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pentru o puternică
Ancheta ,,Scînteii"Muzeele
UN VAST

ITINERAR

CULTURAL

...DAR LIPSESC

CREȘTEREA EFECTIVELOR DE BOVINE
CĂLĂUZELE

IN COOPERATIVELE AGRICOLE

DIN REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ

Demnitatea este unul 
din cele mai legitime 
și mai nobile drepturi 
ale omului. Adesea, în 
condiții materiale a- 
troce și sub presiunea 
unor condiții morale 
dintre cele mai defa
vorabile, oameni a- 
nonimi sau iluștri au 
izbutit să-și păstreze 
această însușire, con
siderată de ei egală 
cu prețul vieții, sau 
chiar mai presus 
de ea.

Desigur însă că 
demnitatea unui grup 
social mai larg sau a 
unui popor nu poate fi 
obținută decît prin a- 
dînci mutații care să 
înlăture radical ex
ploatarea omului de 
către om, discrimina
rea rasială, inegalita
tea dintre sexe, toate 
mecanismele hidoase 
ale injustiției.

Una dintre cele mai 
înjositoare condiții 
pentru demnitatea u- 
mană este ierarhia so
cială bazată pe valoa
rea banului. O întrea
gă literatură a lumii 

■— de la ambițioșii fi
nanțelor descriși de 
Balzac și pînă la vic
timele lor cele mai di
verse din zodia lui Ce-

Dezvoltarea zooteh
niei, ridicarea ponde
rii acestei ramuri în 
ansamblul producției 
și veniturilor din a- 
gricultură reprezintă 
un obiectiv de mare 
importanță, spre care 
își concentrează efor
turile oamenii mun
cii de la sate. Așa 
cum se arată în do
cumentele celui de-al 
IX-lea Congres al 
partidului, principala 
preocupare în această 
direcție trebuie să fie 
mărirea numărului va
cilor, care să ajungă 
la cel puțin jumătate 
din totalul bovinelor.

în cooperativele a- 
gricole din regiu
nea Mureș-Autonomă 
Maghiară sînt condi
ții deosebit de favo
rabile pentru crește
rea bovinelor și a al
tor specii de animale. 
Aici există o veche 
tradiție în creșterea 
bovinelor din rasa 
Bălțată românească. 
Animalele din această 
raâă au un potențial 
biologic ridicat, permi- 
țînd obținerea unor 
producții mari de lapte 
și ■ carne. Creșterea 
numerică a efective
lor și mărirea produc
ției a determinat ob
ținerea unor venituri 
sporite de la un an la 
altul. Comparativ cu 
veniturile realizate în 
anul 1962 din zooteh
nie, în acest an, coope
rativele agricole din 
regiune vor obține cu 
circa 80 de milioane de 
lei mai mult. Experiența 
cooperativelor agricole 
fruntașe ilustrează con
cludent posibilitățile 
mari existente pentru 
dezvoltarea zootehniei. 
Cooperativa 
din Nazna deține în 
prezent la 
hectare 51 de bovine, 
din care 25 vaci și ju
ninci, cea din Zagăr 
59 bovine, respectiv 19 
vaci și juninci.

Pentru creșterea în 
continuare a efective
lor și îmbunătățirea 
structurii turmei are 
o mare însemnătate 
organizarea judicioa
să a reproducției, hră- 
nirea și îngrijirea co
respunzătoare a tu
turor categoriilor de 
animale.

în urma constatări
lor făcute pe teren 
rezultă că nu peste 
tot se acordă impor
tanța cuvenită spori
rii efectivelor. In u- 
nele unități numărul 
bovinelor este mai 
redus față de cel de 
la începutul anului. 
Cum se explică acest

fapt? în unele coope
rative agricole, mai a- 
les din raioanele Ciuc, 
Odorhei și Tîrnăveni 
numeroase animale 
sînt reformate cu ușu
rință. La cooperativa 
agricolă Coroisînmar- 
tin cele 15 vaci care fu
seseră propuse pentru 
reformă, în urma fu
rajării și îngrijirii lor 
mai raționale, au dat 
producții mari de lap
te. Se cere, deci, ca 
reformarea animalelor 
sä se facă cu mai multă 
chibzuială.

Numărul de anima
le crește încet dato
rită faptului că în 
multe unități se ob
ține un procent scă
zut de fătări. La co
operativa agricolă din 
Athia. anul trecut) 
s-au realizat numai 
43 de viței la suta de 
vaci.

— Situația s-a îm
bunătățit în acest an 
— ne-a declarat in
ginerul Zoltan Gyorfi. 
în urma măsurilor 
luate, procentul de fă
tări a ajuns la 59 
sută.

Cu toate că pînă 
sfîrșitul anului se 
mai obține un anumit 
număr de viței, situa
ția nu poate fi deloc 
mulțumitoare. Din ca
uza numărului scăzut 
de viței obținuți, den
sitatea bovinelor la 
suta de hectare este cu 
mult mai redusă față 
de posibilități. La a- 
ceastă unitate există 
juninci în vîrstă de 
peste 18 luni care nu 
au devenit gestante. 
O situație similară e- 
xistă și la cooperati
vele agricole din Mă- 
gherani, Cerghid etc.

nevoilor de mărire a 
producției de lapte și 
carne, Această cale de 
sporire a efectivului 
de bovine este folo
sită în cooperativele 
din Cristuru-Secuiesc, 
Sîntana de Mureș și 
altele. în numeroase 
unități însă, starea de 
reproducție a juninci- 
lor este cu totul neco
respunzătoare. La co
operativele agricole 
Crăciunel, Bereni etc., 
nici jumătate din ju
ninci n-au trecut la 
turma de bază.

agricolă

suta de Matca de mîine

Pornind de la efec
tivele de bază, princi
pala preocupare în dez
voltarea sectorului 
otehnic 
mărirea 
vaci.

Sînt 
îmbunătățirea struc
turii cirezilor ? La 
această întrebare ex
periența a numeroase 
unități agricole dă un 
răspuns afirmativ. Po
trivit planului de pro
ducție, la sfîrșitul a- 
cestui an cooperative
le agricole vor trebui 
să aibă 38 550 de vaci. 
In majoritatea unită
ților, creșterea se face 
pe baza prăsilei pro
prii, ceea ce creea
ză posibilitatea de a 
efectua o selecție rigu
roasă, corespunzătoare

condiții pentru

Lorand DEAKY
coresp. „Scînteii"

noiem- 
Nicolae 

ge-

Miercuri 3 
brie, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
neral al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, a primit 
în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și ple-

nipotențiar al Republi
cii Democrate Germane la 
București, Ewald Moldt. 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut 
loc o discuție priete
nească.

hov — stă mărturie a 
unui sistem organizat, 
brutal și rafinat toto
dată, de umilire a a- 
proapelui.

Acestea nu sînt, de
sigur, lucruri noi, cu 
precizarea că ele se ■ 
întîmplă încă în lume, 
că dominația castel 
averii se exercită încă 
pe o parte a globului, 
cu toată puterea ei 
discreționară. Intr-o 
recentă călătorie, am 
văzut încă saluturi pli
ne de respect nu față 
de valoarea umană 
sau profesională a ce
lui în cauză, ci față de 
bogăția lui. Am văzut 
saluturi adresate ma
șinilor, blănurilor, bi
juteriilor, am văzut 
mașina mică salutînd 
mașina somptuoasă, 
blana ieftină salutînd 
blana scumpă, modes
tul ceas de mînă salu
tînd colierul de perle 
veritabile, cu un res
pect convențional, dar 
plin de teamă.

In țara noastră, ast
fel de anomalii isto
rice, cu efecte dezas
truoase în psihic și în 
mentalitate, au fost în
lăturate o dată pentru 
totdeauna. Apreciați 
după capacitatea și 
după munca lor, după 
modul cum slujesc co
lectivitatea, interesul 
obștesc, oamenii pa
triei noastre calcă 
demn. Pașii lor nu se 
opresc la porțile pala
telor, ci pătrund înă
untru fie pentru a dez
bate problemele țării, 

. fie pentru a privi o 
expoziție sau a ascul
ta un concert. Ei sînt 
cei mai bogați pro
prietari : întreaga țară 
le aparține. Vechii 
umilinți inhibatoare i-a 
urmat firesc o imensă 
descătușare de ener
gie și demnitate co
lectivă. Am văzut a- 
ceastă demnitate ca o 
trăsătură de masă, 
devenită organică, la 
muncitori, la țărani, la

intelectuali, la femei șl 
copii, circulînd ca un 
sînge prețios în gestu
rile și în cuvintele lor, 
în relațiile și în jude
cățile lor asupra lor 
înșiși. Este demnitatea 
rezultată dintr-o orîn- 
duire lucidă și dreap
tă, a cărei Constituție 
o include în legile ei.

Nici o trăsătură mo
rală, însă, nu este în
cremenită. Ea se cîș- 
tigă și se recîștigă zil
nic, se verifică și evo
luează. Ceea ce se 
edifică pe plan politic, 
social, economic, intră 
în conștiință cu alt 
ritm, prin mii de infil
trații, făcîndu-și drum 
printre obstacole invi
zibile, dar cu rădăcini 
profunde, modelînd 
sufletele cu o continuă 
trudă și perseverență, 
impunîndu-se,' treptat, 
în luptă cu inerțiile de 
diverse grade.

Simțul demnității se 
manifestă și se verifi
că zilnic în viața pu
blică și în cea perso
nală, în probleme mari 
și mărunte, dînd o- 
mului măsura umani
tății lui. Nu poți fi 
demn dacă nu res
pecți demnitatea se
menului tău, a tovară
șului tău de muncă 
și de aspirații. Nu poți 
fi demn dacă ești e- 
goist sau meschin, da
că nu muncești, dacă
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Sincronizarea distribuitoarelor la pompe cere un înalt grad de pre
cizie și Sndemînare. In fotografie : Montorul Ion Dumitrescu de la Uzina 

de pompe din București executind această operație

La invitația guvernului 
federal al Austriei, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii So
cialiste România,

Gheorghe Maurer, va face 
o vizită oficială în Aus
tria în a doua jumătate a 
lunii noiembrie.

la

PENTRU CONSTRUCȚIA
LAMINORULUI SLEBING

la 
va

trebuie sä 
numărului

(Continuare 
în pag. a V-a)

DECRETO

Ion MÄRGINEANU

(Continuare în pag. a V-a)

sută din

CIMPULUNG MUSCEL. Blocuri noi pe »trade: Negru Vodă

,Cîți morți 
plătească

EDILIZIO

Locuințe fără locatari 
Oameni fără locuințe

Foto : A. Cartojan

LA GALAȚI

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

La Combinatul siderur
gic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Galați au 
început pregătirile pen
tru construcția unui nou 
obiectiv industrial : lami
norul Slebing, unde se vor 
prelucra lingourile elabo
rate la ojelăria combina
tului. Agregatul va pro
duce semifabricate pentru 
laminoarele de tablă 
groasă și de benzi lami
nate la cald. Capacitatea 
de producție a laminoru-

pînă la 
în func- 
ofelului 

Se vor

lui va fi de 300 
700 tone pe oră, 
ție de calitatea 
de sortimente, 
putea prelucra lingouri în
greutate de pînă la 28 de 
tone, a căror încălzire se 
va face în 48 de cuptoare. 
La construirea laminorului 
Slebing se va ține seama 
de stadiul tehnicii actuale, 
asigurîndu-se un înalt 
grad de mecanizare și 
automatizare a procesu
lui tehnologic.

Miercuri, 3 noiembrie, orele 15.
— Alo, traulerul „Constanța“. 

Sintern stația de radiocoastă a 
portului Constanta, 
recepție.

— De mai bine 
trecut Bosforul în 
Negre — ni se răspunde. Acum 
Înaintăm spre Galați.

Comandantul Serghei Cârpo 
ne-a relatat că și în cea de-a 
treia călătorie colectivul navei, 
pescuind in Oceanul Atlantic, 
la sud de Terra Nova, a strins 
o recoltă bogată de pește ocea
nic — 1 000 tone pește congelat 
și 1 000 tone de făină furajeră 
— încheindu-și călătoria cu 40 
de zile mai devreme decit era 
prevăzut.

Astăzi, traulerul „Constanta" 
va ajunge la țărmurile patriei.

Trecem pe

de o oră am 
apele Mării

La sfîrșitul săptămânii trecu
te, parlamentul italian a vo
tat, după îndelungi și furtu
noase dezbateri, așa-numitul 
„Decreto edilizio", decretul- 
lege în legătură cu construcții
le de locuințe. Cele 80 de a- 
mendamente propuse de de- 
putați cu acest prilej arată cît 
de vie a fost dezbaterea care 
a precedat votul. Ea se purta 
asupra uneia din problemele 
sociale care preocupă în cel 
mai înalt grad pe cetățenii din 
marile orașe ale Italiei — cea 
a locuințelor.

Inițiativa acestei legi a fost 
luată în condițiile cererilor tot 
mai insistente ale populației.

...In urmă cu cîteva săptă
mâni am fost martor la Roma 
la o demonstrație neobișnuită. 
Pășeau în primele rînduri fe
mei cu copii în brațe, bătrîne, 
și multe, foarte multe tinere. 
Oamenii purtau placarde pe 
care stătea scris : 
mai trebuie să 
Prima Porta ?“. „In cartierul 
Tiburtina III, 70 la 
copii sînt predispuși la tuber
culoză“. De unde s-a adunat 
toată această mulțime de oa
meni în piața Mastai ? Au ve
nit cetățeni din toate cartie
rele mărginașe ale Romei. Din 
Ponte Galeria și Pietralata, din 
San Basilio și Tufelo. Demon
strația chiriașilor a fost im
presionantă nu numai prin 
proporțiile ei, ci și prin vigoa
rea cu care oamenii au cerut

o nouă lege urbanistică, re
glementarea raporturilor din
tre chiriași și proprietari, con
strucții de locuințe populare, 
măsuri împotriva speculanților 
și a proprietarilor.

Evident, în Italia s-a con
struit mult în ultimii ani. La 
Roma, Torino, Milano sau 
Napoli se văd nenumărate 
blocuri moderne, cu o linie 
suplă, elegantă. Arhitectonica 
lor se încadrează armonios în 
peisajul înconjurător, oglin
dind măiestria și talentul 
constructorilor.

La Consiliul de Stat a avut loc 
miercuri la amiază solemnitatea 
înmînării unor. înalte ordine și tit
luri ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

La solemnitate au participat to
varășii Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vice
președinți, 
secretar, 
membru — ai Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan și Voinea Marines
cu, miniștri, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, membri ai 
conducerii Academiei, Ministerului 
învățămîntului și ai altor institu
ții centrale.

Pentru merite deosebite în do
meniul științific și didactic a fost 
conferit Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I 
academicienilor Vasile Rășcanu și 
Iuliu Nițulescu.

Ordinul „23 August" clasa I a 
fost acordat tovarășului Ion Pas, 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în opera de construire a 
socialismului, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani.

Pentru activitate îndelungată și 
merite în domeniul creației lite
rare, academicianul Alexandru 
Philippide și scriitorul Mihail 
Sorbul au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. Aceeași distinc
ție a fost înmînată tovarășul’"' 
Vasile Modoran — pentru cont 
buția adusă la opera de constr 
a socialismului, cu prilejul îr

Grigore Geamănu, 
și Gheorghe Stoica,

(Continuare în pag. a V-a)
I

TELEGRAMA
Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICĂ

‘Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră 

binevoit să mi-1 adreseze, cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a Re-a
publicii, vă prezint viile mele mulțumiri și cele mai bune urări pe ear» 
le adresez pentru fericirea Dumneavoastră personală și prosperitatea 
Republicii Socialiste România, ca și pentru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate între cele două țări ale noastre.

CEMAL GÜRSEL 
Președintele Republicii Turcia

/
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STUDIEREA DOCUMENTELOR CONGRESULUI 
AL IX-LEA AL P.C. R,

9

Zeci de mii de lectori și propagandiști din în
treaga țară își pun la inimă un deziderat esențial 
al muncii lor : acela de a-și perfecționa con
tinuu pregătirea pentru a putea contribui la în
sușirea organică de către membrii partidului și 
ceilalți oameni ai muncii a ideilor cuprinse în 
documentele Congresului al IX-lea al partidu
lui. Conducători ai unor cabinete de partid au 
scris ziarului nostru despre mijloacele folosite în 
vederea înarmării propagandiștilor cu cunoștin
țele și deprinderile necesare atingerii acestui țel.

i

Aprofundarea 
ideilor și aprecie
rilor noi din docu
mentele Congre
sului

bărî, cu probleme ce le 
sînt mai puțin clare etc. 
Majoritatea membrilor 
biroului comitetului raio
nal de partid sînt progra
mați să dea consultații pe 
probleme importante din 
documentele Congresului.

Faptul că în acest an 
învățămîntul de partid se 
contopește cu munca vie, 
mobilizatoare de studiere 
a documentelor istorice 
elaborate de Congresul al 
IX-lea al partidului ridi
că în fața noastră, a tu
turor celor ce ne ocupăm 
de pregătirea propagan
diștilor, sarcini de mare 
răspundere. După păre
rea mea, este necesar, în 
primul rînd, să alegem 
acele forme și mijloace în 
măsură sări ajute efi
cient pe propagandiști în 
descifrarea și aprofunda
rea ideilor și aprecierilor 
noi cuprinse în aceste do
cumente.

încă din primele zile 
ale anului de învățămînt, 
primul secretar al comi
tetului raional de partid, 
care a fost delegat la 
Congreș, tovarășul Gh. 
Dumitru, a prezentat pro
pagandiștilor din raionul 
nostru o expunere despre 
însemnătatea istorică a 
Congresului și principa
lele prevederi ale direc
tivelor adoptate. Secreta
rul cu problemele de pro
pagandă, tovarășul David 
Reu, le-a înfățișat sarci
nile propagandei de 
partid în lumina docu
mentelor Congresului.

Seminariile obișnuite 
de pregătire a propagan
diștilor la temele stabili
te în programa de învă
țămînt au arătat că se 
simte nevoia și a unor 
expuneri care să analize
ze în profunzime anumite 
idei și aprecieri formulate 
la Congres, să detalieze 
anumite probleme. De a- 
ceea, în planul de pregă
tire a propagandiștilor 
am înscris și asemenea 
expuneri care vor fi ți
nute de specialiști dintre 
cei mai bine pregătiți din 
diferite domenii de acti
vitate. Astfel, cadre din 
economie vor vorbi la 
cabinetul de partid des
pre : necesitatea obiectivă 
a industrializării socialis
te a României ; soluțio
narea de către P.C.R. a 
problemei creșterii cu 
prioritate a producției 
mijloacelor de producție ; 
căile de sporire a e- 
ficacității investițiilor în 
viitorul cincinal ; îmbu
nătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de 
producție ; dezvoltarea e- 
nergeticii în următorii 
zece ani. Oameni de știin
ță și cultură vor face ex
puneri despre rolul știin
ței în construirea socia
lismului, umanismul so- 
cialișt și diversitatea de 
stiluri și forme în creație, 
național și universal în 
cultură, contribuția țării 
noastre la progresul cul
turii și artei universale. 
Sînt programate, de ase
menea, expuneri despre 
funcțiile statului în pe
rioada desăvîrșirii con
strucției socialiste ; dez
voltarea principiului 
muncii colective în activi
tatea de stat ; noua Con- 
titqție a Republicii Socia-

Vasile PRICEPUTU 
director al Cabinetului 
de partid al raionului 
„30 Decembrie"-București

Pregătire la locul 
de muncă

Perfecționarea pregă
tirii propagandiștilor pre
supune o cît mai mare 
diferențiere a acesteia, în 
funcție de specificul uni
tăților în care muncesc 
ei. în vederea acestei 
diferențieri, Comitetul o- 
rășenesc de partid Hu
nedoara a luat iniția
tiva ca pregătirea pro
pagandiștilor să se facă, 
pe cît posibil, chiar la locul 
de muncă, sub îndruma
rea și controlul direct al 
cabinetului de partid. Ast
fel, propagandiștii de la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Uzinele „Vic- 
toria“-Călan, Exploatarea 
minieră Ghelar sînt pre
gătiți chiar în întreprin
derile respective, unde ca
binetul orășenesc trimite 
lectori. Pentru fiecare din 
aceste centre există gru
pe de lectori profilate pe 
discipline : construcție de 
partid, economie politică, 
istoria P.C.R. etc. în ca
drul acestora mulți lectori 
sînt specializați chiar pe 
anumite teme. De exem
plu, în colectivele de e- 
conomie industrială unii 
tovarăși sînt specialiști în 
problemele prețului de 
cost și ale productivității 
muncii, alții în proble
mele privitoare la inves
tiții etc.

