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VOM MUNCI FARA PREGET

OGOARELE BĂNĂȚENE

Dar cum este utilizat ?
măsurile adoptate și hotărîrea de a 
creșterea producției agricole, înflori-

folos.
se explică a- 
stare de Iu-

Telegrame și scrisori adresate C.C. al P.C.R.

întreprinderea
— ne-a spus 

Hrelescu,

apel, 
etc.' 

situații

La Birsești, lin
gă Tg. Jiu, te în- 
tîmpină în prezent 
construcțiile im
punătoare ale u- 
nui nou și impor
tant obiectiv in
dustrial: Comple
xul de materiale 
de construcție. Pi
nul acesta, prin
cipala fabrică — 
cea de ciment — a 
celelalte întreprinderi similare aflate în funcțiune, cimentul fabricat aici 
va *'2 obținut pe cale uscată — procedeu tehnologic modern și mai 
economic. Lucrările de construcție la celelalte linii tehnologice și obiec
tive se desfășoară intr-un ritm susținut. Ieri, constructorii au terminat lu
crările de glisare la silozul de făină și cel de ciment. In fotografie: Clă
dirile și liniile tehnologice ale Fabricii de ciment.

«Săi. șL" «â!

început să producă cu trei linii. Spre deosebire de

Foto : M. Andreescu

Regiunea Banat este 
brăzdată de sute de 
canale șl de diguri, 
care protejează tere
nurile împotriva re
vărsărilor rîurilor și a 
Inundațiilor datorate 
ploilor de toamnă șl 
primăvară. Lungimea 
acestora este de 2 133 
de km. Ele apără mai 
bine de 370 000 ha te
ren. „Dacă nu ar exis
ta aceste „artere*, ne 
spune Valerian Bo
ghiu, șeful secției hi
draulice din Rudna, a- 
proape jumătate din 
Banat ar fi Inundat*.

în ultimii ani, pro
blema organizării u- 
nui sistem corespunză
tor de desecare, care 
6ă asigure scurgerea 

a 
din 

sea- 
de 

pre-

rea normală a 
sînt împotmolite 
în asemenea 
ele nu aduc aproape 
nici un

Cum
ceaStă 
cruri ?

apelor în exces, 
constituit una 
preocupările de 
mă a organelor 
partid șl de stat, 
cum șl a conducerilor 
unităților agricole so
cialiste. Datorită mă
surilor luate, au fost 
redate agriculturii, 
prin sistemul de dese
care. aproape 50 000 
de hectare care Ișl •- 
duc • eontributte în
semnat*- la sporirea 
producte! agricole a 
regiuni?.

Pentru ca aceste ar
tere — canalele de. de
secare în care statul 
a investit milioane de 
lei, iar unitățile agri
cole multă muncă — 
să asigure scurgerea 
apel, 
te șt 
cele 
dițit. In multe unltătl 
din regiune această 
cerință obligatorie, e- 
lementară, nu este 
cîtușl de puțin respec
tată. In destule locuri 
canalele de desecare 
6Înt pline de mărăcini, 
păpurlș sau terburt, 
care împiedică scurge-

trebule curățl- 
tntretinute In 

mal bune con-

noastră — 
tov. Dorin 
șeful serviciului de a- 
părare contra Inunda
țiilor din Direcția de 
gospodărire a apelor 
Mureș-Banat — răs
punde doar de întreți
nerea și curățirea ca
nalelor principale (co
lectoare). Ea se achită 
bine de sarcinile ce îi 
revin. Acest lucru se 
poate constata pe te
ren. Rețeaua de dese
care cuprinde însă și 
canale secundare și 
terțiare, a căror lungi
me este foarte mare. 
De întreținerea lor se 
ocupă, mal bine zis 
trebuie să se ocupe, 
unitățile pe raza că
rora se găseso canale
le respective.

Intr-adevăr, unele 
dintre unitățile agri
cole nu îșf îndeplinesc 
conștiincios îndatori
rile ce le revin, lasă 
în voia soartel cana
lele. In primăvară, 
bunăoară, cînd toate 
unitățile agricole dtn 
zona de șes a regiunii 
aveau multe terenuri 
sub apă, canalele Drin- 
cipale n-au putut fi 
folosite la întreaga ca
pacitate, deoarece 
conducerile unor gos
podării de stat șl co
operative agricole „ui
taseră* să scoată din 
rețeaua secundară și 
terțiară „dopurile* de 
pămînt făcute în toam
nă, în perioada trans
portului recoltei, să 
curețe bine canalele 
de mărăcinișuri și Ier
buri.

Datorită întreținerii 
necorespunzătoare a 
sistemului de dese
cări, anul acesta re
colta de pe aproape 
10 000 de hectare a 
fost diminuată simți
tor.

Se pune întrebarea: 
au fost trase învăță
mintele necesare din 
această situație ? Au 
fost luate măsuri pen
tru a se înlătura încă 
din această toamnă 
neajunsurile aminti
te? Cele întîlnite pe 
teren dovedesc că nu.

Am poposit la soo- 
perativa agricolă Di- 
niaș. Mergind de-a 
lungul canalelor te 
«onvingl că nici a- 
cum conducerea uni
tății nu a întreprins 
nimic pentru punerea 
la punct a sistemei 
de desecare. Ierbu
rile au năpădif cana
lele, zeal de „dopuri* 
de pămînt, făcute în 
timpul strlngerii re
coltei, astupă o parte 
din canale, astfel In
cit la primele ploi 
apele vor staționa din 
nou pe «ulturl. în- 
trebfndu-1 pe tov. Ar
cadie C" 
ședint'ele 
vet. de ce 
tuatie, am 
mătorul 
„Oamenii sînt angre
nați In alte lucrări. 
Nu avem cu ce să fa
cem amenajările ne
cesare*.

Este aceasta o scu
ză ? Faptele arată că 
nu. Cel 20 de kilo
metri de canale, pe 
care cooperativa le 
are în exploatare, pu
teau fi date In grija

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii“

Giurgev, pre- 
coeperati- 

această si- 
primit ur- 

răspuns i

(Continuare 
în pag. a V-a)

TELEGRAMA

Președintele
Tovarășului A. 1. MIKOIAN,

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA

Anastas Ivanovici Mikoian,
de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de

Stimate tovarășe
Cu prilejul celei 

naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România vă transmit dumneavoastră, 
unul din conducătorii încercați ai Uniunii Sovietice, militant de seamă 
al P.C.U S. și al statului sovietic, cele mai călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima viață îndelungată, multă sănătate și noi 
succese în activitatea dumneavoastră, consacrată construirii comunismu
lui în Uniunea Sovietică, cauzei socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

în întreaga țară documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea conducerii și planiiicării agriculturii au avut un larg ecou, fiind pri- 

\ mite cu un viu interes de către toți oamenii muncii. •
Aceste documente sînt dezbătute în plenare ale comitetelor regionale și co

mitetelor raionale de partid, în adunări ale organizațiilor de partid de la sate. Prin 
sute de scrisori și telegrame adresate Comitetului Central al partidului țăranii coo
peratori, mecanizatorii, specialiștii agricoli, activiștii de partid și de stat care lu
crează la sate își exprimă satisfacția față de 
munci neobosit pentru înfăptuirea lor, pentru 
rea continuă a agriculturii noastre socialiste.

în scrisoarea adoptată de către 
plenara lărgită a Comitetului re
gional de partid Brașov, întrunită 
pentru a dezbate documentele ple
narei C.C. al P.C.R., se spune: „Par- 
ticipanții la plenară și-au manifes
tat recunoștința unanimă față de 
Partidul Comunist Român și de 
conducerea sa încercată pentru 
clarviziunea cu 
porul , român în rezolvarea proble
melor complexe 
griculturii — probleme de mare 
însemnătate pentru mersul înainte 
al întregii noastre societăți pe ca
lea socialismului și comunismului.

Oamenii muncii din regiunea 
Brașov au primit cu mult entu
ziasm hotărîrile plenarei, fiind 
conștienți că înfăptuirea lor va ri
dica agricultura noastră socialistă 
pe o treaptă superioară, va asigura 
înflorirea continuă a satelor, ridi
carea nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor, va 
întări și mai mult alianța muncito- 
rească-țărănească. Comitetul re
gional de partid Brașov, întregul 
activ de partid, încredințează 
ducerea partidului că își vor 
zeci eforturile și vor mobiliza 
te forțele pentru înfăptuirea 
gramului complex de dezvoltare a 
agriculturii stabilit de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.“.

Prin scrisoarea trimisă Comite
tului Central al P.C.R., participan- 
ții la plenara Comitetului raional 
de partid Corabia se angajează să 
nu precupețească nici un efort

care conduce po-

ale dezvoltării a-

con- 
în- 

toa- 
pro-

pentru traducerea în viață a mă
surilor elaborate de Plenara C.C. 
al P.C.R- privind ridicarea conti
nuă a producției agricole vegetale 
și animale. Cooperativele agricole 
din raion — se arată în scrisoare 
— „au hotărît să aloce o parte mai 
mare din fondurile proprii pentru 
investiții în vederea amenajării 
pentru irigații, pînă în 1970, a unei 
suprafețe de 8 110 ha. Suprafața a- 
rabilă irigată va ajunge, în 1970, la 
19 900 ha din care 8 185 ha la G.A.S. 
Vom ajuta mai substanțial gospo
dăriile de stat pentru a-și îmbună
tăți continuu activitatea economică 
și financiară, precum și stațiunile 
de mașini și tractoare pentru a lua 
cele mai corespunzătoare măsuri 
în vederea ridicării gradului de

mecanizare și de îmbunătățire a 
calității lucrărilor executate.

Ne angajăm că vom mobiliza 
întreaga masă de muncitori din 
G.A.S.. mecanizatori din S.M.T.> 
țărani cooperatori, tehnicieni, in
gineri și cadre de cercetători pen
tru traducerea în viață a mărețe
lor sarcini trasate de partid pri
vind ridicarea agriculturii noastre 
socialiste pe o treaptă superioară“- 

Scrisori asemănătoare înfățișînd 
diferite măsuri concrete adoptate 
au trimis Comitetul regional de 
partid Oltenia, precum și comite
tele raionale de partid Calafat, 
Caracal, Vînju Mare, Tr. Severin, 
Gilort din această regiune.

(Continuare în pag. a V-a)

ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 24 noiembrie a. c.. 

s-a ținut la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat, Constanța Crăciun, Mihai 
Gere, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Petre 
Borilă, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Daicoviciu, Va
sile Daju, Constantin Drăgan, 
Athanase Joja, Ion Popescu-Puțuri,

Cristofor Simionescu, Gheorghe 
Stoica, Ludovic Takacs, Iacob 
Teclu și Vasile Vîlcu, membri.

Consiliul a adoptat decrete și • 
hotărîri privind diverse domenii 
ale activității de stat și obștești.

A fost examinat modul de solu
ționare a cererilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, primite la Con
siliul de Stat, luîndu-se măsurile 
corespunzătoare.

Consiliul a rezolvat apoi lucră
rile curente.

După încheierea sezonului pe litoral

Final 1965 prolog 1966
Au trecut cîteva luni 

de la încheierea sezo
nului pe litoral. A fost 
o stagiune plină, în 
care frumoasele, sta
țiuni de pe malul mării 
au primit mai bine de 
300 000 de turiști din 
țară ți de peste hotare. 
Și anul acesta litoralul 
românesc a oferit vi
zitatorilor — în afară 
de confortul zecilor de 
hoteluri ospitaliere — 
o gamă bogată de ser
vicii, precum și nume
roase mijloace de a- 
grement. Merită con
semnate printre acestea 
tabăra de camping din 
nordul stațiunii Ma
maia, noile restaurante 
„Miorița" și „Delta" 
cu mîncăruri specific 
românești, „Barul ro
man" de la Eforie 
Nord, varietatea am
barcațiunilor pe lacul 
Siufghiol, numeroase

Eforie — 
de bine 
tară — 

noi și noi 
rîndurile

terenuri de tenis șl 
golf aflate în grădi
nile înverzite ale sta
țiunilor etc.

Mamaia și 
stațiuni afît 
cunoscute în 
și-au cîșfigat 
prieteni din
turiștilor venifi din di
ferite țări ale lumii. O 
simplă lectură a regis
trelor de însemnări din 
hotelurile acestor sta
țiuni este cit se poale 
de edificatoare. lată, 
de pildă, ce scrie unul 
din turiștii ce și-au 
petrecut vacanța la 
Mamaia, dr. Hans Gri- 
meisen din Republica 
Federală Germană : 
„Ospitalitatea la Ma
maia este cea mai mare 
calitate a oamenilor. 
Timpul a fost minunat, 
deservirea la fel. Se 
pare că așa este obi
ceiul aici : găzduire

bună, oameni ospita
lieri". Numeroși furișii 
din Anglia, Italia, R.P. 
Polonă efc. consem
nează în paginile a- 
cestor registre apre
cieri la adresa lucră
torilor din hotelurile și 
restaurantele stațiunilor 
Mamaia și Eforie.

In fiecare an, toam
na, după ce ultimii tu
riști au părăsit plajele 
Mării Negre, gospoda
rii litoralului se adună 
la sfat. Ce măsuri tre
buie luate pentru ca 
litoralul să tie cît mai 
frumos ? Ce trebuie să 
întreprindem în viitor 
pentru a asigura o ți 
mai bună deservire a 
turiștilor ? Aceasta a 
fost tema consfătuirii 
ce a avut loc recent 
la Constanța, organi
zată de Ministerul Co
merțului Interior. La 
consfătuire au fosf pre-

zenjl conducători din față de anii anteriori, 
Ministerul Comerțului stațiunile de pe litoral 
Interior, lucrători ai au obținut progrese în 
întreprinderilor de ho- ce privește aprovizio- 
leluri și 
Mamaia și 
ai Oficiului 
de Turism, 
lor de alimentație pu
blică din țară, precum 
și conducerile altor u- 
nități care contribuie 
la buna desfășurare a 
activității pe litoral. 
S-au confruntat păreri, 
s-au purtat discuții, au 
fost făcute numeroase 
propuneri pentru ridi
carea pe o treaptă mai 
înaltă a nivelului de 
deservire în stațiunile 
de pe litoral.

Consfătuirea a prile
juit un amplu schimb 
de experiență între u- 
nilățile care contribuie 
la dezvoltarea activi
tății turistice în țara 
noastră. S-a relevat că,

restaurante
Constanta,

National 
ai trusturi-

narea operativă cu 
produse industriale și 
alimentare, organiza
rea unor servicii pe 
loc, sporirea capacită
ților de cazare și ale 
unităților de alimenta
ție publică. In prezent 
la Mamaia se lucrează 
intens la construirea a 
încă 3 hoteluri cu 
1 000 de locuri și a 
unul restaurant ; se a- 
menajează insula Ovi- 
diu ca loc de agre
ment.

In cadrul consfătui
rii au luat cuvînlul nu
meroși parlicipanți. Ei 
au arăta! că stațiunile

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

O înaltă consacrare
■ ) \ \ i ) . '■ - j ■ • » r

Miltiade FILIPESCU

Primit cu adîncă satisfacție în 
cercurile largi ale intelectualității 
din toate generațiile, noul Decret 
al Consiliului de Stat 'și Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri privitoare 
la reglementarea acordării titluri
lor științifice vin să confirme 
o dată în plus înalta prețuire pe 
care partidul și guvernul o acor
dă tuturor celor ce-și consacră 
munca, gîndirea și talentul de cer
cetător investigării unor noi moda
lități de a îmbogăți viața materia
lă și spirituală a omului. Titlul de 
doctor se acordă persoanelor care 
au dobîndit o înaltă calificare știin
țifică de specialitate și care, prin 
teza de doctorat, aduc o contribu
ție personală în rezolvarea unor 
probleme teoretice sau tehnico- 
științifice. Cel de doctor-docent se 
poate conferi persoanelor care au 
titlul de doctor și s-au distins prin- 
tr-o activitate științifică îndelunga
tă. Doctor honoris causa, al trei
lea titlu, avînd cel mai mare pres
tigiu, se acordă unor cetățeni 
români sau de peste hotare ce s-au 
evidențiat prin servicii științifice 
de mare însemnătate aduse patriei 
noastre și umanității.

Consacrarea printr-un titlu de 
noblețe spirituală a activității des
fășurate uneori zeci de ani în la
boratoare sau biblioteci are în 
țara noastră o bogată tradiție. 
După cum se știe, la un interval 
relativ scurt de la întemeierea uni
versităților românești s-a instituit

șl sistemul' de acordare a doctora
telor, Sub conducerea unor savanți 
de mare r renume. în știința româ
nească șL universală, cum au fost 
Gheorghe Țițeica/ Dimitrie Pom- 
peiu,. David Emanuel, Sava Atha- 
nasiu, Ludovic Mrazec, Spiru Haret, 
Ovid Densușianu,. Nicolae Iorga — 
pentru a nu'cita decît cîțiva — ob
ținerea < unor titluri < științifice în 
România a căpătat o semnificație 
prestigioasă.

Dobîndirea titlurilor științifice are 
azi un sens mai bogat ca oricînd. 
Știința și cercetarea sînt aliatul 
firesc al socialismului, al orînduirii 
care în țara noastră creează posi
bilități materiale ,și morale optime 
activității creatoare, valorificării ta
lentelor reale. Semnificativă pentru 
modul în care s-a stabilit conferi
rea titlurilor științifice este îmbi
narea exigenței față de candidați 
cu asigurarea celor mai bune con
diții de cercetare și studii. Con
diționarea obținerii titlului științific 
de doctor de efectuarea unui sta
giu pregătitor în instituții de 
învățămînt superior sau în institute 
de cercetare ale Academiei, înain
tea susținerii tezei de doctorat, o 
considerăm importantă mai ales 
prin aceea că tînărului cercetător 
i se oferă posibilitatea să lucreze 
neîntrerupt, în condiții corespunză
toare de dotare tehnică șl sub cl
ienta îndrumare a oamenilor de

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului CHARLES DE GAULLE
Președintele Republicii Franceze

PARIS
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a Excelenței Voastre îmi face 

o deosebită plăcere să vă adresez cele mai bune urări de sănătate, viață 
lungă și fericire personală.

Permiteți-mi să-mi exprim cu acest prilej încrederea în dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie dintre România și Franța.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Amabilul mesaj ce mi-a fost adresat de Excelența Voastră cu pri
lejul aniversării mele mi-a făcut o deosebită plăcere și mulțumesc 
Excelenței Voastre pentru urările transmise. împărtășesc speranța expri
mată de către Excelența Voastră că legăturile de prietenie care unesc 
în mod fericit Franța și România se vor întări.

CHARLES DE GAULLE



PAGINA 2 SCÂNTEIA

Studierea documentelor Congresului al IX-lea al P. C. R,

INTENSIVE, MULTILATERALE A AGRICULTURII ?
Problemele dezvoltării inten

sive, multilaterale a agricultu
rii, amplu tratate în documen
tele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., în raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. din 11— 
12 noiembrie 1965 șl în Rezoluția 
plenarei cu privire la îmbună
tățirea conducerii și planifică-

■ rii agriculturii, constituie, în 
prezent, obiectul unui studiu a- 
profundat în toate formele în- 
vățămîntului de partid. În vede
rea dezbaterilor ce urmează să 
aibă loc pe această temă, cabi
netul regional de partid Dobro- 
gea a considerat util să elabo
reze un plan de seminar, pe care 
l-a pus în discuția unor lectori și 
propagandiști cu mai multă ex
periență. Observațiile și opinii
le acestora au contribuit la mai 
buna structurare logică și îm
bogățirea tematică a planului 
de seminar. O interesantă dis
cuție a avut loc și la cabinetul 
raional de partid Tumu Măgu
rele pe marginea temei : „întă
rirea și dezvoltarea bazei tehni- 
ce-materiale a agriculturii*. Pe 
baza celor constatate de redac
torii noștri C. Găucă și Gh. Zam
fir, redăm în cele ce urmează 
ideile principale expuse la a- 
ceste discuții, din care și alți 
propagandiști ar putea desprin
de unele învățăminte.

