
f

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂI

oameni de știință

activității 
din țara

la nece- 
cercetării 
domeniile

loan VLANGA
coresp. „Scînteii

«

3© BANS

Centrul de calcul

■

Fabrica de azot 1962, centru] nostru

martie 1966
vechi" ® Moda in vitrine

OIN LUMEA LARGA

Ää (Continuare în pag. a îî-a)

— Care
Centrului

înfr-unul din numerele viitoare 
ziarului vom reveni cu amănunte asu
pra acestei Importante acflunl.

sînt preocupările 
de calcul ?

Uzinele „EIectroputere°-Cralova. în secția montaj ge
neral al locomotivelor Diesel electrice

ori

Un nou bloc do locuințe se ridică po Calea Grl- 
vlțe! din Caplială

Foto : Gh. Vlnțll«

tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației
Ss
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Locatarul 
din blocul 

spus : „Am che- 
două ori instalato- 

degeaba“. O situație 
— mai ales pentru 

am întîl-

La Baia Mare, în cartierul 
de pe malul Săsarului, au fost 
predate „la cheie“, în ultimele 
luni, patru blocuri cu 210 a- 
partamente. Două dintre ele 
au primit la recepție califica
tivul „foarte bine“, unul a fost 
cotat cu „bine“, iar altul — cu 
„suficient“. în procesele ver
bale, încheiate de comisia de 
recepție, au fost însă consem
nate o serie de deficiențe de e- 
xecuție, cu indicația ca con
structorul să le remedieze, așa 
cum prevăd normele legale, în 
cel mai scurt timp. Beneficia
rul însă nu a fost îndeajuns de 
exigent, iar constructorul și-a 
uitat repede propriile obligații. 
Ca urmare, deficiențele au ră
mas intacte șl după mutarea 
locatarilor.

însoțiți de ing. ALEXAN
DRU SZILAGHI, din partea 
șantierului, și TEOFIL A- 
RANCUTEANU, din partea 
beneficiarului (întreprinde
rea de gospodărire a ora
șului Baia Mare) am vizitat 
zilele trecute cele patru 
blocuri. O primă impresie pe 
care ne-am făcut-o cu acest 
prilej a fost starea necores
punzătoare a finisajului: de
nivelări, pete mari, neunifor- 
mitate în colorit, pușcături și 
crăpături în pereți și plafoane, 
în unele apartamente, soclurile 
vopsite în ulei din bucătării 
erau... tehnicolore. Parchetul 
avea spații mari între lamele.

Aproape în fiecare aparta
ment ni s-au arătat calorifere 
care curg, pardoseli înnegrite 
din cauza apei, 
loan Drăghlci, 
11, ne-a 
mat de 
rii, dar 
penibilă
însoțitorii noștri 
nit în apartamentul cu nr. 20 
al aceluiași bloc. Din cauza 
spargerii instalației, a fost ne
cesar să se taie o porțiune de 
conductă și să se sudeze o alta 
în locul ei. Nimic rău pînă a- 
ici. Dar la plecare, instalatorii 
au lăsat totul... baltă; peretele 
afumat și spart în mai multe 
locuri, iar conductele nevop
site.

Enumerarea acestor defici
ențe denotă că beneficiarul și 
constructorul nu privesc încă 
cu toată răspunderea problema 
calității lucrărilor. Dar, după 
cum se știe, pe filiera predării 
unui bloc terminat intervine și 
comisia de recepție. Ce au fă
cut membrii acestei comisii ? 
Din cele relatate și din discu
țiile avute pe șantier s-a des
prins că el s-au limitat doar 
la consemnarea unor deficiențe 
mărunte, vizibile la suprafață, 
fără să verifice amănunțit ca
litatea lucrărilor. în loc să do
vedească un înalt spirit de exi
gență, de intoleranță față de 
orice neajunsuri, comisia de 
recepție s-a făcut și ea părtașă 
concepției profund greșite po
trivit căreia „merge și așa“. 
Oare, dacă ar fi fost vorba de 
locuințe în care s-ar fi mutat 
ei -înșiși, la fel le-ar fi recep
ționat membrii comisiei ?

Pe șantierul noului cartier 
în construcție am stat de vor
bă cu cadre tehnice care con
duc direct lucrările. Am pus 
întrebarea : Există posibilități 
pentru evitarea deficiențelor 
semnalate de locatari, înainte 
de a fi date în folosință apar
tamentele ?

— Acest lucru e posibil, 
ne-a spus maistrul ION PRI- 
COP, secretarul comitetului 
de partid al grupului de șan
tiere. Părerea mea este că nu 
s-a muncit îndeajuns cu oa
menii, că maiștrii nu-și exer
cită pe deplin atribuțiile ce le 
au.

(Continuare în pag. a V-a)
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tuni, 6 decembrie, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân a avut loc o întîlnire cu oa
meni de știință și cadre de condu
cere din aparatul de stat și din e- 
conomie. La întîlnire au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș 
și Manea Mănescu. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu măsurile ce se cer luate 
pentru aplicarea în viață a indica
țiilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
organizării și orientării 
de cercetare științifică 
noastră.

Vorbitorii s-au referit 
sitatea intensificării 
științifice, în special în 
de care depinde progresul econo-

miei șl culturii naționale, a valori
ficării mai bune a forțelor de care 
dispunem și a posibilităților pe 
care le creează în această direcție 
avîntul continuu al industriei și 
agriculturii socialiste, noile între
prinderi moderne construite pe cu
prinsul țării. Numeroși oameni de 
știință au subliniat în cursul dis
cuțiilor însemnătatea deosebită a 
hotărîrii stabilite de Congresul par
tidului de a se crea Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, me
nit să asigure îndrumarea uni
tară și competentă a muncii știin
țifice din întreaga țară, concen
trarea tuturor forțelor spre obiec
tivele de cea mai mare importanță 
pentru progresul științei românești, 
pentru înflorirea continuă a socie
tății noastre socialiste. Vorbitorii

au făcut propuneri privitoare la a- 
tribuțiile și organizarea acestui vii
tor for științific, precum și referi
tor la soluționarea diferitelor as
pecte ale vieții și muncii oamenilor 
de știință din țara noastră.

Mulțumind, în încheierea dezba
terilor, participanților, pentru pă
rerile exprimate și propunerile fă
cute, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a expus direcțiile principală spre 
care se vor îndrepta în viitor e- 
forturile partidului și statului în 
domeniul dezvoltării științei. Vor
bitorul a subliniat în încheiere ro
lul important ce revine oamenilor 
de știință în aplicarea hotâîîrilor 
Congresului cu privire la dezvolta
rea șl perfecționarea cercetării 
științifice din țara noastră.

Uzina Colorom-Codlea se numără 
printre întreprinderile din regiunea 
Brașov care au raportat îndeplinirea 
planului anual înainte de termen. în 
iegătură cu aceasta, corespondentul 
nostru pentru regiunea Brașov, Nicolae 
Mocanii, a solicitat tovarășului inginer 
MIRON VÎLCU, directorul întreprinde
rii, să răspundă la cîteva întrebări.

— Colectivul uzinei dumnea
voastră și-a îndeplinit planul a- 
nual la producția globală cu 25 
de zile mai devreme. Care este si
tuația îndeplinirii celorlalți indi
catori de plan ?

— în 11 luni, productivitatea munci! 
a crescut cu aproape 5 la sută pesta 
cea planificată. Au fost realizate, de 
asemenea, sarcina de reducere a pre
țului de cost și volumul de beneficii. 
Pe 10 luni s-au obținut economii su
plimentare în valoare de peste un mi
lion lei și beneficii de aproape 800 000 
lei. Calitatea produselor a înregistrat 
o îmbunătățire substanțială.

— Care este stadiul îndeplinirii 
angajamentelor luate pe întregul 
an în întrecerea socialistă ?

— Angajamentele pe întregul an au 
fost realizate integral încă în luna oc
tombrie. Față de 8 milioane lei cu cîf 
ne-am angajat să depășim planul anual 
la producția globală, am realizat în 11 
luni 14 milioane lei. La producția mar
fă, angajamentul a fost și el depășit 
cu aproape 3 milioane lei, iar la eco
nomii cu 500 000 lei. De asemenea, a 
fost realizat integra! și angajamentul 
privind asimilarea'<îh'f'ăBrîcajio a unör 
noi sortimente de coloranți.

— V-am ruga să ne arătați câți
va din factorii care au avut o in
fluență liotărîtoare asupra rezul
tatelor obținute.

— Consider că o însemnătate deo
sebită au avut-o urmărirea și aplicarea 
cu perseverență a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice. Din cele 75 mă
suri prevăzute, colectivul nostru a a- 
plicat 74 pînă la 30 noiembrie.

După aprecierile noastre, pînă la 
30 decembrie, colectivul nostru va da 
în plus produse în valoare de 20 mili
oane lei, din care 6 milioane lei repre
zintă produse destinate exportului.

F.R.B. Discuție despre calitate la unitatea nr. 2
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Marelui Hural Popular ai R. P. Mongole
Luni dimineața, tovarășul Ni

colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, condusă de acad. 
Bazarîn Șirendîb, membru al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Marelui 
Hural Popular, care ne vizitează 
țara la invitația Marii Adunări Na
ționale. —

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., precum și 
Togoociin Ghenden, 
R. P. Mongole

întrevederea 
mosferă caldă,

precum 
ambasadorul 

la București.
a decurs într-o at- 
prietenească.

(Agerpres)

© Impresii de ansamblu © Aspecte noi ale „vadurilor

Parcurgînd arterele comerciale 
ale orașului, privind vitrinele re
înnoite și mulțimea care forfotește, 
asiști la un spectacol atrăgător, 
care te invită irezistibil în interio
rul magazinelor. Dar și la unele 
reflecții.

Constatăm cu toții un progres 
remarcabil în domeniul etalării 
mărfurilor. Exemplele pozitive sînt 
numeroase, această preocupare de 
îmbunătățire făcîndu-se simțită 
destul de evident și reușind să dea 
un aspect nou chiar unor străzi 
cum este „vechiul vad“ al Lipsca
nilor. Insist asupra acestui mic 
„miracol“ scenografic de remarca
bil efect mai ales seara. Cu mij
loace 
tr-un 
front 
nare 
rioare, foste dughene au devenit 
magazine plăcute, chiar cochete. 
Magazinul universal „București“

ne prezintă vitrine mult evoluate 
față de trecut. Cea centrală în
cearcă dezvoltarea unei teme deco
rative legate de anotimp. Cea re
zervată stofelor reușește să reali
zeze o notă de sobră elegantă. Vi-
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PLOIEȘTI — (coresp. „Scînteii”). — 
La Combinatul petrochimic Plo
iești a început să producă prima li
nie tehnologică a noii fabrici de 
oxigen și azot de înaltă puritate. 
Ea are o capacitate de 1 000 mc 
azot șl 300 mc oxigen pe oră. Ea

este înzestrată cu utilaje la nivelul 
tehnicii mondiale, controlul purită
ții azotului realizîndu-se automat 
Azotul produs se va folosi ca gaz 
inert la combinat, iar oxigenul va 
fi utilizat în uzinele constructoare 
de mașini și în alte întreprinderi 
din localitate.

ocuintelor•O

necostisitoare s-a creat în- 
fel o fațadă nouă pentru un 
de clădiri vechi. Prin ordo- 
și unele reamenajări Inte-

, >

comori ale artei 3. PICTURA

O ZI ÎN INSULELE FEROE

trlna laterală din dreapta prezintă 
o etalare aerată, ritmică, apropiată 
de concepția unui stand de expo
ziție. Alegerea modelelor și a cu
lorilor este bine făcută și potrivită 
sezonului. Marea vitrină frontală 
a magazinului universal „Victoria“ 
marchează și ea o linie nouă și 
— am putea spune — curajoasă în 
utilizarea manechinelor. Maniera 
naturalistă este înlocuită cu forme 
umane simbolice, prin care sînt 
subliniate linia caracteristică a 
tăieturii hainelor și mișcarea. At
mosfera de sezon este realizată 
destul de subtil, fiind sugerată de 
cîteva fotografii reprezentînd acti
vități specifice anotimpului. Am 
remarcat efortul etalatorilor aces
tui magazin de a realiza o vitrină 
de atmosferă și prin procedeul 
juxtapunerii de exponate și obiecte 
de decor autentic, legate de tema 
decorativă adoptată (vitrina cu 
confecții decorată cu trofee de vî- 
nătoare). Vitrinele magazinului de 
textile „La papagal“ (de pe strada 
Lipscani) realizează o prezentare 
reușită printr-un procedeu mai ab
stract, fără manechine și decor, ci 
numai cu marfa propriu-zisă. Mica 
unitate specializată „Poșeta“ (stra
da Lipscani) încearcă, prin mij
loace mai modeste, formula expu
nerii „în întuneric“ cu lumina la 
obiect. Procedeul este potrivit pen
tru exponate șl vitrine mici șl me-

rltă a fi extins și perfecționat. 
Galeriile de artă ale Fondului 
Plastic (strada Lipscani) reprezintă 
un exemplu de amenajare arhitec
turală a spațiului interior în acord 
cu grafica, mobilierul și vitrinele. 
Magazinul, în forma sa actuală, se 
armonizează și cu caracterul ge
neral al clădirii, ceea ce constituie 
un merit în plus.

