exclamații de bucurie: „Ga- 
ta-a-a 1 S-a străpuns 1" Tunelul 
de la cea mai tînără mină din 
Manat — Moldova Nouă — 
lung de 3 000 de metri, a fost 
străpuns.

La termocentrala

din Craiova

Un nou 
turbogenerator 
conectat la sistemul 
energetic național

La termocentrala de la Cra
iova montorii au terminat pro
bele hidraulice la cel de-al V- 
lea cazan de abur. Un succes 
deosebit s-a înregistrat pe 
șantier și prin punerea în pa
ralel cu sistemul energetic na
țional a celui de-al treilea tur
bogenerator din centrală. Este 
vorba de turbina de 100 MW 
nr. 2, care în curînd va fur
niza energia electrică la în
treaga sa capacitate.

(Agerpres)

Foto : Gh. Vințllă

Regiunea Suceava are condiții 
naturale deosebit de favorabile 
pentru dezvoltarea zootehniei. Aici 
există suprafețe întinse de pășuni 
și finețe naturale, animale de rasă, 
iar oamenii au o veche tradiție și 
experiență în această ramură. Pu- 
nînd în valoare condițiile existen
te, cooperativele agricole au obți
nut importante succese în dezvol
tarea sectorului zootehnic.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, în cooperativele agri
cole de producție numărul anima
lelor a crescut, înregistrîndu-se 
totodată o îmbunătățire a structurii 
efectivelor. Numărul de bovine pro
prietate obștească a ajuns la peste 
99 000 capete, îndeplinindu-se pre
vederile anuale în proporție de 
104,3 la sută. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de coopera
tivele agricole de producție din ra
ioanele Săveni, Fălticeni, Botoșani, 
Dorohoi și altele.

Congresul al IX-lea al partidului 
a stabilit ca o sarcină principală 
în dezvoltarea zootehniei mărirea 
numărului de vaci, care trebuie să 
ajungă la cel puțin jumătate din to
talul bovinelor. Cum stă în această 
privință regiunea Suceava? Tov ing. 
Lucian Marin, vicepreședinte al 
consiliului agricol regional, arată 
că în unele unități din regiune a- 
ceastă sarcină poate fi realizată 
chiar pînă la sfîrșitul anului. La 
cooperativele agricole din comune
le Zvorîștea, Trestiana, Fîntînele, 
Poiana, Negreni și altele efectivul 
de vaci și juninci reprezintă 40—50 
la sută din totalul taurinelor. în 
alte unități însă ponderea acestora 
este mai redusă. Așa se face că 
procentul de vaci și juninci din 
efectivul total de taurine pe regiu
ne este de numai 36,4 la sută.

în rîndurile de față ne propu
nem să arătăm care sînt cauzele 
acestui procent scăzut și ce se în-
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Toamnă bogată. (La G.A.S. Lătești, 
raionul Fetești)

Una din condițiile esențiale 
existența vițelelor necesare, 
meroase cooperative agricole și-au 
procurat animale de prăsilă valo
roase. Experiența unităților frun
tașe a demonstrat că se pot obține 
mai mulți produși de la animalele 
matcă,-ceea ce reprezintă, de fapt, 
punctul de plecare pentru mărirea 
efectivelor. în multe cooperative 
agricole din regiune, la 100 vaci se 
obțin cite 90 de viței pe an. Nu este 
însă mai puțin adevărat că în unele 
locuri procentul de natalitate este 
foarte scăzut. în primul rînd pentru 
că nu se asigură condiții de lucru 
corespunzătoare punctelor de însă- 
mînțare artificială, iar operatorii 
nu sînt suficient pregătiți. La coo
perativele din Burla, Vorovăț, Mo
vila Ruptă, Pădupeni, brigadierii 
zootehnici, nefiind îndrumați de 
către cadrele tehnice, nu țin la zi 
evidențele primare privind repro
ducția. Asemenea deficiențe expli
că, în mare măsură, de ce procen
tul de sterilitate se menține încă 
ridicat.

Nu este suficient să obții un nu
măr mare de produși de la anima
lele matcă. Se cere ca animalele ti
nere să fie îngrijite cît mai bine, 
în această privință, multe coopera
tive agricole au dobîndit o expe
riență prețioasă. Bunăoară, coope
ratorii din comuna Roma, raionul 
Botoșani, au obținut anul acesta 
din sectorul zootehnic un venit de 
1 200 000 lei. Inginerul zootehnist 
Sofronie Fetic ne-a vorbit despre 
măsurile care au fost luate pentru 
a se ajunge la asemenea rezultate. 
Consiliul de conducere s-a îngrijit, 
în primul rînd, de creșterea în con
diții bune a vițeilor. Lunar se ve
rifică sporul mediu de creștere în 
greutate. îngrijitorii sînt cointere
sați ca printr-o îngrijire atentă să 
depășească sporul • prevăzut, deoa
rece în funcție de aceasta ei pri
mesc plata suplimentară. Totodată, 
se are în vedere asigurarea bazei 
furajere, astfel ca toate animalele, 
îndeosebi cele tinere, să fie bine 
hrănite.

I 
!

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. a V-a)
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TELEGRAMA

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD
Stimate tovarășe Tito,
Cu părere de rău am aflat despre îmbolnăvirea dv.
Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a noastră per
sonal vă adresăm cele mai călduroase urări de însănătoșire grabnică. 
Vă dorim, tovarășe Tito, mulți ani de viață și activitate pentru binele 
Iugoslaviei frățești, în folosul prieteniei și colaborării dintre popoarele 
țărilor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Există spectacole care se degra
dează la puțin timp după premie
ră, există vagoane de cale ferată 
uzafe prematur, prin neglijență ; 
există căsnicii eșuate cotidian, fără 
să ajungă vreodată la divorț. Tre
buie să pronunțăm totuși divorțul 
nostru față de unele manifestări re
probabile care îmbracă aparența fi
rescului.

Mă aflam duminică într-o frumoa
să grădină de vară, nouă și ele
gantă, deschisă nu departe de cen
tru și, pentru că sînt mai multe la 
fel cu ea, să-i spunem convențional 
„Intim". De ce intim ? Pentru că aici 
poți să te simți bine, fotul fiind or
ganizat ca să te simți bine, de la 
ambianță pînă la dotarea fără cu
sur. Mese cu mozaicuri de faianță, 
scaune din metal și țesătură 
sintetică, umbrare cu vitralii, pardo
seală de piatră. Cîțiva clienți, de 
două ori mai mult personal ! Dar 
un personal bine îmbrăcat, ospătari 
descinși parcă de la „Lido" sau de 
la „Cerbul carpatin". Pe scurt, o 
plăcere... N-am avut totuși cui cere 
o bere, minute în șir. Exilați între 
cei cîțiva clienți băștinași, ospătarii 
au continuat a pălăvrăgi, eleganți, 
sprijiniți de elegantele frigidere sau 
de impresionantul bar, au continuat, 
cum spun, a pălăvrăgi, urmăriți de 
exasperarea „intrușilor* de la cele 
cîteva mese. Altădată, într-o împre
jurare similară, am spart un pahar. 
S-au năpustit spre „catastrofă* o 
sulă de inși în frunte cu responsa
bilul însuși, am plătit paharul, am 
cerut meniul, totul s-a isprăvit prin- 
tr-un serviciu ireproșabil și dușmă
nos. De data aceasta, cadrul ne-a 
intimidat. Am reprimat enervarea, 
am ciocănit discret într-un alt pa
har care ne ispitea demonic, am 
primit, în fine, un- zîmbet aproxi
mativ și o bere caldă. Acele albe 
și Impresionante uzine de frig func
ționau. Funcționa și grătarul, dar 
cotletul adus cu o mare întîrziere 
era înghețat. Funcționa și bufetul, 
dar cineva care ceruse un supliment 
de zahăr la cafea, l-a primit abia 
cînd zațul de pe fundul ceștii se 
uscase. Am observat însă cu cîfe 
piruiete s-a pasat din mînă în mînă 
această cerere.

— Vezi că cineva vrea zahăr I
— Zahăr ? Ce zahăr ?
— Zahăr, dragă, la
Tăcere, piruiete, 

castanilor în farfurii.
— Ați cerut zahăr ?
— Am cerut un cotlet. Nu obiș

nuiesc cotlete cu zahăr I
Tăcere, piruiete etc...
Cel cu zahărul se impacientează, 

ajunsese la fiere. E, în fine, servit 
cu un zîmbet aproximativ.

— Ați cerut zahăr ? !...
Cafeaua se isprăvise de mult.
Pentru numele lui dumnezeu, dar 

acesta nu este serviciu I încă două

masa ala I 
cad frunzele

sînt întrebat.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

'' Nwf, propuneri

VIZITA In ȚARA NOASTRĂ
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDIA1

DR. $. RADHAKRISHNAN

CU APARATUL DE FILMAT

Intre 1 șl 12 octombrie se desfășoară în Capitală lucrările 
celui de-al XIX-lea Congres al Asociației Internaționale a 
Cinematografiei Științifice (A.I.C.S.). Paralel cu acest congres 
are loc Festivalul internațional al filmului de știință popu
larizată la care participă 19 țări, printre care și țara noastră, 
cu un număr de 140 de filme. In legătură cu această mani
festare internațională de prestigiu am solicitat un interviu 
tov. ABISTIDE MOLDOVAN, directorul Studioului Cinemato
grafic „Alexandru Sahia’ și președintele Comitetului de or
ganizare a Congresului A.I.C.S., care ne vorbește, în același 
timp, de perspectivele 
știință popularizată.

— V-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre istoricul 
filmului românesc de știință 
popularizată ; care au fost pri
mele noastre filme cu caracter 
științific ? Există o tradiție 
românească în acest domeniu ? 
Cum ne-am prezentat la festi
valurile internaționale 
me științifice din anii 
denți ?

de fil- 
prece-

de ști-

de Jurnalul 
Și

obicei

— Primul film românesc 
ință popularizată — devenit astăzi, 
după scurgerea vremii, un docu
ment de arhivă — datează din a- 
nul 1921. El avea titlul „Din groa
zele lumii" și fusese realizat 
de Jenö Janovics după un scenariu 
scris de prof. dr. Levaditti și E. 
Gyalni. Trebuie citate apoi filmele 
lui L. Schwedler 
diguire în 
„Cancerul“ 
„Petrolul 
H. Lepage și A. 
zat 
tăți Joinville 
cienii, operatorii, regizorii acestor 
filme științifice veneau de 
din străinătate. De unde în trecut 
nu existau tradiții în acest dome
niu — astăzi, dacă judecăm după 
înaltele distincții acordate filme
lor românești de știință populari
zată la festivalurile internaționale, 
putem vorbi de o adevărată școală 
a filmului românesc științific. în- 
cepînd din anul 1946 și pînă în 
prezent țara noastră a produs 
peste 350 filme de știință populari
zată, cuprinzînd cele mai diverse 
domenii de activitate științifică : 
medicină, agricultură, industrie, 
folclor, etnografie etc. Este intere
sant de remarcat că din cele 68 de 
premii internaționale pe care le-au 
obținut filmele noastre de scurt 
metraj, mai mult de jumătate au 
revenit filmelor științifice. Numai 
în ultimii patru ani, filmele noas
tre ne-au adus 19 premii interna
ționale. Dintre peliculele premiate 
aș menționa în mod deosebit „Coc
sul“, „Elementul 14-Siliciu“ de M. 
Popescu, „Semiconductorii“ de P. 
Cojocaru, „Secretul unui tablou“ 
de P. Sirin, „Printre pelicani“, 
„Voroneț", „Sub aripa vulturului“ 
de I. Bostan și altele.

„Lucrări de în- 
: Delta Dunării“ și 

de J. Bertok (1930), 
românesc“ (1937) 

Gorce, 
de 

altele.

de 
reali- 

actuali- 
Tehni-

(Continuare în pag. * V-a)

Astăzi sosește în București pre
ședintele Republicii India, dr. Sar
vepalli Radhakrishnan, care, în 
calitate de oaspete al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
va face o vizită în țara noastră, ca 
răspuns la vizita făcută în 
de conducătorii de 
1962.

India
stat români în

Radha- 
este 

ca un 
pentru

la 
un

spe- 
uni- 
din 

An- 
care

Dr. S. 
krishnan 
cunoscut 
luptător 
libertatea și in
dependența pa
triei sale și tot
odată ca un re
prezentant de 
frunte al cercu
rilor științifice 
indiene.
Președin

tele Indiei s-a 
născut la 5 sep
tembrie 1888 
Tiruttani, 
mic orășel din 
statul Madras. 
După terminarea 
studiilor univer
sitare, el a depus 
o vastă activita
te didactică și 
științifică în do
meniul filozofiei. 
Numit profesor 
de filozofie în 
1916, el a activat 
în această 
cialitate la 
versitățile 
Misore și 
dhra, după 
a devenit șef al 
catedrei de filo
zofie, în 1921, la 
cea mai mare u- 
niversitate din
India — la Calcutta. In cursul ani
lor, el a ținut prelegeri la univer
sitățile din Europa și Asia, labo
rioasa sa activitate științifică fiind 
distinsă cu titluri de onoare de că
tre numer'base universități. Dr. S. 
Radhakrishnan a publicat nume
roase studii importante, printre 
care „Filozofia lui Rabindranath 
Tagore", „Filozofia indiană", „Kal- 
ki sau viitorul civilizației".

Dr. S. Radhakrishnan s-a mani
festat activ în viața social- 
politică a țării sale. In 1946 a 
fost ales membru al Adunării Con
stituante a Indiei, iar în anul ur
mător a luat parte ca reprezentant 
al țării sale la Conferința intera- 
siatică de la Delhi. In 1949 a fost 
ales președinte al Comitetului E-

ce stau în fața filmului românesc de

TELEGRAMA

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane 

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane 

Tovarășului prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane 

Tovarășului prof. dr. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate
BERLIN

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România și întregul 
popor român transmit calde felicitări Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri și întregii populații a Republicii Democrate Germane, cu prilejul 
celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 
Germane.

Anii care au trecut de la crearea Republicii Democrate Germane 
— primul stat german al muncitorilor și țăranilor care a pășit pe 
drumul păcii, democrației și socialismului — au constituit ani de 
muncă asiduă, încununați de remarcabile realizări obținute de oamenii 
muncii germani, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germa
nia, în construcția socialistă a țării dv.

Poporul român urmărește cu simpatie frățească activitatea crea
toare a populației R. D. Germane și se bucură de realizările obținute 
de dv. în făurirea Germaniei noi, socialiste.

Eforturile R. D. Germane pentru rezolvarea pașnică a problemei 
germane, pentru apropierea treptată și înțelegerea între cele două state 
germane, pentru crearea condițiilor ca de pe pămîntul Germaniei să 
nu mai pornească niciodată un nou război, se bucură de sprijinul po
porului român, contribuie la asigurarea păcii și colaborării între state.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se dezvoltă continuu, in folosul ambelor 
noastre popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregii ponulații a 
R. D. Germane, noi și mari succese în munca și lupta pentru înflorirea 
și întărirea continuă a patriei dumneavoastră socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Vizita președintelui Indiei se tn-< 
scrie ca un eveniment în relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, bazate pe princi
piile respectului egalității în drep
turi, suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

xecutiv al U.N.E.S.C.O. Intre anii 
1949—1952 el a fost ambasador al 
Indiei în U.R.S.S. In 1952, dr. S. 
Radhakrishnan a fost ales și în 
1957 reales vicepreședinte al Re
publicii India. In această calitate 
el a vizitat un mare număr de țări. 
In mai 1962 a fost ales președinte 
al Republicii India.

Dr. S. Radhakrishnan este pen
tru a doua oară oaspete al țării 
noastre : prima sa vizită, în calita
te de vicepreședinte al Indiei, a 
avut loc în iunie 1956, cînd a fost 
ales membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste România.

Poporul român urează înaltului 
oaspete din India bun sosit în Re
publica Socialistă România.

Viața de partid
(pag. a ll-a)

Note de lector
(pag. a /l-a)

Sport
(pag. a V-a)
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CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste România

a

ȘTEFAN VOITEC
Președintele

Marii Adunări Nationale 
Republicii Socialiste România
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VIAȚA DE PARTID
IN FATA BARAJULUI DE CIFRE
Se putea sconta din cel puțin 

două motive ca recenta plenară a 
Comitetului orășenesc Cluj al 
P.C.R. să se dovedească rodnică, să 
se încheie cu rezultate pozitive. La 
ordinea de zi se afla o problemă de 
mare importanță și actualitate : ac
tivitatea organizațiilor de partid și 
a conducerilor tehnico-administra- 
tive ale întreprinderilor pentru în
deplinirea planului de investiții pe 
anul 1965, Altă premiză favorabilă 
consta în faptul că referatul pre
zentat plenarei a fost cunoscut din 
timp de membrii comitetului oră
șenesc de partid, precum și de in
vitați. Răgaz pentru pregătire a fost 
destul. N-a mai fost nevoie ca în 
plenară să se dea citire referatului. 
S-a trecut direct la discuții.

A

Intre expuneri tehnice 
și analiză politică

Cunoscînd însemnătatea deose
bită pe care o are realizarea la ter
men a investițiilor pentru îndepli
nirea prevederilor viitorului cinci
nal și ținînd seama de deficiențele 
existente în acest domeniu la Cluj, 
era firesc ca problemele să fie dez
bătute aprofundat, temeinic, să se 
manifeste exigență partinică față 
de activitatea desfășurată pentru 
realizarea planului de investiții. 
Cum au decurs însă lucrările ple
narei ?

Cu una sau două excepții, inter
vențiile celor înscriși la cuvînt au 
fost doar înșiruiri de constatări 
lipsite de orice analize, înlănțuiri 
de cifre, de procente. Ore în șir de 
informare aridă, tehnicistă, relatînd 
despre situații scadente și adrese 
trimise forurilor tutelare, despre 
lucruri pe care conducătorii între
prinderilor le-au spus de altfel și 
colectivului care a întocmit mate
rialul prezentat plenarei.

Desigur, despre investiții nu se 
poate vorbi fără cifre, calcule, in
dicatori economici. Dar una este 
prezentarea lor contabilicească și 
alta cercetarea analitică, dezvălu
irea a ceea ce se află în spatele ci
frelor, interpretarea acestora prin 
prisma experienței comuniștilor, a 
colectivelor de muncă. Practica cu
rentă, experiența organelor de par
tid, însăși a Comitetului orășenesc 
de partid Cluj, dovedesc că nu
mai printr-o analiză aprofundată, 
exigentă, pătrunsă de spirit critic 
și autocritic, pot fi scoase la iveală 
cauzele ce generează neajunsurile, 
pot fi stabilite măsuri eficiente 
pentru înlăturarea lor. Tocmai în 
aceasta constă — ca să-i spunem 
așa — arta, priceperea de a sesiza 
esențialul, de a concentra efortu
rile în direcția principală.

Iată însă că, în cadrul lucrărilor 
plenarei, directorul I.L.L. Cluj a 
făcut următoarea propunere „în- 
trucît unele sarcini- nu vor fi în
deplinite, să le transferăm pentru 
anul 1966“. Așadar, în loc de a mo
biliza toate forțele în ultimul tri
mestru spre a recupera rămînerea 
în urmă, aceasta să fie aruncată în 
spinarea planului din anul 1966 ! 
Nu este oare semnificativ pentru 
lipsa de exigență, de combativitate 
partinică în care s-au desfășurat 
lucrările plenarei faptul că un a- 
semenea mod de a „pasa“ sarcinile 
de plan de la un an la altul nu a 
primit nici o ripostă ?