Recent, propagandiștii 
din Combinatul siderur
gic Hunedoara au parti
cipat la două convorbiri 
despre sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea al 
partidului în domeniul 
siderurgiei și despre 
perspectivele dezvoltării 
Combinatului. Cu acest 
prilej, tovarășii Tiberiu 
Francfurth, locțiitor al 
secretarului comitetului 
de partid din combinat și 
ing. Valentin Reileanu au 
prezentat expuneri și au 
răspuns la întrebări.

Asigurînd pregătirea 
diferențiată a propagan
diștilor, credem că vom 
reuși să legăm mai strîns 
studiul documentelor 
Congresului de sarcinile 
specifice oamenilor mun
cii din orașul nostru.

Băiuț MOGA
director al Cabinetului 
de partid al orașului 
Hunedoara

Cunoștințe 
multilaterale

România ; dezvol- 
patriotișmului so- 

■ ; contribuția țării 
s la întărirea s'iste- 
mondial socialist, 
1 P.C.R. și dezvol- 
idealului etic cel 
alt al societății
ș.a.
iă importantă de 
j a propagandiș- 

constituie con-
sultațiile. Cu ajutorul ac
tivului șău obștesc, Cabi
netul de partid a elaborat 
o tematică variată de con
sultații — diferențiată pe 
forme de învătămînt și pe 
nivele de pregătire — care 
va fi îmbunătățită și îm
bogățită în tot cursul a- 
nului, pe măsură ce pro
pagandiștii se vor adresa 
cabinetului cu noi între-

Experiența anilor tre- 
cuți ne-a arătat că rezul
tatele cele mai bune le 
obțin acei propagandiști 
care au un larg orizont 
politic și cultural, se țin 
mereu la curent cu pro
blemele noi ce apar în 
viața economică, politică 
și social-culturală a țării 
noastre și pe plan mon
dial.

Un mijloc eficient de 
lărgire ă orizontului, pe 
care vrem să-1 folosim în 
mai mare măsură în acest 
an, îl constituie simpozi
oanele. Vom organiza a- 
semenea simpozioane pe 
probleme de mare însem
nătate tratate în docu
mentele Congresului, ca 
de pildă : programul dez
voltării multilaterale a 
țării în viitorul cincinal ; 
calitatea produselor — 
biectiv esențial al 
tății economice ; 
ționarea relațiilor 
liste de producție 
pa actuală ș.a.

Pentru a-i ajuta pe pro-
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Nicolae STATE , 
director al Cabinetului 
de partid al raionului 
Rîmnicu Vîlcea

reia se vira spre decontare valoarea 
cimentului. Toaleta de primire a cimen- 
fului-fanfomă era terminată. Cimentul 
intrase cu toate formele pe șantier — 
fără ca nimeni să-l fi văzut la fafă.

Să recapitulăm : Nebunu dădea or
dinul de deplasare, Nebunu Întocmea 
actele de primire — nu era, prin ur
mare, 
meni ? Senfinfa penală relevă un fapt 
uluitor : „Materialele erau socotite ca 
intrate pe șantier în consum și nimeni 
nu mal urmărea, în mod practic, dacă 
acest lucru corespunde realității" (subi, 
ns.). Un prim subiect de meditație pen-

ț> BANDA ; 
Soclul) — 16; 
© PROGRAM 
Doina
• VESELIE 
Doina 
5/1965) 
20,30
© LA 
DOUĂ

DUPĂ-AMIAZA :
15,30; 18; 20.30.

Răspund 
directori

de partid

pagandiști să cunoască 
mai în adîncime diferitele 
aspecte ale muncii de par
tid în raionul nostru, îi 
invităm la plenare ale co
mitetului raional de par
tid. La plenara din luna 
septembrie, de pildă, care 
a analizat dezvoltarea 
sectorului zootehnic în 
cooperativele agricole de 
producție din raion, au 
participat și propagandiș
tii din aceste unități ; ei 
au făcut propuneri valo
roase și au putut totodată, 
cu acest prilej, să cunoas
că mai bine unele sarcini 
actuale în raionul nostru, 
asupra cărora vor insista 
în seminariile de la sate.

în scopul unei mai largi 
și eficiente informări eco
nomice a propagandiști
lor, obișnuim să organi
zăm întîlniri ale acestora 
cu conducătorii celor mai 
importante întreprinderi 
industriale din raion. O 
asemenea întîlnire a avut 
loc nu demult cu directo
rul Complexului de in
dustrializare a lemnului, 
iar în această lună propa
gandiștii vor avea o con
vorbire cu directorul U- 
zinei de produse sodice 
Govora.

Practica ne-a arătat că 
vizitele organizate cu 
propagandiștii la mari 
întreprinderi, șantiere, 
unități socialiste din agri
cultură, au darul să îm
bogățească cunoștințele 
lor despre realizările în
semnate obținute de po
por sub conducerea parti
dului. Am inițiat pînă a- 
cum asemenea vizite la 
Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe Ar
geș, Uzina de produse so
dice Govora, la coopera
tivele agricole Olănești, 
Păușești, Măglași ș.a. 
Vom organiza și în viitor 
asemenea vizite.

Ne-am gîndit că, în 
scopul îmbogățirii cu
noștințelor propagandiș
tilor în domeniul litera
turii și artei, este util să 
le prezentăm recenzii la 
cărți de larg interes, cro
nici ale unor piese de 
teatru. Asemenea acți
uni — pregătite ÇU exi
gență și organizate siste
matic — sporesc interesul 
propagandiștilor pentru 
citit, pentru cultură.

Observatorul astronomic București. Se fac observații 
în cadrul programului „finul international al soarelui 
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giunea Banat

Spectacolele artiștilor 
chinezi la Galați

Continuîndu-și tur
neul în țara noastră, an
samblul de cîntece și 
dansuri al Armatei 
populare de eliberare a 
R. P. Chineze a sosit luni 
la Galați. Oaspeții au 
vizitat principalele 
biective industriale
orașului, piața centrală 
și cartierul de locuințe 
Țiglina, complexe co
merciale, faleza de la 
Dunăre și portul. După 
un spectacol prezentat

sala Teatrului 
din localitate, 
seară artiștii

O-
ale

marți în 
muzical 
miercuri 
chinezi au susținut spec
tacolul de gală. Progra
mul a cuprins cîntece, ‘ 
dansuri și momente co
regrafice inspirate din 
munca și lupta poporu
lui chinez pentru con
struirea socialismului și 
din folclorul nou, oare 
s-au bucurat de un deo
sebit succes. La sfîrșitul 
spectacolului oaspeților 
le-au fost oferite flori.

Angajamente neonorate
Rețeaua de unități ale cooperației meșteșugărești și gama 

serviciilor prestate de aceasta se lărgesc continuu. Aceasta 
contribuie la o deservire mai lesnicioasă și mai bună a popu
lației. Singură existența unităților de deservire nu consti
tuie însă întotdeauna și garanția că o lucrare solicitată va 
fi executată în termen și la nivelul calitativ cuvenit. în zia
rul nostru s-a mai ridicat această problemă, unitățile șl fo
rurile de resort au informat asupra măsurilor luate pentru 
înlăturarea deficiențelor semnalate. Cu toate acestea, faptele 
relatate în scrisori sosite în ultima vreme la redacție arată 
că în activitatea unor unități ale cooperației meșteșugărești 
persistă serioase lipsuri, care pricinuiesc îndreptățite nemul
țumiri cetățenilor.

© Teatrul de Operă și Balet») 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA 
19,30. .
« Teatrul de Stat de Operetă-.l 
ȚARA SURISULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : POVES
TIRI PESTRIȚE (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat de Co
medie din Leningrad) — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : COMEDIA ERO
RILOR — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : DRAGA 
MINCINOSULE — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : OMUL CARE
PIERDUT OMENIA — 19,30, 
Studio) : SCAUNELE — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" •. 
NUNTA LA REVISTĂ — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN BA< 
LANSOAR — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : 
CROITORUL FERMECAT — 20. 
© Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragfale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINIE — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : UMOR PE 
SFORI — 9. BĂIATUL ȘI VINTUL
— 16.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E 
GLUMIT — 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
AȘA SE JOACĂ PE LA NOI — 
20.
? Circul de stat : PARADA CIR

ULUI — 20.

CONTRACTUL
NU OBLIGĂ 
AMBELE PĂRȚI?

inadmisibile. Desigur că prin re
glementări simple și eficiente, prin- 
tr-un control exigent și tragerea la 
răspundere a celor vinovați se poa
te preveni încălcarea obligațiilor 
asumate

„La începutul lunii aprilie 
am încheiat un contract cu coope
rativa „Steaua Roșie“ să execute 
unele reparații și amenajări, în 
valoare de 7 900 lei, la locuința 
mea — ne scrie ION PUȘCU, 
muncitor la I. O. I. L. Tg. Jiu. 
In contract se prevede că lu
crările vor 
terialul cooperativei, iar plata o 
voi face în rate. La cîteva zile după 
semnarea contractului, cooperativa 
a trimis oamenii să înceapă lucrul, 
dar fără materialele necesare. In- 
teresîndu-mă la conducerea coope
rativei, mi s-a spus că pentru exe
cutarea lucrării trebuie să achit 
costul în întregime, deoarece, nu 
au fonduri. După multe discuții, 
care s-au prelungit pînă în iulie, 
am plătit cooperativei un avans de 
3 000 lei. E drept că după aceasta 
cooperativa a trecut la executarea 
lucrărilor, însă tot eu a trebuit să 
alerg pentru procurarea unor ma
teriale. Dacă ar fi fost numai atît, 
treacă-meargă. Dar, după un timp, 
lucrătorii cooperativei au lăsat 
totul baltă și nu s-au mai întors. 
De peste 6 luni bat drumul de
geaba pe la conducerea cooperati
vei. Cum s-o scot la capăt ? Să 
chem în judecată cooperativa ? Și 
cît se va lungi povestea ? Coope
rativa nu este obligată oare să res
pecte contractele pe care le în
cheie ?“.

întrebările puse de Ion Pușcu 
ridică o problemă de principiu și 
anume aceea a responsabilității 
conducătorilor de unități ale coope
rației meșteșugărești și a membri
lor acestora față de clienți. Inte- 
resîndu~ne la UCECOM, am aflat 
că litigiile dintre cetățeni și coope
rativă se rezolvă de către uniunile 
regionale, care controlează cum își 
îndeplinesc cooperativele obliga
țiile asumate. La sesizarea clien
tului, ele iau măsuri să se execute 
lucrarea sau să se restituie suma 
avansată. Unele litigii însă, mai 
ales cînd e vorba de sume mai 
mari, nu sînt rezolvate cu prompti
tudine de către uniunile regionale 
și ajung în fața tribunalului.

Aceasta implică multă pierdere 
de timp, cheltuieli pentru client, 
adică pentru păgubaș, care nu este 
cu nimic vinovat. Pe de altă parte, 
unii conducători de unități, vino
vați de păgubirea clientului, în
cearcă pe toate căile să iasă basma 
curată. Asemenea atitudini, ca a- 
ceea a conducătorilor cooperativei 
de prestări din Tg. Jiu, care și-au 
permis să încheie contracte și să ia 
bani, fără a executa lucrările, sînt

UMBLA
MĂRUNTAIELE

CINE
PRIN
TELEVIZORULUI

Datorită specificului lucrărilor 
ce le are de executat, tehnicianul 
dintr-o unitate de reparat televi
zoare sau diferite aparate electro- 
casnice trebuie să posede o bună 
pregătire profesională. Nu se poate 
admite ca televizorul sau alt apa
rat cu „măruntaie“ complicate și 
delicate să fie date pe mîna unor 
oameni nepricepuți.

în loc de orice altă prezentare a 
maistrului Gheorghe Nebunu, inculpai 
principal înfr-un proces de delapidare, 
să dăm mai bine cuvînful sofiei Iul :

— „Soful meu a început să bea, să 
vină noaptea fîrziu, iar cîteodată nu 
mai dădea de loc pe acasă. Dacă se 
întîmpla să-l reproșez ceva, mă lovea. 
Salariul nu-l aducea decîf foarte rar ; 
tof salariul care, cu prime, se ridica 
la 2 000 de lei lunar, îl cheltuia sin
gur...".

Gheorghe Nebunu era maistru con
structor pe șantierul de fermoficare al 
întreprinderii de construcfii hidroteh
nice și foraje (I.C.H.F.) din Capitală. 
Avea o meserie de aur pe șantierele 
de construcfii, un salariu bun. Sofia 
lui lucra și ea. Copii n-aveau. Pe ce 
se ducea salariul, am văzut. Cu timpul 
însă, pe măsură ce viciul băuturii îl 
stăpînea tof mai tare, nici banii a- 
ceșfia nu-i mai ajungeau. A căutat să-l 
procure pe alte căi. Condițiile în care 
se manipulau materialele i-au facilitat 
planurile.

Șantierul își procura cimentul și ma
terialul lemnos de la I.A.C. (întreprin
derea de aprovizionare a construc
țiilor) cu mijloacele de transport ale 
întreprinderii. Dar cîfeodată : a) 
I.A.C. nu dispunea de mașini ; b) șeful 
șantierului 4 lipsea. Trebuiau trimise 
mașini de pe șantier. Atunci Intra în 
acfiune Gheorghe Nebunu. Era înfeles 
cu cîfiva șoferi de pe autobasculan
tele șantierului. Chema, să zicem, pe 
șoferul Gheorghe Gheorghe. Emitea 
ordinul de deplasare (avea calitatea). 
Cu ordinul în buzunar, șoferul se pre
zenta la I.A.C., ridica întreaga canti
tate de ciment, pleca. Pe șantier — 
credeau furnizorii. în realitate, nu pe 
șantier, ci în satele din preajma Ca
pitalei. Aici, cu mașina la pas, Gheor
ghe Gheorghe negustorea cimentul, cu 
sacul, cu găleata. De parcă ar fi fost 
al lui. Cînd termina, se prezenta la 
maistru, îi preda banii, rezervîndu-și 
un „procent”. îi preda și avizul de 
expediție al I.A.C. Pe aviz, Gheorghe 
Nebunu punea cu seninătate ștampila ; 
PRIMIT — deși nu intrase pe șantier 
nici un fir de ciment. Cimentul era 
trecut în fișa limită de materiale. De 
semnat, semna tot Gheorqhe Nebunu. 
Avizul, după canoane, era expediat la 
gestionarul depozitului central. Aici 
era înregistrat în fișa de magazie, se 
emitea notă de recepfie pe baza că-

fru tovarășii care au în răspundere 
gospodărirea șantierului (și nu numai 
pentru ei).

Al doilea. La I.C.H.F. nu exista un 
gestionar pentru fiecare șantier în 
parte. De aceea, atribuțiile legate de 
primirea materialelor de construcfii, de 
Introducerea lor în lucrări și de justi
ficarea consumului, reveneau 
lui, în acest caz lui Gheorghe 
Așa a putut concepe și pune 
tică, fără prea multă bătaie 
negustoria de ciment, carton 
cherestea.

De vreme ce gestiona efectiv ma
teriale, de vreme ce el era cu pîinea 
și cufitul la intrări și ieșiri, era socotit, 
probabil, om de încredere. Dar în do
sar găsim o apreciere a întreprinderii : 
„în ultimii doi ani, Gheorghe Nebunu 
a dovedit lipsă de preocupare pen
tru conducerea și executarea la timp 
și în bune condifii a lucrărilor încre
dințate, lipsind nemotivat de la șan
tier. De multe ori a fost găsit con- 
stimînd băuturi în timpul programu
lui’.

Nu s-ar putea spune, prin urmare, 
că oamenii nu erau puși în gardă. Ba, 
Gheorghe Nebunu a și fost sancțio
nat de mai multe ori. Atunci, cum de 
era lăsat în acest post de încredere ? 
Nu era cazul să fi fost cel pufin con
trolat mai îndeaproape?

In negustoria lui, Gheorghe Nebunu 
avea — cum am arătat — cîfiva tej
ghetari, tofl șoferi pe autobasculanta,

cointeresafi la „beneficii". Pentru „va
lorificarea’ materialelor (acesta era 
termenul folosit) șoferii făceau investi
gații prin sate, identificau eventualii a- 
matori de materiale de construcfii ile
gal procurate și comunicau maistrului 
cît anume pot „să valorifice". Sorti
mentul principal oferit : cimentul. Așa 
că, cu vremea, între Nebunu și acoliții 
lui s-au cimentat legături strînse.

Cum era de așteptat, acest hocus- 
pocus cu „uite cimentul, nu e cimen
tul” a sfîrnit nedumerirea unor func
ționari, apoi bănuiala. A intrat pe fir 
C.F.I. (controlul financiar infern). Aici, 
o mică paranteză. Pentru un aparta
ment cu două camere în noile blocuri 
este nevoie de 10 500 kg de ciment. 
Știfi cît ciment au furat și au vînduf 
cei implicafl în numai 5—6 luni ? 60 000 
de kg I 6 vagoane I De atîta ciment 
ar fi fost nevoie pentru 6 apartamen
te 1 Ca să nu mal vorbim de apro
ximativ 20 de mașini cu alte materiale 
— de la scînduri, la carton asfaltat.

Au durat mult cercetările. Numai 
concluziile de învinuire ale ancheta
torilor penali cuprind 80 de pagini. 
Sentința pronunțată de completul de 
judecată al tribunalului „1 Mai’ a fost 
pe măsura isprăvilor săvîrșite de in
culpați, a gravelor prejudicii aduse a- 
vufului obștesc. Gheorghe Nebunu a 
fost condamnat la 10 ani muncă sil
nică, 4 ani degradare civică, confisca
rea averii. Complicii săi au fost con
damnați la pedepse variind între 7 și 
1 an închisoare corecfională. S-au pro
nunțat și alte confiscări partiale și to
tale ale averilor. Sentința 
Gheorghe Nebunu și pe 
culpafi să plătească peste 
lei despăgubiri civile.

De curînd s-a judecat și 
Tribunalul Capitalei. în urma respin
gerii recursului, sentinfa a rămas defi
nitivă.

Radiografia acestei delapidări poate 
constitui un subiect de meditație pen
tru cei puși pe căpătuială din avutul 
obștesc, sau înclinafi să confunde de
pozitele întreprinderilor cu buzunarele 
proprii. Și poate se vor recunoaște și 
alții — delăsătorii, indiferenții sau 

„infailibilii’, cei care uită că în astfel 
de cazuri un control exigent și la timp 
• cel mal bun leac.

oameni nepricepuți. Altfel se în- 
tîmplă ceea ce ne-a semnalat RÄ- 
DUȚ IGNAT, din Capitală.

„Am anunțat cooperativa „Radio- 
progres“ din raionul 16 Februarie 
că „sonorul" televizorului meu are 
un mic defect. S-a prezentat un 
tehnician, pe nume Pantea, care 
l-a reparat atît de bine că nu se 
mai auzea deloc. A încasat totuși 
25 de lei pentru „vizită“ și mi-a re
comandat să caut o piesă prin ma
gazine. Văzînd că nu revine, cum 
făgăduise, m-am dus din nou la 
cooperativă. Responsabilul a hotă- 
rît ca televizorul să fie adus la la
borator. După o săptămînă, cînd 
m-am dus să-l ridic, am constatat 
cu uimire că trebuie să plătesc 270 
de lei. Motivul : tehnicienii ar fi 
constatat că imaginea nu era bună 
și, ca urmare, schimbaseră două 
lămpi. Acasă, cînd l-am pus în 
funcțiune, pe ecran au apărut 
două dungi negre. Și ce imagine 
bună avea televizorul meu înainte 
de a-l duce la cooperativă ! Nu sînt 
oare îndreptățit să consider că în
locuirea lămpilor nu s-a făcut pen
tru că într-adevăr erau defecte, ci 
cu alt scop ? M-am dus din nou la 
cooperativă, i-am explicat respon
sabilului că mi-au stricat televizo
rul și i-am cerut să trimită un om 
priceput pentru a-l pune la punct. 
Dar aștept degeaba să se împli
nească promisiunea“.

Despre lucrători nepricepuți sau 
incorecți, care mai mult strică de
cît dreg, ne-a scris și SMARANDA 
ROTARU din Bîrlad. La sesizarea 
ei, cooperativa „Prestarea“ a trimis 
doi lucrători să înlăture un mic 
defect la o mașină de spălat rufe 
„Alba-Lux 2“. După ce au demon
tat-o, ei au spus că nu se pricep 
cum s-o repare și au plecat să-l 
cheme pe maistru. Și duși au fost. 
„La insistențele mele, ne scrie tov. 
Rotaru, a venit s-o repare mește
rul Catană. Două zile la rînd a tot 
ciocănit mașina, a schimbat piese 
care nu trebuiau înlocuite. Cînd a 
pus-o în funcțiune, mașina mergea 
mai rău ca înainte. Nu e de mi
rare, pentru că, după cum am a- 
flat mai tîrziu, acest meșter se 
pricepe la... mașini de cusut. Abia 
al treilea meșter, tov. Filip, trimis 
de cooperativă, a dibuit defectul 
real al mașinii".

