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în selecționarea, educarea și promovarea cadrelor

Dintre aspectele atît de 
variate ale activității orga
nizațiilor de partid, selec
ționarea, educarea și pro
movarea cadrelor constituie 
prin însemnătatea și com
plexitatea ei una din pro
blemele cheie. Dacă în a- 
ceastă privință lucrurile 
merg bine, se creează pre
mise în vederea realizării 
unui progres rapid în toa

rte domeniile construcției 
socialiste.

Pentru toate, organizațiile 
de partid este pilduitoare 
deosebita importanță acor
dată de Congresul partidu
lui nostru muncii cu cadre
le. „Marile sarcini care siau 
în fața noastră — se subli
niază în Raportul C.C. pre
zentat la Congresul al IX- 
lea al P.C.R. de tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu — cer 
îmbunătățirea în continuare 
a muncii de selecționare, 
promovare și educare a 
cadrelor, ridicarea de noi 
activiști de partid și de stat, 
de lucrători în domeniul e- 
conomiei, științei și culturii. 
Organele și organizațiile de 
partid trebuie să se preo
cupe îndeaproape de ridi
carea conștiinței politice și 
« nivelului de pregătire 
profesională ale activiștilor, 
îmbinind exigența cu aten
ția și grija față de oameni".

VIZITA ÎN AUSTRIA
VIENA 17. — De la trimișii A- 

gerpres, P. Stăncescu și C. Varvara: 
Miercuri dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat orașul 
Viena.

în primele ore ale dimineții au 
fost vizitate în Palatul Hofburg 
vestite colecții de obiecte de artă 
de mare valoare culturală și isto
rică. La școala spaniolă de călărie, 
aflată în apropiere, a fost prezen
tat oaspeților un program de că
lărie.

în continuare, oaspeții s-au oprit 
la Schottentor — intersecția 
unor bulevarde de intensă cir
culație — unde Kurt Heller, con
silier municipal pentru con
strucții, a făcut o prezentare a 
centrului automat de dirijare a 
circulației, construit aici, cu pasaje

subterane pentru pietoni și vehi
cule. în marile spații subterane 
sînt amenajate, magazine.

Au fost vizitate apoi Praterstern, 
o mare piață din care pornesc ra
dial 7 străzi și unde se află o gară 
modernă a traseului orășenesc, 
podul Reichsbrucke de peste Du
năre. în cartierul de noi locuințe 
Kagran, oaspeții români au vizi
tat un bloc construit din prefabri
cate și un grup comercial.

Călătoria a continuat apoi de-a 
lungul marelui parc al Dunării, in- 
trînd pe autostrada Gürtel,- ame
najată în ultimii ani pentru circu
lația rapidă.

Pe parcurs, oaspeților le-au fost 
expuse cîteva din problemele care 
preocupă municipalitatea în legă
tură cu dezvoltarea orașului, cu 
metodele folosite la construcția de 
locuințe, cu deservirea noilor car
tiere. Mulțumind pentru explicații-

Convorbi à româno - austriece

O munca perseve
rentă, continua, în 
care nu-și găsește 
loc stilul de „cam
panie“

Continuitatea, perseve
rența constituie trăsături 
esențiale ale muncii de pre
gătire și promovare a ca
drelor. Mai mult decît în 
orice alt domeniu, aci nu-și 
găsește Ioc stilul de „cam
panie", rezultatele sînt cu 
atît mai bune cu cit a- 
ceastă activitate are un ca
racter sistematic, multilate
ral, de perspectivă.

Preocuparea organelor de 
partid din Banat pentru 
promovarea unor oameni

bine pregătiți din punct de 
vedere politic și profesional 
se reflectă în faptul că pes
te 70 la sută din totalul ac
tiviștilor de partid din re
giune au un stagiu în mun
ca de partid mai mare de 
5 ani și o vechime în par
tid de peste 10 ani, iar a- 
proape 70 la sută din direc
torii și inginerii șefi ai în
treprinderilor au o vechime 
în producție de peste 10 ani. 
Sporirea continuă a ponde
rii cadrelor cu un stagiu 
îndelungat în munca ob
ștească și în producție a 
contribuit la creșterea ma
turității politice și compe
tenței profesionale a acti
vului de partid în ansam
blu. In instituțiile uni
versitare și științifice ale 
Timișoarei s-au format în 
anii noștri numeroși inte
lectuali valoroși, care aduc 
o importantă contribuție la 
dezvoltarea economiei și 
culturii. Ținînd seama de 
faptul că în regiunea Ba
nat muncesc înfrățiți și își 
aduc laolaltă contribuția la 
opera de construcție socia
listă oameni ai muncii ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, au fost 
promovate în funcții de 
răspundere cadre bine pre
gătite atît din rîndurile 
populației românești, cît și 
a naționalităților conlocui
toare.

Progresele realizate pri
vind stabilitatea în funcție 
a cadrelor le-au dat posibi
litate să-și îmbogățească 
pregătirea și experiența, 
ceea ce a avut efecte pozi
tive asupra activității uni
tăților unde muncesc. Nu 
ne putem însă mulțumi cu 
rezultatele obținute. . Vom 
acorda o atenție deosebită 
înlăturării cauzelor care 
duc în unele unități la fluc
tuația cadrelor.

Se poate afirma că nive-

Iul întregii activități a or
ganelor de partid, de stat 
și economice, ca șl a orga
nizațiilor de masă, este de
terminat de munca cu ca
drele, de calitățile aces
tora. Dacă în ultimii ani la 
Combinatul siderurgic Re
șița, Uzina constructoare 
de mașini Reșița, Uzinele 
mecanice Timișoara, Uzine
le textile Arad au fost ob
ținute rezultate pozitive în 
asimilarea unor produse de 
înaltă tehnicitate, îmbună
tățirea performanțelor ma
șinilor și agregatelor, a- 
ceasta se dâtorește în mă
sură hotărîtoare promovării 
în posturi cheie a unor ca
dre cu bună pregătire, ca
racterizate prin perseve
rența și devotamentul cu 
care înfăptuiesc sarcinile 
trasate de partid.

À cunoaște oame
nii, a-i aprecia după 
rezultatele practice

La temelia schimbărilor 
înnoitoare din viața regiu
nii, ca și a întregii țări se 
află patriotismul, hărnicia, 
talentul a milioane de con
structori ai vieții noi, so
cialiste, luptători hotărîți 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Din rîndurile 
lor se ridică mereu acti
viști de partid și de stat, 
întruchipînd caracteristicile 
militantului comunist,' care 
se bucură de stima, încre
derea și prețuirea maselor, 
în organizațiile de partid 
din Banat, în uzine și in
stitute de cercetări, coope
rative agricole și gospodării 
de stat există o nesecată 
rezervă potențială de ca
dre; trebuie numai să știm 
să descoperim calitățile și 
aptitudinile oamenilor și, 
ajutîndu-le cu grijă și răb
dare, să le asigurăm cele 
mai prielnice condiții de 
dezvoltare.

Dacă cunoaștem oamenii, 
dacă știm să muncim cu ei, 
găsim întotdeauna cadrele

(Un Decret al Consiliului de Stat 
și o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri) în pagina a V-a

Opinia publică

(Continuare în pag. a V-a)

Aceleași mari grămezi de mere
La 6 noiembrie (fotografia din stingă) și după 11 zile (fotografia din dreapta)

Revenind la „cursa cu obstacole a fructelor

fes);

«

Multora nu le va veni 
să creadă că se mai poate 
întîlni pe undeva atita 
neglijentă ca aceea pe 
care-o ilustrează cele 
două fotografii publicate 
mai sus. Pe scurt, despre 
ce este vorba :

Recent, la sesizarea u- 
nor cetățeni, în ziarul nos
tru a fost publicat artico
lul „Cursa cu obstacole 
a fructelor", în care se 
semnalau deficiențe grave 
în ce privește valorifica
rea fructelor în regiunea

Argeș. Se arăta că deși 
producția estimativă se 
cunoștea cu luni în urmă, 
recolta bogată de fructe 
a găsit unitățile contrac
tuale (U.R.C.C., O.C.L. și 
Fructexport) complet ne
pregătite. Au lipsit spiri
tul de prevedere, măsurile 
gospodărești, chibzuite, 
pentru organizarea centre
lor de preluare și sortare, 
pentru aprovizionarea cu 
ambalajele necesare, pen
tru transportul operativ al 
produselor. Din această

VIENA 17 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază au avut loc 
la Cancelaria federală a Austriei 
convorbiri oficiale . între președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și cancelarul fe
deral al Austriei, Josef Klaus.

Din partea română au partici
pat ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Cioa
ră, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Viena, Mjrcea 
Ocheană, Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului și Ion 
Morega, adjunct al ministrului" 
industriei construcțiilor de mașini.

Din partea austriacă au partici
pat ministrul afacerilor externe, 
Bruno Kreisky, ministrul Comer
țului și al reconstrucției, Fritz 
Bock, ministrul justiției, Christian 
Broda, secretarul de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Cari 
Bobleter, precum și înalți funcțio
nari ai Cancelariei federale, ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Comerțului și Re
construcției.

Convorbirile, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme de interes

comun privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și probleme ale 
situației internaționale, au decurs 
într-o atmosferă cordială, de înțe
legere reciprocă.

La sfîrșitul convorbirilor a fost 
semnată convenția de asistență ju
ridică între Austria și Republica 
Socialistă România.

Din partea română a semnat mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, iar din partea austriacă, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Bruno Kreisky, și minis
trul justiției, Christian Broda..

A fost, semnat, de asemenea, a- 
cordul comercial de lungă durată 
între cele două țări.

Din partea română a semnat mi
nistrul comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară, iar din partea austria
că . ministrul comerțului și al re
construcției, Fritz Bock.

ie primite și apreciind soluțiile ga*  
site de vienezi pentru rezolvarea 
unor probleme urbanistice, premie
rul român a arătat că a vizitat Vie-*  
na acum 10 ani, iar acum o găseș
te și mai frumoasă.

Vizitarea orașului Viena s-a în-*  
cheiat la primăria orașului, a că
rei clădire reprezintă unul din 
principalele monumente istorice și 
arhitectonice ale capitalei, care 
îmbină armonios stilul gotic cu cel 
al Renașterii.

întîmpinîndu-I pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, primarul Vienei, Bruno Ma
rek, i-a urat bun venit, a evocat 
legăturile care există între cele 
două popoare și între Viena și 
București și și-a exprimat con
vingerea că în viitor ele se vor 
lărgi continuu.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
mulțumind pentru cuvintele de sa
lut adresate, a transmis un salut 
din partea poporului român că
tre poporul austriac și locuitorii 
Vienei și și-a exprimat convinge
rea că relațiile dintre Austria și 
România pot fi dezvoltate și mai 
mult, în folosul celor două po
poare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a semnat apoi în Cartea de 
aur a orașului Viena.

în cursul vizitei oaspeții români 
au fost însoțiți de șeful protoco- . 
lului, Rudolf Ender, și ambasadorul 
Austriei la București, da-. Johann 
Manz.

Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și 
cancelarul federal al Austriei, 
Josef Klaus, au asistat la Opera 
de stat din Viena la spectacolul 
„Flautul fermecat“ de Mozart. Au 
fost de față, de asemenea, per
soane oficiale române și austriece. 
Interpreții au primit 
președintelui 
niștri un coș

din partea 
Consiliului de Mi- 
cu flori.

REGLEMENTAREA ACORDĂRII
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Dejunul oferit 
de d-l Franz Jonas

VIENA 17 (Agerpres). — Miercuri 
la amiază, în Palatul Hofburg, 
președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, a oferit un dèjun în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe Mau
rer. La dejun au luat parte Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Gheorghe Cioâră, mi
nistrul comerțului exterior, Mir
cea Ocheană, ambasadorul Repu
blicii . Socialiste România la Viena, 
și alte persoane oficiale.

Din partea austriacă au partici
pat cancelarul federal Josef Klaus, 
vicecancelarul federal Bruno Pit- 
termann, președintele Consiliului 
Național, Alfred Maleta, ministrul 
afacerilor externe, Bruno Kreisky, 
ministrul comerțului și al recon
strucției, Fritz Bock, secretarul de 
stat Karl Bobleter, primarul ora
șului Viena, Bruno Marek, și alte 
personalități. In timpul vizitei prin Viena

destinelor Remus LUCA

să aprecieze.

cauză mari cantități de 
fructe se aflau „depozita
te" sub cerul liber, supu
se oricînd intemperiilor și 
degradării. Concluzia era 
clară : o asemenea neso
cotire a acestei imense 
bogății de fructe nu mai 
putea continua nici o cli- 

măsuri 
a ’ fost 

; 6 no

pă se impuneau : 
grabnice. Articolul 
publicat pe data de 
iembrie.

Care este situația 
după ce au trecut mai 
bine de 10 zile ?

— Ce măsuri au fost 
luate, în răstimpul acestor 
zece zile ? — îl întrebăm 
pe tovarășul VASILE FLO- 
RESCU, președintele U- 
niunii regionale a coope
rativelor de consum — 
Argeș.

Gheorghe CÏRSTEA
coresp. „Scînieii“

acum,
(Continuare 
în pag. a n-a)

Nu sînt destul de bătrîn ca să 
mă hrănesc numai cu amintiri, nici 
destul de tînăr nu mai sînt însă, 
încît să mă mulțumesc depozitîn- 
du-le pentru mai tîrziu. Le stîrnesc 
din cînd în cînd de prin cotloane
le unde stau ascunse, măcar așa, 
de dragul comparației.

Am mai apucat și eu vremea 
cînd România era o țară „emina
mente" agricolă. Am trăit și la țară. 
Toate rudele mele apropiate erau 
și' cele mai multe mai sînt și 
țărani. I-am văzut cum trăiau 
cum munceau. Nu trebuie să 
știu că o să fiu crezut pe cuvînt; 
lucrul lor nu era agricultură, ci plu- 
gărie sadea, făcută din greu, cu 
mijloace rudimentare. îi vedeam 
pe unchii mei, pe verii mei 
trăind și lucrînd veșnic îngri
jorați, scrutînd cerul, veșnic a- 
tenți la cele mai neînsemnate și 
mai imperceptibile pentru mine 
semne ale vremii. Țin minte un ce
remonial care avea loc în noaptea 
de Anul Nou. Ziceau : — No, să 
facem călindarul. Se așezau în ju
rul mesei. Se tăia. o ceapă în două
sprezece felii, dispuse ca petalele 
unei flori. Cel mai mic dintre copii 
era pus să presare, peste feliile de 
ceapă, sare. Se aștepta cu emoție, 
într-o liniște deplină. Se constata 
apoi, felie de felie: ianuarie, fe
bruarie, martie etc — care lună are 
să fie ploioasă, care secetoasă, 
care mai așa, amestecată, după 
cum feliile de ceapă erau mai mult 
sau mai puțin muiate. Soarta era o 
stihie blestemată, atotputernică, 
dezastruos de capricioasă, unchii 
mei 
unei 
felii, 
ciile. 
în care agricultorii își gospodăreau 
micul lor plan de cultură după pre
zicerile unei cepe.

Azi nu mai sîntem o țară „emi
namente" agricolă. Pîrghia princi
pală a economiei noastre a deveni! 
industria. Exportăm produse indus
triale, mașini, utilaje, agregate, fa
brici. Și — poate că sună parado
xal — în condițiile industrializării 
intense, abia acum putem să spu
nem că și la noi în țară cultivarea

azi
Și 

jur,

țăranii încercau, cu ajutorul 
cepe tăiate în douăsprezece 
să-i prevadă cît de cît capn- 
Țară „eminamente" agricolă

a-pămîntului devine eminamente 
gricultură. Desigur, cuvîntul soartă 
n-a dispărut din vocabularul cu
rent, doar cît nimeni nu se mai 
teme de ea, fiindcă însemnează cu 
totul altceva: tractoare și mașini, 
irigații, îndiguiri, plan de producție, 
îngrășăminte chimice etc.

Unchii mei cîți mai trăiesc și ve
rii mei care sînt cooperatori nu se 
mai string de Anul Nou în jurul me
sei să consulte o ceapă asupra 
mersului vremii. Se adună într-o sa
lă și discută problemele planului 
de producție. Nu mai pîndesc soar
ta, așteptînd cu frică să se mani
feste, ci stabilesc măsuri practice 
de activitate. De fapt, ei își hotă
răsc soarta.

Astfel de gînduri îmi veneau ci
tind și recitind documentele recen
tei plenare a C.C. — raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu și Rezoluția plenarei.

(Continuare în pag. a II-a)

Miercuri și-a inaugurat lucrările aici, la Rio, cea de-a 
doua conferință extraordinară a Organizației Statelor 
Americane, la care participă numai 19 din cele 20 de 
țări membre, întrucît Venezuela a hotărît să nu-și tri
mită reprezentantul său. Guvernele Republicii Costa 
Rica și Republicii Dominicane au hotărît să fie repre
zentate numai de ambasadorii lor pe lingă O.S.A. în 
locul miniștrilor afacerilor externe.

Pregătirea conferinței a avut 
istorie accidentată. Prevăzu- 

a.c., 
a suferit două amînări din 

„climatului nefavorabil"

o
fă inițial pentru 20 mai 
ea 
pricina
provocat de invadarea Republi
cii Dominicane. Ca țară gaz
dă, Brazilia a insistat, fără suc
ces, ca reuniunea să se desfășoa
re în termenele fixate, însă cîștig 
de cauză a avut părerea majo
ritară, inclusiv cea a Statelor Uni-

VIATA

SI Tinerețea 
cere tinerețe

“i
’i

I
I

gg Un interviu pentru 
„Scinteia" cu H. K. 
LAXNESS

S A căuta, a găsi — 
dar ce ?

I
I
I

te, neinteiesate în precipitarea lu
crurilor în. momente cînd prestigiul 
lor pe continent coborîse specta
culos o dată cu debarcarea pri
melor contingente de infanteriști și 
parașutiști la Santo Domingo. De 
fapt despre o redresare a situației 
nu se poate vorbi nici 
potrivă.

De ce totuși nu s-a 
nouă amînare ? La 
concurat cel puțin două împreju
rări. Pe de o parte Brazilia nu pu
tea să nu țină la autoritatea sa de 
amfitrion al conferinței și a des
fășurat eforturi susținute pentru a 
convinge că întrunirea trebuie ți
nută acum. Punctul hotărîtor ră- 
mîne însă „înțelegerea" manifes
tată de S.U.A., caracterizată de 
un comentator brazilian ca fiind de 
a „salva situația prin garantarea 
realizării conferinței și fără a asi
gura succesul ei". Cu alte cuvinte, 
S.U.A. au acceptat întrunirea acum, 
dar numai după ce au extras din 
obiectivele ei inițiale punctele cele 
mai dificile, asupra cărora o serie 
de țări nu sînt dispuse să accepte 
linia trasată de Washington. Re
zistența opusă de Mexic, Chile și 
Uruguay față de includerea în 
dezbateri a problemei creării unei 
forțe armate interamericane per
manente (după modelul celei ce 
funcționează în prezent cu statut 
provizoriu în Republica Dominica
nă) a eliminat acest punct de pe a- 
gendă. Se știe însă că Statele Uni-

Vasile OROS

acum. Dim-

recurs Ia o 
aceasta au

(Continuare în pag. a Vl-a)
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DESĂVIRSIRE IN MESERIE
Instruirea practică — ele

ment hotărîtor in formarea 
deprinderilor profesionale ale 
lucrătorilor din comerț — În
cepe încă din școală. In ma- 
gazinele-școală elevii iau 
primul contact cu meseria propriu-zisă, învață să pună în 
aplicare ceea ce și-au însușit teoretic. Urmează, apoi, practica 
în unitățile de desfacere și, după absolvire, exercitarea con
cretă a profesiunii alese. Ce au specific etapele acestui drum?

SAU SIMPLA FORMALITATE?
numai puțin, sä dau an télé-

Dunării

»

De decenii, Delta Dunării, 
unic în Europa prin peisaj, varie
tate și bogăjia resurselor naturale, a 
constituit obiectul de studiu al mul
tor specialiști, pe lista ei bibliogra
fică înscriindu-și numele savanfi de 
seamă ai țării noastre, ca Gr. Antipa, 
Gh. Murgoci, George Vîlsan, C. Bră- 
tescu etc. Diferitele lucrări apărute 
se preocupau numai de o anumită 
latura a naturii ei (geomorfologică, 
geologică, hidrologică, biologică 
etc), ceea ce era foarte necesar 
penfru o primă cunoaștere a gene
zei și peisajului Deltei.

lată de ce sinteza geografică a 
Deltei, semnată de A. C. Banu și 
L. Rudescu, apărută recent în Edi
tura științifică, este binevenită.