Edificator pentru felul cum s-a 
desfășurat plenara este faptul că 
din 16 vorbitori, 14 sînt directori 
de întreprinderi ; dintre toți tova
rășii înscriși la cuvînt, doar 3 sînt 
membri ai comitetului orășenesc 
de partid ! Te întrebai pe bună 
dreptate dacă te afli la o consfă
tuire a directorilor unde membrii 
comitetului orășenesc sînt doar in
vitați sau la plenara comitetului 
orășenesc unde sînt invitați și di
rectorii întreprinderilor ? Pînă și 
singurul secretar de comitet de 
partid — cel de la uzinele „Unirea“ 
— care a luat cuvîntul la plenară, 
s-a mărginit să prezinte o situație 
statistică, fără să se refere concret 
la munca politică desfășurată de 
organizația de partid în domeniul 
investițiilor.

Cu regret ne spunea un tova
răș că dacă în domeniul investi
țiilor ca și în alte laturi ale acti
vității organizațiilor de partid din 
Cluj mai persistă neajunsuri, ele 
se datoresc în mare măsură unor 
asemenea metode de a analiza lu
crurile. A constituit oare plenara 
la care ne referim o expresie a

însemnări 
despre o plenară 
a Comitetului 
orășenesc Cluj 
al P. C. R.

baza felului cum s-au 
dezbaterile). Tovarășii 
orășenesc de partid 

nici nu era nevoie, în

conducerii colective, a prilejuit ea 
o dezbatere temeinică, o confrun
tare de păreri ? Poate afirma ci
neva că felul cum a fost anali
zată o problemă de asemenea im
portanță ca aceea a investițiilor 
reflectă experiența bogată a orga
nizației orășenești de partid Cluj, 
creează garanția înlăturării ne
ajunsurilor existente ?

adoptat un plan concret de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul analizat. (Intre altele, fie 
spus, nici nu s-ar fi putut face a- 
ceasta pe 
desfășurat 
din biroul 
afirmă că
trucît măsurile corespunzătoare au 
fost stabilite de conferința orășe
nească de partid. Desigur, nu e 
nevoie de planuri peste planuri. 
Dar a fost oare prevăzut în hotărî- 
rea conferinței orășenești că inves
tițiile din Cluj nu vor fi realizate 
în termen ? Rostul unui plan con
cret de măsuri în cazul de față ar 
fi fost tocmai de a stabili măsuri 
eficace de control 
care să contribuie 
rămînerii în urmă.

Fără îndoială că,
pra modului cum a fost pregătită 
recenta plenară, ca și asupra re
zultatelor ei efective, Comitetul 
orășenesc Cluj al P.C.R., biroul 
său vor trage concluzii practice, 
astfel ca ședințele plenare să con
stituie nu numai de multe ori ca 
pînă acum, ci întotdeauna, o re
flectare a experienței și înțelep
ciunii colective, contribuind la ri
dicarea muncii de partid la nivelul 
sarcinilor actuale.

și îndrumare 
la recuperarea

reflectînd asu-

Referatul dă tonul...
Vorbind despre plenară, despre 

felul cum și-a atins scopul, se cu
vin spuse cîteva cuvinte despre 
referatul prezentat. De fapt, ca
racterul formal, superficial al a- 
cestuia și-a pus amprenta asupra 
întregii desfășurări a ședinței. In 
loc să prezinte metodele bune fo
losite de unele organizații de 
partid și întreprinderi, să scoată 
la iveală cauzele unor neajunsuri, 
să pună în discuție mijloacele de 
a le remedia, referatul s-a pier
dut în descrierea stadiului lucră
rilor, în enumerarea greutăților, 
punînd accentul pe cele care se 
datoresc unor foruri tutelare, în 
încercarea de a justifica lipsurile. 
Un asemenea referat care s-a li
mitat să... fotografieze situația 
existentă nu putea contribui la 
mobilizarea forțelor pentru a urni 
lucrurile din loc.

Pe de altă parte, cum ar fi de 
mirare că discuțiile au avut un 
caracter administrativ-tehnicist, 
cînd referatul nu a pomenit mă
car un singur aspect, concret al 
muncii de partid, al activității po
litico-educative, al controlului de 
partid ? (E drept, de-a lungul celor 
14 pagini au fost presărate unele 
referiri, dar atît de generale îneît 
ele puteau fi lipite într~un referat 
asemănător prezentat oriunde). 
Explicația trebuie căutată, cel 
puțin parțial, în însuși felul 
cum a fost elaborat referatul. E 
grăitor că dintre cei 21 de tovarăși 
care au cercetat situația pe teren 
spre a ajuta la-întocmirea lui, nu
mai unui singur era membru al 
comitetului orășenesc de partid. 
Oare din cei 90 de membri ai 
mitetului orășenesc de partid 
s-au mai găsit 
poată ajuta la 
partid pentru 
țiilor? Și încă

- tematica care a orientat activita
tea tovarășilor care au pregătit . 
materialul pentru plenară preve
dea să se analizeze concret, munca 
de partid în domeniul investițiilor, 
totuși biroul comitetului orășenesc 
s-a împăcat cu faptul că acest as
pect esențial a fost neglijat, accep
tând astfel ca plenarei să-i fie pre
zentat un material lipsit de spirit 
de analiză combativ, aprofundat.

Cît despre spiritul critic și auto
critic care ai- fi trebuit să caracte
rizeze referatul, e deajuns să cităm 
următoarea apreciere : „Comitetul 
orășenesc de partid a dat un spri
jin substanțial (sublinierea noastră 
— n.r.) organizațiilor de partid din 
întreprinderi și conducerilor admi
nistrative pentru realizarea la timp 
și în cele mai bune condiții a pla
nului de investiții“. Foarte bine, 
numai că în pagina următoare se 
constată : „planul de investiții la 
data de 31 iulie (plenara s-a ținut 
la jumătatea lunii septembrie) s-a 
realizat numai în procent de 45 la 
sută față de planul anual și 82,3 la 
sută față de planul perioadei“.

In mod firesc te întrebi : Ce 
concordanță este între aprecie
re și starea de fapt ? în ce se re
flectă sprijinul substanțial dacă 
nu în rezultatele obținute ? Nu 
duc asemenea aprecieri lipsite de 
spirit autocritic la perpetuarea 
neajunsurilor ?

Constantin MORARU

co- 
nu 
să 
de

tovărăși care 
analiza muncii 
realizarea investi- 
o precizare : deși

Si acum...
Semnificații pentru perspective

le pe care le deschide plenara este 
faptul că la încheierea ei nu s-a

In sectorul Coșna al înireprinderîi forestiere Vatra Dorneî

• Teatrul de Stat de Operetă ! 
TARA SURISULUI — 10,30.
• Teatrul National „I. L. Ca. 
ragiale" (sala Comedia) : MARIA 
STUART — 10,30, (sala Studio) : 
PATIMA DE SUB ULMI - 19.30. 
O Teatrul C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : LUNA DEZMOȘTENI
ȚILOR — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIATĂ
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 70 A) : FII CUMINTE, CRIS- 
TOFOR ! — 19,30.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR
— 20.
O Teatrul Evreiesc de Stat : , 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ 
— 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CU MUZICA 
E... DE GLUMIT — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9,00, 
AMNARUL — 18.
a Circul de stat : CIRCUS-BUCU- 
REȘTI — 20.

TELEVIZIUNE
O 19,00 — Jurnalul televiziunii /(îj 
• 19,20 — „Cerc literar" — emiJ 
slune pentru tineretul școlar 
e 19,50 — Deschiderea stagiunii 
de concerte 1965—1966. Transmi
siunea concertului orchestrei sim
fonice șl al corului Radiotelevi- 
ziunii. • 21,40 — Atlas folcloric. 
Cimpia dunăreană a Olteniei
O 22,30 — Emisiune cu prilejul
celei de-a 16-a aniversări a pro
clamării R. D. Germane a 23,00
— Jurnalul televiziunii (II) și
Buletinul meteorologic.

de a expune
în mod accesibil
probleme dificile

în condițiile revo
luției științifico-tehni- 
ce contemporane, 
știința capătă o im
portanță tot mai ma
re, devenind o forță 
de producție. în acest 
cadru, matematica 
cunoaște o dezvoltare 
extraordinară, făcîn- 
du-și din 
mai mult 
zența în 
toarele 
tehnicii, : 
artă. Pe i 
voltării 
problemele aborda
te de aceasta devin 
mai abstracte, avînd 
în același timp o 
mai mare putere de 
generalizare. Desigur 
că această abstracti
zare atrage și difi
cultăți sporite pen
tru cei ce încearcă, 
în afara sistemului 
de școlarizare, să ia 
contact cu 
muri ale 
ticii.

Alături 
versitățile 
muncitorești, 
rile din țara noastră 
contribuie la infor
marea cititorilor a- 
supra principalelor 
probleme noi ale 
științei și tehnicii.

De curînd, în Edi
tura 
apărut 
crări în 
cearcă 
accesibilă

I ce în 
simțită 
toate 
științei 

și chiar 
măsura dez- 
matematicii.

ce 
pre- 
sec-

Și 
în

noile ra- 
matema-

de uni- 
tehnice și 

editu-

Științifică 
cîteva 
care se 
prezentarea 

a unora

au 
lu- 
în-

dintre ramurile ma
tematicii moderne ce 
au apărut și s-au 
dezvoltat vertiginos 
în special în ultime
le decenii. Astfel, 
lucrarea „Bazele 
matematice ale pro
gramării liniare", de 
acad. prof. 
Mihoc și prof. 
H. M. Ionescu 
consacrată uneia din 
principalele ramuri 
ale matematicii care 
se aplică în econo
mia concretă. Este 
vorba de așa-numita 
programare 
problemă de 
matică ce 
în diferite 
concrete de 
te ca, de 
în transporturi, 
dustrie, agricultură 
etc. Economiștii 
pot însuși — 
diind cu atenție 
ceastă lucrare 
teoremele de bază 
ale programării li
niare, precum și pro
cedeele și metodele 
concrete de optimi
zare a numeroase o- 
perații 
(planificarea 
porturilor pe 
ferată, repartizarea 
rațională a culturilor 
în cadrul unei coo
perative agricole de 
producție, determi
narea unei alimen
tații care să conțină 
anumite substanțe 
în proporții bine dé

în 
re
de

ulti-

Gh. 
dr. 

este

liniară, 
mate- 

intervine 
domenii 
activita- 

exemplu, 
în

își 
stu- 

a-

economice 
trans- 
calea

terminate și care, 
același timp, să 
vină la un preț 
cost minim etc.).

Amintim că, in
ma vreme, pe lîngă 
Institutul de studii e- 
conomice „V. I. Le
nin" din București 
funcționează un Cen
tru de calcule econo
mice, sub conduce
rea prof. univ. Manea 
Mănescu, membru co
respondent al Acade
miei Republicii So
cialiste România. In 
cadrul acestui cen
tru s-au rezolvat nu
meroase probleme de 
economie concretă 
care au condus la 
realizarea de impor
tante 
mai 
unor 
tode de programare 
liniară ca acelea pre
zentate în lucrarea de 
care ne ocupăm.

O altă lucrare re
cent apărută — „Ma
tematica șl informa
ția" de Silviu Guiașu 
și Radu Theodorescu, 
doi cunoscuți ma
tematicieni din noua 
generație a probabi
liștilor noștri — con
stituie o bună 
ducere atît în 
blemele relativ 
cile ale teoriei 
babilităților, cît și în 
cele ale teoriei infor
mației, fiind deosebit 
de utilă tuturor celor

beneficii toc- 
prin utilizarea 
asemenea me-

care doresc să cu
noască aspectele teo
retice sau vor să a- 
plice teoria informa
ției în diverse sec
toare de activitate 
(psihologie, lingvis
tică, genetică, teh
nică etc.). în această 
lucrare se utilizează 
un alt instrument ma
tematic decît al-j 
gebra liniară, întîl- 
nită în lucrarea pre
cedentă, anume se 
folosește pe larg cal
culul probabilităților.

Demn de relevat 
este faptul că,'-în ulti
ma parte a lucrării, 
sînt prezentate și u- 
nele din rezultate
le cercetărilor în
treprinse de acad. O. 
Onicescu și Silviu 
Guiașu în dome
niul teoriei automa
telor aleatoare. Este 
vorba de studierea 
— pe o cale origina
lă — a proprietăților 
pe care le prezintă 
automatele ce pot a- 
vea numai un număr 
finit de stări (auto
mate finite) și asupra 
cărora se exercită 
acțiunea perturbatoa
re a unor factori în- 
tîmplători. In lucrare 
se expune o metodă 
cu ajutorul căreia se 
reduce oricît de mult 
nedeterminarea ce a- 
pare, în medie, în 
funcționarea automa
telor finite — alea- 

’ toare.
O a treia lucrare 

din seria la care ne 
referim este „Geome
tria euclidiană, geo
metrii neeuclidiene, 
teoria relativității" de 
acad. prof. Vrăncea-

nu și lector C. Tele- 
man. Ocupîndu-se ds 
cîteva probleme ma
jore ale matematicii 
și fizicii teoretice, a- 
ceastă lucrare îl aju
tă pe cititor să ia 
cunoștință de geo- 
metriile neeuclidie- 
ne și de unele din 
modelele lor, să cu
noască principiile to
pologiei; în fine, el 
este introdus în sfera 
de idei a teoriei re
lativității (restrînsă și 
generală). In acest 
din urmă domeniu, 
cititorul ia contact cu 
unele rezultate obți
nute de acad. Gh. 
Vrănceanu, care are 
valoroase contribuții 
originale nu numai 
în domeniul geome
triei pure, ci și în cel 
al teoriei relativității 
generale.

Este un merit al E- 
diturii Științifice de a 
fi trecut la publicarea 
unor lucrări cu ade
vărat de informare 
științifică, cu o tema
tică aleasă cu grijă, 
și nu de vulgarizare 
a cunoștințelor știin
țifice, trăsătură care, 
din nefericire, se mai 
întîlnește încă la u- 
nele din publicațiile 
sale.

Subliniem totodată 
meritul specialiștilor 
de valoare științifică 
solicitați să scrie 
pentru publicul larg. 
Ei au reușit, în gene
ral, să îmbine just 
caracterul riguros 
științific cu prezenta
rea accesibilă a cu
noștințelor, cu clari
tatea în explicarea u- 
nor noțiuni relativ di-

fiché. Din păcate, a- 
cest lucru este mai 
puțin realizat în cea 
de a treia lucrare a- 
mintită, datorită, cre
dem noi, și unor di
ficultăți metodolo
gice. Este, într-ade- 
văr, greu ca o arie 
atît de întinsă de 
probleme, ca cea a- 
bordată de lucrare, 
să poată fi expusă cu 
claritate și în mod 
accesibil în volumul 
relativ mic al aces
teia. Tocmai de a- 
ceea, în unele părți 
ale cărți’ cititorul es
te pus în contact cu 
noțiuni care nu sînt 
explicate, nu se stu
diază în învățămîntul 
mediu, iar în învăță
mîntul superior sînt 
abordate numai în 
cadrul anumitor spe
cialități

Credem, totodată, 
că editurii îi revine, 
în continuare, datoria 
de a oferi cercurilor 
largi de cititori și al
te lucrări de informa
re științifică, la ni
velul corespunzător 
cerințelor actuale, în 
care să fie expuse 
domenii cum sînt : 
teoria modelelor, teo
ria algoritmilor, teo
ria deciziei, teoria ser
virii de masă etc. — 
pentru a nu menționa 
decît cîteva din ra
murile de mare ac
tualitate ale matema
ticii, mai puțin cunos
cute de cititori și cu 
largi posibilități de 
aplicabilitate.

Prof. univ.
Edmond 

NICOLAU

intro- 
pro- 
difi- 
pro-

Piața Unirii din Iași Foto : Gh. Viuțilă

Tn aprofundarea cer
cetării științifice, de pe 
pozițiile concepției 
marxisf-leninisfe, a pro
blemei formării 
porului român ! 
limbii române, un 
res deosebit îl 
zinfă cunoașterea 
toate aspectele 
culturii și civilizației 
poporului geto-dac.

Mărturiile rămase de 
la scriitorii antici — 
greci și romani — sub
liniază unele din tră
săturile caracteristice 
ale geto-dacilor. Pe la 
jumătatea primului mi
leniu înaintea erei 
noastre, apar în istorie 
gefii, „cei 
mai drepți 
(Herodot), 
de Jos și 
mai tîrzîu sînt pomeniți 
dacii, de către scriitori 
și istorici romani, în 
partea de vest, centra
lă și nordică a țării 
noastre, în special în 
regiunile muntoase. Tn- 
cepînd cu secolul 
lll-lea î.e.n. pe tot 
ritoriul României 
azi se realizează o 
nitafe culturală ce are 
la bază unitatea etnică 
a geto-dacilor, ca ra-

po- 
și a 
inte- 
pre- 

I sub
a

mai viteji și 
dintre traci* 
la Dunărea 

la Mare, iar

al 
Ie
de
u-

mură a tracilor, cu anu
mite particularități care 
oglindesc capacitatea 
proprie de creație a 
geto-dacilor, precum 
și legătura lor strînsă 
cu mediul geografic.

Particularitățile isto
rice ale dacilor repre
zintă tema monografiei 
Dacii de Hadrian Dai- 
coviciu, publicată de 
Editura științifică, în 
cadrul colecției „Pa
gini din istoria pa
triei*.

Bazată pe cercetările 
arheologice tof mai in
tense efectuate în ulti
mii 10—15 ani pe în
treg teritoriul țării — 
în special cele desfă
șurate în munții Orăș- 
tiei 
țări 
ce, 
de
cercetărilor din 
domeniu.
dezvoltarea geto-daci
lor în epoca fierului, 
autorul prezintă viața 
economică, socială și 
istoria politică a geto- 
dacilor pînă la cuceri
rea unei mari părți a 
teritoriului locuit de ei 
de către romani, în a- 
nul 106 e.n. El insistă 
asupra rolului impor-

— cît și pe cerce- 
filologice și istori- 
lucrarea corespun- 
nivelului actual al 

acest 
Urmărind

fanf
factorii interni în dez
voltarea societății ge- 
to-dacice, fără a negli
ja diferitele influențe 
externe, dintre care un 
rol însemnat în accele
rarea acestei dezvoltări 
l-a avut factorul grec, 
helen și helenistic. Este 
relevată originalitatea 
culturii dacilor, care 
încă din secolul I î.e.n. 
începuseră să treacă la 
stadiul avansat al unei 
adevărate civilizații an
tice, sînt prezentate 
personalitățile istorice 
proeminente care au 
contribuit la crearea și 
întărirea statului dac — 
Dromihefe, Burebista, 
Decebal.

Aspectele economice 
și politice sînt, îndeo
sebi, prezentate la ni
velul actual al rezulta
telor atinse de 
noastră istorică.