Analiză multilaterala 
a ideilor esențiale

Este bine că planul ne îndeam
nă să începem dezbaterile în semi
narii prin evidențierea realizărilor 
obținute în dezvoltarea agriculturii 
în perioada planului șesenal — a 
spus in discuția de la cabinetul 
regional Dobrogea propagandistul 
ȘTEFAN VINTILESCU. In mod 
justificat se subliniază importanța 
deosebită pe care a avut-o încheie
rea cooperativizării agriculturii — 
cea mai mare victorie politică a 
partidului nostru după cucerirea 
puterii, profundele schimbări so- 
cial-economice pe care le-a deter
minat în viața satelor, a întregii 
țărănimi. Mi se pare însă că sînt în
șirate prea multe fapte și date, iar 
toate problemele înscrise la acest 
punct sînt puse pe același plan, în- 
cît e greu să desprinzi ce este mai 
important. în această primă parte 
a seminarului, va trebui, după pă
rerea mea, să subliniem mai ales 
justețea politicii agrare a partidului, 
să insistăm asupra principalelor ele
mente ale acestei politici. Un bogat 
material faptic care să ilustreze 
justețea politicii agrare a partidu
lui ne oferă însăși regiunea noas
tră Dobrogea, prima regiune coo- 
perativizată a țării, care a obținut 
importante succese în creșterea 
producției agricole. Vom arăta 
cursanților că avantajele agricultu
rii socialiste, rezultatele politicii 
partidului se exprimă grăitor în 
faptul că concomitent cu procesul 
de cooperativizare a avut loc. creș
terea permanentă a producției a- 
gricole, vegetale și animale ; toc
mai aceasta a făcut cu putință să 
se asigure permanent aproviziona
rea populației cu produse agroali- 
mentare și a industriei cu materii 
prime agricole, crearea rezervelor 
de stat, precum și a unor disponi
bilități pentru export.

O tratare teoretică 
principială

Interesante observații au fost 
făcute pe marginea capitolului ur
mător înscris în planul de semi
nar. referitor la dezvoltarea agri
culturii noastre în viitorul cincinal.

Tovarășii de la cabinet, care au 
elaborat planul, au procedat just 
inglobînd problemele ridicate de 
plenara din noiembrie a C.C. al 
P.C.R. și măsurile pe care ea le-a 
preconizat în contextul general al 
politicii agrare a partidului, al li
niilor directoare trasate de Con
gresul a) IX-lea — a spus propa
gandistul N. DIACONESCU.

Mi se pare potrivit ca la începu
tul acestui capitol să se releve con
dițiile favorabile de care dispune 
țara noastră pentru practicarea u- 
nei agriculturi intensive, rolul de 
mare importanța ce-i revine agri
culturii în asigurarea progresului 
întregii economii naționale, în ri
dicarea nivelului de trai al po
porului. Aceste idei ne vor sluji 
pentru a explica de ce partidul și 
statul nostru, continuînd în ritm 
intens industrializarea socialistă, 
vor acorda o mai mare atenție în 
viitorul cincinal — așa cum s-a a- 
rătat la Congres — dezvoltării in
tensive, multilaterale a agricul
turii. Sensul acestor noțiuni funda
mentale va trebui bine lămurit. Ne 
ajută la aceasta faptul că planul 
expune sistematic principalele mă
suri și sarcini stabilite în vederea 
unui puternic avînt al agriculturii.

Poate chiar aici, la început, in
tervine tov. L. CRAIOVAN, șef 
de catedră la cabinetul regional, ar 
fi cazul să ne ocupăm de măsurile 
importante adoptate de plenară pe 
linia îmbunătățirii organizării și 
conducerii planificate a agricultu
rii, să relevăm importanța lor 
pentru dezvoltarea unitară și echi
librată a tuturor ramurilor ei, co
respunzător cerințelor întregii eco
nomii.

Prin prevederile lui, planul reu
șește șă déa o imagine cuprinzătoa
re a vastului program adoptat de 
Congres de dezvoltare a mijloace
lor de producție și de organizare 
modernă a tuturor ramurilor agri
culturii noastre. Sînt clar și bine

reliefate marile investiții pe care 
le va face statul în agricultură, e- 
forturile pentru extinderea și di
versificarea mecanizării lucrărilor 
agricole, pentru chimizarea agricul
turii, larga acțiune de ameliorare 
a terenurilor agricole.

Consider însă că în seminarlile 
noaslre nu e bine să ne limităm la 
o simplă expunere a acestor mă
suri. Important, după părerea mea, 
este să Insistăm și asupra ideilor, 
principiilor care le-au Inspirat, să 
explicăm că toate converg spre a- 
sigurarea unei puternice baze teh- 
nico-materiale. în această ordine 
de idei putem arăta că cooperati
vizarea agriculturii a creat condi
țiile cele mai favorabile pentru 
avîntul continuu al producției a- 
gricole, dar că aceasta constituie 
numai punctul de plecare în asigu
rarea progresului agriculturii, a- 
vantajele acestui sistem de orga
nizare a producției agricole putînd 
fi folosite numai prin dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale. Pîrghia 
principală pentru dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale a agricultu
rii este industrializarea socialistă.

O dată lămurite aceste proble
me — a spus propagandistul ȘTE
FAN ȘERBAN — vom putea să ne 
ocupăm, în continuare, de sarcinile 
stabilite de Congres cu privire la 
creșterea producției agricole, la 
dezvoltarea diferitelor ramuri ale 
agriculturii. Ținînd seama de fap
tul că noi conducem cercuri de 
studiu de la orașe, mi se pare că 
proiectul de plan ce ni se pre
zintă este în această privință prea 
încărcat. Cred că ar fl mal bine 
ca în loc să cerem cursanților să 
rețină foaie cifrele și prevederile 
din Directive cu privire la diferi
tele ramuri ale agriculturii, să re
levăm direcțiile de dezvoltare a 
acesteia, în primul rînd creșterea 
producției de cereale și lărgirea 
bazpi furajere, ca verigi de bază ale 
avîntului întregii producții agricole, 
dezvoltarea zootehniei și ridicarea 
ponderii ei în ansamblul produc
ției și veniturilor din agricultură, 
dezvoltarea hortiviticulturii, a le
gumicultorii.

In centrul dezbaterilor 
— măsurile șl sarcinile 
noi

Mai mulți participant au apre
ciat pozitiv că planul consacră un 
amplu capitol problemelor conso
lidării și dezvoltării unităților a- 
gricole socialiste. Este bine că un 
punct al planului este consacrat 
relevării importanței deosebite a 
gospodăriilor de stat și sarcinilor 
ce le revin pentru a-și spori și mai 
mult contribuția la alcătuirea fon
dului central agricol, că un alt 
punct atrage atenția asupra rolu
lui tot mai însemnat al S.M.T.

în seminariile noastre — a spus 
tov. PARASCHTV BANCIU, direc
torul cabinetului regional, va tre
bui să subliniem importanța coo
perativelor agricole, rolul deosebit 
pe care îl au și îl vor avea în eco
nomia țării în întreaga perioadă 
istorică de construire a socialismu
lui și comunismului. în felul acesta 
se va înțelege mai bine atenția pe 
care o acordă partidul și statul în
tăririi lor continue, economico-or- 
ganizatorice. în mod special va 
trebui să ne oprim asupra măsurilor 
stabilite de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., pe baza Indicațiilor Congre
sului al IX-lea, cu privire la coope
rativele agricole de producție. 
Astfel, referitor la măsurile pri
vind conducerea, organizarea și 
desfășurarea vieții lor interne, va 
trebui să explicăm cursanților ro
lul acestor măsuri în lărgirea de
mocrației cooperatiste și aplicarea 
neabătută a principiului muncii 
colective, în sporirea averii ob
ștești, îmbunătățirea organizării 
și retribuirii muncii și creș
terea cointeresării materiale a 
cooperatorilor în rezultatele muncii 
lor, reglementarea problemei lotu
rilor date în folosință personală, a 
problemei pensionării țăranilor 
cooperatori etc. în ceea ce privește 
uniunile cooperatiste, va trebui să 
explicăm necesitatea creării lor, 
perspectivele ce le deschid pentru 
mai buna rezolvare a problemelor 
economice ale cooperativelor, pen
tru coordonarea eforturilor aces
tora în vederea sporirii producției, 
pentru mai buna organizare a re
lațiilor dintre cooperative șl alte 
organizații economice socialiste, 
posibilitățile pe care le creează 
pentru îmbinarea armonioasă a in
tereselor cooperativelor cu intere
sele generale ale țării.

Consider de asemenea că este 
absolut necesar pentru înțelegerea 
temeinică a conținutului măsurilor 
adoptate de plenară, să explicăm 
cursanților natura diferită a celor 
două forme de proprietate socia
listă, care există în agricultură — 
proprietatea socialistă de stat și 
proprietatea cooperatistă — și con
secințele care decurg de aci pen
tru planificarea producției agrico
le ; astfel statul, ținînd seama de 
specificul sectorului cooperatist, 
își exercită influența asupra pro
ducției lui pe calea relațiilor eco
nomice cu țărănimea cooperatistă, 
a cointeresării ei materiale.

Explicarea acestui întreg ansam
blu de măsuri ne va da posibili
tatea să evidențiem, o dată mai 
mult, caracterul creator al politi
cii partidului, capacitatea sa de a 
ține seama de cerințele noi.

Cu atît mai clare le apar 
cursanților concluziile pentru 
munca lor, cu cît în cadrul dez
baterilor din seminarii problemele 
sînt mai strîns legate de viață, de

preocupările și sarcinile lor spe
cifice. Firește că sub acest aspect, 
aceeași temă, a dezvoltării intensi
ve și multilaterale a agriculturii, 
trebuie dezbătută într-un fel la 
orașe și în alt fel la sate. Aveau 
dreptate acei tovarăși care au cri
ticat faptul că planul de seminar, 
deși pregătit pentru propagandiștii 
de la orașe, detaliază sarcinile uni
tăților socialiste din agricultură.

Legătura cu practica — arăta 
propagandistul GEORGE PETRES
CU, — înseamnă pentru- noi, cei 
ce lucrăm în industrie, și mai ales 
în ramurile legate de nevoile agri
culturii, să ne oprim asupra sarci
nilor care revin industriei pentru 
sprijinirea agriculturii, să vedem 
ce avem de făcut pentru a contri
bui la mai buna ei înzestrare cu 
mașini agricole, îngrășăminte etc.

Buna cunoaștere 
a realităților locale

La sate, se prevede ca tema 
dezvoltării intensive și multilate
rale a agriculturii să fie mult mai 
larg dezbătută. In diferitele 
cercuri de studiu urmează să aibă 
loc un șir de convorbiri despre 
întărirea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
sarcinile trasate de Congres cu 
privire la creșterea producției de 
cereale și dezvoltarea zootehniei, 
consolidarea cooperativelor agri
cole de producție etc.

Ce trebuie făcut pentru a asi
gura legarea cît mai strînsă a în
vățământului de sarcinile specifi
ce fiecărei unități ? Să ascultăm în 
această privință cîțiva propagan
diști din raionul Turnu Măgurele.

în documentele Congresului, ca 
și ale plenarei C.C., din 11-12 no
iembrie 1965, arăta propagandistul 
CONSTANTIN ACHIM, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție „Tudor Vladimirescu“, se 
demonstrează amplu importanța 
hotărîtoare pe care o are crearea 
și dezvoltarea unei puternice baze 
tehnice-materiale pentru creșterea 
producției agricole. Discutînd cu 
cursanții această idee, noi vom pu
tea aduce în sprijinul aprofundă
rii ei însăși experiența raionului 
nostru. Astfel, în ciuda condițiilor 
neprielnice, de secetă, din acest an. 
cooperativa noastră și multe alte 
unități din raion au obținut re
zultate bune în producție. Acestea 
au fost posibile pentru că am avut 
la dispoziție un parc de trac
toare capabil să execute la timp 
lucrările de sezon, ne-am bucurat 
de îndrumarea specialiștilor, am fo
losit posibilitățile locale de hidroa
meliorații. Discutînd despre toate 
acestea, cursanților le va fi și 
mai clar că, pe măsură ce baza 
tehnică-materială a agriculturii se 
va dezvolta, vom putea pune tot 
mai bine în valoare rezervele din 
agricultură.

Legătura cu viața, cu practica, 
nu înseamnă, după părerea mea, 
numai aducerea în discuție a e- 
xemplelor pozitive, a realizărilor 
obținute pînă acum — sublinia in
ginerul BENIAMIN IONESCU, 
propagandist la G.A.S. Putineiu. O 
dată cu aceasta trebuie să știm să 
îndreptăm atenția cursanților asu
pra sarcinilor mari ce le stau în 
față de acum înainte, asupra gre
utăților și deficiențelor pe care le 
mai avem în activitatea noastră, 
ca folosind experiența acumulată, 
să le putem înlătura. Astfel, în 
convorbirile noastre, mai ales în 
cele din S.M.T.-uri și G.A.S.-uri, 
se impune să reliefăm cu tărie în
semnătatea economică a folosirii 
raționale, a întreținerii în condiții 
corespunzătoare și a reparării la 
timp și de bună calitate a mijloa
celor tehnice-

Propagandistul EMIL TEICAN, 
de la cooperativa agricolă „Nico
lae Bălcescu“, sublinia că mărirea 
eficienței economice a investițiilor 
în agricultură constituie o proble
mă deosebit de importantă asupra 
căreia este necesar, să se insiste 
mult în discuții. Nu va fi lipsit de 
interes, de pildă, să atragem aten
ția cursanților că, pentru a obține 
rezultatele științific scontate, este 
necesar să aplicăm îngrășămintele 
chimice în funcție de structura so
lului. Este un lucru care pînă acum 
nu s-a făcut suficient la noi.

în condițiile solurilor din Bără
gan, lucrările de irigații se impun 
ca o sarcină de mare actualitate, 
arăta ION VLAD, propagandist la 
cooperativa agricolă „Bădulea- 
sa“. Este edificator în acest 
sens faptul că, de pe cele 
3 000 de hectare irigate în acest an 
în raionul nostru, s-au strîns re
colte de cereale cu 50 la sută mai 
mari decît cele de pe terenurile 
neirigate. Este, desigur, numai un 
început promițător. El se cere 
neapărat dezvoltat. Iată de ce îmi 
propun să stărui în cercul nostru 
de studiu asupra necesității con
centrării eforturilor pentru execu
tarea în cele mai bune condiții a 
lucrărilor proiectate.

Consider că dezbaterile la aceas
tă temă pot căpăta un caracter mai 
mobilizator — arăta tovarășul 
CONSTANTIN MIHAI, secretar al 
comitetului raional de partid — 
dacă, în perioada de pregătire a 
lor, concomitent cu aprofundarea 
individuală a documentelor Con
gresului și plenarei, propagandiștii 
vor studia cu atenție planurile de 
dezvoltare în perspectivă a unități
lor agricole, inspirate de Congres 
și întocmite de curînd cu sprijinul 
colectivelor de specialiști din re
giune. Astfel el vor putea să în
drepte în cunoștință de cauză con
vorbirile spre sarcinile cele mai 
importante care vor sta în anii 
următori în fața organizațiilor de 
partid, a oamenilor muncii din 
raion.

Secvențe universitare
In toate centrele universitare ale țării, în biblioteci, labora

toare, săli de lectură, la cursuri și seminarii studenții își însu
șesc cunoștințe din specialitatea pe care și-au ales-o. In imagi
nile alăturate, două secvențe universitare de actualitate : stu- 
denți din anul IV al Facultății de electronică și telecomunicații 
din cadrul Institutului politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
București cercetează în laborator modul de funcționare a am
plificatoarelor electronice (sus). După cum se vede, studiul con
tinuă și în camerele confortabile ale căminelor (jos).

Foto : Agerpres
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se poate
în urma publicării articolului cu titlul 

de mai sus (Scînteia nr. 6769), în care era 
criticată procedura greoaie, complicată, 
de rezolvare a cererilor privind schimbul 
de locuințe, la redacție au sosit scrisori 
care înfățișează și alte aspecte ale acestei 
probleme. Le relatăm în cele ce urmează.

Ce crește pe 

„terenul" lipsei 

de publicitate
Bizuindu-se pe cu

noașterea mai multor 
cazuri de schimb de 
locuințe, corespon
dentul voluntar Petre 
Pascarlu din Iași ne 
informează că aici 

ț cererile de acest fel 
se rezolvă destul de 
operativ, în numai cî- 
teva zile. în ultima 
vreme, s-au organizat 
mai bine deplasările 
pe teren ale inspecto
rilor. ceea ce a dus la 
rezolvarea mai ope
rativă a cererilor.

„Nu trebuie să se 
înțeleagă totuși că în 
orașul nostru, cei ce 
doresc să facă schimb 
de locuință nu întîm- 
pină încă destule di
ficultăți, scrie cores
pondentul. Cea mai 
mare dificultate este 
găsirea partenerului. 
Cu toate că do

ritori sînt destul 
(pentru apropierea de 
locul de muncă, nevoi 
de spațiu mai mare 
sau mai restrîns etc.), 
este foarte greu să 
afli omul pe care-l 
cauți. Lipsa oricărui 
mijloc modern, civili
zat de publicitate de
termină pe cetățeni 
să folosească, după 
priceperea și spiritul 
de inventivitate al 
fiecăruia, căile cele 
mai variate. Dai zvon 
în oraș, alergi pe la 
adresele citite pe stîlpi 
și pe ziduri sau fur
nizate de cunoscuți 
care te informează : 
„parcă am auzit pe 
cutare că. vrea să se 
mute“. Unii recurg 
chiar la „decorarea" 
suplimentară cu a- 
nunțuri a vitrinelor 
magazinelor. Pe „te
renul“ lipsei de publi
citate au apărut, ca 
ciupercile după ploa
ie, intermediarii. Gata 
oricînd să-și ofere 
serviciile, ei cutreieră 
orașul, află, oferă, dau 
consultații, aranjează 
schimburi și-și stabi
lesc, bineînțeles, tari
fele de onorarii.

Iată de ce consider 
că sfatul popular oră

șenesc âr trebui să 
găsească un mijloc a- 
decvat de publicitate 
pentru schimbul de 
locuințe, care să în
lesnească cunoașterea 
adreselor și a tuturor 
amănuntelor privind 
locuințele oferite pen
tru schimb. Ar fi bine 
ca, în schimbul unei 
taxe, serviciul de gos
podărie locativă să 
facă această publicita
te, afișînd anunțuri 
corect și vizibil- scrise 
la panouri speciale 
pentru schimburi sau 
întocmind un fel de 
buletine ținute „la zi“ 
cu schimburile efec
tuate".

învoire

de la vecin
Se ivesc uneori 

complicații în efec
tuarea schimburilor 
convenite între părți 
din cauza vecinilor. 
Iată un asemenea caz 
relatat de același co
respondent voluntar. 
Două familii ocupă în 
comun un aparta
ment. Una dintre ele 
dorește să facă schimb 
de locuință și găsește 
un amator. Dar, pe 
lingă actele ceru
te pentru aprobarea 
schimbului. î se cere 
să prezinte și o de
clarație de învoire din 
partea colocatarului. 
Acesta însă refuză. Ce 
să facă cetățeanul în 
acest caz ? Să-l dea în

ce simplu,
complicat"

judecată pe coloca
tar ? Nu-i obișnuit cu 
asemenea rezolvări, 
nu vrea să-și macine 
nervii, să piardă timp 
și bani. „De ce să de
pindă plecarea mea 
din locuință de vecin? 
— se întreabă persoa
na în cauză. Eu cred 
că sfatul popular, scrie 
în încheiere corespon
dentul, poate și tre
buie să ia măsuri pen
tru rezolvarea unor 
asemenea situații, în
lesnind cetățenilor 
schimbul de locuință“.

Dar schimbul 

dintr-un oraș 

in altul ?
Cîteva dintre scri

sorile sosite la re
dacție ridică proble
ma schimburilor de 
locuințe între cetățeni 
din orașe diferite, 
schimburi determinate 
de transferări sau de 
alte modificări în si
tuația personală. Ori
cine își dă seama că. 
mutîndu-te cu servi
ciul de la Oradea la 
Constanța, bunăoară, 
nu poți găsi imediat 
un constănțean pe 
care interesele de ser
viciu sau personale 
să-1 determine să ple
ce la Oradea. Faptele 
arată însă că uneori 
cel mai greu lucru 
este nu găsirea omu
lui cu care să faci

schimbul, ci obținerea 
aprobării de la spa
țiul locativ. Vom con
cretiza cu un exemplu. 
Gheorghe Pintilie din 
orașul Roman ne-a 
scris că s-a transferat 
la o întreprindere din 
Iași. După luni de 
„sondări“ a aflat că 
un cetățean din Iași 
caută de mult timp să 
se mute la Roman, 
spre a fi mai aproape 
de părinții săi. oa
meni în vîrstă. Sfa
tul popular al orașu
lui Iași este de acord 
cu efectuarea schim
bului de locuință în
tre cei doi. Dar Sfa
tul popular al orașu
lui Roman se opune. 
Așa că familia lui 
Pintilie stă despărți
tă : el și copilul de 
școală la o gazdă în 
Iași, soția la Roman. 
Iar cetățeanul din 
Iași, care are interes 
să se mute la Roman, 
trebuie să rămînă pe 
Ioc. Despre refuzuri, 
fără temei legal, de a 
se aproba asemenea 
schimburi s-au primit 
și alte sesizări. Oare 
reglementările în vi
goare nu trebuie res
pectate de toate sfa
turile populare?