Datele înaintașilor, completate cu 
numeroase și competente obser
vații proprii, au dat autorilor posibi
litatea să prezinte, pentru prima 
oară, Delta ca o unitate geografică 
deosebit de complexă și de sudată. 
De fapt acest mod de tratare re
flectă o realitate geografică. Delta 
nu este numai apă, ea constituie o 
împletitură a celor mai răspîndite 
componente naturale — apă, relief, 
floră, faună, dozate în așa fel, încît 
creează un echilibru geografic rar 
întîlnif în natură.

lucrarea înfățișează succint Du
nărea — creatoarea Deltei, expu- 
nînd principalele caracteristici geo
grafice ale acestui mare fluviu eu--, 
ropean.

Geologia Deltei și mai ales lito- 
logia ei sînt amplu prezentate. 
Un mare spațiu este acordat în 
lucrare capitolului de geomorfolo- 
gie a Deltei, care reprezintă o sin
teză reușită a tuturor ipotezelor ela
borate anterior cu privire la geneza 
și evoluția acesteia. Paralelizările 
cronologice care se fac cu Marea 
Mediterană și Marea Caspică com
pletează, prin observații originale, 
datele cercetătorilor precedenți. A- 
lăturîndu-se ipotezelor care dau 
Deltei o vîrstă mai recentă, autorul 
(capitolul aparține lui A. C. Banu) 
aduce noi argumente în susținerea 
acestora. Un loc important este a- 
cordaf proceselor actuale geomor- 
fologice, care sînt tratate în strînsă 
legătură cu mișcările tectonice. Se 
dau exemple concludente care a- 
iestă modificările reliefului țărmu
lui, datele înregistrate permițînd 
elaborarea de prognoze în acest 
sens.

Caracteristicile climatice, hidrolo
gice și de sol sînt tratate astfel în
cît evidențiază particularitățile și 
dinamica lor în Deltă, față de regiu
nile înconjurătoare.

Autorii au insistat asupra bio
logiei acestui „paradis al pă
sărilor" în care fauna și flora izbuc
nesc într-o multitudine de specii și 
o bogăție de exemplare rar întîl- 
nite. Subliniem faptul că ei nu se 
rezumă la o inventariere aridă, ci 
fac și o profundă analiză a mediu
lui în care aceste specii se dezvoltă 
și se integrează.

Deși bogată în resurse naturale, 
Deltei nu i s-a dat în trecut decît 
o mică importanță, pescuitul și vî- 
natul fiind singurele resurse care 
erau puse în valoare. Politica eco
nomică a partidului de ridicare a 
tuturor regiunilor la o viață econo
mică inlensă, de valorificare rațio
nală și superioară a resurselor na
turale s-a concretizat, în cazul Del
tei, în schimbări esențiale. Bogă
țiile imense de stuf ale acesteia sînt 
pentru prima oară puse acum în va
loare, paralel cu utilizarea în condi
țiile specifice Deltei a celorlalte 
resurse aparținînd domeniului pisci
col, agricol, silvic etc.

în lucrare autorii se ocupă și de 
populația și așezările umane ale 
Deltei, subliniind în mod deosebit 
schimbările petrecute atît în ce pri
vește creșterea densității populației, 
apariția de noi ocupații, cît și în ce 
privește ridicarea nivelului de trai. 
Considerăm, totuși, că omul și ac
tivitatea sa în Deltă trebuiau să se 
bucure în lucrare de o mai mare 
atenție. Apreciem, de asemenea, că 
unele capitole (în special cel con
sacrat lacurilor) sînt mai puțin dez
voltate decît era necesar.

„Delta Dunării” se recomandă ca 
o lucrare ce ne prilejuiește nu nu
mai cunoașterea darurilor cu care 
natura a înzestrat acest colț al pa
triei, dar și a înrîuririi puternice a 
activității creatoare a societății noa
stre socialiste care transformă con
tinuu peisajul, valorifică în mod ra
țional și superior bogățiile țării.

Al. ROȘU
șef de sector la Institutul 

Lde geologie-geografie
al Academiei

Republicii Socialiste România
I"——

Lecțiile din magazinul-școală sînt 
strîns legate de cele teoretice, 
constituie o ilustrare pe „viu"a lor. 
Ai impresia că participi la un spec
tacol, în care actorii improvizează 
pe o temă dinainte stabilită. Elevul, 
în chip de vînzător, se postează în 
dreptul raftului și-l așteaptă pe 
„cumpărător" — de obicei instructo
rul sau unul din colegi. îl întîmpi- 
nă amabil, îl întreabă „cu cê să vă 
servim îi prezintă mărfurile, cum
părătorul 
în sfîrșit 
care pot 
noțiunile 
deri 
complex al vînzării se 
aici. Dar e suficient?

— Nu. nu este suficient, ne spu
ne tov. PHILIP BLITZȘTEIN. direc
tor adjunct al grupului școlar co-

- mercial „N. Kretulescu". Limbajul 
comercial, ușurința de a vorbi, ade
vărata comportare se deprind în 
relația directă cu cumpărătorul 
real. în anul întîi instruirea practi
că se face combinat : și în magazi
nul-școală, și în unitățile comercia
le. în anul doi. în afara unui singur 
trimestru, elevii lucrează electiv 
în producție. Practica în anul l este 
condusă de maiștri-instructori cu 
experiență în aclivitatea operativă 
și cu studii de specialitate.

— Fac parte din personalul șco
lii ?

—- Da. Nu mat lucrează și în uni
tăți. în sarcina lor stă însă perma
nent legătura cu tot ce apare nou 
în practica vînzării și organizării 
comerțului. Rezultatul muncii lor îl 
controlăm în diverse feluri, dat cea 
mai fructuoasă metodă 
probelor trimestriale 
dau elevii. Elé âu 
magazinul-școală, ci 
gazin adevărat. Aici 
mul sînt 
tor trebuie 
funcție dé 
rinlele sale.
probe se dau în alte grupuri școla
re, în magazinCle-școală. Noi cre
dem că mult mai revelatoare se do
vedesc cînd sînt organizate în uni
tatea „vie", acolo tinde totul este 
real. Urmărim cu atenție modul în 
care se „descurcă“ elevul pentru ca 
în viitor să insistăm asupra acelor 
laturi ale meseriei pe care ie-a de
prins mal puțin.

— Dar elevii din anul doi ?
— Instruirea practică a acestora 

cade exclusiv în sarcina unităților 
în care sînt repartizat!. Noi ținem 
legătura cu organizațiile comercia
le. dar procesul intern de instruire 
depinde de organizarea lui acolo, 
la locul de muncă. în această di
recție sînt multe de zis, dar... mal 
bine să mergeți la fata locului. 
Cred că cele mai bune rezultate în 
desăvîrșlrea profesională a elevilor 
noștri le obțin tovarășii de la ma
gazinul universal ..Victoria“.

Am dat curs invitației și iată-ne 
la magazinul „Victoria".

se dovedește cusurgiu... 
sint imaginate scene reale 
avea corespondentă cu 
teoretice. Primele deprin- 

practice ale mecanismului
formează

le 
în 

ma-

esté cea a 
pe care 
loc nu 

într-un
situațiile nu 

regizate, élévul-vînzâ- 
sd. sé comporté în 

Cumpărător și de do- 
După cite știu aceste

Dar., 
fon.

Dă un telefon și ascultăm această 
discuție...

— Cine răspunde de instruirea 
practică a elevilor ?

— Cum cine ? dumneata — i se , 
răspunde de dincolo.

Stupoare I Primul care se „miră" 
este tov. Nitu.

Peste cîteva clipe ne lămurim. 
Conform contractului încheiat cu 
școala, de „angrenaj" răspund tov. 
director Artenie Asadurian și eco
nomistul principal Ion Nitu- Răs
punderile sînt precise dar... nu se 
prea cunosc. Urmărirea frecventei, 
comportarea și îndeplinirea planu
lui de practică cad în sarcina ser
viciului personal Apoi filiera sé în
gustează : de modul cum sé desfă
șoară practica răspunde șeful de 
magazin, cel card urmărește direct 
și concret instruirea este șeful de 
raion și, în sfîrșit, cel care instru
iește éfêctiv este vînzătorul-in- 
strncton Din prima clipă sé obser
vă că angrenajul.,.

Ce cere școala 
spicuim din anexa 
chèiat între școală

„în perioada practicii în produc
ție, elevii vor lucra independent și 
vor fi îndrumați să-și însușească 
temeinic problemele referitoare la : 
sortimentul de mărfuri ; modul 
dé ambalare, désâhlbalare și trans
port al mărfurilordepozitarea pro
duselor ) recepția éalitativà și can
titativă ; prezentarea și àranjaréa 
produselor în magazine -, etalarea 
mărfurilor în vitrine j recomandarea 
și vinZaréa mărfurilor... été”. Ésté 
foarte bine că școala se îngrijește 
ca magazinul să-i pregătească pe 
elevi în toate detaliile tëhniéii vîn- 
zării, dar in problema atitudinii 
viitorilor vînzători nu-i cere, prin 
contract, nimic Și atunci în sea
ma cui este lăsată această latură 
atît de importantă a pregătirii de 
specialitate a vinzătorului modern ? 
Cine îl învață, în definitiv, cum să 
se poarte cu cumpărătorii ?

h obiectiv - dragostea 
pentru meserie

Din păcate, acest lucru ÎI învață 
numai în producție, ne răspunde tov. 
GEORGETA PANĂ, secretară a or
ganizației de partid de la magazi
nul „Victoria" Eu coordonez acti
vitatea a două etaje și mi s-au re
partizat la practică 7 elevi. Din ur
mărirea activității lor și din compor
tarea de care dau dovadă absol
venții seriilor recente — angajați 
la noi — spun cu mîna pe inimă cd 
principala lacună cu care vin de la 
școală este lipsa de pregătire în do
meniul conduitei în relațiile cu 
cumpărătorii. Am vrut chiar să pro
pun ca în programa analitică sä 
fie introduse și lecții în care sd se 
vorbească despre atitudine, com
portare, polițele. Căci, repet, sînt 
foarte slab pregătiți în acest sens.

— Li se predă o lecție cu acest 
subiect — spun tovarășii de la 
grupul școlar „N. Kretulescu", afir- 
mind că problema conduitei este 
prezentă în majoritatea cursurilor.

Am redat acest dialog pentru a 
reflecta o situație concretă : lipsa

dé pregătire In domeniul conduitei 
vinzătorului modern Comportarea 
în relațiile cu cumpărătorul trebuie 
să stea deopotrivă în atenția școlii 
și a unităților în care se face in
struirea practică.

Rezultă că atît școala cit și uni
tățile comerciale unde sint trimiși 
la practică viitorii vînzători au încă 
destule lacune în organizarea pro
cesului de pregătire a elevilor. Am 
stat de vorbă și cu alți instructori 
din cadrul magazinului, cu șefi de 
raioane și de etaje. Toți au remar
cat Că școala nu formează prin in
struire deprinderile de comportare, 
că ar trebui ore speciale și cu pon
dere în procesul de învătămint, în 
care să se imprime bunacuvilntă, 
tinuta demnă, atitudinea plină de 
solicitudine fată de cumpărători. 
Acestea sînt eleménte fundamenta
le ale profilului vinzătorului mo
dern și ele sînt insuficient cöntu1 
rate în școală.

La Observatorul Astronomic din București 
asupra fotosferei

în timpul efectuării unui studiu 
solare

Foto : Agerpres

scîrțîie. 
producției ? 
contractului 

și magazin.

Să 
în-

Forța exemplului 
personal

Contează foarte mult Ciné esté 
„omül de lînțjă tiûè”, cè dêpriûzi 
de là eL cum tê inițiază el in tai
nele meseriei. Contează enorm 
exemplul personal ăl vinzătoruliii- 
instructôr Pè el îl imită elevul, el 
constituie modelul pe care îl aré 
permanent în fată. Cum sînt selec
ționați acești profesori ai instruirii 
practice ?

— Cînd ni s-au repartizat elevii 
— ne spune tovarășa ILEANA 
RONÏAN, responsabila magazinului 
„Macul RoșU" — ne-am gîndit in 
primul rînd pe mina cui ti dăm. 
Oamenii aceștia să lie nu numai 
foarte bine pregătiți profesional, 
dar să aibă și ceva aptitudini dé 
pedagogi. Consider că ne-am orien
tat bine. Acum avem la practică pe 
eleva Neacșu Négruta. E o fată 
bună, sîrguihcioasă. Arh dat-o îh 
seama tovatâséi Alexandru Pétrif
ia. care a mai pregătit și alti elevi. 
Iată, să ne. spună dinsa cum proce
dează.

— Nu m-am apucat s-o „dăscă
lesc“ — ne spune tovarășa Petruța. . 
I-ăm dat însă să înțeleagă că tre
buie să procedeze în prbceșul' de'“ 
vînzare la tel ca mine. Nu trébùié 
să vă mai spun cu cită atenție 
mi-am controlat propria .comporta
re. Căci în mod direct elevele ne 
imită și în ceea Ce facem bine și 
în ceea ce facem greșit. Degea
ba ii spui cum să procedeze 
dacă nu ii dai permanent exemplu. 
Și încă ceva — îi acord elevei mele 
toată încrederea. Cînd omul se sim
te prefuit caută să fie la înălțimea 
acestei prețuiri.

Tovarășul Dumitru Drăgan, res-. 
ponsabil al magazinului de confec
ții din ștr. Lipscani nr. 55, are insă 
metode ceva mai deosebite. Încre
derea acordată 
la întocmirea bonurilor, 
pe care , n-au voie s-o efectueze, 
încolo, în ce privește instruirea, 
tovarășul responsabil ește. de. păre
re că viitorul vînzător trebuie să 
știe să tacă totul, de la ștergerea 
prafului pînă la cărarea mărfurilor 
de la mașină și aranjarea lor în 
depozite.

Opinia publică 
să aprecieze...

Sincronizarea
destinelor

(Urmare din pàg. I) (Urmare din pag. I)

elevului se oprește
operație

REVISTA 
prezentat 

muzical
_____ Palatului :
DRAGOSTEI (spectacol 
de Teatrul satiric 
„C. Tănase") — 19,30.
• Teatrul de Operă 
SPĂRGĂTORUL DE 
19,30.
• Teatrul de Stat de 
ȚARA SURÎSULUI —
• Teatrul .Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Comedia) : DOAM
NA LUI IEREMIA — 19,30, (sala 
Studio) ; TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZI
CIENII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mâ- 
gureanu nr. 1) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NIOÏA — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : OMUL CARE 
PIERDUT OMENIA — 19.30. 
Studio) : SCAUNELE — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea": 
NUNTA LA REVISTĂ — 20.
® Teatrul Mic ; VULPILE — 
19,30.
O Teatrul evreiesc de -------
CINTÄRETUL TRISTEȚII SALE 
— 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „Jț. L. 
Caragiale" : PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MINIE — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) ; PROFESO
RUL DE FRANCEZA — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT - 20
Q Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20. B.
® Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

W

șl Balet : 
NUCI —

Operetă t 
19,30. 
“ L.

CA'

(sala 
ȘI-A 
(Sala

stat

0 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) < 
O 19,15 — Emisiune pentru pio- ț, 
nieri și școlari : In vizită la Mu
zeul de istorie a orașului Bucu
rești ; filmul pentru copii ,,Dru- 
muri pe zăpadă" e 20,00 — Clubul 
tinereții ® 21,15 — Transmisiunea 
părții a doua a Concertului or
chestrei 
viziunii. Dirijor : _____ ___
lidis (Grecia; « 22,25 — Prin ex
poziții © 22,40 — Un interpret, 
mai multe instrumente e 23.05 ■ 
— Jurnalul televiziunii (II). Bu- 
letinul meteorologic. cz

simfonice a Radiotele- 
Solon Michae-

CINEMATOGRAFE

— Celé consemnate în ziar au 
constituit un semnal dé alarmă pen
tru lucrătorii noștri. S-a organizat 
mal bine munca, începind de la cen
trele de achiiiție. pînă la depozi
tele de expediere. Mii de tone de 
fructe au fost adunate în aceste zile 
în depozite, expediate beneficiari
lor, însilozate sau predate pentru 
industrializare. Un colectiv din par
tea Centrocopp. condus de tovară
șul vicepreședinte Francise Țapoș, 
se află aici, ajuțindu-he la îndrep
tarea lucrurilor.

Asemenea măsuri de îmbunătăți
re a muncii sintern anunțați că au 
fost întreprinse și în cadrul celor
lalte organizații 'achizitoare, la 
O.C.L.-Mixt Argeș și la „Fructex- 
port" Totuși, dincolo-de aceste de
clamații. pared . realitatea pe teréh; . 
la ora actuală ? Lăsăm să vorbeas
că despre această realitate fotogra
fia din pagina I-a, făcută ieri . 17 
noiembrie Cum. bine sé vede, în 
curți continuă să zacă, de data asta 
acoperite cu zăpadă, cantități mari 

s-a înrăută- 
Drima zăpadă, 

continuă

Un angrenaj care •••
scîrțîie

Ne prezentăm la serviciul comer
cial. Cind aude despre ce este vor
ba, șeful serviciului arată spre ad
junctul său, tov. Ion Nitu, care ne 
răspunde degajat :

— Practica elevilor? Este bine 
organizată. Există un angrenaj în
treg. cu sarcini și răspunderi pre
cise. Fiecare știe ce are de făcut.

— Cine coordonează acest an
grenaj ?

— Cred că serviciul personal.

Ancheta întreprinsă în rîndurile celor care pregătesc lucrătorii 
din comerț și ale celor care îi desăvîrșesc în meserie a scos în evi
dență necesitatea îmbunătățirii necontenite a procesului de învă- 
țămînt, a organizării cu mai mult spirit de răspundere a instruirii 
practice. Am consemnat aici mai multe păreri deoarece 
considerăm că pregătirea sub toate aspectele a vinzătorului mo
dern (a cărui competență și comportare trebuie să răspundă exi
gențelor actuale ale comerțului socialist) constituie o problemă 
complexă, în care experiența și ideile curajoase, cu fundament 
real, pot și trebuie să-și spună cuvîntul. La promovarea largă a 
unor asemenea idei, a experienței valoroase cîștigate in acest do
meniu sînt chemate să-și dea întreaga contribuție organele de 
specialitate ale Ministerului Comerțului Interior, ale Ministerului 
învățămîntului, direcțiile comerciale ale sfaturilor- populare.

Vasile TINCU

Noi construcții de locuințe în orașul Sibiu

de fructe. Timpul 
tit, a 
merele 
aștepte sub cerul liber. în 
ionul Curtea de Argeș se 
5 600 tone » în raionul Muscel < 
mai mult Se invocă, din n,ou, peste 
tot, lipsa lăzilor și autocamioanelor. 
Realitatea ? Acestea există, dar sînt 
prost gospodărite. De pildă, 
pozitul O.C.L. Curtea de 
există munți întregi de lăzi 
trîntite unele peste altele, 
stau aici ? Contabilul șef al 
dă o explicație cu totul 
ceptabilă. „Acestea sînt lăzi mai 
vechi — model ’52 — pe care nu 
Ie prevede „nomenclatorul“. Așa
dar, acum cînd iarna ne-a bătut la 
ușă, cînd este nevoie de a utiliza 
toate mijloacele pentru a strînge și 
a depozita în bune condiții fruc
tele, tovarășii de la O.C.L. vor să 
fie în litera... regulamentului. 
După ei, mai bine să se strice 
mii de tone de fructe decît să 
fie încălcate prescripțiile nomen
clatorului. Stive întregi de ambalaje 
neutilizate am întîlnit și la depozi
tele Agevacoop din Tigveni și Băi- 
culești. Și autocamioanele destinate 
încărcării fructelor sînt folosite de
fectuos. Din cauza slabei organizări 
a muncii cèle 40—50 mașini puse la 
dispoziția organizațiilor contractuale 
din Curtea de Argeș efectuează în 
medie 1—2 curse pe zi, ceea ce re
prezintă extrem de puțin.

Cum arată centrele de achiziție 
și depozitele intermediare ? Să vi
zităm, din nou, cîteva. Centrul din 
comuna Stroești, aparținînd O.C.L. 
Curtea de Argeș — se află în curtea 
și în grădina achizitorului. Constan
tin Bratu. Cît vezi cu ochii, grămezi 
înșirate de mere. Stau aici de circa 
două luni. Fructele nu mai arătă 
nici pe departe a fructe. S-au zblr- 
cit, au putrezit. Nici depozitele in
termediare ale 
arată mai altfel. 
Iești, bunăoară, 
mai stau pe jos, 
depozitate tot sub cerul liber. Aș- 
teptînd să le vină rîndul la sorta
re, multe din éle s-àu dépréciât.