Publicarea 
lucrări, ca și a 
în curs de apariție, pri
vind problema origini
lor poporului român 
răspunde unei necesi
tăți a culturii 
socialiste, în plină în
florire.

pe care l-au avut

știința

acestei 
altora,

noastre

Prof. univ. 
D. BERCÏÜ

O DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII —. cinemascop : Sala Palatu
lui (ora 19,30 — seria de bilete 
1531), Republica — 8,45: 11,15;
13,45; 16,15; 18,45: 21,15.
A ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET: Patria - t.ld; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15, Bucure
— 9; 11; 13; 15; 17; 19: 21. Grădină 
„Progresul" — 20.
O CAMERA IN FORMĂ DE „L" :
— cinemascop : Capitol — 9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,30, grădină —
19,45 Grivița (completare Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria) — 10; 
12,30; 15.30; 18: 20,30, Tomis (com
pletare Elevul de serviciu) — 9,30; 
12,15: 15: 17,45; 20.30, grădină - 19. 
a la ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
Luceafărul — 9,15: 11.30: 13,45; 16; 
18,15: 20,30, Grădina „Doina" —
19.30. Modern — 9.45: 12: 14,15;
16.30: 18.45: 21.
® OMUL MAFIEI : Giulesti — 
15,30: 18: 20,30 (completare Acolo 
a trăit Hemingway). înfrățirea 
între popoare (completare Sime
tric) — 10: 15.45; 18: 20.15.
« A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Festival (completare 
Elevul de serviciu — 9.45: 12;
14.15; 16,30: 18.45: 21, grădină - 20, 
Feroviar — 9.30: 11.30: 13,45: 16;
18.15: 20,30, Melodia — 10: 12: 14: 
16: 18.15: 20 30.
a> SAMBA — Victoria — 10: 12; 
14: 16: 13.15: 20.30. Buzesti — 10: 15; 
17.30: 20, grădină — 19 (Ia toate, 
completare A cui e vina •?).
A AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Central (completare Pictînd na
tura) — 10.30: 12.30: 14.30: 16.30;
18.30: 20,30
c» CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Lumina (completare Cine a luat 
pelicanii ?) - 10: 12,30: 15,15: 18: 
20.30 Excelsior (completare Zîm- 
betul) — 10: 12,15: 15 30: 18: 20.30, 
Dacia (completare Sport nr. 
4/1965) — 9—15 în continuare : 17: 
19: 21.
A CĂPITANUL DIN TF.NKES 
(ambele serii) : Union (completare 
Vizita delegației de partid si gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în R P. Bulgaria)
— 16: 19.30
a PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
® CINTĂREAȚA SCLAVĂ : Doi
na (completare Sport pr. 4/1965)
— 11.30: 13.15: 16: 18.15:. 20.30.
« OCOLUL PÄMINTULUT TN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) : Timpuri noi (completare 
știință si tehnică nr. 16 — 10—20 
în continuare
a MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S.) — 15.30: 18' 20.30. 
® DANSUI ETERN - cinema
scop : Cosmos (completare Muzeul 
Zambaccian) — 16: 18.15: 20.15.
<n RUNDA 6 : Bucegi (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Renubliell Socia
liste România în U.R.S.S.’ — 10: 
12.15: 16: 18 15: 20.30. grădină - 19, 
Flamura (completare Suită bănă
țeană) - 10: 12.15: 16. 18.15: 20.30. 
A PROCESUL PROFESORULUI 
WF.IR . Unirea - 15: 17.45: 20,30, 
Cotroceni — 15: 18; 21 'la toate 
completare Mîine începe azi).
a CORP.n : Flacăra (comn’etare 
Casa cetate) — 16: 18.15: 20.30.
A ITANKA : Vit.ari - 15.45: 18:
20.15.
A HOȚUL DE PIERSICI : Miorița
— 10: 12. 14; 16: 18.15: 20.30. Pro
gresul — 15.30: 18: 20.15 (Ia ambele 
completare Fata de pe Someș). 
O CULORILE LUPTEI - cinema
scop : Moșilor — 15.30: 18: 20.30. 
grădină — 19. Lira — 15.30: 18 'la 
toate completare Vizita delegației 
de partid si guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.).
t) ROMULUS Șl REMUS — cine
mascop : Munca — 9.30: 11,45: 14: 
16.15: 18.30: 21. Grădina ..Vitan"
— 19 (Ia ambele completare Me
lodiile străzii — cinemascop).
© CARAMBOL : Popular (com
pletare Si atunci...) — 16: 18.15:
20.30.
A CTNEVA ACOLO SUS MĂ IU-f 
BESTE : Arta - 10: 12.30; 15: 1Ï4S:'
20.30. grădină — 19. Floreasca
10.30: 13: 15.30: 18: 20.30. Drurăul 
Sării - 15: 17.30: 20 (ia toate,
completare Știați că...).
0 APORT. MUHTAR ! cinema
scop) : Ferentari — 16: 18.15: 20.30 
(la ambele completare Acolo unde 
Carpațfl întîlnesc Dunărea — 
cinemascop).
A UNORA LE PLACE JAZUL : 
Viitorul (completare Ana Golub
kina) — 15.30: 13: 20.30. Colentina 
(completare Sport nr 4/1965) —
15.30: 18- 20.30. grădină — 19. .
e> UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Volga (completare Lecție în infi
nit) - 9.45 12: 14.15: 16.30: 18.45: 21. 
© LALEAUA NEAGRA - ctăg- 
mascop ■ Rahova (completare Mtri 
zeul Cornel Medrea) — 15.30:- 18:
20.30. grădină - 19.30.
0) NEVASTA NR 13 : Grădina 
„Lira" — 20.
A BANDA : Crîngași (completare 
Comorile orașului scufundat) — 
16; 18.15: 20,30.
O CAIDUL : Giădtna ..Progresul"- 
parc (completaie Rădăcini) — 19. 
A TOLBA CU AMINTIRI : Pacea 
(completare Pictorul luminii) — 
16: 18: 20.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 octombrie : Vremea 
va continua să se răcească ușor 
la începutul intervalului. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi 
slabe, locale. Vînt potrivit predo- 
minînd din est. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 1 grad și 9 
grade far maximele între 12 și 
22 grade. Ceată locală dimineața. 
Brumă în nordul și estul tării 
In București : Vremea va conti
nua să se răcească ușor la în
ceputul Intervalului Cerul va fi 
variabil. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în scădere ușoară în 
prima parte apoi staționară.
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STILUL

Șl METODELE

DE CONDUCERE

A ÎNTREPRINDERILOR

PĂRERI; PROPUNERI

i \La baza activității organelor noastre economice stă 
priticipiul centralismului democratic, care asigură îmbina
rea și concentrarea tuturor forțelor, de jos și pînă sus, în
tr-o singură direcție — avîntul economiei socialiste. Proce
sul de diversiiicare a economiei, creșterea complexității 
producției industriale, ridicarea pe o treaptă superioară a 
eficienței întregii activități economice pun cerințe sporite 
nu numai în fața cadrelor din ministere și alte organe eco
nomice centrale, ci și a conducerilor de întreprinderi și 
șantiere de construcții, a organelor șl organizațiilor de 
partid. înfăptuirea lor presupune perfecționarea stilului șl

metodelor de planificare și conducere — acțiune menită să 
creeze un cadru tot mai larg de manifestare a inițiativei, 
spiritului inovator în vederea realizării exemplare a obiec
tivelor planului cincinal stabilite de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

O dată cu publicarea paginii de față, redacția ziarului 
nostru solicită cadrele din întreprinderi, din ministere și 
din alte organe economice centrale, activiștii de partid 
să-și spună părerea în legătură cu căile de îmbunătățire a 
stilului și metodelor de conducere a întreprinderilor.

HOTĂRÎRILE SĂ SINTETIZEZE
EXPERIENȚA Șl ÎNȚELEPCIUNEA COLECTIVĂ
Subliniind necesitatea 

îmbunătățirii și perfecțio
nării activității de planifi
care și conducere a econo
miei, documentele celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului reafirmă însem
nătatea muncii colective ca 
principiu suprem în toate 
domeniile construcției so
cialiste. „Elaborarea planu
rilor de stat, a principale
lor măsuri economice — se 
arată în Raportul C.C. pre
zentat la Congres — trebuie 
să fie rodul gîndirii și mun
cii colective a cadrelor de 
conducere, a celor mai buni 
activiști și specialiști din 
fiecare domeniu de activi
tate".

Mersul impetuos al con
strucției socialiste pune sar
cini tot mai complexe, ri
dică mereu probleme noi, 
solicită multilateral expe
riența cadrelor din econo
mie. In aceste condiții, con
ducerea colectivă se afirmă 
ca principala metodă care 
permite înmănuncherea la
olaltă a tot ce este valoros 
,fn experiența oamenilor 
muncii, stimularea puterni
că a capacității și inițiati
vei lor creatoare. Oricît de 
multă experiență ar avea 
cel ce conduce o uzină, o 
secție, el ar comite inevita
bil greșeli dacă și-ar asuma 
sarcina de a soluționa toate 
problemele de unul singur. 
Cu unele excepții cerute de 
împrejurări, el trebuie să 
se bizuie în luarea măsuri
lor de ordin tehnic sau or
ganizatoric pe consultarea 
celor mai pricepute cadre 
cu pregătire tehnică și eco
nomică, să antreneze activ 
întregul colectiv la trans
punerea lor în viață. Prin 
aceasta nu trebuie nicide
cum să se înțeleagă că apli
carea principiului muncii 
colective poate înlocui răs
punderea personală a fie
căruia dintre noi pentru 
v.unul mers al activității 
întreprinderii. îmbinarea 
strînsă a conducerii colec
tive cu răspunderea perso
nală constituie o metodă 
de conducere a cărei efi
ciență este pe deplin verifi
cată și confirmată de prac
tica economiei noastre so
cialiste.

După cum se știe, pune
rea în funcțiune la termen 
a noilor obiective industri
ale este o cauză comună a 
proiectantului, constructori
lor și beneficiarului. De a- 
ceea măsurile preconizate 
trebuie să fie rodul gîndirii 
acestora, fiecăruia și în a- 
celași timp tuturor revenin- 
du-le răspunderi precise. 
Modalitățile de colaborare 
sînt dintre cele mai variate, 
începînd de la confruntă
rile zilnice pe șantier în 
procesul execuției lucrărilor 
și pînă, la consultările pe
riodice.'De pildă, săptămî- 
nal, într-un cadru mai larg, 
împreună cu constructorul 
examinăm graficele de exe
cuție și cauzele oricărei ră
mâneri în urmă, modul în 
care constructorul, benefi
ciarul și proiectantul și-au 
îndeplinit obligațiile, sta
bilim termene și responsa
bilități precise pentru ur
mătoarea perioadă. Totoda
tă, sînt preconizate noi so
luții de execuție care să a- 
sigure accelerarea ritmului 
execuției, ridicarea calității 
lucrărilor. Să mă refer 
la una : în proiect se 
prevăzuse ca scheletul de 
rezistență al unor obiec
tive să fie din beton 
armat. Aplicarea solu
ției necesita însă un timp 
îndelungat. La propunerea 
constructorului am consim
țit, de acord cu proiectan
tul, ca scheletul să fie rea
lizat din metal. Prin folo
sirea acestei variante la 
construirea estacadei de la

Ing. Florian SAICA 
director general al Combinatului 

chimic Turnu-Măgurele

fabrica de uree, du
rata execuției se va 
reduce cu 40—45 de 
zile.

Dar nu ne limităm 
la atît. Căutăm ca
același spirit de mun- — 
că să caracterize
ze și activitatea de fiece 
zi în interiorul colectivului. 
Frecvent folosită este me
toda examinării de către 
cadrele de conducere a pro
blemelor curente și de per
spectivă, repartizarea de 
sarcini potrivit pregătirii și 
experienței fiecăruia. Evi
dent, aceasta nu este decît 
o latură a muncii colective. 
Adevărata artă a condu
cerii nu poate fi rezumată 
doar la elaborarea de ho- 
tărîri și măsuri, ci include, 
ca o cerință fundamentală, 
munca colectivă și răspun
derea fiecăruia pentru apli
carea măsurilor stabilite, a 
hotărîrilor adoptate. Aceas
ta se . poate realiza numai 
prin atragerea tuturor ca
drelor de ingineri și econo
miști la munca de organi
zare și conducere a produc
ției, a muncii. Practica ne-a 
convins cà este necesar să 
cultivăm la fiecare specia
list o înaltă răspundere nu 
numai pentru îndeplinirea 
propriilor sarcini și atribu
ții, ci și pentru activitatea 
generală a colectivului din 
care face parte. Un bun 
prilej îl constituie în acest 
sens dezbaterile din sfatul 
tehnic al întreprinderii. Cu 
puțin timp în urmă, am 
analizat etapa a patra de 
dezvoltare a combinatului, 
în afara șefilor de secții, 
la ședință au fost invitați 
numeroși ingineri care lu
crează direct în producție, 
solicitîndu-le părerea asu
pra variantelor tehnice- 
economice ce vor fi adopta
te. Confruntarea de opinii 
a arătat că, în condițiile 
noastre, viitoarele instalații 
pentru fabricarea amonia
cului trebuie să se bazeze 
pe linii tehnologice cu con
sum mic de energie electri
că. O propunere importantă 
— utilizarea sistemelor de 
sinteză la presiuni joase — 
a fost făcută tot cu acest 
prilej. Desigur, nu mă gîn- 
desc că aceasta ar fi unica 
metodă de lucru cu specia
liștii întreprinderii. Am 
menționat-o pentru că, mai 
ales în întreprinderi, adu
narea sfatului tehnic con
stituie o tribună a schimbu
lui de experiență, un mijloc 
important de a atrage min
țile cele mai luminate, in
teligența și capacitatea 
creatoare a specialiștilor la 
soluționarea problemelor 
esențiale ale producției.

Un prilej periodic, în 
care se manifestă viu efi
cacitatea muncii colective, 
este dezbaterea cifrelor a- 
nuale de plan. Și în acest an 
am fost favorizați de faptul 
că sarcinile ce ne revin în 
1966 s-au cunoscut cu mult 
timp înainte. Examinarea 
lor a arătat că există sufi
ciente posibilități pentru a 
realiza integral obiectivele 
propuse. Mai mulți partici- 
panți au subliniat însă că 
se impune urgentarea per
fectării formelor de înce
pere a construcției celei 
de-a treia linii de acid sul
furic, pentru care există 
întreaga documentație. De 
asemenea, este necesar ca 
D.S.A.P.C. București să se 
pronunțe mai repede asu
pra amplasamentelor vii
toarelor blocuri, pentru ca 
perioada de vîrf la con
strucțiile de locuințe să 
poată fi decalată în avans 
față de cea de pe șantierele 
combinatului.

Contactul nemijlocit al 
conducerii întreprinderii 
cu colectivul larg de mun
citori, ingineri și tehni-

cieni lărgește imens cadrul 
muncii colective. Aceasta 
se realizează cel mai bine 
prin organizarea de către 
comitetul sindicatului a 
consfătuirilor de producție. 
Folosirea cu pricepere a 
acestei forme a muncii co
lective constituie un nese
cat izvor de perfecționare a 
producției, a stilului de 
conducere, în orice între
prindere. De aceea ne 
îngrijim ca la consfă
tuirile din secții să par
ticipe și un membru al 
conducerii întreprinderii. 
Mi-ar fi greu să enumăr 
zecile de propuneri și ob
servații făcute și înscrise în 
agenda fiecăruia dintre noi. 
Am să arăt doar că îmbu
nătățirea activității atelie
rului mecanic — sector 
foarte important, datorită 
specificului utilajelor — 
este rezultatul nemijlocit al 
aplicării propunerilor mun
citorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici.

Este ineficientă activita
tea acelui conducător care 
socotește că îmbinarea ce
lor două laturi — munca 
colectivă și răspunderea 
personală — se reduce 
doar la colecționarea de 
propuneri. Conducerea în
treprinderii, a secției tre
buie să fie aceea care să 
creeze un larg cîmp de ma
nifestare a inițiativelor cre
atoare izvorîte din sînul

colectivului, să selec
teze cu discernămînt 
și să aplice operativ 
în practică propune
rile valoroase. Din a- 
cest punct de vedere 
consider că este ilus
trativ faptul că din 

cele 40 de măsuri, cîte cu
prinde planul M.T.O., pînă 
acum au fost aplicate a- 
proape 30. Realizările do- 
bîndite — prin introdu
cerea lor — în înde
plinirea indicatorilor de 
plan aparțin nu numai unu
ia sau altuia dintre noi, ci 
întregului colectiv.

îndrumarea și sprijinul 
acordate de organizațiile 
de partid din întreprindere 
conferă muncii colective un 
plus de eficacitate. Ca să 
mă exprim în limbajul do
meniului în care lucrez, aș 
spune că aceasta se desfă
șoară ca într-o reacție cu 
dublu sens ; pe de o parte, 
informarea de către con
ducerea întreprinderii a or
ganizațiilor de partid asu
pra stadiului îndeplinirii 
planului, experienței bune, 
greutăților ivite, iar pe de 
altă parte — ajutorul și su
gestiile pe care ni le dau 
acestea.

îmi stăruie în minte un 
fapt petrecut cu cîtva timp 
în urmă. La fabrica de acid 
fosforic crescuse întrucîtva 
frecvența cazurilor de in
disciplină în producție. Am 
procedat la sancționarea 
administrativă a celor vi- 
novați, considerînd că ast
fel se vor îndrepta lucru
rile 'pe un făgaș bun. To
tuși, măsura n-a avut efec

tul scontat. Puși în fața a- 
cestui fapt, ne-am adresat 
comitetului de partid care, 
prin activul de partid din 
secție, a inițiat o amplă 
dezbatere. Acum, alta-i si
tuația, bună. Organizația 
de partid intervine nu nu
mai în probleme care țin 
de întărirea răspunderii 
personale, ci și de munca 
colectivă. Slăbirea, într-o 
perioadă nu prea îndepăr
tată, a colaborării dintre 
proiectant, constructor și 
beneficiar, a determinat ră
mânerea în urmă a unor 
lucrări la grupul de azot, 
aflat în construcție. Din 
inițiativa comitetului de 
partid, cei trei factori 
s-au așezat la aceeași masă 
și au analizat detaliat lipsu
rile. Dezbaterea s-a încheiat 
cu un amplu program de 
măsuri. Ritmul în care se 
desfășoară acum lucrările 
ne dă certitudinea că mon
tajul utilajelor la acest o- 
biectiv va fi gata la data 
planificată. Pe baza in
dicației organelor de partid 
am perfecționat și metodele 
de muncă în ce privește a- 
naliza mersului lucrărilor 
pe șantier.

Evident, problema pusă 
în discuție prezintă o mul
titudine de aspecte. Cert 
este un lucru : aplica
rea consecventă a princi
piului muncii colective va 
perfecționa metodele și sti
lul de muncă în conducerea 
întreprinderilor, astfel ca 
hotărîrile să fie pe deplin 
sinteza experienței și a în
țelepciunii colectivului.

I Șl PERSPECTIVĂ

Emil ONIGA
“ director general al uzinelor „Tractorul“-Brasov

I --------------------
Zilnic, în fața conducerii 

unei mari uzine se ridică

„Zestrea" tehnică a uzinei „Tractorul" din Brașov 

s-a îmbogățit de la un an la altul cu noi mașini 

și utilaje moderne. In fotografie: bancul de probă 

a motoarelor pentru tractoare

Modificări oportune, dar nu și in compensație
In procesul dezvoltării 

impetuoase a economiei na
ționale, realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan de 
către fiecare întreprindere 
și ramură industrială con
stituie o cerință esențială. 
Importanța ei sporește, deoa
rece pe măsura creșterii vo
lumului producției și diver
sificării ei, a adîncirii spe
cializării și cooperării, legă
turile dintre întreprinderi 
devin tot mai complexe.

Evident, planul unei în
treprinderi trebuie să fie 
confruntat permanent cu rea
litatea și — accentuez — 
fără a i se diminua caracte
rul lui dinamic. Corespunză
tor proporțiilor de dezvol
tare a economiei, cerințelor 
dintr-o anumită perioadă, 
este posibil — și, uneori, 
chiar necesar — ca unele 
prevederi inițiale ale planu
lui să fie schimbate. Aseme
nea adaptări la condițiile și 
cerințele practice ale econo
miei fac ca planul să fie 
adine ancorat în viață și 
ele sînt pe deplin justificate.