în majoritatea „oglinzilor“ ci
tate, ca și în multe altele, densi
tatea mărfurilor a început să de
vină favorabilă punerii în valoare 
a caracteristicilor produselor pre
zentate. Se realizează astfel și sco
pul comercial al expunerii, și sa
tisfacerea bunului gust. Am insis
tat mai mult asupra aspectului vi
trinelor deoarece acestea sînt Im
portante nu numai pentru prezentarea 
mărfurilor sau pentru reclama maga
zinelor respective ; ele joacă un rol 
de prim rang în realizarea — mal 
mult sau mal puțin fericită — a 
peisajului stradal, al orașului însuși.

Firește, toate aceste realizări nu 
pot fi considerate decît ca un în
ceput promițător. Se mai mani
festă încă destule carențe între 
care amintim lipsa de varietate a 
manechinelor, a suporților de eta
lare și decorului auxiliar. Lipsesc 
corpuri de iluminat adecvate unor 
prezentări moderne de mărfuri 
(eternul tub fluorescent începe să 
fie depășit), ca și grafica publici
tară și decorativă.

în amenajarea interioară a unor 
unități importante — universalele 
„București“ și „Victoria“, bună
oară — s-au făcuf eforiuri remarca
bile în sensul modernizării unor ele
mente de mobilier : rafturi pentru 
stofe, stelaje pentru confecții —

Arh. V. MATIUȘOV

Tnfra 15 țl 22 martie 1966, In întreaga țară 
se va desfășura recensSmînful populației șl 
al locuințelor. în cei aproape zece ani care 
au trecut de la ultimul recensămînt, In țara 
noastră au avut loc profunda transformări so- 
cial-economice, care au determinat importan
te schimbări în numărul șl structura popu
lației. Totodată In acești ani s-a înfăptuit un 
vast program de construcții de locuințe. Prin 
această acțiune sa urmărește obținerea de 
date statistice amănunțite asupra populației 
după diferita caracteristici demografice, so- 
clal-culfurale, economice, profesionale, de re
partiție geografică, asupra fondului da locuin
țe și a condițiilor de locuit. Cunoașterea de
taliată a acestor date este imperios necesară 
pentru elaborarea planurilor anuale și de 
perspectivă ala dezvoltării economiei națio
nale, de ridicare continuă a nivelului de trai 
material și cultural al poporului.

Cu prilejul recensămîntului se vor înregistra 
toți cetățenii români domiciliafi în țară sau 
aflați temporar în străinătate la data recen- 
sămînfului, precum și persoanele de altă ce
tățenie sau fără cetățenie care au domiciliul 
in Republica Socialistă România. înregistra
rea se va face pe baza declarațiilor popu
lației ce vor fi înscrise în formularele de 
censămînf.

Co-’ducerea și coordonarea lucrărilor 
pregătire și efectuare a recensămîntului 
plan local revin comisiilor de recensămînt 
regionale, raionale, orășenești și comunale, 
care și-au începuf activitatea încă din luna 
septembrie.

mai repede
al Universității 
din București

Calculatoarele electronice îșl 
găsesc o tot mai largă întrebuin
țare în diverse domenii. Cu aju
torul acestor aparate se pot efec
tua astăzi numeroase lucrări : 
calcule de proiectare, bilan
țuri șl devize, se stabilesc 
prețuri de cost, se clasifică bre
vete etc. In epoca noastră, auto
matizarea muncii intelectuale este 
absolut necesară. Se estimează 
de către specialiști că în anul 
1980 dacă nu se va recurge la 
calculatoarele electronice, circa 
60 la sută din populație ar fi imo
bilizată în lucrări de planificare 
și gestiune. în direcția simplifică
rii efortului intelectual își desfă
șoară activitatea de cercetare și 
Centrul de calcul al Universității 
din București. Redactorul nostru 
Teodor Cazacu a avut pe a- 
ceastă temă o convorbire cu tov. 
conf. univ. PAUL CONSTANTI- 
NESCU, directorul adjunct al cen
trului.

— Creat în 
de calcul, din care fac parte mate
maticieni, ingineri, fizicieni, tehni
cieni, operatori, urmărește două o- 
biective: unul didactic și altul știin
țific. Pentru sprijinirea procesului 
de învățămînt, în special pentru 
studenții facultății de matematică, 
ai facultății de automatică a In
stitutului politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. el are virtuțile u- 
nui instructiv laborator didactic.

(Continuare în pag. a V-a)
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Coordonatele 
orei de dirigeotW

Despre munca educativă în școli, 
despre rolul profesorului diriginte 
și tematica orelor de dirigenție 
s-a mai scris nu o odată în coloa
nele „Scînteii". Numeroși directori 
de școli, profesori diriginți și pe
dagogi 
asupra 
ta mai 
acestor 
pârilor 
scrisori 
ția activităților educative din Mi
nisterul învățămîntului și-a însușit 
în bună parte punctele de vedere 
exprimate. Bunăoară, într-un răs
puns trimis redacției care poartă 
o dată de acum trei ani 
se arată printre altele : „Prin 
discuțiile purtate în coloanele zia
rului, Ministerul Învățămîntului, în
deosebi Direcția activităților edu
cative din școală și Institutul de 
științe pedagogice, au primit un 
ajutor substanțial. Criticile aduse... 
pentru faptul că nu s-a realizat o 
unitate de cerințe în îndrumarea 
muncii diriginților de către orga
nele de control ale secțiilor de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare, 
observațiile critice făcute cu privi
re la proiectul experimental «Mun
ca profesorului diriginte» sînt în 
general juste... Pentru elaborarea 
instrucțiunilor cu privire la îmbu
nătățirea muncii educative au fost 
antrenați un număr de directori de 
școli, profesori de pedagogie, pro
fesori diriginți ș.a. Aceste instruc
țiuni vor fi definitivate și trimise în 
unitățile școlare în cursul acestui 
trimestru*. Ce s-a întîmplat de a- 
tunci ?

care răspund cel mai bine unor 
anumite cerințe educative dictate 
de pulsul vieții clasei respective".

cu experiență au insistat 
necesității de a se delimi- 
precis locul și caracterul 
ore în ansamblul preocu- 

instructlv-educative. In 
adresate redacției, Direc-

50 este eqa! 
cu 1500 ?"

Totul a rămas 
ca înainte

Firește, elaborarea unui îndru
mar pentru activitatea profesorilor 
diriginți e o sarcină complexă care 
nu se putea realiza de la o zi la 
alta. Dar anii care au trecut de la 
promisiunea citată n-au fost de 
ajuns pentru redactarea lui ? Nu 
este mai puțin adevărat că uneori 
s-a încercat suplinirea acestui gol 
prin instrucțiuni date secțiilor de 
învățămînt ale sfaturilor populare, 
prin articole înserate în presa de 
specialitate. Din păcate însă, cel 
puțin în unele școli, măsurile a- 
mintite au avut doar efect de pa
leativ. Cu alte cuvinte, totul a ră
mas ca înainte. Iată cum stau lu
crurile, în fapt, potrivit părerii 
unor cadre didactice care cunosc 
situația reală.

—■ Locul orei de dirigenție este, 
în general, bine definit în an
samblul procesului instructiv-edu- 
cativ, mai puțin precizate sînt însă 
tematica și modalitățile pe care 
profesorii pot să le abordeze, în- 
tr-un mod viu, sugestiv și intere
sant — sînt de părere profesoarele 
ELEONORA SÎRBU și ELENA MOI- 
SICÄ, de la Școala generală din 
comuna I. L. Caragiale, raionul 
Tîrgoviște. In mod curent, această 
activitate rămîne deocamdată la 
aprecierea și priceperea fiecărui 
diriginte, deoarece Ministerul în
vățământului nu a trimis școlilor 
recomandări concrete.

In aceeași ordine de idei, prof. 
MARIA BUTEICA, de la liceul „Mi
hail Eminescu' din Buzău spunea : 
„Desigur, pentru orientarea sa, di
rigintele are la îndemînă, în pri
mul rînd, propria sa experiență și 
a colegilor săi. Dar, atingerea unor 
atît de importante obiective edu
cative ca acelea pe care le vizează 
ora de dirigenție nu poate fi reali
zată la nivelul dorit dacă dirigin
tele se limitează strict la temele pe 
care elevii le-au mai discutat cu 
el sau eu alt profesor într-un alt 
an școlar. Valoarea educativă a 
ore: de dirigenție este diminu
ată mal ales cînd capătă oa
recum caracterul unei ședințe 
în care se citește un referat 
și se solicită, după aceea, angaja
mente formale din partea elovilcr". 
„La fel de greșite ni se par și pro
cedeele acelor colegi — ne 
prof. PETRE MOCA, de la 
din Făurei — care prin 
tica cultural-artistică aleasă
formă ora de dirigenție într-o lec
ție de limba română, geografie, 
istorie sau muzică (în funcție „ de 
specialitatea lor), în loc să pună în 
discuție cît mai frecvent probleme

spune 
Liceul 
tema- 
trans-

Fără să fii matematician de for
ță, la întrebarea formulată mai sus 
poți să răspunzi categoric : nu 1 
Și, cu toate acestea, mai sînt ca
dre didactice care pun semnul 
egalității între ora de dirigenție 
(de 50 de minute) și întregul pro
gram săptămînal al elevilor (de 
1 500 de minute), considerînd că 
educația elevilor este numai sarci
na dirigintelui, lor rămînîndu-le din 
complexul indivizibil al procesului 
instructiv-educativ doar partea 
privitoare la transmiterea de cu
noștințe. De aici și obiceiul de a 
lăsa toată munca educativă pe 
umerii dirigintelui, 
să ne mirăm — ne-a relatat prof. 
MARIA DIACONESCU, director 
adjunct la Liceul nr. 1 din Buzău 
— că unii profesori acceptă cu 
greu funcția de diriginte, că sînt 
supraîncărcați în muncă. După 
părerea mea, secțiile de învăță
mînt solicită inutil diriginților tot 
felul de planuri de muncă săptă
mânale, lunare, trimestriale, dife
rite relatări scrise și procese ver
bale asupra activității cu părinții. 
Uneori elaborarea acestora le ia 
mai mult timp decît activitatea de 
educare a elevilor".