Pe bună dreptate se întreabă atît 
producătorii căre-și văd irosindu-se 
munca lor de un an întreg cît și 
consumatorii care vor să găsească 
în magazine și pe piață fructe bune 
și ieftine : cum își permit acești 
oameni să arunce pe gîrlă atîta a- 
vere ? Cum își fac datoria tova
rășii din conducerea organi
zațiilor economice de contractare și 
achiziționare a fructelor — U.R.C.C. 
Argeș (președinte VASILE FLORES- 
CU). O.C.L. Mixt-Pitești (director 
comercial MIHAI STERE), „Fruct- 
export" (director NICOLAE VÖI- 
NEA) î Conducătorii acestor orga
nizații economice din regiune sé 
lasă amăgiți de faptul că, scriptic, 
și-au îndeplinit planul. Dar ce fel 
de plan este acela dacă nu coreș- 
punde cu situația reală de pe te
ren ? Se mai ridică ô întrebare : de 
ce nu au intervenit cu promptitudi
ne organele conducătoare locale, 
știut fiind că, în Ultimă instanță, ele 
răspund de buhul mers äl treburi
lor in regiuiie ?

căzut
și perele

iar 
să 

ra- 
: află 
chiar

în de- 
Argeș, 
goale. 

De ce 
O.C.L., 

inac-

Agevaco'opului nu 
Lă cel din Băicu- 
fructele, deși nu 
ci în lăzi, se află

Desigur, în întregul lor, documen
tele prezintă chestiuni de maximă 
importanță pentru viitorul mai a- 
propiat și mai îndepărtat al agri
culturii noastre. Personal însă am 
stăruit mai mult în gîndurlle mele, 
la capitole care privesc organi
zarea activității cooperativelor 
agricole. Principiul muncii co
lective, rolul adunării gene
rale, permanentizarea brigăzilor 
nu sînt lucruri absolut noi. Ele 
apărut odată cu cooperativele. Au 
devenit organice, structurale, 
rești Sînt o formă a vieții noi 
țară. Ceea ce mi se pare nou ține 
de calitatea noțiunilor, de genera
lizarea experienței a cincisprezece 
ani de muncă, interval în care ță
ranul nostru a străbătut o întreagă 
etapă istorică; plugăria ca înde
letnicire a dispărut și a apărut a- 
gricultura ca o sumă de profesiuni 
diverse, care nu se deprind, ci se 
învață. Nivelul profesional și poli
tic al țăranului nostru implică, în 
mod firesc, participarea lui directă, 
om de om, la dezbaterile largi ale 
unei adunări, la organizarea pro
ducției. De fapt nu doar partici
parea la organizarea producției în 
cooperativa căreia îi aparține, ai 
la organizarea soartei sale însăși. 
E participarea masei organizate, 
conștiente, la conducerea treburi
lor obștești. E desăvîrșită sincro
nizarea 
destinul 
indiciile 
crații.

au

fi
la

destinului individual cu 
întregii colectivități Sînt 
celei mai evoluate demo-

Clipe emoționante (La liceul „I. L. 
Caragiale“ din Capitală noi elevi 

primesc cravata de pionieri)
Foto : M. Cioc

0 DE-AȘ FI... HARAP ALB l ' 
Patria (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) — 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21.
«DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Republica (corfipletare Vizita 
conducătorilor de nnrtld si de : 
stat în regiunea 
9,45; 12; 14.30;
București — 9,15; 
16,30; 18,45 " ’
11; 13,30; 16; ____ . . ______
completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj), Tomis — 8,30; 10.30: 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21,15.
0 ȘOARECELE DIN AMERICA : 
Luceafărul (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Maramureș) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Grlvița 
(completare Vizita conducătorilor , 
de partid șl de stat în regiunea ' 
Cluj) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
© 800 DE LEGHE PE AMAZOA- ,, , 
NE : Capitol — 9; 11,30; 14; 16,30: 
19; 21,30, Feroviar - 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, Modern — 9,45;
12; 14,15; 16,30; TÔ.45; 21 (la. toate ’ 
completare Vizită cbnducătbfllor 
de partid șl de stat în regiunea 
Maramureș), Floreasca (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Cluj)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
0 BOCCELUȚA: Festival — 8,30; 
11; 13,15; 15.45; 18,15; 20,45, Excel
sior — 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45:*  ' 
21 (la ambele completare Vizita ț. , 
conducătorilor de partid ' '
stat în regiunea Cluj).
© ULTIMUL TREN DIN ____
HILL : Victoria (completare Uni
versuri picturale) — 10; 12; 14; 07 ' 
16; 18,15) 20,30.
o CARTIERUL VESELIEI : Cen
tral — 9; 11,15; 13,30; 16; 18*30;  21, . 
Miorița — 10; 12,30; 15,30; 18; -t.
20,30.
G TAXIUL MORTII : Lumina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 
9,30; 11,45; 14' 16,15; 18,30; 20,30.
0 AGENTUL DE LEGĂTURA :, 
Union (completare Calitate în 
cantitate industrială) — 15; 17; 
19; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII I „, 
Doina — 10. •6’J
© FURTUNA DEASUPRA ASIEI; 
Doina (completare Simetrie) -- 
11,30; 13,45; 16; 18,16; 20,30.
0 VINE PRIMĂVARA — MÄSU’jji.' 
RILE TIMPULUI — SPORT NR. 
5/1965 ; Timpuri Noi — 10—21 tn 
continuare.
0 Marilyn — cinemascop : ,
Giulești (completare Au fost sal- 
vați) — 15,30; 18; 20,30.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Cultural — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, Pacea — 16; 18,15; ltlSu 
20,30 (la ambele completare 
Știați că ?...).
0 VESELIE LA ACAPULCO : , 
Dacia (completare Intermediarul 
cu aripi) - 9,30—14 în continua- ' 
re ; 16,15; 18,30; 21.
O CĂPITANUL ZERO - cine-' ' 
mascop : Buzești (completare ‘
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Maramureș)
— 8,45; 11; 13,15; " ------  ------ '
® CEI MAI 
cinemascop : 
18,15; 20,30.
0 CINE EȘTI__________________
NULE SORGE ? — cinêfriascop : " " 
Bucegi — 10; 12,30; 15; 17,45; 20.30, ’« 
Viitorul — 14,45; 17,30; 20,15.
0 DULCEA PASARE A TINERE
ȚII — cinemascop : Unirea 
(completare Soclul) — 10,30: 16; 
18,15; 20,30.
0 UNCHIUL MEU : Flacăra < — 
10; 15,30; 18; 20,30. j
©TOLBA, CU AMINTIRI : / VI- W 
tan (completare Intermediarul fcu 
aripi) — 14,30; 16,30; 18,30; 20/30.
0 MISTERELE PARISULUI — as 
cinemascop: Munca (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© RUNDA 6 : Popular (comple
tare Suită bănățeănă) — 16; 18.15:, 
20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Arta — 8,45; 11; 13,15; 15.30; 13; 
20,30.
® SAMBA: Moșilor (completare > > 
A cui. e Vina 7) - 15,30; 18; 20,30.
© LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : 
Crîngăși 16: 18,15; 20,30.
® SPĂRGĂTORUL -- cinemascop : o- 
Colentlha (completare Pionieria 
nr. 5/1965) - ‘10; -15; 17,30; 20.
« CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
MÏNTULUI : Volga (completare.z 
Ceramica din Oboga) — 9,45: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 PĂCAT DE BENZINA : Raho- 

. va (completare In numele "at 
vii) — 16: 13,15; 20,30, CotrOT , 
(completare Compozitorul Ar-V 
Haciaturian) ,— 14: 16,15: 18.30;
20.45.
© WINNETOU — cinemascop 
Progresul — 15; 17: 19; 21.

(cortipletăre
de partid și de 

Maramureș) — 
16,45; 19; 21,15. 

11,30; 13,45: i;
21, Melodia - 6,30; 
18,30; 21 (la ambele '

și de

GUN

. 15,30; 17,45; 20,15.■ 
frumoși ani — 
Cosmos — 14; 16;'

DUMNEATA DOM-
cinemascop : '

.or»

Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat în toate regiunile țării. Cerul a 
devenit variabil, .menținîndu-se măi mult noros în Muntenia și Dobrogea. 
Vîntul a suflat îri general slab, cu Intensificări în Moldova și Dobrogea, 
predominînd din sectorul nordic. Temperatura . aerului s-a menținut 
coborîtă, oscilînd la ora 14 între 11 grade la Avrămeni și 4 grade la 
Berzeasca. In București : Vremea a fost rece, cu cer mal mult acoperit 
dimineața, cînd a nins. Vîntul a suflat slab. ~ 
atins minus 3 grade.

Timpul probabil pentru 19, 29 și 21 noiembrie. In țară : Vreme în 
încălzire ușoară începînd din sud-vestul țării. Cer variabil. Vor cădea 
precipitații locale. Vînt slab, pînă la pbtrlvit din sectorul vestic; Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 11 și 
minus 1 grad, iar maximele între minus 2 și 8 grade. Ceată locală. în 
București : Vreme în încălzire ușoară. Tendințe de ninsoare. Vînt slab, 
pînă la potrivit din vest. Temperatura în creștere ușoară.

Temperatura maximă a

.vwuiuiiu. ui « vreme in
țării. Cer variabil. Vor cădea

■.ier
/n-,

DO
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ACTUALELE PREȚURI DE DEVIZ

GENEREAZĂ ANOMALII

Control bancar riguros
efectuat cu mare răspundere

Numai pi-in colabo- 
tuturor acestor fac- 
economia națională 
folosi fondurile de 

cu o eficiență

La soluționarea proble
melor complexe pe care le 
ridică creșterea eficienței 
economice a investițiilor 
concură beneficiarii, pro- 
iectanții, constructorii, fur
nizorii de utilaje și mate
riale, 
rarea 
tori 
poate 
investiții 
economică maximă. Băncii 
de Investiții îi revine un rol 
important în această pri
vință, datorită faptului că 
ea este acel organism eco
nomic ce are legături cu 
toți factorii care participă 
la activitatea de investiții, 
îi controlează sistematic și 
intervine ’’activ în direcția 
întăririi colaborării dintre ei 
și a remedierii operative a 
deficiențelor ce apar pe 
parcursul realizării investi
țiilor.

Organele Băncii de In
vestiții desfășoară un con
trol specializat, multila
teral, urmărind toate fa
zele activității de investiții 
de la pregătirea acestora și 
deschiderea finanțării, pînă 
la punerea în funcțiune a 
noilor obiective și realiza
rea indicatorilor tehnici și 
economici proiectați. Creș
terea rolului ți răspunderii 
controlului în generai, deci ți 
a controlului bancar, în folo
sirea cît mai eficientă a fon
durilor de investiții ți accele
rarea dării în funcțiune a noi
lor capacități., de producție 
este o sarcină centrală trasa
tă de Congresul al IX-lea al 
partidului. Controlul exerci
tat Se organele Băncii de 
Investiții poate și trebuie să 
constituie un sprijin efectiv 
pentru beneficiari, con
structori și proiectantă. Pe 
șantierele Combinatului de 
chimizare complexă a ga
zelor de la Craiova, de e- 
xemplu, organele de con
trol ale băncii, exercitând 
atribuțiile de finanțare, 
creditare și decontări, cu-

Tiberiu HORVATH
vicepreședinte al Băncii de Investiții

noscînd întreaga activitate 
financiară a constructorilor 
și proiectanților, au identi
ficat cu obiectivitate cau- 
zele-frînă și au recoman
dat măsuri concrete în ve
derea îmbunătățirii activi
tății pe șantiere.

Deosebit de eficient pen
tru grăbirea ritmului de 
execuție și îmbunătățirea 
calității lucrărilor’ s-a do
vedit controlul asupra modu
lui în care beneficiarii, pro- 
iecfanții, constructorii ți furni
zorii de utilaje ți materiale 
îți respectă reciproc obliga
țiile contractuale. Tocmai de 
aceea insistăm asupra e- 
fectuării lui la timpul po
trivit și cu cea mai mare 
răspundere. Noile regle
mentări privind contractele 
de antrepriză și de proiec
tare, care reafirmă și întă
resc răspunderea materială 
pentru respectarea întoc
mai a clauzelor contrac
tuale, sînt de un real folos. 
Sesizînd practica unor bene
ficiari, proiectanți, constructori 
ți furnizori, care în raporturile 
lor contractuale reciproce se 
comportă ca niște oameni 
„înțelegători", care nu vor 
să-ți strice bunele relații, or
ganele băncii au îndatorirea 
de a acționa ferm, de a de
termina fiecare parte să-ți 
respecte întocmai obligațiile 
ce-i revin. Orice îngăduință 
față de nerespectarea con
tractelor în domeniul in
vestițiilor nu numai că a- 
duce daune întregii econo
mii, dar încurajează într-o 
anumită măsură încălcarea 
în continuare a obligațiilor. 
Este concludent un exem
plu. Trustul nr. 5 construc- 
ții-Brașov, întârziind lucră
rile pe șantierul noii Fa
brici de bere din Bacău și 
tolerînd beneficiarului să 
nu predea la termen unele

nu-utilaje tehnologice, nu 
mai că a nesocotit sarcinile 
de plan și disciplina con
tractuală, dar s-a făcut 
părtaș la răspunderea pen
tru pagubele pe care le 
provoacă neintrarea în 
funcțiune la timp și în con
dițiile stabilite a acestui o- 
biectiv. Era de dorit ca di
recția operativă Bacău a 
Băncii de Investiții să fi se
sizat mai de vreme această 
stare de lucruri, să fi stă
ruit ca beneficiarul și con
structorul să rîu-și facă 
concesii reciproce, să fi do
vedit de la început o înaltă 
exigență în relațiile lor 
contractuale.

Este de datoria organelor 
bancare să urmărească în 
permanență și riguros preda
rea la fermen a mașinilor și 
utilajelor destinate noilor o- 
biective industriale, să con
troleze cum se face recepția 
calitativă a utilajelor și a lu
crărilor de construcții-monfaj, 
cum se pregătesc probele 
tehnologice. De ce ? Fiind 
preocupați mai mult de ac-' 
celerarea ritmului de exe
cuție, unii beneficiari și 
constructori nu acordă în
treaga atenție acestor pro
bleme, ceea ce îngreunea
ză efectuarea în bune con
diții a montajului, favori
zează apariția anumitor 
defecțiuni în funcționarea 
utilajelor și instalațiilor și, 
ca urmare, întârzieri în 
darea în exploatare a noi
lor capacități, nerealizarea 
la termen a parametrilor 
proiectați. Iată de ce este 
important ca organele ban
care să identifice din timp 
orice neajunsuri, să le se
sizeze operativ, să stăruie 
pentru aplicarea celor mai 
eficiente măsuri în acest 
domeniu. Filialele Dej și 

Mediaș ale Băncii de In
vestiții, dacă urmăreau în
deaproape pe șantierele fi
nanțate. cum se îndeplineș
te graficul de predare la 
montaj, precum și modul 
în care se face recepția ca
litativă a utilajelor, ele ar 
fi putut contribui, în mai 
mare măsură, la lichidarea 
grabnică a deficiențelor în 
această privință.

O deosebită însemnătate 
are verificarea recepției cali
tative a documentațiilor teh
nice predate de către orga
nizațiile de proiectare. Spun 
aceasta, întrucît este nece
sar să se înlăture practica 
de a se preda unor, șan
tiere documentații tehnice 
necorespunzătoare. Este dë 
altfel nefiresc ca proiecte 
ce comportă modificări, 
completări, refaceri, supli
mentarea fondurilor de in
vestiții să fie apreciate de 
diferite organe cu califica
tivele „excepțional“ ' .sau 
„foarte bine“. Așa s-a pro
cedat cu unele proiecte e- 
iaborate de Institutul de 
proiectări pentru chimia 
anorganică și metalurgia 
neferoasă, care ău de
terminat emiterea unui vo
lum cu totul neobișnuit de 
note de comandă suplimen
tare. De aceea, ar fi bine ca 
acordarea premiilor excepțio
nale pentru calitatea deose
bită a proiectelor să se facă
— în întregime sau în parte
— numai după verificarea 
în execuția noilor obiective 
a eficienței soluțiilor de pro
iectare prevăzute. In orice 
caz, organele de control 
bancar au datoria să sem
naleze prompt deficiențele 
constatate în proiecte, să 
nu admită la finanțare do
cumentații tehnice incom
plete sau cu neajunsuri ca
litative.

între problemele identi
ficate cu prilejul controlu
lui pe marile șantiere sînt, 
desigur, și unele ce depă
șesc posibilitățile de rezol
vare pe plan local. Tocmai

Nu măsuri
unilaterale !

Am citit cu interes artico
lul privind prejurile de de
viz ți sînf întru fotul de acord 
cu părerea că indicatoarele

de aceea, este absolut ne
cesar ca organele bancare 
să sesizeze operativ cen
trala Băncii de Investiții a- 
supra problemelor care tre
buie să-și găsească neîntîr- 
ziat soluționarea. Direcția 
operativă Iași a Băncii de 
Investiții, sesizînd la timp 
unele întârzieri în asigura
rea utilajelor pentru șan
tierul unde se execută lu
crările de alimentare cu 
apă din sursa II Prut, a 
determinat ca prin minis
terul de resort să se obțină 
livrarea treptată a utilaje
lor respective, ceea ce a 
permis începerea lucrări
lor de montaj. E drept, sînt 
și unele foruri care nu re
zolvă cu suficientă operati
vitate problemele ridicate 
de organele controlului 
bancar. Mă refer la asigu
rarea din timp a unor u- 
tilaje și documentații teh
nice de către anumite mi
nistere, printre care Minis
terul Industriei Ușoare și 
Ministerul Industriei Ali
mentare, în calitatea lor de 
beneficiari de investiții.

Desigur, m-am referit 
doar la cîteva sarcini mai 
importante care stau în 
fața organelor de control 
bancar în vederea ridicării 
eficienței economice a in
vestițiilor. îndeplinirea a- 
cestor sarcini are o mare 
însemnătate acum, cînd 
pe marile șantiere se des
fășoară o muncă susținută 
pentru îndeplinirea planu
lui de investiții pe anul în 
curs, se fac pregătiri in
tense în vederea asigurării 
continuității lucrului la o- 
biectivele în construcție,

Intr-una din halele Uzinei de metale și aliaje neferoase-București

O feg'

Cu cîteva luni în urmă, în ziarul nostru 
a apărut un articol referitor la imperfec
țiunile prețurilor de deviz. între timp, la 
redacție au sosit și alte scrisori care ri
dică unele probleme privind îmbunătă
țirea prețurilor de deviz — ca bază de 
calcul a costului și eficientei economice 
a investițiilor. Două din ele le publicăm 
în pagina de față.

normelor de deviz aplicate 
în prezent nu mai corespund. 
Perfecționarea actualelor de
vize nu trebuie privită însă 
unilateral, numai prin actua
lizarea prețurilor existente pe 
plan republican la materiale, 
manoperă și utilaje. Spun 
aceasta, deoarece în ultimul 
timp, nivelul tehnic al șan

fiere industriale ale cinci
nalului. O deosebită aten
ție trebuie acordată mai ales 
acelor șantiere rămase în 
urmă cu îndeplinirea planu
lui de investiții pe acest an. 
Sînt posibilități ca Ia Uzi
na metalurgică București, 
Uzina de construcții de 
mașini Reșița și la minele 
Dîlja și Paroșeni să fie in
tensificat ritmul de lucru. 
Trebuie clar înțeles că ori
ce slăbire a ritmului de 
execuție în perioada de 
iarnă influențează negativ 
rezultatele șantierelor în 
trimestrele următoare.

Experiența acumulată în 
activitatea de control ban
car arată că nu există gre
utăți de neînvins, că șan
tierele, ajutate în mod ca
lificat și permanent de că
tre organele tutelare, pot 
rezolva cu succes situații 
ce la prima, vedere par de 
neînlăturat. Sprijinind e- 
forturile factorilor de care 
depinde bunul mers al lu
crărilor pe marile șantie
re, fiecare sucursală și u- 
nitate a băncii are datoria 
de a asigura o dozare justă 
a controlului, o orientare 
cît mai precisă a aparatu
lui spre rezolvarea cu pre
cădere a celor mai impor
tante probleme de care de
pinde scurtarea perioadei 
de dare în exploatare a ca
pacităților planificate, de 
a contribui la ridicarea 
activității de investiții la 
nivelul corespunzător sar
cinilor sporite ale cincina
lului, în vederea utilizării 
cu înaltă eficiență econo
mică a fondurilor tot mai 
mari alocate de stat. 

fierelor de consfrucfii-monfaj 
din țara noastră s-a îmbună
tățit mult. Creșterea ponderii 
lucrărilor executate mecani
zat, dezvoltarea producției 
de prefabricate — pe șan
tiere făcîndu-se numai mon
tajul elementelor tipizate — 
extinderea soluțiilor construc
tive moderne, iată cîteva do
vezi ale progresului tehnic 
în sectorul construcții-mon- 
taj ; el determină scăderea 
consumului de manoperă, a 
timpului de execuție a lucră
rilor, pe baza sporirii pro
ductivității muncii. De aceea, 

după părerea mea, actua
lizarea prețurilor existente 
pe plan republican Ia 
materiale, manoperă țl 
utilaje trebuie să se facă 
în strînsă legătură cu re
ducerea consumului nor
mat de muncă, să țină 
seama de consecințele fa
vorabile ce se obțin prin 
extinderea continuă a teh
nicii moderne în sectorul 
de construcții-monfaj.