Există însă și altfel de 
adaptări cu care nu putem 
fi de acord. Dinfr-o insufi
cientă cunoaștere a necesită
ților reale, a posibilităților în
treprinderilor, unele foruri tu
telare recurg — de multe ori 
cu destulă ușurință — la mo
dificarea în cursul anului a 
unor indicatori importanți ai 
planului : producția globală, 
producția marfă, prețul de 
cost. în asemenea cazuri, 
direcțiile generale operează, 
în limitele cifrelor globale, 
ajustări fără a avea vreo 
justificare de ordin tehnic 
sau economic. In timp ce 
unor întreprinderi li se di
minuează — „motivat", bi
neînțeles — sarcina de plan,

Gheorghe MUȘETESCU 
directorul sucursalei orașului București 

a Băncii Naționale

oml-

punînd-o „de acord" cu 
nivelul realizărilor din- 
tr-un trimestru, altora, 
pentru compensare, li 
se suplimentează pla
nul. Acest procedeu 
pare forurilor tutelare 
respective un fapt „nor
mal", fără implicații. Se
te însă un lucru esențial.

Asemenea modificări dere
glează echilibrul dintre pro
ducție, aprovizionare și ni
velul indicatorilor financiari, 
nu stimulează colectivele tu
turor întreprinderilor în ridi
carea activității lor economi
ce. Se întreține, totodată, o 
stare de provizorat în în
treaga activitate de condu
cere a întreprinderilor. Iată 
un exemplu. Spre sfîrșitul 
trimestrului I al acestui an, 
Direcția generală tricotaje- 
confecții din Ministerul In
dustriei Ușoare a modificat 
planul de producție al în
treprinderii „Tînăra Gardă" 
din Capitală. Față de nivelul 
inițial, a fost stabilită o pro
ducție mai mică cu 39 500 
tricotaje. Aceasta — o spu
nem fără a greși — cu in
tenția de a scoate pe an
samblul ramurii o situație 
mulțumitoare. Conducerii di
recției generale nu i-a fost 
prea greu să găsească justi
ficări. între altele, a invocat 
lipsa materiei prime. Ce s-a 
constatat în cele din urmă? 
La încheierea trimestrului, 
întreprinderea a raportat că 
a produs peste plan 5 800 
tricotaje. Se pune însă în
trebarea : peste care plan, 
că față de sarcina inițială 
este o mare 
minus ?

Lucrurile nu 
la atît. Pentru 
totuși nerealizarea respecti
vă, direcția generală a ma
jorat — ca o primă măsură

diferență in

s-au limitat 
a compensa

— planul altor întreprinderi. 
Și astfel realizările unor co
lective de întreprinderi în 
întrecerea socialistă sînt fo
losite pentru „retușul", „toa
leta" cifrelor globale ale di
recției generale. O aseme
nea practică este reproba
bilă, în vădită contra
dicție cu principiile planifi
cării socialiste. Cadrele 
noastre din economie știu 
foarte bine că planul esfe 
literă de lege, că întreprin
derile au obligația de a-l 
realiza integral și la timp, iar 
forurile tutelare au datoria de 
a veghea și sprijini colecti
vele respective în îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
lor.

Dar, să mergem pe fir. Din 
analiza statistică a reieșit 
că, prin restructurarea pla
nului fabricii „Tînăra Gar
dă", s-a urmărit acoperirea 
unor neajunsuri ale furnizo
rului acestei întreprinderi — 
Filatura de lînă pieptănată 
București. Calitatea necores
punzătoare a firelor livrate 
de această unitate nu a sa
tisfăcut în repetate rînduri 
pe beneficiar. Numai în pri
mul trimestru al acestui an, 
întreprinderea „Tînăra Gar
dă" s-a văzut nevoită să 
respingă, la recepție, peste 
3 100 kg de fire.

Implicațiile economice ale 
unei asemenea practici sint 
mai adînci. Reducerea pla
nului la producția de trico
taje s-a făcut fără modifica
rea obligațiilor contractuale 
asumate de întreprindere

bugetului 
milioane 

asemănă- 
la fabrica

față de unitățile comer
țului. Situația e de-a 
dreptul paradoxală : în 
timp ce întreprinderea 
„Tînăra Gardă" rapor
tează ministerului, la 
sfîrșitul trimestrului, 
planul depășit (!?), li

vrările către comerț sînt 
în restanță cu peste 40 000 
de tricotaje. Absența de 
pe piață a acestor pro
duse a descompletat tem
porar sortimentul trico
tajelor puse la dispoziția 
populației și, în final, a di
minuat veniturile 
cu aproape cinci 
lei. O situație 
toare a existat și
„Tricotajul roșu"-București.

S-ar putea crede că aceste 
întreprinderi au avut de cîș- 
tigat de pe urma diminuării 
planului. Este inexact. ■ Fap
tul că nu s-au realizat can
tități însemnate de produse 
pentru care întreprinderile 
respective s-au aprovizionat 
cu materiale a constituit 
sursa unor stocuri supranor
mative, credite restante și 
dobînzi penalizatoare. De la 
300 000 de lei împrumuturi 
restante, cît avea „Tricota
jul roșu" la începutul tri
mestrului I, acestea au a- 
juns, după numai trei luni, 
la peste 1 800 000 de lei, din 
care 800 000 de lei se aflau 
imobilizați în stocuri supra- 
normative. Se pune întreba
rea : cui au folosit aceste 
rezultate „bune" ? Consider 
că dacă s-ar fi menținut, cum 
era firesc, sarcinile stabilite 
inițial, este puțin probabil 
că cele două întreprinderi 
nu și le-ar fi îndeplinit. în

loc să meargă pe această 
cale, direcția generală a 
preferat metode mai como
de, dar și nejuste.

Problema pe care o ridic 
în acest articol și care ține 
de metodele de conducere 
a activității economice este 
mult mai complexă. In ra
porturile lor cu întreprinde
rile, organele tutelare — mi
nistere, direcții generale — 
nu ar trebui să-și asume nu
mai rolul de „părinte griju
liu" pentru ca planul pe 
ansamblul ramurii să fie în
deplinit. Cu atît mai mult 
cu cît cadrele tehnice și 
economiștii respectivi nu se 
poate să nu cunoască un 
lucru elementar, și anume 
că cifrele medii ascund în 
spatele lor mari posibilități 
de lărgire a producției, de 
creștere a productivității 
muncii. Printr-o analiză eco
nomică temeinică, ele pot 
să transforme planul de pro
ducție într-un activ instru
ment de punere în valoare 
a rezervelor interne din fie
care întreprindere, de con
tinuă îmbunătățire a calității 
produselor. De aceea, soco
tesc necesar să fie asigurată 
o mai mare stabilitate a pla
nurilor la nivelul întreprin
derilor, să nu fie admisă 
practica de a opera în plan 
schimbări care au drept scop 
compensarea lipsurilor unor 
întreprinderi prin realizările 
suplimentare ale altora. Un 
insucces vremelnic al uneia 
sau alteia dintre întreprin
deri va fi mai puțin păgubi
tor pentru mersul înainte al 
economiei decît o realizare 
nesemnificativă, facilă.
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o multitudine de probleme. 
Unele sint de însemnătate 
esențială, altele au un ca
racter relativ limitat, dar 
toate sînt legate prin mii de 
fire de mersul îndeplinirii 
planului. în cîmpul său vi
zual se circumscriu nu nu
mai problemele și sarcinile 
curente ale producției, ci și 
cele care trebuie soluționa
te în lumina activității de 
perspectivă. A îmbina strîns 
în aceste direcții preocupă
rile proprii și ale întregului 
colectiv — iată o cerință ca
re se pune cu tot mal multă 
stringență acum, cînd ne pre
gătim să pășim în viitorul 
cincinal, în fața tuturor con
ducerilor de întreprinderi.

Elaborarea noului plan 
cincinal, defalcat pe ani, 
suficient de detaliat pentru 
a da posibilitate întreprin
derilor să-și prevadă sar
cini pe o perioadă mai în
delungată, deschide actlvi- 
lățil acestora o largă per
spectivă, stimulează Iniția
tiva fiecărui colectiv. 
Ele își pot concentra astfel 
mai puternic eforturile în di
recția ridicării nivelului 
tehnic-calitativ al produse
lor, al activității economice 
și financiare, spre stabilirea 
celor mai eficiente metode 
de organizare a producției, 
formarea de cadre cu înaltă 
calificare etc., măsuri care, 
în genere, necesită un răs
timp mult mai mare decît un 
an. Perspectiva de larg ori
zont trebuie să fie determi
nantă în întreaga muncă a 
unui colectiv, a cadrelor de 
conducere.

Vorbind despre necesitatea 
îmbunătățirii stilului de con
ducere a întreprinderilor 
prin îmbinarea organică a 
sarcinilor curente și de vii
tor, doresc să mă refer la 
cîteva probleme care ne-au 
preocupat și continuă să ne 
solicite atenția. Un domeniu 
important — aș spune ho- 
târitor în actualul stadiu 
de dezvoltare a economiei 
naționale — este cel al îm
bunătățirii relațiilor de coo
perare între întreprinderi. 
Din moment ce se cunoaște 
că scopul activității uzinei 
coordonatoare și al celor 
colaboratoare îl constituie 
fabricarea unui produs — în 
cazul nostru, tractoarele — 
este firesc ca planurile de 
producție să se interfereze, 
să conțină prevederi core
late ca mărime și timp de 
realizare. Evident, se cer 
rezolvate cel puțin două 
probleme esențiale: între
prinderile să-și asigure ca
pacitățile de producție nece
sare, iar livrările să decurgă 
ritmic. Asupra acestui din 
urmă aspect aș vrea să in
sist.

Experiența arată că înde
plinirea acestei sarcini este 
adesea condiționată de anu- 
miți factori, legați de stilul 
de conducere și metodele de 
lucru, care împing la ne- 
respectarea termenelor con
tractuale. Cu prilejul ședin
țelor comune de analiză se 
desprinde faptul că unele 
conduceri de întreprinderi, 
atribuind planului de cola
borare rolul „cenușăresei", 
nu văd activitatea colectivu
lui respectiv prin prisma 
intereselor generale ale e- 
conomiei naționale. Cu mai 
multă insistență trebuie 
combătute abordarea pro
blemelor economice exclu
siv din punctul de vedere 
al întreprinderii și neglija
rea intereselor economiei 
naționale.

Deși există reglementări 
legale privind raporturile de 
colaborare, acestea nu se 
dovedesc a fi un instrument

Epe deplin eficient, mobiliza
tor. Unu la sută penalizare 
asupra valorii totale a pro-

I dusului în colaborare permi
te întreprinderilor să renun-

Ițe, suportînd anumite con
secințe economice minime, 
la livrarea produselor. Și — 

Ide ce nu s-ar recunoaște? — 
nu o dată a fost preferată a- 
ceastă cale comodă. Justifi-

Icări s-au găsit ușor. între
barea însă e i pot compensa

1 5—6 000 de lei primiți drept 
penalizări cîteva milioane 
de lei pe care trebuie să le

I plătim beneficiarilor pentru 
nelivrarea tractoarelor la 
termenul contractual? Evi-

Ident că nu 1 De aceea, 
consider că trebuie să fie 
! prevăzute măsuri mult mal 
severe, care să întărească 
răspunderea materială a în- 

Itreprinderilor față de în
deplinirea sarcinilor ce le 
revin din planurile de coo- 

! perare. Dacă forurile de re- 
ä sort vor socoti necesar, pot 
! extinde sfera de acțiune a

măsurilor pînă la imputarea 
unei părți din penalizare ce- 

Ilor ce se fac vinovați.
Planul de colaborare este

parte integrantă a planului 
de producție și ca atare el 
trebuie să albă aceleași a- 
tribute, de lege, pentru fie
care Întreprindere.

Prin perfecționarea conti
nuă a relațiilor de coopera
re s-ar înlătura multe caren
țe ale stilului și metodelor 
de organizare a producției, 
nu ar mai fi nevoje de un 
consum inutil de energie și
— ceea ce mi se pare ex
trem de important — con
ducerile uzinelor și-ar pu
tea consacra mai mult timp 
problemelor de perspectivă, 
de concepție : ridicarea per
formanțelor tehnice și eco
nomice ale produselor, creș
terea economicității lor, 
crearea unui teren mai larg 
de aplicare în practică a 
celor mai valoroase reali
zări ale tehnicii contempo
rane, promovarea metodelor 
moderne de organizare a 
producției.

Aș vrea să mai ridic 
o problemă căreia încă nu i 
s-a găsit o soluție pe de
plin satisfăcătoare: cum, pe 
ce căi poate spori rolul con
siliului coordonator al di
rectorilor ? întrebarea re
zultă din constatarea că, în 
actuala formă, el nu are e- 
ficiența dorită. După păre
rea mea, consiliul coordo
nator ar trebui să devină 
un organism cu atribuții 
tehnice și economice mai 
largi, îneît să aibă posibi
litatea, ori de cite ori este 
cazul, să intervină prompt, 
să ia măsuri care să asigu
re ridicarea nivelului acti
vității tuturor uzinelor co
laboratoare. Un șir de pro
bleme majore — corelarea 
capacităților de producție, 
ridicarea calității produselor 
și livrarea acestora în mod 
ritmic, cheltuirea cu maximă 
eficiență economică a . fon
durilor materiale și bănești
— ar trebui să intre în preo
cupările lui curente.

Numeroase fapte stau 
mărturie că în economia 
noastră socialistă inițiativa 
colectivelor de întreprinderi 
este stimulată și valorifica
tă. Totuși, anumite prevederi 
referitoare la atribuțiile con
ducerilor uzinelor sînt sus
ceptibile de îmbunătățiri. 
După cum se știe, pentru bu
nul mers al activității unei 
întreprinderi, sînt decisive 
nu numai „zestrea" ei teh
nică, materiile prime și ma
terialele, ci și forța de mun
că. După metodologia în vi
goare, întreprinderii i se pla
nifică forța de muncă pe 
structură, calculîndu-se se
parat numărul muncitorilor 
și al personalului tehnic-ad- 
ministrativ, inclusiv fondu
rile de salarii respective. 
Experiența pune însă în evi
dență faptul că un asemenea 
procedeu nu tine întru totul 
seama de necesitățile reale 
ale uzinelor. Există com
partimente de activitate — 
serviciile de concepție, de 
proiectare a investițiiloi, 
controlul tehnic de calitate, 
sculăria — unde numărul 
personalului nu poate fi sta 
bilit riguros numai pe baza 
unor normative, ci trebuie 
luate în considerare și sar
cinile efective pe care aces
tea le au de îndeplinit. Iată 
de ce propun forurilor de 
resort să examineze posibi
litatea acordării unor drep
turi mai mari întreprinderi
lor în ce privește stabilirea 
structurii personalului, res
pecting însă numărul total 
de salariați și fondul de sa
larii.

Aș lărgi chiar cadrul pro
blemei. An de an, nivelul 
productivității muncii a cres
cut. E un proces legic, pro
priu economiei socialiste. 
Practica uzinei noastre a- 
rată însă că nu în toate ca
zurile stabilirea nivelului a- 
cestui important indicator al 
planului a avut o temeinică 
fundamentare. Pentru a rea
liza cifra indicată de minis
terul nostru, ne-am văzut 
puși în situația de a restrîn- 
ge întrucîtva activitatea 
compartimentelor de meca
nizări, proiectări de investi
ții, sculărie — sectoare vi
tale pentru dezvoltarea 
în perspectivă a uzi
nei. Socotesc necesar ca 
la stabilirea cifrelor de 
plan pe întreprinderi, mi
nisterul să prevadă sarcini 
mobilizatoare pentru fiecare 
dintre acestea, în raport cu 
posibilitățile lor reale, cu 
cerințele dezvoltării echili
brate a tuturor comparti
mentelor producției. Even
tual, ar putea fi luată în con
siderare și posibilitatea ca 
pentru astfel de sectoare, a 
căror producție este livrată 
parțial altor întreprinderi, 
uzina coordonatoare să de
cidă asupra necesarului for
ței de muncă și capacității 
de producție.
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Tradițiile Istorice șt culturale, dezvol
tarea urbanistică, noua față, socialistă, 
a orașelor noastre trebuie să-și găsească 
expresia și în statuile care le împodo
besc. Adresîndu-ne unor artiști șl oa
meni de cultură, el ne-au vorbit despre 
marea importanță a statuilor în educa
rea patriotică a oamenilor muncii, în 
formarea gustului pentru frumos al pu
blicului larg.

„Monumentele întruchi
pează și încunună idealu
rile și faptele semnifica
tive ale vieții, dimensiu
nile mărețe ale gîndului 
și sentimentului uman, 
ne spune sculptorul OVI- 
DIU MAITEC. Acesta e 
unul din elementele su
perioare, generalizatoare 
în caracterizarea unei 
epoci. Piramidele și Sfin
xul egiptean, Acropolele 
și Victoria, din Samothra- 
ce, templele Indiei, do
murile gotice, turnul Eif
fel, Coloana fără sfirșit a 
lui Brîncuși s-au înălțat 
ca sinteze ale calităților 
spirituale și materiale ale 
unui popor, devenind 
simboluri ale cuceririlor 
gîndirii și condiției sale 
sociale“. „Menirea statui
lor este multilaterală — 
adaugă criticul de artă 
PETRU COMARNESCU
— dar, în primul rînd, ele 
se ridică spre a păstra ne- 
ștearsă amintirea marilor 
înfăptuiri din istoria po
porului, spre a comemora 
pe aceia care au luptat 
pentru dreptate și progres, 
pe eroii poporului. Prin 
piatră sau bronz se asi
gură trăinicia amintirii, a 
recunoștinței pe care co
lectivitatea o arată acelo
ra care i-au servit cauza, 
dîndu-i ca .pildă prezen
tului și viitorului. In afa
ră de menirea aceasta de 
îndreptățită glorificare, de 
cuvenit omagiu și recu
noștință civică — avînd 
un înalt scop educativ
— statuile contribuie la 
înfrumusețarea orașelor, 
conferindu-le o notă spe
cifică. Evocînd amintirea 
unui oraș pe care l-am 
vizitat, îndată ne vin în

minte statuile lui, cu ca
drul de clădiri înconjură
toare, cu piețele și spațiile 
verzi, cu apele și podurile 
învecinate. Monumentele 
împlinesc și potențează 
frumusețea arhitecturii, 
dau caracter centrelor ur
banistice, exprimă pre
zența istoriei și însuși spi
ritul locului ■—• acel ge
nius loci — ce dezvăluie 
atît localnicilor cit și vizi
tatorilor străini virtuțile 
lumii și culturii respec
tive“.

„In cultivarea sentimen
tului patriotic la tînăra 
generație, rolul statuilor 
este de neprețuit, afirmă 
scriitorul GEORGE LES- 
NEA. De aceea, sintern 
datori ca în orașele noas
tre să facem istoria să 
trăiască prin monu
mentele iluștrilor noș
tri înaintași. Proble
ma este cu atît mai 
actuală pentru un oraș 
cu vechi tradiții istori
ce și culturale cum 
este lașul. Avem ast
fel nevoie de un Emi
nescu monumental și 
de un Creangă nu mai 
puțin impunător. Dorim 
un Ibrăileanu și un Sado- 
veanu, după cum ar fi ne
voie și de statuile lui Gr. 
Ureche sau Neculce. In
tr-un cuvînt, istoria să 
iasă din paginile cărților, 
din holurile facultăților 
unde se mai poate zări, 
ici și colo, cîte un bust, 
și să populeze parcurile 
și grădinile orașelor“.

Cum se ocupă institu
țiile de cultură și organe
le locale de această în
semnată misiune edilita
ră și artistică?