Mai multe cadre didactice ne-au 
semnalat și modul defectuos de a 
controla și aprecia munca profe
sorilor diriginți. „Este bizară con
cepția unor tovarăși din aparatul 
de îndrumare și control, începînd 
cu directorul de școală — ne scrie 
un profesor din Pitești — care pre
tind diriginților un fel de puteri 
magice care să determine după 
fiecare oră de dirigenție „izbutită" 
o metamorfoză în bine a clasei 
respective. Luni de zile în șir, di
rigintele nu este «vizitat» de ni
meni. Apoi, deodată, se iscă un 
zvon : control la orele de dirigen
ție ! Fiecare își pune la repezeală 
în ordine scriptele, întrebîndu-se 
cu sufletul la gură ce «sistem» de 
caiet al dirigintelui o fi avînd în 
vedere inspectorul respectiv : mai 
gros, mai subțire, detaliat sau mai 
sumar ? O fi avînd preferințe pen
tru sistemul referatelor, al discu
țiilor libere?... Și fiindcă la o oră de 
dirigenție elevii au fost ceva mai 
isteți, mai receptivi la «instructa
jul» dirigintelui — sau nu au fost 
urmează și «aprecierea» acestuia". 
La fel de formal și regizat se des
fășoară și unele ore de dirigenție 
așa-zise model, cu participarea 
unei numeroase asistențe, dar 
care, practic, nu au folos pentru 
profesori sau elevi.

Teme inspirate 
din realitate

„Nu trebuie

„De multe ori — ne-a relatat pro
fesoara emerită CLOTILDA CÖNS- 
TANTINESCU din Buzău — tema 
aleasă de diriginte, consultînd cla
sa, este interesantă, corespunde 
cu adevărat cerințelor educati
ve ale colectivului respectiv. Ca 
directoare am asistat la multe 
asemenea ore. Mi-a atras însă 
atenția un lucru : unii diri
ginți își copiază propriile planuri 
sau ale unor colegi cu «expe
riență». Aceștia se gîndesc prea 
puțin la faptul că tematica o- 
rei de dirigenție trebuie inspirată 
mai ales din realitățile concrete 
nie colectivului clasei și să răs
pundă unor nevoi concrete do e- 
ducație. Cred că a pune pe elev 
în situația do a vorbi despre sine, 
despre munca sa și a colegelor 
esîe mai corespunzător cu coordo
natele orei de dirigențle decît de 
a-1 face referont Ia o temă de cul
tură sau istorie". Firește nimeni nu 
pretinde de la Ministerul învăță
mântului să dea „rețete” pentru 
fiecare oră de dirigenție. Dar co
ordonatele acestor ore pot fi sta
bilite în deplină cunoștință de ca
uză.

Același aspect al problemei a 
fost abordat și de prof. CONSTAN
TIN LUNGU, directorul Liceului 
din Lehliu.

„Desigur, este o datorie princi
pală a fiecărui diriginte să folo
sească întreaga sa pricepere șl

măiestrie pedagogică pentru a-I 
ajuta pe elevi sä devină oameni 
multilateral pregătiți, sâ-i formeze 
în așa fel încît să dovedească în 
toate probele la care-i va supune 
viața alese trăsături de caracter, 
un înalt profil moral. Știu că per
fecționarea continuă a stilului de 
muncă al diriginților constituie de 
mai mulți ani obiectul unor reale 
preocupări în rîndul specialiștilor 
din Ministerul învățămîntului și 
din Institutul de științe pedagogi
ce. Din păcate studiile lor nu s-au 
concretizat încă în lucrări serioa
se pe această temă, de care avem 
nevoie și pe care le așteptăm de 
atîta vreme".

Oare va mai trebui să treacă o 
altă serie de ani pînă ce profe
sorii diriginți vor putea avea la 
îndemînă îndrumările mal precise 
de care au atîta nevoie ?

Florica DINULESCU 
Aurelia GOLIANU
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PROVIZH DE DULCIURI PENTRU POMUL DE IARNA. (La Fabrica de produse zaha
roase „București")

Foto : M. Cioc
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O Teatrul de Operă și tratet : 
OPERA CERȘETORILOR (spectacol 
prezentat de Opera comică din Ber
lin) — 19,30.
© Teatrul de atat de operetă : ȚARA 
SURlSULUI — 19,30.
G Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bhlandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) ; DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30, 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
CANIOTA — 19,30.
G Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 10,30, (sala
Studio) : OPT FEMEI — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : 
VISUL REVISTEI (spectacol prezen
tat de Teatrul de estradă din Deva) 
— 20.
<9 Teatrul Mic : BILLY MINCINO
SUL (spectacol prezentat de Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.) — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică' (sala din str. 
Academiei) : OCHEȘEL ȘI BALA- 
IOARA — 15; 17.
© Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase' (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZA — 20, (sala Victo
ria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT 
— 20
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20.

©OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.

SSISKS S Ă NU ADMITEM 
„STRASURI" ÎN COMOARA 
DE NESTEMATE A POPORULUI

în răspunsul trimis re
dacției de către ANSAM
BLUL DE CÎNTECE ȘI 
DANSURI AL C.C.S. se a- 
rată că problemele ridica
te în ancheta „Să nu ad
mitem „strasuri" în comoa
ra de nestemate a poporu
lui" au fost obiectul unei 
discuții în cadrul consiliu
lui artistic al ansamblului.

Considerînd importante 
observațiile formulate de 
participanții la această an
chetă, răspunsul mențio
nează că, pentru viitor, 
„consiliul artistic și-a pro
pus să acorde toată aten
ția problemelor ridicate 
de articol. Atît în acti- 

' vitatea noastră, cît și în ac
tivitatea formațiilor artis
tice de amatori ale sin
dicatelor nu trebuie să 
mai apară erori și denatu
rări de felul celor prezen
tate în material".

în răspunsul primit din 
partea ANSAMBLULUI DE 
CÎNTECE ȘI DANSURI AL 
M.F.A. se arată, printre al
tele : „Ne însușim punctul 
de vedere referitor la grija 
ce trebuie acordată selec
ționării, cu mult discernă
mânt, a celor mai valoroase 
creații, exigența pentru ca
litatea și autenticitatea 
producțiilor artistice. Tre
buie înlăturate tendințele 
de deformare 
autentice ale 
prin prelucrări muzicale 
sau coregrafice fără o do
cumentare temeinică, fără 
o respectare a trăsăturilor 
caracteristice ale folcloru
lui". In continuare, scrisoa
rea de răspuns se referă la 
faptul că „în unele montări 
coregrafice ale ansamblu
lui se utilizează maniera de 
final, momente „acceleran
do" sau grăbirea ritmului, 
în special la reprizele de 
dans bărbătesc". Dacă a- 
ceste elemente pot fi po
trivite în dansurile milita
re, ele fiind menite — cum 
arată răspunsul — să re
flecte bărbăție, vigoare, 
forță, curaj, credem că fo
losite în dansurile folclori
ce ele — după cum au a- 
rătat și specialiștii consul
tați în cadrul anchetei 
noastre — nu pot decît 
dăuna autenticității (același 
lucru se poate spune și 
despre „break“-uri sau 
despre „pozele de final").

Conducerea ANSAM
BLULUI DE CÎNTECE ȘI

a valorilor 
folclorului

DANSURI „CIOCIRLIA“, 
după ce relatează unele as
pecte pozitive din activita
tea formației, arată în răs
punsul său : „Tema dezbă
tută în ancheta organizată 
de ziarul „Scînteia" a 
constituit pentnl noi su
biectul unor dezbateri vii 
și obiectul unor măsuri e- 
nergice încă cu mulți ani 
înainte, cînd și în reperto
riul unor soliști din ansam
blul nostru își făcuseră loc 
cîntece cu intonații folclori
ce zonale aproximative, cu 
texte contrafăcute, necon
vingătoare, lipsite de au
tenticitate și poezie. Chiar 
și în unele dansuri ale 
noastre și-au făcut loc 
uneori prelucrări stilizate 
exagerate și care scontau 
cu orice preț succesul de 
public... Asemenea exemple 
au fost „Dansul marame
lor“, cîntecul „Daulul" etc".

„Ne alăturăm în același 
timp — se spune în conti
nuare — observațiilor cri
tice cu privire la mișcările 
de dans cînd fetele trec în 
formă de așa-zis pieptene 
pe sub brațele băieților, 
împotriva break-urilor ca 
„invenții" pentru obținerea 
succesului imediat, împo
triva accelerării ritmice în 
dans, cît și împotriva unor 
strigăte folosite în scopul 
de a crea un fals entuziasm 
în rîndul spectatorilor".

Răspunsul arată că valo
rile depozitate la Institutul 
de etnografie și folclor nu 
sînt, din păcate, cunoscute 
de cei interesați și face 
propunerea ca ele să fie

popularizate periodic, fie 
prin publicații de speciali
tate, fie prin informări di
recte. „De asemenea, sintern 
de părere că materialul exis
tent la acest institut ar pu
tea fi mai bine organizat, 
iar accesul atît al specialiș
tilor, cit și al interpreților 
de folclor ar putea fi ușu
rat printr-un program mai 
judicios întocmit".

Privitor la ridicarea cali
ficării maeștrilor coregrafi 
și dirijorilor, în răspuns se 
arată că este de datoria 
Consiliului Muzicii să pună 
în aplicare dispoziția care 
prevedea înființarea unor 
cursuri speciale pentru 
maeștri coregrafi, dirijori 
de muzică populară și alte 
cadre ale formațiilor.

Răspunsul CONSILIU
LUI MUZICII DIN C.S.C.A. 
menționează că denaturări 
și aspecte negative de fe
lul celor amintite în anche
ta publicată în „Scînteia“ 
au făcut obiectul unei con
sfătuiri organizate la în
ceputul anului cu cadrele 
de conducere și de speciali
tate din acest sector de ac
tivitate. Consiliul Muzicii 
— arată, printre altele, 
răspunsul — va organiza în 
luna decembrie a.c. un curs 
de perfecționare pentru toți 
dirijorii de orchestre popu
lare din țară. De aseme
nea, se preconizează un co
locviu cu maeștri de dans 
popular, cu scopul de a 
dezbate în continuare pro
blemele valorificării folclo
rului coregrafic.

Majoritatea răspunsuri
lor primite la redacție 
subliniază importanța o- 
glindirii și analizării criti
ce în presă a spectacolelor 
de folclor, pentru a se evita 
denaturările de felul celor 
semnalate în ancheta „Scîn- 
teii“.

a magazinelor

(Urmare din pag. I)

poa-

A intimat din nou. Vor trage oare concluzii și părinții copilului ?
Foto : Gh. Vințilă

In urma anchetei „Statu
ile orașului“, apărută în 
„Scînteia“ din 7 octombrie 
a. c., un șir de organe loca
le ne-au comunicat măsuri
le pe care le-au luat sau 
intenționează să le ia pen
tru remedierea lipsurilor 
semnalate. Astfel SFATUL 
POPULAR AL REGIUNII 
BRAȘOV ne scrie că pe vi
itor va urmări „și lucrările 
de artă monumentală ce se 
plantează în cadrul localu
rilor Trusturilor de alimen
tație publică din Brașov și 
alte orașe ale regiunii, pen
tru a evita amplasarea u- 
nor piese de valoare îndo
ielnică". COMITETUL EXE
CUTIV AL SFATULUI 
POPULAR AL ORAȘULUI 
TIMIȘOARA a hotărît 
defrișarea unor arbuști 
care ascundeau privirilor 
bustul lui Mihail Emines
cu. Prin intermediul Co
mitetului pentru cultură și 
artă al regiunii Dobrogea 
aflăm că la Constanța și 
pe litoral sculpturile vor 
fi protejate pe timpul ier
nii prin cupole de sticlă, 
iar unor lucrări li se va 
schimba amplasamentul în 
primăvara viitoare.