Cetățenii sînt îndreptățiți să 
pretindă ca unitățile coopera
ției meșteșugărești să execute 
lucrările solicitate la timp și 
de bună calitate. Este de aș
teptat ca și în ce privește or
ganizarea deservirii și ridica
rea calificării lucrătorilor să 
se ia măsurile ce se impun.

Nicolae ENUȚA

e 19,00 — Jurnalul televiziunii 
© 19,15 — Emisiune pentru copii. 
Cei șapte ani do acasă ! © 20,00 
Debuturi © 21,30 — Filme docu
mentare realizate de Studio,. 
„Al. Sahia" : „Simetrie", „Călă, 
torie în paradisul păsărilor" 
© 22,00 — Miniaturi folclorici»
© 22,30 — Jurnalul televiziunii și 
buletinul meteorologic.

© LA FAYETTE — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
o Festivalul filmului sovietic t 
CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Republica — 9,30; 11,30; 14; 
17; 19; 21.
© UNCHIUL MEU : Luceafărul 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
Grivlța - 9,45: 12; 14,15; 16.30;
18,45; 21.
© CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
București — 9,15; 12; 15,50; 18,15; 
21, Feroviar — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30, Tomis — 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, Modern — 9; 11.30; 14: 16,30; 
19; 21,30.
O Păcat de BENZINA : Ca
pitol (completare Calitate în can
titate industrială) — 10; 12; 14; 
16.15; 18,30; 20.30, Moșilor (comple
tate Au fost salvați) — 15,30; 18; 
20,30, Floreasca (completare Acolo
unde a trăit Hemingway) — 10: 
12; 14; 16; 18.15; 20,30.
© MARILYN — cinemascop : 
Festival (completare Călătorie în 
paradisul păsărilor) — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21. Excelsior
(completare Comorile orașului 
scufundat) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Melodia (completare
Calitatea în cantitate industrială)
— 9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
© CĂLĂTORIE IN JURUL PÄ- 
MINTULUI : Victoria - 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Flacăra (corn, 
pletare Chibrituri) — 10; 14; 16,15: 
18,30; 20,45, Rahova (completare 
Mexico-Expres) — 16; 18,15; 20,30. 
• DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Central — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Miorița
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
® CEAPAEV : Lumina (comple
tare Pionierla nr. 5/1965) — 9,45; 
12; 14; 16,15; 18.30; 20,30.

. union (completare 
18.15; 20,30.

PENTRU COPII :

Măsurî 
pentru 
rețelei 
de servicii ia sate

dezvoltarea 
de prestări

Comitetul Executiv al Centrocoop 
a luat în discufie dezvoltarea refelei 
de prestări de servicii și deservire a 
populației de la sate.

S-a arătat printre altele că numă
rul unităfilor de prestări de servicii 
este de circa 6 320, din care 679 în
ființate în acest an. Volumul lucră
rilor și serviciilor executate în trei 
trimestre ale anului a fost cu 20 la 
sută mai mare decît în perioada co
respunzătoare din 1964, iar înzestra
rea unităfilor cu utilaje și mașini mo
derne a dus la ridicarea productivi
tății muncii și calităfii lucrărilor.

Comitetul Executiv a apreciat însă 
că actuala rețea de prestări de servi
cii nu satisface întru totul cerințele 
populafiei atîf sub aspect numeric, al 
profilului cît și al repartizării terito
riale. în vederea îmbunătățirii situa
ției în acest domeniu, au fost indi
cate o serie de măsuri, printre care 
înfiinfarea pe lîngă fiecare coopera
tivă sătească a unor unități de strictă 
necesitate, diversificarea refelei prin 
extinderea unităților care au în pre
zent o pondere redusă. Alte măsuri 
se referă la dezvoltarea refelei de 
brutării sătești și îmbunătățirea acti
vității acestora, ridicarea bazei teh- 
nico-materiale a unităfilor, pregătirea 
de cadre și folosirea de noi metode 
de cointeresare materială a lucrători
lor în vederea ridicării calităfii servi
ciilor prestate.

LA ACAPULCO S 
(completare Pionierla nr. 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15;

HOTARUL DINTRE CELE 
OCEANE — CAMPIONUL

— ARAM HACIATURIAN — 
Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
® RUNDA 6 Giulești (completa
re Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în U.R.S.S.) — 
16; 18,15; 20,30.
« CAPORALUL ȘI CEILALȚI i 
Cultural — 15,30; 18; 20,30, Colen- 
tina — 15,30; 17,45; 20.
© SPĂRGĂTORUL — cinema
scop : înfrățirea între popoare — 
10; 15,15; 18; 20,15.
© judex z„_;_ ;
continuare ; 17; 19; 21.
« CAMERA IN FORMA DE „L" : 
Buzești — 8,45: 11,15: 13.30; 16:
18.30; 21.
© ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET ; Cosmos - 16; 
18; 20, Bucegi — 9,30' 11,45; 15,15; 
18,30; 20,45, Pacea — 16; 18; 20 
(la toate completarea Prima zi). 
© A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop ; Unirea (completare Ele
vul de serviciu) — 16; 18,15; 20,30. 
® CARAMBOL : Vitan (comple
tare Căciula fermecată) — 15: 17; 
19; 20,45.
© DOMNUL — cinemascop : \ 
Munca (completare Construim) — 
10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© SAMBA : Popular — 10,30; 16; 
18,30; 21, Progresul — 14,30; 16,45: 
19; 21,15 (la ambele completarea 
A cul e vina ?).
• PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Arta (completare 
Gestapovistul Schmidt) — 10;
12,30; 15; 17,30; 20. Lira (comple
tare Muzeul Zambaccian) — 15.30; 
18; 20,30.
© PlNĂ LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — cinemascop ; Crîngașl 
(completare In numele celor vili
— 16; 18; 20.
0 LA ORA 5
Viitorul
0 CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Volga (completare
Știați că...) —
18; 20,30.
« CARTIERUL VESELIEI : 
mura —' 10; 12,30; 15.30; 18;
© CORBII : Drumul Sării - 
18; 20.
© LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Ferentari (completare
Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 10; 15,30: 18: 20,30.
o HOȚUL DE PIERSICI : ____
ceni (completare Fata de pe So
meș) — 15; 17;

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 noiembrie. In țară : 
Vreme în răcire ușoară, începînd 
din nord-vestul țării. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale în 
vestul și nordul tării. Vînt slab 
pină la potrivit din sectorul 
nord-vest. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele între 8 și 18 
grade. In București : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul va- 
rlabil. Vînt slab din sectorul 
nord-vestic. Temperatura în scă
dere ușoară către sfîrșitul inter
valului.

‘■'i
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tehnico-materialàPUNCTE

DE VEDERE
■ ■ ' ■■■ . ■ ■ ■

în paginile speciale publicate în ziarul nostru pe 
'tema : ,'Aprovizionarea tehnico-materială și cerințele 
industriei", numeroase cadre din uzine, fabrici și mi
nistere și-au spus părerea și au făcut propuneri în 
legătură cu posibilitățile și căile de îmbunătățire a 
activității în acest domeniu. Punctele de vedere ex
primate în articolele apărute și în cele sosite ulterior 
la redacție permit conturarea unor păreri care merită 
să stea în atenția organelor însărcinate să perfecțio
neze sistemul de aprovizionare tehnico-materială a 
întreprinderilor industriale.

Particlpanții la discuție 
și-au exprimat în mod una
nim părerea că activitatea 
de aprovizionare tehnico- 
materială trebuie ridicată 
la nivelul cerlnfelor actuale 
șl de perspectivă ale dezvol
tării economiei nationale și 
subordonată îndeplinirii rit
mice, cu minimum de eforturi 
materiale șl bănești, a pla
nului la toți indicatorii. 
In aceste condiții, e absolut 

^liecesar ca planul de apro
vizionare să fie întocmit pe 
baza cunoașterii detaliate 
a sarcinilor de producție 
cantitative și calitative, a 
lucrărilor de investiții și de 
reparații capitale. Avanta
jele economiei noastre pla
nificate oferă posibilitatea 
să se practice o aprovizio
nare în deplină cunoștință 
de cauză, simplificată, fun
damentată pe criterii rea
liste, capabilă să contribuie 
la îmbunătățirea continuă 
a activității economice și fi
nanciare a întreprinderilor 
industriale. Potrivit celor 
cristalizate în cadrul dis
cuției, ce criterii trebuie să 
primeze în organizarea și 
desfășurarea aprovizionării 
tehnico-materiale ?

PE UN FUNDA
MENT ȘTHN- 
ȚIFIC, CU PER
SPECTIVĂ

GEORGE ANGHEL, di- 
'actorul comercial al Bazei 
e aprovizionare pentru 

construcții-Ploiești : Con
sider că discuția a scos în 
evidență însemnătatea cri
teriului oportunității la în
tocmirea planului de apro
vizionare. Și eu sînt de pă
rere că trebuie să se re
nunțe cu desăvîrșire la 
practica stabilirii planului 
de aprovizionare după date 
incerte, aproximative.

Există reale condiții ca 
șl în domeniul aprovizio
nării să se lucreze pe o 
bază științifică, cu per
spectivă.

Documentele celui de-al 
JX-lea Congres al P.C.R. 
subliniază că elaborarea 
planului cincinal, defalcat 
pe ani, suficient de deta
liat, oferă întreprinderilor 
posibilitatea să-și întoc
mească programe de pro
ducție pe mai mulți ani, să 
întrevadă clar perspectiva 
activității lor. Fiecare ra
mură și întreprindere in
dustrială va cunoaște nu 
numai sarcinile ce îi revin 
de la un an la altul, ci și 
pe întreaga perioadă a 
cincinalului. Incontestabil, 
sistemul de aprovizionare 
trebuie să țină seama de 
aceste posibilități, proprii 
economiei noastre planifi
cate. Dar nu numai atît. 
Este nevoie ca avantajele fa
vorabile ale planificării pro
ducției pe ansamblul econo
miei în cincinal să fie fructi
ficate la maximum și, pe a- 
ceastă cale, să se perfecțio
neze șl sistemul de aprovizio
nare a întreprinderilor. Iată 

de ce se impune ca, la de
finitivarea planului de pro
ducție pe anul viitor, direc
țiile generale să înlăture 
rămînerea în urmă ce se 
constată în planificarea la 
nivelul ramurii, să reparti
zeze cît mai rațional și să 
echilibreze din toate punc
tele de vedere sarcinile 
economice și financiare ale 
întreprinderilor. Aplicarea 
Indicațiilor Congresului al 
IX-lea al partidului cu privire 
la perfectionarea activității de 
planificare — și nu adapta
rea unor soluții provizorii, 
de moment — constituie ca
lea sigură de îmbunătățire a 
sistemului de aprovizionare.

O PREMISĂ 
ESENȚIALĂ: 

STABILITATEA 
PLANULUI LA 
NIVELUL ÎN

TREPRINDERII

GHEORGHE PENELEA, 
directorul Oficiului de a- 
provizionare și desfacere al 
Capitalei : Socotesc și eu 
că planul de aprovizionare 
trebuie elaborat nu înainte, 
ci după ce întreprinderile au 
precizate sarcinile de produc
ție șl de investiții. Nomina
lizarea integrală a planului 
de producție este pe deplin 
realizabilă. Consider însă 
că sînt necesare anumite 
îmbunătățiri ale metodolo
giei actuale.

Direcțiile generale să 
defalce pe întreprinderi, 
corespunzător prevederilor 
planului de stat, numai o 
parte a producției — șl 
anume, sortimentele com
plexe, principale. Cele
lalte cantități și sortimen
te să fie nominalizate prin 
raporturi contractuale di
recte între întreprinderi.

Aceasta presupune crește
rea atribuțiilor și a răspunderii 
conducerilor de întreprinderi 
la încheierea contractelor e- 
conomice, la prospectarea 
pieței, la consultarea și stabi
lirea furnizorilor.

Este absolut necesar, așa 
cum au arătat și alți par
ticipant la discuție, să se 
interzică direcțiilor generale 
de a modifica nejustificat 
planul de producție al între
prinderilor la începutul anului 
sau în cursul realizării lui. 
Eventualele schimbări — 
cerute de evoluția progre
sului tehnic, de necesitățile 
economiei — să fie urmate 
operativ de modificări co
respunzătoare în planul de 
aprovizionare. Mă asociez 
întrutotul și părerii privind 
înlăturarea practicii dăună
toare a unor direcții generale 
de a alinia planul unor în
treprinderi la nivelul realiză
rilor medii sau chiar mai mici 
obfinute într-un trimestru, de 
a suplimenta nejustificat sar
cinile altor unități la diferit« 
indicatori. Asemenea mă
suri, pe care trebuie să le 
ia conducerile ministerelor, 
vor asigura stabilitatea 
planului la nivelul între

prinderii, vor stimula și 
mai mult inițiativa colecti
velor în realizarea sarcini
lor complexe ce le revin în 
noul cincinal și — ceea ce 
e important pentru aprovi
zionare — vor bara forma
rea stocurilor supranorma- 
tive de materii prime și 
materiale. Iată de ce 
sînt de acord cu propunerea 
ca atît stimularea, cît și răs
punderea materială a lucră
rilor din direcțiile generale 
să fie legate și de modul în 
care se asigură aproviziona
rea unităților subordonate, 
stabilitatea planului de pro
ducție, nu numai la începu
tul anului, ci și în timpul 
trimestrelor.

Concomitent, organele fi- 
nanciar-bancare nu trebuie 
să admită sub nici un mo
tiv ca forurile tutelare să 
nu coreleze nivelul indica
torilor financiari cu pro
ducția, cu mărimea stocu
rilor și a fondurilor circu
lante. Cu ajutorul pîrghii- 
lor de care dispun, ele au 
posibilitatea de a întări con
trolul economic și financiar 
în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale, veghind 
ca aceasta să corespundă 
necesităților reale ale pro
ducției și prevenind des
chiderea finanțării unor 
planuri de aprovizionare 
imperfecte, cu incertitudini. 
Aceasta corespunde întru
totul cerinței puse de 
Congresul al IX-lea al 
partidului, ca la fiecare leu 
cheltuit să se asigure o e- 
ficiență economică ma
ximă.

ÎNTRE FURNI
ZOR Șl BENE
FICIAR: CEA 
MAI SCURTĂ 

CALE

Dacă respectarea crite
riului oportunității vizează 
perfecționarea metodolo
giei aprovizionării tehnico- 
materiale, operativitatea se 
referă, în special, la sim
plificarea organizării acti
vității în acest domeniu. 
Din discuție s-au desprins 
puncte de vedere judicioa
se în legătură cu reparti
zarea bazelor de aprovizio
nare, îmbunătățirea siste
mului de acordare a repar
tițiilor de materii prime și 
materiale, restrîngerea no
menclatorului de produse 
dirijate.

VASILE GHEORGHIU, 
directorul contabilității de 
la Întreprinderea de cons
trucții siderurgice Hune
doara : Susțin părerea că 
actuala amplasare a baze
lor de aprovizionare nu 
corespunde stadiului de 
dezvoltare și repartizării 
teritoriale a forțelor de 
producție. Este cu totul ne
firesc ca în trei orașe să 
existe aproape jumătate din 
numărul bazelor, iar în re
giuni ca Argeș, Iași, Bacău, 
Suceava, ele să lipsească, 
în această situație nu sa 

poate vorbi de operativita
te în aprovizionare. Pentru 
că una este ca o întreprin
dere din Capitală să se a- 
provizioneze chiar din Ca
pitală, și alta ca o unitate 
din Suceava să primească 
materiale din București. In 
acest ultim caz, se pierde 
mult timp, se cheltuiesc 
sume importante cu trans
porturi la distanțe lungi. 
Din această cauză, multe 
întreprinderi nu pot să se 
aprovizioneze prompt cu a- 
numite materii prime sau 
materiale de care au ne
voie.

Dacă socotim că pe 
întreaga economie se fo
losesc circa 100 000— 
120 000 de sortimente de 
materii prime șl materia-, 
le, care sînt solicitate de 
mii de întreprinderi, mari 
și mici, în diferite peri
oade ale anului, se înțe- 
lege cît este de necesară 
o nouă repartizare a ba
zelor de aprovizionare 
pe teritoriul țârii.

Creșterea operativității în 
aprovizionarea tehnico-ma
terială este strîns legată și 
de îmbunătățirea actualului 
sistem de acordare a repar
tițiilor de materii prime și 
materiale, de reducerea no
menclatorului de produse 
dirijate. Sînt întrutotul de 
acord cu economiștii care sus
țin că gama de materiale di
rijate este în prezent prea 
largă. Intr-adevăr, ea cu
prinde materii prime și ma
teriale fabricate de indus
tria noastră în cantități su
ficiente. Iată de ce 
propun ca numai materiile 
prime și materialele de bază, 
de mare importanță econo
mică, să fie dirijate. Cele ex
cedentare, cu circulație cu
rentă rapidă, precum și 
cele temporar deficitare să 
nu mai fie repartizate cen
tralizat. Pe această cale 
s-ar înlesni achiziționarea 
lor, s-ar înlătura zecile de 
formalități și de vize. Ceea 
ce este și mai important, 
s-ar simplifica mult siste
mul de acordare a reparti
țiilor, de întocmire a speci
ficațiilor de materii prime 
și materiale. Metodologia în 
vigoare, deosebit de rigidă, 
obligă întreprinderile să

Stabilirea relațiilor pe 
termen lung între între
prinderi constituie o cerin
ță a îmbunătățirii aprovi
zionării tehnico-materiale 
în cincinal. Discuția a scos 
în evidență că ceea ce îm
piedică practicarea relații
lor de lungă durată este 
faptul că în circulația ma
terialelor de la producător 
la consumator intervin or
gane intermediare, că nu se 
ține seama de avantajele 
specializării întreprinderi
lor. Se mai utilizează încă 
tranzitul achitat și tranzi
tul organizat, forme depă
șite de nivelul dezvoltării 
unităților consumatoare.

ION TOADER, șeful ser
viciului aprovizionare al 
Șantierului naval Brăila : 
în cincinal se vor adînci 
specializarea și diversifica
rea producției. Vor fi mai 
multe unități profilate pe 
anumite produse : metal, 
laminate, becuri și tuburi 
fluorescente, ciment, rul
menți, diferite tipuri de 
mașini-unelte. Introducerea 
pe scară largă a relațiilor de 
lungă durată presupune, pe 
de o parte, sincronizarea pro
ducției furnizorului și benefi
ciarilor. Planurile lor de 
producție trebuie puse de 
acord, decalate în timp. Pe 
de altă parte, orice îmbu
nătățire în producția furni
zorului trebuie cunoscută 
de beneficiar și invers.

Colaborarea permanentă 
între întreprinderile care 
stabilesc între ele relații 
de lungă durată ar contri
bui la întărirea încrederii 
reciproce, ar asigura satis
facerea promptă ■ cerin

comande și să contracteze 
materiale — potrivit repar
tițiilor primite — chiar 
dacă nu mai au nevoie de 
ele. Șl Invers, cînd se soli
cită urgent un material, 
obținerea repartiției se tă
răgănează.

Consider că ar trebui să 
se acorde- repartiții numai 
pentru produsele dirijate 
în mod centralizat. Pentru 
celelalte, să se extindă co
menzile directe între în
treprinderi.

Prin aceasta s-ar mări 
mult viteza de rotație a 
mijloacelor circulante, cu 
efecte extrem de favora
bile asupra întregii econo
mii.

ELASTICITATE
- DAR ÎN 

CONDIȚIILE 
CONFRUNTĂ

RII PERMA
NENTE CU 
REALITATEA

La prima vedere, s-ar pă
rea că și în prezent se 
practică o aprovizionare e- 
lastică. Se susține uneori 
că tocmai aproximațiile la 
întocmirea planului de a- 
provizionare ar conferi a- 
cestuia elasticitate. Acesta 
este un raționament eronat., 
deoarece incertitudinile nu 
pot constitui niciodată o 
bază de calcul. Iar dacă 
toate întreprinderile lu
crează cu aproximații, a- 
tunci cum se vor putea sta
bili obligațiile lor precise ? 
S-a propus respectarea cri
teriului elasticității, dar nu
mai în condițiile existenței 
unui plan de aprovizionare 
realist, care reflectă cerin
țele producției.

SPIREA DIACONU, di
rectorul adjunct al Uzine
lor de produse sodice-Ocna

țelor beneficiarului cores
punzător posibilităților de 
producție ale furnizorului.

Părerea mea este că nu-i 
deloc normal ca o între
prindere să solicite în 
cursul unui an același ma
terial de la 3—4 unități 
producătoare.