S-a mai făcut propunerea 
ca în proiecte să se cuprindă 
numai lucrările care se pot 
executa cu utilajele din do- 
tația întreprinderilor de con
strucții. Consider acest punct 
de vedere neîntemeiat. De 
ce ? Reducerea costului lu
crărilor de construcții-montaj 
constituie unul din obiecti
vele principale stabilite de 
Congresul al IX-lea al parti
dului în domeniul 
fiilor. Proiecfanții 
structorii trebuie să 
căile optime de 
cu înaltă eficiență 
nicii moderne, a 
lelor, a forței de
Pornind de la indicațiile date 
de partid, este nevoie ca în 
devizele de execuție să se 
prevadă utilajele cele mai 
corespunzătoare structurii ți 
volumului lucrărilor, iar be
neficiarii ți constructorii să 
asigure țanfierele cu mași
nile indicate în proiecte. 
Deci nu se poate absolutiza 
propunerea din articol, fiind
că s-ar ajunge la scumpirea 
lucrărilor, iar nu la ieftinirea 
lor. De pildă, dacă la săpa
rea masivă a 100 000 metri 
cubi de pămînf proiectantul 
ar prevedea numai excava
toare de 0,25 metri cubi — 
cu care este dotată între
prinderea de construcții —în 
locul excavatorului de 1,5 
metri cubi, lucrarea s-ar 
scumpi cu 40 la sută, lată 
de ce propun ca proiecfanții 
să analizeze cu spirit de 
răspundere posibilitățile de 
asigurare a utilajelor adec
vate structurii și volumului 
lucrărilor, pe baza conlucrării 

investi
ți con- 
găsească 
utilizare 
a teh- 

materia- 
muncă.

permanente cu constructorii 
și beneficiarii de investiții.

îmbrățișez propunerea ca 
în deviz să se includă spo
rul de șantier. Dar această 
problemă trebuie soluționată 
în mod diferit, de la un șan
tier la altul. Socotesc necesar 
ca C.S.C.A.S. să stabilească 
noi condiții în vederea obți
nerii acestui spor de către 
salariat!*  întreprinderilor de 
construcții permanentizate pe 
lîngă marile combinate.

Veron COJANU 
inginer-șef al filialei Reșița 
a Băncii de Investiții

Centralizatoare
difuzate operativ

Întocmirea devizelor la o 
valoare cît mai apropiată de 
realitate constituie o premisă 
esențială în vederea aprecie
rii exacte a costului investi
ției și a eficienței economice. 
Aceasta presupune însă ca 
economiștii din institutele de 
proiectare să fie permanent 
la curent cu toate prețurile 
materialelor, utilajelor ți in
stalațiilor preconizate a se 
folosi la construirea noilor 
obiective industriale. Cum se 
procedează în prezent ? Mi
nisterele, UCECOM și în
treprinderile industriale emit 
diferite ordine sau decizii in
terne, prin care se aprobă 
prețurile la noile produse in
troduse în fabricație. Aceste 
acte nu sînt trimise institu
telor de proiectare imediaf 
ce apar, ci la intervale foarte 
mari. Ministerul Industriei 
Construcțiilor, de exemplu, 
difuzează listele cu noile 
prețuri în buletinul propriu, 
sau prin buletinul C.S.C.A.S., 
o dată la trei luni. Ministe
rul Industriei Metalurgice si 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu prac
tică nici această metodă, e- 
vident necorespunzăfoare, ci 
refac, la șase luni și adese
ori la un an, cataloagele pre
țurilor cu ridicata. Conse
cința : delegații institutelor 
de proiectare asaltează mi
nisterele respective pentru a 
culege prețurile care îi in
teresează. Se pierde timp și 
se chelfuie bani cu depla
sările, se fac de multe ori 
greșeli. Nu trebuie scăpat 
nici o clipă din vedere că 
orice eroare Ia întocmirea 
devizelor poate da naștere 
la dereglări în planificarea 
inițială a fondurilor, la supra-

să

iar
fie centrali-

evaluări țl, în ultimă Instan
ță, Ia micșorarea eficienței 
economice a investițiilor.

Se ridică și o alfa proble
mă. O serie de materiale 
pentru care nu există stan
darde sînt fabricate după 
norme interne, iar în cata
loagele de prețuri ele nu 
sînt menționate. Din această 
cauză, proiectantul nu are de 
unde să cunoască caracteris
ticile tehnice ale materiale
lor respective. Și mai e un 
aspect. Datele indicate în ca
taloage nu oferă totdeauna 
suficiente precizări, pentru a 
se putea identifica din ce 
material sînf construite anu
mite instalații. La construc
țiile metalice, de exemplu, 
nu se specifică din ce oțel 
sînt executate. Tn catalogul 
nou 25 MT 22 (cît ți în cel 
vechi) există capitolul „șu
ruburi de ancoraj". însă nu 
se precizează din ce oțel sînt 
făcute, dacă au una sau două 
piulițe, dacă sînt prevăzute 
cu șaibă. Par lucruri mărun
te, dar ele au o mare impor
tanță în stabilirea cu precizia 
a valorilor de deviz.

Toate aceste inconveniente 
pot fi și trebuie înlăturate. 
Cred că ar fi bine 
se renunțe la cataloage, 
buletine ți prospecte, 
prețurile să 
zate și difuzate operativ pe 
carfoteci volante de către un 
singur organ — după păre
rea mea, Comitetul de Stat 
pentru Prețuri. în această va
riantă, ministerele, unită
țile de industrie locală. 
UCECOM și întreprinderile 
vor trimite organului central 
copii după ordinele și deci
ziile prin care s-a stabilit pre
țul unui material sau produs. 
Un amănunt pe care îl con
sider deosebit de util : for
mularele respective să cu
prindă denumirea exactă a 
materialului corespunzătoare 
celei din standarde. Tot atîf 
de necesar ar fi să se indice 
cine este furnizorul materia
lului respectiv, numărul de
senului și al proiectului 
după care se execută un u- 
tilaj. 
sistemul de carfoteci ? 
evita numărul imens 
taloage, prospecte și 
ne. Economistul de 
ar avea posibilitatea 
noască operativ noile 
aprobate. Am făcut un cal
cul : în 8 ore, un economist 
ar putea să determine prețul 
materialelor la cel puțin 180 
articole speciale.

Ce avantaje ar avea
S-ar 

de ca- 
bulefi- 
devize 
să cu- 
prețuri

Petre POPESCU
economist principal
la Institutul pentru proiectări 
de laminoare — București

upă cum se sub- 
« gl liniazft în docu- 
H gj mentele Congresu- 

■jbJr lui al IX-lea al 
partidului, redu

cerea cheltuielilor de cir
culație este una din că
ile principale pentru creș
terea acumulărilor socia
liste, pentru asigurarea u- 
nui ritm susținut în dezvol
tarea economiei și ridica
rea bunăstării poporului. 
Potrivit prevederilor Direc
tivelor Congresului, în anii 
viitorului plan cincinal 
cheltuielile de circulație 
vor fi micșorate cu pes
te 9 la sută. Ce posibilități 
exife în această privință, 
cum pot fi utilizate mai 
bine rezervele de creștere 
a eficienței economice a 
fondurilor bănești cheltui
te în comerț? Tocmai la 
cîteva dintre aceste căi și 
posibilități mă voi referi în 
cele ce urmează.

S-a confirmat în practi
ca noastră că sporirea e- 
ficienței activității comer
ciale este nemijlocit lega
tă de măsurile care se iau 
în domeniul deplasării fi
zice a mărfurilor de Ia u- 
nitățile de producție în re
țeaua de desfacere. • Sim
plificarea drumului pe 
care mărfurile îl parcurg 
din întreprinderile produ
cătoare pînă în magazine 
este o cerință imperioasă, 
întrucît peste o pătrime 
din totalul cheltuielilor de

circulație sînt legate de 
procesul mișcării fonduri
lor de mărfuri. Importanța 
perfecționării formelor de 
mișcare a acestora în ve
derea reducerii cheltuieli
lor de circulație este cu 
atît mai evidentă cu cît, 
după cum se știe, în anii 
viitorului cincinal se va 
dezvolta considerabil pro
ducția bunurilor de con
sum. Corespunzător va 
crește și se va diversifica 
sortimentul de mărfuri, se 
va îmbunătăți repartizarea 
teritorială a întreprinderi
lor producătoare, vor avea 
loc schimbări în „geogra
fia" consumului. Toți acești 
factori determină o nouă 
orientare a curenților de 
mărfuri de la producție la 
consum și fac necesare și 
posibile simplificarea căi
lor de deplasare a mărfu
rilor, ieftinirea circulației 
lor.

Orientarea acestor cu- 
renți trebuie să vizeze, 
după părerea mea, redu
cerea timpului de circulație 
și a distanței parcurse de 

mărfuri pînă în rețeaua 
comercială. Aceasta pre
supune îmbunătățirea le
găturilor între unitățile 
producătoare și întreprin
derile comerciale cu ridi
cata, a repartiției fondului 
de mărfuri. în perioada 
1960—1965 s-au obținut re
alizări incontestabile : ni
velul cheltuielilor cu trans
portul mărfurilor a scăzut 
cu aproape 30 la sută, iar 
timpul de circulație s-a re
dus cu circa 25 de zile. 
Consider că în acest do
meniu n-au fost epuizate 
nici pe departe toate posi
bilitățile. Nu puține sînt 
cazurile cînd între furnizori 
și beneficiari mărfurile 
parcurg încă distanțe exa
gerat de mari. La fondul de 
zahăr destinat comerțului 
în 1964, de exemplu, par
cursul total a fost cu circa 
3 milioane tone/km mai 
mare decît soluția optimă 
determinată cu ajutorul 
programării liniare. în tri
mestrul în curs, întreprin
derea de comerț cu ridica
ta pentru produse alimen

tare din Pitești este pro
gramată cu o cantitate de 
500 de tone de zahăr de Ia 
fabrica „Banatul" din Ti
mișoara (la circa 450 km), 
iar I.C.R.A.-București va 
primi de la aceeași între
prindere (la circa 530 km) 
1 300 tone de zahăr. Cele 
două întreprinderi se pu
teau aproviziona, mult mai 
operativ și mai ieftin, de 
la fabricile de zahăr din 
Podari și Tg. Mureș, adică 
de la distanțe mai mici cu 
100—300 km. Numai în a- 
cest trimestru, prin reparti
zarea actuală pe benefici
ari a fondului de zahăr se 
încarcă nejustificat par
cursul total cu cel puțin 
350 000 tone/km. Asemenea 
posibilități de scurtare a 
distanțelor de transport e- 
xistă și la alte produse, 
cum sînt : varul, cimentul, 
țiglele.

Se desprinde necesi
tatea ca ministerele fur
nizoare și Ministerul Co
merțului Interior să a- 
nalizeze cu atenție so
luțiile oferite de meto

dele matematice și, de 
comun acord cu Ministe
rul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, să 
ia măsuri pentru apli
carea lor operativă în 
practică.

Cheltuieli de prisos de 
muncă și de materiale pro
voacă și mișcarea repeta
tă a mărfurilor între indus
trie și comerț. Este vorba 
de produsele refuzate de 
întreprinderile comerciale 
cu ridicata cu prilejul re
cepției în depozitele lor și 
care se întorc la fabricile 
producătoare. Cheltuielile 
cerute de acest du-te-vino 
între întreprinderile comer
ciale cu ridicata și unită
țile furnizoare înglobează 
sume apreciabile, dacă ți
nem seama că volumul 
mărfurilor refuzate în cele 
trei trimestre ale anului cu
rent sectorului textile-încăl- 
țăminte se ridică la zeci de 
milioane lei. Fabricii textile 
din Lugoj i-au fost respinse 
în trimestrul III, de către 
•întreprinderile comerciale 
cu ridicata, 16 000 metri țe

sături de bumbac la Ga
lați, peste 4 000 metri la 
Craiova și 4 700 metri la 
Arad. Refuzuri asemănă
toare au avut și. întreprin
derea „Tricoul Roșu" din 
Arad, fabrica „Moldova" - 
Iași. Cheltuielilor legate de 
transportul produselor re
fuzate — pe filiera furni- 
zor-comerț — li se adaugă 
pierderile care provin din 
imobilizarea fondurilor 
materiale și bănești în 
stocuri nevandabile, din 
deteriorarea mărfurilor în 
timpul deplasării și ma
nipulării lor repetate, pre
cum și cele cu recondițio- 
narea, reclasarea, resorta
rea produselor neacceptațo 
de beneficiari. Evitarea u- 
nor asemenea cheltuieli 
este absolut necesară.

Se cuvin însă luate 
măsuri energice de că
tre conducerile între
prinderilor producătoare 
pentru ridicarea calită
ții mărfurilor și de că
tre organele comercia
le pentru extinderea re- 

cepționării produselor 
direct la furnizori.

Mișcarea mărfurilor nu 
se încheie o dată cu pre
luarea lor de către între
prinderile comerțului cu 
ridicata. De aici ele își 
continuă fluxul în rețeaua 
comercială cu amănuntul. 
Practica arată că este pe 
deplin posibilă reducerea 
continuă a numărului de 
verigi comerciale în par
cursul mărfurilor pînă Ia 
consumator. Nu se poate 
spune că în această privin
ță nu s-au obținut rezulta
te. Cele mai multe mărfuri 
trec acum printr-o singură 
verigă cu ridicata. S-a des
ființat rețeaua de depozite 
a organizațiilor comerciale 
cu amănuntul. Mari posibi
lități nevalorificate încă e- 
xistă mai ales în domeniul 
circulației mărfurilor desti
nate comerțului în mediul 
rural. Nu este deloc justi
ficat, după părerea mea, 
ca trei pătrimi din fondul 
total de produse textile și 
de încălțăminte, care ur
mează să fie vîndute la 

sate, să treacă în mod o- 
bligatoriu prin două verigi 
comerciale cu ridicata — 
una de stat și alta coope
ratistă — înainte de a a- 
junge în magazinele cu a- 
mănuntul. O situație ase
mănătoare există și în pri
vința unor produse metalo- 
chimice, materiale de con
strucții, produse alimentare. 
Dacă avem în vedere că 
cheltuielile unei singure 
verigi a comerțului cu ri
dicata reprezintă 1,5—2 la 
sută din totalul cheltuieli
lor de circulație — iar în 
comerțul cooperatist, chiar 
mai mult — rezultă că anual 
se consumă în plus fon
duri care însumează 60—80 
milioane lei.

Incontestabil, reducerea 
numărului verigilor comer
ciale Ia cel mult două — 
una cu ridicata și alta cu 
amănuntul — prezintă mari 
avantaje economice. S-ar 
elibera însemnate capaci
tăți de transport care ar 
putea să fie utilizate pen
tru satisfacerea altor nevoi 
ale economiei naționale, 

s-ar acoperi mai bine ne
cesarul de spații de depo
zitare, insuficiente în con
dițiile circulației mărfurilor 
prin două verigi cu ridica
ta. Comerțul socialist ar 
obține importante economii 
la cheltuielile de transport, 
de depozitare, precum și la 
capitolul „pierderi de măr
furi", prin evitarea stațio
nării și vehiculării repetate 
a produselor. Iată de ce 
consider potrivit ca forurile 
în drept să studieze, por
nind de la rezultatele ob
ținute, posibilitățile de sim
plificare în continuare a 
mișcării mărfurilor, de re
ducere a numărului de in
termediari. Sînt de părere 
că sînt întrunite condiții 
pentru extinderea deplasă
rii mărfurilor printr-o sin
gură verigă cu ridicata și 
chiar direct de la industrie 
la comerțul cu amănuntul.

Firește, am insistat doar 
asupra cîtorva posibilități 
și rezerve de reducere a 
cheltuielilor de circulație. 
Se înțelege, ele nu sîkî 
singurele. Un mai larg 
schimb de păreri între eco
nomiști, între cei care lu
crează direct în organizații
le comerciale ar elucida și 
alte probleme legate de 
creșterea eficienței econo
mice a comerțului nostru 
socialist.

Conf. univ.
Constantin FLORESCU



T I N E R
Manifestări culturale de calitate, atrac

tive, cu un bogat conținut instructiv, po
sibilități largi de afirmare a aptitudini
lor artistice, o ambianță plăcută pentru 
petrecerea timpului neafectat muncii 
proiesionale — iată, pe scurt, principa
lele cerințe ale tinerilor față de Casa de 
cultură. Pornind de la dorințele și nece
sitățile lor reale, unele Case de cultură, 
cu sprijinul organizațiilor U.T.C. și al 
comitetelor de cultură și artă, oferă 
exemple de înțelegere creatoare a aspi
rațiilor spre cultură și artă ale tinerilor.

E A
R E

TINEREȚE
„Tinerii sibieni ar putea 

aduce mărturii concludente 
în acest sens — ne relatea
ză scriitorul NICULAE 
STOIAN. Tradiționalele lor 
seri de poezie din parcul 
Dumbrava au cunoscut, în 
acest an, concurența multor 
alte manifestări culturale, 
artistice, sportive. Intre a- 
cestea se numără și zilele 
consacrate, rînd, pe rînd., 
cunoașterii tradițiilor de 
luptă ale poporului și par
tidului nostru, muzicii, 
poeziei, sportului, excursii
lor etc“.

De o largă popularitate 
se bucură, la Casa de cul
tură a studenților din Iași, 
galele de film urmate de 
discuții, precum și cursurile 
de inițiere muzicală, orga
nizate lunar cu concursul 
cadrelor didactice și stu
denților de la Conservator, 
al artiștilor de la Opera de 
stat și de la Filarmonica 
„Moldova“. La Casa de 
cultură a tineretului din 
raionul „16 Februarie", 
din Capitală, obișnuitul 
program de muzică u- 
șoară este înlocuit, une
ori, cu o manifestare- 
concurs, asemănătoare cu 
cea prezentată de televizb 
une „Debuturi“. Casa de 
cultură a raionului „1 Mai“ 
a organizat o „Paradă a 
modei“, iar în curînd aici 
se va deschide un cineclub. 
Recent, a avut loc la Casa 
raională de cultură Nicolae 
Bălcescu o întîlnire cu ac
tori ai Teatrului „C. Tă- 
nase“, care au vorbit tine
rilor despre turneul lor la 
Paris.

Astfel de inițiative au 
fost salutate cu căldură de 
participanți. Din discuțiile 
purtate cu aceștia ș-a. des
prins însă ideea că mai sînt 
case de cultură a căror ac
tivitate e neatrăgătoare, Ne 
vom opri aici asupra unor 
exigențe specifice tineretu
lui, care alcătuiește o bună 
parte din publicul Caselor 
de cultură.

0 cerere unanimă; 
mai multă fantezie

Toți interlocutorii noștri 
au fost unanimi în a recu
noaște că multe dintre Ca
sele de cultură, mergînd pe 
linia minimei rezistențe, au 
programat frecvent doar 
un anumit gen de mani
festări. Rezultatul ? Pro
gramele Caselor de cultură 
au devenit, adesea, neinte
resante, monotone, plicti
coase.

DUMITRU COSTACHE, 
dispecer la F.R.B.F., ne 
spune : „Conferințele anos
te care se prezintă deseori 
la Casele de cultură, fără 
nici o legătură cu restul 
programului din seara res- 
pectivă, sînt atît de puțin 
captivante încît îmi vine 
foarte greu să-mi reamin
tesc vreuna“. „Am partici
pat la peste 20 de adunări 
de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile de bază 
U.T.C. — spune tovarășul 
GRIGORE ALDEA, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. Piatra Neamț. 
— Peste tot s-a ridicat a- 
ceeași problemă : Cum ne 
petrecem timpul liber ? Nu
mai prin conferințe și con

cursuri „Cine știe cîștigă" 
nu-i putem mulțumi pe ti
neri“.' Afirmația este vala
bilă și pentru alte orașe ale 
țării. „La Rădăuți — după 
cum ne semnala primul se- 

' cretar al comitetului raio
nal U.T.C. FLOREA BI- 
GHEI — manifestările or
ganizate pentru tineret la 
Casa de cultură sînt sporadi
ce, n-au continuitate“. Fap
tul ne e confirmat de PETRE 
DULGHERU, muncitor la 
I.P.R.O.F.I.L.-Rădăuți: Din
tre manifestările organizate 
în ultima vreme la Casa de 
cultură mi-a plăcut simpo
zionul „V. Alecsandri”. Ast
fel de manifestări sînt însă 
destul de rare. Multe con
ferințe care se țin aici sînt 
neatractive, plicticoase, de 
aceea și participarea noas
tră e scăzută“.