In răspunsul COMITE
TULUI EXECUTIV AL 
SFATULUI POPULAR RE
GIONAL CLUJ sînt enu
merate unele lucrări de 
artă monumentală realiza
te în regiune. „Considerăm 
— arată apoi scrisoarea — 
că în orașul Cluj și alte o- 
rașe din regiune s-a făcut 
încă puțin în acest dome
niu. In prezent avem un 
plan întocmit pentru urmă
torii trei ani, plan în care 
s-a prevăzut realizarea u-

nor lucrări de mai mari 
proporții, precum și conti
nuarea acțiunii de ampla
sare în orașele regiunii a u- 
nor busturi reprezentînd 
oameni de seamă din trecu
tul poporului nostru“. In 
continuare ni se comunică 
date cu privire la stadiul 
în care se află o parte din 
aceste lucrări.

S-au primit, de aseme
nea, la redacție, scrisori din 
partea cititorilor, care sem
nalează și alte deficiențe 
(în afara celor cuprinse în 
anchetă), fac propuneri. 
Astfel, GRIGORE T. STAN 
ne scrie că orașul Galați este 
și el sărac în lucrări de 
artă monumentală. El arată 
că, în urma reconstrucției 
și resistematizării orașului, 
au rămas nefolosite statuia 
lui Costache Negri și bustul 
în bronz al lui Mihail Ko- 
gălniceanu, iar lucrările 
noi (unele busturi și deco
rații din mozaic) sînt pu
ține și nu totdeauna de 
bună calitate.

Stalurile populare șl co
mitetele pentru cultură șl 
arfă din orașul București, din 
regiunile Bacău, lași — di
rect vizate în ancheta „Scîn- 
îeii", nu ne-au trimis pînă 
acum răspunsurile lor. în an
chetă se sublinia faptul că 
unele lucrări importante — 
printre care și monumente 
prevăzute în Hotărîri de 
partid șl de stat — așteaptă 
să le fio stabilită amplasarea 
de către Comitetul de 
pentru Construcții, 
fură șl Sistematizare. 
C.S.C.A.S. nu ne-a 
cat încă ce măsuri 
pentru soluționarea i 
a aceslel probleme.

printre care publicul 
te circula și examina 
marfa în mod nemijlocit. 
Alături de acestea apare 
cu totul nelalocul ei pre
zența etichetelor de carton 
înfipte în pioneze sau pre
zentarea, să-i zicem, în 
vrac, a plăpumilor și ple
durilor cadrilate în plin ra
ion al stofelor de calitate 
superioară (magazinul uni
versal „Victoria“). Dacă 
etajul III al universalului 
„București“ (confecții pen
tru femei și copii) este bine 
organizat, găsindu-se un 
raport acceptabil între 
spațiul disponibil și canti
tatea de marfă expusă și 
dacă raionul de încălță
minte este onorabil ame
najat (marfa în vitrine, 
scaune de probare în nu
măr suficient), nu același 
lucru se poate spune despre 
raionul de încălțăminte al 
magazinului „Victoria“. 
Aici am întîlnit dezagrea
bilul spectacol al unor a- 
devărați pereți din cutii de 
carton. Ici-colo erau expu
se fel de fel de modele de 
încălțăminte. La fel, raio
nul de ceramică-faianță 
pare mai curînd un depo
zit decît un sector de uni
tate comercială. In aseme
nea condiții marfa se poa
te alege cu greu. De altfel, 
găsesc că principalul defect 
de care suferă magazinele 
noastre este prea marea can
titate de marfă lăsată la li
bera vedere, cînd în mod 
firesc la vedere trebuie să 
fie modelele. Desigur că 
în unele împrejurări exis
tă motive obiective, ca a- 
cela al insuficienței sau al 
lipsei spațiilor auxiliare de 
depozitare. In tot cazul, 
chiar dacă este vorba de 
magazine mai vechi, tre
buie căutate soluții de

restructurare și valorifi
care la maximum a unor 
rezerve spațiale care mai 
există. în cazul unor clă
diri centrale, valoroase și 
folosibile încă mulți ani, 
merită să se acorde aten
ție — și chiar unele fon
duri — pentru o renovare 
și readaptare mai radicală.

Prezența în magazinele 
universale a unor mici 
standuri de deservire (re
parații de ceasuri, fotogra
fii urgente etc.) este pozi
tivă și merită să fie am
plificată prin amenajarea a 
încă cîtorva (lustragerii, 
remaiaj, ras electric etc.).

în afară de prezentările 
artistice de mărfuri în vi
trinele către stradă, etala- 
torit și decoratorii-graficieni 
ar trebui să se ocupe și de 
aspectul interior, care a ră
mas încă la nivelul pur func
țional. De lîngă raioanele 
de vînzare propriu-zise 
nu trebuie să lipsească 
standuri de mărfuri eta
late în compoziții studiate, 
iar întregul magazin tre
buie 
cînd 
rală 
tară, 
mijloace necostisitoare și 
după o concepție de an
samblu corespunzătoare 

comer- 
„De- 

Ziua fe-

să-și primească din 
în cînd o haină gene- 
de pavoazare publici- 
compusă simplu, cu

samblu 
unui anumit scop 
cial („Luna copiilor“, 
cada cadourilor“, „F 
mell“ etc.). Ar fi de dorit 
o îmbogățire a reclamelor 
luminoase, care ar contri
bui la înfrumusețarea ora
șului în orele de întuneric.

Punînd în valoare noi 
idei și modalități, atrăgînd 
în acest sector un număr 
mal mare de artiști plas
tici și decoratori, lărgind 
baza materială propriu- 
zisă, este neîndoielnic că 
noul an va găsi magazinele 
Capitalei mai bine amena
jate, mal prezentabile.

Noi filme
românești

Sfat 
Arhifec- 

i. Totuși, 
comuni- 
va lua 
grabnică

Luna decembrie și înce
putul anului viitor vor a- 
duce pe ecrane alte cîteva 
producții ale cineaștilor 
noștri. O nouă întîlnire cu 
opera lui Creangă ne-o va 
oferi filmul în culori „A- 
mintiri din copilărie" con
ceput și realizat de regi
zoarea Elisabeta Bostan. A- 
lături de micul artist Ion 
Bocancea, care-l întruchi
pează pe Nică, printre in
terpreți se află Ștefan Cio- 
botărașu, Corina Constan- 
tinescu, Emanoil Petruț și 
Mircea Constantinescu. 
Problematica actuală a so
cietății noastre e readusă 
pe ecran în filmul „Camera 
albă" cu care debutează în 
lung-metraje artistice re
gizorul documentarist Vir
gil Calotescu. Scenariul a- 
parține lui Ion Băieșu. Din 
distribuție fac parte Lumi
nița Iacobescu, Ion Besoin, 
Silviu Stănculescu, Con
stantin Rauțchi, Amza Pe-

lea și alții. O altă premie
ră va fi „Răscoala" — e- 
cranizare de regizorul Mir
cea Mureșan a romanului 
lui Liviu Rébreanu, după 
un scenariu semnat de Pe
tre Sălcudeanu. Dintre nu
meroșii interpreți : 
tanta Adriana 
Ilarion Ciobanu, 
Secăreanu, Matei 
dru, Constantin 
Cea de-a patra 
anunțată va fi 
rege", film gen 
cărui acțiune se desfășoa
ră în ambianța epocii noas
tre. Regizor : Haralambie 
Boroș ; autorii scenariului : 
Alexandru Andrițoiu și Ni
colae Ștefănescu. Printre 
interpreți figurează Emil 
Botta, Ion Besoiu, Lazăr 
Vrabie, regizorul filmului, 
Haralambie Boroș, și debu- 
tanții Dinu Cezar, Boris O- 
linescu, Silva Năstase, E- 
lena Maria Vitas.

(Agerpres)

© ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Re
publica — 8; 10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, București — 9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21, Feroviar — 8; 
10,15; 12,30; 14,15; 17; 19,15; 21,30, Me
lodia — 0,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
© PAT și PATACHON : Cinemateca
— 10; 12; 14.
© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Luceafărul — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, Festival — 
9,45; 12; 14,15; 16,45: 19; 21, Bucegi — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Arta —9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© DE-AȘ FI... HARAP ALB : Toml3
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Miorița
— 10; 12; 14; 16; 18; 20 (la ambelei 
completarea La carnaval), Excelsior 
(completare Vezi rîndunelele se duc)
— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fla
mura (completare Sport nr. 5/1965) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
© IN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință șl 
tehnică nr. 2/1965) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21.
0 DINCOLO DE BARIERA : Victo
ria (completare Ceramica din Obo- 
ga) — 10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30, Grl- 
vița (completare Știință șl tehnică 
nr. 1/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,36. 
Q ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Central — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Popular — 10,30; 
16; 18,15; 20,30.
o MOARTEA ÎN INSULA DE ZA
HAR : Lumina — 10; 12; 14; 10; 13,15; 
20,30.
o FEMEIA NECUNOSCUTA : Union
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
a PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
© BOCCELUȚA : Doina (completare 
Vezi rîndunelele se duc) — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Maramureș) —10,30; 
15,30; 18; 20,30.
© SOMALIA, REPUBLICĂ LA E- 
CUATOR — PĂPUȘARII — CEI MAI 
PUTERNICI DIN EUROPA — I. R. 
CERE DECOLARE : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
0 DUMINICA LA NEW YORK ; 
Ciulești — 15,30; 18; 20,30.
0 Păcat de BENZINA : Cultural 
(completare Compozitorul Aram Ha-j 
claturian) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Dacia (completare Calitate în canti
tate industrială) — 9,30—14 în conti
nuare ; 16,15; 18,30; 20,45, Moșilor
(completare Vin către voi) — 11;
15,30; 18; 20,30, Pacea (completare 
Pionierla nr. 5/1065) — 16; 18; 20.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA : Buzeștl — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
0 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Crîngași (completare Anul nașterii : 
1805) — 16; 18,15; 26,30.
o CARTIERUL VESELIEI : Unirea
— 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 12,30; 
15,30; 16; 20,30.
© UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Flacăra (completare La cel mai înalt 
nivel) — 15,30; 17,45; 20.
O BĂDĂRĂNII : Vltan (completare 
Au fost salvați) — 16; 18,30; 20,45.
© DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop : Munca — 10,30; 15,30; 
18; 20,30,
© CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
Cosmos — 15; 17,30; 20.
© ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Viitorul (completa
re Prima zi) — 16; 18,15; 20,30.

AH ! EVA : Colentlna — 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
o ULTIMA VACANȚA : Floreasca 
(completare Gestapovistul Schmidt)
— 10,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Rahova 
(completare Să păstrăm curate a de 
țării) — 16; 18,15; 20,30.
© JUDEX : Progresul (completare 
Soclul) — 15,30; 18; 20,15.
0 FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) — 15,30; 17,45; 20. 
O SAMBA : Ferentari (completare
A cui e vina 7) — 10; 15,30; 18; 20,30. 
0 VESELIE LA ACAPULCO ; Co- 
troceni (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat In regiu-, 
nea Maramureș) — 14; 16,15; 18,30;
20,45.