*
Relatînd și aceste 

dificultăți întîmpinate 
de cetățeni la efec
tuarea schimbului de 
locuință, redacția aș
teaptă din partea sfa
turilor populare și a 
altor foruri de resort 
comunicarea măsuri
lor de natură să în
lesnească soluționarea 
problemelor ridicate.

• Sala Palatului : O femeie CU 
BANI (spectacol prezentat de Tea
trul Național „I. L. Caraglale") —
19.30.
• Teatrul de Operă șl Balet : LA
CUL LEBEDELOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
TARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ -
19.30, (sala Studio) : PATIMA DE 
SUB ULMI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CASA INI
MILOR SFARIMATE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : OPERA DE TREI PARALE — 
19,30, (sala Studio, str. Al. Sahla nr. 
76 A) : FII CUMINTE. CRISTOFOR ! 
— 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara' (sala Ma- 
gheru) • OMUL CARE ȘlnA PIER
DUT OMENIA — 19,30, (sala Studio) : 
OPT FEMEI — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
RĂDĂCINI — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHITE SI 
CINTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : CROI" 
TORUL FERMECAT — 20.
O Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L’Ca- 
ragiale" : — RĂDĂCINI — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. ră- 
nase" (sala Savoy) ; REVISTA DRA
GOSTEI - 20, (sala Victoria) : CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : 
AȘA SE JOACA PE LA NOI — 20. 
e Circul de stat : PARADA CIRCU
LUI (spectacol prezentat de Circul 
Mare — Budapesta) — 20.

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (D
• 19,15 — Emisiune pentru tineretul 
școlar : Ascultați, judecați, dezle
gați ! ; filmul de desene animate : 
„Cine a spus miau ?" • 20,00 — Pen
tru noi femeile • 21,00 — In obiectiv
• 21,05 — Mari poeți ai lumii : PA
BLO NERUDA O 21,35 — Gong !
• 22,20 — Antologie instrumentală : 
Maeștri al claviaturii și arcușului
• 22,45 — Jurnalul televiziunii (II), 
buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
• DEnAȘ FI.. HARAP ALB : IA tria
- 9,45; 12; 14,15; 16,30; 13,4 b; 21,
București — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 
(la ambele completare La carnaval), 
Grtvița (completare Vizita conducă
torilor de partid șl de stat în re
giunea Maramureș) — 9,45; 12: 14 15- 
16,30: 18,45; 21.
• ULTIMA VACANTA : Republica
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, Capitol - 
10; 12; 14; 17; 19: 21, Flamura (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea Mara- 
muieș) - 9,15: 11.30: 13.45; 16; 18.15;
20.30.
• AVENTURILE LUI PAT ȘI 
PATAȘON : Cinemateca — 10; 12; 
14.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : Luceafărul — 8;
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30,
Festival — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 
20; 22,15, Feroviar — 8; 10,15; 12.30; 
14,45; 17; 19.15; 21,30, Excelsior - 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. Melodia
— 8,15; 10,15; 12,30; 14.45; 17; 19,15;
21.30, Modern — 9; 11; 13: 15: 17; 
19,15; 21,30.
• DUMINICA LA NEW YORK :
Victoria — 10; 12; 14; 16,15; 18.30;
20,45, Bucegi — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Miorița — 9,45; 12: 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• BOCCELUȚA : Central (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Maramureș)
- 9; 11,30; 14; 16.30: 19; 21,15, Flo- 
reasca (completare Sport nr. 5/1965)
— 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Lumina (completare Vezi rînduneleie 
se duc) — 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,45; 
21, Buzești (completare Calitate în 
cantitate industrială) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Tomis (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Cluj) —9; 11,15. 
13,30; 16: 18,30; 21. Volga (completare 
Vizita conducătorilor de partid si 
de stat în regiunea Maramureș) — 
8,45: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SAMBA: Union — 15,30; 18; 20,30,
Flacăra — 10; 15,30; 18; 20,30 (la
ambele completare A cui e vina 7).
• PROGRAM PENTRU COPII î 
Doina — 10.
« ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Doina — 11,30;
13.45; 16; 18,15; 20,30, Dacia — 9,30 — 
14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45, 
Vltan — 11; 16; 18,15; 20,30 (la toate 
completare Prima zi).
• ANIMALELE — CAMPIONUL : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : Gtu- 
lești — 10: 12,30: 15,30; 18; 20,30.
• CĂLĂTORIE IN JURUL PA-,
MlNTULUI : Cultural (completare 
Sport nr. 5/1965) — 10,30; 15.30; 18;
20,30.
• UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Crîngașl (completare Lecție în infi
nit) — 16; 18,15; 20,30.
• PÏNA LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop • Unirea (completare
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj) — 16: 18,15:
20,30.
• FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Munca (completare Universuri pic
turale) — 14; 16; 18,15: 20,30.
• DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— cinemascop : Popular (completare
Sport nr. 5/1965) — 10.30; 16; 18,15;
20.30.
• CARTOUCHE — cinemascop : Arta
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• CEI MAI FRUMOȘI ANI - cine
mascop : Moșilor (completare Cera
mica din Oboga) — 15.30; 18; 20,30.
• CAMERA IN FORMA DE<L” ;
Viitorul — 15,30; 18; 20,30. . ,
• RUNDA 6 : Colentina (ccXViple- 
tare Suită bănățeană) — 15,30; 17.45; 
20.
• UNCHIUL MEU : Rahova (com
pletare Pionlerla nr. 5/1965) — 15.30: 
18; 20,30.
• ȘOFERII IADULUI : Progresul
(completare Călătorie în paradisul 
păsărilor) — 15 30; 18; 20,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Lira (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj) — 10,30; 15; 17.45;
20.30.
• CARTIERUL VESELIEI : Drumul 
Sării — 15; 17,30; 20, Cosmos — 15,45; 
18; 20.
• CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Ferentari (completare Vezi 
rînduneleie se duc) — 16; 18,15; 20,30.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE : Cotrocenl (completare 
Știați Că...) — 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
Pacea — 15.30; 18; 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral rece și umedă, cu cerul aco
perit. A nins intermitent aproape în' 
toate regiunile țării, exceptînd Do
brogea, unde pe alocuri a plouat. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între minus 5 grade la 
Cîmpulung Muscel șl 5 grade la 
Mangalia. In București : Vremea a 
fost umedă și rece cu cerul acope
rit. A nins intermitent. Temperatura 
maximă a fost de 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 si 28 noiembrie. In țară : 
Vreme rece în prima parte a inter
valului. apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea precipitații temporare în cea 
mal mare parte a țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 8 și plus 2 grade, iar 
maximele între minus 3 si 7 grade. 
Ceată locală. In București : Vreme 
rece în prima parte a intervalului, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fl 
mal mult noros. Precipitații tempo
rare. Temperatura aerului va creste 
ușor la sfîrșitul intervalului. Ceațl 
dimineața.
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STATISTICA
instrument

în conducerea activi
tății economice a în
treprinderilor, utilizarea 
statisticii este considera
tă, pe bună dreptate, o 
condiție indispensabilă. 
Ridicarea nivelului acti
vității economice, intro
ducerea de metode per
fecționate în organizarea 
producției și a muncii, în 
tehnologia de fabricație, 
în aprovizionarea și des
facerea produselor pre
supun în permanență o 
statistică bine organiza
tă, rațională și operati
vă, care să aibă la ba
ză metode științifice mo
derne, să asigure infor
mații complete și de ca
litate. Reflectînd fidel 
dinamica realizărilor în
treprinderilor, ea constl-

tuie un instrument preți
os în conducerea plani
ficată a activității eco
nomice, în dirijarea pro
cesului de producție, în 
aprecierea eficienței 
măsurilor aplicate pen
tru îndeplinirea planului 
la toți indicatorii. Cum 
pot fi simplificate evi
dențele statistice, pe ce 
căi se poate fructifica 
mai bine fondul de dale 
șl informații în vederea 
creșteri! rolului statisticii 
în viața economică a în
treprinderilor ? La a- 
ceastă întrebare, adre
sată de redactorul zia
rului nostru Ioan ERHAN 
ne răspund cadre de 
conducere din întreprin
deri, Ingineri, economiști.

tica să oglindească mai 
bine eforturile proprii ale 
întreprinderilor în înde
plinirea sarcinilor econo- 
mice-financiare, eliminîn- 
du-se influentele factori
lor din afară. Spun aceas
ta, întrucît socotesc că in
dicatorul producției glo
bale nu poate constitui o 
bază de analiză, la fel ca 
și economiile la prețul de 
cost. în schimb, producția 
marfă vîndută și încasată, 
rentabilitatea sau benefi
ciul — înlăiurîndu-se însă 
influența reașezării perio
dice a prețurilor și schim
bările de prețuri — relie-

fează mai pregnant efortul 
propriu al întreprinderilor. 
Luarea în , considerare a 
acestor indicatori ar sim
plifica mult întocmirea 
dărilor de seamă statisti
ce. După părerea mea, nu 
are rost ca după ce se 
completează separat cite o 
dare de seamă pentru 
producția globală și mar
fă, preț de cost, muncă și 
salarii, investiții, să se în
tocmească și formularul 
IND 4 A, extras din for
mularele statistice, care, 
așa cum îi arată și nu
mele, este o reluare fidelă 
a primelor patru.

Metode adecvate pentru o in

formare promptă și cuprinzătoare

De ia consemnarea faptelor la

diagnosticarea" fenomenului

economic

I
i

Cicerone GORU-
NESCU, director tehnic al 
uzinelor „23 August“ din 
Capitală : Noi dispunem 
de un bogat material sta
tistic, care reflectă activi
tatea uzinei. Firește, înre
gistrarea datelor statistice 
nu reprezintă un scop în 
sine. Ele sînt prelucrate 
științific, sistematizate pe 
serii dinamice mari, fiind 
folosite curent și cu bune 
rezultate de către condu
cerea tehnico-administra- 
tivă în acțiunea de ridica
re a nivelului activității 
uzinei. Pe baza acestui 
material s-au inițiat stu
dii și analize interesante 
referitoare la evoluția ca
pacităților de producție și 
tendințele de dezvoltare, 
la fundamentarea planu
rilor de măsuri tehnico- 
organizatorice,.la alte do
menii ale activității eco
nomice a întreprinderii. 
S-a confirmat în practica 
noastră că urmărirea în
deaproape a dinamicii 
calității producției, a creș
terii productivității mun
cii, determinarea Judici
oasă a economiilor obți
nute prin reducerea pre
țului de cost, aprecierea 
șl analiza eficienței eco
nomice a Introducerii teh
nicii noi, evaluarea efec
tului economic al aplică
rii măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice nu sînt posibile 
fără a ee folosi metode 
statistice, fără valorifica
rea complexă a datelor 
evidenței statistice.

Ing. Iullus DUMITRESCU, 
adjunct al șefului servi
ciului planificare al uzi
nelor „23 August“ din Ca
pitală : Desigur, este im
portant a înregistra un 
fapt economic, a-1 con
semna științific, a însuma 
felurite date, dar statisti
ca nu se poate rezuma 
numai la această funcție. 
Fazei de consemnare, de 
„fotografiere“ trebuie să-i 
urmeze faza de „diagnos
ticare“, de explicare și a- 
nallză complexă a feno
menului economic. A des
prinde din noianul de el- 

■? b o tendință, o concluzie

clară, realistă, care să 
permită prevenirea unor 
neajunsuri, dezvoltarea a 
ceea ce este pozitiv — iată 
în ce constă, după părerea 
mea, rolul important al 
statisticii. Recent, prin 
cercetarea graficelor și se
riilor statistice, am obser
vat o anumită creștere a 
prețului de cost la unele 
produse : presa hidraulică 
de 150 tone, motorul de 
120 C.P., vagonul cister
nă de 60 metri cubi. 
O asemenea creștere nu a 
putut fi explicată de pri
ma dată. De aceea, am 
recurs la analiza facto- 
rială a prețului de cost. 
Ea a scos în evidentă că 
la diferite materiale și Ia 
manoperă se depășiseră 
consumurile normate. 
Constatările șl recoman
dările respective au fost 
trimise imediat serviciului 
de pregătire a fabricației, 
care a verificat aprofun
dat cum se respectă con
sumurile specifice și a luat 
măsurile ce se impuneau.

Evident — și experiența 
uzinei noastre confirmă 
acest lucru — cheia succe
sului în utilizarea cu ma
ximum de rezultate a da
telor statisticii este lega
tă de două atribute : ope
rativitate și competentă, 
îmi exprim părerea că 
trebuie perfecționate me
todele statistice și chiar 
procedeul graficelor, de 
care aminteam mai sus. 
Consider că ar fl uti
lă elaborarea de albu
me cu grafice statistice, 
începînd cu cele mal sim
ple șl termlnfnd cu grafi
cele analitice. Dar nu nu
mai atît. Noi nu folosim 
curent decît metodele 
grupărilor statistice, me
diilor și balanțelor. Ce 
împiedică extinderea uti
lizării metodelor statistice 
mal complexe ? După pă
rerea mea, pe de o parte, 
aceste metode sînt destul 
de greoaie, uneori prea 
complicate, iar pe de altă 
parte, în întreprinderi nu 
sînt suficienti specialiști 
care să le aplice.

Ing. Maximilian MUL
LER, șeful serviciului pla
nificare al întreprinderii 
„Teba“-Arad : într-ade- 
văr, întocmim fel de fel 
de situații statistice, pe 
care le trimitem forului 
tutelar. Sînt ele folosite 
pentru evidențierea efor
tului propriu, sau servesc 
drept mijloc pentru ro
tunjirea datelor la nivelul 
direcției generale? Noi, cei 
care lucrăm în întreprin
dere, nu simțim nici un e- 
fect, din care cauză — de 
ce să n-o spunem — ade
seori le considerăm o sim
plă formalitate. Rapoarte
le explicative sânt și ele 
întocmite simplist, expu-

nîndu-se doar factorii 
care au determinat nive
lul rezultatelor. Părerea 
mea este că ar fi instruc
tiv ca, din multitudinea 
dărilor de seamă primite 
de la întreprinderi, forul 
tutelor să extragă și să 
analizeze unele date pri
vind, spre exemplu, utili
zarea intensivă a utilaje
lor, calitatea produselor, 
prețul de cost, iar conclu
ziile să fie publicate în- 
tr-un buletin informativ. 
De altfel, o asemenea ini
țiativă a existat oîndva, 
dar, inexplicabil, ea a fost 
abandonată. Consider că 
nu ar fi lipsit de însem
nătate să putem compara

costul unui kilogram de 
fire realizate de fabrica 
noastră și de alte între
prinderi similare. O ase
menea analiză ar scoate 
în relief unde trebuie să 
acționăm mai mult, ne-ar 
înlesni să cunoaștem re
zultatele la care au ajuns 
alte întreprinderi și ce 
trebuie să facem pentru a 
depăși nivelul realizărilor 
medii. Important este să 
sg elaboreze cît mai cu- 
rînd modele matematlco- 
economice, să se extindă 
metodele moderne pentru 
o informare promptă și 
cuprinzătoare, care să 
pună clar în lumină unele 
caracterizări cît mai e- 
xacte asupra celor mal 
importante realizări ale 
întreprinderilor. Nu numai 
că ar crește eficiența sta
tisticii, dar ea ar fi de un 
real folos în conducerea 
pe baze științifice a acti
vității întreprinderilor in
dustriale.

MEREU AS- 
ECONOM1EI

constată că

r
i

0 evidență de sinteză la nivel de

ramură
Tașcu ȚAPU, director 

adjunct al Direcției regio
nale de statistică Banat : 
Creșterea rolului și efici
enței statisticii este lega
tă în mod firesc de per
fecționarea sistemului de 
informare asupra activită
ții întreprinderilor. în 
prezent, datele înscrise în 
di .ile de seamă statistice 
sînt în parte rezultatul u- 
nor calcule destul de a- 
proximative. Aceasta se 
explică prin lipsa unei e- 
vidențe unice pe ramură, 
axată pe indicatorii sta
tistici care sînt raportați. 
Cu prilejul unor analize 
întreprinse de către di
recția noastră, am întîlnit 
machete de evidente pro
prii care, în cele mai mul
te cazuri, se deosebeau de 
la o întreprindere la alta, 
cu toate că acestea aveau 
un profil asemănător. 
Cred că nomenclatorul 
unic de evidență primară, 
întocmit cu peste 10—12 
ani în urmă, este depășit. 
Pentru a se asigura o ur
mărire precisă, în detaliu, 
a fiecărui fenomen, o bază 
certă de comparație Intre

re. Ca urmare, în 10 luni din 
acest an, ea a suportat dobînzi 
penalizatoare în valoare de 
1 258 000 lei.

Nu se poale spune că con
ducerea uzinei „Danubiana” nu 
cunoștea implicațiile acestor do
bînzi penalizatoare. Fiind chel
tuieli neproductive, aceste do
bînzi au diminuat realizările co
lectivului uzinei în reducerea 
prețului de cost, în sporirea a-
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rezultatele diferitelor între
prinderi, socotesc absolut 
necesară elaborarea unui 
nou nomenclator de evi
dență primară unic pe ra
mură.

Se mal ridică o proble
mă. în ultimul timp se 
vorbește tot mal des des
pre promovarea unei sta
tistici de sinteză, la ni
vel de ramură, care să nu 
se limiteze doar la calcu
larea mediilor statistice. O 
asemenea statistică tre
buie să asigure, după pă
rerea mea, corelarea or
ganică a principalilor in
dicatori, în așa fel incit 
imaginea obținută cu a- 
țutorul datelor statistice 
să reflecte ceea ce este 
esențial la nivelul ramuri
lor economice, dezvăluind 
anumite tendințe și prac
tici pozitive în activitatea 
întreprinderilor, care pot 
fi generalizate, și nu um
brite, puse în anonimat 
de cifrele medii.

Mihai EPURAM, contabil 
șef al uzinei „Electromo- 
tor“-Timișoara : Sânt de 
părere că există reale po
sibilități pentru ca statis-

derile sînt încurajate să schimbe 
destinația fondurilor chiar de 
către forurile lor tutelare. Edifi
catoare în această privință sînt 
faptele petrecute la fabrica „Su
veica". în trimestrul II al anului 
în curs, aici a început con
struirea unor spații industriale 
și neindusfriale. Costul lor a de
pășit limita lucrărilor de întreți
nere — cum le-a numit întreprin
derea. Lucrările aveau în mod 
indiscutabil caracter de investiții 
și, ca atare, trebuiau finanțate din 
fonduri de investiții. Conducerea 
fabricii, însă, s-a cramponat de 
punctul ei de vedere și a recurs 
la fondurile destinate producției. 
Ca urmare, întreprinderea a so
licitat împrumuturi restante pen
tru care a plătit dobînzi pena
lizatoare ce au grevat mult 
prețul de cost. Direcția ge
nerală .tutelară din Ministerul 
Industriei Ușoare a căutat însă, 
în fel și chip, să scoată întreprin
derea basma curată, aliniindu-i 
sistematic sarcina de reducere a 
prețului de cost la nivelul reali
zărilor. De unde, la începutul a- 
nului, se prevăzuse ca fabrica să 
obțină economii, în trimestrul II 
s-a pomenit — și a fost mulțu
mită — că forul tutelar i-a fixat 
la prețul de cost o sarcină de... 
plus 1 070 000 lei.