Numeroși tineri, printre 
care și secretarul organiza
ției de tineret de la 
U.M.E.B. ANDREI BORDEI 
și al celei de la Combina
tul chimic din Victoria, 
GH. ALDEA -— semnalează 
tendinfa tehnicizării unor pro
grame, excesul de conferințe 
și concursuri care dublează 
de fapt femele cursurilor de 
ridicare a calificării.

„Nonă ne plac manifes
tările legate de preocupă
rile noastre zilnice — spu
ne RADU NEGOIȚĂ, de la 
U.M.E.B. Asta nu înseam
nă însă, ca ele să ocupe în 
exclusivitate programele 
Casei de cultură. Venind 
aici tinerii muncitori vor 
să fie îndreptați tot mai 
mult spre artă, să fie ini- 
țiați în muzică, plastică, 
cinematografie.

„Tinerețea, prin atributele 
ei esențiale, aspiră în perma
nență spre noutate și fante
zie, e adversa neîmpăcată a 
formalismului si monotoniei, a 
lipsei de conținut și a forme
lor închistate — spune scri
itorul NICULAE STOIAN. 
Parficipînd însă la progra
mele Caselor de cultură re
marci că o serie de forme de 
activitate, care în mod obiș
nuit dau bune rezultate, sînt 
aplatizate, uniformizate, dato
rită lipsei unui conținut inte
resant și educativ. Există chiar 
un „dar” al unor activiști cul
turali de a goli acțiunile, prin 
repetare, de orice vibrație 
reală, de orice atracfivitate. 
Nu formele în sine sînt inap
te de a trezi interesul publi
cului, ci modul de a ie folosi, 
lipsa de conținut. Conferin
țele, de pildă, la Casa de 
cultură din Sibiu se țin cel 
mai des cu sala arhiplină, 
Numai în ultimele luni au 
fpst invitați să conferenție
ze aici oameni de cultură 
și artă din București și 
Cluj, precum Petru Comar- 
nescu, Paul Popescu-Ne- 
veanu, Eugen Schileru, Ro
mulus Vulpescu, Bob Căli- 
nescu, Dumitru Almaș ș a. 
Este interesant să asculți 
expunerile unor asemenea 
oameni de cultură și de a- 
ceea tinerii participă în 
număr mare".

Referitor la acest aspect, 
am solicitat și părerea ing. 
RADU STOICA, unul din
tre cei mai activi conferen
țiari din Capitală.

„Cel mai adesea — ne-a 
spus d-sa — conferințele 
sînt concepute ca un simplu 
punct din program care 
precede, în general, mani-

festarea cea mai atractivă. 
De aici și caracterul lor ne
interesant. Și cîte acțiuni 
complimentare, frumoase, 
ar putea însoți aceste ex
puneri : de pildă o expozi
ție pe aceeași temă, un 
grupaj de fotografii sau 
diapozitive, scurt metraje, 
filme artistice. După păre-

reștene. Expoziții de artă 
plastică ar putea fami
liariza un număr mare 
de tineri cu arta de 
a privi și a înțelege o pic
tură, o sculptură, un desen 
(ELENA VLĂDESCU, lu
crătoare la Fabrica de con
fecții și tricotaje Bucu
rești).
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pe motiv că tinerii ar 
deteriora-o. Ca și cum 
această instituție ar fi 
făcută de dragul pere
ților, nu al oamenilor care 
trebuie s-o folosească.

în unele locuri, organi
zațiile U.T.C. se dezintere
sează de latura educativă 
a activității culturale, nu

alcătuiesc un program bo
gat și plăcut, ba chiar to
lerează comportări neco
respunzătoare ale unor ti
neri în timpul dansului. 
După cum arată tînăra 
muncitoare EUGENIA A- 
LEXANDRU, la Casa de 
cultură a tineretului „16 
Februarie“ sînt admiși la 
serile de dans tineri cu o 
ținută vestimentară negli
jentă și se creează o am
bianță prea puțin decentă : 
purtări necivilizate, gunoi 
pe jos, sticle înșirate pe 
marginea bufetului,

în preocupările organe
lor și organizațiilor U.T.C. 
Casa de cultură merită să 
ocupe un loc mai impor
tant. După cum declară 
metodistul VASILE LUPU, 
relațiile Casei de cultură a 
raionului „V. I. Lenin" cu co
mitetul U.T.C. se rezumă la : 
„Noi vă dăm invitații, voi 
anunțați oamenii”.

Un sprijin mai susținut 
în ceea ce privește înzes
trarea caselor de cultură 
cu materialele necesare în 
vederea unei activități cîț

mai variate și interesante, 
este de așteptat și din par
tea sfaturilor populare. De 
pildă, Casa de cultură a ti
neretului din raionul Nico
lae Bălcescu a solicitat o 
mașină pentru transporta
rea filmelor oferite gratuit 
de Arhiva Națională, dar 
pînă în prezent cererea a 
rămas nesatisfăcută. Fireș
te, oricînd se poate de
monstra că există greutăți 
obiective. Dar cu bună
voință și puțină ostenea
lă, se pot găsi soluții pentru 
a da un sprijin mai activ 
tineretului.

Activitățile culturale, ar
tistice și sportive organi
zate de Casele de cultură 
trebuie să aibă, înainte de 
toate, tinerețe ; iar tinere
țea nu le-o poate da decît 
legătura organică cu cerin
țele tinerilor care le frec
ventează.

Anchetă organizată de 
Radu CONSTANTINESCU, 
Ion CIUCHI, Manole 
CORCACI, Gh. BALTĂ, 
Nistor TUICU

asm

Melanla Ursu șl George Mottoi în spectacolul „Nu 
sînt turnul Eiffel", de Ecaterina Oproiu, la Teatrul 

Național din Cluj. Regia: Sorana Coroamâ

rea mea, deficiența princi
pală a conferințelor o con
stituie tematica lor prea ge
nerală“.

Un „puls" 
care trebuie est 
mai des consultat

După cum se vede, în 
multe cazuri Casele de 
cultură nu știu cum să se 
adreseze tineretului și nu 
fac efortul de a găsi lim
bajul potrivit. Tînărul vrea 
să se simtă la Casa de cul
tură într-adevăr ca într-o 
„casă“ a sa, unde să gă
sească o ambianță plăcută, 
să citească publicații de la 
noi și din străinătate, șă 
asculte o melodie prefera
tă la tonomat sau magne
tofon, să danseze, să prac
tice și unele sporturi de 
sală, să afle noutăți despre 
literatură, cinema, modă, 
să primească sfaturi utile 
privind cosmetica sau în
treținerea sănătății, să dis
cute în jurul maselor fru
mos amenajate, în holurile 
primitoare.

— La Casele de cultură 
ale tineretului, spune tov 
VASILE TIMARIU, secre
tar cp propaganda la Co
mitetul orășenesc U.T.C.- 
Bucureșți, se poț organiza 
mai des acțiuni pe linia 
educației moral-cetățenești, 
dezbateri în public ale 
unor probleme de etică, 
cu sprijinul unor activiști 
de partid, unor juriști sau 
profesori), zile ale elevilor 
și pionierilor etc. De ase
menea, aici s-ar putea des
fășura o activitate sporti
vă mai vie, dacă ar exista 
mai multă preocupare pen
tru întreținerea bazelor 
sportive proprii, pentru fo
losirea materialului de care 
dispun“.

— Din sondajele pe care 
le-am întreprins ne-am dat 
seama că tinerii vor să se 
întâlnească cu oameni de 
renume, cu personalități 
ale culturii, artei și știin
ței — afirmă RADU DU
MITRU, secretar la raionul 
U.T.C. N. Bălcescu.

NINA CUCERNIC, mun
citoare la „Tricotajul 
Roșu“, adaugă: „pe ce mi 
organizează casele de cul
tură, cu sprijinul muzeelor 
djn Capitală, acțiuni pen
tru cunoașterea și popu
larizarea celor mai valo
roase lucrări de artă plas
tică?“.

— Teatrele bucureștene, 
aproape țoate, dispun de 
colective artistice mari. 
Există un număr aprecia
bil de actori și de regizori 
care, în multe zile din săp- 
tămînă, n-au spectacole și 
nici nu repetă. Scenele 
unor Case de cultură ar 
putea deveni astfel gazdele 
unor stagiuni permanente, 
situație care ar prilejui 
accesul mai larg la spec
tacolele de teatru al tine
rilor care locuiesc departe 
de centru, unde se găsesc 
majoritatea teatrelor bucu-

— Ne-ar interesa mult 
problemele de etică ; am 
participa cu plăcere la li
nele expuneri sau simpo
zioane despre relațiile din
tre tineri, despre compor
tarea în societate și în 
muncă. (MARICELA BRO- 
VOLOVICI și ELENA 
CIOBANU — muncitoare 
la Fabrica de tricotaje „8 
Martie“ din Piatra Neamț).

— Ne place să dansăm, 
dar în Piatra Neamț se or
ganizează prea rar seri dis
tractive. Știu că în alte 
orașe sînt cercuri de dan
suri moderne, de pictură, 
de teatru etc. De ce Casa 
de cultură din localitatea 
noastră nu are nici o ini
țiativă în acest sens ? 
(ION APQPEI, maistru la 
Combinatul de îngrășămin
te azotoase).

Foarte mulți interlocu
tori au pledat pentru or
ganizarea unor programe 
de club. Aici s-ar putea 
deschide cabinete de presă, 
săli de lectură, săli de 
jocuri, audiții muzicale 
la cască, un fel de ci
nematecă, o cameră a 
noutăților din domeniul 
discului. E necesar ca 
atît comitetele U.T.C. 
cît și consiliile de con
ducere ale caselor de 
cultură, activiștii culturali, 
să fie mai sensibili la 
„pulsul“ tineresc al noii 
generații, să-1 „consulte“ 
cu mai multă solicitudine.

Concepții rutiniere
Care să fie cauza „supra

viețuirii“ unor programe 
închistate, rutiniere ? Iată 
ce ne spune tov. SEPTIMIU 
BRATU, directorul Casei 
de cultură 1 Mai : „Consi
liul de conducere al Casei 
de cultură există doar pe 
hîrtie. In fapt, planul de 
activitate îl întocmesc doar 
eu“.

Casele de cultură pri
mesc o slabă îndrumare 
din partea Comitetelor de 
cultură și artă, ca și — în 
ce privește Casele de cul
tură destinate în mod spe
cial tineretului din par
tea Comitetelor raionale și 
orășenești U.T.C. Intîinim 
chiar, pe alocuri concepjii 
curioase despre caracterul 
activității unei Case de cul
tură. Președintele Sfatului 
popular raional „V. I. Lenin”, 
tov. Nicolae Brodea, nu 
mai permite de multă vreme 
să se organizeze seri de dans 
la Casa de cultură raională, 
ca să... nu se strice pardo
seala. Nu este de mirare 
că la această casă a tine
retului, — după cum ne re
latează mecanicul VALEN
TIN MIRON și cazangiul 
GHEORGHE GEANTĂ — 
publicul e format mai 
mult din pensionari care 
își au locul lor bine sta
bilit în sală și, în aștepta
rea filmului, îl ocupă de 
la ora 18. deși programul 
începe la 19,30. Și la 
Rădăuți se organizează 
rareori seri distractive în 
sala Casei de cultură,

CAUT A,
G ĂSI-

DAR CE?
La redacție au sosit scrisori din partea 

unor cititori care-și exprimă nedumerirea 
în legătură cu unele lucrări din recenta 
expoziție a pictorului Mihai Rusu. Deoa
rece problemele actuale ale creației plas
tice — reflectate parțial și în expoziția 
amintită — interesează marele public, am 
cerut părerea unui critic plastic.

„Eu nu caut, eu găsesc'. 
Dincolo de butadă, dinco
lo de afirmația aparent 
orgolioasă, cuvintele lui 
Pablo Picasso au un tîle 
S-ar putea spune că, în- 
tr-un fel, ele definesc ar
tistul. Pentru că artist, în 
sensul deplin, este acela 
care găsește, este creato
rul.

Firește că oricine
știe — creația se înteme
iază pe căutarea răbdă
toare, niciodată încheiată, 
mereu reluată. Din nesfîr- 
șite căutări, din neliniști, 
din multe întrebări și pu
ține răspunsuri, se naște 
în cjipe rare o formă con
vingătoare ; în ea și prin 
ea un conținut spiritual 
devine o realitate. Aceas
tă realitate o numim ope
ră de artă.

Atelierele pictorilor, 
sculptorilor, graficienilor 
etc., de pe întinsul țării 
alcătuiesc vastul șantipr 
al creației românești con
temporane. Aici, într-o 
muncă încordată, artistul 
autentic caută formele 
apte să-i reprezinte cît 
mai fidel modul de a 
gîndi, de a simți, forme 
care să fie în aceiași timp 
reprezentative pentru e- 
poca noastră și pentru 
societatea noastră. Țe im
presionează efortul pasio
nat, mulțitudinea de cău
tări a zeci și zeci de ar
tiști din toate generațiile.

Unele expoziții din ulti
ma vreme, care aduc în 
fața publicului aspecte ale 
acestei frămîntări, stîr- 
ițesc totuși nedumeriri. De 
pildă, în recenta expozi
ție personală a lui Mihai 
Rusu mulți au fost izbiți 
de caracterul ei întrucîtva 
artificios și eclectic. Con
cepții artisțice diferite — 
de la figurativ pînă la 
non-figurativ și maniere 
diferite, luate de ici și de 
colo, se întîlnesc sub a- 
celași acoperiș, la același 
artist, în aceeași etapă. 
„Portret de țărancă' este 
un tablou figurativ, cu o 
stilizare accentuată, „Pei
saj cîmpenesc', de ase

menea figurativ, este de 
sugestie infantilă, „Peisaj 
fantastic" cu vagi intenții 
metaforice, mai are urme 
figurative, pentru ca mai 
departe să intrăm în zona 
picturii abstracte sau non
figurative — „Forțe dina
mice", „Construcție", ,,A- 
corduri metalice” etc. Ar 
fi greu de spus ce idei 
și ce sentimente exprimă 
aceste tablouri, ce tran
smit ele privitorului. A- 
vem de g face, în majo
ritatea cazurilor, nu cu 
dezvăluirea unor sensuri 
uțnane, ci doar cu îțide- 
mînarea pictorului de a 
organiza suprafața și a 
crea interesante acor
duri cromatice. Singurul 
criteriu de judecată criti
că posibil pare a fi de 
natură strict formală, adi
că felul cum autorul a or
ganizat suprafața pictată, 
cglițatea raporturilor de 
culoare — uneori agrea
bile, alteori chiar de o a- 
numită forță senzorială, și 
singurul sistem de refe
rință este consultarea di
feritelor surse de inspira
ție. Sînt tablouri care a- 
mintesc de Mondrian, de 
Maneșsier, pe alocuri de 
Klee sau Miro. De altfel, 
și alți critici au relevat 
faptul că expoziția este 
lipsită de o amprentă pro
prie.

Indiscutabil, Mihai Rusu 
are însușiri de pictor 
demne de luat în seamă, 
însă la prima lui expozi
ție personală ni s-a înfă
țișat cu o mobilitate de
concertantă a concepțiilor 
artistice și a idealurilor 
estetice, receptiv la tenta
țiile modei și mai puțin 
condus de propria sa vo
cație. Iar atunci cînd s-a 
concentrat asupra unor 
probleme de Hmbqj, am 
avuț impresia că se rezu
mă la exerciții executate 
virtuos după diverse mo
dele. Ceea ce nu este 
de natură să permită 
publicului aprecierea în
sușirilor reale ale artistu
lui și — în egală măsură 
— să ducă la afirmarea,

la dezvoltarea talentului 
său în direcția pnei pic
turi de semnificație.

In diversitatea de sti
luri cred că trebuie să ve
dem o diversitate de gîri- 
dire pe țemeiul unor tra
diții comune, a unor idea
luri și responsabilități co
mune ; prin gîndire plas
tică să înțelegem explo
rarea temerară a univer
sului contemporan, inves
tigarea realității, desco
perirea formelor și limba
jului capabile să exprime 
meditații și atitudini. Așa 
cum ni-1 reprezentăm as
tăzi, artistul modern are 
o atitudine activă față de 
natură, față de realitațe 
și, deopotrivă, față de 
gîndirea plastică existen
tă și de instrumentele ei. 
Oamenii așteaptă de la 
artist răspunsuri care să 
suscite ample deschideri 
asupra universului, să su
gereze o nouă imagine a 
lumii. Și e de așteptat ca 
această imagine să fie le- 
gață de realitățile româ
nești, să aibă un carac
ter, un timbru specific — 
neimitgt și inimitabil. Ar
tistul nu se poate măr- 
gini, de aceea, la desco
perirea unor soluții teh
nice și nu poate transfor
ma creația într-o invenție 
de limbaj steril ; el are 
de răspuns unor proble
me ale epocii nu ca ar
tizan, ci în primul rînd, 
ça un gînditor.

Mi se pare că revistele 
de specialitate, critica în 
general, ar trebui să dez
bată astfel de probleme. 
Discutarea curentelor ar
tistice contemporane, dis
cutarea programelor lor 
ideologice, a tezelor lor 
estetice, ar fi în măsură 
să limpezească unele con
fuzii. Évident, crițica nu 
învață pe nimeni cum să 
creeze, dar ea poate să 
participe eficient la clari
ficările necesare atît gîn- 
diiii plastice cît și publi
cului. Fiindcă, privind 
creația în perspectiva 
rosturilor sale, dacă pen
tru artist este de însemnă
tate vitală să descopere 
și să găsească forma ex
presivă adecvată gîndun- 
lor și sentimentelor ce îl 
animă, este tot atît de vi
tal pentru el ca publicul, 
societatea în care trăieș
te, să se regăsească și să 
se descopere în ceea ce 
creează.

Anatol MTNDRESCU
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REALITATEA
SÄ SE REFLECTE
ÎN ARTA

CA lNTR-0 OGLINDA
DE CRISTAL

Un interviu 
pentru „Scînteia" 

cu H. K. LAXNESS * 
laureat 

al Premiului Nobel

Dacă n-ar exista refle
xele argintii ale părului 
tuns scurt, marinărește, 
bărbatul ou care stau de 
vorbă ar avea toate atri
butele, prin înfățișarea sa, 
ale unui om în floarea 
vîrsteț, Mîinile i se mișcă 
fără astîmpăr, cînd pe 
cristalul meșei, cînd în 
gesturi largi, iar ochii de 
un albastru profund păs
trează în vioiciunea cu 
care te fixează ceva din 
vîrsta marilor căutări. Pe 
corpul robust, călit de na
tura aspră a Islandeț, hau 
na croită dintr-p ștofă în 
carouri mari cade fără cu
sur. Q țigară de foi groa
să, păstrată totuși în col
tul buzelor, accentuează 
trăsăturile puțin colțuroase 
ale marelui scriitor Kiljan 
Halldor I.axness, laureat 
al Premiului Nobel pentru 
literatură și al premiului 
international Lenin „Pen
tru întărirea păcii între 
popoare".

Venise la Roțna doar de 
cîteva zile, din îndepărtata 
sa patrie și, cu toate că 
de-a lungul unei vieți fră- 
mînlațe a străbătut meri
dianele lumii, se simțea 
parcă stingher sub soare
le fierbinte al Italiei, sub 
lumina aproape ireală a a- 
murgului care plutește 
peste pinii înșirați pe ma
lurile Tibrului. A răspuns 
cu modestie aplauzelor 
confraților de creație în 
momentul glegerțj șale ca 
vicepreședinte al Comuni
tății europene a scriitori
lor. La solicitarea pe care 
i-am făcut-o pentru un in
terviu, prima întrebare pe 
care mi-a pus-o a fost : 
„Pentru care publicație?“ 
Aflînd că sînt român, a 
acceptat bucuros, nu îna
inte de a completa :

— De obicei, fac tpt 
ce-mi sici în putință sa 
scap de ziariști. Am oroa
re de publicitatea de scan
dal, cînd se intră cu 
picioarele în viata intimă 
ți scriitorului. Știu însă că 
la dumneavoasl ră presa 
are o altă înfățișare. Așa 
că,,;

Stăm de vorbă în holul 
hotelului Piazza, unde au 
fost găzduiți majoritatea 
participanlilor la Congre
sul COMES. Interlocutorul 
își deapănă la început a- 
mintirile despre România :

— O tară generoasă, cu 
p inimă fierbinte ca a tu
turor fiilor ei. Am văzut 
un popor harnic, muncind 
cu pasiune și seriozitate 
pentru prezent și viilor. 
Am văzut peisaje atît de 
fermecătoare incit le păs
trez. și astăzi imaginea. 
Pentru mine a constituit 
totodată prilej de bucurie 
să allu că unele dintre 
cărțile mele au apărut și 
in limba romină : „Oa
meni independenți", „Clo
potul din Islanda“, „Sta
țiunea atomică".