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor, iar cerul a fost schimbător, 
mal mult acoperit în Ardeal. în Ol
tenia ceața s-a menținut. Tempera
tura aerului la orele 14 era cuprinsă 
între minus 5 grade la Intots^ra 
Buzăului șl 10 grade la Oravlța. In 
București: Vremea s-a încălzit ușor, 
iar cerul a fost variabil, mai mult 
senin după-amiaza. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 
8 grade.

debu- 
Nicolescu, 

, Nicolae 
Alexan- 

Codrescu. 
premieră 
„Șah la 

polițist, a

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și 10 decembrie. In țară : După 
o încălzire trecătoare, vremea se ră
cește ușor începînd din nord-vestul 
țării. Cerul va fi variabil. Vor că
dea precipitații sub formă de ploaie 
și, izolat, se vor transforma în la- 
poviță și ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între 
zero și 10 grade. In București : Vre
mea se răcește ușor. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi temporare. 
Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară.
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® Prin retribuirea suplimentară se sti
mulează interesul cooperatorilor pentru 
sporirea continuă a producției agricole și 
creșterea productivității muncii ® Ce de
monstrează practica unităților fruntașe ? 
® Sînt condiții ca retribuția suplimentară 
să se aplice in toate ramurile producției 
agricole®O condiție a succesului-organi
zarea temeinică, evidența producției și a 
muncii ® Experiența bună să fie larg 
răspîndită și aplicată

EFECTUL
STIMULATOR
Cointeresarea materială 

a țăranilor cooperatori In 
creșterea producției agri
cole este unul din mijloa
cele principale pentru 
consolidarea și dezvoltarea 
cooperativelor agricole. 
Retribuirea de bază con
tribuie In mare măsură la 
aceasta, deoarece fiecare 
este răsplătit după munca 
efectuată Dar la retribuirea 
numai după zilele-muncă 
efectuate nu se ține însă 
seama dacă o brigadă sau 
echipă a făcut lucrări ca
litativ mai bune și ca ur
mare a obținut și producții 
mai ridicate. Stimularea 
Interesului cooperatorilor 
pentru sporirea continuă a 
producției agricole șl creș
terea productivității muncii 
se înfăptuiește prin acor
darea unei retribuiri supli
mentare, peste cea de 
bază, în funcție de recolte
le obfinute, de brigăzi șl 
echipe, Iar în creșterea ani
malelor, de rezultatele fie
cărui îngrijitor în parte.

în Rezoluția Plenarei 
C.G. al P.G.R. din noiem
brie a.c., 6-a arătat nece
sitatea extinderii acestei 
forme de stimulare a țăra
nilor cooperatori în spo
rirea producției. Experien
ța multor cooperative a- 
gricole a demonstrat su
perioritatea acestei forme 
de cointeresare materială. 
Astfel, în urma introduce
rii retribuirii suplimentare 
la cooperativa agricolă 
Movileni, raionul Iași, pro
ducția de porumb a cres
cut, în decurs de 4 ani, cu 
2 500 kg la hectar, cea de 
floarea-soarelul cu 500 kg, 
de sfeclă de zahăr cu 5 000 
kg La Cooperativa agrico
lă Sînpetru, raionul Bra
șov, în același interval, 
producția medie Ia cartofi 
a sporit cu peste 6 000 kg. 
In 1964. la cooperativa 
agricolă Movileni, regiu
nea Iași, producția planifi
cată a fost depășită la 
culturile prășitoare pen
tru care cooperatorii au 
încasat retribuire supli
mentară în valoare de 
peste 200 000 lei.

Așa cum se subliniază 
șl în Rezoluția plenarei, în 
stadiul actual de dezvolta
re economică șl organiza
torică a cooperativelor a- 
grtcole este necesar și pe 
deplin posibil să se gene
ralizeze, alături de retri
buirea de bază după zile- 
muncă. sistemul retribuirii 
suplimentare, atît la cultu
ra plantelor cît și în creș
terea animalelor. Experien
ța unităților fruntașe și 
cercetările economice au 
6cos în evidență necesita
tea respectării unor anu- 
m'te principii. Astfel, 
pentru, a se realiza o dez
voltare a producției ob
ștești. în totalitatea sa, este 
necesară extinderea aplică
rii retribuției suplimentare 
la toate ramurile de pro
ducție șl la culturile ce 
ocupă o pondere însemna
tă din valoarea producției 
globale. Pentru executarea 
lucrărilor la timp șl de 
bună calitate se impune ca 
retribuirea suplimentară să 
se aplice în fiecare an. în 
unele cooperative agricole 
ea se acordă în mod spo
radic, numai în anii cînd 
șe depășesc producțiile 

planificate, pe întreaga co
operativă, deși există bri
găzi și echipe care reali
zează producții mai mari 
decît cele prevăzute pen
tru brigăzile sau echipele 
respective. Aceasta face 
ca interesul membrilor 
pentru producția ce se ob
ține să scadă, mal ales 
cînd se profilează obține
rea unor recolte mai mici, 
ca efect al condițiilor cli
matice. La baza retribu
irii suplimentare să stea 
criteriul depășirii produc
țiilor prevăzute. Pentru a- 
ceasta însă este necesar 
ca ele să fie temeinic fun
damentate asffel ca depă
șirile de produefie să con
stituie rezultatul muncii, 
pentru care retribuirea su
plimentară este o răsplată 
binemeritată. Depășirile ce 
se realizează ușor, ca efect 
al unei planificări necores- 
punzăfoare, subminează ro
lul stimulator al acestei 
forme de cointeresare.

Aplicarea justă, cu re
zultate bune a principiului 
retribuției suplimentare 
este condiționată de repar
tizarea judicioasă a sarci
nilor de producție ale co
operativei agricole pe bri
găzi șl echipe, iar din ra
mura creșterii animalelor, 
pe oameni. Retribuția su
plimentară poate avea un 
rol stimulativ numai acolo 
unde defalcarea sarcinilor 
de producție la o cultură 
sau alta pe brigăzi și în 
cadrul acestora pe echipe 
ține seama de condițiile 
concrete, reale, de fertili
tate a solului, mijloacele 
de producție, de forța de 
muncă de care dispune bri
gada sau echipa, de califi
carea oamenilor, astfel ca 
să nu existe diferențieri 
între o brigadă sau alta, 
între o echipă și alta. A- 
colo unde există asemenea 
diferențieri, sarcinile de 
producție trebuie să fie 
mal mari sau mai mici, în 
funcție de aceste condiții. 
La cooperativa agricolă 
Gheorghe Doja, regiunea 
București, întrucît condiți
ile diferă, sarcinile de pro
ducție nu se stabilesc uni
form, ci diferențiat în 
funcție de aceste condiții. 
Aplicarea retribuției supli
mentare se face în funcție 
de modul cum a fost înde
plinit și depășit planul 
fiecărei brigăzi sau echipe.

Nu mal puțin Impor
tantă este organizarea 
Judicioasă a evidenței 
producției șl a muncii, ast
fel ca să nu existe nici o 
îndoială asupra exactității 
datelor. Practica consiliilor 
de conducere din unele 
cooperative, de a renunța 
ușor la tinerea evidentei 
producției pe echipe sau 
îngrijitori de animale, tre
buie combătută, căci în a- 
cest caz fie că se renunță 
la acordarea retribuirii 
suplimentare, fie că se ni
velează retribuirea pe bri
gadă. Toate acestea au ca 
urmare o scădere a coin
teresării membrilor pentru 
sporirea producției.

La calculul retribuirii 
suplimentare se are in ve
dere acordarea, în acest 
scop, a unei părți din de
pășirea producției stabili
te, care să asigure îmbi
narea intereselor obștești 
cu cele personale ale 
membrilor. Ținînd seama

că plusul de producție se 
realizează șl cu cheltuieli 
materiale din partea coope
rativei șl că o cantitate din 
sporul obținut trebuie să 
servească la dezvoltarea 
producției, experiența arată 
că este Indicat ca pentru 
plata muncii depuse pentru 
depășirea producției prevă
zute să se acorde diferenți
at pe culturi, în fiecare coo
perativă, în funcție de con
sumul de muncă la hectar. 
Consiliile de conducere 
din unele cooperative 
s-au orientat bine sta
bilind procente diferen
țiate pe culturi. La coope
rativa agricolă Chișcărenl, 
raionul Hîrlău, s-a stabilit 
să se acorde 40 la sută la 
porumb și 30 la sută la 
floarea-soarelul.

Extinderea retribuirii 
suplimentare în toate ra
murile de producție din 
cooperativele agricole, pe 
baza unei temeinice orga
nizări și evidente a pro
ducției și consumului de 
zile-muncă va contribui la 
creșterea continuă a pro
ducției agricole șl a bună
stării cooperatorilor.

Ing. Vasile POPOV1CI 
cercetător
Institutul centra!
de cercetări agricole

RAIONUL TURDA

De ce nu si în zootehnie?
9

Cooperativele agricole 
din raionul Turda obțin, 
an de an, producții tot 
mai bune. Aceste rezulta
te sînt determinate, într-o 
măsură hotărîtoare, de a- 
plicarea retribuirii coope
ratorilor nu numai după 
cantitatea muncii depuse, 
ci și după producția ob
ținută. La început această 
formă de cointeresare s-a 
aplicat într-un număr 
mic de cooperative agri
cole. în urma rezultatelor 
bune obținute, s-a gene
ralizat în aproape toate 
unitățile din raion con
tribuind la sporirea re
coltelor. în legătură cu 
aceasta, ing. ALEXAN
DRU ADAM de la coo
perativa agricolă din co
muna Mihai Viteazu, ne-a 
relatat :

„Experiența cooperati
vei noastre arată, că dacă 
membrii cooperatori sînt 
retribuiți după producția 
obținută, interesul lor 
pentru creșterea produc
ției sporește ; ei muncesc 
cu mai multă tragere de 
Inimă. în acest an, față 
de 2 850 kg porumb, cit a 
fost prevăzut în plan, s-au 
realizat 3 400 kg“.

Merită subliniat felul 
cum este organizată mun
ca în această cooperativă 
pentru a se putea aplica 
o retribuție cît mai judi
cioasă. Terenul și mijloa
cele de lucru sînt repar

Ml-ar trebui mult să 
vorbesc despre bogăția 
de idei și de probleme ri
dicate în documentele re
centei Plenare a C.C. al 
P.C.R. I fiecare dintre ele 
se leagă nemijlocit de 
munca și de viata noas
tră de toate zilele. Am să 
mă opresc mai pe larg a- 
supra unei probleme de 
mare actualitate — retri
buția suplimentară în co
operativele agricole care, 
pe noi ne-a ajutat să 
sporim producția de lapte.

Deși în ultimii ani nu
mărul animalelor și pro
ducția de lapte au cres
cut continuu, rezultatele, 
in ce privește producția, 
nu ne mulțumeau. U- 
nii spuneau că a obține, 
în continuare, 2 600 
— 2 700 litri de lap
te Ia fiecare vacă este 
up lucru bun și că n-are 
rost să ne mai facem pro
bleme. Consiliul de con
ducere și mai ales orga
nizația de bază din secto
rul zootehnic nu s-au îm
păcat cu acest punct de 
vedere. Cam acum un an 
am hotărît să trecem Ia 
retribuția suplimentară. 
Iată cum am procedat. E- 
fectivul de 143 vaci cu 
lapte este dat în primire 
la 14 îngrijitori. Pentru 
fiecare dintre el am sta
bilit sarcini precise, în 
funcție de calitatea lotu
rilor.