Oare așa a înțeles direcția 
generală de resort să stimuleze 
buna folosire a fondurilor alo
cate întreprinderii de la bugetul 
statului ? Pe seama cui s-au fă
cut astfel de manevra cu sarcina 
de reducere a prețului de cost ? 
Evident, pe 
prinderi care respectă 
financiară și lucrează 
care datorită 
practici încurajate de 
generală din minister 
diminuate rezultatele.

Este paradoxal poate, dar în 
practică se constată și asemenea 
situații : pentru a evita apariția 
deturnărilor de fonduri în evi
dențele contabile, unele între
prinderi fac cu vădită Intenție 
înregistrări eronate. Este cazul 
întreprinderii „Flora”, care în- 
fr-un bilanț din acest an a trecut 
suma de 191 000 lei deturnată 
din fondurile de producție în 
contul de debitori și suma de 
114 000 lei în contul de chel
tuieli... anticipate. Se pune între
barea : cum de au putut tovarășii 
de la controlul financiar al între
prinderii să lase să se Irosească, 
fără a sesiza, asemenea 
Esfe, neîndoielnic, un 
de lipsă de exigență a 
lui de control infern, 
sale fermități față de 
care au loc. O răspundere ega
lă revine și conducerii între
prinderii pentru o asemenea gra
vă încălcare a disciplinei finan
ciare.

Nu m-am referit decîf la anu
mite consecințe ale schimbării 
destinației fondurilor alocafe de 
sfat întreprinderilor.

Fondurile materiale și bănești 
se atribuie întreprinderilor 
de la bugetul statului în ra

port cu necesitățile lor privind 
aprovizionarea, realizarea nive
lului planificat al producției și 
investițiilor, volumul de livrări 
într-o anumită perioadă. Desi
gur, ele nu pot ti folosite ori
cum.

UTILIZAREA FONDURILOR 
MATERIALE Șl BĂNEȘTI, 
POTRIVIT DESTINAȚIEI INI
ȚIALE CREEAZĂ CONDIȚII 
PENTRU REDUCEREA CONTI
NUĂ A PREȚULUI DE COST 
Șl RIDICAREA RENTABILITĂ
ȚII, CEEA CE ASIGURĂ REA
LIZAREA INTEGRALĂ A 
ACUMULĂRILOR NECESARE 
DEZVOLTĂRII 
CENDENTE A 
NAȚIONALE.

Din practică se
unele întreprinderi nu folosesc 
fondurile potrivit scopului pen
tru care au fost alocafe. Or, 
este bine știut că orice deturnare 
de fonduri, adică schimbarea 
destinației lor inițiale, are impli
cații negative asupra activității 
economice a întreprinderilor în 
cauză. Să exemplificăm. Fabrica 
„Pionierul” a avut prevăzut în 
plan să modernizeze 
vegetală. Ea nu 
termen întreaga 
tehnică necesară pentru a i se 
deschide finanțarea. Totuși, 
întreprinderea a început lucră
rile, comandînd materiale șl uti
laje și angajînd obligații către 
furnizori. Fireșfe, avea nevoie de 
bani. Potrivit legislației în vigoa
re, Banca de Investiții i-a acor
dat un credit pe 90 de zile. Dar 
nici după scurgerea acestei pe
rioade fabrica nu a avut defini
tivată documentația, nu a obținut 
deschiderea finanțării și nu a 
rambursat creditul. Cum e și fi
resc, Banca de Investiții a pre
luat automat suma respectivă din 
contul de decontare al întreprin
derii la Banca Națională, ale că
rui fonduri sînf destinate produc
ției. Din vina întreprinderii s-a 
produs o deturnare de fonduri de 
peste 1 100 000 de lei. Consecin
țele le-a suportat însăși fabrica : 
ea a fost nevoită să recurgă la 
împrumuturi restante pentru care 
a plătit în mai puțin de un an 
penalizări de aproape 250 000 de 
lei, diminuînd astfel economiile 
realizate la prețul de cost.

Se înțelege, schimbarea desti
nației fondurilor nu poate fi pri
vită doar prin prisma consecințe
lor nefavorabile asupra rezulta
telor economice și financiare ale 
întreprinderilor. Ar fi prea sim
plist. Dat fiind caracterul plani
ficat al folosiri! fondurilor, de
turnarea lor constituie o practică 
reprobabilă prin care se încalcă 
principiile de utilizare cît mal 
eficientă a tuturor mijloacelor 
materiale șl bănești puse la dls- 
pozlfla întreprinderilor de către 
sfat.

Există la unele conduceri de 
întreprinderi concepția ciudată 
că organele bancare sînf prea 
pretențioase, că nu le-ar sprijini 
suficient în ridicarea nivelului 
activității economice. Din această 
cauză, atunci cînd solicită fon
duri ele nu se străduiesc întot
deauna să întocmească cele mal 
judicioase variante de utilizare a 
valorilor materiale șl bănești, re- 
curgînd la diferite căi ocolite 
pentru a-șl atinge scopul. Așa a 
procedat uzina „Danubiana”. Ea 
nu a găsit de cuviință să respec
te filiera legală de recuperare a 
cheltuielilor de investiții detur
nate, ci a efectuat plăți pentru 
Investiții direct din contul de 
decontare. De fapt, șl în alte 
domenii — cum ar fl aprovizio
narea fehnico-materlală, uzina a 
nesocotit prevederile în vlgoa-

făbăcăria 
a întocmit la 

documentație

V

15

u

statisticii în 
nivelului de 
a activității 
a întrepiin-

fonduri ? 
exemplu 
aparalu- 
al slabei 
abaterile

Stellan LAUDATU
director adjunct al sucursalei 
orașului București 
a Băncii Naționale

unor

ii

seama altor între- 
disciplina 
bine, dar 
asemenea 

direcția 
îți văd

Fără îndoială, un mai 
larg schimb de păreri 
ar elucida și alte pro
bleme legate de crește
rea rolului 
ridicarea 
conducere 
economice 
derilor. Solicităm cadre
le de specialiști din în
treprinderi și din orga
nele economice să scrie 
ziarului, comunicînd o- 
piniile și sugestiile lor în 
acest domeniu.

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, lng. Echlm T. 
Iile a realizat, pentru prima dată Ia noi In țară, o Instalație de tăiat metale cu Jet 
de plasmă cu aplicație industrială. Cu această instalație s-au executat tăieturi la 
țevi șl table de aluminiu șl oțeluri Inoxidabile șl antlcorozlve cu grosimi variind In
tre 4—12 mm pe o lungime de 2 km. Procedeul are o mare eficiență economică. în 
fotografie : realizatorul Instalației lnstrulnd un viitor sudor șl tăietor în metale cu

Jet de plasmă Foto : Agerpres
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In practică s-a dovedit 
că Importante rezerve de 
creștere a eficienței econo
mice a investițiilor pot fl mo
bilizate în primul rînd In fa
zele de studiu și proiecta
re, prlnfr-o temeinică apro
fundare a soluțiilor tehnice 
șl constructive, prlnfr-o 
justă stabilire a costului In
vestițiilor. Costul fiecărei 
lucrări de investiții 
găsește reflectarea 
devizul general care 
întocmește o dată 
proiectul de execuție, 
între soluțiile tehni
ce și constructive pre
conizate și valoarea devi
zului există o strînsă le
gătură. De aici, necesita
tea studierii în prealabil 
cu temeinicie și adop
tării celor mai ju
dicioase soluții în proiec
tare. Spun aceasta întrucît 
modificările sau completă
rile soluțiilor după elabora
rea proiectelor și începerea 
construcției duc adesea la 
solicitarea de fonduri su
plimentare, cu influențe ne
gative asupra eficienței care 
s-a avut în vedere la apro
barea Investițiilor respec
tive.

Ce înseamnă ca proiec
tantul să nu aprofundeze 
anumite soluții, să o- 
mită sau să subestimeze 
diferite cheltuieli, reiese 
din situația care s-a creat 
pe șantierul Combinatu
lui de industrializare a 
lemnului din Sighetul 
Marmației. Proiectul și 
devizul acestui important 
obiectiv industrial, a că
rui primă etapă de con
strucție se încheie nu 
peste mult timp, au fost 
elaborate de Institutul de 
studii și proiectări fo- 
restiere-București, organ 
de specialitate, cu o bo
gată experiență în pro-

cumulărilor bănești. Este oare 
acesta un semn al unei condu
ceri pricepute șl cu înalt spirit 
gospodăresc a activității între
prinderii ? Nicidecum. Tocmai de 
aceea, apare și mai necesară 
întărirea controlului din partea 
organelor bancare, întrucît orice 
îngăduință față de conducerile 
de întreprinderi care schimbă cu 
de la sine putere destinația fon
durilor alocate de la bugetul 
statului nu numai că aduce dau
ne întregii economii, dar încu
rajează într-o anumită măsură 
încălcarea în continuare a disci
plinei financiare.

Mal grav este cînd întreprin-

ÎNLĂTURAREA PRACTICII 
DETURNĂRILOR DE FONDURI 
ESTE CU ATÎT MAI NECE
SARĂ CU CÎT, POTRIVIT IN
DICAȚIILOR CONGRESULUI 
AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
SE PREVEDE DESCONGES
TIONAREA ÎNTREPRINDERI
LOR DE O TUTELĂ MĂRUN
TĂ, PARALEL CU MĂRIREA 
DREPTURILOR CONDUCERI
LOR ACESTORA DE A DIS
PUNE, ÎN LIMITELE REZUL
TATELOR OBȚINUTE, DE 
FONDURILE Șl MIJLOACELE 
PE CARE LE AU LA DISPO
ZIȚIE.

Devizul și impreviziunile

iectarea unor asemenea 
combinate. Ce se desprin
de din confruntarea fon
durilor de investiții chel
tuite 
lor 
Din 
rilor 
cheltuielile prevăzute 
proiectant la structura con- 
sfrucțll-montaj au fost depă
șite cu mai mult de 1,5 mi
lioane de lei, deși au mal 
rămas de executat lucrări 
absolut necesare continui
tății fluxului tehnologic 
de peste două milioane lei. 
Deci o depășire totală de 
peste 3,5 milioane de lei 
față de valoarea inițială 
a devizului. Dacă avem în 
vedere și alte cheltuieli 
suplimentare —• sporuri 
și neprevăzute la lucră
rile nerealizate încă — 
scumpirea costului in
vestiției este și mai evi
dentă.

Filiala noastră a sesi
zat proiectantului și be
neficiarului de investiții 
depășirea nejustificată a 
valorii devizului. A in
sistat pe lîngă forurile de 
resort să tragă la răs
pundere pe acei care au 
întocmit proiectul cp. im- 
previziuni. Ni s-a răspuns 
însă că depășirea fondu
rilor prevăzuta inițial

cu stadiul lucrărl- 
pe acest șantier ? 

situația decontă- 
la zi, rezultă că 

de

s-ar datora unor cauze 
așa-zis obiective. Nu pu
tem fl de acord cu o ase
menea justificare. Să lă
săm faptele să vorbească 
pentru a demonstra „tai
nele“ practicii proiectan
tului. Bizuindu-se prea 
mult pe cota de 5 la sută 
de diverse și neprevăzu
te, proiectantul, deși a 
observat din timp unele 
omisiuni, a subestimat 
numărul și valoarea a- 
cestora, neglijînd utilita
tea antecalculării lor. Re
zultatul ? La ora actuală, 
valoarea lucrărilor supli
mentare depășește cu a- 
proape 3 milioane 
chiar cota de 5 
aprobată inițial 
zul general.

Citind aceste 
proiectantul mi-ar putea 
reproșa că diminuez 
munca depusă la elabora
rea proiectului și calcula
rea devizului. Nu pun la 
îndoială competența sa. 
Cota de 5 la sută este, 
prin prevederile legale, la 
dispoziția sa. Dar nu e 
lipsită de importanță 
precizarea : fonduri cu
prinse în această cotă sînt 
destinate — în majorita
tea lor — efectuării unor 
plăți pentru sporurile de 
șantier, lucrărilqr de or-

lei 
la sută 
în devi-

rînduri,

ganizare a șantierului pe 
timp friguros și compen
sării eventualelor diferen
țe de prețuri în cazul u- 
nor materiale noi, care 
practic nu pot fi determi
nate în momentul proiec
tării. O analiză asupra lu
crărilor suplimentare execu
tate arată că depășirile 
menjionate se 
în principal, 
nilor din devizul general. 
Bunăoară, la 
mobilă-corp, 
lucrări se 
1 744 000 lei.
mă nu reprezintă numai 
diferențele de prețuri de
terminate de necuprinde- 
rea în documentație a u- 
nor materiale, ci mai a- 
les omisiunilor în stabili
rea unor detalii la funda
ții de utilaje, la pardoseli, 
instalații, vopsitorii, 
crări de finisaje, 
siuni de aceeași 
s-au constatat și 
bricile de placaj 
mobilă curbată, la atelie
rul mecanic și alte obiec
tive. De bună seamă, 
aceste deficiențe au a- 
vut implicații și asupra 
activității șantierului : în- 
tîrzieri în execuția unor 
obiective, refaceri de lu
crări, suplimentarea pla
nului de aprovizionare,

datoresc, 
Impreviziu-

fabrica de 
asemenea 

ridică la 
Această su-

lu-
Omi- 

natură 
la fa- 
Și de

consumarea de manoperă 
în plus.

Concludent pentru in
suficienta exigență cu ca
re proiectantul a privit 
problema elaborării anu
mitor soluții tehnice, a 
evaluării cît mai reale a 
costului unor lucrări, este 
și următorul fapt. Fiind 
chemat pe șantier pentru 
a i se arăta propriile gre
șeli, nu puține au fost ca
zurile cînd el a renunțat 
cu ușurință la ’ ‘
prevăzute și a 
variante ad-hoc, 
de desfășurarea 
lor sau propuse 
structor. 
proiectare a 
să avizeze notele de co
mandă suplimentare în
tocmite de beneficiar, 
al căror număr se ri
dică la peste 300. Or, 
majorarea valorii devizului 
general, ca urmare a acestor 
note de comandă, impune 
în continuare un volum de 
muncă masiv pentru opera
ții de reproiectare, 
avizare și reaprobare 
diferitelor lucrări.
ceasta nu 
consecință. In prezent”, pe 
șantierul combinatului 
ritmul de execuție este 
necorespunzător. Anumite 
lucrări strict necesare nu 
pot fi terminate din cau
ză că s-au cheltuit fon
durile alocate inițial.

Firesc ar fi fost ca in
stitutul să facă tot ce-i 
stă în putință pentru a 
sprijini eforturile benefi
ciarului și constructoru-

soluțiile 
acceptat 
impuse 

lucrări- 
de con- 

Institutul de 
fost nevoit

re- 
a

Dar a- 
este singura

$

înainte 
lucră-

lui de a accelera ritmul 
de execuție a lucrărilor 
și a înlătura din mers de
ficiențele constatate. Pro
iectantul însă a manifes
tat în ultima perioadă 
tendința de a respinge u- 
nele note de comandă su
plimentare, cu toate că 
acestea au fost întocmi
te de beneficiar pe baza 
notelor de șantier emise 
chiar de institut, sau cu 
avizul acestuia, 
de începerea 
rilor respective.

Mai grav e faptul că, 
lncercînd să se încadreze 
în costul investițiilor, să-și 
„creeze” fondurile necesare 
acoperirii lucrărilor supli
mentare determinate de se
rioasele lipsuri în întocmirea 
documentației tehnice, pro
iectantul a recurs la o practi
că inadmisibilă: aceea de a 
renunța la achiziționarea u- 
nor utilaje prevăzute în do
cumentația tehnică de bază, 
deși ele sînt strict necesare 
fluxului tehnologic încă în 
prima etapă. Pînă acum 
ne-au fost prezentate a- 
semenea note de renun
țare la utilaje în valoa
re de peste 3 milioane de 
lei, cu indicația ca fondu
rile respective să fie uti
lizate la lucrările pentru 
structura de construcții- 
montaj, unde valorile ini
țiale din deviz 
puizate.

Evident, o 
practică este
tendinței generale potri
vit căreia, în totalul in-

au fost e-

asemenea
contrară

vestițiilor trebuie să 
crească ponderea utilaje
lor și instalațiilor. Este 
greu de presupus că pro
iectantul a uitat că 
rolul esențial în pro
gresul și perfecționa
rea producției îl au ma
șinile și utilajele, nu con
strucțiile. Dar lucrurile 
nu se reduc numai la atît. 
Renunțarea la unele uti
laje pentru acoperirea 
cheltuielilor suplimentare, 
cauzate de omisiuni și im-t 
previziuni în proiectare, 
se va repercuta asupra 
activității unor unități ale 
combinatului, prin dimi
nuarea capacității lor 
productive, a gradului de 
mecanizare a anumitor o- 
peratii și, în ultimă in
stanță, va provoca pre
lungirea termenului de a- 
tingere a indicatorilor 
tehnici și economici pro
iectați.

Creșterea eficientei e- 
conomice a investițiilor' 
este o sarcină deosebit de 
importantă trasată de 
Congresul al IX-lea al 
partidului. îndeplinirea ei 
necesită conjugarea efor
turilor tuturor factorilor 
care concură la activita
tea de investiții, între ca
re un rol de seamă îl au 
proiectantii. Iată de ce 
este imperios necesar ca 
conducerea Institutului 
de studii și proiectări fo
restiere și forul de resort 
să tragă toate concluziile 
din situația care s-a 
creat în cazul proiectării 
acestui obiectiv, să dove
dească un înalt spirit de 
răspundere în cheltuirea 
eficientă a fondurilor alo
cate de stat.

Constantin BOGZA 
inginer șef al filialei 
Maramureș a Băncii 
de Investiții
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ÎN CULTURA NOASTRĂ
Descifrarea

noului
Șerban CIOCULESCU

Sufletul unui popor radi
ază în literatura și arta sa. 
Este un adevăr axiomatic, 
sesizat din antichitate. 
Nota specifică a limbii li
terare eline a fost expri
mată în noțiunea de ati
cism, deoarece capitala 
Aticii a fost aceea care a 
„șlefuit" limba aspră a po
porului, obținînd modele de 
eleganță și de purism ne
egalate (și întT-o notabilă 
măsură pernicioase imita
torilor formaliști). Cînd 
spunem spirit galic, înțe
legem totalitatea manifes
tărilor culturale ale po
porului francez, dar mai 
ales acea pecete a inteli
genței creatoare a lui, ma
nifestată la marii săi scrii
tori, de la umaniști pînă în 
zilele noastre. Firește, ei 
nu și-au propus în mod 
programatic să reflecteze 
specificul național, dar au 
făcut-o prin simplul fapt de 
a exprima aspirațiile socie
tății și timpului respectiv.

Cultura noastră modernă, 
de aproape un veac și ju
mătate, s-a autonomizat 
prin emanciparea de sub 
tutela culturii neogrecești, 
introdusă de fanarioți. Pa
șoptiștii au reușit să elimi
ne din protipendadă sno
bismul 
grecești, 
încrederea în capacitatea 
lor creatoare. In decurs de 
mai multe generații, de la 
C. Faca pînă la N. Iorga, 
scriitorii noștri, cei mai 
mulți de obîrșie populară, 
au combătut noul snobism 
de data aceasta galic, al 
claselor posedante, al căror 
ifos nu se putea împăca cu 
ideea creativității noastre 
originale — prin atingerea 
înviorătoare cu folclorul șl 
prin identificarea cu aspi
rațiile seculare ale po
porului. Acești doi factori 
au însuflețit de altfel și ge
nerația pașoptistă, cu Ale- 
cu Russo, Vasile Alecsan- 
dri, N. Bălcescu și alții, spi
rite largi, generoase și en
tuziaste, care rupseseră în 
mare măsură cu clasa lor, 
punîndu-și energiile și ta
lentele în serviciul marilor 
cauze naționale. Descope
rirea specificului nostru na- 
‘«onal de către marea gy 
nerație de la '48 s-a făcut 
— în ciuda condițiilor so- 
cial-politice interne de-a 
dreptul înăbușitoare — 
izvorînd dintr-un spirit re
voluționar care a învăpăiat 
toate sectoarele culturii 
noastre.

Rolul literaturii șl al artei 
a fost hotărîtor în procesul 
de regăsire a specificului 
național, desconsiderat de 
arhonții protipendadei sau 
de franțuziți! saloanelor 
marii burghezii. După cum 
un N. Grigorescu a început 
în tradiția iconarilor, iar a- 
poi, la Barbizon, departe 
de a se înstrăina, a învă
țat să prețuiască mai mult 
dulceața zărilor românești, 
așa și M. Eminescu, cel 
mai învățat dintre scriitorii 
noștri din a doua jumătate 
a secolului trecut, a pus la 
temelia culturii sale dra
gostea de țară și de popor, 
pasiunea folcloristică și 
munca de atelier.