— Aici, la Roma, s-a 
discutat despre avangarda 
europeană de ieri și de 
astăzi. Care este, după pă
rerea dumneavoastră, ra
portul scriitorului cu con
temporaneitatea și in ce 
măsură opera lui trebuie 
să reflecte problemele so
ciale, realitatea înconju
rătoare ?

Laxneșs își reaprinde ți
gara de foi și, privind vi
sător prin rotocolul de 
fum albăstrui, răspunde :

— Am început să scriu 
de la vîrsta de 17 ani. Asta 
s-a înlimplat cam demult, 
exact acum patru decenii 
și jumătate. Am debutat 
cu un volum de versuri 
intitulat „Fiul naturii“ și 
pentru că era la modă mo
dernismul, am fost adeptul 
acestui curent. S-a intim-

plat însă un lucru foăfte 
interesant. Ducfndu-mă ça 
de obicei de la Reykjavik 
pripțre țăranii și pescarii 
din vecinăfate și citindu-le 
citeva versuri, am văzut 
că nu mă înțeleg, că Ie 
vorbesc intr-un limbaj care 
le este străin. Nici tema
tica nu i-a impresionat'. 
Așa mi-am Îndreptat pașii 
pe drumul artei realiste', 
pțt locuiesc la Iară, micii 
fermieri șțnț prietenii mei
ne vizităm reciproc. îmi 
sini dragi deopotrivă pes
carii, le admir curajul .si 
tenacitatea. Știu cil de 
grea este lupta lor pentru 
existentă, cit de inflăcăra- 
te le sînt pasiunile. Și 
chiar dgcă am o mare a- 
traefie pentru vremuri ceva 
mai îndepărtate, pentru 
Evul Mediu, deoarece de 
atunci datează marea 
noastră literatură naționa
lă, totuși, sînt un scriitor 
al acestui secol, al aces
tor ani de mari frămîntări 
socigle- lată de ce nu am 
putut să mă refugiez, in is
torie și să trec pe lingă 
viată fără a aborda ca 
scriitor problemele majore 
ale existentei umane, ale 
luptei pentru viată și pro
gres social. Așa s-a născut 
cartea la care țin cel mai 
mult „Sallra-Valba“, tradu
să în zpci de limbi ale lu
mii. așa ș-a născut „Clo
potul din fslgnda“ sau 
„Stațiunea atomică“. Sînt 
un adept al umanismului, 
al unui umanism căruia îi 
luminează calea, asemeni 
unui far pe vremuri de 
flirțgnă, realismul. Faptul 
că mi s-au acordat două 
mari premii internationale 
-—Nobel și Lenin — a fost 
pentru mine un puternic 
îndemn de a merge și mai 
departe pe același drum.

— La ce lucrați în pre
zent?

Am scris pină acum 12 
romane de vaste proporții, 
unele de sute de pagini și 
cred că a sosit timpul să 
mă opresc, aici. Cel puțin 
pentru m°ment. Cu atit 
mai nvi/t. cu cit pasiunea 
de eseist mă tot îndeam
nă să-mi aștern gîndurile 
pe hiriie. Recent, am pu
blicat o culegere de eseuri, 
în care sînt reunite lucră
rile apărute în ultimi,! cinci 
ani, în diferite publicații 
ale lumii, precum și1 filele 
noi, șj am cțe gînd săi con
tinui această activitate. 
Vorbind îp aceste eseuri 
despre cultură în general, 
consider că ienomenele 
artei, lileralțirii, muzicii 
nu pot fi privite rupte de 
realitățile Înconjurătoare, 
nu pot fi abstractizate 
trecind peste marile pro
bleme ale umanității, ale 
evoluției culturii despre 
care aș putea spune că 
suie pe scara vieții în 
același pas cu conținutul ei 
social. Intenționez de ase
menea să lărgesc studiul 
publicat in revista Furopa 
Lețterarig despre ‘'iF^fiJi- 
nea umanismului". Ș„ '■ !><- 
neînțeles, o dală așezat la 
masa de lucru nu voi da 
uitării romanul. Chiar 
dacă uneori imi spun că 
cele scrise piuă acum sint 
de ajuns pentru viata unui 
pm. însăși viața, cu tot 
freamătul ei, cu frumuse
țile și durerile ei, mă în
deamnă la lucru. Ceea ce 
îmi doresc eu, in calitate 
de scriitor, este ca citito
rul, omul simplu pe care- 
îl cunosc și îl iubesc, să 
se recunoască in eroii căr
ților mele, să vadă reali
tatea reflectîndu-se nu ca 
intr-o oglindă strimbă, ci 
înlr-una cu limpezimi de 
cristal. -r

Ion MÄRGINEANU
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Pe roșie

Fabnca de amoniac de la Combinalul chimic Craiova

de con- 
și expe-

au
noi. în prezent, 
construit diguri 

majoritatea pasu- 
de munte sînt a-

Clâdirea nouă a Spitalului de urgență „Ivan 
Pirogov" din Sofia

Prin Decret alAJ Consiliului de 
Stat și prihtr-o Hotărîre a Con
siliului de Miniștri a fost reglez 
mentată acordarea titlurilor știin
țifice.

în Republica Socialistă Româ
nia se acordă următoarele titluri 
științifice : doctor ; doctor-docent 
în științe ; doctor1 honoris causa.

titlul de Doctor se acor
dă persoanelor care 
doctoratul, obținînd o 
ficare științifică de

în vederea obținerii 
doctor së organizează 
ca formă superioară 
mînt de specialitate, 
ramuri ale științei. El 
t£«un stagiu

promovează 
înaltă cali- 
specialitate- 
titlului de 
doctoratul, 

de învăță- 
în diferite 
constă în- 

tr^un stagiu de pregătire și în 
Susținerea tezei de doctorat. Sta
giul de pregătire se poate face cu 
sau fără scoatere de la' locul de 
muncă. Admiterea la doctorat se 
face pe baza unui examen în ca
drul căruia se verifică pregătirea 
de specialitate.

Candidații la examenul de admi
tere pentru titlul de doctor tre
buie să posede diploma de examèn 
de stat sau echivalentă în speciali
tatea la care se înscriu sau într-o 
specialitate înrudită din aceeași ra
mură de știință. Pentru specialită
țile economie politică, materialism 
dialectic și materialism istoric, so
cialism științific pot candida, cu a- 
probarea Ministerului învățămîn- 
tului, și absolvenți cu examen de 
stat din alte specialități, dacă fac 
dovada că au activat cel puțin 3 
ani în specialitatea pentru care 
Candidează și au lucrări științifice 
în această specialitate.

Vor fi admiși la doctorat, avînd 
calitatea de doctoranzi, candidații 
care) au obținut la examenul de 
ôdprâtere cel puțin media 7, în li
mita locurilor stabilite. Stagiul de 
pregătire pentru doctorat durează 
cel mult 3 ani pentru cei cu scoa
tere de la locul de muncă și 4 ani 
pentru cei fără scoatere de la lo
cul de muncă. în timpul stagiului, 
doctoranzii cu scoatere de la lo
cul de muncă beneficiază de toate 
drepturile recunoscute angajaților. 
Ei primesc o indemnizație lunară 
echivalentă cu salariul de prepa
rator în învătămîntul superior, 
dacă au o vechime în producție 
pînă la 3 ani, sau de asistent, dacă 
au o vechime mai mare. Doctoran
zii din această categorie sînt con
siderați în concediu fără plată de 
la posturile pe care le ocupă la 
data admiterii la doctorat, iar sta
giul de pregătire constituie vechi
me în funcțiile din care provin.

. Doctoranzii fără scoatere de la 
locul de. pruncă beneficiază, în ve
derea susținerii tezei, de un con
cediu plătit de două luni, o singu
ră dată, 
odihnă.

Stagiul 
șoară în 
superior și în institute de cerce
tare ale Academiei Republicii So
cialiste România, sub îndrumarea 
unui conducător științific de spe
cialitate. Doctoranzii sînt obligați 
să promoveze, în termene stabilite, 
2 pînă la 4 examene de verificare 
temeinică a pregătirii lor de spe
cialitate. Nota minimă de promo
vare 
Teza 
zinte

în afara concediului de

de pregătire se desfă- 
instituții de învățămînt

a fiecărui examen este 7. 
de doctorat trebuie să repre- 
o valorificare a studiilor și

Cronica
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

LA CEA DE-A XIII-A SESIUNE 
F.A.O.

Miercuri după-amiază a plecat 
la Roma președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Nicolae 
Giosan, conducătorul delegației 
țării noastre la cea de-a XIII-a se
siune a Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimenta
ție și agricultură (F.A.O.). Din de
legație mai fac parte Nicolae Ște
fan, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, Iacob Io- 
nașcu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, consilieri și ex- 
perți. La plecare, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Bucur Șchiopu, 
ministrul industriei alimentare, 
funcționari superiori din Consiliul. 
Superior al Agriculturii și Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București.

PLECAREA
IN R.S.F. IUGOSLAVIA

A UNEI DELEGAȚII 
CONSILIULUI NATIONAL

AL FEMEILOR

delegație a Consiliului Națio-

A

O
nai al Femeilor din Republica So
cialistă România din care fac parte 
Floarea Șerban, președinta Comi
tetului regional al femeilor Argeș, 
și Valeria Dumitru, activistă a 
Consiliului Național al Femeilor, a 
plecat marți seara în R.S.F. Iugo- 
slfvfy. Delegația va participa la se
minarul internațional cu 
„Instruirea femeilor“, care 
desfășura între 
là Belgrad.

tema: 
se va 

18 și 20 noiembrie

★

turneului în taraCu prilejul 
noastră ăl untii colectiv al Circu
lui dé stat din Budapesta, amba
sada Republicii Populare Ungare 
a oferit miercuri un cocteil.

★

Prof. univ. Al. Dima, membru 
corespondent al Academiei, direc-, 
torul Centrului de lingvistică, isto
rie literară și folclor al filialei Iași 
a Academiei, a fost sărbătorit 
miercuri, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani. 

cercetărilor efectuate și să consti
tuie o contribuție meritorie perso
nală la rezolvarea unei probleme 
teoretice sau tehnico-științifice.

Hotărîrea stabilește denumirea 
titlului de doctor în ramurile de 
științe în care poate fi acordat, 
procedura prin care se conferă 
titlurile științificei și instituțiile de 
învățămînt superior și institutele 
de cercetare ale Academiei Repu
blicii Socialiste România autori
zate a le acorda.

Aspiranții care nu au promovat 
pînă în prezent nici un examen se 
pot prezenta la examenul de admi
tere pentru doctorat. Cei care au 
promovat numai o parte din exa
mene pot fi înscriși la doctoratul 
fără scoatere de la locul de muncă. 
Ei sînt scutiți de examenul de ad
mitere, dar sînt obligați șă susțină 
diferențele de examen Ce se vor 
stabili de Ministerul învățămîntu- 
lui. Cei care au promovat toate 
examenele se pot prezenta pentru 
susținerea tezei de doctorat.

Se poate acorda titlul de doctor 
pe baza susținerii tezei de docto
rat, fără examen de admitere și 
fără îndeplinirea' obligațiilor. din 
timpul stagiului de pregătire unor 
cadre didactice (profesori ș.î con
ferențiari din învățământul supe
rior) și unor categorii din persona
lul științific (directori, directori 
adjuncți, șefi de secții, șefi de sec
toare și cercetători principali) 
institutelor de cercetare, care 
cupă în prezent posturile lor 
bază de atestare sau concurs și 
lucrări științifice.

TITLUL DE DOCTOR-DOCENT 
în științe se poate acorda persoane
lor care au titlul de doctor și s-au 
distins printr-o activitate științifică 
îndelungată, avînd lucrări care să 
reprezinte o contribuție valoroasă 
la progresul științei.

Titlul dé doctor-docent în științe 
se atribuie de consiliile științifice 
ale instituțiilor de învățămînt supe
rior pe baza unui memoriu asupra 
activității științifice desfășurate de 
persoana căreia se propune a i se 
acorda acest titlu.

TITLUL DE DOCTOR HONORIS 
CAUSA se poate acorda unor cetă
țeni români sau străini care s-au 
distins prin realizări deosebit de 
importante în domeniul științei, 
tehnicii, culturii, prin servicii de 
mare însemnătate aduse patriei 
noastre și umanității.

Titlu] de candidat în științe con
firmat sau recunoscut de Comisia 
superioară de diplome esté echiva
lent de drept cu titlul de doctor, iar 
titlul de doctor în științe, recunos
cut de Comisia superioară de diplo
me, cu titlul de doctor-docent în 
științe. Titlurile de doctor obținute 
în țară pînă în 1952 și nerecunoscu
te pînă în prezent de Comisia su
perioară de diplome, precum și ti
tlurile științifice obținute în străi
nătate vor putea fi echivalate cu ti
tlul de doctor sau de doctor-docent 
în științe, ținînd seama de activi
tatea științifică desfășurată după 
obținerea titlului.

Școala superioară de partid „Ște
fan Gheorghiu“ se asimilează cu 
instituțiile de învățămînt superior 
de stat, în ce privește drepturile de 
acordare a titlurilor științifice 
de organizare a doctoratului.

și

ȘEDINȚA PLENARĂ
A CONSILIULUI EDITURILOR 

ȘI DIFUZĂRII CĂRȚII 
ADIN C.S.C.A.

în sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc miercuri o 
ședință plenară a Consiliului edi
turilor și difuzării cărții din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. în care a fost dezbătut pro
iectul planului editorial pe anul 
1966. La plenară au luat parte 
academicieni, scriitori, critici lite
rari și de artă, directorii edituri
lor, reprezentanți ai sectoarelor de 
difuzare a cărții, alți oameni de 
știință și cultură.

(Agerpres)

„Cupa cupelor

Șfiinfa Cluj—Atletico Madrid 0—2
CLUJ (prin telefon de 

la trimisul nostru, Ion 
Dumitriu). — Așadar, 
ieri la Cluj oaspeții 
și-au adjudecat victo
ria. Golurile au fost 
înscrise în minutele 65 
(Collar) și 85 (Adelar- 
do).

Știința a pierdut ieri 
un meci pe care, fără 
îndoială, nu putea 
să-l cîștige mizînd 
numai pe forța șD pu
terea de luptă. Jucă
torii noștri de fotbal, 
specialiștii și antrena- .

„Cupa orașeîor tîrguri"

rii s-au putut convinge 
(pentru a cîta oară i), 
că în fotbalul modern 
pregătirea fizică, avîn- 
tul, dîrzenia nu pot a- 
vea efect dacă nu sînt 
susținute de o temei
nică pregătire tehnico- 
tactică. Acțiunile „reu
șite" la mijlocul tere
nului, și mai ales în 
fața careului advers, 
nu pot constitui un 
scop în jocul modern. 
Fotbaliștii de la „Atle
tico* * au arătat ieri a-

de care avem nevoie. Desigur, 
sînt și cazuri cînd unele ca
dre promovate în munci de răs
pundere nu corespund așteptă
rilor. Interesîndu-te mai îndea
proape, constați însă de cele 
mai multe ori că s-a procedat bi
rocratic în recrutarea și creșterea 
lor ; oamenii n-au fost cunoscuți 
temeinic din muncă, din viață. Or, 
așa cum s-a arătat în Raportul 
C. C. la Congresul partidului : 
„Singurul criteriu de judecată a 
valoni oamenilor, care trebuie să 
stea la baza politicii de promovare 
în funcții de răspundere, este ca
pacitatea de a rezolva cu compe
tență sarcinile, verificată în pro
cesul activității practice, aportul 
adus la aplicarea politicii partidu
lui".

Este îndeobște cunoscut că nu 
pot fi obținute rezultate pe măsu
ra cerințelor actuale de acei con
ducători de unități economice care, 
deși muncesc cu tragere de inimă, 
nu fac eforturi spre a-și completa 
pregătirea profesională, rămînînd 
astfel în urma vieții, nici de cei 
care, avînd o pregătire de speciali
tate corespunzătoare, nesocotesc 
principialitatea comunistă, nu se 
dezbară de tendințe birocratice, 
manifestă comoditate sau mulțumi
re de sine. Numai orientîndu-ne per
manent în funcție de devotamen
tul față de cauza socialismului, 
principialitatea, hotărîrea în apli
carea sarcinilor trasate de partid 
și competența profesională, pregă
tirea politico-ideologică — așa cum 
se subliniază în documentele Con
gresului partidului — asigurăm se
lecționarea și promovarea unor ca
dre capabile, energice, cu inițiati
vă și aptitudini organizatorice, care 
vor chezășui rezolvarea în bune 
condiții a sarcinilor celor mai com
plexe.

Comitetul regional de partid 
Banat acordă o mare atenție cu
noașterii oamenilor în muncă, în 
activitatea practică pe care o des
fășoară în diferite domenii ale 
construcției socialiste. Experiența 
demonstrează că numai o astfel de 
cunoaștere poate asigura promo
varea unor cadre competente, pro
fund devotate cauzei socialismului.

ZAGREB (Agerpres). — Echipa 
Steagul roșu Brașov, care ne re
prezintă în competiția internațio
nală „Cupa orașelor târguri”, a 
susținut ieri la Zagreb primul meci 
în compania formației iugoslave

Miercuri la amiază, membrii de
legației Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, con
dusă de Tran Hoai Nam,' membru 
al C.C. al F.N:E., care fac o vizi-, 

; ,tă în țara noastră, s-au întîlnit la 
Casa universitarilor cu redactori ai 
presei și radiodifuziunii române.

După ce a exprimat mulțumiri 
presei române pentru interesul ma
nifestat față de evenimentele din 

' Vietnam, Tran Hoai Nam a vorbit 
despre vizitele delegației în țara 
noastră, subliniind că relațiile prie
tenești dintre cele două popoare 
se întăresc din zi în zi. întîlnirile 
pe care le-am avut cu conducăto
rii de partid și de stat români, cu 
oamenii muncii’din întreprinderile 
pe care le-am vizitat — a spus el 

.. printre altele — ne-au permis să ne 
facem o imagine despre marile rea
lizări, în toate domeniile de activi
tate, pe care poporul dv. le-a obți
nut în 20 de ani d,e construcție so
cialistă. Succesele și eforturile 
creatoare ale poporului român ne 
bucură și ne mobilizează și pe noi 
în lupta pe care o ducem împotri
va imperialismului american. în a- 
ceastă luptă simțim tot mai mult 
sprijinul prețios și sentimentele de 
solidaritate pe care poporul român 
le nutrește față de cauza noastră 
dreaptă.

După ce a amintit că, în curînd, 
F.N.E. sărbătorește cinci ani de la 
înființarea sa, conducătorul dele
gației a vorbit despre programul 
și lupta acestei organizații, în 
scopul unirii forțelor populare 
pentru înfăptuirea năzuințelor po
porului sud-vietnamez de indepen
dență, democrație, pace și reuni- 
ficare a țării. în ciuda forțelor me
reu crescînde pe care imperia
liștii americani le aruncă în luptă 
— a spus el — noi sîntem siguri 
de victoria noastră deplină, pen
tru că avem un ideal și un moral 
ridicat, pentru că ne bucurăm de 
sprijinul popoarelor, și îndeosebi 
al țărilor socialiste. Mulțumim și 
pe această cale partidului comu
nist, statului și poporului român 
pentru sprijinul prețios acordat 
vă urăm tot mai multe succese 
munca creatoare de înflorire 
României.

Tran Hoai Nam a răspuns apoi 
unor întrebări puse de ziariști, 
informînd pe larg despre lupta 
Frontului Național de Eliberare, 
despre desfășurarea evenimentelor 
din ultimul timp din Vietnamul

Și 
în 
a

Sînt lu- 
specia- 
noastre 
bine să

oest lucru. Toată aten
ția se concentrează 
spre fazele de poartă, 
inițiate și finalizate ra
pid și precis, 
cruri pe care 
liștii federației 
de fotbal ar fi
le studieze mai amă
nunțit și operativ, ur- 
mînd a se lua măsuri 
de vizibilă eficiență 
pentru îmbunătățirea 
calității jocului practi
cat de fotbaliștii noș
tri.

F.C. Zagreb. Partida, viu disputată 
și de un bun nivel tehnic, s-a ter
minat la egalitate 2—2 (0—0). Au 
înscris, în ordine, Goran (minutul 
55), Wacha (minut. 65). Năftănăilă 
(minut. 83) și din nou Wacha.

Mi
oii
t

de sud și perspectivele evoluției 
acestor evenimente.