EMIL ION GIURGIUCÄ, 
director adjunct pentru a- 
provizionare în Trustul 
Central GOSTAT : Rela- 
lațiile pe termen lung nu 
pot fi concepute în cadrul 
îngust al actualului sistem 
de raporturi contractuale. 
De aceea, consider și eu că 
este absolut necesar să se îm
bunătățească condițiile fun
damentale de livrare, astfel 
ca ele să cuprindă numai 
principalele obligații ale păr
ților. Totodată, se cuvine să 
fie înlocuite pe cît posibil 
contractele cu confirmări 
de comenzi, indiferent de 
valoare. Este nimerit, după 
părerea mea,

să se stabilească peri
oade fixe, anuale sau tri
mestriale, în care benefi
ciarii să contracteze cu 
furnizorii noi cantități de 
materiale necomandafe 
inițial, sau să revadă pre
vederile contractelor pe 
termen lung,

cu această ocazie perfec- 
tîndu-se toate comenzile. 
Condițiile fundamentale ar 
trebui să prevadă și obliga
ția ca ministerele producă
toare să emită planurile de 
repartiții la anumite ter
mene (trimestrial, anual, la 
doi ani sau la cinci ani), iar 
în caz de nerespectare a 
termenelor să se aplice pe
nalizări. Se desprinde în 

Mureș : Ar fi dăunător ca 
planul de aprovizionare să 
fie considerat ca ceva 
imuabil, bătut în cuie. El 
trebuie adaptat continuu la 
necesitățile producției. Dacă 
aprovizionarea nu ar fi su
plă, elastică, nu numai că 
ar fi imposibil să se achi
ziționeze rapid noi materia
le care conferă produsului 
finit caracteristici tehnice 
și calitative superioare, dar 
nu s-ar putea preîntîmpina 
stocurile supranormative. 
Din aceste considerente, 
socotesc că confruntarea pe
riodică, decadal și lunar, a 
prevederilor planului de a- 
provizionare cu necesitățile 
producției, trebuie să devină 
o regulă pentru toate între
prinderile.

Criteriul elasticității are 
în vedere și o altă latură : 
renunțarea la unele co
menzi sau repartiții de ma
terii prime și materiale. Tn 
această privință s-au pro
pus mai multe soluții.

Consider că varianta ac
ceptabilă constă în stabi
lirea unor termene de re
nunțare diferențiate pe 
ramuri și produse, care să 
corespundă cît mai bine 
ciclurilor de fabricație ale 
beneficiarului.

Cu alte cuvinte, orice 
renunțare trebuie făcută 
din timp — și aceasta 
depinde de spiritul de 
prevedere al conduceri
lor de întreprinderi — și 
nu atunci cînd se constată 
că un anumit material pri
sosește. O asemenea practi
că nici nu poate fi admisă, 
întrucît ar aduce mari pre
judicii financiare furnizo
rului, iar întreprinderea 
beneficiară, ar fi absolvită 
de răspunderea ce-i revine 
de a elabora un plan de a- 
provizionare cît mai exact. 
Stabilirea unor termene ju
dicioase, diferențiate pe ra
muri, în cadrul cărora se 
poate renunța la anumite 
cantități de materii prime 
și materiale, ar permite 
furnizorului să ia cele mai 
corespunzătoare măsuri 
preventive, ar elimina po
sibilitatea de a se fabrica 
produse fără desfacere a- 
sigurată.

mod Imperios necesitatea de 
a căpăta caracter de lege 
principiul potrivit căruia be
neficiarii să fie obligați să 
primească produsele contrac
tate cu furnizorii numai afund 
cînd se respectă riguros con
dițiile de calitate stabilite.

BAZE SPECIA
LIZATE Șl DE
POZITE - BA
ZAR

Este de la sine înțeles că 
prin extinderea relațiilor 
de lungă durată între fur
nizori și beneficiari va scă
dea într-o oarecare măsură 
rolul bazelor. S-a conturat 
părerea, aprobată de mai 
mulți participanți la dis
cuție, că sînt suficiente 
numai două categorii de 
baze de aprovizionare — 
baze specializate și depozi-

I
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te-bazar — care, bine orga
nizate, ar putea satisface cu 
promptitudine cerințele în
treprinderilor.

OCTAVIAN CLEJ, șef de 
serviciu în D.G.A.D. din 
Ministerul Industriei Ali
mentare : Susțin întrutotul 
Ideea organizării de baze de 
aprovizionare șl desfacere 
profilate șl specializate. Ase
menea baze trebuie să fie 
întreprinderi puternice, do
tate cu spații de depozitare, 
înzestrate cu mijloace de 
transport, de încărcare- 
descărcare, capabile să 
practice . < o aprovizionare 
tehnfco-materială operati
vă. După părerea mea, me
nirea organizării unor ase
menea baze ar fi să aprovi
zioneze întreprinderile care 
nu întrețin relații contractuale 
pe termen lung. Contează 
cantitățile de materiale care 
circulă ? Desigur. Nu este 
economic să se vehiculeze 
prin baze ciment, geamuri, 
cherestea, materiale feroa
se în toate sortimentele, a- 
parataje electrice, chimi
cale în cantități de 
zeci de tone. De aceea, 
sînt de părere că organele 
care analizează posibilitățile 
de îmbunătățire a aprovizio
nării tehnico-materiale să 
determine, prin calcule, can
titatea optimă, economică, 
ce poate fi livrată prin baze. 
Necesarul de materiale de 
întreținere și exploatare — 
pe care întreprinderile le 
aprovizionează în cantități 
mai mici — să se aprecieze 
pe bază de date statistice, 
luîndu-se în calcul o peri
oadă mai îndelungată.

Cred că în aceste domenii 
ar aduce un mare serviciu fo
losirea metodelor matematice, 
care ar permite stabilirea 
pe baze științifice a canti
tăților de materiale nece
sare, a traseelor de urmat,

Perfecționarea metodolo
giei și organizării aprovi
zionării tehnico-materiale 
va oferi un cadru propice 
îmbunătățirii activității ca
drelor care lucrează în ser
viciile de aprovizionare ale 
întreprinderilor. Complexi
tatea problemelor pe care 
le au de soluționat pentru 
ca întreprinderile să fie a- 
sigurate ritmic cu materiile 
prime și materialele ne
cesare

cere economiștilor șl ca
drelor tehnice din aceste 
servicii să cunoască apro
fundat procesul de pro
ducție, să aibă un spirit 
de prevedere ascuțit, să 
dovedească operativitate 
în muncă. Din activitatea 
lor trebuie înlăturate ru
tina și empirismul, făcînd 
loc larg calculului econo
mic, evidenței, cunoaște
rii științifice.

Aceasta presupune îna
inte de toate o bună pre
gătire profesională.

TEODOR SIGARTĂU, 
șef serviciu aprovizionare, 
desfacere și transport al 
Fabricii de zahăr Luduș : 
La serviciul aprovizionării 
sînt necesari oameni care 
au cunoștințe suficiente 
privind calitatea, caracte
risticile și sortimentele 
materiilor prime și mate
rialelor, modul de întoc
mire a unor norme științi

In cadrul discuției organizate de ziarul nostru s-au acumulat numeroase 
sugestii și propuneri de un real folos privind posibilitățile de Îmbunătățire a 
aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor. Firește, ele nu sînt sin
gurele. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au scris ziarului și remarcăm 
că scrisorile și articolele primite au ridicat cu competență o serie de probleme 
importante d’in acest domeniu. într-un număr viitor al ziarului vom publica pă
rerea unor organe economice centrale cu privire la căile de perfecționare a 
aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor.
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în funcție de diferite cri
terii etc.

CONSTANTIN NEGU- 
LESCU, șef serviciu a- 
provizionare-desfacere al 
O.R.A.D.-Ploiești : A deve
nit necesar să se creeze, în 
fiecare regiune,

depozite-bazar care să a- 
provlzloneze — cu abso
lut toate produsele ce nu 
se găsesc în bazele spe
cializate — întreprinde
rile, Indiferent din ce ra
mură fac parte, dar nu
mai pentru cantitățile ne- 
vagonabile.

Aceste depozite-bazar să 
fie amplasate la distanțe 
aproximativ egale de între
prinderile din regiune. 
După cum au arătat și cei
lalți participanți la discuție, 
între beneficiari și depozitele- 
bazar nu s-ar încheia contrac
te, ci s-ar practica sistemul co
menzilor simple. Bineînțeles, 
la sfîrșitul fiecărui an, a- 
ceste depozite și-ar revizui 
stocurile și le-ar completa 
pe baza cunoașterii cere
rilor de materiale ale în
treprinderilor. Nimerit ar 
fi ca între depozite să se 
practice schimbul de pro
duse cu mișcare lentă pen
tru a se preîntîmpina orice 
imobilizare de fonduri ma
teriale.

O POLITICĂ 
CÎT MAI REA
LISTĂ A STO
CURILOR

GHEORGHE VINTILÄ, 
inspector șef adjunct al Fi
lialei Sibiu a Băncii Națio

fice de aprovizionare, de 
calculare a stocurilor, de 
elaborare a unor analize 
economice. Munca lor e 
muncă de răspundere, în
trucît lucrătorii din aceste 
servicii mînuiesc și anga
jează importante valori 
materiale. Iată de ce sus
țin că în acesf comparti
ment nu pot lucra niște sim
pli executanți, care să a- 
provizloneze întreprinderea 
„după ureche", fără a cu
noaște permanent „pulsul” și 
cerințele producției. Propun 
ca serviciul aprovizionării 
să fie ridicat în rîndul 
compartimentelor tehnice 
din întreprinderi.

GEORGE MORARIU, șe
ful serviciului aprovizio
nare FANEM-București : 
După părerea mea, dacă 
în unele întreprinderi 
apar deficiențe în apro
vizionarea tehnico-mate
rială, aceasta se datoreș- 
te insuficientei corelări 
între activitatea de pro
ducție, investiții, aprovi
zionare și desfacere. Nu 
e deloc firesc ca planifica
rea producției și investiții
lor să fie coordonată de di
rectorul întreprinderii, în 
timp ce aprovizionarea teh
nico-materială să fie sub
ordonată directorului ad
junct sau contabilului-șef. 
Tocmai așa se explică de 
ce de multe ori, atunci cînd 

nale : Cred că simultan cu 
perfecționarea activității 
de aprovizionare tehnico- 
materială va trebui îmbu
nătățită și politica stocu
rilor. De altfel, acestea sînt 
două cerințe care se inter
ferează, se condiționează 
reciproc.

FUNDAMENTAREA ȘTI
INȚIFICĂ A PLANULUI DE 
APROVIZIONARE, EXTIN
DEREA RELAȚIILOR DE 
LUNGA DURATĂ Șl 
CREAREA BAZELOR SPE
CIALIZATE Șl DEPOZITE- 
LOR-BAZAR VOR ÎN
GUSTA Șl CHIAR ÎNCHI
DE CANALELE DE FOR
MARE A STOCURILOR 
SUPRANORMATIVE./

De ce ? întreprinderile 
nu-și vor mai crea decît 
stocuri tehnologice și de 
rezervă de materii prime și 
materiale — și numai pen
tru acestea vor primi re
partiții. Celelalte categorii 
de stocuri se vor forma la 
baze. în privința mărimii 
stocurilor de rezervă și 
tehnologice, desigur că vor 
fi necesare calcule deta
șate. Se înțelege că nive- 
lol acestor stocuri nu poate 
fi nici prea mare, dar nici 
prea redus, căci în acest 
ultim caz, întreprinderile 
ar fi nevoite să apeleze 
prea des la baze. Un criteriu 
esențial de care ar trebui să 
se țină seama în mai mare 
măsură la determinarea stocu
rilor este, după părerea mea, 
durata ciclului de fabricație.

se hotărăște trecerea la fa
bricarea unui produs sau 
la execuția unei lucrări, se 
analizează doar posibilită
țile de ordin tehnic și se 
neglijează adeseori achizi
ționarea și calitatea mate
riilor prime sau materia
lelor.

Serviciul aprovizionare 
nu este a cincea roată la 
căruță șl el merită să-și 
ocupe locul cuvenit ca și 
compartimentele tehnice. 
Consider că organul de 
aprovizionare din între
prindere trebuie să fie 
coordonat de același 
membru din colectivul de 
conducere care are în 
subordine serviciul planifi
cării.

Garanția eficienței acti
vității serviciului de apro
vizionare constă în modul 
în care acest compartiment 
este ținut la curent cu 
schimbările intervenite în 
procesul tehnologic, cu ni
velul consumurilor speci
fice realizate în producție. 
Mă asociez și eu punctelor 
de vedere potrivit cărora 
dezvoltarea Inițiativei lucră
torilor de la aprovizionare și, 
mal ales, luarea în conside
rare de către conducerile teh- 
nico-adminlstrative a propu
nerilor lor vor asigura ridi
carea nivelului activității 
economice și financiare a 
întreprinderilor pe o nouă 
treaptă.
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Muzeul, colecția de artă 
sau științifică, depozitare 
ale unor comori inestima
bile, constituie pentru 
miile de oameni ai mun
cii care le frecventează, o 
adevărată școală. Așa 
cum spune acad. GEOR
GE OPRESCU, „s-a a- 
juns ca astăzi, în țara 
noastră, instituțiile mu
zeale sa se înmulțească în 
proporții nebănuite, să 
devină factori activi de 
cultură, care și-au dobîn- 
dit un mare prestigiu și o 
mare ■ influență spiritu
ală".

Să folosim 
spațiul pentru 
prezentarea 
celor mai 
valoroase 
lucrări

Numeroși participant! 
la ancheta noastră në-au 
vorbit despre buna orga
nizare a unor muzee din 
Capitală și din țară, care 
își valorifică colecțiile 
după criterii științifice 
riguroase și într-o îngri
jită prezentare. Acad. 
GEORGE OPRESCU con
sideră că „cel mai logic 
și mai eficace fel de ex
punere este cel în care 
obiectele, dintre care nici 
unul n-a fost făcut în ve
derea muzeului, amintesc 
scopul pentru care èlè au 
fost create și, chiar atunci 
cînd majoritatea expona
telor este constituită din 
tablouri, cum este cazul 
Muzeului de artă al Re
publicii, aceste tablouri 
sînt îmbinate cu sculpturi, 
cu obiecte de artă decora
tivă și chiar cu mobilier 
și Ceramică, în proporții 
care să dea un aer de via
ță veritabilă, amintind de 
atmosfera în care acestea 
s-au născut și pentru care 
erau destinate. De altfel, 
acest mod de expunere 
este nu numai cel mai plă
cut, dar și cel mai didac
tic, avînd în vedere in
fluențele reciproce ale di
verselor arte trăind în a- 
ceeași perioadă“.

Din relatările mai mul
tor interlocutori — în ma
joritate referindu-se la 
muzeele de artă, dar ridi- 
cîndu-se și probleme co
mune altor muzee — re
iese însă că

adesea se abandonea
ză criteriile știlrs)ifice, 
uneori din dorința de 
a expune cît mai mul
te lucrări, alteori din 
cauza concepției ne- 
juste că muzeul tre
buie să prezinte, indi
ferent dacă posedă sau 
nu materialul necesar, 
toate aspectele posibi
le ale evoluției artei, 
tehnici: etc. în acest 
caz, spațiile goale se 
completează cu lucrări 
neaufentice, cu sche
me, diagrame, panouri 
de fotografii fără inte
res muzeistic deosebit.

„Muzeul din Brașov, 
spune criticul de artă 
MIRCEA POPESCU, are 
o bună colecție din ope
rele lui Grigorescu și ale 
altor clasici, dar acestea 
sînt amestecate și cu lu
crări slabe. Acest lucru 
nu trebuie admis. Și la 
Muzeul de artă din Bra
șov și la alte muzee tre
buie revizuită sistematic 
prezentarea artei noastre 
din secolul XX, pentru că 
lucrări bune stau adesea 
alături de lucrări medio
cre. Muzeul Brukenthal 
ar trebui, de asemenea, 
să valorifice mai bine 
fondul de opere de care 
dispune, îndeosebi prin 
crearea unei secții de artă 
medievală, domeniu în 
care dispune de nume
roase piese interesante".

După părerea unor spe
cialiști, tendința de a in
clude în muzee cu tradi
ție, ca Brukenthalul, cate
gorii de exponate care nu 
intră în profilul lor, riscă 
să le dea un caracter ete- 
roclit.

Rêferindu-se la muzeul 
de științe naturale din Si
biu, ELENA BAZILES- 
CU, muzeograf din Craio
va, observă că aici te ră
tăcești printre exponate 
dispuse fără nici un cri
teriu de selecție. „Literal
mente te pierzi în colecți
ile de rațe și gîște, care 
prin mulțimea lor te în
curcă. în loc să-ți lumine
ze cunoștințele". Despre 
selecționarea exponatelor, 
condiție a bunei ilustrări 
a valorilor, a școlilor ar
tistice și tendințelor unei 
școli ne-a vorbit tov. 
TUDOR IONESCU, șeful 
galeriei de artă a Muzeu
lui Brukenthal din Sibiu : 
„După părerea mea, în 
muzee ar trebui să se ex
pună dacă nu exclusiv 
piesele capitale, cel puțin 
cele m.ai semnificative, 
mai frumoase. Restul, de 
o valoare documentară,
să fie depozitate pentru 
specialiști. Altfel, riscăm 
să încărcăm inutil sălile,

■ Profil

■ Ghidaj

h Activitate
propagandistică

■ Cercetare 
științifică

UN VAST
ANCHETA:

dar lipsesc călăuzele
sau să-i. derutăm pe 
vizitatori. Dificultatea în
cepe o dată cu selectarea 
lucrărilor. Cè se întîmplă, 
practic ? Criteriile osci
lează nu numai din cauza 
coeficientului personal de 
subiectivitate, dar și a 
faptului că' piesele, chiar 
cele din expoziție, dar 
mai ales din depozit, nu 
sînt suficient studiate. 
La Sibiu, de exemplu, 
mai avem în depozite pes
te 200 de tablouri anoni
me necercetate. Situa
ția nu e cu mult mai 
îmbucurătoare nici la mu
zeele de artă, pe care le 
cunosc mai bine, din Iași, 
Cluj, Timișoara, Arad, O- 
radea și chiar din Bucu
rești. De aceea, se itnpu- 
ne cred ca în planul de 
muncă al fiecărui muzeu 
să se preVădă, Cil necesi
tate, studierea intensă a 
depozitelor, în vederea 
scoaterii la lumină a celor 
mai interesante piese".

„Tendința de a expune 
„de toate pentru toți" — 
remarcă ION FIRU, di
rectorul Muzeului regional 
al Olteniei, vine de la o 
concepție muzeistică în
vechită". Introducînd, așa 
cum se face la muzeitl 
din Corabia) o mare can
titate de materiale didac
tice, planșe, mulaje care 
ajung să pună în umbră 
piesele autentice) se slă
bește dacă nu chiar se 
anulează orice interes viu 
al vizitatorului. Specia
liștii apreciază ca gre
șită practica de acum 
cîțiva ani de a înfiin
ța negreșit muzee în 
toate localitățile, fie că 
posedau satt nu piese va
loroase. Așa au apărut 
muzëele de la Caracal, 
Stoenești, Strehaia, Ple- 
nița, sărace fiecare în lu
crări autentice.

„La Muzeul de artă din 
Constanța, spune criticul 
PETRU COMARNESCU, 
piesele de o rară valoare 
sînt deseori scoase pentru 
a face toc unor expoziții 
temporare cu teme și pre
ocupări artistice nu întot
deauna interesante. Mă 
întreb: oare nu S-ar putea 
găsi în acest oraș posibi
litatea amenajării unei 
săli pentru expoziții, lă- 
sînd colecțiile muzeului 
în dispoziția lor inițială ?" 
(Ni se semnalează o si
tuație similară la Tg. Mu
reș ș.a.). Referindu-se în 
cohtinüare la „fëzëfvêle 
de aur“ pe care le posedă 
numeroase muzee și co
lecții, interlocutorul nos
tru a spus : „O categorie 
importantă de lucrări — 
este vorba de grafică, a- 
Cuarelă și păstei — esté, 
după părerea mea, ne
dreptățită chiar și la Mu
zeul de Artă al Republicii 
și la Biblioteca Academiei 
(cabinetul de stampe). 
Cantități importante de 
asemenea lucrări se află 
închise în sertare și du
lapuri și la ele au acces 
numai specialiști. Mi se 
pare imperios necesară 
punerea în circulație pu
blică a cataloagelor".

E necesar ca muzeele 

noastre să întreprindă o ac
țiune bine gîndifă și orga
nizată, sub îndrumarea spe
cialiștilor, de triere și selec
tare riguroasă a operelor 
expuse și a fot ceea ce este 
valoros în depozite. De la 
caz la caz, este necesară 
revizuirea concepției de sis
tematizare a materialului, 
plecînd de la realități și nu 
de la scheme dinainte stabi
lite, adică de la valorile au
tentice existente.