PROIECTE

NE REALIZATE

SI BUSTURI CARE-SI

CAUTĂ SOCLUL

începînd din 1963 sfa
turile populare au de
venit posesoarele unor 
fonduri speciale, impor
tante, pentru stimula
rea creației în. dorpeniul 
artelor plastice. Ele au 
putut achiziționa astfel 
numeroase picturi, sculp
turi și lucrări de grafică, 
îmbogățind localitățile și 
regiunile respective, insti
tuțiile, întreprinderile cu 
opere de artă. Prin
tre altele, cu ajutorul fon
durilor proprii, sfaturile 
populare au achiziționat 
lucrări de sculptură în- 
fățișînd unele dintre per
sonalitățile istorice și cul
turale proeminente ale 
poporului nostru, ca : N. 
Iorga, N. Titulescu, N. Ți- 
țeica, V. Pîrvan, Ion Ghi- 
ca, Liviu Rebreanu, G. 
Coșbuc, B. P. Hașdeu, 
Avram lancu, Horia, Cloș
ca și Crișan, Aurel Vlai- 
cu, Traian Vuia, Victor 
Babeș, Al. Davilla etc. 
Unele sfaturi populare 
regionale .au pus în dis
cuția artiștilor plastici și 
a arhitecților aspectul ur
banistic și artistic pe care 
urmează să-1 capete ora
șele mai importante din 
cuprinsul regiunii respec
tive. Colective de artiști 
lucrează la realizarea unor 
picturi murale sau a unor 
sculpturi monumentale ce 
vor înfrumuseța piețele, 
fațadele caselor de cultu
ră, casele studențești, par
curile etc. Peste 120 de 
asemenea lucrări sînt în 
curs de execuție cu par
ticiparea unor artiști cu 
experiență : I- Irimescu, 
Ion Vlad, Zoe Băicoianu. 
Naum Corcescu. C. Gros- 
su, Ștefan Constantinescu, 
Gh. Popescu, .1. Perahim 
sau artiști tineri care a- 
duc elanul și îndrăzneala 
lor : Ion Pacea, Ion Ni- 
codim. Mihai Popa. Sabin 
Bălașa, V. Almășan ș.a.

Dar, deși s-au obținut 
unele realizări, toți ~ cei 
solicitați să-și exprime pă
rerea în cadrul anchetei 
noastre au fost unanimi 

în a considera că
împodobirea orașe
lor țăvii cu statui și 
alte lucrări monu
mentale se desfă
șoară încă încet, 
sporadic, nefiind o- 
rientată suficient 
spre principalele te
me și spre asigura
rea unei înalte ca
lități artistice.

„Cu toate că atît în 
București, cît și în alte 
orașe s-au ridicat un șir 
de monumente, totuși nu 
putem afirma că în mo
mentul de față există o 
acțiune temeinică, cores-

punzătoare necesităților 
reale, permanentă și or
ganizată pe baza unor 
studii și a unui plan de 
perspectivă, arată artistul 
poporului ION IRIMESCU. 
Orașul București în pri
mul rînd, care se contu
rează din ce în ce mai 
mult ca un oraș modern, 
demn de capitala unei 
țări în plină înflorire, 
oraș în care s-au creat 
deja mari piețe și magis
trale, așteaptă înfrumu
sețarea și cinstirea lui cu 
monumentele poporului 
nostru“.

Multe inițiative 
în această direcție 
au rămas în stadiul 
de intenții neduse 
pînă la capăt.

„La Cluj — exemplifi
că sculptorul ION VLA- 
SIU — este proiectată de 
mulți ani ridicarea unui 
monument închinat lui 
Eminescu. S-a căzut de 
acord asupra machetei, 
s-a executat gipsul in 
mărime naturală, apoi 
anii au trecut și... mo
numentul a rămas tot 
în această formă. Un 
alt concurs a fost or
ganizat pe tema Horia, 
Cloșca și Crișan. S-au fă
cut machete, s-au chel
tuit bani și energie, dar 
statuia n-a gpărut în oraș. 
Pentru monumentul în
chinat grevei de la Gri- 
vița din 1933, care trebuia 
să se ridice în piața Gării 
de Nord, a avut loc un 
foarte larg concurs, s-au 
premiat machete, apoi a 
urmat o lungă, prea lun
gă tăcere. O acțiune con
secventă a fost aceea 
din care au rezultat 
cinci statui care îm
podobesc orașele din ves
tul țării, consacrînd isto
ric eroismul ostașilor eli
beratori“.

După cum se știe, 
există Hotărîri ale 
Consiliului de Mi
niștri în vederea ri
dicării unor statui 
închinate marilor e- 
venimente sau unor 
oameni de seamă 
ai istoriei noastre. 
Printre temele sta
bilite se numără : 
Eliberarea, Eroii ce
feriști de la Grivița, 
Nicolae Bălcescu, 
Victor Babeș ș.a. 
De ce întîrzie reali
zarea acestor lu
crări de artă monu
mentală ?

Tov. GHIȚĂ FLOREA, 
secretarul Comitetului de 
cultură și artă al orașu
lui București, ne răspun
de : Din pricină că planul

Dimikie PACIUREA

VIATA CULTURALĂ

Naum CORCESCU

că locul 
este 

în

Ateneului, 
monu-

închi
de la 
Naum 
să fie 

din

dispunând de fonduri, 
contractează unele lucrări 
fără a se consulta cu oa
menii de specialitate. Și 
astfel, Brașovul se „îmbo
gățește" cu opere de un 
gust și o valoare îndoiel
nică, precum acel Bacchus 
din incinta restaurantului 
„Cerbul carpatin". „Pen
tru a orna diferitele 
parcuri din Iași, în mijlo
cul acestora au fost am
plasate mici statui, mi- 
cromonumente (cum ar fi 
cel de la Rîpa Galbenă), 
spune arh. GEORGE 
POHRIB, directorul teh
nic al D.S.A.P.C. Perso
nal, nu le apreciez. Nu-mi 
plac nici noile fîntîni de 
la „Penicilina" și din 
cvartalul „23 August“. 
Consider că ar fi mult 
mai bine dacă investițiile 
ar fi orientate spre achi
ziționarea unor opere va
loroase, care să contribuie 
la educarea estetică a pri
vitorilor".

După cum am fost in-

formați, la Sfatul popular 
al Capitalei s-a ajuns în 
sfîrșit la concluzia că 
Parcul Herăstrău trebuie 
reînzestrat cu lucrări ar
tistice de calitate, care să 
ia locul unor busturi și 
grupuri statuare nereuși
te sau degradate. Iată o 
acțiune a cărei ducere la 
îndeplinire cît mai ur
gentă va fi primită, fără 
îndoială, cu satisfacție de 
publicul bucureștean.

Ridicîndu-se împotriva 
convenționalismului și 
platitudinii în creația sta
tuară, TIBERIU UTAN 
subliniază : „Nu avem ne
voie de rezolvări simpli
ficatoare, pentru că în a- 
cest caz obținem OBIEC
TE, nu MONUMENTE. În 
operele de artă pe care 
le ridicăm trebuie ca po
porul să se recunoască, 
trebuie ca viziunea artis
tului plastic să fie în con
cordanță cu idealurile es
tetice ale oamenilor mun-

„GIGANTUL

ORASU
de sistematizare a orașu
lui n-a fost încă definiti
vat. între timp însă ora
șul se dezvoltă, apar car
tiere întregi unde nu în- 
tîlnești măcar o statuie.

Credem că trebuie 
găsite soluții mai 
operative, pentru ca 
măcar o parte din 
operele de artă mo
numentală 
zute să 
înir-un 
piat.

prevă- 
fie înălțate 
viitor apro-

la Bacău

bustul lui Creangă, 
iar la Slănic, într-o 
poiană, pe jos, aș
teaptă din martie 
busturile lui Emi
nescu, Creangă, Ca- 
ragiale, Coșbuc.

Au existat și tendințe 
la unele sfaturi populare 
de a folosi în alte scopuri 
fondurile destinate achi
ziționării operelor de artă 
monumentală, ne spune 
tovarășul MIRCEA DEAC, 
secretarul Consiliului Ar
telor Plastice din C.S.C.A.

ARHITECTI

URBANIȘTI
J

NU UIT ATI

MONUMENTELE !

„Pînă acum
nu s-a făcut mai nimic 
în privința monumente
lor, ne declară ALEXAN
DRU BUCUR, vicepre
ședinte al sfatului popu
lat regional. Aceasta pen
tru că n-au fost nici ofer
te, deși teme se stabilise
ră. Așteptăm lucrări de la 
artiștii plastici“. (Dar de 
ce nu se fac comenzi di
recte ? De ce nu se lan
sează concursuri ?).

— Anul acesta — con
tinuă interlocutorul — 
noi am. achiziționat șase 
busturi monumentale ale 
scriitorilor români, 
n-au fost montate 
acum.

— Motivul ?
— N-au socluri !

turile au fost realizate 
din fondurile comitetului 
regional de cultură și 
artă. Să plătească tot ei 
și soclurile.

Replica o dă tovarășul 
C. POTÎNGĂ, secretarul 
comitetului regional de 
cultură și artă :

— Noi am plătit bustul, 
ramîne deci ca soclul să-l 
plătească sfatul popular.

Și, în timp ce fo
rurile răspunzătoa
re discutai Ia nesfîr- 
șit, la Bacău stă. din 
noiembrie trecut, 
acoperit cu rogojini,

Insă 
pînă

Bus-

Unele sfaturi popu
lare nu se consultă 
asupra destinației 
fondurilor alocate 
cu artiști plastici, 
critici de artă, oa
meni de cultură, nu 
discută cu ei asupra 
temei, locului de 
amplasare a operei, 
asupra valorii artis
tice, lăsînd adese
ori această proble
mă importantă pe 
seama funcționari
lor administrativi. 
Unii lucrători ai 
sfaturilor populare 
dau dovadă de in
suficientă 
tență,
pripite și 
Astfel s-a putut în- 
tîmpla ca tovarăși 
de la Sfatul popu
lar regional Iași să 
refuze statuia „Th. 
Pallady“ de Gh. An
gliei, unul dintre 
cele mai valoroase 
și mai impresionan
te monumente sta
tuare din țara noas
tră. pe motivul că 
Pallady este repre
zentat încălțat 
sandale“-

compe- 
iau hotărîri 

rigide.

O PRIVIRE

ÎN DEPOZITE
împodobirea orașelor 

cu statui de valoare nu ar 
pretinde în multe cazuri 
investiții foarte mari : 
ceea ce se cere este în 
primul rînd preocupare 
plină de dragoste, orien
tare limpede, spirit se
lectiv, bun gust.

„După ce ani de zile 
parcurile s-au decorat cu 
oale uriașe, nu totdeauna 
frumos 
cum se 
multe 
zaicuri 
crări foarte scumpe, dar 
de redusă importanță

proporționale, a- 
preconizează prea 
fîntîni sau mo- 
în pardoseală, lu~

cu

artistică, subliniază ION 
VLASIU. Cu aceiași bani 
se pot realiza complexe 
statuare pe teme de ordin 
superior cultural.

De curînd am vi
zitat depozitul de 
sculptură al Muzeu
lui de Artă. Sînt 
trei săli mari, pline 
de sculpturi, din 
care o bună parte, 
dacă ar fi cioplite 
în piatră sau turna
te în bronz, ar pu
tea fi utilizate, va
lorificate“.

lata și alte sugestii : „O 
viguroasă statuie 
nată răsculaților 
1907, opera lui 
Corcescu, așteaptă 
așezată. într-unul 
locurile unde au izbucnit 
răscoalele. Un măreț pro
iect ar fi să se realizeze 
la București, eventual o- 
glindindu-se în apele He
răstrăului și avînd un 
fundal de arbori îndărăt, 
statuia alegorică a lui 
Narcis, făcută de Brîn
cuși. In 1913, Brîncuși a 
făcut, chiar pentru a fi 
realizat în țară, proiectul 
„Fîntîna lui Narcis". A- 
tunci nu a găsit înțelege
re și proiectul, rămas în 
gips, se află la Muzeul de 
artă modernă din Paris, 
împreună cu alte lucrări 
din atelierul 
sculptor și un 
pricepători în 
creației brîncușiene, 
putea definitiva la Bucu
rești această fîntînă". 
(PETRU COMARNES
CU). Se pot folosi, e- 
ventual transpuși la di
mensiuni mai mari și în 
piatră, Tolstoi, Beethoven, 
Luchianul lui Paciurea... 
Ar trebui reluat Enescu al 
lui Gh. Anghel și mărit la 
scară : e singura statuie 
a marelui muzician lu
crată după natură, căci 
Enescu i-a pozat în 1943— 
1945, și este, după păre
rea mea, singura care l-a 
înțeles pe acest genial ar
tist, în spiritul operei lui, 
neatribuindu-i aspecte 
neconforme psihologiei 
sale. De Anghel avem și 
un Nicolae Bălcescu. In 
muzeul Medrea, pe stra
da Budișteanu, sînt des
tule machete de monu
mente care ar putea fi 
reluate. Una din cele mai 
frumoase statui monu
mentale românești, cea a 
luptătorului patriot Va
sile Lucaci, zace pe sol în 
curtea acestui muzeu și se 
îngroapă, prin greutatea 
bronzului ei nesusținut de 
nimic, cu cîțiva decime
tri în fiecare an. Să nu 
fie lăsată să se scufunde : 
și opera, și tema merită 
reluarea și folosirea sta
tuii. Ion Vlad 
Creangă și un 
excelenți. 
losim ?" 
ZETTI).

„Nu-mi

său. Un 
arhitect, 
spiritul 

ar

De ce 
(ION

plac

are un 
Brîncuși 
nu-i fo- 
FRÙN-

statuile 
ridicate pe corpul noii 
clădiri a Universității, ne 
spune ALEX. POPOVICI, 
profesor de istoria artei 
din Iași. Greoaie, ele mai 
mult strică decît înfru
musețează ansamblul ar
hitectural. In schimb, 
alte statui, realizate din 
punct de vedere artistic, 
zac în curtea Bibliotecii 
Universitare, în dosul u- 
nui gard de fier, mascate 
de niște nuci mari. Mă 
refer la statuile lui Vasi
le Lupu, D. Cantemir,

Dragoș șt Alexandru cel 
Bun. Nu se poate găsi 
oare în Iași un loc potri
vit unde să fie amplasa
te ? Doar stau de atita 
timp acolo I“

Răspunde tov. OLIM
PIA GRECU, vicepreșe
dintă a sfatului popular o- 
rășenesc : „In planul de 
perspectivă se prevede 
completarea acestui grup 
cu alte două statui și apoi 
amplasarea lor pe o „alee 
a domnitorilor". Proble
ma e în studiu. In planul 
de care aminteam, tema
tica șl amplasarea statui
lor a hotărît-o un grup 
masiv de specialiști în do
meniul istoriei, profesori, 
artiști plastici, arhitecți. 
Cu adevărat o colaborare 
fructuoasă, care din pă
cate pînă în prezent s-a 
desfășurat cam sporadic“.

Cu alte cuvinte, e subli
mă, dar lipsește aproape 
cu desăvîrșire...

După cum se vede 
din exemplele de 
mai sus, un șir în
treg de opere re
marcabile ale sculp
turii 
pentru 
cărora s-a depus nu 
puțină energie crea
toare și talent, stau 
ca niște butuci în 
depozite sau în 
curțile atelierelor 
de creație, uitate, 
unele în pericol de 
a se degrada; Cre
dem că pentru Con
siliul Artelor Plas
tice, ca și pentru 
organele locale, 
scoaterea la lumină 
și punerea în va
loare a tuturor a- 
cestor lucrări cons
tituie o chestiune

românești, 
realizarea

de răspundere, o în
datorire de onoare.

în vreme ce va
lori autentice sînt 
ignorate sau negli
jate, întîlnim încă 
în piețele orașelor 
destule monumente 
urîte sau nesemni
ficative, ba chiar se 
achiziționează și u- 
nele lucrări noi care 
nu corespund exi
genței privitorilor.

Numeroși cititori ne-au 
vorbit ori ne-au scris des
pre caracterul inexpresiv 
al monumentului Emi
nescu, a cărui machetă în 
gips este expusă în Cișmi- 
giu. „Este o veche vorbă 
românească: „omul sfin- 

■ țește locul“ ; și sculptorul 
de multe ori poate înnobi
la locul, ceea ce nu este 
însă cazul cu macheta sta
tuii Eminescu din Cișmi- 
giu“, spune pictorul ION 
BIȚAN. „După părerea 
mea — arată ION FRUN- 
ZETTI — ar fi păcat să 
definitivăm acest proiect 
ales de un juriu indecis, 
acum 10 ani, numai ca să 
nu scădem autoritatea ju
riilor (mai cu seamă că 
unii membri prestigioși ai 
juriului în cauză, Zam- 
baccian și Medrea, de pil
dă, au fost împotriva sta
tuii)“.

în efectuarea și achizi
ționarea operelor de artă 
monumentală criteriul 
care trebuie să primeze 
este acela al calității ar
tistice. Din păcate, acest 
criteriu mai este adesea 
ignorat. După cum ne re
latează tov. ION GHI- 
RAN, secretarul Comite
tului de cultură și artă al 
regiunii Brașov, 
de alimentație

„Trustul 
publică,

„Locul unde este așeza
tă o statuie are o mare 
însemnătate și în funcție 
de configurația lui trebuie 
concepută lucrarea, arată 
PETRU COMARNESCU. 
Unele statui sînt just 
amplasate la București și 
în țară, pe cînd altele 
dimpotrivă. In Capitală, 
statuia lui V. I. Lenin, o- 
pera lui Boris Caragea, 
este adecvat așezată. în 
Piața Scînteii și poate fi 
văzută de la distanța cu
venită și din diferitele ar
tere de circulație. La fel 
și cele patru statui din 

' Piața Universității sau 
statuia lui Mihail Kogăl- 
niceanu, opera lui O. Han, 
ori statuia lui George E- 
nescu de Gh. D. Ănghel 
din grădina 
Dintre busturile 
mentale de pe șoseaua 
Kiseleff sînt așezate la 
loc vizibil acelea ale lui 
Ovidiu și Barbu Dela- 
vrancea, opere de Corne
liu Medrea, pe cînd sta
tuia alegorică „Hercule 
doborînd centaurul" de 
Ion Jalea a rămas rătăci
tă îndărătul arborilor de 
la Șoseaua Kiseleff, ime
diat după primul rond. 
Urbanistica bucureșteană 
încă nu profită îndeajuns 
de pe urma statuilor exis
tente.

La Constanța, bustul 
lui Eminescu de O. Han 
este prielnic amplasat cu 
fața spre mare și la o dis
tanță ce permite să fie 
văzut din mai multe per
spective. In schimb, tot la 
Constanța, opera lui Ion 

Jalea „Arcaș odihnind"
— așezată pe dîmbul 
verde dintre Cazino și 
intrarea în port — pierde 
mult din expresivitatea și 
monumentalitatea ei, din 
cauza spațiului prea vast 
față de proporțiile la care 
a fost realizată și faptului 
că nu o poți vedea decît 
atunci cînd ajungi în fața 
ei".

Sculptorul 
MESCU e de 
în localitățile 
ral, prezența 
crări de sculptură pare 
oarecum întâmplătoare, 
din pricină că nu a exis
tat o gîndire de ansamblu, 
un plan temeinic studiat 
de încadrare a acestor o- 
pere în spațiul urbanistic. 
în acest sens, ION BI
ȚAN da următorul exem
plu : „La Mamaia există 
un nud culcat, de O. Han, 
așezat în spatele Hotelu
lui „Internațional", unde 
se deschide splendida per
spectivă spre ghiol, un 
frumos și imens parc ; a- 

. ceasta sculptură de bună 
calitate se pierde alături 
la înălțimea unui gard

ION IRI- 
părere că, 
de pe lito- 
noilor lu-

viu". „Consider 
marilor statui este in 
primul rînd în ma
rile piețe și magistrale 
ale orașelor, spune poetul 
TIBERIU UTAN. Dar în 
orașele noastre care e si
tuația ? La- Timișoara, un 
bun bust al lui Eminescu 
de O. Han e așezat în- 
tr-un loc dosit privirilor, 
la Cluj, bustul lui Horia 
de R. Ladea se ascunde 
după muchia unui bloc 
nou (interesant e că sta
tuia a fost amplasată în 
acest loc nefavorabil 
după construirea blocu
lui)“.