C.C. al P.C.R., ai Con
stat și guvernului, 
conducerii Ministerului 
Externe. Ligii române

★

Ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam la București, Hoang 
Tu, a oferit miercuri seară o re
cepție în cinstea delegației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, condusă de Tran 
Hoai Nam, membru al C.C. al 
F.N.E., care ne vizitează țara.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai 
siliului de 
membri ai 
Afacerilor 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, Comitetului Național 
pentru. Apărarea Păcii și ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură, zia
riști.

De asemenea, au luat parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, ambasado
rul R. D. Vietnam, Hoang Tu, con
ducătorul delegației F.N.E., Tran 
Hoai Nam și Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, au rostit toasturi.

(Agerpres)

Singurul
criteriu

(Urmare din pag. I)

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

în partea de răsărit 
a capitalei Republicii 
Populare Chineze se află 
pavilionul permanent 
pentru amenajarea ex
poziției agricole. De cîte- 
va zile, două mari săli 
ale pavilionului cunosc 
o animație neobișnuită. 
Aici s-a deschis expo
ziția unitățiloi' agricole 
fruntașe în lupta pentru 
recolte sporite la hectar, 
pentru transformarea 
naturii. Fotografiile, ma
chetele, exponatele re
dau aspecte ale muncii 
de zi cu zi din 52 de uni
tăți agricole fruntașe, în
fățișează lupta perseve
rentă a omului pentru a 
transforma terenuri ster
pe în locuri roditoare.

Expoziția este vizitată 
zilnic de numeroși ță
rani, oameni ai muncii 
din cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării. Un 
loc deosebit este acordat 
realizărilor din satul Ta 
Ciai. Lung a fost dru
mul țăranilor din Ta 
Ciai pînă au reușit 
să transforme micile lor 
loturi aride, situate pe 
un relief accidentat, în 
terenuri productive, să 
zăgăzuiască torenții care 
de multe mătu-

cale.totul GÄLÄTEANU

La Prostejov, regiu
nea Moraviei de sud, a- 
proximativ 20 000 de 
persoane din oraș și din 
împrejurimi au partici
pat zilele trecute Ia fes
tivitatea de intrare în 
producție, cu întreaga 
capacitate, a noului 
complex textil.

Orașul are o veche 
tradiție în industria tex
tilă și a confecțiilor. Cu 
aproape 100 de ani în 
urmă, aici s-a construit 
o fabrică textilă. Cu 
timpul i s-au adăugat o 
serie'de alte întreprin
deri din aceeași ramură.

In urmă cu 5 ani, un

Selecționarea constituie însă 
abia primul pas. Esențial este ca 
după ce ne-am orientat spre anu
mite cadre, ele să fie ajutate să-și 
îmbogățească cunoștințele, expe
riența, să 11 se încredințeze sar
cini concrete în cursul îndeplini
rii cărora să-și dezvolte cunoștin
țele șl aptitudinile.

Un proces continuu
cu toții : 
formează 
Și cresc

cadrele cresc 
în procesul 

cu atît mai

restrîns de oa- 
punct de ve- 

îndoială că, 
pe o perioadă 

putem afirma

Știm 
și se 
muncii, 
repede cu cît le îndrumăm și 
le ajutăm efectiv să-și perfecțio
neze pregătirea, cu cît desfășurăm 
o muncă de perspectivă și nu ne 
limităm la un cerc 
meni. Din acest 
dere nu încape 
analizînd situația 
mai. îndelungată, 
că fiecare organ de partid sau de 
stat, fiecare unitate economică are 
cadrele pe care le-a crescut, iar 
rezultatele obținute de ele reflectă 
lelul cum au fost sprijinite și în
drumate.

Experiența dovedește că activul 
de partid este principala sursă de 
selecționare a cadrelor necesare 
organelor de partid, de stat și eco
nomice. Folosind cu pricepere ac
tivul de partid, comitetele orășe
nești P.C.R. Arad, Reșița, comite
tele raionale Lipova, Timișoara și 
altele au promovat cadre cu o 
bună pregătire politică și profesio
nală, cu inițiativă, pătrunse de 
principialitate partinică.

Munca de selecționare și pregă
tire a cadrelor nu poate fi consi
derată niciodată încheiată, ea 
reprezintă un proces continuu. 
Problemele, sarcinile, condițiile 
noi ridică mereu nivelul exigențe
lor, impun o muncă răbdătoare, de 
cunoaștere temeinică și perfecțio
nare multilaterală a pregătirii ca
drelor, o largă privire de perspec
tivă ; pripeala, superficialitatea, 
formalismul trebuie combătute cu 
cea mai mare hotărîre.

Tocmai de aceea noi îndrumăm 
organele locale de partid să țină 
seama de faptul că munca cu ca
drele este o atribuție a organelor 
de partid în ansamblul lor și nu 
a unor sectoare sau a unor acti
viști specializați. Comitetul regio
nal P.C.R. Banat a pus capăt stării 
de lucruri care se încetățenise la 
comitetele raionale de partid Or
șova, Făget, unde munca de selec
ționare și promovare a cadrelor 
era lăsată exclusiv pe seama se
cretarilor cu problemele organiza
torice și a instructorilor cu proble
mele de cadre. Fiecare secretar

Lucrările au început în 
anul 1953. Pînă în 1955 
țăranii au transformat 
în terase aproape toate 
cele șapte cheiuri. Apele 
dezlănțuite au distrus 
însă în vara lui 1956 
barajele de piatră care 
susțineau terasele. Mun
ca a trebuit să fie luată 
de la capăt. în fața ce
lei mai grele încercări 
au fost puși locuitorii 
satului în vara anului 
1963, cînd, în urma unor 
ploi abundente, torenții 
au rupt un șir de diguri. 
După retragerea apei, 
țăranii au ridicat lujerii 
de porumb, au refăcut 
digurile, au construit 
case 
s-au 
mari, 
rilor 
părate de torenți, pan
tele au fost transfor
mate în terase protejate 
de baraje rezistente a- 
vînd o lungime totală de 
6,5 km.

Expoziția din Pekin 
constituie o interesantă 
școală de răspîndire a 
experienței unităților a- 
gricole fruntașe — ex
periență care prinde ră
dăcini puternice în tot 
mai multe saté.

specialiști în 
proiectărilor 

pe harta ora-

nate secțiilor 
fecții, călcat 
diție. In clădirea cen
trală funcționează sec
ția de croit, cu o capa
citate zilnică de prelu
crare de 65 000 metri pă- 
trați stofe și pînzeturi.

Directorul combinatu
lui, J. Sery, releva că în

Anul acesta, iubitorii de 
literatură au avut prilejul 
să viziteze la Weimar bi
blioteca personală a lui 
Goethe — deobicei ne- 
desfinafă publicului. Fap
tul că publicul a avut 
de data aceasta acces la 
bibliotecă se datoreșfe 
„Săptămînii cărjii". Cu a- 
cest prilej, în diferite ora
șe ale Republicii Demo
crate Germane au fost 
organizate matinee li
terare. în centrul indus
trial Hennigsdorf, la Casa 
de cultură, cunoscufi ar
tiști de teatru au recitat și 
interpretat cîntece 
versuri de Johannes 
ker. La Frankfurt pe 
der, tineri autori au 
din lucrările proprii. 
Karl-Marx-Stadt au 
invitați la o recepfie or
ganizată în cinstea 
440 de bibliotecari 
din 1961 au difuzat după 
orele de lucru cărfi la do
miciliul cititorilor. Lu
nar, acești bibliotecari duc

pa 
Bec-

O- 
cifit 

La 
fost

lor 
care

grup de 
domeniul 
desenau 
șului Prostejov litera H. 
Era proiectul dispunerii 
noilor clădiri ale com
binatului textil din loca
litate. Au venit apoi 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la întreprin
derea de construcții din 
Gottwaldov, spre a da 
viață desenelor proiec- 
tanților. Munca lor s-a 
concretizat în cele 7 clă
diri principale ale com
plexului textil care ocu
pă o suprafață de 21 000 
metri pătrați.

Clădirile sînt desti-

S3

sau membru al comitetului raional 
și orășenesc de partid, fiecare to
varăș din conducerea organizații
lor de masă sau a organelor de stat 
are datoria de a se ocupa nemij
locit de cadrele din sectorul său 
de activitate, trebuie să-i cunoască 
personal, să-i ajute și să-i îndru
me efectiv.

Desigur în această muncă atît de 
complexă și plină de răspundere, 
succesul îl asigură nu șablonul, cl 
o muncă diferențiată, dusă cu căl
dură, tact, pricepere, ținînd seama 
de calitățile fiecăruia, de domeniul 
în care trebuie să-și dezvolte pre
gătirea în funcție de sectorul unde 
activează.

Constatînd că unii secretari ai 
organizațiilor de partid cu mai pu
țină experiență întîmpinau greu
tăți în rezolvarea unor proble
me, 
nai Sînnicolaul Mare și Comi
tetului orășenesc de partid Arad 
au stabilit ca membrii lor să se o- 
cupe o perioadă mai îndelungată de 
îndrumarea acestora, ceea ce a a- 
vut rezultate pozitive. Biroul co
mitetului regional a criticat pe unii 
secretari ai comitetelor raionale 
Oravița, Bozovici, Deta, care în 
munca pe teren luau de multe ori 
legătură doar cu conducătorii uni
tăților economice, „uitînd“ de in
structorii de partid, de birourile 
organizațiilor de bază, lipsindu-i 
de sprijinul și îndrumarea de care 
aveau nevoie.

birourile Comitetului raio-

Perfecționarea 
pregătirii cadrelor

Ca rezultat al preocupării orga
nizațiilor de partid pentru ridica
rea nivelului politico-ideologic al 
activului de partid, peste 95 la sută 
dintre lucrătorii de partid din Ba
nat sînt absolvenți ai școlilor de 
partid centrale și regionale sau ai 
universității serale de marxism-le- 
ninism; marea majoritate a cadre
lor din organizațiile de masă au 
urmat școli politice. Un însemnat 
număr de cadre de partid au absol
vit școli medii și superioare de stat, 
alții continuă să-și completeze stu
diile, ceea ce se reflectă pozitiv în 
activitatea lor pentru înfăptuirea 
sarcinilor încredințate de partid.

în organizarea studiului cadrelor, 
Comitetul regional P.C.R. 
ajută organele locale de 
să țină seama de cerințele 
de condițiile concrete din 
re oraș, raion, de sarcinile actuale. 
La Timișoara, o serie de cadre cu 
munci de răspundere din între
prinderi studiază probleme de eco- 

Banat 
partid 
vieții, 
fieca-

cei 20 de ani de putere 
populară întreprinderile 
textile ale orașului au 
furnizat 65 milioane bu
căți confecții. Noul com
binat textil va produce 
zilnic 12 000 bucăți con
fecții în 120 de modele.

Al. LITÄ

cărții
cititorilor 70 000 de volu
me de beletristică, litera
tură de specialitate și 
cărfi pentru copii.

Biblioteca de sfat a 
R.D.G. a organizat o ex- 
pozifie cu cele mai bune 
cărfi pentru copii, apărute 
între anii 1950—1964. Au 
fost prezentate 250 de 
volume, multe dintre ele 
fiind premiate.

în „Săptămîna cărfii", 
scriitorii s-au întîlnit cu 
cititorii lor, tineretul par- 
ticipînd în număr mare și 
foarte activ la aceste în- 
tîlniri. La „Bazarul litera
turii"., mesele scriitorilor 
consacrafi au fost încon
jurate de numeroși cititori.

Tot în aceste zile au 
fost inaugurate o serie de 
discuții literare, menite să 
sprijine răspîndirea noilor 
lucrări beletristice în rîn- 
durile cititorilor.

Șt. DEJU

nomie politică, iar cele din învăță- 
mîntul superior, instituții de artă 
și cultură — probleme de filozofie, 
istorie a P.C.R., etc. în raioanele 
Arad, Timișoara, Lipova și altele, 
cadrele de bază studiază probleme 
legate de întărirea economico-or- 
ganlzatorică a unităților socialiste 
din agricultură.

în ultimul timp, biroul comitetu
lui regional de partid a imprimat 
ședințelor de instruire a activiștilor 
un caracter mai concret și mai a- 
nalitic; cu acest prilej sînt studiate 
temeinic hotărîrile partidului și 
guvernului, se dezbat aspecte sem
nificative privind stilul și metode
le de muncă ale organelor de par
tid, are loc un schimb de experien
ță în vederea generalizării meto
delor înaintate.

In spiritul exigenței 
partinice

Pentru organizația regională de 
partid Banat este un motiv de sa
tisfacție faptul că zeci și sute de 
activiști de partid, de stat și din 
economie și-au cîștigat o mare au
toritate prin principialitatea lor 
partinică, simțul de răspundere și 
pasiunea în îndeplinirea sarcinilor, 
prin modestie, comportarea exem
plară în societate și familie. Viața • 
arată că tocmai exigența partinică 
și nu cocoloșlrea lipsurilor consti
tuie factorul esențial de care de
pinde creșterea prestigiului acti
vistului, îmbunătățirea activității 
sale.

Bine procedează Comitetul raio
nal de partid Timișoara și Comite
tul orășenesc Reșița care, de în
dată ce sesizează o încălcare a 
principiilor și moralei noastre, nu 
o trec cu vederea, ci fac din dezba
terea ei un mijloc de educare a ac
tivului. Important este însă în a- 
ceastă privință ca intervenția or
ganelor de partid Să fie operativă, 
să combată lipsurile cînd sînt încă 
în faza de început și nu să inter
vină — așa cum s-a întîmplat la 
Comitetul orășenesc de partid A- 
rad — abia atunci cînd ele luau 
proporții.

Dezvoltînd experiența acumulată, 
aplicînd sarcinile trasate în acest 
domeniu de Congresul partidului, 
Comitetul 
P.C.R. va

regional Banat al 
perfecționa continuu 

munca de pregătire și 
vare a cadrelor, ca o 
importantă a ridicării 
munci de partid la nivelul
lor actualei etape de dezvoltare a 
țării pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste.

promo- 
condiție 
întregii 
sarcini-



Încheierea dezbaterilor in problema restabilirii

R OM A
Sesiunea Adunării de Stat GUS HALL:

drepturilor R. P. Chineze la O. N. U.

Un milion de muncitori 0 INFRINGERE M
constructori in grevă

Un milion de mun
citori constructori au 
declarat miercuri o gre
vă de 24 de ore, ma- 
nifestînd în acest fel 
pentru încheierea unor 
noi contracte de lu
cru, asigurarea locuri
lor de muncă, dar și 
pentru o nouă politică 
în domeniul construc
țiilor de locuinfe.

Arătam înfr-o cores
pondentă anterioară că 
la ora actuală există în 
Italia o gravă proble
mă socială : cea a lo
cuințelor. Ea a făcut 
obiectul unor ample 
dezbateri parlamenta
re asupra așa-numitu- 
lui „decrefo edilizio", 
care, prin prevederile 
sale, favorizează în 
fapt marile trusturi în 
dauna muncitorilor și 
a cetățenilor cu veni
turi mici și mijlocii. în 
Italia s-au construit, în 
ultimii ani, multe 
blocuri elegante, dar 
scumpe și pu(ine 
blocuri cu apartamen
te de tip popular. în 
prezent, s-a creat ur
mătoarea situa(ie : pes
te 300 000 de aparta

mente cu mai bine de 
2,5 milioane camere 
stau neocupafe, dato
rită chiriilor mari, în 
timp ce un însemnat 
număr de familii locu
iesc în condiții neco
respunzătoare. Miliar
de de lire au fost blo
cate în sectorul con
strucțiilor și, drept ur
mare a crizei care 
s-a declanșat, peste 
300 000 de muncitori 
au rămas șomeri în 
urma resfrîngerii acti
vității pe șantiere.

Acum, cînd s-a pus 
problema reînnoirii 
contractelor de muncă, 
marele patronat s-a 
arătat ostil, susfinînd 
ca și pentru următorii 
doi ani să rămînă în 
vigoare actualele con
tracte caracterizate prin 
salarii scăzute, prin li
bertatea din partea an
treprenorilor de a con
cedia oricînd pe mun
citorii constructori.

Caracterizînd situația 
creată, ziarul asociației 
patronilor din indus
trie „24 de ore*  scrie : 
„Nori deși s-au adunat 
la orizontul lumii mun

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA'! București, Piața hSrfnt»li*. Tel. 1F4010,-1?«0 20. Abonament»!» M fae la oficiile poștal», factorii poștali și difuzorll voluntari din întreprinderi și instituții.-Tiparul Combinatul Poligrafic .Caaa Sein tell

citorești*.  „Greva din' 
consfrucfii, arată „l’U- 
nitâ*,  reprezintă înce
putul unei lupte dure, 
o ciocnire de clasă 
dintre cele mai aspre*.

Am vizitat miercuri di
mineață o zonă a Ro
mei unde s-au înălfat 
numeroase clădiri noi. 
Muncitorii constructori 
părăsiseră lucrul. Unul 
dintre ei, befonistul 
Giancarlo Mataraso, îmi 
spune : Am venit la 
Roma din Sicilia. îm
preună cu familia, com
pusă din șase persoane, 
locuiesc înfr-o cameră 
dintr-o baracă. Nu pot 
să plătesc 60 000 lire pe 
lună cît se cere pentru 
un apartament într-un 
bloc vecin pe care eu 
și tovarășii mei l-am 
construit. Greva de 
astăzi nu este numai a 
noastră, a muncitorilor 
constructori, ci, aș pu-, 
tea spune, a fuluror 
celor care își doresc 
o locuinfă omenească, 
care luptă împotriva 
speculațiilor marilor 
sociefă(i imobiliare.

I. M.

PENTRU POZIȚIA AMERICANĂ
• Pentru prima oară n-a existat o majoritate 
de voturi pentru împiedicarea reprezentării 
R. P. Chineze

a R.P. Ungare

CUVÎNTAREA
LUI GYULA KALLAI

O nouă lovitura dată 
legii McCarran

Miting al studenților din Santiago de Chile în urma recentelor incidente 
de la frontiera dintre Chile și Argentina

NEW YORK 17. — De Ia trimi
șii! ■ special Agerpres, Nicolae 
IohescU :

Miercuri dimineața, după o săp- 
tămîhă de dezbateri, s-au încheiat 
în ședința plenară a Adunării Ge
nerale-a O.N.U. discuțiile pe mar
ginea punctului intitulat „Restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U." Votul, care a 
avut loc în această ședință pe mar
ginea proiectului de rezoluție pre
zentat de Albania, Algeria, Cam- 
bodgia, Congo (Brazzaville), Cuba, 
Ghana, Guineea, Mali, Pakistan, 
România, Somalia și Siria, a de
monstrat că Statele Unite — pen
tru prima oară de cînd se discută 
această problemă la O.N.U. — nu 
mai dispun de o majoritate de vo
turi în sprijinul politicii lor de îm
piedicare a reprezentării R.P. Chi
neze. Proiectul, care, după cum se 
știe, prevedea recunoașterea re
prezentanților guvernului R. P. 
Chineze drept singurii reprezen
tanți legali ai Chinei la O.N.U. și 
cerea excluderea ciankaișiștilor, a 
obținut 47 de voturi pentru, con
tra 47 și 20 de abțineri. însuși fap
tul că S.U.A. și țările care Ie spri
jină au impus Adunării un proiect 
de rezoluție procedural (adoptat în 
aceeași ședință cu 56 de voturi 
pentru. 49 împotrivă și 11 abțineri), 
reafirmînd rezoluția din anul 1961 
care prevede majoritatea de două 
treimi din voturi pentru rezolva-

rea acestei probleme, constituie o 
recunoaștere a slăbiciunii poziției 
acestor țări, o încercare de a îm
piedica prin subterfugii procedu
rale, în contradicție cu normele 
Cartei, restabilirea principiului u- 
niversalității acestei organizații, 
dorită de un număr impresionant 
de delegații.

Deși proiectul „celor 12“, care ce
rea restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze în O.N.U., nu a fost adop
tat, majoritatea delegaților și ob
servatorilor prezenți la sesiune 
consideră că rezultatul dezbateri
lor, în această, problemă, constituie 
o înfrângere morală pentru delega
ția S.U.A., care s-a văzut, abando
nată chiar de unele state care pînă 
acum sprijineau' cu.fidelitate pozi
ția sa. Din acest puntt de vedere 
este semnificativ votul în. favoarea 
rezoluției acordat de Danemarca, 
Finlandaj Olanda, Norvegia, Suedia 
și alte țări nordice. Nu poate fi tre
cut cu vederea faptul, că trei mem
bri permanenți ai Consiliului de 
Securitate — U.R.S.S., Anglia și 
Franța — s-au pronunțat pentru 
restabilirea drepturilor legitime.ale 
R. P. Chineze > în O.N.U. Reprezen
tantul Marii. Britanii, lordul Cara- 
don, a declarat că delegația sa a 
votat pentru proiectul de rezoluție 
al „celor 12“, avînd în vedere că 
„guvernul'R. P. Chineze este gu
vernul Chinei și exercită întregul 
control asupra teritoriului său“.