Muzeul 
trebuie 
să aibă o 
individualitate 

raESTzsazsaBsasawBErasssMsassKsi

Plecînd, în cele mai 
multe cazuri, aproape in
variabil, de la concepția 
expunerii exhaustive a 
materialului existent, sau 
în alte cazuri, de la năzu
ința utopică de a înfățișa, 
într-un muzeu, toate as
pectele evoluției artei, 
tehnicii sau civilizației, 
înlocuind spații mari de 
expoziție vie cu „artifi
cii“, era firesc ca profilul 
multor muzee și colecții 
să-și piardă individualita
tea, să nu reprezinte cëea 
ce este specific și unicat, 
ceea ce este într-adevăr 
interesant și semnificativ. 
Iată observațiile prof. 
NICOLAE SIMACHE, di
rectorul Muzeului regio
nal din Ploiești : „în re
giunea noastră ar fi fost 
posibilă profilarea mai 
distinctă a muzeelor afla
te în diferite localități. 
La Tîrgoviște, vechea ce
tate de scaun, important 
centru cu vestigii de viață 
feudală, Milzeiit nu s-a 
preocupat să ilustreze a- 
ceste caracteristici cu 
material local specific i la 
Vălenii de Munte ar fi 
fost normal să se organi
zeze un muzeu etnografic 
și de artă populară, în 
timp ce la Urlați — un 
muzeu al podgoriilor, al 
aspectelor bogate legate 
de Viticultură — străveche 
îndeletnicire a löcüitorilOr 
de aici. Interesant mi se 
pare muzeul de ceasorni
ce din Ploiești — Unicul 
de acest fel din țară. Dar 
el este încă găzduit în
tr-o încăpere necorespun
zătoare. nu este pus în 
valoare cüm trebuie, né- 
fiind cunoscut încă nici 
măcar de ghizii O.N T - 
„Cdrpați".

„Nu toate muzeele, 
chiar cele importante, pot 
să asigure o reprezentare 
corespunzătoare a tuturor 
artiștilor noștri de seamă, 
ne spUhe cfiticüi ANA- 
TOL MÎNDRESCU. Ne-am 
aștepta mai degrabă, să 
găsim. în fiecare muzeu 
un accent, o anumită spe
cificitate, ca muzeele să

aibă o Individualitate, o 
personalitate. Știu, de 
exemplu, că la Craiova 
muzeul îmi Va ofëri o 
imagine sugestivă despre 
cîțiva artiști) știu că în 
afară de Grigorescu, Pe- 
trașcu sau Pallady, voi 
căpăta o imagine cuprin
zătoare despre anumiți 
creatori legați, într-un fel 
sau altul, de acele locuri, 
cum sînt Ghiață, Țucules- 
cu, Brâncuși. și Anghel. 
Nu am în vedere un parti
cularism, un regionalism cu 
orice preț, ci niște accen
te, cu anumită justificare. 
La Iași găsesc lucrări im
portante ale artiștilor 
moldoveni din secolul 
XIX) și, în ultima vreme, 
ale unor artiști mari din 
secolul XX ca Pettașcu, 
Pallady — care înainte 
erau nesatisfăcător repre- 
zentați — și astfel mu
zeul din Iași începe să-și 
contureze o personalitate. 
Acest caracter lipsește, de 
pildă, la muzeul din ClUj. 
Acolo ai marea satisfac
ție de a vedea o bogată 
colecție din lucrările iui 
Luchian. Dar ne-am fi 
așteptat ca arta româ
nească contemporană, fi
guri importante de artiști 
ardeleni ca Romulus La- 
dea, Catul Bogdan și alții 
să capete un spațiu mai 
larg in muzeu".

După cum arată criticul 
DAN GRIGORESCU, deși 
Muzeul de AHă din Bucu
rești se prezintă, catego
ric, cu un profil propriu 
distinct lipsesc din colec
țiile sale artiști reprezen
tativi pentru pictură na
țională. M-dș referi aici la 
Theodorescu-Sioh, la Va
sile PopëSCü, la IörtfUleS- 
cu-Yör, la Eletia Popëéa“ 
(și Gabriel Popescu — 
adaugă P. COMARNES
CU). Mai mulți partici
pant! la anchetă au arătat 
că Muzeul de Artă al Re
publicii nu esté înzestrat 
bu opere reprezentative 
pentru toate perioadele și 
tot teritoriul țării.

„Muzeul Moldovei“ din 
Iași, conține, în colecțiile 
sale, piese extrem de va
loroase, dar vizitatorii tă- 
mîn nedumeriți de faptul 
că din istoria Moldovei — 
așa cum este înfățișată în 
acest muzeu — lipsesc 
materiale rezultate din 
săpăturile arheologice de 
la Bîrlad, Pașcani, Vaslui, 
Huși, materiale despre a- 
nul 1848, ș.a.

Pentru evitarea risipirii 
operelor în numeroase 
muzee, tov. NICOLE 
BORTEȘ, directoarea Mu
zeului de ârtă din Craio
va. este de părere ca 

forurile de resorf, în 
frunte cu Comitetul de 
Sfat pentru Cultură și 
Artă, să studieze even
tual o redistribuire a 
unor lucrări, între di
ferite muzee, avînd în 
vedere întărirea carac
terului specific al fie
căruia.

„Uneori, fondul existent 
în depozite, spațiul de 
care dispun muzeele, ca 
și cadrele pe care le au 
nu permit abordarea unui 

domeniu atît de mare, 
cum este cel al științelor 
naturii — arată tov. MA
RIUS MOGA, directorul 
Muzeului regional al Ba
natului. Ținînd seama 
de condițiile specifice fie
cărui muzeu, ar trebui 
să se ajungă la o specia
lizare a diferitelor uni
tăți".

In ce privește organiza
rea unbt noi muzee precis 
profilate, este în studiu 
înființarea în Capitală a 
urnii muzeu de istorie a 
poporului român, a unui 
muzeu de artă româneas
că și universală din seco
lul XX și a unui muzeu 
de artă populară. O mare 
însemnătate va avëa alcă
tuirea unei evidențe ști
ințifice a întregului patri
moniu artistic național, 
proiectată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Cit de califi
cat, accesibil 
și atrăgător 
e ghidajul ?

Pentru ca muzeele noa
stre să-și poată îndeplini 
rolul de factor cultural- 
educativ este necesar să 
fie privită cu toată serio
zitatea — și rezolvată — 
problema ghidajului, ade
seori subapreciată încă.

„îmi iau permisiunea — 
ne-a spus acad. G. O- 
PRESCU — să repet u- 
nele lucruri despre care 
am scris mai pe larg în
tr-un articol publicat a- 
cum cîteva luni în „Scîn- 
teia". Mă refer în primul 
rînd la ghizi — de a că
ror activitate depinde în 
cea mai mare măsură cul
tivarea, îmbogățirea spi
rituală a publicului.

Există pe alocuri șl 
ghizi buni, cu expe
riență, oameni cultivați 
și inimoși. Dar sînt pu
țini, mult prea puțini 
în raport cu cei care 
practică această înde
letnicire fără a avea 
pregătirea strict nece
sară. In Capitală, dar 
mai ales la unele mu
zee din țară, problema 
se pune cu deosebită 
acuitate. Recitarea au
tomată a unui text în
vățat pe derost și cîte 
o dată înțeles numai pe 
jumătate — là aceasta 
se rezumă, chiar în 
muzee importante, „în
drumarea" grupului de 
vizitatori și, uneori, nu 
se face nici măcar atît. 
Ghidul trebuie să aibă 
acea cultură și pregă
tire de specialist, acea 
experiență care să-i 
permită să prezinte 
muzeul în expuneri li

bere, competente și a- 
frăgăfoare, adapfîn- 
du-se vîrstei și nive
lului diferitelor cate
gorii de vizitatori șl 
fiind capabil să răs
pundă cu claritate e- 
ventuaielor întrebări, 
chiar de detaliu, ale a- 
cestora.

Este o profesiune califi
cată, de mare răspundere 
care pe lingă multilaterale 
și profunde cunoștințe, 
presupune continuitate și 
pasiune în exercitarea ei. 
Absolut necesari în orice 
muzeu, ghizii trebuie re
crutați cu grijă și — cu 
egală grijă — trebuie for
mate elemente noi în in
stitutele de învățămînt 
superior. Nu este cîtuși 
de puțin o problemă de 
interes limitat, local, ci o 
problemă importantă a 
vieții noastre culturale".

Poetul MARCEL BRES- 
LAȘU a insistat asupra 
rolului negativ pe care-1 
poate avea — din punct 
de vedere al atragerii 
publicului spre muzee — 
îndrumarea formală sau 
pedanteria unor ghizi, 
fenomene care nu consti
tuie deloc o excepție. 
„Acești ghizi, a observat 
d-sa, îi pot face pe vizita
torii muzeului, și mai ales 
pe începători, să se lase 
păgubași, așa cum unii 
comentatori la orele de 
inițiere muzicală la radio 
te pot face să închizi apa
ratul, intervenind cu 
„ascultați cît de catifelat 
sună viorile" și în felul a- 
ceSta făcîndu-te să nu le 
mai auzi de fel. Nu este 
numai o problemă de 
competență. Oamenii a- 
ceștia pot fi și t>obă de 
carte, dar e vorba de 
combaterea formalismului, a 
tendinței de a repetă fra
zele mecanic, fără Interes, 
cenușiu, nediferențiăf”.

Criticul MIRCEA PO
PESCU ne-a informat că 
perfecționarea ghidajului 
în muzee îi preocupă în 
prezent pe specialiștii de 
pretutindeni. „Ea trebuie 
să ne preocupe și pe noi, 
pentru că adesea, în mu
zeele noastre se practică 

un ghidaj oral rutinier, 
bazat pe debitarea u- 
nor texte învechite și 
în care accentul este 
pus pe descrierea ta
bloului și nu pe valo
rile plastice ale operei, 
îndeobște uscat, nedi- 
ferenfiat — acest ghi
daj nu folosește vizita
torului și nu contribuie 
la formarea gustului a- 
cestuia, la înțelegerea 
artei".

După ce a subliniat că 
activitatea unui ghid nu 
poate fi măsurată după 
numărul de grupuri pe 
care le-a condus într-o zi 
prin sălile muzeului, ci 
după interesul cu care a 
fost urmărit, OCTAVIAN 
BARBOSA, cercetător la 
Muzeul de artă al Repu
blicii, a arătat că : „Deși 
ghidul are o misiune atît 
de responsabilă, această 
activitate este de multe 

ori considerată doar ca un 
„debut", ca o primă 
treaptă în ierarhia mu
zeală. Perfecționarea ghi
zilor, pregătirea unor ca
dre de înaltă calificare, 
creșterea exigențelor față 
de acest sector esențial al 
muzeelor se cere însoțită 
de 0 recunoaștere — nu 
numai teoretică, dar și 
practică, administrativă 
chiar — a însemnătății 
îndrumătorului de mu
zee, acordîndu-i prețuirea 
ce i se cuvine".

Un vizitator al Muzeu
lui de artă al Republicii, 
ing. JEAN SÎMBOTEA- 
NU, ne-a vorbit despre 
ghidaj din perspectiva ce
lui care frecventează indi
vidual muzeele și în con
secință nu poate beneficia 
de îndrumările unui ghid 
(aceștia însoțesc doar gru
puri de 10—15 vizitatori). 
El a insistat asupra im
portanței „ghidajului Vi
zual", de la etichetele lu
crărilor pînă la textele 
scurte menite să dea pu
blicului o indicație de an
samblu asupra exponate
lor înmănuncheate în fie
care sală — mijloace de 
orientare care în multe 
locuri sînt inexistente sau 
nesatisfăcătoare. După pă
rerea criticului MIRCEA 
POPESCU,

„muzeele ar trebui să fie 
obligate să aibă afișate 
estetic, în fiecare sală, 
texte care să explice con
ținutul sălii respective, eti
chete la flecare lucrare. 
Dar nici Muzeul de Artă 
al Republicii nu are peste 
tot asemenea texte. Mu
zeele mal mari ar trebui să 
ofere vizitatorilor planuri 
de expunere care să le în
lesnească posibilitatea de 
a-și alege ușor sala pe care 
vor s-o viziteze".
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La standul 
de tipărituri

Numeroși cititori și-au 
exprimat nemulțumirea 
pentru faptul că vizitînd 
unele muzee, nu poți găsi 
la standul de tipărituri 
lucrări interesante și do
cumentate care să te aju
te să cunoști mai bine co
lecția muzeului respectiv 
și pe care să le poți păs
tra, spre a-ți aminti cele 
văzute. „Mi se pare inad
misibil — ne spune ing. 
JEAN SÎMBOTEANU — 
ca pînă și la Muzeul de 
Artă al Republicii, cea 
măi importantă instituție 
muzeală a țării, să nu pu
tem găsi decît volume sau 
albume cu caracter mo
nografic dedicate operei 
cîtorva artiști de seamă 
români ori străini ;

este regretabilă Ine
xistența, la standul mu
zeului, a materialelor 
de popularizare a sec
țiilor, a operelor ex
puse aici, a celor mal 
Importante piese din 
colecții.

In momentul de față, 
standul îți oferă doar un 
volum despre secția de 
Artă veche românească a 
muzeului, precum și un 
catalog al Galeriei uni
versale tipărit cu mulți 
ani în urmă și, deci, de
pășit. La alte muzee, în
deosebi în țară, situația 
este și mai proastă". 
Și alți vizitatori ai mu
zeelor noastre, între care 
studenta RODICA STA- 
NESCU sau tehnicianul 
PAVEL ROMOCEA ne-au 
vorbit despre neajunsul 
pe care-1 reprezintă ine
xistența materialelor de 
propagandă ; un tînăr pe 
care l-am întîlnit la sec
ția de științe naturale a 
Muzeului regional al Ol
teniei ne-a spus că vrînd 
să cumpere aici un pliant 
sau un ghid i s-a oferit 
ghidul Muzeului... de artă 
din localitate.

Directorul Muzeului re
gional al Banatului, MA
RIUS MOGA, ne-a spus : 
„Nu avem nici un fel de 
material de popularizare. 
Am pregătit textul unui 
ghid pentru secția de ști
ințele naturii, mai facem 
un pliant pentru secția de 
etnografie și altul pentru 
secția de istorie, dar nu 
avem deocamdată per
spectiva de a le edita cu- 
rînd. Editura Meridiane 
tipărește ilustrate, dar nu
mai de la un tiraj de 
5 000 în sus, iar muzeele 
nu au fonduri cu care să 
achiziționeze o asemenea 

Dată fiind marea importanță culturală a muzeelor, de care se ocupă 
— în Cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — Consiliul Mu
zeelor și Consiliul Artelor Plastice, e necesară în acest domeniu elabora
rea unei conCepții de ansamblu, a unei politici pe țară, care să aibă în 
vedere definirea mai clară a profilurilor, înființarea unor noi muzee, pre
gătirea în perspectivă a cadrelor de specialiști, dezvoltarea activității de 
cercetare, alcătuirea unui plan sistematic de tipărituri etc.

îmbogățirea muzeelor prin achiziționarea din colecții particulare a 
unora din cele mai reprezentative lucrări ale artiștilor noștri trebuie ridi
cată la rangul unei politici de stat, urmărită cu consecvență.

Este de dorit ca O.N T.-ul să contribuie mai activ la cunoașterea dc 
către oamenii muncii a tezaurului cultural cuprins în muzeele noastre 
Dar la rîndul său, muzeul nu poate fi o instituție pasivă, care se mulțu 
mește să-și aștepte oaspeții. Pentru colectivul fiecărui muzeu să fie o mîn 
drie nu numai cifra statistică a vizitatorilor, ci mai ales felul cum ei sin 
primiți și îndrumați, cîștigați ca prieteni ai muzeului, care să se simtă în 
demnați să révinâ în sălile lui.

Anchetă realizată de Dorian COSTIN, Mircoa Sl- 
MIONESCU, Ion CIUCHI, Sorin MOVILEANU, Radu 
CONSTANTINESCU, Adriana STOICA, Alex. MU-

REȘAN, Constantin CAPRARU, Elena ȚUICU

cantitate. Trebuie găsită 
o soluție de comun acord“.

Criticul DAN GRIGO
RESCU, care face parte 
și din conducerea Editu
rii Meridiane, afirmă la 
rîndul său că, în general, 
„muzeele manifestă un 
slab interes față de tipă
rituri. Chiar și atunci cînd 
editura a solicitat cîtor
va muzee prezentări 
scurte în vederea publi
cării unor ghiduri, aces
tea au fost aproape neu
tilizabile, sau — ca în ca
zul Muzeului de artă din 
Cluj — textul (4~5 pa
gini) n-a sosit nici acum, 
după aproape șase luni. 
Provoacă greutăți ori 
întârzieri și calitatea sla
bă a materialului ilus
trativ trimis de unele 
muzee. Ceea ce se im
pune, în primul rînd, 
este publicarea unor ghi
duri cuprinzătoare, cu ex
plicații mai ample, o te
meinică situare a creației 
respective în peisajul so
cial și cultural al epocii. 
Or, aceste ghiduri nu e- 
xistă. Muzeul din Bucu
rești are sub tipar o pre
zentare a Galeriei naționa
le. Cea pentru Galeria uni
versală pare încă departe 
de a fi realizată. De ce ? 
Dar celelalte muzee din 
țară ? Cred că publicația 
cea mai importantă rămî- 
ne ghidul general al mu
zeului. Dar, împreună cu 
acesta, e necesară apa
riția unor publicații va
riate, prezentate atractiv, 
pliante, mici ghiduri pe 
săli, sau referitoare la a- 
numiți artiști". La rîndul 
său. criticul ANATOL 
MÎNDRESCU, pledînd 
pentru asigurarea lucră
rilor de popularizare atît 
de necesare informării 
publicului, spune : „Edi
tura Meridiane nu a pri
mit nici Un fel de comenzi 
pentru ghiduri (cu excep
ția celor din partea mu
zeului Brukenthal și a ce
lui din Cràiovà). Editura 
va publica în 1.966 plachete 
pentru muzeele din Iași, 
Constanța, Cluj, care evi
dent că nu pot să înlo
cuiască ghidurile. La nici 
un muzeu important nu 
găsești asemenea lucrări 
redactate, pregătite pen
tru tipărire. Consiliul mu
zeelor și Consiliul Arte
lor Plastice ar trebui să 
impulsioneze lucrurile în 
acest domeniu, să găseas
că Soluții".

Cum pe bună dreptate 
a observat criticul PETRU 
COMARNESCU „propa
ganda în jurul muzeului 
poate îmbrăca forme 
foarte Variate. Ignorarea 
lor duce la faptul ■ că 
mulți cetățeni din Bucu
rești nici nu știu unde se 
află, de pildă, Muzeul 
Zambaccian — unul din
tre cele mai valoroase 
muzee din țară — Colec
ția Dona, Muzeul de Anti
chități etc. în jurul aces
tor instituții trebuie să 
se facă o popularizare 
mai largă. Radioul, televi
ziunea, presa să atragă 
mai viu atenția asupra 
comorilor pe care le de
ținem".

ReferindU-se la mijloa
cele de îndrumare și de 
atragere a Vizitatorilor 
spre muzee, tov. NICOLE 
BORTEȘ a stăruit, a- 
Supra conferințelor, ca 
una din activitățile de 
propagandă cele mai in
dicate, cu condiția să fie 
competente, accesibile, să 
cîștige interesul audito
rilor. Unii participanți la 
anchetă au arătat că Mu
zeul de Artă al Repu
blicii organizează confe
rințe săptămînale — nu 
toate de o ținută irepro
șabilă dar, în orice caz, 
multe din ele de o certă 
utilitate. Alte muzee nu 
folosesc această modali
tate de popularizare a 
tezaurului lor.

Colaborarea dintre mu
zee și școli, în scopul fo
losirii exponatelor în pro
cesul instructiv-educativ 
a stat, de asemenea, în 
atenția mai multor parti
cipanți la anchetă. Prof. 
MIHAI OCOLEANU, de 
la liceul „Frații Buzești“ 
din Craiova, ne-a vorbit 
despre vizitele elevilor la 
secția de științe naturale 
a muzeului din localitate
— adevărate lecții urmă
rite Cu cel mai viu inte
res. La Suceava însă, sec
ția de istorie a Muzeului
— bogată în materiale 
revelatoare pentru stu
dierea trecutului istoric 
al poporului — este, cu 
puține excepții, slab frec
ventată de profesorii din 
oraș. Propunînd ca sălile 
muzeului să devină, de 

regulă, cadrul lecțiilor re
capitulative, prof. TAMA
RA CONSTANTINIUC, 
îndrumătoare la muzeul 
din Suceava, sugerează ca 
grupurile de elevi care 
iau parte la astfel de lec
ții practice în muzeu, să 
fie scutite de plata taxei 
de intrare. Alți vorbitori 
au atras • atenția asupra 
faptului că unele muzee 
aflate pe trasee turistice 
importante — de pildă cel 
de artă de la Constanța 
— nu se află în suficien
tă măsură în atenția 
O.N.T.