Nu altul a fost procesul 
de încadrare în specificul 
național și de potențare a 
lui, al scriitorilor de astăzi. 
Cuceririle noii noastre vieți 
sînt cîntate în ritmurile mi
lenare ale unei limbi vigu
roase și extraordinar de 
mlădioase, în spiritul u- 
nui popor mîndru de 
prezentul și de trecutul 
său. Tudor Arghezi, cîntă- 
reț al omului, poet univer
sal, rămîne unchiașul dea
lurilor gorjene, al cîmpiei 
dunărene, așa cum cei mai 
tineri poeți reîntineresc e- 
posul baladelor, fără să 
piardă din vedere peisajul 
și lumea furnalelor.

Aș vrea să fac o obser
vație în marginea Scriso
rii I eminesciene. Monolo
gul interior al marelui poet

vorbirii și scrierii 
sădind in mase

exprima oroarea față de 
ideea unei posterități pe
dante, care „Aticismul 
limbii tale o să-l pună pe 
cîntar..." Poet de sevei 
control autocritic, Eminescu 
condamna perfecțiunea for
mală sterilă, retorica ne
substanțială, care înfăți
șează proba negativă a a- 
ticismului.

Lecția sa trebuie să în
suflețească și generațiile 
de scriitori ai socialismului, 
îndemnate de tovarășul N. 
Ceaușescu să-și soarbă 
forțele vii „de la izvor, nu 
de la ulcior", promovînd, 
prin felurimea tempera
mentelor individuale, o di
versitate corespunzătoare 
de modalități și de stiluri 
artistice. De la pitorescul 
etnografic din trecut, altoit 
pe sfînta ignoranță — asu
pra căruia s-q pus uneori 
abuziv accentul pentru 
ilustrarea specificului na
țional — s-a reălizat în 
anii puterii populare un a- 
devărat salt calitativ : a- 
cela ql interesării întregu
lui popor la toate manifes
tările de artă și la totalita
tea domeniilor culturii. 
Noua structură a societății 
noastre socialiste implică o 
multiplicitate uluitoare de 
aspecte de viață inedite, 
îmbogățind nu numai tema
tica literară și artistică, ci 
însuși conceptul specificu
lui național, într-o fază de 
supremă înflorire. Scriitorul 
și artistul sînt, în anii con
strucției noastre socialiste, 
martorii lucizi ai unui ade
vărat „început de leat". 
Contribuția lor este esenția
lă, în descifrarea noului și 
în configurarea lui. Numai 
astfel, prin atingerea per
manență cu realitățile vieții 
noastre, prin împărtășirea 
cu cîntecul și jocurile po
porului din rîndurile căruia 
s-au Ivit, dar și prin lărgi
rea continuă a orizontului 
cultural, care constituie, la 
rîndul ql, încă o modalitate 
de adîncire a experienței 
de viață, noile promoții de 
scriitori vor realiza idealul 
major al fiecărei 
acela de a oferi 
tregi, în imagini 
revelatoare, nota
lui nostru național, aportul 
nostru la cultura mondială.

creații : 
lumii în- 
artistice 

specificu-

I
n istoria culturii, 
a artei și a gîn- 
dirii noastre este
tice, problema 
specificului națio
nal a preocupat 
creatorii cei mai de seamă 

și spiritele critice atente la 
evoluția și înflorirea vieții 
spirituale a oamenilor dintre 
Dunăre și Carpați. Proble
ma n-a1 fost și nu este sim
plă. Ea a constituit, tocmai 
de aceea, obiectul multor 
dispute ideologice și este
tice, primind adeseori răs
punsuri judicioase, izvorîte 
din datele concrete ale re
alității (N. Bălcescu, M. 
Kogălniceanu, Titu Maio- 
rescU, C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, G. Ibrăileanu, G. Că- 
linescu, M. Ralea etc.), ge- 
nerînd, în alte cazuri, ere
zii și atitudini exclusiviste, 
alunecînd, prin exagerări, 
fie în îngustimi naționalis
te — la unii dintre semănă- 
toriști sau gîndiriști, fie în 
nivelări cosmopolite, în u- 
nele publicații moderniste, 
care se declarau teribilist 
împotriva oricărui specific și 
a oricărei tradiții naționale.

S-a ajuns, în primul 
caz, la cultul formelor pri
mitive de viață, la cultiva
rea bigotismului, în rîndul 
unui popor generos, rea
list, care respinge intole
ranța și exclusivismul mis
tic, un popor caracterizat 
printr-o înaltă înțelepciune 
și printr-o mare libertate 
de gîndire proprie.

Asemenea tendințe, mi
nate de contradicții fra
pante, exaltînd un specific 
național fals, confecționat 
din materiale transcendente 
sau din pănuri (citește sto
fe) și cojoace roase de 
molii, n-au găsit ecou. Ele 
îndemnau spre o Izolare 
care nu este în firea 
poporului român. Subliniind 
receptivitatea poporului, 
nostru față de ceea ce este 
înaintat în cultura mondială, 
învățatul M. Gaster, în 
Precuvîntarea la celebra sa 
carte „Literatura populară 
română", din 1883, arăta 
că noi stăm «pe aceeași 
înălțime a culturii pe care 
stau celelalte popoare ale 
occidentului. Poporul ro
mân nu s-a izolat de orice 
contact cu celelalte popoa
re și nu s-a hrănit în 
cursul secolelor cu fărîmi- 
turi, căzute de pe masa an
tichității clasice. Dimpotri
vă, vedem pe poporul ro
mân într-o veșnică mișca
re, dezvoltînd o energie in
telectuală, cum e proprie 
tuturor popoarelor, pline de 
viață și de viitor. Poporul 
român a șezut la aceeași 
masă, deopotrivă cu toate 
celelalte popoare moderne, 
s-a hrănit cu același nutri
ment, s-a adăpat dintr-ace- 
lașî Izvor, șl „literatura 
populară română" formea
ză o verigă în lanțul de 
aur ce leagă popoarele în
tre dînsele". Poporul nostru 
a adus contribuții de seamă

la îmbogățirea patrimoniu
lui culturii universale prin 
baladele și doinele lui, prin 
eroii viguroși ai basmelor 
și poveștilor sale, de o ui
mitoare forță spirituală și 
de un rar umanism, prin 
învățații și artiștii săi care 
au descifrat taine ale uni
versului uman din unghiul 
nostru propriu și le-au dă
ruit apoi întregii umanități 
ca nepieritoare bunuri spi
rituale. Afirmîndu-și necon
tenit potențele creatoare, 
originalitatea, poporul ro
mân și-a format de-a lun
gul veacurilor o cultură 
proprie. Specificul național 
al unui popor nu se dezvoltă 
opunîndu-se altor popoare, 
ci accentuînd mai mult, în

nilor sub Mihai Vodă Vi
teazul" — ca șî indivizii în 
societate, produc chiar prin 
diversitatea lor armonia 
totului, unitatea. Orice na
ție, dar, precum și orice in
divid, are o misie a înde
plini in omenire, adică a 
concurge după natura și 
geniul său propriu, la tri
umful științei asupra natu
rii, la perfecționarea înțe
legerii' și a simțămîntuiui 
omenesc..." 
sențială a artistului și 
unei arte 
a oglindi 
respectiv, 
idealurile
— firea sa, universul de gîn
duri și simțiri. A dori să intri 
în universalitate fără atri-

naționalităților conlocui
toare, cu care trăiește în- 
tr-o prietenie trainică și în- 
tr-o unitate de neclintit, re
alizată sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Co
munist Român. O atare sta
re de fapt exprimă Létay 
Lajos într-o poezie a sa :
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O îndatorire e- 
a 

naționale este de 
țara și poporul 
modul de viață, 
etice și estetice,

„Cîntul liber tații,-nălțăto- 
rul, / spune-ți-l și cîntul 
celor care / steagul nostru 
l-au suit în zare, / ziceți 
cîntecele bănățene, / roma
nești, maghiare, ardelene,/ 
cîntecele neamurilor toa
te, / ce-și clădesc un cuib 
de libertate, / hai, cîntați 
meleagurile scumpe, / unde 
viața mii de muguri um
ple, / Orice colț, păduri și 
strop de rouă, / țara ce ni-e 
patrie și nouă".
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Aurelia GHIAȚĂ 
Nuntă din Moldova (țesătură)

condițiile sale particulare 
de existență, anumite tră
sături comune.

Ce poate fi mai specific 
pentru poporul nostru de- 
cît arta unui Eminescu, 
Enesçu, Grigorescu, Brân- 
cuși, adînc legată de solul 
patriei și de istoria noas
tră, încît poate sta sub 
semnul versurilor lui Coș- 
buc : „Sînt suflet în sufle
tul neamului meu / Și-i cînt 
bucuria și amarul“ — dar 
și larg deschisă către ma
rile valori ale culturii uni
versale, în peisajul căreia 
figurează tocmai prin latu
ra lor națională, cu figuri 
de primă mărime. Ideea 
de specific național o fo
losim frecvent, o simțim, o 
trăim cu toată ființa noas
tră, dar e, neîndoios, greu 
de definit, venind în atin
gere cu aspecte 
și diverse 
noastră existență. Putem 
distinge în ea, cînd o apli
căm la artă (cum s-a mai 
făcut, de altfel), două ele
mente : Caracterul și Ca
drul. Primul ar constitui e- 
sența operei, ritmul ei inte
rior, o forță dinamică, 
transmisă din generație în 
generație, o anumită vizi
une specifică a lumii și a 
universului ; al doilea ar fi 
lumea exterioară, datele 
mediului, ale ambianței 
sociale, ale coordonatelor 
geografice, pe care nu pu
tem, însă, a le absolutiza 
și înzestra cu funcții defi
nitorii pentru fizionomia 
morală a unui popor, cum 
proceda Lucian Blaga 
Spațiul mioritic.

Specificul național 
este o etichetă sau o 
doabă exterioară a 
culturi. El este o realitate 
organică, o chestiune de 
esență a oricărei literaturi, 
o problemă vitală pentru 
orice creator, este — cum 
zicea recent în 
Tudor Arghezi, 
de sine a unui popor care 
s-a format într-un proces 
istoric îndelungat, în anu
mite condiții sociale și e- 
conomice, într-un anume 
mediu geografic, în cadrul 
unor anumite tradiții pe 
fondul unei facturi psihice 
proprii. Universalitatea u- 
nei opere este într-o strictă 
dependență de concretul 
național. Nimic mai italian, 
în artă, decît Dante, mai 
englez decît Shakespeare, 
mai rus decît Pușkin sau 
Tolstoi, mal francez decît 
Hugo sau Balzac și toți a- 
ceștia sînt incontestabil va
lori universale, rămînînd 
în același timp oamenii 
poporului și ai vremii lor. 
Artiștii adevărați, marii oa
meni de cultură au reflec
tat întotdeauna, în operele 
lor, realitatea vremii, viața 
și fizionomia morală a co
lectivității căreia îi aparțin, 
specificul ei inalienabil, 
ajutlnd-o în lupta pentru o 
viață mai bună, pentru 
progres social. „...Națiunile 
în omenire, — Bcria Nicolae 
Bălcescu în „Istoria Româ-

multiple 
din întreaga

Caracterul și Ca-

în

nu 
pă

unei

„Scînteia" 
conștiința

unbute particulare, fără 
specific național, e ca 
cînd ai dori să intri într-o 
pădure fără copaci. Litera
tura universală nu poate 
exista fără literaturile na
ționale, ar fi o noțiune ab- 
strâctă, vagă, fără conți
nut. De aceea ni se par a- 
tît de gratuite și de puțin 
ale noastre unele încercări 
în poezie, proză și drama
turgie care imită servil ex
periențe străine, tipologii 
și conflicte fără nici o re
lație cu omul de la noi. 
Sînt, desigur, salutare toa
te căutările creatoare, în 
modalitățile de expresie 
și-n stilurile cele mai di
verse, dar nu fără finali
tate, ci în scopul clar de 
a exprima profundele pre
faceri revoluționare din 
România, de a oglindi re
lațiile sociale noi și viața 
spirituală a constructorilor 
socialismului, reflectînd 
optimismul și vigoarea po
porului român.

Poporul nostru, așa cum 
îl cunoaștem din istoria și 
arta sa, din întinsa sa lite
ratură gnomică (vorbe cu 
tîlc, zicale, proverbe etc), 
e un popor înțelept, cura
jos și harnic, dinamic și 
optimist, echilibrat, plin de 
gravitate și răspundere, 
stăpînit de un puternic 
simț al dreptății și al echi
tății, străin de exclusivis
mul de orice natură. Po
porul român dispune de o 
mare mobilitate spirituală, 
putînd — ca eroul său din 
poveste — să plîngă cu un 
ochi și cu altul să rîdă, ca
pabil să facă haz de ne
caz, ospitalier și priete
nos, avînd o vie conștiință 
a demnității sale, îmbrăca
ta într-o desăvîrșită simpli
tate.

După cum s-a mai spus, 
poporul român are un mod 
de a privi viața exprimat 
în sentimentul dorului, în 
infinitele sale accepțiuni, 
care acoperă unele din di
mensiunile fundamentale 
ale universului său sufle
tesc. Sentimentul acesta a- 
tît de original, denumit 
printr-un cuvînt intraducti
bil, definește o coordonată 
esențială a liricii românești 
de la Văcărești prin Alec- 
sandri și Eminescu pînă la 
Arghezi, Blaga, Labiș etc. 
ca și a prozei noastre ro
mantice (Eminescu, Sado- 
veanu). Dorul și melanco
lia doinei sînt compensate 
alteori de vigoarea bala
dei și a poemului sau de 
marile construcții epice ale 
unor opere în proză care 
sintetizează trăsături carac
teristice ale oamenilor de 
la noi: îmbinarea între ro
bustețea morală și spiritul 
meditativ.

Popor inventiv, deschis 
către inovație și primenire, 
înzestrat cu o fantezie bo
gată, el dispune de o lim
bă plină de expresivitate. 
Cu el apele și munții vor
besc, codrul îi este frate 
și aliat, întreaga natură de
vine o ființă intimă, cu care 
se ajută și se înțelege. Țara 
îi este mamă bună lui și

i

so- 
mai 
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în anii socialismului, na
țiunea română cunoaște o 
înflorire deosebită. Victo
ria deplină șl definitivă a 
socialismului a dat acestei 
noțiuni un conținut nou, 
determinat de baza ei so- 
cial-politică, constituită de 
alianța dintre clasa mun
citoare și țărănime, în 
care rolul conducător îl 
are clasa muncitoare. Mun
citorii, țăranii și intelectu
alii, — indiferent de națio
nalitate — muncesc cu e- 
lan, umăr la umăr, ca o 
mare familie a României 
socialiste, pentru înflorirea 
patriei lor comune. Națiu
nea socialistă română, al
cătuită din clase și pături 
sociale prietene, legate în
tre ele prin relații de pro
ducție noi și prin interese 
economice, politice, cultu
rale, este astăzi o unitate 
fără precedent, pe care o 
cîntă cu entuziasm toți 
scriitorii patriei noastre in
diferent de limba în 
scriu.

Orînduirea noastră 
cialistă asigură cele 
bune condiții pentru
voltarea și înflorirea multi
laterală a națiunii, pentru 
afirmarea trăsăturilor ei 
specifice și a potențelor 
sale creatoare, în cadrul 
unui stat suveran, liber și 
independent, care face par
te din marea familie a sta
telor socialiste. S-au pro
dus mutații și schimbări în 
conștiința oamenilor, în re
lațiile dintre ei, în gusturile 
lor estetice și ’în idealurile 
lor, li s-a îmbogățit nespus 
universul de gînduri și 
sentimente, s-a împlinit mai 
armonios și mai puternic 
personalitatea umană, sen
timentul dragostei de țaTă 
e mal complex și toate 
acestea dau dimensiuni noi 
ideii de specific național 
care trebuie să definească 
arta noastră socialistă.

Literatura și arta legate 
puternic de istoria poporu
lui și de solul patriei sînt 
chemate să oglindească 
profund și nuanțat, în mo
dalități și stiluri diverse, 
noile trăsături ale națiunii, 
să contribuie la consolida
rea ei, la reflectarea spe
cificului național în opere 
valoroase, care să meargă 
la inima omului și să ne 
poată reprezenta cu cinste 
în tezaurul literaturii 
versale.

Legătura cu creația 
rituală a maselor dă 
tururi mai precise specifi
cului național din arta 
tă. Nu e vorba de un 
prumut mecanic, fără 
zont, al experiențelor 
dorice, ci de o legătură de 
esență, căci cea mai mare 
parte a particularităților 
specifice ale poporului ro
mân se întîlnesc în această 
„arhivă vie" a sa. Nu fol
clorul pitoresc și decora
tiv, ci izvorul autentic, veș
nic viu se cade să stea 
în atenția creatorilor de 
astăzi, cum a stat, de fapt, 
de-a lungul întregii noastre 
istorii literare.

Din perspectiva aceasta 
națională, aspirațiile cul
turii noastre merg în sensul 
unei profunde contempora
neități, al unei deschideri 
spre tot ce este fenomen 
pozitiv în cultura și arta 
mondială. Dar aceasta nu 
pentru imitarea servilă, ci 
tocmai pentru a valorifica 
superior experiența scriito
rilor noștri, pentru a expri
ma întreaga bogăție a rea
lităților șl a sufletului po
porului român.

Confruntîndu-se neconte
nit cu realizările cele mai 
de seamă ale artei contem
porane 
artistul socialist e convins 
că are o mare misiune pa
triotică : să dea dovadă de 
spirit de răspundere pen
tru conținutul operei sale, 
pentru valoarea el artisti
că, să exprime, în fața lu
mii întregi, efervescența u- 
nei țări pe care sooialis- 
mul o ridică la o înaltă 
treaptă a progresului social 
și cultural.
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Poporul român este deți
nătorul unui valoros tezaur 
de artă populară, rod al u- 
nor eforturi colective înde
lungate In care s-au însu
mat și exprimat nenumăra
te talente, un ingenios spi
rit creator. Valoarea inesti
mabilă a acestui patrimoniu 
artistic de o mare varietate 
regională, dar care demon
strează totodată unitatea u- 
nei culturi autohtone origi
nale, stă la baza alcătuirii a 
numeroase și tot mai boga
te colecții din expoziții și 
muzee -, ele se cer puse in 
relief cu mijloacele moderne 
ale radioteleviziunii și cine
matografiei.

In ultimii ani, Studioul de 
filme documentare „Al. Sa- 
hia“ a pătruns mai adine în 
acest domeniu, scoțînd la 
lumină citeva aspecte im
portante, dar care n-au a- 
tins, desigur, limita posibi
lităților.

Filme documentare ca 
„Simbra oilor“, „Nuntă țără
nească“, „Meșteșug mile
nar", „Muzeul Satului“, 
„Scoarțe populare", „Suită 
bănățeană“, „Pata de pe So
meș“ etc. pun In relief cu 
pregnanță obiceiuri legate 
de ocupații sau de momen
tele principale ale vieții, de 
care arta populară apare 
profund legată. Unul dintre 
aceste filme scoate in relief 
ingeniozitatea tehnică popu
lară prin care forțe elemen
tare ale naturii au fost cgp- 
täte și aservite necesităților 
vieții materiale ale omului. 
Un altul pune în evidență— 
emoționant și convingător— 
calitatea artistică și docu
mentară a tezaurului de mo
numente și obiecte adunate 
în Muzeul Satului. Un al 
treilea povestește in ima
gini calde despre țesăturile 
destinate să înfrumusețe
ze interioarele locuințelor 
populare, transpunind in 
aceste interioare imaginea 
complexă, vie și colorată 
a peisajului, a florei și a 
faunei din jur.

Una din ultimele realizări 
ale Studioului „Al. Sahia“ 
din acest domeniu — „Cera
mica de Oboga" — înfățișea
ză cu măiestrie, intr-o suită 
de imagini incintătoare, as
pecte ale artei decorative 
populare. Pilmul pune mai 
întîi în relief varietatea, 
amploarea, frumusețea crea
țiilor artistice populare în 
domeniul ceramicii din Ol
tenia, cu diferențierea și si
militudinile lor de stil pen
tru centrele principale : Ho- 
rez, Oboga, Tg. Jiu, Găle- 
șoaia, Ștefânești, Sisești, 
Peșteana etc. Aceste imagini 
arată persistența pină astăzi 
a ecourilor influențelor gre- 
co-romane și continuitatea 
unor aspecte, vizibile in for
me, decor și culori, ale artei

moștenite de poporul nostru 
de la strămoșii lui geto-daci.