Asemenea exemple arată 
că nu există grija 
cuvenită pentru si
tuarea operelor mo
numentale în noua 
ambianță urbanisti
că.

„Arhitecții orașului Ba
cău n-au prevăzut la noi
le construcții amplasa
mente pentru lucrări de 
artă, arată arh. VASILE 
DRÄGULESCU, directo
rul D.S.A.P.C. al regiunii 
Bacău. Excepțiile pozitive 
sînt puține : de pildă, la 
noua casă de cultură in
trarea va fi ■ străjuită de 
două grupuri statuare, ale 
căror amplasamente 
fost stabilite o dată cu 
proiectarea clădirii, 
rest, în orașul Bacău, o- 
raș cu atît de puține mo
numente, nu văd unde 
s-ar putea ridica alte sta
tui care să fie în nota 
noii linii arhitecturale".

„Planul de sistematiza
re a orașului Brașov este 
alcătuit de ISC AS Bucu
rești și nu prevede locuri 
de amplasament pentru 
monumente“, ne spune 
ing. CONSTANTIN HU- 
ȚANU, locțiitorul arhitec
tului șef al sfatului popu
lar orășenesc. Dar inter
locutorul nostru nu este 
prea îngrijorat din aceas
tă cauză D-sa este de pă
rere că „noile construcții 
realizate permit, fără nici 
un proiect prealabil, să se 
amenajeze în spațiile care 
rămîn goale orice fel de 
statui, vase sau fîntîni“. 
Iată un punct de vedere 
despre care nu s-ar putea 
spune că ține seama de 
principiile urbanisticii 
moderne.

au

în

și

la ancheta noastră se

Din ancheta nn îs- 
tră se desprind# ne
cesitatea unei strîn- 
se conlucrări între 
arhitecfi 
plastici, 
in noua 
arhitectonică 
tuile 
locul

și artiștii 
pentru ca 
ambianță 

sta- 
să-și găsească 
cuvenit.

desprinde necesitateaprimite
orașelor cu noi și numeroase monumente de înaltă va- 

istoriei

Din răspunsurile 
imperioasă a decorării , ___
loare artistică, închinate vieții de azi, momentelor de seamă ale 
naționale, eroilor luptei pentru libertate, cărturarilor poporului nostru.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini s-ar dovedi deosebit de rodnică o 
colaborare mai strînsă a forurilor interesate, în primul rînd a Consiliului Artelor 
Plastice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Artiștilor Plas
tici, sfaturilor populare și comitetelor de cultură și artă locale. Organele 
locale au nevoie de un sprijin mai activ din partea Consiliului Artelor Plastice în 
formarea unei concepții de ansamblu, în organizarea concursurilor de creație, în 
selecționarea lucrărilor care merită a fi achiziționate.

Cu privire Ia ridicarea unui șir de monumente importante există hotărîri 
de partid și de stat, a căror realizare întîrzie din pricină că n-au fost fixate 
încă amplasamentele. Iată o problemă pe care, sînteni convinși, C.S.C.A. și 
organele locale de arhitectură și sistematizare ar putea-o rezolva mai grabnic, 
contribuind astfel la înfrumusețarea orașelor.

După părerea noastră, ar trebui alcătuită o comisie formată din artiști, oa
meni de cultură, reprezentanți ai instituțiilor interesate, care să Cerceteze lucră
rile monumentale aflate în diferite depozite și să iacă propuneri concrete pen
tru valorificarea lor, precum și pentru înlocuirea unor statui necorespunzătoare 
artistic, expuse în piețele sau parcurile orașelor.

Cum ne spunea sculptorul Ion Irimescu, 
să răspundă cerințelor majore ale revo
luției culturale ce se împlinește în țara 
noastră. Ea trebuie să contribuie la dez
voltarea armonioasă a spiritului și per
sonalității omului, să-i susțină elanul 
creator, să-1 stimuleze și să-1 călăuzească 
în aspirația lui spre frumos“.

arta monumentală „este chemat?

Anchetă realizată de Andrei
BALEANU, Radu CONSTANTINESCU, 

Luiza CRISTESCU
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TELEGRAMĂ
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a adresat Con

siliului de Stat al Republicii Populare Polone o telegramă prin care 
exprimă sincere condoleanțe cu prilejul încetării din viață a prof. 
Oskar Lange, membru al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Cronica
zilei

VIZITELE MINISTRULUI DE STAT LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE AL MARII BRITANII, 

x GEORGE THOMSON

între 2 și 7 octombrie 1965, 
George Thomson, ministrul de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, împreună cu soția, 
au făcut o vizită în Republica So
cialistă România, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

în timpul vizitei, ministrul de 
stat englez a fost primit de Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și a avut 
discuții la M.A.E. cu George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Cu acest prilej au fost trecute 
în revistă relațiile economice și co
merciale, schimburile culturale și 
alte hspecte ale relațiilor dintre 

cele două țări. De asemenea, a a- 
vut loc un schimb de vederi cu 
privire la unele din problemele 
mai importante ale situației inter
naționale actuale.

Discuțiile au scos în evidență 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale și au contribuit la 
o mai bună cunoaștere a pozițiilor 
celor două părți în problemele in
ternaționale abordate.

In timpul șederii în România, 
oaspeții au vizitat unele obiective 
industriale și social-culturale.

La întrevederile și vizitele amin
tite a participat și ambasadorul 
Marii Britanii la București, dl. 
Leslie Charles Glass.

Plecarea reprezentantului 
P. C. R. la Congresul 

P. C. din Chile
La 6 octombrie a plecat spre 

Chile tovarășul Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Suceava al P.C.R., care va repre
zenta partidul nostru la lucrările 
Congresului al XIII-lea al P.C. din 
Chile.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost condus de tovarășii 
Ghizela Vass, Dumitru Popa, 
membri ai C.C. al P.C.R., Ion Teo- 
reanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. activiști de partid.

(Agerpres)

Premieră teatrală
Teatrul „C. I. Nottara“ și-a des

chis miercuri seara stagiunea cu 
premiera piesei „Omul care și-a 
pierdut omenia“ de Horia Lovi- 
nescu, în regia lui Dan Nasta și 
scenografia lui Mircea Marosin. 
Acest amplu poem alegoric despre 
răspunderea omului de știință față 
de umanitate a întrunit o bună 
parte din forțele actoricești ale 
teatrului. Rolurile principale au 
fost interpretate de George Cons
tantin și Dan Nasta. Muzica de 
scenă aparține tînărului compozi
tor Aurel Stroe, iar mișcarea sce
nică este semnată de Stere Po
pescu. „Lecție" de botanică

LA Ä XVI-A ANIVERSARE A R. 0. GERMANE
Astăzi se împlinesc 16 ani de la 

proclamarea Republicii Democrate 
Germane — primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor, care a 
pășit pe drumul păcii, democrației 
și socialismului.

în anii care au trecut de la acest 
memorabil eveniment oamenii 

■ muncii din R. D. Germană au obți
nut, sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, succese 
însemnate în dezvoltarea economiei 
și culturii, în opera de făurire a 
socialismului. Construirea de noi 
combinate și uzine, crearea unor 
ramuri industriale, sporirea pro
ducției industriale, trecerea țără
nimii pe făgașul agriculturii socia
liste constituie înfăptuiri remar
cabile ale R. D. Germane. Aceste 
realizări sînt urmărite cu profun-

Adunarea festivă de la Berlin
BERLIN 6 (Agerpres). — La 6 

octombrie a avut loc la Berlin o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 16-a aniversări a creării pri
mului stat german al muncitorilor 
și țăranilor, Republica Democrată 
Germană. La ședință au participat 
conducători de partid și de stat, 
în frunte cu W. Ulbricht, fruntași 

dă simpatie de oamenii muncii din 
țara noastră.

Relațiile de colaborare frățească 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului și ale interna
ționalismului socialist, s-au dezvol
tat continuu și multilateral, contri
buind la unitatea și coeziunea sta
telor socialiste, la cauza socialismu
lui și înțelegerii între popoare.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. D. Germane, poporul român 
transmite populației din R. D. Ger
mană un salut călduros și îi urează 
să obțină noi succese în munca și 
lupta pentru dezvoltarea patriei 
sale socialiste, pentru viitorul paș
nic și fericit al poporului german.

în producție, veterani ai mișcării 
muncitorești germane, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
membri ai corpului diplomatic.
' Raportul la adunare a fost pre

zentat de Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane.

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacèrilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
a trimis ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer, o telegra
mă de felicitare, în care îi urează 
multă sănătate, fericire personală 
și succes în activitate.

Spectacol de gală
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a or
ganizat miercuri seara la cinema
tograful „Republica" din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
„Cei mai frumoși ani“, producție 
a studiourilor din R. D. Germană.

A luat cuvîntul Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
care a vorbit despre succesele R.D. 
Germane și ale cinematografiei din 
această țară și a prezentat publi
cului pe cineaștii Gunther Rucker, 
regizorul filmului, și actrița Helga 
Labudda, prezenți în țara noastră 
cu acest prilej.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

CU PRILEJUL
ZILEI ARMATEI POPULARE CEHOSLOVACE

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a Zilei Armatei popu
lare cehoslovace, atașatul militar 
și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, colonel 
Stanislav Matas, a oferit miercuri 
seara o recepție în saloanele am
basadei. Au luat parte general 
maior Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, secreta
rul Consiliului Politic Superior al 
forțelor armate, general locotenent 
Ion Gheorghe, adjunct al minis

în „Cupa cupelor“

Știința Cluj s-a calificat în turul următor
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Me

ciul de fotbal din cadrul competi
ției internaționale „Cupa cupelor“ 
dintre Știința Cluj și Wiener Neu
stadt Sport Club Austria, disputat 
ieri pe stadionul din Cluj, a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 2—0 în fa
voarea gazdelor. După un în
ceput promițător, scorul este 
deschis de Ivansuc în minutul 10, 
dintr-un unghi aproape imposibil.

în „Cupa campionilor

europeni"

Dinamo București - Odense?

(Danemarca) 3-2
în orașul danez. Odense s-a dis

putat aseară meciul retur de fotbal 
dintre echipa locală Boldklubben 
1909 și echipa Dinamo București, 
meci care a contat în cadrul „Cu
pei campionilor europeni“. Fotba
liștii români, care cîștigaseră săp- 
tămîna trecută pe teren propriu cu 
4—0, au obținut de data aceasta 
victoria cu 3—2 (3—2) și s-au ca
lificat în turul II al competiției. 
Pentru Dinamo București au mar- 
câMn meciul de ieri Pîrcălab, 
Nuifweiller III și Ene. Golurile da
nezilor au fost înscrise de Peter
sen și Hansen.

(Agerpres)

® Selecționata de tenis de masă a 
țării noastre a plecat la Sofia, unde va 
participa între 8 și 10 octombrie la 
cupa balcanică. Echipa are următoarea 
componență : Maria Alexandru, Ella 
CoBs.antinescu, Eleonora Mihalca, Do
rin Giurgiucă, .Gheorghe Cobîrzan, Ma
rius Bodea și Adalbert. Rethi.

0 într-un meci internațional de hal
tere desfășurat la Helsinki, echipa Fin
landei a învins cu scorul de 5—2 se
lecționata R. D. Germane. Iată învin
gătorii în ordinea categoriilor : Richter 
(R.D.G.) 290 kg ; .Eskelinen (F) 332 kg; 
Heiskanen (F) 365 kg ; Dietrich (R.D.G.) 
417 kg ; Kangasnieni (F) 425 kg ; Kai- 
1/ irvi (F) 455 kg ; Lindroons (F)

.5 kg.
• Echipa masculină de handbal 

Stella Sport Saint Maur, clasată pe lo
cul 5 în campionatul francez, și-a înche
iat turneul întreprins în R. S. Ceho
slovacă. Din șase meciuri susținute, 
handbaliștii francezi au ciștigat trei, 
în cel mai important meci al turneu
lui ei au învins cu 17—14 pe Dinamo 
Praga.

0 în meci retur contînd pentru 
„Cupa orașelor tîrguri“ la fotbal, echi
pa F.C. Köln a surclasat cu scorul de 
13—o (8—0) echipa L'Union Sportive- 
Luxemburg. în primul joc, Köln cîști- 
gase cu 4—0.

• La Lisabona, în cel de-al doilea 
meci din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni“ la fotbal, Benfica Lisabona a 
învins cu 10—0 (5—0) pe Dudelange 
(Luxemburg). Gazdele obținuseră victo
ria în primul joc cu 8—0. 

trului forțelor armate, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Pînă la sfîrșitul primei reprize ju
cătorii echipei clujene nu au reu
șit să mai înscrie nici un gol, ra- 
tînd numeroase ocazii favorabile. 
Este destul să amintim faza din 
minutul 20, cînd Adam, singur cu 
portarul în față, trage pe lingă 
poartă.

Repriza a doua începe cu o u- 
șoară superioritate a echipei aus
triece, dar apărarea localnicilor 
este la post, în care se remarcă 
Grăjdeanu și Neșu. Spre sfîrșitul 
partidei, minutul 87, Adam, cu un 
șut puternic, trimite mingea în 
colțul drept al porții apărată de 
Schneider, majorînd scorul la 2—0. 
De la oaspeți s-au evidențiat Fenz 
și Hutless.

Cu acest rezultat, Știința-Cluj 
s-a calificat în turul următor al 
competiției.

Start într-o acțiune
permanentă

(Urmare din pag. I)

în multe cooperative agricole de 
producție însă nu se acordă aten
ția cuvenită îngrijirii tineretului 
femei pentru a intra la timp în 
producție. în unele locuri, tinere
tul bovin, de care depinde viitoarea 
cireadă de vaci, este lăsat pe sea
ma unor oameni fără o pregătire 
corespunzătoare, care nu știu să 
furajeze și să îngrijească anima
lele. Așa se explică faptul că în 
regiune sînt peste 4 000 de juninci 
în vîrstă de 2—4 ani care nu au 
trecut încă la turma de bază.

Calcule convingătoare 
și inițiative în fașă

în fiecare raion, cooperativele a- 
gricole au fost sprijinite să ia mă
suri tehnice și organizatorice pen
tru creșterea .efectivelor de vaci. 
Despre ceea ce se întreprinde în 
raionul Fălticeni ne-a vorbit tov. 
Constantin Păcuraru, președin
tele consiliului agricol raional. El 
a arătat că, deși în momentul de 
față unitățile din raion au o struc
tură de numai 28,7 la sută vaci din 
totalul bovinelor, există toate po
sibilitățile ca ponderea acestora să 
crească. în cooperativele agri
cole se aplică retribuția în func
ție de producție, atît la îngrijitorii 
de vaci cit și la cei de la animalele 
tinere. De asemenea, s-a îmbună
tățit mult baza furajeră în toate u- 
nitățile agricole. Se cer însă, în 
continuare, măsuri pentru organi

Noi achiziții la biblioteca centrală 
pedagogică din București

Biblioteca centrală pedagogică 
din Bzicurești a achiziționat o se
rie de lucrări științifice valoroase 
apărute recent peste hotare : 
cursuri și manuale universitare 
pentru cei care urmează facultăți 
fără frecvență sau se pregătesc 
pentru examenele de obținere a 
gradelor didactice, reviste din dife
rite țări ale lumii.

In cel de-al doilea concurs internațional de călărie de la Ankara, spor
tivii noștri au ocupat primul loc la patru probe. O mențiune în plus lui 
Vasile Pinciu, care a ciștigat trei premii : In fotografie : Vasile Pinciu în 

timpul unui concurs

de însămînțări artifi-

care frînează creșterea 
de vaci o constituie 

ridicat de mortalitate,

zarea mai buna a reproducției. Este 
necesară mai multă grijă pentru a- 
sigurarea reproducătorilor de rasă, 
pentru pregătirea operatorilor de 
la centrele 
ciale.

O cauză 
efectivului 
procentul 
datorat lipsei de preocupare pentru 
creșterea animalelor tinere. Pen
tru remedierea situației trebuie 
luate măsuri temeinice. A spori nu
mărul vacilor este în interesul fie
cărei cooperative agricole de pro
ducție, al tuturor membrilor ei. 
Dintr-un calcul făcut de specialiș
tii consiliului agricol regional re
zultă că sporirea numărului de vaci 
la 50 la sută din efectivul actual de 
taurine ar da posibilitate unităților 
agricole cooperatiste ca, fără alte 
investiții pentru noi construcții și 
cu aproape același consum de fu
raje, să obțină anual, în plus, peste 
17 000 viței și mai bine de 300 000 
hl lapte, ceea ce ar reprezenta ve
nituri suplimentare de circa 60 mi
lioane lei. Avantajele sînt eviden
te. Se cere însă ca organele de 
partid și consiliile agricole să spri
jine cooperativele agricole în lua
rea celor mai potrivite măsuri me
nite să ducă la creșterea efecti
velor.

în'raioanele în care această pro
blemă a stat și stă în atenția orga
nelor de partid, rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. La Săveni, 
comitetul raional de partid a ana
lizat în acest an, într-o ședință ple
nară, dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Pe baza măsurilor stabilite, s-a 
urmărit întărirea organizațiilor de 
partid din acest sector și creșterea 
răspunderii în muncă a îngrijitori
lor. în prezent, unul din patru în
grijitori este membru de partid. 
Comitetul raional a organizat 
schimburi de experiență la Știu- 
bieni și Vlăsinești, cu secretarii or

In prezent, biblioteca bucu- 
reșteană dispune de aproape 
200 000 volume. O parte din a- 
cestea au fost obținute pe baza 
relațiilor de schimb internațional 
de publicații, biblioteca colabo- 
rînd cu 175 biblioteci și instituții 
similare din 36 de țări.

(Agerpres)

ganizațiilor de bază din ramura 
zootehnică. Ar fi util ca inițiative
le luate la Săveni să fie extinse în 
toate raioanele.

Recent, comitetul regional de 
partid, într-o plenară lărgită, a 
dezbătut felul cum organele și 
organizațiile de partid, consiliile a- 
gricole se ocupă de dezvoltarea 
sectorului zootehnic în vederea 
realizării sarcinilor trasate în a- 
ceastă direcție de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. Cu acest 
prilej au fost analizate posibilită
țile de sporire a numărului de vaci 
pînă la cel puțin jumătate din e- 
fectivul de taurine. Măsurile pro
puse sînt bune. Trebuie să se ur
mărească aplicarea lor în prac
tică.

Cu aparatul 
de filmat iu lumea 
științelor

(Urmare din pag. I)

— Considerați ca satisfăcă
toare realizările românești de 
pînă acum în domeniul filmu
lui de știință popularizată ? Ce 
sectoare noi ale științei vor fi 
investigate în viitor, ce per
spective și inițiative noi se a- 
nunță ?

— Nu cred că am avea motive 
să fim pe deplin mulțumiți de rea
lizările de pînă acum în acest do
meniu, deși producem un număr 
mare de pelicule științifice. Nu nu
mărul impresionant de filme și nici 
varietatea domeniilor pe care le 
cuprindem mi se par a fi factorii

NOTE DE CĂLĂTORIE

De la Berlin 
la Rostock

Berlinul, capitala R. D. Germane, 
a înfățișat anul acesta un tablou 
mai viu ca oricînd oaspeților străini 
care l-au vizitat cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la victoria a- 
supra fascismului.

Știam că războiul distrusese a- 
proape jumătate din fondul de lo
cuințe al marelui oraș. Dar rui
nele războiului au dispărut aproa
pe cu desăvîrșire. Au apărut bule
varde largi, străjuite de clădiri im
punătoare și spații verzi.