Muzeografei
să fio
un cercetător 
științific,
un specialist

Folosirea judicioasă a 
tuturor valorilor artistice 
aflate în fondul muzee
lor, organizarea calificată 
à ghidajului, activitatea 
propagandistică largă 
prin tipărituri, conferin
țe ș.a. presupun o muncă 
temeinică de cercetare 
științifică.

în majoritatea muze 
lor noastre, munca Le 
cercetare e slabă și spo
radică, muzeografii publi
că puține studii, contri
buții originale. Tov. TU
DOR IONESCU ridică 
și problema condițiilor 
și instrumentelor de cer
cetare aflate la dispo
ziția muzeografilor. în 
vreme ce la Muzeul de 
Artă din București — 
arătă d-sa „se găsesc 
și depozite excelent or
ganizate, și ateliere de 
restaurare și de foto
grafiere dotate cu apa
rate moderne, și o biblio
tecă aprovizionată cu 
cărți și reviste de specia
litate din țară și de pes
te hotare — în provincie 
în aceste privințe măi 
este mult de făcut". Unii 
din cei care au răspuns 
la ancheta noastră au 
propus înființarea unui 
centru de documentare 
la București.

Extrem de acută este 
problema asigurării 
personalului științific. 
Mulți directori de mu
zee arată că nu pri
mesc suficient sprijin 
din partea organelor 
locale în recrutarea 
cadrelor de specialiști 
absolut necesare pen
tru cercetarea și valo
rificarea depozitelor ca 
și pentru îmbunătățirea 
ghidajului.

în aceeași ordine de 
îdei VIRGIL VĂTĂȘIA- 
NU, membru corespondent 
al Academiei, a arătat că : 
„Universitatea clujeană a 
dat în acest an prima pro
moție de absolvenți în 
istoria artei. Cu mari e- 
forturi am reușit să con
vingem Ministerul învă
țământului ca doi din a- 
ceștia să fie reținuți la 
catedra de istoria artei 
și trei la Muzeul de artă 
din Cluj. Restul au fost 
repartizați în rețeaua de 
învățămînt — deși și-au 
cîștigat o specialitate bine 
definită și ar fi fost mult 
mai folositori muzeelor, 
care resimt o lipsă acută 
de specialiști. în multe 
locuri este nevoie de 
ghizi. Și cui îi folosește, 
bunăoară, faptul că o stu
dentă care a absolvit cu 
media 10 cursul de istoria 
artei a fost repartizată 
ca profesoară de istorie 
în Maramureș (post çr 
putea fi ocupat de Un 
solvent al facultății de is
torie) în timp ce Muzeul _ 
din Baia Măre este lipsit 
de un istoric de artă ?" 

„La catedra de istoria 
artei din București — 
ne-a spus MIRCEA PO
PESCU — există cursuri 
de inițiere în muzeogra
fia de artă. Poate că ar 
trebui să creăm și 
cursuri post-universitare 
pentru a îmbogăți cu
noștințele muzeografilor. 
Cele organizate pentru 
muzeografi de Comitetul 
de Stat pentru Cultură șf 
Artă trebuie mai bine' 
gîndite și axate pe pro
blemele cele mai impbr- — 
tante".
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Solemnitatea înmînàrii 
unor înalte ordine și titluri

CUrmare din pag. I)

nirii a 60 de ani — și profesorului 
universitar pensionar Vintilă 
Stinghe — cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

Pentru merite în opera de con
struire a socialismului, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 50 de ani, to
varășului Vasile Daju i-a fost 
conferit ordinul „23 August“ clasa 
a Il-a.

Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România“ clasa a II-a a 
fost acordat tovarășului Constantin 
Nistor — pentru merite deosebite 
în opera de construire a socialis

ta mului, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 50 de ani — și academicianu
lui Octav Mayer — cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani.

Pentru activitate îndelungată, 
contribuție la dezvoltarea științei 
și merite deosebite în dezvoltarea 
învățămîntului superior, profesorul 
universitar dr. Ion Nițescu a fost 
distins cu titlul de „Om de știință 
emerit al Republicii Socialiste Ro
mânia“. De asemenea, pentru acti
vitate îndelungată și merite deose
bite în domeniul creației plastice, 
pictorului Max Herman Maxy i-a 
fost conferit titlul de „Maestru e- 
merit al artei din Republica So
cialistă România", iar sculptorului 
Marius Butunoiu. titlul de „Artist 
emerit al Republicii Socialiste Ro
mânia".

„Ordinul Muncii“ clasa a n-a a 
fost înmînat tovarășului Ilie Voicu 
— pentru contribuția adusă în o- 

era de construire a socialismului, 
vj prilejul împlinirii-vîrstei de 50 
de ani, profesorului universitar 
Mac Constantinescu — pentru ac
tivitate îndelungată și merite deo
sebite în domeniul învățămîntului 
superior artistic, scriitorului Eu
gen Constantinescu și compozito
rului George Simonis — pentru ac
tivitate îndelungată și merite în 
domeniul creației artistice și to
varășului Constantin Cenușe — cu 
prilejul aniversării a 15 ani de la 
înființarea Institutului de proiec
tări miniere, pentru merite deose
bite în muncă.

Au fost decernate, de asemenea, 
„Ordinul Muncii“ clasa a III-a, 
ordinul „Steaua Republicii Socialis
te România" clasele a IV-a și a 
V-a și ordinul „23 August" clasa a 
V-a unui număr de 20 de tovarăși 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul cul
tural-artistic, cu prilejul împlini
rii a 20 de ani de activitate a Stu
dioului de arte plastice al armatei, 
a două decenii de la apariția pri
mului număr al gazetei ostășești 
„Grănicerul" și a 15 ani de la în
ființarea Institutului de proiectări 
miniere.

După înmînarea distincțiilor, to
varășul Chivu Stoica a felicitat 
călduros pe cei decorați, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri. „Or
dinele și titlurile de onoare înmî- 
nate astăzi, sub semnul intensei ac
tivități politice și al puternicului a- 
vînt creator — a spus președintele 
Consiliului de Stat — exprimă 
marea prețuire pe care partidul și 
guvernul, întregul nostru popor o 
acordă oamenilor de știință, artă și 
cultură, activiștilor din aparatul 
de stat, care prin munca lor con
tribuie la întărirea orînduirii și 
statului nostru socialist, la înflo
rirea națiunii, la dezvoltarea știin
ței, artei și culturii, la creșterea 
bunăstării poporului, la afirmarea 
multilaterală a personalității uma
ne. Cu acest prilej exprim convin
gerea că în viitor veți aduce o con
tribuție mereu sporită, veți pune 
toată energia și capacitatea de 
muncă în slujba patriei noastre 
dragi, a harnicului nostru popor, 
în opera de desăvîrșire a con
struirii socialismului“.

Tn încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a urat celor distinși sănăta
te și viață lungă, noi succese în 
activitatea de viitor.

Din partea acestora au răspuns 
tovarășii Vasile Rășcanu și Ion 
Pas, care au mulțumit pentru 
înaltele ordine și titluri acordate.

(Agerpres)

Cronica

PRIMIREA DE CĂTRE 
PREȘEDINTELE M-A.N. 

A DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI ENGLEZ

Președintele Marii Adunări' Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit 
miercuri la amiază delegația Parla
mentului englez în frunte cu Ian 
Mikardo, membru al Comitetului 
Național Executiv al Partidului 
Laburist, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevederea care a decurs 
într-o atmosferă cordială au luat 
parte președinți ai comisiilor per
manente ale M.A.N., deputați, 
funcționari superiori ai ministeru
lui Afacerilor Externe.

Condiții favorabile 
pentru o puternică 
dezvoltare 
a sectorului 
zootehnic

(Urmare din pag. I)

FILM ROMANESC PREMIAT 
ÎN IRLANDA

g Corespondență din Moscova

Grupul român din Uniunea in
terparlamentară și Grupul parla
mentar pentru relațiile de priete
nie România-Marea Britanie au 
oferit miercuri un dejun în cins
tea delegației Parlamentului en
glez, condusă de Ian Mikardo, 
membru al Comitetului Național 
Executiv al Partidului Laburist.

★

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
englezi au vizitat construcții so- 
cial-oulturale, noi cartiere de lo
cuințe ale Capitalei și au asistat la 
un spectacol de operă. în timpul 
vizitelor, membrii delegației au 
fost însoțiți de deputății C. Paras- 
chivescu Bălăceanu și Mircea Re- 
breanu.

O scrisoare sosită de la Cork 
(Irlanda) pe adresa Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă'anunță 
că la cea de-a X-a ediție a Festi
valului internațional al filmului 
care are loc anual în această lo
calitate, din cele 70 de filme pre
zentate de 22 de țări, producția ro
mânească de scurt metraj „Spre 
cer“ (regizor Titus Mesaroș) a ob
ținut premiul principal. Pelicula 
este inspirată de construirea hidro
centralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, de pe Argeș.

★

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală, pentru 
o vizită de prietenie, Janet Neu
man din Washington, reprezentantă 
a mișcării „Femei, luptați pentru 
pace 1“ din S.U.A. (Agerpres)

■Ar

A apărut : „Presa noastră", Re
vista Uniunii Ziariștilor din Repu
blica Socialistă România, Anul X 
Nr. 9 (113) 1965.

'TRIUNGHIUL
I MAGISTRALELOR
I
I

O ramură în conti
nuă dezvoltare a eco
nomiei sovietice este 
industria gazelor. A- 
nul acesta producția 
de gaze naturale, de 
sondă și sintetice a U- 
niunii Sovietice atin
ge aproape 130 de 
miliarde metri cubi.

organizatorice privind comple
tarea numărului de îngrijitori, 
îmbunătățirea cointeresării lor ma
teriale, reîntocmirea balanțelor 
furajere și altele.

Măsuri asemănătoare au fost 
luate și în alte raioane. O condiție 
esențială pentru realizarea sarci
nilor prevăzute este ridicarea ni
velului muncii de partid în cadrul 
brigăzilor zootehnice, îndrumarea 
permanentă și concretă a acestora 
de către comitetele de partid, ast
fel ca peste tot să fie utilizate la 
maximum posibilitățile de mărire 
a efectivelor și a producției de 
carne și lapte.

Simțul demnității
5 5

£3

8
8
8
8
I

Cerculefe 
pe hartă — miliar
de de metri cubi
de gaze în 
täte

reali-

Am văzut la minis-
ferul industriei gaze-
lor din U.R.S.S. o har-

De la Comisia electorală 
centrală pentru alegerea 
unui deputat in Marea 

Adunare Națională
în vederea alegerii unui deputat 

în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 12 
Berești, din regiunea Galați, deve
nită vacantă, a fost depusă candi
datura scriitorului Nicolae De- 
leanu.

Nefiind contestată, candidatura a 
rămas definitivă.

Premieră la Teatrul 
de Operă și Balet

Opera lui Mozart „Cosi fan 
tutte“ a fost prezentată miercuri 
seara în premieră la Teatrul de 
Operă și Balet. Distribuția a reunit 
pe Magda Ianculescu, Iolanda 
Mărculescu, Victoria Drăgănescu, 
Valentin Teodorian, Constantin 
Dumitru și Constantin Gabor. Con
ducerea muzicală a aparținut di
rijorului Mircea Popa. Regia este 
semnată de Hero Lupescu, iar 
scenografia de Paula Brîncoveanu.

(Agerpres)
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Ieri la fotbal

Victorie necondudentă 
pentru „olimpicii" noștri

Cea de-a doua selecționată a 
fotbalului nostru, denumită olim
pică, a susținut ieri după amia
ză un meci amical cu formația 
de tineret a Poloniei. Scorul fi
nal al partidei este probabil cu
noscut : 2—1 pentru fotbaliștii 
români. Această victorie nu este 
însă cîtuși de puțin concludentă, 
deci nu poate avea darul să-i sa
tisfacă nici pe antrenorii lotului, 
nici pe jucători, întrucît ea s-a 
conturat de-abia spre sfîrșitul 
meciului, după ce — deși au do
minat cu autoritate — olimpicii 
au ratat exasperant de mult, din 
poziții care de care mai favora
bile. Unii dintre jucători, și în 
primul rînd înaintașii, au acțio
nat timid, fără vlagă, evitînd 
lupta corp la corp cu adversarul.

Tinerii fotbaliști polonezi s-au 
arătat bine puși la punct cu jo
cul în forță, uneori dur. Ei au 
avut totuși meritul că, după ce 
au luat conducerea, s-au străduit 
prin toate mijloacele să păstreze 
avantajul.

Cele trei puncte ale meciului 
de ieri au fost marcate de Jaro- 
sik (min. 15), Frățilă (min 74 — 
din 11 m) și din nou Frățilă 
(min 78).

în decursul partidei, antrenorii 
lotului român, B. Marian și A. 
Niculescu, au folosit următorii 
jucători: Constantinescu, Săt- 
măreanu, Boc, Grăjdeanu, Mo- 
canu, Ștefănescu, Nunveiller VI, 
Matei, Frățilă, Cuperman, Mol- 
doveanu, Naghi, Dobrin.

★

Azi la Sibiu reprezentativa de 
juniori a României primește re
plica selecționatei similare a 
Uniunii Sovietice.

Cu prilejul aniversării 
Revoluției din Octombrie

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 48-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
miercuri a avut loc în sala clubu
lui uzinei „Independența“-Sibiu o 
adunare festivă. Despre însemnă
tatea Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit. Miron Negrilă. 
membru al Comitetului regional 
P. C. R. Brașov, director general 
al uzinei „Independența“. A luat 
cuvîntul. de asemenea, V. P, Ba
gaev. prim-secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice în Republica So
cialistă România.

Seară de literatură 

sovietică
Casa prieteniei româno-sovietice 

din Capitală a găzduit miercuri 
după-amiază o „Seară de literatură 
sovietică“, organizată de Uniunea 
Scriitorilor din Republica Socia
listă România, la care au luat 
parte Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, precum 
și membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul scriitorul 
Demostene Botez, președintele U- 
niunii scriitorilor, și criticul lite
rar Tamara Gane, care au vorbit 
despre tradițiile literaturii ruse și 
sovietice, despre cele mai recente 
lucrări create de scriitorii sovietici. 
Actori ai teatrelor bucureștene au 
citit, în încheiere, din lirica sovie
tică, după care a fost vizionat fil
mul artistic „Soarta unui om“.

Turneul Teatrului 
de comedie 
din Leningrad

Colectivul Teatrului de Comedie 
din Leningrad și-a început miercuri 
turneul în Capitală cu piesa 
„Umbra“ de E. Șvarț, prezentată 
în sala Teatrului de Comedie din 
București. Regia și scenografia 
spectacolului poartă semnătura ar
tistului poporului al U.R.S.S., N. P. 
Akimov. Artiștilor sovietici, aplau
dați cu căldură pentru înalta lor 
artă interpretativă, le-au fost ofe
rite flori.

Constanța

Festivalul 
filmului sovietic

La Constanța, festivalul filmului 
sovietic a început miercuri seara 
cu prezentarea filmului „Trei su
rori“, ecranizare a piesei lui Ce- 
hov. Deschiderea festivalului s-a 
făcut în prezența delegației de ci
neaști sovietici aflată în țara noas
tră, compusă din Margareta Volo
dina, Galina Polskih, Samson Sam
sonov, Vasili Livanov. Președinte
le Comitetului regional de cultură 
și artă, Jean Ionescu, a vorbit des
pre realizările din ultimul timp ale 
cinematografiei sovietice.

(Agerpres)

I Și în prezent în regiune un nu- 
H măr însemnat de juninci în vîr- 

stă de peste 18 luni nu sînt 
gestante. Din această cauză 
sporesc cheltuielile de întreți- 

I nere, diminuîndu-se posibilitățile 
de rentabilizare a creșterii bovi
nelor. Această situație se datoreș- 
te faptului că în unele unifăfi creș
terea animalelor tinere, care reprezin
tă viitoarea matcă de vad, se face 
într-un mod necorespunzător. La coo
perativa agricolă de producție 

IBrădești, raionul Odorhei, din cau
za îngrijirii și furajării necores
punzătoare, multe juninci, cu 
toate că au vîrsta de 18—19 
luni, nu au atins greutatea ne
cesară pentru reproducție. Cu pa
tru ani în urmă au fost cumpă
rate 110 juninci. dar în același 
an, datorită slabei hrăniri, o parte 
din ele au fost trecute la reformă, 
iar celelalte de abia acum au ajuns 
la potențialul biologic necesar pen
tru reproducție. Din această cau
ză, la efectivul de juninci arătat 
s-au pierdut în cei trei ani peste 
75 000 zile de lactație și 251 vitei. 
Prin aceasta se și explică faptul că 
efectivul de bovine al acestei co
operative se reduce la numai 283 
capete, din care 95 de vaci, număr 
mult prea redus față de posibili
tăți. Turma de bovine a scăzut 
față de începutul anului cu 11 ca
pete. Nici acum junincile nu sînt 
furajate și îngrijite la nivelul ce
rințelor, sînt adăpate la rîul Tîr- 
nava, în loc să se asigure apă la 
grajduri.

Tn unele unifăfi din raion lasă 
de dorit șl asisfenfa zooveterinară. 
La cele 1 170 de juninci infecunde 
ar trebui să se aplice tratamente 
însă numai la o parte s-a apli
cat. Că sînt posibilități în raion 
pentru lichidarea lipsurilor în 
ce privește creșterea tineretu
lui bovin femei, o dovedește 
exemplul crescătorilor de ani
male din Mujna, unde planul anual 
la viței a fost realizat. O expe
riență valoroasă au și membrii 
cooperatori din Sînpaul. Aici, în 
urma lotizării tineretului bovin, în
credințării Iui pentru îngrijire 
celor mai pricepuți cooperatori, 
hrănirii corespunzătoare etc., s-au 
obținut rezultate bune. Cazurile de 
mortalitate au fost complet elimi-’ 
nate. Cooperatorii au reușit să 
crească un tineret bovin viguros, 
bun pentru prăsilă.

Campaniile sporadice 
nu sînt o soluție

Posibilitățile existente pentru 
creșterea bovinelor sînt insuficient 
folosite în raioanele Ciuc, Reghin, 
Tîrnăveni și altele. Lipsurile se 
datoresc faptului că organele de 
partid și consiliile agricole nu s-au 
preocupat în mod sistematic de 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
reducînd această muncă la unele 
campanii sporadice. Planurile de 
sporire a efectivului nu au fost bazate 
pe cunoașterea temeinică a realității. 
Iar îndeplinirea lor nu a fost con
trolată. Lipsuri există și în ce pri- 

i vește gospodărirea furajelor, alege- 
I rea și instruirea îngrijitorilor. A- 

; ceste deficiențe pot și trebuie să 
fie lichidate.

Sînt raioane în care unele mă
suri stabilite sînt aplicate. Iată ce 
ne-a relatat tovarășul Kiraly Ca
rol. prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Gheorghieni :

— Sporirea efectivului de bovine 
constituie o problemă care ne pre
ocupă foarte mult. La propunerea 
comitetului raional de partid, con- 

I siliul agricol a întocmit un studiu 
privind îmbunătățirea situației e- 
xistente. Comitetele de partid din 
fiecare unitate, împreună cu con
siliile de conducere ale cooperati
velor agricole, au examinat posi
bilitățile de sporire a efectivului de 
bovine. Pe această bază s-au ela
borat planuri de perspectivă pe 
unifăfi și pe raion din care rezul
tă că, în următorii doi ani, efec- 

I tivul de vaci va fi preponderent. 
Au fost luate o serie de măsuri

(Urmare din pag. I)

nu spui adevărul. A fi demn în
seamnă a respecta valorile, a fi 
devotat față de colectivitate, a-ți 
iubi și a-ți servi țara. Această di
versitate de atitudini pe care dem
nitatea le implică, dovedește, pe 
lîngă marea complexitate a ori
cărui sentiment, necesitatea ca 
acesta să fie mereu analizat, cul
tivat și perfecționat. De aceea, 
niciodată educația demnității nu 
va atinge un punct terminus.

S-ar părea că lărgesc prea mult 
sfera acestei calități ; consider 
însă că orice virtute este proiund 
legată de o serie de alte virtuți, 
pe baza unei interdependențe in
time.

Spunem că demnitatea se cîș- 
tigă și se recîștigă zilnic. Intr-ade
văr, asistăm cîteodată la șovăie
lile caracterelor slabe sau nedez
voltate, gata să uite de noblețea 
unui principiu în numele unor du
bioase interese personale, solicitate 
de ispite facile și de confuzii ; de 
obicei, pierderea demnității se 
„compensează", la aceste carac
tere slabe, prin atitudini de aro
ganță, trufie oarbă și agresivitate. 
Lipsa unei ținute interioare duce la 
mimarea ei abuzivă și caricaturală. 
Aceștia sînt, de obicei, purtătorii 
microbilor invidiei, lingușirii, lași
tății, carierismului.