Aduclnd în fața spectato
rului lumea Oltețului, cu cele 
patru sate specializate din 
străvechi timpuri în arta olă- 
riei : Oboga de sus, Oboga 
de mijloc, Oboga de jos și 
Româna — cu specializări 
pe categorii de la un sat la 
altul și cu o producție de 
mare diversitate, ilustrată în 
mod strălucit de numeroși 
meșteri iscusiți — filmul 
descrie mai întîi procesul 
complex al muncii din care 
se naște creația artisti
că. Unele dintre imagini 
sint de-a dreptul fascinante : 
frămintarea lutului, modela
rea vaselor, împodobirea lor 
cu ornamente în relief sau 
pictate în diferite culori, 
„scăldarea" lor în smalțuri, 
aranjarea vaselor în cuptor, 
alimentarea locului prin 
care formele se definitivea
ză și glazurile dobîndesc 
strălucire.

Filmul scoate in relief 
multiplicitatea, eleganța și 
perfecțiunea formelor artis
tice pentru diferite categorii 
de vase — străchini, talgere, 
oale, ulcioare, chiupuri, ghi
vece, castroane, putinee, 
borcane mari...

Numeroase reprezentări 
plastice figurative — în 
imagini de păsări, de a- 
nimale și de oameni — 
constituie una dintre tră
săturile dominante ale a- 
cestor centre de olărie.

INTERVIUL
CINEMATOGRAFIC

fi—8M

Autorii jurnalelor cine
matografice de actualități 
au obținut, in acest an, o 
seamă de reușite, in înfă
țișarea vieții pe ecran, 
jurnalul de actualități a 
ciștigat în autenticitate și 
profunzime, sondînd as
pecte ale noului. De apre
ciat este, Îndeosebi, con
ceperea „actualităților ci
nematografice“ pe cite o 
idee directoare, sau pe 
mai multe subiecte con
centrate, care permit ex
tragerea unor semnificații 
multiple din Înfățișarea 
faptelor de viață. Itinera
rul moldovean, prin locu
rile unde odinioară „nu se 
intîmpla nimic* (in ultimul 
număr al actualităților) 
prilejuiește un tablou 
pregnant al înfăptuirilor 
din aceste regiuni, in care 
orașe ca Buhuși, Rădăuți, 
Piatra Neamț trăiesc o re
velatoare Înnoire.

Si totuși, este loa pen
tru mai mult și pentru mai 
bine. îndeosebi in ceea ce 
privește exploatarea re
surselor specifice genului. 
Nu mai este nevoie să de
monstrăm importanța ci-

Printre ele, figurinele, „fiu- 
iericele“ sau jucăriile pen
tru copii și ploștile pentru 
nuntă, la care simbolul ter- 
tilității apare frecvent, in
tr-o puternică expresie plas
tică, constituie un alt carac
ter specific al creațiilor din 
aceste sate.

Înlănțuirea dinamică a 
imaginilor care urmăresc as
pectele reale ale fenomenu
lui, cu sublinierea celor sem
nificative, fără artificii șl 
punere In scenă, comenta
riul succint și lămuritor, în 
care s-au folosit cu îndemi- 
nare imagini din versul ar
ghezian, melodia inspirată 
din muzica populară olte
nească, in perfectă concor
danță cu imaginile care se 
succed, fac din acest film o 
operă valoroasă a genului. 
Realizat de Dumitru Dădir- 
lat (regizor) și Constantin 
Teodorescu (operator), cu un 
comentariu de Paul Anghel 
și ilustrația muzicală de Teo
dor Mitache, filmul demon
strează convingător cit de 
mari posibilități stau în laț a 
cineaștilor noștri pe acest 
tărim.

Gh. FOCȘA 
directorul 
Muzeului Satului

nematografică a filmărilor 
pe viu, rolul interviurilor, 
ai discuțiilor libere i e- 
ficiența jurnalelor de\țâc- 
tualitățl. De altfel, practi
ca (accidentală) a Studio
ului „Al. Sahia“, și recen
te reușite ale televiziunii 
sînt dovezi elocvente. 
Sînt, insă, cazuri în care 
interviul — această exce
lentă modalitate de publi
cistică jurnalistică și ci
nematografică — este uti
lizat formal, fără discernă- 
mlntul necesar, în ultimul 
număr al „actualităților" 
aflăm astfel de exemple, 
(imaginile filmate la Co- 
șereni ș.a.), în care in
terviurile apar sărace, 
neinteresante, tocmai pen
tru că aparatul fil
mat nu înregistrea^A o 
discuție liberă, sponlană 
și firească, ci consemnea
ză „glnduri" ale persona
jelor, regizate, memori
zate și recitate mecanic, 
fără girul și pecetea auten
ticității. E un procedeu la 
care credem că este timpul 
ca cineaștii actualităților 
cinematografice să renun
țe (după cum trebuie e- 
vitate discriptivismul sec 
al imaginii cinematograii- 
ce, „copierea" netransfi
gurată artistic a realității, 
după cum trebuie sporită 
eficiența satirică a subiec
telor etc. etc.). Jurnalul 
de actualități poate fi — 
și trebuie să fie — un 
martor mai activ, mai ope
rativ, al zilelor noastre.

C. POENARU
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Plenara G. G.
al Uniunii

Tineretului Comunist
CONVOCAREA CONGRESULUI U.T.C. LA 21 MARTIE 1966

In ziua de 24 noiembrie a. c. a 
avut loc Plenara C.C. al U.T.C., la 
care au participat membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al U.T.C., 
membrii Comisiei centrale de revi
zie, primii secretari ai Comitetelor 
regionale ale U.T.C., șefii și ad- 
juneții șefilor de secții de la C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C., 
redactorii șefi ai publicațiilor de
4 eret și copii.

,a Plenară au luat parte tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Centra] al Partidului Comunist 
Român, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Petre Lupu, membru supleant aî 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

La primul punct al ordinei de zl 
au fost dezbătute problemele pri
vind munca organelor și organiza
țiilor U.T.C. pentru creșterea rân
durilor Uniunii Tineretului Comu
nist și măsurile ce trebuie luate 
pentru preschimbarea documente
lor U.T.C.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici.

La punctul doi al ordinei de zl. 
Plenara a adoptat unele măsuri 
organizatorice. A fost eliberat din 
funcția de membru al Biroului și 
secretar al C.C. al U.T.C. tovarășul 
Ștefan Bîrlea, în legătură cu trece
rea sa în munca de partid. Plenara
5 'țes pe tovarășul Ion Popescu co

membru al Biroului și secretar al 
C.C. al U.T.C.

Plenara a hotărât convocarea la 
data de 21 martie 1966 a Congre
sului Uniunii Tineretului Comunist, 
cu următoarea ordine de zi :

1. Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. cu privire la activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist în 
perioada dintre Congresul al III- 
lea și al IV-leâ al U.T.C. și sarci
nile ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist pe baza hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Raportor : tov. Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie a Uniunii Tineretului Co
munist.

Raportor : tov. Maria Apostol, 
președinte al Comisiei centrale de 
revizie a U.T.C.

3. Raportul cu privire la modifi
cările aduse Statutului Uniunii Ti
neretului Comunist.

Raportor : tov. Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C.

4. Alegerea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
a Comisiei Centrale de Revizie a 
Uniunii Tineretului Comunist.

In vederea alegerii delegaților 
pentru Congres, Plenara a stabilit 
norma de reprezentare de 1 dele
gat la 1 100 membri ai U.T.C., luîn- 
du-se ca bază efectivul Uniunii Ti
neretului Comunist la data de 1 ia
nuarie 1966.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
CULTURALE SOVIETICE

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală o delegație culturală so
vietică, condusă de I. N. Medve
dev, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru legături cultu
rale cu țările străine, în vederea 
semnării planului de colaborare 
culturală și științifică între Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică pe anul 1966—1967. 
La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
reprezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai amba
sadei.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
SEIMULUI R. P. POLONE

In drum spre București, delega
ția Seimului R. P. Polone, condusă 
de Jan Karol Wende, a vizitat, în 
cursul zilei de miercuri, Muzeul 
Doftana. Oaspeții au fost însoțiți 
de Anton Moisescu și Ion Cristolo- 
veanu, deputați în Marea Adunare 
Națională, și Jerzy Fidler, consilier 
al Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești. Seara, membrii delegației au 
asistat la un spectacol la Teatrul 
de Operă și Balet din Capitală.
DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI LA MONUMENTUL 
EROILOR PATRIEI DE CĂTRE 

AMBASADORUL R.D. GERMANE
Noul ambasador al R. D. Ger

mane la București, Ewald Moldt, 
a depus miercuri dimineață o co

roană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei. Au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului For
țelor Armate și ai Sfatului popu
lar al Capitalei.

★

Președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Suzana Gîdea, a pă
răsit Capitala plecînd spre Bel
grad. Ea va face o vizită de prie
tenie în R.S.F. Iugoslavia, la invi
tația Conferinței pentru activita
tea socială a femeilor din această 
țară. La plecare, pe peronul Gării 
de Nord, au fost prezente membre 
ale Comitetului Executiv al Con
siliului Național al Femeilor, pre
cum și Jakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

După victoria de ieri

Brașovenii s-aw calificat 
m îmi III al „Cupei 
orașelor tirpri"

BRAȘOV (prin telefon). — Ieri, 
aproape 10 000 de spectatori au 
urmărit întîlnirea de fotbal dintre 
Steagul roșu și F. C. Zagreb, con
țină pentru „Cupa orașelor tîrguri". 
Jocul era decisiv pentru oricare 
dintre echipe, prima partidă, dispu
tată în urmă cu o săptămînă la Za
greb, încheindu-se la egalitate 
(2—2). întîlnirea de ieri — slabă din

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT i
VARȘOVIA SOFIA

Prin „orașul lui Copernic“

Telegrame
și scrisori 
adresate
C.C. al P.C.R

(Urmare din pag. I)

Un mare număr de telegrame a- 
dresate Comitetului Central al 
P.C.R., secretarului general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost trimise de că
tre țărani cooperatori, activiști de 
partid și de stat din regiunea Ga
lati.

Țăranii cooperatori din comuna 
Tudor Vladimirescu, raionul Ga
lati, scriu printre altele : „Rezolu
ția plenarei C.C. al P.C.R. ne-a 
prilejuit multă bucurie și entu
ziasm. Sîntem hotărîti să nu pre
cupețim nici un efort pentru a în
deplini cu mult simt de răspun
dere sarcinile privind dezvoltarea 
cooperativei. Vrem să arătăm că în 
prezent averea obștească a coopera
tivei noastre depășește suma de 
12 milioane de lei, iar în acest an 
crește cu încă 2 milioane. Valoarea 
zilei muncă a ajuns la 27 de lei. 
Cooperatorii primesc lunar avan
suri bănești rezultate din valorifi
carea produselor pe bază de con
tract cu statul. In perioada 1961— 
1965 am vîndut statului mai mult 
cu 575 vagoane de cereale, față de 
perioada anilor 1956—1960. Ne preo
cupăm intens de redarea de noi te
renuri agriculturii. Numai anul a- 
cesta au fost defrișate de mărăci- 
nișuri și salcîmi 26 de hectare. An 
de an obținem recolte tot mai 
bogate. Anul acesta, de pildă, am 
realizat la hectar 2 607 kg grîu și 
3 000 kg porumb boabe. Ne anga
jăm să extindem mecanizarea 
complexă a lucrărilor, să aplicăm 
cantități tot mai mari de îngrășă
minte naturale și chimice, iar în 
viitor să irigăm aproape 2 000 ha 
de teren. Sîntem convinși că sar
cinile mari trasate de partidul 
nostru în domeniul agriculturii, 
prin elanul șl munca entuziastă a 
hai leilor noștri cooperatori, vor 
fi îndeplinite și depășite“.

Hotărîrea de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea tutu
ror sarcinilor trasate de partid și 
guvern este exprimată de numeroși 
oameni ai muncii, de toate naționa
litățile, din diferite regiuni ale 
țării. In scrisoarea adresată C.C. al 
P.C.R. de către tovarășul Ștefan 
Szoke, secretar al comitetului de 
partid din comuna Remetea, raio
nul Gheorghieni, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, se arată :

„în numele tuturor comuniștilor 
din comuna Remetea ne expri
măm recunoștința adîncă și dra
gostea nețărmurită față de Parti
dul Comunist Român în frunte cu 
Comitetul său Central pentru grija 
pări' ‘ească ce ne-o poartă. Docu- 
mer ele plenarei C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie 1965 au fost pri
mite cu mare satisfacție de cătie 
toți locuitorii comunei noastre, 
știut fiind că hotărîrile adoptate 
vor contribui la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. privind 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste și ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea 
tuturor hotărîrilor partidului și 
guvernului, să ne aducem din plin 
contribuția la dezvoltarea și înflo
rirea patriei noastre socialiste“.

Din comuna Tătaru, raionul Fău- 
rei, au sosit 5 scrisori; „Sînt un om 
bătrîn, ajuns la etatea de 72 ani 
și fac parte din cooperativa agri
colă de producție din comuna Tă
taru, raionul Făurei — scrie tov. 
Nicolae Pitulice. Țin să arăt că, am 
intrat în cooperativă convins că ea 
ne asigură un trai mai bun și o via
ță îmbelșugată, de care n-am avut

parte în trecut. Sînt mîndru de 
realizările obținute și-mi pare rău 
că nu sînt cu 10 ani mai tînăr, ca 
în acest iureș de muncă avîntată 
și însuflețită să mă arunc iarăși ca 
acum cîțiva ani în urmă, alături de 
copiii și nepoții mei și să smulgem 
pămîntului din an în an recolte 
sporite, căci posibilitățile sînt as
tăzi însutite.

Totuși, la anii mei voi căuta să 
fiu alături de toți oamenii muncii 
și să pășesc întinerit pe drumul bu
năstării, al progresului, conduși de 
partidul nostru înțelept și încercat 
în luptă și muncă. Mulțumim par
tidului pentru grija ce o poartă 
pentru ca și cei aflați la o vîrstă 
înaintată să poată avea o bătrînețe 
liniștită“.

Ogoarele 
bănățene dispun 
de un important 
sistem 
de desecare

(Urmare din pag. I)

cîtorva oameni pentru a Ie îngriji și 
atunci treburile ar fi mers mai bine, 
©are „experiența* de pînă acum nu 
a Genvins consiliul de conducere al 
cooperativei că pierderile prin cala
mitate sînt mult mal mari decît va
loarea zilelor-muncă atribuite coope
ratorilor puși să se ocupe de între
ținerea sistemului de desecare ? De 
ce tovarășii din Diniaș nu-șl însu
șesc experiența bună a gospodăriei 
agricole de stat din Ionel ? Aici e- 
xistă o eebipă specială care, în tot 
timpul anului, efectuează curățiri, 
întrețineri și întreprinde diferite ac
țiuni pentru ca sistemul de desecare, 
lung de 74 km, să funcționeze cu 
maximum de randament.

Din această experiență bună ar 
putea învăța și conducerea gospodă
riei de stat Giulvăz, vecină cu uni
tatea mal sus-mentionată. Aici, deși 
au fest alocați 15 000 lei pentru în
treținerea sistemului de desecare 
existent, nu s-a făcut nimio în acest 
sens. în schimb, s-au apucat să e- 
xecute canale noi. Gui folosesc noile 
lucrări, dacă cele vechi sînt neîntre- 
tinute ?

Imediat ce vom termina lucrările 
din cîmp vom trece cu toate forțele 
la amenajarea sistemelor de deseca
re — ne-au spus multi conducători 
de unități. Asemenea angajamente 
au mai fost luate. Practic însă In 
foarte multe locuri oamenii se apucă 
de treabă, curăță și revizuiesc ca
nalele abia în ceasul al 12-lea, a- 
tunci cînd apa începe să băltească, 
amenință recolta. Anul acesta, bună
oară, în zeci de unități s-a trecut la 
desfundarea sistemului abia în luna 
aprilie

Necazurile din primăvară nu tre
buie să se mai repete. Gale 
liberă apelor spre colectoare — a- 
ceasta trebuie să preocupe pe condu
cătorii unităților agricole. Numai în 
felul acesta investițiile importante 
făcute cu amenajarea sistemelor de 
desecare vor aduce o eficientă ma
ximă, vor contribui la sporirea pro
ducției agricole.

1065
prolog 1966

(Urmare din pag. D

de pe litoral își pot îmbogăți și mai 
mult activitatea, creînd turiștilor noi 
posibilități de a-și petrece concediul 
în mod cît mai agreabil.

Un mare număr de propuneri s-au

irvire în Ireferii la activitatea de deservire 
unitățile comerciale de pe litoral. „Pe 
viitor — a spus tov. Aure! Dimifriu, 
directorul general adjunct al Direcției 
de hoteluri și restaurante — este ne
voie să acordăm o mai mare atenție 
selecționării și calificării cadrelor care 
deservesc stațiunile. Unitățile de ali
mentație publică din țară care trimit 
vara pe litoral ospătari, bucătari, bu
fetieri trebuie să se orienteze spre 
oameni cu cea mai bună pregătire 
profesională. Cursurile de pregătire 
a acestora, pe care va trebui să le 
organizăm din timp, să aibă o durată 
mai lungă decît pînă acum".

Aurel Enache, șef de unitate la ho
telul „Parc", s-a referit Ia necesitatea 
unei mai strînse colaborări cu orga
nele O.N.T. El a arătat că O.N.T. 
„Carpați" nu anunță întotdeauna din 
timp ziua sosirii turiștilor și din 
această cauză se ivesc multe greutăți 
în ce privește cazarea acestora.

în consfătuire s-au făcut propuneri 
interesante și în ce privește lărgirea 
gamei de prestări de servicii, înfiin
țarea mai mulfor unități de alimenta
ție publica cu program de noapte, 
aprovizionarea magazinelor cu obiec
te de artizanat, amenajarea de 
terenuri de sport, organizarea 
bună a excursiilor.

Am consemnat doar cîteva 
obiectivele pe care le-au avut în 
dere participant ii la recenta consfă
tuire ce a avut Ioc pe litoral. Așa 
cum a reieșit din discuțiile și din 
propunerile ce s-au făcut, esfe de 
așfepfat ca în sezonul anului viitor 
activitatea pe litoral să cunoască o 
și mai mare amploare. Aceasta de
pinde însă în mare măsură — așa 
cum au subliniat participanții la con
sfătuire — de colaborarea sfrînsă 
între cel doi factori principali în sar
cina cărora cade buna deservire a 
turiștilor de pe litoral : unitățile Mi
nisterului Comerțului Interior și cele 
ale Oficiului Național de Turism.

punct de vedere tehnic — s-a în
cheiat cu victoria muncită și meri
tată a echipei Steagul roșu, unicul 
gol fiind opera lui Hașoti care a 
marcat în minutul 14.

Cu această victorie, Steagul 
roșu Brașov s-a calificat pentru tu
rul trei al „Cupei orașelor tîrguri", 
urmînd să întîlnească în primăvară 
echipa vest-germană München 1860.

TELEGRAME EXTERNE
Programul de cercetări pentru

explorarea spațiului cosmic

noi 
mai

din 
ve-

0 înaltă
consacrare
a activității 
științificeJ •>

(Urmare din pag. D

știință. Astfel, este favorizată impli
cit și continuitatea cercetării știin
țifice originale într-un domeniu 
sau altul. Căci, dincolo de activi
tatea sa de fiecare zi în laborator, 
clinică sau pe terenurile de pro
ducție, un cărturar are înalta în
datorire patriotică de a milita pen
tru formarea unor noi cadre de 
cercetători, cărora să le împrumute 
nu numai fondul bagajului său de 
cunoștințe acumulate de-a lungul 
anilor, dar și un stil de muncă si
gur, eficient.

Academia Republicii Socialiste 
România, universitățile noastre au 
acordat și pînă în prezent titluri 
științifice unor prestigioși oameni 
de știință de peste hotare. Recenta 
prevedere de a se conferi titlul 
de Doctor honoris causa atît cer
cetătorilor români cît și celor 
străini oferă noi posibilități de co
laborare cu mesagerii științei de 
pretutindeni.