Refrlbufla suplimentară 
se acordă pentru produc
ția de lapte-marfă. Pen
tru prima mie de litri de 
lapte dat peste plan, în
grijitorul primește 10 la 
sută din valoare. Pentru 
a doua, a treia, a patra și 
a cincea mie de litri depă
șire, retribuția suplimenta
ră constă In a acorda în

tizate pentru un timp mai 
îndelungat pe brigăzi și 
echipe. S-a căutat ca și 
forțele de muncă reparti
zate pe brigăzi să fie echi
librate. întrucît fertilita
tea solului prezintă dife
rențieri, consiliul de con
ducere a analizat toate 
condițiile și a stabilit sar
cini diferențiate pe bri
găzi și echipe. La 
cultura porumbului, de 
exemplu, s-au prevăzut 
recolte între 1 500—4 000 
de kg la ha. S-a ajuns ca 
și în cadrul brigăzii să se 
prevadă recolte diferite. 
Retribuirea se face pe e- 
chipe în funcție de depă
șirea producției, de zilele- 
muncă efectuate de fie
care membru cooperator. 
Și în acest caz s-a pus o 
condiție. Se bucură de re
tribuirea suplimentară a- 
cei cooperatori care au 
participat la efectuarea 
prașilelor. Este și normal 
— prașilele sînt lucrări 
de bază și dacă nu se fac 
la timp, de bună calita
te, influențează mult asu
pra recoltei. în felul a- 
cesta a crescut interesul 
cooperatorilor pentru a- 
plicarea întocmai a me
todelor agrotehnice îna
intate, iar recolta a fost 
depășită față de preve
deri. Brigada a doua a 
realizat 3 433 kg porumb 
la hectar. Pentru 40 la 
sută din producția obți

grijitorului 20—30—40 șl 
respectiv 50 la sută din 
valoarea producției date 
peste plan. Pentru mai 
mult de 5 000 de litri de
pășire, valoarea retribuției 
suplimentare se menține 
la 50 la sută. în afară de 
aceasta, am stabilit, prin 
plan, obligafia ca fiecare 
îngrijitor să predea anual

Producție 
mai mare, 
ciftig 
mai bun

elfe 8 vițel sănătoși, pe 
care să-i întrețină timp de 
20 de zile. Pentru primul 
vițel predat în plus, îngri
jitorul primește un premiu 
de 100 de lei, iar pentru 
ceilalți cîte 50 de lei.

Un sistem de cointere
sare materială se aplică 
și la cei 12 îngrijitori 
care se ocupă de crește- 

nută peste plan primește 
ca plată suplimentară 
peste 30 000 lei.

Asemenea exemple sînt 
multe în raionul Turda. 
Ca urmare a aplicării re
tribuirii suplimentare, 
cooperativele agricole din 
Luna, Plăești, Tureni, Vi- 
ișoara și altele au reali
zat recolte bune la toate 
culturile prășitoare.

Care este însă situația 
în sectorul zootehnic ? 
După cum ne informează 
dr. ANDREI ATANASIE, 
vicepreședinte al consiliu
lui agricol raional, în a- 
cest an se va depăși pro
ducția de lapte. Trebuie 
spus Insă că sînt diferențe 
mar! de la o unitate la alta. 
In timp ce cooperativele a- 
gricole Luna, Luncanl, Trl- 
tenii colonie, Viișoara, Frata 
au realizat pînă la 1 noiem
brie peste 2 000 litri lapte, 
altele ca Filea, Podenl, Clu- 
rila și altele nu realizează 
nici pe jumătate.

Cauzele acestor diferen
țieri trebuie căutate în felul 
diferit de retribuire a coo
peratorilor care lucrează la 
fermele de animale. La 
cooperativele agricole din 
comunele Mihai Viteazu, 
Luna, Triteni și altele, 
atît la producția de lapte, 
cît și la creșterea în greu
tate a animalelor se sta
bilesc sarcini pentru fie
care îngrijitor. Pentru 50 

rea efectivului de 228 de 
vițel și junincl. Cînd vi
țelul are 6 luni, o comi
sie recepționează flecare 
animal și, în funcție de 
starea Iui, pune note pe 
baza cărora se face pre
mierea. La categoria tine
ret la îngrășat se ia ca 
bază greutatea și cate
goria de calitate Ia con

tractare. Dacă animalul 
este bine întreținut a- 
tunci, firește, este înca
drat la categoria 1. îngri
jitorul primește un pre
miu care reprezintă ju
mătate din diferența de 
valoare între categoriile 
I și a Il-a.

Acestea sînt procedeele 
noastre. Ele au dus la 

de litri lapte muls se a- 
cordă o zi-muncă, pentru 
un vițel obținut și créscut 
în condiții bune pînă la 
21 de zile se mai adaugă 
10 zile-muncă etc. Dacă 
se depășesc prevederile 
planului, îngrijitorii pri
mesc la sfîrșitul anului a- 
numite premii în bani — 
150—400 lei, în funcție de 
realizări. Chiar șl acest 
mod de retribuire, dacă 
s-ar aplica In toate unită
țile altele ar fl rezultatele. 
Dar dacă s-ar aplica retri
buirea suplimentară șl In 
sectorul zootehnic I Fără în
doială că producția ar sălta 
mult. De ce totuși nu se 
aplică ? Vicepreședintele 
consiliului agricol raional, 
medicul veterinar Andrei 
Atanasie, arată că pînă a- 
cum n-au primit instruc
țiuni precise de aplicare 
a unei asemenea retri
buiri. Dar cine trebuie să 
dea asemenea instrucți
uni ? Doar în atîtea docu
mente de partid s-a pus 
problema găsirii celor mai 
potrivite mijloace de co
interesare în muncă a ță
ranilor cooperatori. Era 
nevoie însă de interes și 
perseverență din partea 
consiliului agricol, ceea 
ce au lipsit în bună mă
sură. Nu întîmplător în 
mai multe cooperative a- 
gricole din raionul Turda 
nici nu se cunoaște acest

principiu. La cooperativa 
agricolă Văleni producția 
medie de lapte de la fie
care vacă furajată a scă
zut cu 400—500 litri față 
de 1964. Explicația con
stă și în aceea că nu se 
aplică retribuirea supli
mentară. De ce ?

Și așa îngrijitorii cîștl- 
gă prea mult — răspunde 
ing. LUDOVIC SZEKELY. 
Iată ce părere greșită. 
Cine ar fi doar cîștigați 
dacă s-ar obține mai mult 
lapte ? — cooperativa, ță
ranii cooperatori. Produse 
mai multe înseamnă bani 
mai mulți pentru fiecare 
zi-muncă.

Aceeași concepție se în- 
tîlnește și la conducătorii 
cooperativei din Vîlcele. 
Nu este de mirare că și 
aici producția de lapte a 
ajuns doar la 1 300 litri.

In raionul Turda sînt po
sibilități sä se aplice retri
buirea suplimentară șl In 
zootehnie. Se cere mai mul
tă preocupare din partea 
conducerilor cooperativelor 
agricole, a consiliului agri
col raional pentru perfec
ționarea formelor de retri
buire. Aceasta va duce la 
sporirea în și mai mare 
măsură a producției, la 
creșterea veniturilor coo
perativelor agricole și a 
țăranilor cooperatori.

Teodor MARIAN

obținerea unor rezultate 
bune. Am să dau cîteva 
exemple. Unul dintre În
grijitorii noștri, Simion 
Uscat, are planificat să 
obțină în acest an, de la 
10 vaci, e producție de 
41 000 litri de lapte din 
care 30 000 litri de lapte- 
marfă. în primele 10 luni 
din acest an, el a obținut 
45 244 litri de lapte dintre 
care 33 000 de litri lapte- 
marfă. Pînă la sfîrșitul a- 
nului el va realiza o pro
ducție medie de peste 
5 000 litri de lapte de fie
care vacă.

La sectorul de creștere 
a tineretului bovin sînt 
îngrijitori ca Gheorghe 
Nedelea, Gheorghe Blu- 
myere, Petru Dragoș care 
au încă de pe acum, în
semnate depășiri de plan. 
De la începutul anului și 
pînă acum, producția me
die, de fiecare vacă, este 
de 2 300 litri lapte, iar 
pînă la sfîrșitul anului, 
vom putea ajunge la 
2 800 de litri.

Fiind stimulat! în spori
rea producției, îngrijitorii 
sînt Interesat! în mod di
rect în gospodărirea fu
rajelor, In hrănirea șl în
grijirea animalelor, potri
vit indicațiilor științifice, 
caută el înșiși metode 
mai rationale de muncă. 
Și rezultatele obținute de 
noi prin aplicarea retri
buției suplimentare în 
zootehnie arată că aceas
tă problemă, ridicată în 
documentele Plenarei din 
noiembrie, este deosebit 
de importantă.

Vasile BĂRBUȘ 
președintele cooperativei 
agricole Cîlnic, regiunea 
Hunedoara

Diferențiat, potrivit 
rezultatelor

inute
Nu sînt prea mulți ani 

de cînd cooperativa noa
stră era considerată ca 
una dintre unitățile mai 
slab dezvoltate. Se obți
neau producții mici, atît în 
ramura vegetală, cît și în 
creșterea animalelor, exi
stau o serie de lipsuri or
ganizatorice, iar partici
parea la muncă era redu
să. Din ansamblul măsuri
lor luate, o mare însemnă
tate au avut cele privind 
organizarea mal bună a 
muncii și aplicarea retri
buției suplimentare. Re
zultatele din ultimii ani se 
concretizează în cîteva 
cifre. Dacă în anul 1961 
venitul cooperativei a fost 
de numai 4 500 000 lei, în 
acest an va fl de 9 400 000 
lei. In acest timp au cres
cut șl veniturile membrilor 
cooperatori.

Iată cum procedăm noi 
în ce privește aplicarea 
retribuirii suplimentare. 
De la începutul anului, în 
adunarea generală, cu o- 
cazia aprobării planului 
de producție, se stabilesc 
culturile la care se aplică 
retribuția suplimentară, 
procentul ce se atribuie 
din producția depășită, 
modul în care se face pla
ta (în bani sau în natură).

Adunarea generală a 
hotărît să se acorde plată 
suplimentară cooperatori
lor care în cursul anului 
au lucrat permanent în 
brigada respectivă și ce
lor care realizează mini
mum de zile-muncă sta
bilit : 150 zile-muncă pen
tru femei și 200 pentru 
bărbați.

Pe baza hotărîril adu
nării generale se acordă 
30 la sută din valoarea 
producției realizate peste 
plan la porumb și floa- 
rea-soarelui, 25 la sută din 
valoarea producției depă
șite la struguri și 25 la 
sută din veniturile bă
nești obținute peste plan 
în legumicultură. Plata 
suplimentară se acordă 
potrivit zilelor-muncă efec
tuate de fiecare coopera
tor la cultura respectivă. 
Din experiența noastră re
zultă că pentru aplicarea 
acestui sistem de retribu
ție este necesară o cît mai 
clară și reală evidență a 
muncii. Brigadierii șl con
tabilii țin o evidență 
strictă atît în ce privește 
numărul total de zile-mun
că pe fiecare cooperator, 
cît șl separat cele efec
tuate la culturile pentru 
care se acordă retribuție 
suplimentară.

La cultura porumbului, 
față de 3 400 kg cît s-a 
prevăzut să se obțină, în 
medie la hectar, s-au rea
lizat cite 4 244 kg de pe 
suprafața de 530 ha. In 
total, s-au obținut peste 
plan 495 tone porumb boa
be. Calculînd că din va
loarea acestei cantități 30 
la sută se atribuie cu pla
tă suplimentară, rezultă 
că în acest scop se acor
dă cooperatorilor 163 350 
lei. Desigur că această 
sumă se atribuie în mod 
diferențiat potrivit reali
zărilor obținute de către 
fiecare brigadă. Astfel 
membrii brigăzii a Il-a 
care au realizat cea mai 
mare producție la ha — 
4 543 kg — depășind pro
ducția totală prevăzută 
cu 229 tone, vor primi ca 

plată suplimentară 98 670 
lei (30 la sută din valoa
rea producției date peste 
plan). împărțind această 
sumă la numărul total de 
zile-muncă efectuate la 
cultura porumbului rezul
tă că revin cîte 11,20 lei 
la ziua-muncă. In acest 
fel, de pildă, cooperatorul 
Pică Traian care numai la 
cultura porumbului a e- 
fectuat 96 de zile-muncă 
va primi ca plată supli
mentară 1 075 lei.