De aceea, nu e suficient să ve
ghem la demnitatea noastră pro
prie ci, împreună cu întreaga so
cietate, să apărăm, îmbogățin- 
du-le, bunurile materiale și morale 
dobîndite cu eforturi eroice de că
tre popor.

Este un proces de desăvîrșire 
etică, a cărui spirală sclipitoare se 
desfășoară infinit, în toată măreția 
lui esențialmente umană, în toată 
tensiunea lui de nebiruit.

înainte, doar blocuri elegante, 
foarte costisitoare, lăsîndu-se pe 
plan secundar casele în care pre
țul apartamentelor e mai scăzut. 
La începutul acestui an se aflau în 
construcție la Roma 1 072 de 
blocuri categoria lux, peste 1 500 de 
categorie mijlocie și numai 35 cu 
apartamente așa-zise populare.

Ce perspective deschide „Decreto 
edilizio" ? Potrivit acestuia, urmea
ză a fi acordate credite pe termen 
lung celor ce intenționează să-și 
cumpere un apartament cu men
țiunea că doritorii trebuie să de
pună o pătrime din prețul de cum
părare la început, restul sumelor 
fiind elașonate de-a lungul anilor. 
Se pune însă întrebarea : Cîți din
tre cei cu salarii mici și mijlocii 
pot depune acea pătrime care în 
marea majoritate a cazurilor re
prezintă o sumă echivalentă cu 
venitul lor pe ani de zile ? In dez
baterea din parlament, f 
decretului lege au fost < 
de unii deputați ca insuficiente. 
Deputății Amendola, Raffaeli din 
partea Partidului comunist, Curți 
din partea Partidului socialist ita
lian al unității proletare, și alții au 
arătat că noua lege vine într-o mică 
măsură în ajutorul maselor largi, li
mitează atribuțiile organelor locale 
alese și, în general, încurajează pu
ternicele trusturi de construcții, 
prin restrîngerea fondurilor puse 
la dispoziția cooperativelor și a 
micilor întreprinderi. Totodată ea 
nu reglementează problema chirii
lor mari care apasă bugetul fami
liilor nevoiașe.

De asemenea, deputatul social
democrat Cetrulo s-a referit la „in
coerența decretului care îi favori
zează pe constructori și pe pro
prietari în dauna micilor chiriași". 
Problema nu e nouă. Recent, re
vista vest-germană „Der Spiegel“ 
scria într-un articol intitulat „Case 
fără suflet" : „Antreprenorii de 
construcții italieni au investit a- 
proape 20 de miliarde de mărci 
(n.a. prețul e calculat în valută 
vest-germană) în obiective nevan
dabile și au paralizat astfel o în
treagă'ramură economică. Din cei 
circa 1 milion muncitori construc
tori italieni, 400 de mii sînt, fie șo
meri, fie că au trecut la alte profe
siuni. Anul acesta lucrările au fost 
oprite pe multe șantiere de con
strucții, printre care și la proiec
tul unui oraș satelit în apropiere 
de Roma.

Din comentariile apărute în pre
sa italiană reiese că noul decret I 
va asigura în continuare avantaje 
pentru antreprenori ; afacerile, 
despre care vorbea și filmul lui 
Rossi „Mîinile deasupra orașului", | 
vor prospera, în vreme ce marea 
masă a cetățenilor nu își vor pu
tea permite luxul, fie al unui îm- I 
prumut chiar și pe termen lung, fie _ 
al unei chirii ridicate.
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tă a Uniunii Sovietice 
pe care erau însem
nate cu cerculețe ză
cămintele de gaze 
descoperite. Diferitele 
cerculețe cuprind pe 
hartă zone din Cauca- 
zul de nord și regiu
nea Volgăi, Ucraina a- 
puseană și răsăritea
nă, Crimeea, Uzbekis
tan, Turkmenia, Ka- 
zahstan, Siberia apu
seană și răsăriteană, 
Iakuția. Cele mai bo
gate cîmpuri de gaze 
au fost descoperite în 
Asia centrală și în Si
beria apuseană. Pe 
teritoriul republicilor 
din Asia centrală și în 
Kazahstanul de apus 
sînt concentrate circa 
o treime din resursele 
cunoscute ale U.R.S.S. 
în depresiunea Sibe
riei orientale s-au 
descoperit în ultimul 
timp 26 de cîmpuri de 
gaze. Numai în regiu
nea Tiumen aceste re
zerve sînt evaluate la 
multe sute de miliarde 
de metri cubi. Mari ză
căminte au fost puse 
în evidență și în ținu
tul Krasnodar și în 
Ucraina răsăriteană.

in prezent specia
liștii studiază traseele 
viitoarelor magistrale. 
Privind harta pe care 
sînt hașurate actuale
le conducte și puncta
te cele ce urmează să 
fie instalate, vezi cum 
se conturează un 
triunghi. O conductă 
de 531 kilometri îna
intează acum de la 
zăcămintele din apro
pierea estuarului flu
viului Obi, paralel cu 
munții Ural, spre ora
șul Serov. în anii ur
mători ea va fi pre
lungită pînă la Nijnii 
Taghil. Tot de acest 
important centru in
dustrial al Uralului se 
apropie marea magis
trală care pornește din 
regiunea Buharei. Cînd

lucrează în prezent la 
conducta care va 
transporta gazele din 
zăcămîntul de mari 
proporții Usti-Viliui- 
skoie din nordul Iaku- 
ției pînă la Iakuțk. 
Peste 400 de kilometri 
de țevi vor fi instala
te aici în zona înghe
țului veșnic.

*
Desigur că un pro

gram de construcții 
de conducte de ase
menea proporții nu 
este de conceput fără 
o mecanizare avansa
tă a lucrărilor. Interlo
cutorii noștri ne-au in
format că au 
create numeroase
puri de mașini șl me
canisme speciale, care 
asigură executarea

Montarea conductei de gaze Igrim—Serov

O mică lecție 
de geometrie

La o întîlnire cu M. 
V. Sidorenko și I. I. 
Bokserman, adjuncți 
ai ministrului indus
triei gazelor, am aflat 
despre situația actua
lă din transportul de 
gaze și despre lucră
rile în curs de desfă
șurare.

Paralel cu descope
rirea de noi zăcămin
te se desfășoară vas
te lucrări menite să 
înfăptuiască proiectul 
de transport al gaze
lor spre zonele indus
triale. Cele mai mari 
conducte construite în 
anii septenalului sînt: 
primul „fir" al con
ductei Buhara-Ural cu 
o lungime de 1 864 ki
lometri, magistrala 
Dasava-Minsk- Vilnius 
-Riga, conducta care 
pleacă din ținutul 
Krasnodarului pînă la 
Serpuhov, cea care 
leagă zăcămîntul Se- 
belinka din Ucraina 
cu Dnepropetrovsk și 
Odesa și altele.

se vor întîlni va fi în
făptuită o „latură" a 
triunghiului cu un ca
păt la Oceanul în
ghețat de Nord, cu ce
lălalt în Asia centra
lă, la granița sudică a 
Uniunii Sovietice. A 
doua latură o va con
stitui cea mai mare 
magistrală de gaze 
din Uniunea Sovietică: 
conducta Asia centra
lă — regiunea centra
lă a părții europene a 
U.R.S.S., cu o lungime 
de peste 3 000 de ki
lometri. Prin mai mul
te brațe ea va colecla 
gazele extrase în bo
gatele zăcăminte des
coperite pe teritoriile 
Turkmeniei, Uzbekis- 
tanului și Kazahsta- 
nului apusean. Se pre
vede ca primul „fir" 
al magistralei să fie 
terminat în anul 1967. 
Ulterior, alături de el 
vor fi așezate alte 
două. împreună, cele 
trei „fire" vor transpor
ta 30 de miliarde de 
metri cubi de gaze. 
Triunghiul de conduc
te de gaze va fi în
chis de linia care va 
porni tot din bazinul 
inferior al fluviului 
Obi și va ajunge pînă 
la Lenin.șrad.

In condiții climatice 
deosebit de grele se

unui an, fiind 
mai mare în 
iernii decît va- 
fost create re

mecanizată a celei 
mai mari părți din 
procesele tehnologice: 
săparea șanțurilor, 
transportul țevilor, cu
rățirea, izolarea și a- 
șezarea lor etc. Pen
tru săpatul șanțurilor 
au fost create cîteva 
tipuri de excavatoare 
cu cupe rotative de 
înaltă productivitate.

întrucît consumul de 
gaze este inegal de-a 
lungul 
mult 
timpul 
ra, au
zervoare subterane de 
depozitare a surplusu
lui de gaze. Astfel de 
rezervoare există nu 
numai în jurul Mosco
vei, ci și lîngă Lenin
grad, Tașkent, Kiev.

In anii viitorului 
cincinal gazele natu
rale vor găsi o între
buințare și mai largă 
în industrie — îndeo
sebi în metalurgie și 
chimie.

Una din marile bo
gății ale subsolului U- 
niunii Sovietice este 
pusă astfel tot mai in
tens în slujba con
struirii bazei tehnico- 
materiale a comunis
mului.

Silviu POD1NA

„Decreto edilizio“

(Urmare din pag. I)

Cu toate acestea, criza de locu
ințe a continuat să fie acută. Fapt 
este că trusturile în mîna cărora 
se găsește industria construcțiilor 
de locuințe au rezervat mai mult 
de jumătate din noile clădiri pen
tru apartamente de lux, ale căror 
chirii lunare depășesc de cîteva 
ori salariul unui om al muncii. 
Potrivit datelor oficiale, există in 
întreaga Italie peste 350 de mii de 
apartamente cu 2,5 milioane ca
mere care ar putea găzdui popu
lația unui oraș cit Roma. Dar a- 
ceste apartamente își așteaptă de 
ani de zile cumpărătorii, deoarece 
pentru ele se cer prețuri exorbi
tante. Săptămînalul italian „Es
presso" arăta că, la ora actuală, 
sînt imobilizate în sectorul con
strucțiilor de locuințe fonduri care 
ating 2 750 miliarde de lire. A- 
ceasta, în timp ce în marile orașe 
ale țării o locuință pentru o fami
lie cu un salariu mediu constituie 
o problemă foarte greu de rezol
vat. în cartierele mărginașe ale 
Romei, bunăoară, oamenii locuiesc 
în condiții grele, cîte 8 persoane 
într-o singură încăpere. După pu
ternica furtună de la sfîrșitul lunii 
august, cînd apele Tibrului s-au 
revărsat, numai în cartierul Prima 
Porta cîteva mii de familii au ră
mas fără, adăpost, casele mici fiind 
măturate de furia apelor. Aseme
nea situație există și la Torino, 
mai ales în zona unde locuiesc 
emigranții veniți. din sud. ca și la 
Napoli și Palermo. A existat și 
există încă tendința din partea 
marilor firme de construcții de a 
înălța, așa cum am arătat mai

O INSULĂ 
MISTERIOASĂ 

TN ADRIATICA

O insulă misterioa
să a apărut recent în 
Marea Adriatică la 
limita apelor terito
riale italiene, in fața 
localității Rimini. 
Curiozitatea este cu 
atît mai mare cu cit 
este vorba de o insulă 
artificială construită 
de o întreprindere 
particulară din Bo
logna. Planul lucrări
lor prevede amenaja
rea unei platforme a- 
șezate pe nouă stîlpi 
metalici cu un diame
tru de 70 cm. încă de 
pe acum insula a fost 
înscrisă pe hărțile 
maritime. Purtătorul 
de cuvînt al între

prinderii de construc
ții a precizat că este 
vorba de o lucrare 
experimentală cons
truită cu scopul de a 
pune la încercare re
zistența stilpilor în- 
fipți în subsolul ma
rin. Dar ceea ce pro
voacă cele mai multe 
discuții este taptul că 
noua „insulă" a fost 
construită în apele 
internationale și nu 
poate ii revendicată 
de nici o țară și nici 
supusă legilor vreu
neia. ceea ce a dat 
naștere ipotezelor că 
insula ar servi la 
construirea unui ca
zinou sau a unei sta
ții de televiziune in
dependente, lucrări 
irealizabile pe terito
riul italian.

Acest meteorit, de 30 de tone, a fost găsit în de
șertul Gobi. El se află expus la Urmachi (R. P.

Chineză)

TEREN 
PENTRU „EXERCIȚII“ 

DE DERAPARE'

Recent a fost des
chis la Hamburg un 
teren unde conducăto
rii auto pot face „e- 
xercifii" de derapare, 
spre a ști cum să pro
cedeze pe un teren a- 
coperif de polei. 
Tn timpul parcursului 
cursanfii trebuie să o- 
colească anumite ob
stacole fără să le atin
gă. Ei sînt îndrumați 
de specialiști, care le 
dau indicații concrete 
cum trebuie să se ma
nevreze volanul, siste
mul de accelerație, frî- 
nele, pentru a preveni 
eventualele accidente. 
Terenul, lat de 17 m și 
lung de 50 m, este 
construit dintr-un ma
terial plastic cu un 
grad de alunecare si
milar celui pe care îl 
prezintă un drum în
ghețat în timpul ier
nii. El este înconjurat 
cu pietriș, așa îneîf, 
dacă automobilul care 
derapează depășește 
marginile terenului, 
controlul asupra mași
nii să poată fi ușor re
stabilit. Asemenea te
renuri de antrenament 
antiderapant au fost 
create pînă acum în 
Anglia, Olanda și 
Franța, dovedindu-se 
foarte utile.

Programul P.C. 
din Olanda

HAGA 2 (Agerpres). — 
Ziarul „De Vaarheid“ a 
publicat programul Par
tidului Comunist din O- 
landa, intitulat „Frontul 
unit împotriva monopo
lurilor“. Programul re
levă influența crescîndă 
pe care monopolurile o 
exercită asupra vieții e- 
conomice și politice a O- 
landei, subliniind că a- 
ceastă situație afectea
ză nu numai interesele 
oamenilor muncii, ci și 
ale altor categorii ale 
populației, creînd con
dițiile pentru acțiuni co
mune pe plan național. 
Programul constată că 
acțiunile antimonopoliste 
se desfășoară cu tot mai 
multă vigoare. Pentru a 
face față rezistenței 
crescînde a populației, 
monopolurile tind să li
miteze în și mai mare 
măsură democrația par
lamentară și autonomia 
organelor locale.

Partidul comunist se 
pronunță pentru națio
nalizarea băncilor, ma
rilor întreprinderi și bo
gățiilor subsolului în in
teresul întregului popor 
olandez, pentru apăra
rea și reînnoirea demo
crației, pentru crearea 
unui guvern al clasei 
muncitoare pe o bază 
largă democratică.



SANTO DOMINGO Tratative PROGRAMUL Lucrările Consiliului Executiv Să înceteze persecuțiile
Președintele Godoy între Brazzaville NOULUI ai UNESCO
cere retragerea și Leopoldville GUVERN TURC Intervenția reprezentantului României

trupelor străine
SANTO DOMINGO 3 (Ager

pres). — Unități ale trupelor de 
parașutiști nord-americane au in
tervenit la Santo Domingo pentru 
a împrăștia o demonstrație de 
protest împotriva amestecului 
străin în treburile interne ale ță
rii. Potrivit agenției U.P.I., sute 
de dominicani au manifestat pe 
străzile capitalei scandînd lozinci 
împotriva prezenței forței inter- 
americane în țară.

Președintele provizoriu al Re
publicii Dominicane, Hector Gar
cia Godoy, a făcut o declarație în 
care a subliniat că trupele forței 
interamericane de intervenție 
trebuie să părăsească țara „cît 
mai curînd posibil“. El a precizat 
că guvernul dominican dorește 
ca el să hotărască data evacuării 
acestor trupe și nu întrunirea 
consultativă a O.S.A.

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). 
— O delegație din Congo (Braz
zaville), formată din 10 persoane, 
a sosit la Leopoldville pentru a 
discuta amănunte in legătură cu 
restabilirea relațiilor normale în
tre cele două țări vecine. Misiu
nea este condusă de generalul 
Ambroise Noumazalai, secretar 
pentru probleme politice în Mi
nisterul Afacerilor Externe. Mem
brii delegației vor avea convor
biri cu oficialități guvernamentale 
din Congo (Leopoldville).

Sosirea acestei delegații consti
tuie un rezultat al vizitei inopi
nate pe care ministru] afacerilor 
externe al Republicii Congo 
(Brazzaville) a făcut-o sîmbătă la 
Leopoldville. Se știe că relațiile 
dintre cele două țări au fost rup
te după venirea la putere a fos
tului premier Chombe.

EVENIMENTELE DIN INDONEZIA

ANKARA 3 (Agerpres). — 
Noul prim-ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a prezentat, 
în fața grupului parlamentar al 
Partidului dreptății, al cărui 
președinte este, programul său 
guvernamental.

„Obiectivele principale pe care 
guvernul se străduiește să le 
promoveze în politica externă, a 
declarat el, constau în a repune 
pe baze solide securitatea țării, 
în asigurarea participării active 
a Turciei la cooperarea interna
țională și la eforturile menite a 
apăra pacea, în lărgirea cadrului 
relațiilor internaționale, precum 
și în soluționarea problemei ci
priote“.

Referindu-se la relațiile Tur
ciei cu N.A.T.O. și C.E.N.T.O.. 
primul ministru a subliniat că 
„fidelitatea față de o alianță sau 
față de o ideologie nu constituie 
un obstacol în calea dezvoltării 
relațiilor cu țările unei alte 
alianțe sau unei alte ideologii, 
precum și cu țările neutre“.

Demirel s-a referit la relațiile 
Turciei cu celelalte țări bal
canice, exprimîndu-și părerea 
că aceste relații s-au dezvoltat 
într-un mod satisfăcător.

Programul urmează să fie ci
tit în Senat și Cameră, care, 
după 48 de ore, vor proceda la 
votul de învestitură.

anticomuniste din S. U.ÂJ

DJAKARTA 3 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează despre 
continuarea acțiunilor de represi
une întreprinse în Indonezia îm
potriva elementelor democratice. 
Agenția oficială indoneziană An
tara informează că, potrivit unei 
hotărîri a președintelui Parlamen
tului indonezian, Arudji Kartawi- 
nata, 57 de parlamentari au fost 
suspendați temporar din funcțiile 
lor. Printre aceștia se numără de
putății comuniști M. H. Lukman, 
prim-vîcepreședinte al C.C. al P.C. 
din Indonezia, Njoto, al doilea vi
cepreședinte al C.C. al P.C. din In
donezia, Njono, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
Indonezia — Sobsi, Karel Supit, 
membru în secretariatul C.C. al 
Partidului Comunist din Indonezia, 
și alții. Aceeași agenție anunță că 
ministrul învățămîntului superior 
din Indonezia, generalul Sjarib 
Thajeb, a ordonat închiderea a 14 
universități și institute de învăță- 
mînt superior, pe motiv că acestea 
ar avea o orientare procomunistă. 
Prin același ordin au fost suspen
date toate cadrele didactice care fac 
parte din Partidul Comunist din

Indonezia. Agenția americană As
sociated Press anunță că printr-un 
ordin al ministrului marinei au fost 
înlăturați din funcțiile lor un nu
măr de 1 371 de ofițeri și funcțio
nari bănuiți a fi simpatizant! ai 
partidului comunist.

La rîndul său, agenția Reuter, ci
tind surse din Surabaya, anunță 
că în apropiere de Bandung patrule 
militare au efectuat percheziții, în 
cadrul cărora au arestat peste 100 
de membri ai 1 
din Indonezia și ai altor organi
zații democratice. în portul Sura
baya. autoritățile navale au ares
tat 50 de membri ai Sindicatului 
muncitorilor portuari.

într-o știre transmisă de agenția 
Antara se menționează că Consi
liul consultativ al Congresului fe
meilor indoneziene „Kowani“, con
dus de Hurustiati Subandrio, so
ția primului viceprim-ministru 
Subandrio, a adresat o telegramă 
președintelui Sukarno prin care îl 
anunță despre excluderea din 
„Kowani“ a organizației de femei 
„Gerwani“, condusă de Partidul 
Comunist din Indonezia.

PARIS 3. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Consiliul Executiv al 
UNESCO a continuat examinarea 
proiectului de program și a bu
getului organizației pe anii 1967- 
1968. Dezbaterile generale au fost 
consacrate problemelor științelor 
sociale și culturii. După prezen
tarea făcută de directorul general 
René Maheu, majoritatea membri
lor Consiliului Executiv au for
mulat sugestii și au făcut apre
cieri privind îmbunătățirea pro
iectului de program.