Ce se va vedea 
de pe turnul televiziunii

Spre deosebire de vechiul Berlin, 
cu clădiri nu prea înalte și cenu
șii, cel reconstruit tinde spre înăl
țimi, fiindu-i caracteristice blocuri 
de 8 și 10 etaje, viu colorate, cu 
arhitectură modernă, simplă și e- 
legantă. Constructorii și arhitecții 
au aplicat soluții practice, placînd 
exteriorul multor blocuri cu un fel 
de ceramică în culori pastelate sau 
cu diferite modele realizate din 
mozaic, ceea ce le dă un aspect 
original și plăcut. în peisajul pe 
care-1 oferă privirii Alexanderplatz, 
cu edificiile sale noi, se impune 
clădirea din beton, oțel și sticlă, 
cu 12 etaje, a Casei învățătorului. 
Silueta acesteia este împodobită de 
un brîu de mozaic în care se con
turează chipuri modelate cu miga
lă, înfățișînd elevi, muncitori, oa
meni de știință, de artă.

Karl Marx Alee, hotelul Berolina, 
Palatul congreselor atrag de 
asemenea privirile. Și mun
ca pentru înfrumusețarea capitalei 
continuă; pretutindeni se pot ve
dea noi șantiere. La intersec
ția bulevardului Unter den Lin
den cu Friedrichstrasse au apă
rut barăcile constructorilor care au 
început să ridice aici, din prefabri
cate, noul hotel „Unter den Linden". 
In vecinătatea pieței Marx-Engels 
se construiește turnul televiziunii, 
cu un diametru de 40 de m, de la 
înălțimea căruia vizitatorul, insta
lat într-o cafenea de forma unei 
sfere, va avea o privire de per
spectivă asupra întregului oraș.

Potrivit planurilor, piața Marx- 
Engels va deveni un punct central 
al orașului, nucleu al unui ansam
blu arhitectural care va grupa clă
direa monumentală a Consiliului 

esențiali care condiționează succe
sul, ci calitatea unor asemenea pe
licule, modul cum reușim să tra
tăm temele propuse. în această di
recție cred că trebuie să ne în
dreptăm atenția.

Intenționăm să producem în 
viitor filme cu caracter știin- 
țifico-fantastic. Prima peliculă 
de acest gen, intitulată „Că
lătorie imaginară“, a fost deja rea
lizată de M. Popescu și I. Mînzatu 
anul trecut. Un scriitor imaginează 
o călătorie interstelară, care-i o- 
feră prilejul să expună probleme 
legate de spațiu, timp și accelerare, 
menite să explice teoria relativi
tății.

— Ce părere aveți despre 
frecvența cu care sînt progra
mate filmele de știință în să
lile publice ? Cum vedeți o 
mai largă difuzare în rîndul 
publicului a acestui gen de 
filme 7

— Trebuie spus că, o dată cu răs- 
pîndirea tot mai largă a cunoștin
țelor științifice în mase, cu dez
voltarea învățămîntului, a crescut 
și interesul față de peliculele de 
știință popularizată. Bineînțeles, 
aceasta ne bucură și, în același 
timp, ne obligă la mai mult. Anul

în portul Rostock

de Stat, nou construită, sediile Ca
merei Populare, Consiliului de Mi
niștri și ale altor instituții ce vor 
fi ridicate aici.

Poarta spre mări
Deși drumul de la Berlin la 

Rostock se parcurge cu mașina în 
vreo 5 ore, el ni s-a părut mult mai 
scurt, datorită peisajului atrăgător 
care se desfășoară de ambele 
părți ale șoselei.

— în anii puterii populare, îmi 
spunea un coleg de breaslă, 
care m-a însoțit în călătorie, re
giunea Rostock, odinioară cea 
mai puțin dezvoltată a Germa
niei, a devenit o regiune cu 
o industrie și agricultură dezvolta
te, care ocupă un loc important în 
economia R.D. Germane. Elementul 
predominant al vieții ei actuale îl 
constituie activitatea desfășurată 
de colectivele marilor întreprinderi 
industriale — șantiere navale, com
binate piscicole, uzina de motoare 
Diesel, întreprinderi de prospec
țiuni și extracție de petrol și gaze 
— precum și ale unităților agricole 
socialiste și portului oceanic de 
aci.

Am vizitat portul oceanic. 
Totul e nou. Construcția a 
început cu numai cîțiva ani în 
urmă, la sfîrșitul lui 1957. Pe a- 
tunci, flota comercială a R.D. Ger
mane dispunea doar de 21 de 
vase, cu o capacitate totală de a- 
proximativ 41 000 de tone. Cu doi 
ani și cîteva luni mai tîrziu, la 1 
mai 1960, a fost gata prima parte 
a portului și tot atunci a fost 
descărcat acolo primul vas — 
„Schwerin", de 10 000 tone. După 
aceea, an de an, au apărut noi 
cheiuri și dane.

acesta D.R.C.D.F. a depus serioase 
eforturi pentru o programare mai 
bună a filmelor cu caracter științi
fic. Se știe că programarea se 
face în funcție de numărul copi
ilor care se trag după un film. 
Consider că numărul copiilor fil
melor de acest gen este în general 
insuficient. Pentru o difuzare mai 
largă a filmelor noastre este nevoie 
urgentă de mărirea tirajului lor.

— Cum apreciați participa
rea studiourilor și a cineaști
lor noștri la Congresul A.I.C.S. 
și la Festivalul filmelor de 
știință popularizată ?

— România prezintă la Festiva
lul de la București 20 de filme 
științifice din care menționăm cî
teva, menite să rețină atenția spec
tatorilor prin, ineditul și valoarea 
lor : „Capul izolat“ de dr. Valen
tin Benetato (este vorba de sur
prinderea pe peliculă a unor ex
periențe de fiziologie, de func
ționare a sistemului nervos), „Pi- 
nocitoza toxinelor de către leu- 
cocite“ și „Fiziologia și fiziopatolo- 
gia renală“ — ambele realizate de 
către Centrul de documentare me
dicală. Mai trebuie citat apoi docu
mentarul „Aspecte endocinemato- 
grafice și bioptice în patologia rec- 
tosigmoidiană“, realizat de dr. T.

...Iată-ne la șantierele navale 
Warnow, create tot în anii puterii 
populare. Ancorat la dana șantie
rului, vasul „Bernhard Bostlein", cu 
un deplasament de 10 600 de tone, 
își încheiase cursa de probă. I se 
făceau tocmai ultimele „retușuri". 
Șeful lucrărilor, ing. Fritz Landau, 
e un om de 32 de ani, absolvent al 
Facultății de construcții navale din 
Rostock. De la el, ca și de la mun
citorii de pe vas, am aflat unele a- 
mănunte despre acest mare șantier, 
unde se construiesc anual opt vase 
de cite circa 10 000 de tone.

— Șantierul naval — și-a început 
relatarea tînărul inginer — a apă
rut pe locul unei vechi întreprin
deri distruse de război, care apar
ținea capitalistului Karl Krüger. In 
1945 au venit primii muncitori cons
tructori. După numai trei ani de 
muncă intensă, aci se și făceau re
parații ale vaselor ranfulate. S-a 
trecut apoi la producția de vase 
metalice fluviale, pentru transpor
tul de mărfuri și pasageri. Mai 
tîrziu s-au construit vase maritime 
de diferite tonaje, cargouri de 
10 000 tone, vase pentru transpor
tul de minereuri, un vas bază 
pentru vînătoarea de balene și al
tele.

In jurul șantierelor se ridică noile 
cartiere din Rostock. Unul din ele 
— Lütten-Klein — în 1975, cînd lu
crările vor fi terminate, va oferi lo
cuințe noi pentru 60 000 de persoa
ne, în marea lor majoritate munci
tori ai portului, marinari, lucră
tori ai combinatului piscicol.

— ...Și parcă văd cu ochii min
ții — îmi spunea unul din cetățe
nii orașului — cît de frumos va fi 
Rostockul după alți ani de muncă 
constructivă.

Nicolae ROȘCA

Spîrchez, S. Stoichiță, A. Steclaci, 
L. Doicescu. Alte filme demne de 
reținut sînt „Tema cu variațiuni“ 
și „Plante acvatice“ de Dona Bar
ta, „Călătorie imaginară“ de M. 
Popescu și I. Mînzatu, „Simetria“ 
de C. Budișteanu și G. Motzianu și 
„Prietenul meu Max“, realizat de 
Ion Bostan, o experiență destinată 
să dezvăluie reacțiile unui cimpan
zeu captiv la schimbările de am
bianță provocate prin efecte audi
tive și vizuale care-i amintesc de 
mediul natal al pădurilor tropi
cale.

Numărul impresionant de filme 
primite din partea instituțiilor in
teresate în dezvoltarea filmului 
științific — Centrul de documen
tare medicală, de pildă — calitatea 
celor 20 de pelicule prezentate la 
Festival, activitatea delegaților ro
mâni în secții, comunicările știin
țifice și referatele prezentate la 
Congresul A.I.C.S., prezența celor 
150 de delegați străini în mijlocul 
cărora se află personalități ale fil
mului științific mondial ca Jean 
Painlevé (Franța) sau prof. Ran
dall Whalley (S.U.A.), președintele 
A.I.C.S., și alții conferă un deose
bit interes acestei manifestări in
ternaționale

Interviu realizat de G. CUIBUȘ



TOKIO MARI DEMONSTRAȚII 
ÎMPOTRIVA RATIFICĂRII
TRATATULUI
JAPONO—SUD-COREEAN

Brazilia ÎNTREVEDERE Lucrările Adunării Generale

® 24 de studenți arestați în capitală • Nave 
sud-coreene în urmărirea unui vas japonez 

de pescuit
Intr-un cadru puțin o- 

bișnuit, înconjurat de gri
laje de fier întărite cît și 
de importante forțe poli
țienești, parlamentul ja
ponez și-a început marți 
cea de-a 50-a sesiune ex
traordinară, care urmează 
să discute ratificarea tra
tatului japono—sud-core
ean privind „normaliza
rea“ relațiilor dintre cele 
două țări. în timp ce pre
mierul Sato, într-un inter
viu acordat ziariștilor ja
ponezi, a ținut să arate că 
la această sesiune guver
nul își va îndrepta toate 
eforturile spre ratificarea 
tratatului, forțele opoziției 
și-au intensificat și mai 
mult lupta împotriva rati
ficării. Acțiunile din ulti
mele zile au culminat, 
după cum au transmis ieri 
din Tokio agențiile de 
presă, cu mari demonstra
ții de protest. Mii de lo
cuitori ai capitalei japo
neze au ieșit în stradă. în 
fața parlamentului, unde 
demonstrau studenții, au 
avut loc ciocniri cu poli
ția. In urma ciocnirilor, 
24 de studenți au fost a- 
restați. Alte demonstrații 
studențești au mai avut

loc și la Kyoto, fosta ca
pitală a Japoniei.

în aceeași zi, la o adu
nare organizată de Parti
dul socialist și Consiliul 
general al sindicatelor, a 
fost adoptat un apel care 
cheamă populația japone
ză să se ridice la luptă 
împotriva tratatului a- 
mintit și agresiunii S.U.A. 
în Vietnam.

★
Dezbaterile din parla

mentul japonez sînt înso
țite și de incidente între 
Japonia și Coreea de sud. 
Agențiile de presă anunță 
că marți nave de patrula
re sud-coreene au urmă
rit pescadorul japonez 
„Banten Maru“, care pes
cuia în zona așa-numitei 
„linii Li Sîn Man“, zonă 
de pescuit stabilită de au
toritățile de la Seul la 50 
de km depărtare de lito
ralul Coreei de sud, și cu 
care Japonia nu este de 
acord. Agenția Kiodo Țu- 
șin amintește că, de la în
ceputul anului, 11 nave 
japoneze au fost împiedi
cate să pescuiască în a- 
ceastă zonă, fixată în 
mod arbitrar de autorită
țile sud-coreene.

Opoziția ciștigă teren CORNELIU MĂNESCU a O. N. U.
MICHAEL STEWART

— La 6 octombrie,

Unitățile militare din 
și Sao Paulo în stare

RIO DE JANEIRO 6 
(Agerpres). — Ultimele 
date asupra rezultatelor 
alegerilor de guvernatori 
în Brazilia arată că 
toate cele 
candidații 
servatorii 
braziliană 
legerile ca un 
diet al opiniei 
supra politicii 
președintelui 
Branco, aflat 
țării din aprilie 1964, cînd 
a fost înlocuit fostul pre
ședinte Joao Goulart.

In statul Minas Gerais, 
cunoscut prin zăcăminte
le minerale de care dis
pune, candidatul opoziției, 
Izrael Pinheiro, a obținut 
majoritatea absolută îm
potriva candidatului gu-

în
11 state conduc 
opoziției. Ob- 

din capitala 
apreciază a- 

prim ver- 
publice a- 
guvernului 

Castelo 
la cîrma

Rio de Janeiro 
de alarmă
vernamental, Roberto Re- 
zende, iar în statul Gua- 
nabara, Negrao de Lima, 
candidat din partea coa
liției alcătuite din parti
dul social-democrat șj 
partidul muncii, are pînă 
în prezent cu peste 51 000 
de voturi mai mult decît 
candidatul partidului de 
guvernămînt, Fleza Ri
beiro. In alte cinci state 
conduc reprezentanții par
tidului socialist al fostu
lui președinte Juscelino 
Kubitschek, întors în țară 
acum cîteva zile. Față de 
această situație, unitățile 
militare din Rio de Ja
neiro și Sao Paulo au fost 
puse miercuri, din ordi
nul guvernului, în stare 
de alarmă, relatează 
France Presse.

Poliția d'ln To
kio împrăștie o 
demonstrație a 
1 600 studențl 
care cereau a- 
nularea tratatu
lui japono-sud- 

coreean

NOTE

„Brevet

de democrat"
Jaan Louis Tixier-Vignancour, can

didatul extremei drepte la președin
ția Franjei, cunoscut și dincolo de 
granifele țării sale ca unul din 
pronaziștil înfocafi, iar apoi ca avo
cat al teroriștilor din O.A.S. (Or
ganizata Armatei Secrete) a tăcut 
o călătorie la Londra. Scopul vizi
tei sale era de a cîștiga un anu
mit prestigiu stînd de vorbă cu oa
menii de răspundere din Anglia 
sau — cum se exprimă săptămînalul 
francez „L’Express" — de a căpăta 
un „brevet de democrat’. Acceptînd 
să-l primească — apreciază aceeași 
revistă — Eduard Heath, șeful parti
dului conservator, „s-a pretat la o 
operafie neașteptată din partea u- 
nui om politic englez cu responsa
bilitate".,

Primirea a avut loc într-un birou 
de la Camera Comunelor. Heath 
și-a dat seama de implicațiile ges
tului său ; a doua zi, în anturajul 
șefului opozifiei engleze se afirma 
că vizita nu a durat nici cinci minu
te, că Heath s-a eschivat aproape 
imediat, lăsîndu-și oaspetele pe sea
ma subalternilor. — „Și la urma ur
mei, ce era de făcut ? Doar nu se 
putea refuza o întîlnire unui om po
litic francez, candidat la președinție. 
Dar, doamne ferește de astfel de 
amici I".

Tixier-Vignancour a fabricat o 
versiune proprie. El afirmă că în
trevederea a durat trei sferturi de 
oră, că ea „a permis examinarea 
principalelor probleme contem
porane".

El și-a anunfat și o conferință de 
presă. Dacă șeful partidului conser
vator primește un om politic străin, 
face să vezi ce va spune oaspetele 
— și-au zis vreo treizeci de zia
riști. Ei s-au deplasat la conferința 
de presă care a fost organizată de 
„Industrial Aid", societate de recla
mă pentru produsele industriale.

încadrat de cei ce i-au înlesnit 
înfîlnirea, Tixier-Vignancour și-a ex
pus „ideile". El și-a făcut cunoscută 
intenfia de a crea în Franța un 
mare „partid conservator" căruia îi 
va da numele de partid „national 
liberal", primul termen menit să de
finească programul politic, iar cel 
de-al doilea — programul econo
mic.

Și, în timp ce Vignancour perora, 
unul din ziariștii prezenfi, cu obiș
nuitul umor britanic, exclama cu 
voce tare : „A mai existat cîndva un 
partid national socialist".

Eva SZABO

NEW YORK.
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, șeful delegației române 
la cea de-a 20-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., a avut o 
întrevedere cu Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, în cursul căreia au 
fost abordate o serie de probleme 
de interes comun.

La întrevedere au participat 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Arthur 
Greenhill, subsecretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

PHENIAN. Cu prilejul vizitei 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, în R.P.D. Co
reeană, la Phenian a avut loc un 
miting la care au luat cuvîntul 
Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, și prințul Noro
dom Sianuk.

Ședința cabinetului indonezian■» ?

sub conducerea președintelui Sukarno
DJAKARTA 6 (Agerpres). — 

Postul de radio Djakarta a anun
țat că miercuri la palatul guver
namental din Bogor a avut loc o 
ședință a cabinetului indonezian, 
prezidată de președintele Sukar
no. Reuniunea a fost consacrată 
situației interne din țară. Potrivit 
relatărilor postului de radio, „pre
ședintele a cerut populației să 
rămînă calmă și vigilentă“. El a 
lansat un apel la unitate atît po
porului, cît și forțelor armate. Su
karno a spus că „haosul politic nu 
ar fi decît în folosul imperialiștilor 
și neocolonialiștilor“. Totodată, 
radio Djakarta a precizat că șeful 
statului indonezian a cerut miniș
trilor să-și desfășoare în mod nor
mal activitatea în continuare.

Radio Djakarta a transmis un 
comunicat, semnat de primul vice- 
prim-ministru indonezian, dr. 
Subandrio, despre desfășurarea 
ședinței cabinetului indonezian, în 
care se arată că ședința a adoptat

VIETNAM

Steaguri și manifeste aie F. ILE. 
la Saigon

în ciuda măsurilor severe luate 
de poliția din Saigon, în cartierul 
central al capitalei sud-vietnameze, 
Cholon, au apărut din nou steaguri 
ale Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. rela
tează agenția V.N.A. Mii de mani
feste au fost difuzate în oraș, în- 
demnînd populația să se ridice la 
luptă împotriva intervenționiștilor 
străini și împotriva regimului mi
litarist al generalului Nguyen Cao 
Ky.

„The Economist":

„Situat ie 
catastrofal à"

LONDRA 6 (Agerpres). — în- 
tr-un comentariu consacrat evo
luției situației politice și econo
mice în Vietnamul de sud, revista 
britanică „The Economist“ se re
feră la încercările diplomației 
americane de a face față deterio
rării regimului sud-vietnamez și 
își exprimă îndoieli cu privire la 
reușita acestor încercări.

în momentul de față, observă

revista, ca urmare a continuării 
războiului și a dependenței stricte 
de Statele Unite, situația internă 
în Vietnamul de sud este aproape 
catastrofală. „Economia se află 
într-un adevărat haos. Prețurile 
cresc vertiginos. Bursa neagră 
este în floare. Exporturile de orez, 
care aduceau țării venituri în va
loare de peste 40 de milioane do
lari anual, au scăzut anul acesta 
la zero. Rezervele de devize au 
fost epuizate. Cele 4 milioane de do
lari cheltuite lunar pentru între
ținerea trupelor americane nu 
ajung pînă în depozitele băncii 
naționale sud-vietnameze, ci sînt 
acaparate de băncile străine. Pe 
lîngă acestea, există un deficit 
bugetar în valoare de 46 milioane 
piaștri, chiar și dacă se ține seama 
de ajutorul american... Nu este de 
mirare că nu s-a făcut nimic 
pentru a se putea îmbunătăți 
standardul de viață al populației, 
mai ales al țăranilor care își pă
răsesc satele cu miile și care ar 
avea mare nevoie de ajutor. în 
momentul de față, ca urmare a 
bombardamentelor, aproximativ 
600 000 de țărani s-au refugiat la 
orașe și pînă la sfîrșitul anului se 
crede că numărul lor va depăși 
un milion, și ei vor trebui hrăniți, 
adăpostiți, făcuți să-și cîștige 
existența“.