Documentele 
lea al P.C.R. 
dament solid,

. flețitoare activității științifice con
forme cu cerințele actuale ale 
construcției socialismului, cu evo
luția contemporană a științei și 
tehnicii. Recentul Decret al Consi
liului de Stat și Hotărîrea guver
nului constituie un important act 
de cultură, ale cărui roade își vor 
pune, desigur, amprenta asupra 
muncii tuturor cercetătorilor dor
nici să dobîndească rezultate de 
cît mai mare însemnătate pe tărî- 
mul atît de vast și fertil al culturii 
și științei din țara noastră.

Congresului al IX- 
au stabilit un fun- 
perspective însu-

Noi lansări de 
rachete purtătoare
efectuate de U.R.S.S.
in Pacific

MOSCOVA 24 (Agerpres). — In 
conformitate cu planul lucrărilor 
pentru cercetarea spațiului cosmic, 
în Uniunea Sovietică au fost) efec
tuate noi lansări de rachete pur
tătoare într-o regiune delimitată 
în Oceanul Pacific.

Funcționarea tuturor sistemelor 
și zborul rachetelor în condițiile 
lansărilor s-au desfășurat normal, 
machetele penultimelor trepte au 
atins punctul calculat de cădere, 
cu o înaltă precizie. Astfel, a fost 
îndeplinit cu succes programul ex
perimentărilor, stabilit pentru a- 
ceastă etapă.

în legătură cu lărgirea progra
mului de cercetări științifice pen
tru explorarea pe mai departe a 
spațiului cosmic, în perioada din
tre 25 noiembrie și 25 decembrie 
1965 în Uniunea Sovietică vor fi 
efectuate lansări de rachete pur
tătoare într-o regiune din partea 
centrală a Oceanului Pacific.

Guvernul Uniunii Sovietice a 
rugat guvernele celorlalte țări, ca
re folosesc căile maritime și ae
riene din Oceanul Pacific, să dea 
dispozițiuni organelor corespunză
toare ca navele și avioanele să nu 
treacă prin regiunea și prin spa
țiul aerian delimitat de coordo
natele transmise de agenția 
TASS.

Dineu in cinstea 
delegației române 
de oameni de știință

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
24 noiembrie, Nikolai Ignatov, vi
cepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a ofe
rit în Palatul Kremlinului un di
neu în cinstea acad. Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele A- 
cademiei, conducătorul delegației 
române de oameni de știință care 
vizitează în prezent Uniunea So
vietică. Au luat parte membrii de
legației române, precum și Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S. Au 
participat Mihail Gheorgadze, se
cretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Piotr Fe
doseev, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., și alte 
persoane oficiale. Dineul s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Bătrînul oraș Torun de pe Vistula, 
unde s-a născut și a trăit o vreme 
marele învățat Nicolaus Copernic, a 
început, de la un timp, să cunoască 
un ritm nou de viață. Dezvoltarea 
industrială a Poloniei populare s-a 
făcut și aici resimțită. Construirea în 
ultimii ani a numeroase întreprin
deri industriale, cum ar fi fabrica de 
fibre sintetice „Elana", filatura de 
lînă pieptănată, fabrica de apara
tură de joasă tensiune, a pus am
prenta socialismului și în „orașul lui 
Copernic".

Cunoscutei panorame a Torun- 
ului, cu zidurile sale groase de a- 
părare, dafînd din secolul al XIII- 
lea, cu turnurile în stil gotic, cu 
vechile clădiri purfînd patina vre
mii — multe din acestea sînt azi 
declarate monumente istorice — I 
s-a adăugat farmecul formelor geo
metrice și al culorilor pastelate ale 
noilor clădiri. Torun-ul devine tot 
mai mult un oraș modern.

Așa cum ne-a declarat directo
rul întreprinderii de construcții din 
localitate, Wieslaw Sfremlau, ac
țiunea de construire pe scară largă 
a început aici cu mai puțin de 10 
ani în urmă. Pînă în prezent au 
fost ridicate clădiri cu cîte 5 etaje. 
Anul acesta a început înălțarea de 
blocuri cu 11 nivele. Primul bloc- 
turn, pentru a marca parcă și mai 
pregnant contrastul urbanistic între 
vechi și nou, este așezat exact la 
porțile „Sfarowki" (porțile orașului 
vechi), unde se îmbină diverse sti

luri ale arhitecturii vechi — gotic, 
al renașterii și baroc.

Unul din cartierele noi se numeș
te în mod simbolic al „tineretului". 
Dintre peluzele înflorite răsar 18 
clădiri moderne, care nu se deo
sebesc cîtuși de puțin de cele din 
Varșovia sau alte mari orașe.

Pecetea noului este vizibilă mai 
ales la periferie. Aici, în cartierele 
„Armii Ludowej", „Bazynski*, „Kra- 
sinski" ori „Berna", în locuințe mo
derne trăiesc azi o bună parte din 
cei 120 000 locuitori ai Torun-ului. 
Numărul apartamentelor date în fo
losință în perioada 1961—1965 se 
ridică la peste 7 700. Tn viitorii ani 
se vor instala în locuințe noi alte 
mii de familii. Noțiunea de perife
rie va dispare astfel tot mai mult.

Alături de clădirile de locuit au 
apărut și obiectivele social-culfura- 
le necesare vieții moderne : școli, 
complexe comerciale, centre sanita
re, printre care se remarcă marele 
spital cu 400 de paturi de la Bie- 
lanych.

Crearea universității „Nicolaus 
Copernic* a ridicat Torun-ul la ran
gul de cel mai important centru 
cultural-științific al voievodatului 
Bydgoszcz. Sute de tineri își desă- 
vîrșesc aci anual studiile. Actualul 
cartier, în care se află numeroase 
facultăți, va deveni în viitor un 
orășel universitar.

Gh. GHEORGH1ȚA

BUDAPESTA

LAMINORUL DE
Ultimul obiectiv al combina

tului siderurgic de la Dunaj- 
văros — laminorul la rece — 
a intrat, de curînd în funcțiu
ne. Cu aceasta, construcția 
combinatului, începută odată 
cu cea a orașului, acum 15 ani, 
s-a terminat.

Noul laminor dă o producție 
anuală de 250 000 tone de la
minate. El poate realiza 
produse în grosime de pînă 
la 0,25 milimetri, necesa
re pentru fabricarea de pie
se ușoare, miniaturale, impuse 
de cerințele tehnicii actuale. 
Laminorul va asigura necesi-

LA DUNAJVÄROS 
tățile interne de oțeluri fine 
laminate și va crea totodată 
excedente pentru export.

In hala laminorului, care o- 
cupă o suprafață echivalentă 
cu cea a 10 terenuri de fotbal, 
sînt montate mașini de fabri
cație sovietică, austriacă, vest- 
germană. încă în acest an, la
minorul la rece va produce 
20 000 de tone laminate.

In viitor se prevăd noi lucrări 
pentru modernizarea procese
lor de producție ale combina
tului, supranumit „inima de 
oțel“ a Ungariei socialiste.

A. POP

Resurse naturale 
puse în valoare

Potecile munților și văilor pi
torești ale Bulgariei sînt străbă
tute nu numai de turiști, iubi
tori ai frumuseților naturii, ci 
și de numeroși geologi. Cu 
20 de ani în urmă, în Bul
garia nu existau decît 17 in
gineri geologi, care dispuneau de 
instrumente și aparate rudimen
tare. Astăzi la lucrările geologice 
de explorare șl exploatare a bo
gățiilor subterane iau parte pes
te 13 500 de geologi, geofizicieni, 
geochimiști, tehnicieni sondori șt 
alții.

Cercetările geologilor au dus la 
concluzia că resursele energetice 
din cîmpia Traciei ar putea a- 
sigura 70 la sută din producția 
de cărbuni și circa 45 la sută din 
producția de energie electrică a 
țării. In partea centrală a mun
ților Sredna Gora, pe cursul rîu- 
lui Medet, au fost identificate în
semnate rezerve de minereu de 
cupru. După calculele specia
liștilor, zăcămintele de aici s-ar 
ridica la aproximativ 270 milioa
ne tone minereu. Pentru valorifi
carea acestor zăcăminte s-a con
struit un combinat de îmbogățire 
a minereului. Concentratul de 
cupru este prelucrat în continu
are la Combinatul din Pirdop. 
Lucrări de prospectare se desfă
șoară și în apropierea orășelului 
Etropole, unde se apreciază că ar 
exista rezerve de minereu de cu
pru mult mai mari decît cele din 
partea centrală a munților Sred
na Gora.

In 1951, la Tiulenovo, în apro
piere de Varna, a intrat în func
țiune prima sondă de țiței din 
Bulgaria. Lucrările de prospec
țiuni au fost extinse și în nordul 
țării, în cîmpia Plevnei, unde în 
ultima vreme au fost determina
te cîteva zăcăminte. La Doini 
Dîbnik s-a descoperit un impor
tant zăcămînt de țiței, iar la Ci- 
ren altul de gaze naturale. O 
cifră semnificativă: în ultimii 16 
ani s-au executat în Bulgaria 
peste 4,5 milioane metri liniari 
foraje de prospecțiuni și exploa
tare.

C. LINTE
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•/Vedere din Phenian (R.P.D. Coreeană)

Ședința Prezidiului Consiliului
Mondial al Păcii
Documentele adoptate
SOFIA 24 (Agerpres). — Ședința 

Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, care și-a desfășurat lucrările 
la Sofia, a adoptat mai multe docu
mente în legătură cu problemele 
internaționale actuale. In comuni
catul final se arată că au fost dez
bătute situația din Vietnam, Rhode
sia, Aden, din țările latino-ameri- 
cane, problema luptei împotriva co
lonialismului, pentru independență 
națională, precum și problema de
zarmării, lichidării pactelor milita
re și a bazelor militare străine.

In legătură cu situația din Viet
nam, participanții la reuniune au 
adoptat un apel adresat luptăto
rilor pentru pace din întreaga lume.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii cere să se întreprindă acțiuni 
eficace pentru a determina guver
nul american : 1. Să pună capăt a- 
gresiunii din Vietnamul de sud, să 
retragă trupele, armamentul și ca
drele militare americane din Viet
namul de sud, să dea poporului 
vietnamez posibilitatea de a-și reg
lementa singur treburile sale ; 2. Să 
înceteze imediat războiul nimicitor

al forțelor aeriene și navale ame
ricane împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, țară independentă și 
suverană ; 3. Să recunoască Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, reprezentantul unic și 
autentic al celor 14 milioane de 
sud-vietnamezi.

în rezoluția cu privire la situa
ția din Rhodesia se arată că pro
clamarea unilaterală a indepen
denței de către guvernul minorită
ții albe, fără a ține seama de po
porul Zimbabwe, reprezintă insta
larea unui regim de opresiune ra
sială.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a adresat un mesaj țărilor 
participante la conferința popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină, care va avea loc la Havana 
în ianuarie 1966, și a anunțat că 
va trimite o delegație la această 
conferință.

Prezidiul a hotărît să convoace 
Consiliul Mondial al Păcii în pri
mele zile ale lunii martie 1966 pen
tru a dezbate sarcinile curente ale 
mișcării mondiale pentru pace.

„Problema coreeană 
trebuie rezolvată 
ile însuși poporul 
coreean“

PHENIAN 24 (Agerpres). — în 
legătură cu publicarea „Raportului 
anual al Comisiei Națiunilor Unite 
pentru unificarea și refacerea Co
reei“, în ajunul discutării proble
mei coreene, înscrisă în mod ilegal 
pe ordinea de zi a sesiunii O.N.U., 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității o 
declarație prin care respinge acest 
raport și cere dizolvarea comisiei. 
Forțele armate agresive ale S.U.A., 
se spune în declarație, ocupă astăzi 
Coreea de sud, contravenind prin
cipiilor Cartei O.N.U. Atrăgînd din 
nou militarismul japonez în Coreea 
de sud și trimițînd trupe marionetă 
sud-coreene în războiul agresiv din 
Vietnamul de sud, Statele Unite 
agravează astăzi situația din Co
reea și ridică noi piedici în calea 
soluționării pașnice a problemei u- 
nificării Coreei. Declarația subli
niază că ..astăzi, cheia soluționării 
problemei unificării Coreei constă 
în primul rînd în retragerea tru
pelor americane și a tuturor ce
lorlalte trupe străine din Coreea 
de sud Problema coreeană tre
buie rezolvată de către însuși po
porul coreean, fără nici un ames
tec străin. în conformitate cu prin
cipiul autodeterminării națiunilor“.



La conferința O. S. A. 
critici împotriva 
politicii de imixtiune

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
— „Aproape o unanimitate de pă
reri asupra necesității unui pro
iect de reformă a Organizației Sta
telor Americane, o ezitare evidentă 
în ceea ce privește acțiunea colec
tivă a statelor pe linie militară și 
asupra modului în care va fi codi
ficată solidaritatea economică“. A- 
ceasta este, după părerea agenției 
France Presse, impresia generală 
care se desprinde la sfîrșitul primei 
părți a sesiunii plenare a celei de-a 
doua conferințe extraordinare in- 
teramericane de la Rio de Janeiro.

Reprezentanții Columbiei, Hon
durasului, Panama, Argentinei și 
Republicii Dominicane s-au pro
nunțat marți pentru revizuirea 
Cartei O.S.A. în sensul „dinami
zării“ organizației. In același 
timp, referitor la propunerile

legate de așa-numita „securitate 
colectivă“, Columbia, Chile, Uru
guay și Mexic au insistat din nou 
pentru respectarea principiului 
neintervenției. Jaramillo Arrubla, 
ministrul afacerilor externe al Co
lumbiei, a condamnat cu hotărîre 
proiectul „forțelor interamericane“ 
ca pe o acțiune ce contravine însăși 
principiilor O.S.A. Delegatul statu
lui Panama s-a referit la proble
mele economice ale continentului, 
declarîndu-se în favoarea unui 
„nou sistem de cooperare economi
că“ între țările latino-americane. 
Și. ministrul afacerilor externe al 
Argentinei. Miguel Zavala Ortiz, 
s-a pronunțat pentru o colaborare 
mai strînsă între state, dar „fără 
constituirea unui organism supra
national",

Dubna :

Un fenomen nou 

în fizica nucleară 

descoperit de fizicieni 

români și sovietici

MĂSURI ÎNDREPTATE
ÎMPOTRIVA partidului comunist

• Adoptarea unui amendament antidemocratic 
la constituție • Mari 
la Khartum
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Simbàtà in S. U. A.

20 000 de demonstranți 
vor participa la „marșul păcii“

WASHINGTON 24 (Agerpres).— 
Potrivit previziunilor organizato
rilor, aproximativ 20 000 de per
soane din toate statele S.U.A. vor 
participa sîmbătă la „Marșul asu-

„Lupta contra legii 
McCarran este lupta 
pentru democrație“

Cuvîntarea lui Gus Hali
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Marți a avut loc la New York un 
miting organizat de Partidul Co
munist din S.U.A., în legătură cu 
hotărîrea Curții Supreme a S.U.A., 
care a recunoscut că urmărirea 
membrilor partidului comunist, po
trivit legii McCarran, contravine 
constituției. La miting au par
ticipat conducătorii Partidului Co
munist din S.U.A., reprezentanți 
ai „Comitetului cetățenilor care 
luptă pentru apărarea dreptu
rilor constituționale“, reprezen
tanți ai „Organizației mun
citorilor catolici“ și ai altor or
ganizații progresiste.

Luînd cuvîntul la miting, Gus 
Hali, unul din conducătorii Parti
dului Comunist din S.U.A., a a- 
rătat că lupta împotriva legii 
McCarran este lupta pentru de
mocrație, pentru drepturi civile, 
pentru pace. El a condamnat po
litica guvernului american care 
continuă să intensifice agresiunea 
în Vietnam. Poporul american, a 
arătat Hali, nu poate fi împiedi
cat să-și ridice glasul de protest 
împotriva războiului agresiv dus 
în Vietnam și să lupte pentru 
pace și pentru drepturi civile.

pra Washingtonului pentru pace 
în Vietnam“ inițiat de „Comitetul 
național de luptă pentru o politică 
nucleară rezonabilă“ din S.U.A.

Miercuri dimineața ziarul „New 
York Times“ publică pe o pagină 
întreagă un apel la participarea 
la marș. în apel se spune între 
altele : „Sîntem foști combatanți 
ai armatei americane, ai marinei, 
marinari, ai armatei aeriene, gră
niceri de coastă și ai marinei co
merciale. Propria noastră expe
riență privind ororile războiului ne 
face să luptăm pentru pace, ne 
inspiră responsabilitatea și necesi
tatea de a ne-o exprima. Conside
răm că războiul dus în Vietnam 
nu este o cauză justă. A sprijini 
politica americană actuală în Viet
nam nu înseamnă a da dovadă de 
patriotism“.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că un grup 
de fizicieni români și sovietici, 
care lucrează la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna, au descoperit pe cale ex
perimentală un fenomen nou în 
fizica nucleară.

Ei au constatat că, sub acțiu
nea unor particule denumite me- 
zoni miu minus, se modifică sim
țitor mecanismul de fisiune a 
nucleelor grele. Acest fenomen, 
care fusese prezis anterior de te
oreticianul sovietic David Zarețki, 
dar nu a fost observat de nimeni, 
a fost identificat p.e cale experi
mentală la Dubna în cursul stu
dierii fisiunii nucleelor de pluto
niu. Ținta cu conținut de pluto
niu a fost bombardată cu mezoni 
miu minus, obținuți la slncroci- 
clotronul instalat în laboratorul 
pentru probleme nucleare al 
Institutului unificat.

După părerea oamenilor de 
știință, în prezent există posibi
litatea ca să ia naștere o nouă 
orientare în cercetări, de natură 
să aducă rezultate valoroase pe 
linia rezolvării problemelor folo
sirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

Succesul experiențelor a fost 
asigurat datorită folosirii unei a- 
paraturi electronice foarte preci
se cu funcționare rapidă, precum 
și a unor dispozitive sensibile, 
realizate la Dubna și la Institu
tul de fizică atomică din Bucu
rești. Construirea aparaturii și 
montarea experimentelor au fost 
conduse de cercetătorii științifici 
principali Marius Pătrașeu (Ro
mânia) și Anatoli Ignatenko 
(U.R.S.S.).

KHARTUM 24 (Agerpres). — In 
urma unei ședințe care a durat 
9 ore. Adunarea Constituantă a 
Sudanului a aprobat la cea de-a 
treia citire amendamentul la con
stituție. care permite guvernului 
să interzică partidul comunist din 
această țară și alte organizații de
mocratice. Referindu-se la surse 
din Khartum, agenția Reuter men
ționează că. pe baza acestui a- 
mendament, guvernul intenționea
ză să prezinte săptămîna viitoare 
Adunării constituante hotărîrea 
de interzicere a partidului.

Deși proiectul de amendament a 
fost aprobat de Adunarea consti
tuantă, datorită majorității pe care 
o dețin partidele de dreapta 
UMMA și național-unionist, o 
serie de deputați, chiar din partea 
partidului national-unionist, au 
votat împotrivă. în intervenția sa 
din cadrul dezbaterilor, deputatul 
național-unionist Musa-Al-Muba- 
rak a arătat că „amendamentul 
discutat poate fi folosit împotriva 
tuturor celor care cred în demo
crație“. „Nu recunoaștem legea cu
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Colonialismul portughez 
din nou condamnat la O.N.U.

Acțiuni agresive 
tailandeze 
la frontiera Cambodgiei

PEKIN 24 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a dat publicității la 
23 noiembrie o declarație în care 
condamnă energic atacul prin sur
prindere întreprins recent de for
țele armate tailandeze împotriva 
unui post de frontieră cambodgian 
din provincia Koh Kong. „Gu
vernul chinez — se spune în de
clarație — reafirmă că poporul 
chinez va continua să acorde po
porului cambodgian un sprijin 
neclintit în lupta sa justă împo
triva agresiunii“.

★
HANOI 24 (Agerpres). — 

nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care denunță acțiu
nile agresive ale autorităților tai
landeze împotriva Regatului Cam- 
bodgiei, și exprimă sprijinul de
plin al guvernului R. D. Vietnam 
și al poporului vietnamez pentru 
poziția justă a guvernului cam
bodgian.

privire la adoptarea acestui amen
dament, care duce la interzicerea 
activității P.C. din Sudan — a 
declarat deputatul comunist Omar 
Mustafa — și o considerăm anti
constituțională. Vom duce o luptă 
deschisă pentru apărarea dreptu
rilor democratice“.