In intervențiile sale, reprezen
tantul Republicii Socialiste Româ
nia, acad. Athanase Joja, a arătat 
necesitatea sublinierii interdepen
denței dintre științele exacte și 
științele sociale. Vorbitorul a sa
lutat inițiativa UNESCO de a face 
un amplu studiu cu privire la ten
dințele actuale în domeniul știin
țelor sociale și a cerut ca în apli
carea programului de științe so
ciale, menit să servească cauza 
păcii și înțelegerii internaționale, 
UNESCO să colaboreze cu toate 
organismele internaționale negu
vernamentale, 
problemele 
programele 
acad. Joja 
proiectului

lor culturi și civilizații din Africa, 
America Latină, Asia și Europa. 
Reprezentantul român a salutat 
includerea în viitorul program a 
unui capitol privind culturile bal
canice, ceea ce va ajuta Asociației 
internaționale de studii sud-est 
europene să dea viață proiectelor 
științifice ale primului Congres de 
studii balcanice, ce se va ține la Sofia 
în vara anului viitor. Reprezentan
tul român a subliniat apoi necesita
tea ca UNESCO să acorde un număr 
mai mare de burse pentru artiști 
și scriitori, arătînd- totodată im
portanța dezvoltării în 
UNESCO a unui program 
meniul muzicii. Vorbitorul 
jinit proiectul de elaborare
tre UNESCO a unor antologii li
terare pe tema păcii și a înțele
gerii internaționale.

în concluzii, acad. Joja a cerut 
ca în programul său UNESCO să 
includă studierea valorificării tu
turor culturilor lumii, folosind 
specialiști din toate statele mem
bre. Considerînd ca pozitiv capito
lul destinat culturii, acad. Joja a 
arătat că acest capitol trebuie să 
devină în programul viitor al or
ganizației un capitol fundamental.

Lucrările sesiunii Consiliului 
Executiv al UNESCO continuă.

cadrul 
în do- 
a spri- 
de că-

care se ocupă cu 
păcii. Referindu-se la 
culturale ale UNESCO, 
a subliniat importanța 
de studiere a diferite-

Pentru a doua oară în decurs de 
patru ani, Partidul Comunist din 
S.U.A. este ținta unei înscenări ju
diciare. Noul proces, ca și cel an
terior, a fost intentat în virtutea 
faimoasei legi ultrareacționare 
McCarran adoptată în 1950.

Această lege, care împreună cu 
legea Smith formează un an
samblu de măsuri profund con
trare normelor democratice și 
drepturilor cetățenești, prevede 
„obligația“ membrilor partidului 
comunist și ai altor organi
zații progresiste de a se înregistra 
la Ministerul Justiției ca „agenți ai 
unei puteri străine“. O autoacu
zare și în același timp o capcană : 
refuzul de a se înregistra se pe
depsește cu închisoarea pe timp de 
cinci ani și o amendă de 10 000 de 
dolari pentru fiecare zi întîrziere. 
Totodată, acceptarea înregistrării 
atrage după sine rigorile as
pre ale legii Smith, potrivit căreia 
cei ce aderă la o organizație comu
nistă sau care simpatizează cu idei
le comuniste ar săvîrși „infracțiu
nea de participare la o organizație 
subversivă“.

După cum se știe, comuniștii a- 
mericani au respins această cap
cană, refuzînd cu demnitate.să se 
supună prevederilor acestor legi 
ultrareacționare. Ca urmare, pri
mul proces intentat Partidului Co
munist din S.U.A. în decembrie 
1962 s-a încheiat cu condamnarea 
sa la o amendă de 120 000 de dolari. 
Ulterior. Curtea Supremă a S.U.A. 
a trebuit să caseze condamnarea 
pronunțată de Tribunalul din Wa-

shington, calificînd sentința ca an
ticonstituțională. în februarie anul 
curent, Departamentul de justiție 
a cerut însă deschiderea unui nou 
proces anticomunist și, în pofida 
protestelor opiniei publice, Tribu
nalul federal a dat curs acestei 
cereri.

în repetate rînduri, opinia publi
că din S.U.A. a cerut încetarea ur
măririi judiciare, precum și abro
garea legii McCarran. în luna mar
tie a acestui an. aproape 300 de 
eminenți activiști pe tărîm ob
ștesc din S.U.A. au lansat un a- 
pel în vederea anulării legii Mc
Carran. Este semnificativ că noua 
campanie anticomunistă survine 
într-un moment cînd în S.U.A. ia 
amploare protestul de masă împo
triva agresiunii în Vietnam, cînd 
în universități, în rîndurile unor 
personalități de vază ale vieții cul
turale, artistice, obștești cerința de 
a se pune capăt acestui război și 
a se respecta dreptul sacru al po
porului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta se face tot mai pu
ternic auzită.

Noul proces intentat Partidului 
Comunist din S.U.A. stîrneste un 
protest larg în diferite țări. Oé? 
menii muncii din tara noastrw- 
si-au ridicat întotdeauna glasul 
împotriva prigonirii comuniștilor 
americani, exprimîndu-și solidari
tatea cu lupta lor pentru pace, de
mocrație și progres social. îm
preună cu forțele progresiste din 
alte țări ale lumii, ei cer să se 
pună capăt persecutării Partidului 
Comunist din S.U.A.

I
I

au arestat peste 100 R 
Partidului Comunist | 
si ai altor oreani- ■

LA INTRAREA ÎN SATUL SCHORTENS

(Din revista vest-g er mana „Der Stern )

brazilia Suplimente

— întreabă revistaeconomice

Unde decolează și ateri
zează Starfighter dom
nește neliniște

E,
Starfighter F 104 ciștiga 
bătălia concurenței, dar 
pierde cursa tehnicii

Vizita delegației Cad piloți, se ridică pro 
fiturile firmei „Lockheed"

cad avioane !"
/n fataA

Morrison
in semn 
politicii

Pentagonului, cetățeanul 
din Baltimore își dă foc 
de protest Împotriva 

americane '^n Vietnam
Vă amintiji de bonzii (credincioși 

budiști) care, penfru a-și manifesta 
protestul împotriva dictatorului Ngo 
Dinh Diem, își dădeau foc în pie
țele orașelor sud-viefnameze ? Sce
nele se petreceau la Saigon, la Hue 
și în alte locolifăfi. Cine și-ar fi 
imaginat o asemenea scenă în plin 
centrul Washingtonului ?

...în după-amiaza zilei de mărfi, o- 
fiferii și funcționarii Pentagonului 
care tocmai își terminaseră serviciul 
și ieșiseră în stradă au fost mar
torii unei scene unice. Un om trans
format înfr-o uriașă flacără s-a pră
bușit, urlînd pe trotuarul din fata 
ministerului, chiar în apropierea ca
binetului secretarului de stat pen- 
fru apărare, Robert McNamara. Din 
brafele neputincioase ale celui ce 
și-a stropit hainele cu benzină și 
și-a dat foc s-a rostogolit pe cal- 
darîm o feti|ă de vreo doi ani. Prin- 
tr-o fericită întîmplare, ea a scăpat 
neatinsă de flăcări. In schimb a ră
mas pe lume fără fată. Quakerul 
din Baltimore (membru al unei sec
te religioase), în vîrsfă de 31 de 
ani, fată a trei copilași, și-a curmat 
zilele, în acest mod tragic, pentru 
a-și exprima, după cum a declarat 
sofia sa, „dezacordul său fată de 
enormele pierderi de vieți omenești 
ți față de suferințele provocate de 
agresiunea S.U.A. în Vietnam".

Astfel a găsit cu cale Norman 
/■Aorrison să acționeze contra bru
talei intervenții americane în tre
burile poporului sud-viefnamez, 
dornic de libertate, și contra bom
bardamentelor barbare asupra teri
toriului R. D. Vietnam. Chiar dacă 
nu este cel mai potrivit și eficace 
mod de a aefiona, gestul cetățea
nului din Baltimore are o semnifi
cație deosebită, demonsfrînd cît de 
adînc devine sentimentul de îngri
jorare în rîndurile opiniei publice 
americane în legătură cu agresiu
nea americană din Vietnam. ,,A- 
ceasfă sinucidere, scrie agenția 
France Presse, se înscrie în cadrul 
protestelor din ce în ce mai nu
meroase și grave care se ridică pre
tutindeni în S.U.A. și în diverse 
cercuri contra politicii americane în 
Vietnam".

guvernamentale 
romane in Olanda

in-

N. POPOVICI

HAGA 3 (Agerpres). — La 
vitația guvernului olandez, o dele- | 
gație economică guvernamentală 
română, condusă de ministrul in- § 
dustriei alimentare, Bucur Șchiopu, | 
a vizitat Olanda in perioada 21 
octombrie — 3 noiembrie a.c.

în cursul vizitei, delegația ro- g 
mână a vizitat întreprinderi și fir
me olandeze din domeniul indus- B 
triei chimice, construcțiilor nava- | 
le, construcțiilor de automobile, 
instalații industriale, mașini-unel- | 
te. stațiuni pentru culturile în g 
sere, obiective economice și cultu
rale din Haga, Amsterdam, Rotter- H 
dam și din alte orașe olandeze, g 

Șeful delegației române. Bucur 
Șchiopii, ministrul industriei aii- R 
mentare, a avut întrevederi cu g 
B. W. Biesheuvel, viceprim-mi
nistru și ministrul agriculturii și | 
pescuitului al Olandei, și cu Van g 
Den Uyl, ministrul afacerilor eco
nomice al Olandei.

Membrii delegației s-au întîlnit g 
cu reprezentanți ai vieții economi
ce și cercurilor de afaceri din g 
Olanda.

Marți seara, ministrul Republicii 
Socialiste România la Haga, Ion 3 
Oancea, a oferit o recepție, la care g 
au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Econo- | 
mice. Ministerul Afacerilor Exter- | 
ne, Camera Centrală de Comerț 
olandeză, oameni de afaceri, zia- g 
riști. Au participat, de asemenea, | 
șefi ai misiunilor diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic g 
acreditați la Haga. i

La 3 noiembrie delegația ro- _ 
mână a plecat din Haga. e

La intrarea în comuna Schor
tens (R.F.G.), aflată în apropierea 
aeroportului militar Upjever, o 
placardă avertizează : „Atenție, 
cad avioane ! Pericol de moarte !“ 
Ea a fost instalată atunci cînd s-a 
prăbușit deasupra comunei cel de 
al cincilea avion cu reacție de tipul 
Starfighter F 104 G. Acesta era 
totodată al 22-lea avion de acest 
tip, căzut în decurs de numai 
nouă luni în R.F.G.

Repetatele accidente ale modelu
lui de avion Starfighter F 104 G 
au trezit îngrijorare în opinia pu
blică. Persoane de vază, chiar și 
ministrul de interne din Saxonia 
inferioară (landul care a înregis
trat 
eriene), s-au adresat 
cerînd să se interzică decolarea a- 
cestor avioane. Drept urmare, per
misiunea de zbor pentru aceste a- 
vioane a fost ridicată pînă la revi
zuirea tuturor aparatelor.

Cazul a făcut senzație ; au fost 
puse în cauză contractele privind 
înzestrarea forțelor armate vest- 
germane ; au ieșit la iveală impli
cații politico-militare. Revista 
pariziană ,.L'Express" arată că 
Starfighter F 104 a fost achizițio
nat ca urmare a presiunilor exer
citate de S.U.A. asupra Germaniei 
occidentale pentru ca să cumpere 
mai mult armament american 
drept compensație pentru costul 
menținerii trupelor N.A.T.O. în
R. F.G. Și încă, un amănunt. Firma 
furnizoare — „Lockheed“ din
S. U.A. nu a fost, de acord ca scau
nele avionului să fie prevăzute cu 
dispozitivul automat de catapulta
re Martin-Baker, de construcție 
engleză, folosit în zeci de state. 
Compania a insistat pentru scau
nele de construcție proprie. In 
cele din urmă „Lockheed“ și-a 
impus punctul de vedere și, desi
gur, a tras foloasele. Ponoasele

le-au tras insă piloții. Majoritatea 
celor care în timpul accidentelor 
au încercat să se salveze recurgînd 
la sistemul de catapultare nu au 
scăpat cu viață.

In scrisoarea de condoleanțe, mi
nistrul apărării a afirmat că ei au 
căzut „pentru patrie“. — De ce era 
nevoie de acest sacrificiu în plin 
timp de pace ? 
„Der Stern“.

Scandalul în 
nul Starfighter 
mai mare cu cit el urma să devină 
pînă în 1970 principalul avion nu 
numai în cadrul forțelor aeriene 
die R.F.G., dar și ale Olandei, Bel
giei și într-o oarecare 
ale italiei.

In contabilitatea 
„Lockheed", contul de 
gistrează noi sume uriașe. Cîți pi- 
loți din țările N.A.T.O. vor mai fi 
însă înregistrați la capitolul pier
deri — pierderi fără sens — de 
vieți omenești ?

legătură cu avio- 
are un ecou cu atât

măsură și

companiei 
profit înre-

N. SOCEC

la „actul 
instituțional“ 

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). 
— Președintele Braziliei, Castelo 
Branco, a semnat la 2 noiembrie 
două noi suplimente la cel de-al 
doilea „act instituțional“. Unul 
dintre aceste suplimente se ocupă 
de măsurile de pedepsire prevă
zute în „actul instituțional“. Pre
ședintele a însărcinat pe ministrul 
justiției și afacerilor interne să-1 
reprezinte la pronunțarea sentin
țelor pînă la privarea de drepturi 
politice și civile și anularea man
datelor. Cel de-al doilea supliment 
se referă la procedura judiciară.

cele mai multe catastrofe a- 
guvernului SCURTE ȘTIRI '■ < W;--a,

Vizita delegației militare

SARAIEVO 3 (Agerpres). — De
legația militară română, care se 
află într-o vizită oficială și de prie
tenie în R.S.F. Iugoslavia, a vizitat 
marți dimineața șantierul naval 
din Split. Apoi delegația a plecat 
la Saraievo.

Miercuri, membrii delegației ro
mâne au fost oaspeții Școlii de

N. A. T. 0■J

In presa norvegia
nă a apărut zilele 
trecute o informație 
prin care se făcea 
cunoscut că cercurile 
conducătoare ale 
N.A.T.O. au propus 
Norvegiei, care de 
mai multă vreme 
furnizează N.A.T.O. 
un șir de instalații 
electronice, să ia sub 
controlul ei întreaga 
rețea de „preîntâm
pinare radiolocativă" 
a acestei organizații 
din Scandinavia pînă 
în Turcia. In acest 
scop, organe ale 
N.A.T.O. urmează să 
trimită, chiar în a- 
ceastă iarnă, specia
liști norvegieni la 
bazele aflate pe teri
toriile Turciei și Gre
ciei. Astfel Norvegiei 
i s-a fluturat per
spectiva unui „busi
ness avantajos".

De unde atâta „ge
nerozitate" ? Se știe 
că în cadrul N.A.T.O. 
disensiuni crescînde 
se manifestă nu nu
mai în zona centrală 
a acestui bloc mili
tar agresiv, dar și „pe 
flancuri“. De pildă, 
în flancul nordic. „E- 
xistă în prezent în 
Norvegia un puternic 
curent de idei în fa
voarea unei revizuiri 
a angajamentului a- 
cestei țări față de

române

a ofițerilor din infan- 
întreprinderii Bratstvo

specializare 
terie și ai 
din Novi Travnik. Directorul ge
neral al întreprinderii, colonel S. 
Prijici, a oferit un prînz în cin
stea oaspeților români.

Seara, delegația militară română 
a plecat lă Belgrad.

N.A.T.O. în sensul 
reîntoarcerii la situa
ția care a precedat 
angajarea țării față 
de Pactul Atlantic"— 
scrie ziarul „Afton
bladet“.

Intensitatea aces
tui curent s-a reflec
tat și în unele luări 
de poziție ale cercu-

rilor oficiale — cum 
ar fi hotărîrea Nor
vegiei de a nu adera 
la planurile privind 
crearea de forțe nu
cleare multilaterale 
ale N.A.T.O., neadmi- 
terea folosirii terito
riului țării pentru 
amplasarea unor ba
ze militare atlantice 
etc.

Mai mult. In ulti
ma vreme, comenta
torii de presă se re
feră tot mai frec
vent la existența u- 
nui proiect privind 
„un eventual pact de 
apărare între țările 
scandinave, bazat pe 
neutralitate" („Ti
mes“). în interiorul 
Norvegiei, presiunile 
neutraliste sînt pu
ternice — arată ace
lași ziar. Aceste con
statări se bazează pe

convingerea tot mai 
larg răspîndită în o- 
pinia publică din 
Norvegia că aparte
nența la N.A.T.O. nu 
are nici un sens, că 
nimeni nu amenință 
această țară.. In 
schimb, obligațiile ei 
de membru al coali
ției atlantice nu fac 
decît să-i împovăreze 
bugetul cu sume 
tot mai mari, care ar 
putea fi cheltuite 
pentru dezvoltarea 
economiei și realizări 
sociale.

Oferta făcută acum 
de cercurile condu
cătoare ale blocului 
nord-atlantic pentru 
livrarea de instalații 
electronice apare 
astfel ca o încercare 
de a o „cointeresa" 
material la activita
tea N.A.T.O., în spe
ranța că astfel va 
putea fi oprită lărgi
rea fisurilor. Aritme
tica cea mai . simplă 
arată norvegienilor 
că ceea ce ar cîștiga 
primind momeala în
tinsă ar pierde cu 
vîrf și îndesat prin 
obișnuitele poveri ale 
N.A.T.O. Cu alte cu
vinte, dacă la pescuit 
arunci o rimă ca să 
prinzi un pește, aici 
se arunca peștele și 
se cîștigă... rîma.

E. IONESCU

A
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OSLO. Norvegia nu intenționează să participe la întrunirea miniștrilor 
apărării ai țărilor membre ale N.A.T.O., care va avea loc la Paris între 26 șl 
27 noiembrie. La această întrunire vor fi dezbătute planurile de creare a. tor
țelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.

OSLO. Norvegia nu intenționează să 
apărării ai țărilor membre ale N.A.T.O.,

PARIS. Miercuri dimineața, la 
Paris, în cadrul obișnuitei ședințe 
a Consiliului de Miniștri francez. 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, a făcut 
o trecere în revistă asupra vizitei 
în Uniunea Sovietică. Peyrefitte, 
ministrul informațiilor, a declarat 
că „generalul de Gaulle și Consi
liul de Miniștri au luat cunoștință 
cu satisfacție de cele comunicate 
de Couve de Murville” și că pri
mirea de care s-a bucurat Murville 
în Uniunea Sovietică constituie o 
mărturie a „atmosferei prietenești 
care domnește în prezent în rela
țiile franco-ruse, care sînt relații 
tradiționale între cele două po
poare".

LONDRA. Reunit pentru a dez
bate problemele majore care se
pară guvernul englez și guvernul 
sud-rhodesian în problema inde
pendentei Rhodesiei de sud, Cabi
netul britanic a aprobat în ședința 
de marți planul privind crearea 
comisiei regale însărcinate cu ela
borarea unor amendamente la 
Constituția sud-rhodesiană din 
1961.

WASHINGTON. In confruntarea 
dintre cei trei candidați la postul de 
primar al New Yorkului, respectiv 
democratul Abraham Beame, republi
canul din aripa liberală John Lind
say și publicistul William Buckley 
jr., republican conservator, a ieșit în-

vingător pentru prima dată în ultimii 
20 de ani un candidat republican, 
John Lindsay.

MONTEVIDEO. Miniștrii de ex
terne ai Braziliei, Mexicului, Ar
gentinei, Ecuadorului, 
lut și 
cane, 
Alalc 
trunit 
tarea 
datei

Uruguayu- 
ai altor state latino-ameri- 
care participă la conferința 
de la Montevideo, s-au In- 
într-o ședință pentru discu- 
unei eventuale schimbări a 
și locului conferinței O.S.A.

BERNA. Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Berna. Vasile Dumitrescu, a 
luminat, intr-un cadru festiv, 
profesorului Paul Scherrer me
dalia și diploma acordate cu 
prilejul alegerii sale ca mem
bru de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România.

NEW YORK. In Comitetul admi
nistrativ și bugetar al O.N.U. au 
continuat discuțiile cu privire 
la proiectul de buget pe anul 
1966. Luînd cuvîntul în ședin
ța de miercuri dimineața, repre
zentantul țării noastre, Dragoș Șer- 
bănescu, a subliniat, printre altele, 
că „,dezbaterile care au avut loc în 
cadrul actualei sesiuni au arătat că 
problemele sînt abordate cu un mai 
mare spirit de responsabilitate de- 
cît pînă acum, în scopul asigură
rii unei mai bune funcționări a 
O.N.U. și a întregului său aparat“. 
Referindu-se la creșterea constantă 
a cheltuielilor administrative, re
prezentantul român a arătat că 
„trebuie luptat împotriva unor 
concepții care par să se fi înrădă
cinat adine, potrivit cărora orice 
nouă acțiune trebuie să fie urma
tă în mod automat de o sporire a 
numărului funcționarilor“.
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