Membrii brigăzii I au 
obținut 3 856 kg porumb 
boabe la ha, depășind 
producția totală cu 86 
tone. Valoarea a 30 la 
sută din această depășire 
însumează 28 380 lei. In 
acest caz, pentru fiecare 
zi-muncă efectuată la cul
tura porumbului revin 
3,10 lei. Membrii brigăzii 
a IlI-a care au depășit 
producția prevăzută rea- 
Îizînd 4 320 kg porumb la 
ha vor primi ca plată su
plimentară cîte 7,50 lei 
pentru fiecare zi-muncă 
efectuată la această cul
tură.

La cultura florll-soare- 
lul, unde depășirea a fost 
mal mică, reprezentînd 
numai 30 de tone peste 
plan, valoarea retribu
ției suplimentare este de 
22 000 lei. Menționăm că 
această sumă se atribuie 
numai brigăzilor I și a 
Il-a care au depășit pro
ducția prevăzută. Deose
bit de stimulativă este a- 
plicarea retribuției supli
mentare în brigada viti- 
pomicolă. Membrii acestei 
brigăzi au obținut în acest 
an, în medie la hectar, 
12 180 kg struguri față de 
6 000 kg cît a fost prevă
zut, realizîndu-se o depă
șire totală de 204 tone. 
Calculînd 25 la sută din 
valoarea producției depă
șite, revine pentru retribu
ție suplimentară suma de 
112 200 lei. Pentru fiecare 
zi-muncă efectuată la cul
tura viței de vie revin 
ca plată suplimentară 
cîte 8,30 lei. Cooperatorul 
Niță Alexandru care, la 
vie, a efectuat 398 zile- 
muncă, va primi ca plată 
suplimentară, (desigur în 
afara retribuției obișnuite) 
suma de lei 3 303 lei, iar 
Filip Spiru, care a efec
tuat 367 zile-muncă la vie, 
va primi 3 046 lei. în total 
anul acesta, se va acorda 
ca retribuție suplimentară 
suma de 393 050 lei pentru 
brigăzile din producția 
vegetală.

Și în creșterea animale
lor se acordă retribuție 
suplimentară, care se sta
bilește definitiv la finele 
anului. Aplicarea retribu
ției suplimentare cointere
sează puternic pe coope
ratori în realizarea și de
pășirea producției planifi
cate. Din experiența de 
pînă acum rezultă că a- 
ceasta a avut ca efect îm
bunătățirea participării 
cooperatorilor la munzö, 
permanentizarea membri
lor în brigăzi și echipe, 
executarea la timp a lu
crărilor și de calitate co
respunzătoare.

Mihai CORNOIU, 
președinte, 
Nicolae BARBU, 
inginer 
cooperativa agricolă 
Tuzla, regiunea 
Dobrogea

I
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Pictura indiană, arta u- 
nui mare popor de cultură 
asiatică, are o vechime care 
se poate socoti ca datînd 
din veacul al V-lea îna
intea erei noastre. Deși 
istoria se ocupă de po
porul și de civilizația in
diană cu mult înainte de a- 
ceastă dată, pictura india
nă este cu mult ulterioară 
celei egiptene, care, prin
tre artele vechilor popoare 
afro-asiatice, este cu peste 
două milenii anterioară. 
Pornind de la credința bu
distă, pictura indiană este 
într-o mare măsură o artă 
religioasă. Adoptată însă 
de un popor obișnuit să se 
bucure de viață și să tră
iască din plin, aceasta 
face ca, încă de la început, 
să ne găsim în fața a două 
puternice tendințe : una 
privind imaginile care se 
zugrăveau pe pereții tem
plelor și în legătură cu re
ligia, alta, pe cei ai pala
telor și ai locuințelor celor 
bogați. Evident, aceasta din 
urmă proceda de la alte 
teme de inspirație și avea 
în primul rînd scopul să în
dulcească viața și să 
creeze privitorilor mari 
plăceri.

încă de la început, arta 
indiană primește ecouri din 
afară. Unele veneau de la 
persanii vecini, posesori ai 
unor forme artistice de 
mare frumusețe ; altele sînt 
o urmare a războaielor lui 
Alexandru Macedon, cuce
ritorul Persiei și al Indiei, 
care aducea cu el concep
țiile artistice ale ~ 
timpului, pe care 
ra și le proteja, 
ce dau naștere la 
artistic foarte aproape de 
cel grecesc. Idealul acesta 
este la originea cîtorva din 
cele mai remarcabile spe
cimene de sculptură ce ni 
s-au păstrat din acea vre
me, îndeosebi din regiu
nea Gandhara, căci, din 
nenorocire, cea mai mare 
parte din picturi au dispă
rut. Ele n-au rezistat furiei 
diverșilor cuceritori ai unei 
porțiuni sau a alteia din 
India, iconoclasmului reli
gios, și mai ales climatului 
teribil, trecînd de la uscă
ciune și căldură toridă, la 
ploi torențiale și la o at
mosferă umed-caldă.

Există deci în India, pe 
de o parte o pictură desti
nată lăcașelor de rugăciu
ne, dintre care multe se gă
sesc în peșteri, ceea ce a 
permis, deși numai într-o 
slabă măsură, conservarea 
operelor, cum este 
brul ansamblu de la 
ta, una din minunile 
umplînd pereții a o 
me de grote din 
peșteră și de care ne vom 
ocupa în curînd, iar altele 
laice, foarte adesea, 
locuințele prinților și 
oamenilor cu stare dtn o- 
rașe. Pe acestea însă, pen
tru a ni le închipui, în lipsă 
de exemplare de studiu, 
trebuie să recurgem la lite
ratura timpului. Prin însăși 
natura lor, ele au trebuit să 
fie foarte conforme ideilor 
mediului înconjurător și, în 
rezultatul final, foarte a- 
proape de om și de natu
ră, deci cu un pronunțat 
caracter realist. De altfel, 
această trăsătură, mai 
ales imediat după începu
tul erei noastre, pătrun
de chiar și în arta re
ligioasă a indienilor. Era 
o concesie făcută de bu
dism populațiilor care îm
brățișau această credință, 
cum se vede din acena pe 
care o reproducem din peș
tera de la Ajanta. Este evi
dent că personajul repre
zentat, o Bodisatva, perso
nificare a unul episod din 
viața lui Buda, este o exac
tă reprezentare a omului, 
cu anume caractere femini
ne, și ori de cîte ori se face 
aluzie la natură se vede 
dorința artistului de a-i fi 
fidel.

Cu timpul însă, după o 
perioadă foarte înfloritoare 
a picturii, atît sub forma ei 
religioasă, cît și sub forma 
ei laică, la sfîrșitul secolu
lui al VI-lea și începutul 
secolului al VII-lea, în care 
vreme toate izvoarele do
vedesc că artiștii erau ab
solut stăpînl pe resursele 
artei lor, se produce trep- 
tat-treptat o scădere a va
lorii și a importanței pictu
rii, și, în același timp, o hie
ratizare, o înțepenire a for
melor. Compozițiile tind din 
ce în ce mai mult spre un 
canon fix și afectează o 
formă arhaică, pînă către 
secolul al XV-lea, deși poa
te în miniaturi, care ni s-au 
păstrat în mal mare număr 
și în mai bune condiții, în-

Greciei 
le admi- 
conceptii 
un ideal

cele- 
Ajan- 
lumii, 
mulți- 

celebra

din 
ale

acad.

G. OPRESCU

O Bodisatva primind ofrande de lotus.
(Grotele de la Ajanta)

m Greutatea unui co- 
““ pil la naștere va
riază cu anotimpul — 
arată o statistică publi
cată în R. D. Germană. 
Un copil născut în lunile 
de iarnă este întot
deauna mal ușor decît 
un copil născut în lunile 
de vară.

pra Cîte degete au ele- 
fanții ? Elefantul a- 

frican 
patru degete la fiecare 
picior, 
are patru Ia picioarele 
dinapoi și cinci la pi- 
cioarelb din 
mărul degetelor 
însă la acești 
de Ia individ Ia 
deși toți ău în 
cîte cinci degete 
care picior.

are, de regulă,

iar cel asiatic

față. Nu- 
variază 
elefanți 
individ, 
schelet 
la iie-

Sultanul Akbar, ținînd un șoim pe pumnul drept, și fiul său Jahangir, iar în dreapta 
Jahangir ca sultan

(Muzeul de artă al Academiei, colecția Oprescu)

tîlnim o mai mare libertate 
deoît în pictura murală, fie 
ea în frescă, fie în tem
pera.

Fiindcă vorbim de tehni
că, e bine să precizăm că 
cea întrebuințată în India 
se aseamănă cu cea de 
care s-au servit zugravii 
noștri în pictura religioasă 
medievală, și nu cu cea u- 
tilizată de italieni în fresca 
propriu-zisă. Și artiștii in
dieni preparau zidul ce tre
buia pictat, acoperindu-1 cu 
un strat de tencuială, în 
care intra praf de cărămi
dă și de scoici pisate, de 
nisip, și chiar unele sub
stanțe organice. Peste acest 
strat, după uscare, se în
tindea de două sau chiar 
de trei ori un strat subțire 
de var. Zidul era lăsat a- 
poi să 6e usuce, și, în mo
mentul execuției, se uda, 
după care operație artistul 
venea și determina în de
sen liniile mari ale compo
ziției. în interiorul acestor 
conture foarte marcate, 
după oarecare timp se pro
ceda, pe uscat, cu o culoa
re în apă în care intra și 
clei din piele de bivol, la 
fixarea detaliilor care con
stituiau scena.

Printre picturile de la A- 
țanta am ales una deosebit 
de remarcabilă, reprezen- 
tînd o Bodisatva, căreia 1 
se aduce un prinos de flori 
de lotus. Personajul orinci- 
pal ocupă toată partea din 
dreapta a compoziției, 
tînd pe cap găteala 
care o întîlnlm ori de 
ori ne găsim în fața 
imagini reprezentînd 
Buda, într-o mișcare de o 
grație deosebită și ținînd în 
mîna dreaptă una din flo
rile pe care le primise în 
dar, ea privește în grupul 
din jurul ei, printre care se 
găsesc tineri și tinere în a- 
dorație. Compoziția, frumos 
armonizată, este caracteris
tică pentru felul în care, nu 
numai indienii, dar mai 
toate popoarele Asiei înțe
leg pictura. Pentru ei, înfă
țișarea unei picturi este în 
genere cea a unei supra
fețe fără adîncime, semna- 
lîndu-se în primul rînd prin 
calitatea ei decorativă, ie
șită din îmbinarea potrivită 
a liniilor ce constituie con
turul formelor cu cea a co
loritului, totul pus ca aici 
în evidență de culoarea 
fondului, pe care se pro
iectează siluetele.

Pentru a ne da seama de 
locul pe care ansamblul 
de la Ajanta îl ocupă în 
pictura indiană, trebuie să 
ne închipuim nenumăratele 
scene similare, întinzîn- 
du-se pe suprafețe de sute 
și sute de metri pătrați, pli
ne de personaje în cele 
mai variate atitudini. Ca e- 
xemplare ale artei medie
vale indiene este greu să 
întîlnlm ceva mai impre
sionant decît ceea ce ne o- 
feră Ajanta.