PUTERNICE PROTESTE ÎMPOTRIVĂ ACȚIUNII 
SAMAVOLNICE A RASIȘTILOR RHODESIENI
H BELGRAD 17 (Agerpres). — 

Guvernul R.S.F. Iugoslavia a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă actul samavolnic de 
proclamare a „independenței“ Rho- 
desiei de către minoritatea’ rasis
tă. „GuVernul R.S.F.I. acordă spri
jin deplin luptei drepte a poporu
lui Zimbabwe pentru eliberarea 
națională și independență. în co
laborare cu țările Africii și cu ce
lelalte țări membre ale O.N.U.,

U.S.A.: Răscruce 
sau episod?

NOT E

Cînd domnul ambasador

Iugoslavia va acorda și pe viitor 
sprijin tuturor acțiunilor care au 
ca scop ajutorarea poporului Zim
babwe, pentru ca liber și indepen
dent să-și hotărască singur vii
torul“.
■| Secretariatul Federației Sin-
“ dicale Mondiale a dat publi

cității o declarație în care este, 
condamnată proclamarea unilate
rală a „independenței“ Rhodesiei 
de către guvernul rasist al lui 
Smith. F.S.M., se spune în decla
rație, salută toate popoarele afri
cane care sprijină activ campania 
îndreptată împotriva samavolnicii
lor guvernului rasist al lui Smith, 
și își exprimă din nou solidaritatea 
cu poporul Rhodesiei, care luptă 
pentru o adevărată independență 
națională, democrație și progres 
social.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la sesiunea Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, Gyula 
Kallai, președintele Consiliului de 
Miniștri, a arătat că actualul plan 
cincinal al Ungariei, care expiră 
la sfîrșitul acestui an, va fi îndepli
nit. Creșterea producției industria
le, preconizată a fi de 5—6 la sută 
pentru anul 1965, va fi realizată. 
Creșterea cu 22—23 la sută a pro
ducției agricole, prevăzută în pla
nul cincinal, nu a fost realizată 
întrucît „însuși procentul acestei 
creșteri a fost nerealist“. Produc
ția agricolă a crescut în timpul 
planului cincinal cu 12—14 la 
sută, iar în acest an, cu toate con
dițiile meteorologice extrem de 
nefavorabile, producția agricolă s-a 
aflat la nivelul anului trecut. Re
colta medie de grîu și a celorlalte 
culturi agricole este de 1,5 ori mai 
mare decît înainte de război.

în ultimii cinci ani, a spus în 
continuare vorbitorul, a continuat 
să se extindă învățământul gene- 

. ral al maselor. în prezent, fiecare 
al cincilea locuitor din Ungaria 
studiază într-un cadru organizat. 
Venitul real al muncitorilor și 
funcționarilor crește în cursul cin
cinalului cti 19—20 la sută depășind 
prevederile de plan.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, Gyula Kallai a arătat 
că „în ultimul timp s-a intensificat 
considerabil încordarea internațio
nală, ca urmare-a faptului că Sta
tele Unite ale Americii, cu spri
jinul altor puteri imperialiste, co
mit o serie de acțiuni provocatoa
re și agresive în diferite regiuni 
ale lumii. Frontul principal al a- 
gresiunii se află în Asia de sud- 
est. unde au loc operațiunile mi
litare îndreptate împotriva Vietna
mului de sud și a R. D. Vietnam. 
Guvernul R. P. Ungare, a subliniat 
vorbitorul, exprimînd sentimentele 
poporului nostru, condamnă cu in
dignare această agresiune. Cerem 
ca S.U.A. să pună capăt raidurilor 
aeriene, teroriste asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, să-și retragă tru
pele și armamentul din Vietnamul 
de sud, pentru ba poporul vietna
mez să-și hotărască singur soarta“!

Referindu-se la activitatea 
O.N.U., vorbitorul a arătat că gu
vernul ungar depune eforturi pen- 
tru ca această organizație mondia
lă să devină un mijloc eficient de 
menținere a păcii, de lichidare 
completă a sistemului colonial și 
de dezarmare generală. El s-a pro
nunțat ’ pentru restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze în 
cadrul acestei organizații.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
în legătură cu hotărîrea Curții 
Supreme a S.U.A., care a găsit 
neconstițuțională cererea. guvernu
lui ca fiecare comunist să fie în
registrat, în baza legii McCarran, 
Gus Hall, militant de frunte al 
Partidului Comunist din S.U.A., a 
declarat în cadrul conferinței de 
presă care a avut loc la .15 noiem
brie că această hotărîre constituie 
o lovitură dată acelor forțe care ar 
dori să reînvie un nou val al 
mccarthysmului în această țară, o 
lovitură data guvernului Johnson, 
care dirijează în momentul de față 
procesul de la Washington inten
tat partidului comunist.

Comuniștii S.Ü.A., a declarat 
Gus Hali, au refuzat să se înre
gistreze pe baza faimoasei legi 
McCarran, nu pentru că ar fi do
rit să-și ascundă programul poli
tic, concepțiile filozofice sau apar-

S U D A N

(Urmare din pag. I)

te nu au renunțat la ideea 
creării acestei torțe — sub pretex
tul oficial al combaterii „subversi
unii*  — și câ la Rio vor să prepare 
terenul pentru modificarea ulteri
oară — în cadrul unei conferințe 
interamericane speciale — a Car
tei O.S.A., respectiv a articolelor 15 
și 17, pas indispensabil pentru a 
„legaliza" intervenția armată în 
orice țară de pe continent, atunci 
cînd vor socoti necesar.

Din cele șapte puncte înscrise 
pe ordinea de zi a conferinței rețin 
atenția cele privind funcționarea și 
întărirea sistemului interamerican, 
dezvoltarea economică și socială a 
continentului, perfecționarea meto
delor și instrumentelor de soluțio
nare grabnică a controverselor și 
conflictelor, protecția drepturilor 
umane, întărirea democrației repre
zentative. Se știe că majoritatea 
acestor puncte formează obiect de 
controverse și de aceea e foarte 
puțin probabil să fie adoptate so
luții definitive. în ce privește ulti
mul punct, adică întărirea așa-nu- 
mitei „democrații reprezentative" 
(calificare acordată regimurilor 
rezultate din alegeri libere și păs- 
trînd controlul parlamentar) ea 
poate să exprime doar anumite nă
zuințe, căci în practică „democra
ția reprezentativă" este o floare 
foarte rară în America Latină și 
chiar acolo unde apare ea riscă să 
fie stîlcită sub cizma pușcașilor 
marini americani, așa cum s-a în- 
tîmplat recent în Republica Domi
nicană. Tocmai de aceea în țările 
latino-americane mulți spun că prin 
democrație reprezentativă Statele 
Unite înțeleg doar un regim care să 
le protejeze interesele ; în caz con
trar, la Washington se stabilește 
că există „subversiune" și imediat 
navele de război americane își 
exersează pe viu capacitatea de 
foc. ‘

în rezumat, în cercurile de presă 
de aci se consideră că reuniunea 
O.S.A. nu dispune de condiții 
pentru a rezolva cu adevărat 
problemele pe care și le-a pro
pus. fără să mai vorbim de fap
tul că agenda nu reflectă nici pe 
departe necesitățile reale ale ță
rilor Americii Latine. Concepută 
inițial ca o conferință de răscruce 
pentru destinele sistemului inter
american, ea pare să constituie 
mai degrabă doar un episod din 
îndelungata și complexa istorie a 
acestui sistem.

se supără...
Este o istorie mai 

lungă. Prologul a avut 
loc spre sfîrșitul pri
măverii. Atunci s-au 
desfășurat în Japo
nia mari manifesta
ții împotriva agresiu
nii S.U.A. în Vietnam. 
La mitinguri, demon
strații. marșuri au 
participat aproape 3 
milioane de oameni. 
Presa /aponeză, cu ex
cepția citorva ziare 
de extremă dreaptă, a 
dat glas cerințelor o- 
piniei publice, combă- 
tind intervenția ame
ricană in Vietnam și 
cerînd guvernului ja
ponez să se desolida
rizeze de ea. Dife
rite ziare au publicat 
corespondentele tri
mișilor lor in Vietna
mul de sud, care re
latau despte ororile 
comise acolo de tru
pele . intervéntioniste.

Toate acestea au 
iritat Washingtonul. 
Secretarul de slat ad
junct John Ball și 
Douglas MacArthur, 
fost ambasador în Ja
ponia. au atacat vio
lent presa japoneză în 
Comisia senatorială a 
Afacerilor externe. 
După o retetă bine
cunoscută, ei au pus 
valul de critici din 
presa japoneză pe 
seama „manevrelor u- 
nor comuniști strecu
rat în redacțiile zia
relor din Tokio".

Ziarele japoneze au 
ripostat. într-o serie 
de articole tăioase ele 
au subliniat că nu se 
mai poate proceda ca 
acum 20 de ani, cînd 
autoritățile de ocupa
ție, .nemulțumite de 
relatările unor zia
re japoneze, au izgo
nit din redacții — sub 
pretextul „epurării- ro
șilor" — pe toți zia
riștii care se pronun-

' ta.a pentru lichidarea 
regimului de ocupație. 
Reacția- presei, a fost 
atit de vehementă in
cit Ministerul Aface
rilor Exteine japonez 
a considerat câ tre
buie să intervină și 
să ceară redacțiilor să 
se abțină de la arti
cole care' pol să stri
ce relațiile de priete
nie cu S.U.A. Cu toa
te acestea ziarele con
tinuă să publice co
mentarii caustice, scri
sori de la cititori. „A- 
tacul împotriva ziare
lor este îndreptat de 
fapt împotriva - între
gului popor japonez" 
— scria, de pildă, în
vățătorul Kiiosi Sai- 
tama.

Pată de valul de 
indignare produs de 
declarațiile lui Bal) și 
MacArthur, aprecia
te dé opinia publică 
ca un amestec în 
treburile interne ale 
Japoniei, ambasada a- 
mericană din Tokio a 
considerat util să se 
dezică de declarațiile 
celor doi reprezen
tanți americani.

După o asemenea 
experiență, firesc era 
să se tragă concluzii. 
Dar lucrurile s-au re
petat. Cine credefi că 
a reluat atacurile îm
potriva presei japone
ze ? însuși ambasado
rul S.U.A. la Tokio, di. 
Reishauer. El a acuzat 
în mod public zia
rele japoneze că ar 
avea „idei precon
cepute" și că ar fi 
„unilaterale". Ce l-a 
indispus ? Intre altele, 
că marile ziare „Mai- 
nichi" și „Asahi“ au 
trimis corespondenți 
speciali la Hanoi și 
au luat interviuri 
conducătorilor R. D. 
Vietnam.

Ziarele au reacțio

nat din non. „Mai- 
nichi" a scris că „a- 
tund cînd pîrjoluldin 
Vietnam comportă ris
cul de a se transfor
ma într-un cataclism 
mondial, datoria pre
sei japoneze este de 
a prezenta evenimen
tele cît mai veridic, 
astfel încît să contri
buie la solutionarea 
problemelor, atît în 
afară cît și înăuntrul 
Japoniei".

Semnificativă este 
și hotărî rea „Asociați
ei japoneze a redacto
rilor și editorilor", tn 
baza ei au fost dis
tinși cu premiul „Pen
tru contribuție remar
cabilă la sporirea în
crederii opiniei pu
blice fată de presă și 
la prestigiul ei în an
samblu". printre alții 
și Minaru Omori, re
dactor al Secției in
ternationale a ziaru
lui „Mainichi", ale 
cărui reportaje despre 
forțele patriotice din 
Vietnamul de sud și 
corespondente din Ha
noi au fosl din cele 
care au trezit vehe
mente reacții de deza
probare din partea o- 
ficidlitätilör ameri
cane.

Cînd recent s-a 
pus întrebarea sub 
ce lozincă să se des
fășoare in acest an 
tradiționala „Săptămî- 
nă a ziarelor", în 
urma anchetei între
prinse în rîndurile a 
mii și mii .de cititori, 
s-a ales următoarea : 
„O presă curajoasă, 
pusă în slujba păcii 
generale“.

Lozincă ce, privită 
în acest context, nu 
poate avea deloc da
rul de a-i alina supă
rarea d-lui ambasa
dor Reishauer.

E. SORAN
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tenența la partidul comunist. Rea
litatea este, a spus în. continuare 
Gus Hali, că legea-McCarran cu
prinde o cursă : ea pretinde comu
niștilor să jure și să-și pună sem
nătura pe o minciună, o mare 
minciună, și anume că ei ar face 
parte dintr-un complot comunist 
mondial. Nu am participat ni- 

■ciodată la nici un-complot mondial 
sau de altă natură.

Comuniștii S.U.A., a spus în fq- 
chéiéré Güs Hali, intenționează să 
convoace un congres național al 
partidului. Intenționăm, de ase
menea,\sä. dăm publicității progra
mul politic al partidului și astfel 
cetățenii americani vor putea cu
noaște poziția noastră în proble
mele importanțe de care se lovește 
poporul nostru. întreprindem, de 
asemenea, acțiuni în vederea par
ticipării cît mai complete la ale
gerile din 1966.

Forțele de dreapta își intensifică 
atacurile împotriva partidului comunist

KHARTUM 17 (Agerpres). — în 
ultima vreme, partidele de dreap
ta din Sudan — Al-Umma . și na
țional unionist,— și-au intensificat 
acțiunile în scopul interzicerii 
partidului comunist din această 
țară. Din inițiativa organizației 
„Frăția musulmană“, sprijinită de 
cele două partide amintite, care 
dețin .majoritatea în Parlament, A- 
dunaréa Constituantă sudaneză a 
adoptat o moțiune prin care s-a 
cerut guvernului să elaboreze un 
proiect de lege în acest scop. Gu
vernul, în cadrul căruia s-au ma
nifestat puncte de vedere divergen
te în această problemă, a supus 
Adunării Constituante un proiect 
de lege privind interzicerea Parti
dului Comunist din Sudan. Marți, 
Adunarea Constituantă a analizat 
în prima lectură proiectul de lege. 
Nu s-a adoptat încă nici o hotărî
re, deoarece regulamentul de func
ționare a Adunării Constituante 
prevede că legile nu pot fi adop
tate după o singură citire.

Discutarea în Adunarea Consti
tuantă a proiectului de lege pri
vind interzicerea Partidului Co
munist din Sudan a stîrnit vii pro
teste în rîndurile opiniei publice 
din această țară. împotriva inter
zicerii partidului comunist au pro
testat sindicatele muncitorilor, sin
dicatele de juriști, Federația tine
retului sudanez, Federația femeilor 
din Sudan, studenții Universității 
din Khartum, profesori universi
tari și ziariști.

„încetați agresiunea!“,..

...„Sînt de acum prea mulți morți". Aceste cuvinte înscrise pe una din pancartele în prim plan la mi
tingul din Philadelphia exprimă protestul și îngrijorarea opiniei publice progresiste americane față 
de agresiunea din Vietnam. Zguduitoarele acte de acuzare ale tinerilor Norman Morrison (imaginea 
din stînga) și Roger la Porte (dreapta), care și-au dat foc în semn de protest împotriva războiului dus 
de S.U.A., sînt încă proaspete în memoria poporului american. Ieri, agenția de presă „Eliberarea" 
anunța că numai în cursul unei singure lupte patiioții sud-vietnamezi au omorît și rănit 2 040 de mili

tari americani

LUXEMBURG. înalta Autoritate 
a ; Comunității Europene a Cărbu
nelui și Oțelului (C.E.C.O.) a dat 
publicității o statistică în legătură 
cu minele vest-germane de căr
buni care, vor fi închise pînă
la sfîrșitul acestui an. Potri
vit, acestei statistici, peste 1600 
de mineri vor rămîne fără lucru.
In statistică se precizează, de ase
menea, că rezerve considerabile 
de cărbune.vor rămîne din aceas
tă cauză nevalorificate.

MOSCOVA. între Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă al Re
publicii Socialiste România, Cen-
trala editurilor și difuzării cărții 
și Comitetul de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
tipărituri a fost semnată o înțe
legere cu privire la colaborarea 
în domeniul activității editoriale 
fi difuzării cărții în perioada

1965—1966. înțelegerea prevede 
schimburi de planuri tematice ale 
editurilor și de liste de cărți reco
mandate pentru traducere, schim
buri de cataloage, prospecte, 
buletine-de informare și publicații 
în scopul popularizării reciproce 
a activității editoriale și de difu
zare a cărții.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că la Comitetul Central al P.C. din 
Cehoslovacia au început convor
biri între Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Luigi Longo, secretar 
general al P. G. Italian.

CARACAS. Ziarul venezuelean 
„Republica", organ al partidului 
„Acțiunea democratică", cere eli
berarea. secretarului Partidului. Co
munist din Venezuela, Jesus Faria, 
și a secretarului general al Parti
dului „Mișcarea revoluționară de 
stînga“, Domingo Alberto Ranghel, 
și a altor deținuți politici; Ziarul a- 
rată că cunoscuți activiști politici 
și pe tărîm obștesc se află deținuți 
în închisoare fără a*  fi.fost judecați 
de mai' multi ani. „Starea sănătății 
conducătorului Partidului Comunist 
din Venezuela este foarte gravă ,- 
el trebuie eliberat imediat", scrie 
ziarul.

La Khartum și Omdurmanț au 
avut loc manifestații de protest 
împotriva interzicerii P.C. din'^Șu*  
dan. Poliția a intervenit - pentrii a 
împrăștia pe demonstranți operînd 
arestări. Aproape toate ziarele su
daneze din 16 noiembrie au criticat 
interzicerea partidului ; comunist 
ca fiind un pericol pentru demo
crație.

Secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Sudan, 
Abdel Haleq Mahgub, a declarația 
16 noiembrie că hotărîrea guver
nului Sudanului de a interzice ac
tivitatea partidului comunist este 
neconstituțională. Partidul comu
nist, care se bucură de sprijinul 
unei însemnate părți a ■ poporului 
sudanez, va continua lupta, a de
clarat el, și sîntem convinși că 
cauza democrației și dreptății va 
triumfa.

„Interzicerea activității P.C. din 
Sudan nu oglindește voința . po
porului sudanez“, à déclarât -Ah
med As-Sayed Hamid, secretar- 
general al Partidului democratic 
popular din Sudan. Recurgînd la 
asemenea metode, a spus el, par
tidele coaliției guvernamentale...— 
Al-Umma și național unionist — 
intenționează să-și lichideze adver
sarii și acesta „este primul pas 
spre un regim dictatorial“.

Păreri divergente în privința in
terzicerii P.C. din Sudan s-au ma
nifestat chiar în cadrul partidului 
Al-Umma. Ministrul informațiilor 
al Sudanului, membru al partidu
lui Al-Umma, a declarat, de ase
menea, că interesele națiunii cer 
ca partidul comunist să rămînă în 
legalitate. El a arătat. că unii 
membri ai guvernului îi împărtă
șesc punctul de vedere.

DECLARAȚIA M. A. E. 
AL R.D. VIETNAM

HANOI 17 (Agerpres). •— Minis
terul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam , a dat publicității la 16 
noiembrie o declarație prin care 
condamnă energic hotărîrea gu
vernului american de a trimite noi 
contingente de trupe în Vietnamul 
de sud.

★
HANOI 17 (Agerpres). La 16 no

iembrie, numeroase reactoare de 
luptă americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mitraliind centre 
populate din provinciile. Lang Son 
și Quang Binh, la nord-est de 
Hanoi. .Forțele., antiaeriene Mtâle, 
anunță ' Agenția ■vietnameză' ' de 
presă' au doborît citiți avioane 
americane.

La 17 noiembrie, avioanele ame
ricane au atacat din nou teritoriul 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi
traliind regiuni populate și obiec
tive. economice. Au fost doborîte 
alte cinci avioane americane.

PARIS. Paul . Antier, candidat 
din partea mișcării democrate 
țărănești la alegerile, prezidențiale 
din Franța de- la 5 decembrie, a 

-făcut cunoscut miercuri dimineața 
la Paris că renunță la. candidatu
ră .în favoarea lui Jean Lehret 
(centru).

CAIRO. Au început convorbi
rile oficiale dintre președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele Comitetului Executiv 
Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe, și Todor Jivkov, președin
tele- Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, care se află 
în prezent în vizită în R.A.U. Au 
fost discutate probleme cu carac
ter internațional, precum și unele 
probleme privind continua îmbu
nătățire a . relațiilor economice, 
politice și culturale dintre cele 
două țări.