Un interviu al premierului Fam Van Dong
HANOI 6 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat unor ziariști din 
R.A.U., Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, a declarat că lupta po
porului vietnamez urmărește un 
singur scop — o independență ade
vărată legată de o pace reală a 
țării, pentru a-și putea aduce con
tribuția la cauza eliberării națio
nale și a păcii în Asia de sud-est 
și în lumea întreagă. „Această po
ziție a fost expusă în declarația în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam, care s-a bucurat de spri
jinul larg al opiniei publice, ca sin
gura bază justă pentru rezolvarea 
problemei vietnameze“.

„Pentru crearea unei baze în ve
derea reunificării Vietnamului, a 
declarat el în continuare, S.U.A. 
trebuie să aplice în mod corect a- 
cordurile de la Geneva, să pună ca
păt războiului de agresiune din 
Vietnam, să retragă tot personalul 
militar și armele sale din Vietnam 
și să lichideze bazele militare de 
pe teritoriul vietnamez. Reunifica- 
rea Vietnamului este o problemă 
internă a poporului vietnamez, 
care trebuie să fie rezolvată de po
porul vietnamez însuși, fără ames
tec din afară, potrivit programu

lui Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și al Fron
tului patriei din Vietnam. Ea va 
fi realizată pe o bază democratică, 
prin mijloace pașnice rezultînd din 
consultările și acordurile dintre 
cele două zone, pe baza aspirațiilor 
poporului și a intereselor supreme 
ale patriei, ținînd seama de condi
țiile specifice din ambele zone“.

Protest al M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 6 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care protestează energic 
împotriva participării autorităților 
tailandeze la războiul de agresiune 
al S.U.A. împotriva Vietnamului. 
Declarația amintește că de mai 
mult timp autoritățile tailandeze 
au fost de acord cu transformarea 
Tailandei într-o colonie de tip nou 
și într-o bază militară a S.U.A., 
servind cu zel planurilor imperia
liste americane de agresiune și de 
război în Asia de sud-est.

r

opt rezoluții cu privire la situația 
din țară. Printre altele, comunica
tul menționează că cabinetul a 
„cerut tuturor partidelor să pună 
capăt disensiunilor politice“. In
tr-o altă rezoluție, Cabinetul de 
Miniștri a cerut armatei să nu în- 
vinuiască pe alți membri ai forțe
lor armate pentru acțiunile din ul
timele zile și a cerut partidelor 
politice să nu învinuiască alte par
tide politice.

Radiodifuziunea indoneziană re
latează despre continuarea luptelor 
în regiunea centrală a insulei Java.

NEW YORK 6 — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : Numărul vorbitorilor din 
ședința de marți după-amiază a 
crescut considerabil, ca urmare a 
faptului că după reprezentanții 
Malayeziei, Mongoliei, Noii Zee- 
lande și Nepalului — care erau în
scriși pe agenda lucrărilor — au 
luat cuvîntul, în baza dreptului la 
replică, delegații Indiei, Cambod
giei și Japoniei.

După ce ministrul de externe al 
Malayeziei a expus poziția țării 
sale față de situația din Asia în 
general și din Vietnam în special, 
a luat cuvîntul ministrul de exter
ne al Mongoliei, Mangalyn Duger- 
suren. El a condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și intervenția 
lor în Republica Dominicană, s-a 
pronunțat pentru lichidarea neîn- 
tîrziată a bazelor militare străine 
și și-a exprimat sprijinul față de 
lupta de eliberare pe care o duc 
popoarele care se mai află sub ju
gul colonial.

H. R. Lake, ministrul de finanțe 
al Noii Zeelande, care a vorbit în 
continuare, și-a consacrat inter
venția justificării agresiunii S.U.A. 
în Asia de sud-est și în alte regiuni 
ale lumii.

Abordînd în cuvîntarea sa cîteva 
din cele mai importante probleme 
ale situației internaționale, Kriti 
Nidhi Bista, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul de 
externe al Nepalului, a criticat, 
printre altele, politica Statelor 
Unite de extindere a războiului din 
Vietnam și a subliniat necesitatea 
restabilirii drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U.

dependenței țărilor în curs de dez
voltare față de surse de aprovizio
nare externe și a arătat că dato
riile externe ale acestor țări s-au 
triplat în ultima vreme. în încheie
re, de Seynes s-a pronunțat pentru 
o mai intensă colaborare interna
țională, singura posibilitate de a 
pune capăt, după cum s-a expri
mat el, „inegalităților profunde pe 
care le cunoaște lumea“.

în comisia pentru probleme ad
ministrative și bugetare au luat 
cuvîntul în legătură cu adoptarea 
— post factum — a bugetului pe 
anul 1965, reprezentanții Libanu
lui, Bielorusiei, Poloniei, Iugosla
viei, Mexicului, Noii Zeelande. 
Reprezentantul țării noastre, Dra- 
goș Petrescu, a arătat, printre 
altele, că nu trebuie accep
tată includerea în bugetul ordinar 
a unor cheltuieli contrare preve
derilor Cartei, cum ar fi cele pen
tru „misiunile speciale“ și „servi
ciile mobile“. El a subliniat că este 
necesar să se acorde o atenție spe
cială acestei probleme cu prilejul 
discuțiilor care vor avea loc pe 
marginea bugetului pe anul 1966.

Comisia pentru problemele de 
tutelă și teritorii neautonome a în
ceput ieri după-amiază discuțiile 
în legătură cu modul în care este 
îndeplinită Declarația O.N.U. pri
vind acordarea independenței 
rilor și popoarelor coloniale.

Completarea

ță-

*

Marți după-amiază au continuat, 
de asemenea, lucrările comisiilor. 
Au atras atenția în mod deosebit 
dezbaterile din comisia pentru pro
blemele economice și financiare, 
unde, Philippe de Seynes, subse
cretar al O.N.U. pentru probleme 
economice și sociale, a prezentat 
un raport privind situația econo
mică internațională. El a vorbit, 
printre altele, de intensificarea

guvernului grec
ATENA 6 (Agerpres). — Guver

nul grec, prezidat de primul minis
tru Stephanopoulos, care în mo
mentul primirii votului de învesti
tură cuprindea 21 de miniștri, a 
fost completat marți cu alți 17 mi
niștri aparținînd grupului celor 45 
de deputați disidenți ai Uniunii de 
centru.
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Investițiile americane in R
Revista „Der Spiegel", 

care apare la Hamburg, se 
ocupă de expansiunea ac
tiva a monopolurilor S.U.A. 
în Europa și în special în 
Germania federală. Ofensi
va capitalului american este 
denumită de revista ham- 

,Cea de-a doua 
Euro-

burgheză 
invazie americană în 
pa", al cărei obiectiv prin
cipal este R.F.G. Dacă în 
1960 suma investițiilor de 
capital american în econo
mia vest-germană era de 4 
miliarde mărci, în prezent 
ea a crescut pînă la 9,2 
miliarde mărci. In 1957 în 
Republica Federală Germa
nă acționau 350 de firme 
americane industriale și co
merciale. Acum, 1 150 de 
companii americane au do- 
blndif Importante poziții tn 
economia R.F.G. După 
cum arată revista, investi
țiile de capital tn R.F.G. și 
în alte țări europene sînt 
rentabile pentru firmele a- 
mericane, deoarece rata 
medie a profitului lor pe 
piafa americană este de 9 
la sută, în timp ce în Eu
ropa occidentală de 12 la 

. sută.
Revista dă numeroase 

exemple care arată că ca
pitalul american exercită

presiuni asupra întreprinde
rilor din R.F.G. și în spe
cial asupra celor care în- 
tîmpină greutăți financiare 
și care sînt puse în fața al
ternativei fie de a se alătu
ra concurentului mai pu
ternic, fie de a da faliment. 
Așa s-a înfîmplaf, scrie re
vista, cu firma vest-germa- 
nă „Gretz” de aparate de 
radio, care a capitulat în 
faja companiei Standard 
Electric Lorentz Ag.

Concernele americane ca
re au pătruns în Germania 
occidentală primesc credite 
de milioane de la filialele 
băncilor americane în 
R.F.G. Reprezentantul u- 
neia dintre aceste bănci a 
declarat : „Noi vom cumpă
ra întreaga industrie ger
mană". Acest proiect este 
în curs de realizare. Astfel, 
40 la sută din industria de 
automobile a R.F.G. se află 
în mîinile monopolurilor a- 
mericane. Tn produefia de 
produse petrolifere, cofa 
firmelor americane este de 
30 la sută, fiecare al doi
lea locuitor al R.F.G. folo
sește lame de ras de pro- 
duefie americană, iar fieca
re al treilea fumează țigări 
americane.

„Der Spiegel" subliniază

„Frontul unit" revendică

suveranitatea țării asupra

Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA 6 (Ager
pres). — Reprezentanți a diferite 
partide politice din Panama au 
format un „front unit“ pentru a 
sili S.U.A. și guvernul panamez ca 
la baza noului acord asupra cana
lului de Panama, în curs de nego
ciere, să se afle revendicarea po
porului panamez privind recu
noașterea suveranității sale asu
pra acestei căi transoceanice. La 
reuniunea ținută de noul front la 
locuința fostului președinte Arnul
fo Arias s-a dat publicității un do
cument în care se spune că re
centa declarație comună a preșe
dinților Lyndon Johnson și Marco 
Robles „nu corespunde intereselor 
naționale superioare“. Jorge Illue- 
ca, una din personalitățile politice 
care a participat la reuniune, a 
caracterizat proiectul de acord a- 
nunțat drept „tipic neocolonialist“, 
întrucît asigură Washingtonului 
continuarea exploatării canalului.

F. G
că Bonnul a refuzat să răs
pundă îndemnurilor Parisu
lui de a frîna pătrunderea 
capitalului american în Eu
ropa.

• Senatul S.U.A. a apro
bat proiectul de lege pre- 
văzînd alocarea sumei de 
3 200 milioane dolari pen
tru ajutorul acordat străină
tății. Acest proiect — adop
tat săptămîna trecută și de 
Camera Reprezentanților — 
constituie un compromis 
între cele două Camere ale 
Congresului. Suma finală 
adoptată este inferioară cu 
241 470 000 dolari celei ce
rute de președintele John
son și cu 32 milioane dolari 
mal mică decîf cea votată 
anul trecut de Congres. Din 
totalul creditelor alocate, 
suma de 2 048 miliarde do
lari este repartizată ajuto
rului economic și 1 170 mi
liarde ajutorului militar.

Proiectul prevede drep
tul președintelui S.U.A. de 
a hotărî asupra suprimării 
ajutorului american pentru 
țările ale căror nave trans
portă mărfuri în R. D. Viet
nam.

fia reprezenfanfilor cercuri
lor financiare din Belgia, 
care se află într-o vizită în 
Bulgaria, a avut o convor
bire cu Ivan Budinov, mi
nistrul comerfului exterior 
al R. P. Bulgaria, în legă
tură cu o serie de proble
me privind dezvoltarea co
laborării economice și a 
schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări.

O Agenfia TASS relafea
ză că valoarea tranzacfiilor 
încheiate la expozifia inter
națională de chimie de la 
Moscova se cifrează pînă 
în prezent la 240 milioane 
dolari. Deși expozifia s-a 
încheiat acum 10 zile, con
tinuă convorbirile de afa
ceri și semnarea de con
tracte. Din suma de 240 mi
lioane dolari, Jumătate re
vine tranzacțiilor cu firmele 
din țările capifalisfe. Impor
tante tranzacfli au fost în
cheiate cu firmele din Ita
lia, Japonia, Anglia, Ger
mania occidentală, 
landa.

® Agenția BTA relatează 
că la 5 octombrie delega-

• La Bruxelles a început 
cea de-a 4-a înfîlnlré între 
reprezentanții Austriei șl 
Pieței comune în vederea 
studierii posibilităților unei 
eventuale asocieri a Aus
triei la C.E.E.

I
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SCURTE ȘTIRI
ATENA, „Problema cipriotă pri

vește exclusiv poporul cipriot“ — 
a declarat Tsirimokos, ministrul a- 
facerilor externe al Greciei, într-un 
interviu acordat agenției Athene 
Agence. Această problemă — a a- 
dăugat el — afectează însă și rela
țiile greco-turce. Ea este de com
petența Organizației Națiunilor U- 
nite și trebuie rezolvată pe baza 
Cartei ei, respectînd dreptul po
porului cipriot de a-și hotărî singur 
soarta. Tsirimokos a exprimat do
rința țării sale de a îmbunătăți re
lațiile cu Turcia.

NEW YORK. Reprezentant^ 
42 de orqanizalii sindicale ! a 
marina 
acuzat 
însărcinată cu anchetarea situației 
din această ramură că prin reco
mandările sale creează noi dificul
tăți menite să agraveze conflictul 
de muncă dintre docheri și arma
tori. Sindicatele docherilor con
damnă practicile armatorilor ame
ricani de a efectua operațiunile de 
transport cu nave sub pavilion 
străin ale căror echipaje primeso 
salarii mai mici.

organizații sindicale I din 
comercială a S.U.A. au 
comisia guvernamentală

BERNA. Ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Berna, Vasile Dumitrescu, a 
organizat în saloanele amba
sadei un recital susținut ' <*e 
tinerii soliști 
participat la 
ternațional 
muzicală de 
meo Voisza 
Stanciu — corn, medaliat al 
Concursului de la Geneva 
1965, Varujan Cozighian — 
vioară, medalie și premiul 
special Rugiero Ricci, Geneva 
1965, Mugur Bogdan — canto, 
premiul III, Geneva 1965, și 
Irina Botez — pian. Au parti
cipat personalități politice și 
culturale elvețiene, diplomați 
străini acreditați în Elveția, 
corespondenți ai presei străi
ne și pianiști elvețieni. Reci
talul s-a bucurat de mult suc
ces.

români care
Concursul in- 

de interpretare 
la Geneva, Ro- 
— pian, Paul

%

TOKIO. Miercuri s-a deschis la 
Tokio Congresul extraordinar al 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia, consacrat examinării 
programului acțiunilor de toamnă 
ale oamenilor muncii. Proiectul a- 
cestui program prevede mobiliza
rea muncitorilor și funcționarilor 
din întreprinderile de stat, ca și din 
întreprinderile și instituțiile parti
culare la lupta împotriva ratificării 
tratatului japono—sud-coreean și 
împotriva agresiunii S.U.A. în Viet
nam. O serie de mari sindicate de 
ramură care fac parte din Consiliul 
General al Sindicatelor au hotărît 
să recurgă la greva generală de 
protest.

Un violent incendiu a distrus a- 
proape în întregime platforma 
plutitoare italiană „Paguro", utili
zată la descoperirea hidrocar

burilor în Marea Mediterană

„Luna-7" în zbor
MOSCOVA. Stația automată „Luna-7", lansată la 4 octombrie, își conti

nuă zborul în direcția Lunel. La sfîrșitul zilei de 5 octombrie a fost realizată 
pentru a șasea oară legătura prin radio cu stația și, în conformitate cu pro
gramul de zbor, a fost efectuată corectarea traiectoriei. Stația a fost orien
tată în raport cu poziția Soarelui și a Lunei, iar apoi a fost conectată instalația 
corectoare, care a asigurat modificarea traiectoriei de zbor în direcția progra
mată. Prelucrarea preliminară a rezultatelor măsurătorilor prin radio ale para
metrilor traiectoriei a demonstrat că, urmînd noua traiectorie modiilcată, sta
ția „Luna-7“ urmează să întîlnească Luna la 8 octombrie în jurul orei 01,00 
(ora Moscovei). Potrivit datelor telemetrice, toate sistemele de bord ale sta
ției continuă să funcționeze normal.

XIENG HUANG. Postul de radio 
Vocea Laosului a anunțat că numărul 
total al avioanelor americane dobo- 
rîte de forțele patriotice începînd de 
la 17 mai a.c. se ridică la 159.

BERLIN. S-a deschis cea 
de-a 9-a ediție a „Zilelor fes
tive ale Berlinului". Festivi
tatea de deschidere a avut loc 
la Opera de stat din Berlin, 
în prezența primarului gene
ral al Marelui Berlin, Fried
rich Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. Acest festival, care 
va dura pînă la 16 octombrie, 
cuprinde un bogat program de 
manifestări culturale, la care 
participă actori, artiști in
strumentiști și colective ar
tistice din R. D. Germană și 
din alte țari. Din Republica 
Socialistă România participă 
Teatrul satiric-muzical „Con
stantin Tănase" din Bucu
rești, care își dă concursul cu 
spectacolul „Revista dragos
tei".

TIRANA. Delegația cambodgia
na condusă de Son Sann, al doilea 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Cambodgiei, care 
află într-o 
fost primită 
președintele Consiliului de 
tri al R. P. Albania.

se
vizită în Albania, a 

de Mehmet Shehu, 
Miniș-

WASHINGTON. Marți 
miază a fost convocată o 
de presă specială la Casa 
cadrul căreia președintele Johnson a 
anunțat că întrucît suferă de tulbu
rări la vezica biliară va fi spitalizat 
joi seara în vederea unei operații. 
Spitalizarea va dura 
zile, 
tent 
tele 
ține 
cît

după-a- 
conferință 
Albă, în

unei
între 14 și 17 

Potrivit unui aranjament exls- 
între președinte și vicepreședin- 
Humphrey, acesta din urmă va 
locul președintelui în perioada 

el va fi indisponibil.

1
TEHERAN. La 5 octombrie a a- 

vut loc parafarea acordului dintțe 
Iran și Uniunea Sovietică cu privi,? 
re la colaborarea 
țări și construirea 
a unor obiective 
altor obiective în

dintre cele dû. ti 
de către U.R.S.S. 
industriale și a 
Iran.

MOSCOVA. Ea 
loc solemnitatea 
mei și medaliei de aur de laureat 
al premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare" ziaristului englez Gordon 
Schäffer, cunoscut activist pe tărîm 
social, președintele Comitetului en
glez pentru apărarea păcii.

Kremlin a avut 
înmînării dipln-

COPENHAGA După vacanța de 
vară, la 5 octombrie și-a reluat lu
crările Folketingul danez. La des
chiderea sesiunii Folketingului a 
luat cuvîntul primul ministru, Otto 
Krag, care a abordat problemele 
situației actuale și politicii exterr'-A». 
a Danemarcei. Vorbind despre pt ft 
ziția Danemarcei în problema ar
melor nucleare, primul ministru a 
declarat că guvernul intenționează 
să se mențină pe vechea poziție în 
sensul că această armă nu poate 
fi amplasată pe teritoriul danez.

MADRID. Polițiști șl agenți ai poliției secrete au fost plasați în țarul 
clădirii Universității din Madrid cu prilejul ceremoniei inaugurale pe anul aca
demic 1965—1966. Admiterea la această festivitate se făcea numai pe bază de 
invitații, care erau examinate cu mare grijă de polițiști. în trecut, mii de stu
dent! obișnuiau să se întrunească în marea sală a Universității pentru a asista 
la asemenea ceremonii. Anul acesta poliția a hotărît însă luarea de măsuri ex
cepționale spre a preveni repetarea gravelor tulburări studențești din primă
vara trecută care au dus la demiterea a 3 cunoscu)! profesori și suspendarea 
altor doi pe termen de 2 ani.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Setatei!' TeL 17 60 10, 17 80 20. Abonamentele ce iac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