în capitala Sudanului au avut 
loc mari manifestații împotriva a- 
cestei hotărîri. Pentru a zădărnici 
demonstrațiile în favoarea Parti
dului Comunist din Sudan, parti
dele de dreapta au organizat pro
vocări, care s-au soldat cu nume
roși răniți. Agenția Reuter rela
tează că poliția a înconjurat 
clădirile guvernamentale, precum 
și clădirea radiodifuziunii. Un nu
măr de 50 de persoane, printre 
care și Ahmed Hamid, fost mi
nistru și secretar al partidului de
mocratic al poporului, au fost 
arestate.

La 23 noiembrie a avut loc o șe
dință a Comitetului Central al 
P. C. din Sudan. După ședință, se
cretarul general al partidului, 
Mahgub, a declarat presei că C.C. 
al P.C. din Sudan a hotărît să no 
se supună hotărîrii cu privire la 
interzicerea partidului comunist. 
Comitetul Central, a spus el, con
sideră această hotărîre ilegală, în- 
trucît ea se bazează pe o modifica
re nelegală a constituției. Consti
tuția nu poate fi schimbată de ac
tuala Adunare constituantă. Parti
dul Comunist din Sudan, a spus 
Mahgub, își va continua activitatea 
și lupta pentru apărarea constitu
ției.

I 
i 
§
I
I
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Privesc o fotografie : 
înfr-o sală, zeci de 
copii, stînd în ge
nunchi și-n coate, iar 
în fața lor, pe un po
dium, un bărbat. Pe
deapsă, ritual ? Nu — 
ci o obișnuită zi de în
vățătură din viața u- 
nor copii din Coreea 
de sud, într-o sală fă
ră pupitre, fără bănci 
și pe punctul de a se 
prăbuși. Asemenea săli 
de clasă au fost nu
mite „cutiile școlare 
de conserve*.

„Necazuri mici*, ca 
pentru învățămîntul e- 
lemenfar, ținînd, poa
te, de neglijența unor 
autorități locale ? Nici
decum — este vorba 
de o atitudine cu un 
scop bine definit, de 
un sistem. în învăță- 
mîntul mediu și supe
rior aceste necazuri nu 
numai că nu dispar, 
dar se înmulțesc — în 
schimb, dispar... elevii. 
Pe de o parte, pentru 
că un tînăr care ar 
vrea să parcurgă toate 
treptele învățămîntului, 
de la școala pri
mară la universitate, 
are nevoie — potrivit 
unor calcule — de o 
sumă de bani egală cu 
salariul unui muncitor 
pe timp de 27 de ani ; 
pe de altă parte, pen
tru că poliția sud-co-

Nicolae Ț1C

reeană își spune dras
tic opinia în materie 
de „învățămînt”. De 
altfel, puțini dintre 
studenții care izbutesc 
să-și ducă studiile pînă 
la capăt au posibili
tatea să-și practice pro
fesia pentru care s-au 
pregătit. Statisticile o- 
ficiale sud-coreene ne 
informează că abia 
15 la sută dintre 
diplomații universitari 
reușesc să găseas
că de lucru ; 40—50 
la sută sînt recrutați în 
armată, mulți dintre a- 
ceștia fiind trimiși să 
moară pentru o cauză 
străină, pe frontul a- 
merican din Vietnamul 
de sud. Ceilalți au o 
singură perspectivă — 
aceea de a fi șomeri 
cu diplomă.

De curînd, fobia față 
de cultură a autorită
ților sud-coreene s-a 
reafirmat prin hotărîrea 
de a interzice editarea 
sau intrarea în țară a 
„Donului liniștit* — o- 
pera unui laureat al 
Premiului Nobel. E de 
la sine înțeles că în- 
fr-un climat de teroare 
și obscurantism, ase
menea opere nu pot fi

privite cu seninătate șl 
înțelegere... estetică de 
către cercurile guver
nante.

în urmă cu douăzeci 
de ani, americanii de
barcați în Coreea de 
sud anunțau că inten
ționează să transforme 
această parte a lumii 
înfr-o „vitrină a demo
crației occident!©* 
spre Asia. Cum*7 ’là 
faimoasa „vitrină1 in 
momentul de față i ..ă- 
vășifă de șarjele poli
ției și de bombe lacri
mogene, plină de ares
tați, șomeri, analfabeți.

învățămînt, cultură, 
democrație? Pentru gu

și 
sa aceste cu- 

un

vernul marionetă 
poliția 
vinfe au căpătat 
conținut suspect. Cum 
o să aibă nevoie de 
școli și de biblioteci, și 
de oameni luminați, un 
regim antipopular, ne
voit să se mențină prin 
violență și înșelăciune? 
Unui asemenea regim îi 
convin de minune ob
scurantismul, automatis
mul în gîndire, 
de informare. Drept 
care, cea mai 
parte a bugetului este 
afectată cheltuielilor 
militare și polițienești, 
învățămîntului și râu
rii li se creează cv ,i- 
(ii fot mai favotf£>ile, 
dar de ...anihilare.

lipsa

maro

NEW YORK 24. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Consiliul de Securitate 
al O.N.U. și-a încheiat marți dez
baterile privind situația din teri
toriile africane de sub tutelă por
tugheză. Cu șapte voturi pentru și 
patru abțineri (S.U.A., Anglia, 
Franța și Olanda) a fost adoptat 
proiectul de rezoluție propus de 
Coasta de Fildeș, Iordania și Mala- 
yezia, căruia i s-au adus o serie de 
amendamente importante. Unul 
din aceste amendamente, propus 
de delegația Uruguayului, a exclus 
paragraful care cerea tuturor sta
telor membre ale O.N.U. să boico
teze în colectiv comerțul cu Portu
galia. Rezoluția condamnă guver
nul portughez pentru nerespecta-

rea hotărîrilor precedente ale Con
siliului de Securitate și ale Adună
rii Generale a O.N.U. în această 
problemă și pentru refuzul de a 
acorda popoarelor din colonii drep
tul la autodeterminare. Consiliul 
de Securitate, se arată în rezoluție, 
confirmă că politica Portugaliei, 
atît față de populația africană din 
colonii cît și față de țările înveci
nate cu acestea, „periclitează se
rios pacea și securitatea internațio
nală". Rezoluția recomandă tuturor 
statelor membre ale O.N.U. să se 
abțină de a mai acorda Portugaliei 
ajutor care ar putea fi folosit în 
reprimarea popoarelor din colonii, 
și să ia măsurile necesare pentru a 
împiedica livrările și vînzările de 
armament și muniții Portugaliei.

GENEVA. Alegerile pentru 
Consiliul de Stat al Genevei au 
marcat un puternic progres al 
partidului muncii. în raport eu 
alegerile din 1961 pentru Mare
le Consiliu, comuniștii au cîști- 
gat în oraș un avans de 46 la 
sută. Pe ansamblul comunelor 
suburbane, procentul este mai 
ridicat : 54 la sută. Dacă în ale
gerile trecute ei au obtinut în 
comune 14,9 la sută din totalul 
voturilor exprimate, anul acesta 
au cîștigat 21,3 la sută. Princi
palii cîștigătorl ai scrutinului 
sînt creștin-socialii și socialiștii.

Situația politica din Republica Dominicană continuă să rămînă încordată. Pe stră
zile orașelor au loc zilnic mitinguri și manifestații de protest împotriva prezenței for

țelor intervenționiste. In fotografie : o demonstrație a femeilor la Santo Domingo
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Locuitorii Norvegiei s-au obiș
nuit ca în fiecare primăvară să 
audă trosnetul ghețarilor în 
curs de topire. Deși acum ne aflăm 
în prag de iarnă, norvegienii disting 
și în acest anotimp un fel de zgo
mote care evocă pe cele de pri
măvară. Nu este vorba de topirea 
ghețarilor, ci de pîrîiturile carac
teristice unui alt fel de bloc de 
gheață — blocul atlantic. In Nor
vegia acestor zile, scrie ziarul 
norvegian „Aftonbladet*, „există un 
puternic curent de idei în favoa
rea unei revizuiri a angajamen
tului acestei țări față de N.A.T.O., 
în sensul reîntoarcerii la situația 
care a precedat angajarea sa față 
de pactul atlantic".

Este cunoscut că ideea revizuirii 
N.A.T.O., pe măsură ce se apropie 
anul 1969 (cînd se împlinește ter
menul de 20 de ani pentru care a 
fost încheiat inițial Tratatul nord- 
atlantic), este tot mai prezentă în 
declarații oficiale, în coloanele 
ziarelor occidentale, pe ordinea de 
zi a diferitelor reuniuni ale parla
mentarilor din țările occidentale, 
în discuțiile din diverse alte foruri 
ale acestor țări. Există un consens 
aproape general că, în condițiile 
internaționale radical schimbate 
față de situația din 1949 cînd a 
fost încheiat pactul, N.A.T.O. tre
buie reorganizat, preconizîndu-se 
diferite reforme — de la schimbări 
cu totul neesențiale pînă la cere
rea de a se pune definitiv capăt 
acestui produs și instrument al 
războiului rece. In principalele 
țări europene din N.A.T.O. acest 
curent exprimă, cu intensități va
riabile de la țară la țară, împotri
virea față de dominația america
nă în alianță, tendința de a se asi
gura uneia sau alteia dintre ele un 
rol corespunzător cu ponderea sa 
economică și militară crescută, în 
raport cu S.U.A. In același timp, 
în țările mici din N.A.T.O., cererile 
de revizuire a pactului reilectă 
nemulțumirea față de condițiile 
de inegalitate în care sînt ptise 
aceste țări, față de consecințele 
nefaste care au decurs din par
ticiparea lor la această organizație, 
față de riscurile la care sînt 
expuse în eventualitatea unui 

conflict. Caracteristică In a- 
ceastă privință este starea de spi
rit din țările care formează ceea 
ce se cheamă „flancul nordic* al 
alianței, de pildă Norvegia.

Ca șl alte țări, Norvegia a fost 
atrasă în N.A.T.O. fluturîndu-i-se 
prin fața ochilor o serie de avan
taje de ordin politic, economic, mi
litar. Dar cei 17 ani care au trecut 
de atunci au putut să arate convin
gător opiniei publice că nu de a- 
vantaje poate fi vorba, ci, dimpo
trivă.

In baza obligațiilor de membru 
al alianței, o mare parte din bu
getul țării este alocată pentru în
treținerea armatei și cheltuieli le
gate de înarmare. Numai în acest 
an, pentru cheltuieli militare este 
alocată suma de 1 900 de milioane 
de coroane, cu 200 milioane de 
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coroane mai mult decît în anul 
precedent.

Aceste cheltuieli se răsfrîng ca 
o grea povară asupra econo
miei Norvegiei. Țară cu bogate 
resurse naturale, cu o Industrie 
relativ dezvoltată, Norvegia cu
noaște o serie de dificultăți eco
nomice. Deficitul comerțului exte
rior reprezintă una dintre princi
palele probleme economice alo ță
rii. Legat de aceasta, deficitul ba
lanței de plăți se va ridica, în a- 
cest an, la suma de 957 milioane 
coroane. Exemplul Norvegiei con
firmă aprecierea revistei lon
doneze „Spectator*, care scria 
că „majoritatea țărilor N.A.T.O. nu 
pot duce Ia nesfîrșit, în condițiile 
unei economii de pace, povara 
unei politici externe de război".

Unele dificultăți decurg totodată 
din îngrădirile impuse Norvegiei 

de către unii din aliații din 
N.A.T.O., grupați în A.E.L.S. sau 
în Piața comună. Referindu-se la 
acest aspect, revista britanică „E- 
conomist' arată : „Suprataxa bri
tanică asupra importurilor și dis
criminările tarifare ale celor șase 
țări membre ale Pieței comune 
constituie un handicap serios pen
tru capacitatea de export a Nor
vegiei..."

In opinia publică norvegiană se 
pune tot mai frecvent întrebarea : 
ce a dobîndit țara în schimbul a- 
cestor sacrificii ? O mai mare secu
ritate î Perioada celor 17 ani stă 
mărturie că din partea țărilor so
cialiste nu numai că n-a existat șl 
nu există nici o amenințare la a- 
dresa securității, ci, dimpotrivă, 
s-a manifestat și se manifestă con
stant dorința de dezvoltare a 

relațiilor și de colaborare re
ciproc avantajoasă. Toate a- 
cestea explică de ce în cercuri 
tot mai largi din Norvegia 
participarea la N.A.T.O. a a- 
juns să tie considerată — așa 
cum scrie „Aftonbladet* — „o a- 
devărata nenorocire”. Adeseori co
mentariile de presă contrapun si
tuația țării vecine cu Norvegia — 
Suedia — care beneficiază de un 
șir de importante avantaje datori
tă politicii sale de neaderare la 
blocuri militare.

Sub presiunea curentului de o- 
pinie publică, încă fostul guvern 
a considerat necesar să adopte 
unele măsuri apreciate în presa 
occidentală ca o „rezistență" față 
de N.A.T.O. Astfel, Norvegia a re
fuzat amplasarea bazelor militare 
străine pe teritoriul țării ; ea a fost 
prima țară din N.A.T.O. care și-a 

modificat poziția — de la neparticl- 
pare la proiectatele forțe nucleare 
multilaterale, la opoziția fățișă față 
de acestea. Totuși, fostul gu
vern nu a manifestat consec
vență în această direcție și unii 
comentatori au explicat și prin a- 
ceasta cauzele înfrîngerii în ale
geri a partidului muncii (social-de
mocrat), a cărui emanație era gu
vernul Gerhardsen.

In cadrul .recentelor alegeri, 
s-a făcut simțit și în alt mod 
pulsul opiniei publice. In com
parație cu alegerile precedente, 
s-au produs deplasări spre acele 
partide care se pronunță împotriva 
apartenenței la N.A.T.O. Astfel, 
partidul Venstre, care s-a prezen
tat în alegeri cu un program ce 
prevedea organizarea în 1969 a 
unui referendum în legătură cu 

participarea mai departe a Nor
vegiei la N.A.T.O., a obținut 10,4 
la sută din voturi în comparație cu 
numai 9 la sută în alegerile din 
1961. Numărul alegătorilor susțină
tori ai Partidului socialist-popular, 
care se pronunță pentru ieșirea 
Norvegiei din pactul atlantic, s-a 
triplat din 1961 pînă la recentele 
alegeri.

Acum, după alegeri, ceea ce s-a 
numit în presa norvegiană curentul 
anti-N.A.T.O. a căpătat o nouă 
intensitate. In Storting (parla
ment) un șir de deputați s-au 
pronunțat pentru revizuirea politi
cii externe, subliniind pericolul pe 
care îl reprezintă participarea țării 
la N.A.T.O. Finn Gustavsen, depu
tat din partea Partidului socialist- 
popular, a declarat că participarea 
Norvegiei la N.A.T.O. nu permite 
promovarea unei politici sincere de 

pace. Președintele partidului Ven
stre, Gustav Garbo, a afirmat că 
N.A.T.O. nu trebuie considerat un 
scop în sine șl că „trebuie să exis
te speranța că dezvoltarea va mer
ge într-o direcție care să permită 
să nu se facă uz de o cursă inten
sivă a înarmărilor".

In ceea ce privește noul guvern, 
în declarația-program s-a consem
nat că Norvegia va duce față de 
N.A.T.O. o „politică neschimbată". 
Ulterior, noul ministru de externe, 
J. Lyng, a declarat că există argu
mente foarte serioase pentru ca 
țara sa să părăsească N.A.T.O. în 
1969, adăugind însă că ar exista și 

argumente în sens contrar. Guvernul 
de la Oslo a făcut cunoscut faptul 
că Norvegia nu va participa la con
ferința miniștrilor apărării ai țărilor 
membre ale N.A.T.O., care are loc 
la Paris între 26 șl 27 noiembrie.

O dată cu afirmarea curentului 
critic față de N.A.T.O., care este 
apreciat ca fiind numai un început, 
unii oameni politici influenți con
tinuă să se pronunțe, cu stăruință, 
pentru „orientarea atlantică". Fos
tul premier Gerhardsen a desfășu
rat recent o amplă pledoarie pro- 
N.A.T.O.

In același timp, în presa occiden
tală se vorbește frecvent despre 
manifestarea în Norvegia, inclusiv 
în cercurile oficiale, a unei ten
dințe spre „neutralitate*, despre 
studierea posibilităților în vederea 
încheierii unei alianțe defensive în
tre Norvegia și Suedia, în cazul în 
care prima ar părăsi N.A.T.O. Este 
semnificativ că ideea unei alianțe 
defensive între cele două țări ve
cine este sprijinită în special de 
tineret. Totodată, în opinia publică 
norvegiană crește interesul pentru 
dezvoltarea relațiilor economice cu 
țările socialiste, ca o tendință care 
corespunde intereselor economice 
ale țării, cerințelor colaborării in
ternaționale.

In viața politică a „țării fiorduri
lor" începe să se resimtă, în mod 
incontestabil, un vînt nou, favorabil 
slăbirii încordării, conviețuirii paș
nice și unei securități reale în Eu
ropa și în lume.

Adriana SOCEC 
Eugen IONESCU

LEOPOLDVILLE. In regiunea localității Bukavu (Congo Oriental) 
s-a semnalat o intensificare a activității patrioților congolezi. La 
cincizeci de kilometri de această localitate patrioții au aruncat în aer 
un pod, întrerupînd circulația pe șoseaua dintre Bukavu și Kaliba. 
Unitățile guvernamentale trimise în zona respectivă au fost supuse 
tirului de mitraliere de către patrioți.

MOSCOVA. A fost! semnat a- 
cordul cu privire la dezvoltarea 
continuă a colaborării in dome
niul economic și tehnic între 
U.R.S.S. și Cuba. Acordul a fost 
semnat de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de Râul 
Casțro Ruz, locțiitor al primului 
ministru și ministru al forțelor 
armate revoluționare ale Cubei. 
La semnarea acordului au asistat 
Leonid Brejnev, Alexei Kosighin, 
Anastas Mikoian și alți conducă
tori sovietici.

CIUDAD DE GUATEMALA. Asocia
ția ziariștilor guatemalezi a hotărît să 
suspende sărbătorirea „Zilei ziaristu
lui", care urma să albă loc la 30 no
iembrie a.c., în semn de protest îm
potriva arestării iul Ramiro Blanco, di
rectorul publicației „Guatemala Flash“, 
Motivul arestării este publicarea în 
„Guatemala Flash" a unui articol care 
descrie torturile la care sînt supuși 
deținuți) politici din Guatemala.

CAIRO. E. Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
care face o vizită oficială în 
R.A.U., a început convorbirile cu 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. Cei doi oameni de stat au 
discutat probleme în legătură cu 
situația actuală internațională și 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

VIENA. Cancelarul Austriei, dr. 
Josef Klaus, va pleca săptămîna 
viitoare într-o vizită de 4 zile în 
S.UA. în comunicatul guvernului 

auslriao se arată că dr. Klaus se 
va întîlni cu secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Dearj 
Rusk, și va lua cuvîntul în Ät tr 
narea Generală a O.N.U.

PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că președintele P. C. Chinez, 
Mao Tze-dun, a primit la 24 noiem
brie pe scriitoarea Anna Louise 
Strong și alți oaspeți din S.U.A., 
cu care a avut o convorbire cor
dială.

ADDIS ABEBA. La Addis Abeba 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, și împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, anunță agenția B.T.A. 
în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat în spiritul înțelegeri 
reciproce, au fost abordate 7 
bleme de interes reciproc, precu^ 
și -unele probleme internaționale, 
în Încheierea tratativelor a fost 
semnat un comunicat comun.

MOSCOVA. Cu prilejul împli
nirii a 90 de ani de la nașterea 
lui A. Lunacearski (1875—1933), 
vechi militant al P.C.U.S., fost 
comisar al poporului pentru pro
blemele învățămîntului pînă în 
anul 1929, la Moscova a avut loc 
marți o adunare solemnă.

BRUXELLES. în noaptea de 
marți spre miercuri a încetat din 
viată, în vîrstă de 89 de ani, re
gina Elisabeta a Belgiei, în urma 
unei crize cardiace.
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