Pur
pe 

cite 
unei 

pe

A doua mare epocă de 
strălucire a artei indiene o 
constituie miniatura mogo
lă. Cucerirea mogolă adu
ce ca stăpînitori ai Indiei 
un popor 
teritoriului 
condus de 
toare de 
Tamerlan. O dată cu insta
larea lor, în secolul al XVI- 
lea, pictura se redeșteaptă 
din amorțeala în care se 
găsea în secolul al XV-lea. 
Spre deosebire de alți foști 
stăpînitori ai Indiei, Timu- 
rizii sînt mari iubitori de 
artă și obișnuiesc Bă insta
leze la curtea lor ateliere 
conduse de miniaturiști ves
tiți, fiindcă miniatura 
genul în care 
arta mogolă.
este că, nu numai în capi
tala lor, în orașul de re
ședință al sultanilor, se ad
miră și se protejează arta, 
ci chiar marii demnitari ai 
diverselor provincii, raja- 
lele, se cred obligați să-i 
imite. Pictura, practicată 
astfel pe o scară foarte în
tinsă, cu ecouri de la cea 
de curte la cea a reședin
țelor rafalelor și reciproc, 
este bineînțeles profană.

In prima ei fază, sub sul
tanul Akbar, se mai simt 
încă influențe persane, pe 
care Timurlzii le aduseseră 
cu ei. Cu cît înaintăm însă 
spre secolul al XVII-lea, a- 
ceastă influență dispare, 
calitatea picturilor devine 
din ce în ce mai impecabi
lă și, spre surprinderea tu
turor cercetătorilor, înce
pem să constatăm, tocmai 
fiindcă era vorba de por
trete și de scene de curte, 
o influență a picturilor eu
ropene similare. Astfel, de 
la însușirile pe care pictu
ra m 
arta

din nord-vQStul 
vecin cu India, 
o familie domni- 
urmași ai lui

este 
excelează 
Interesant

ogolă șl le trăgea din 
Indiană, adică acea

Indiferență față de sugera
rea adîncimii, de tendință 
decorativă a compozițiilor, 
de hieratizare a atitudinilor 
pe care am constatat-o pînă 
în secolul al XV-lea, se 
trece la o artă mult mai a- 
proape de natură : apare 
cea de-a treia dimensiune, 
se simt volumele. întreaga 
compoziție, chiar și funda
lul, este văzută la înălți
mea ochiului, și, fiind vor
ba mai ales de portrete, se 
dă o mare atenție detalii
lor, printr-o analiză minu
țioasă a realității.

Pictura mogolă ajunge la 
zenitul existenței sale sub 
cei doi urmași ai lui Ak
bar, Jahangir și Jahan, adi
că în secolul XVII. Cele 
două miniaturi ce însoțesc 
articolul de față aparțin 
tocmai începutului acestui 
secol : prima, datată 1606, 
reprezintă pe Akbar, bă- 
trîn, și pe fiul și urmașul 
său Jahangir, cea de-a 
doua pe Jahangir sultan, la 
1610. Este greu de imagi
nat în genul miniaturii o 
mai mare perfecțiune de 
execuție ca în aceste două 
imagini. Atît desenul cît și 
coloritul sînt de o calitate 
care face din portretul mo- 
gol una din epocile glo
rioase ale picturii. Prima, 
dat fiind șoimul pe care 
Akbar îl poartă pe mînă, ar 
reprezenta o scenă de vînă- 
toare, într-un peisaj mun
tos, sălbatic, sau poate 
transmisiunea simbolică a 
puterii, sub forma șoimu
lui. Cea de-a doua se pro
iectează pe un fond verde 
neutru, înconjurat de flori 
dispuse decorativ. Ambele 
constituie capodopere ale 
picturii mogole, adică ale 
unei arte ajunse la apogeul
el, continuată pînă cc 
sfîrșitul sec. al XVIII-lea.

de 
fa- 

din 
demonstrat

ceasului de

P-C] în laboratorul 
precizie al unei 

brici de ceasornice 
Elveția s-a 
că mersul
mînă poate fl influențat 
de respirație, transpira
ție sau de... parfumuri. 
Mirosurile de trandafiri 
și garoafe au avut influ
ența cea mai puternică.

PU Pieile Roșii cunoș- 
teau o originală me

todă de conservare a 
cărnii. Ei o tăiau în fîșii 
subțiri, o uscau Ia fum 
sau la soare și apoi o 
măcinau între două pie
tre mari. Acestui „praf 
de carne" i se adăuga 
grăsime topită, putînd fi 
astfel păstrat în saci de 
piele chiar pe timp de 
zece ani.

fêS Cel mai „gurmand* 
animal este 

jenul.
vea o 
lă cu 
trebui 
13 oi, 
mai multe kilograme de 
făinoase.

păian- 
Dacă omul ar a- 
poftă proporționa- 
a păianjenului, ar 
să mănînce zilnic 
12 porci, 2 boi și

SSffl Istoricii sovietici au 
““ făcut de curînd o 
neașteptată descoperi
re : Ivan al IV-lea (cel 
Groaznic), primul țar al 
rușilor, a fost un remar
cabil compozitor. Lucră
rile muzicale găsite la 
minăstirea Troița Ser- 
ghieva, scrise de țar cu 
400 de ani în urmă, prin ‘ 
rezonanța lor gravă și 
solemnă amintesc într-o 
oarecare măsură de re
citativul unei opere mo
derne.

K3 Singurul Ioc din Eu- 
““ ropa unde crește 
bambusul, plantă speci
fică regiunilor tropicale, 
se află în Franța, în 
calitatea Pré Franc, 
durea de bambuși 
acest orășel este un 
rios fenomen al naturii 
care nu a mal putut fi 
reprodus în altă parte.

lo- 
Pă- 
din 
cu-

sra în jungla regiunii 
““ braziliene și peru- 
viene a Amazonului un 
concert... piscicol este 
ceva obișnuit. Peștii cîn- 
tătorl fac parte din ge
nul Umbrinae. „Instru
mentul" lor muzical este 
bășica de aer, alcătuită 
din mai multe compar
timente ; aerul trecînd 
dintr-o încăpere în alta, 
provoacă vibrația pere
ților și produce niște 
sunete destul de melo
dioase.

TO Pentru a obține ma- 
ximum de efort pe 

galere, navele cu rame 
din secolul al XVI-lea, 
la care trăgeau de obi
cei sclavi și ocnași, se

E
xtrase dlntr-un 
jurnal de călătorie 
care cultivă deta
liul și se bizuie 
mai cu seamă pe 
observația directă, 
uneori subiectivă, a au

torului, care n-a urmă
rit să facă o monografie, 
rîndurile de mai jos cer 
o lămurire prealabilă, o 
încadrare în spațiu și în 
istorie.

Ne aflăm într-o zi de 
noiembrie în Thorshavn, 
capitala insulelor Feroe. 
Orașul numără 9 000 de 
locuitori, după cea mai 
recentă statistică, dar 
s-ar părea că astăzi 
cifra e mult mai mare ; 
în ultimii ani populația 
satelor, de la început 
redusă ca număr, mi
grează spre orașe, în
deosebi spre capitală. în 
comunități mari, viața 
se ușurează, mai ales pe 
un sol aspru ; oamenii 
se adună laolaltă ca să 
supraviețuiască.

Insulele Feroe, în nu
măr de 18, avînd o su
prafață nu mult mai 
mare de o mie de kilo
metri patrați, alcătuiesc 
un arhipelag și o țară, 
în nordul Oceanului At
lantic, pe drumul dintre 
Islanda și Danemarca 
(61—62 grade latitudine 
nordică, 6—7 grade lon
gitudine vestică). Dato
rită Golfstromului, cu
rentul cald care por
nește spre nord-est din 
Golful Mexicului, clima 
insulelor e temperată, în 
ciuda latitudinii înalte. 
E aproape de necrezut 
că la Thorshavn, tempe
raturile medii nu co
boară pînă la zero gra
de ; dar, totodată, nu de
pășesc plus zece nici 
vara... într-o astfel de 
climă, pe un sol bazal- 
tic, de origine vulcanică, 
nu se poate face agri
cultură, decît în pro
porții infime. Nu trăiesc 
nici animale domestice, 
în afară de oi, care a- 
coperă prea puțin ne
voile de hrană ale lo
cuitorilor și nu înseam
nă o bogăție a țării. 
Baza existenței aici o 
constituie pescuitul o- 
ceanic și prelucrarea 
peștelui, cum are să se 
vadă în rîndurile care 
urmează. Prin exportul 
lui se importă aproape 
toate celelalte trebui
toare vieții — articolele 
tehnice, îmbrăcămintea 
și hrana.

Spre sfîrșitul celuilalt 
mileniu, vikingii, emi
grați de pe coastele ves
tice ale Scandinavie!, 
fiindcă nu îndurau asu
prirea regală și biseri
cească, au populat aceste 
locuri, unde nu-i exclus 
să fi întîlnit emigranți 
mai vechi, veniți din 
Irlanda: Stat liber la în
ceput, Feroe a devenit 
după două secole „pro
prietatea" coroanei nor
vegiene și mai tîrziu, îm
preună cu aceasta, s-a 
supus Danemarcii. De la 
începutul secolului nos
tru, insulele au mers în 
trepte spre recîștigarea 
independenței, rezultatul 
unei năzuințe care, pro
babil, nu adormise nici
odată. Astăzi ele se au
toguvernează în comu
nitatea de state daneze, 
insemnînd prin aceasta 
că Danemarca și-a păs
trat numai conducerea 
politicii externe a insu
lelor.

subacvatic“
De dimineață a fost la va

por o delegajie a unei fa
brici de prelucrare a peștelui; 
după-amiază le-am întors vi
zita. Deși nu era departe și 
am fi putut prea bine să 
mergem cu piciorul, au tri
mis să ne ia un cîrd de 
taximetre, care s-au aliniat 
sforăind în fata scării.

Fabrica se află în bordul 
mie 
e a

nostru, la mai puțin d 
de metri, de cealaltă 
bazinului, dar ca să

Vechî sport național, vînătoarea de balene se transformă în insulele Feroe într-o adevărată bătălie dintre 
locuitori și cetacee. Ea este urmată de o serbare cu cintece șl jocuri care durează toată noaptea

@ Âcasa la urmașii vikingilor ® Migală, 
congelare, pescadoare ® Înrudire puțin obiș
nuita : pește și... nurci

acolo pe uscat am străbătut 
orașul, pe o ploaie care s-a 
întețit înfr-una, lichefiind ca
sele ; privit pe geamurile a- 
burite ale automobilului, pei
sajul părea subacvatic. Cînd 
am coborît, ploaia devenise 
torențială, astfel că ne-a li
chefiat și pe noi, în cele cî- 
teva zeci de metri pînă la 
intrarea în hală.

Pe un spațiu de cîteva mii 
de metri pătrați se aflau cam 
tot atîtea mașini de filetat 
peștele cîte avem și noi pe 
un spațiu de zece ori mai 
mic — și de aceeași marcă, 
„Bader", pare-se cea mai 
bună. Nu le-am văzut pe ale 
noastre lucrînd, dar acestea 
nu mi s-a părut că merg im
pecabil. In jurul lor erau mai 
mulți oameni decît mă aș
teptasem și nici unul nu stă
tea degeaba ; toți conlucrau, 
sau concurau cu ele, corec- 
fîndu-le neîntrerupt abaterile. 
Gîndindu-mă la sutele de 
tone pe care trebuie să le 
filetăm și noi, bucată cu bu
cată, cu sfertul de kilogram, 
migala aceasta m-a neliniștit, 
pînă ce mi-am spus că dacă 
oamenii aici continuă să lu
creze, în munca lor trebuie 
să existe o rațiune...

Tnfr-o sală, alături, femei cu 
șorțuri albe, scorțoase, de 
material plastic, puneau peș
tele filetat în tăvi, pentru 
congelare, așezîndu-l unul 
cîte unul și urmărind cînta- 
rul, ca să respecte greutatea 
comercială. Și iarăși m-a ne
liniștit migala ; așa de greu 
se agonisește hrana oameni
lor I Dacă în loc de pește ar 
fi așezat cărămizi, înfr-o zi 
puteau să construiască o 
casă.

Cînd se deschideau ușile 
uriașelor dulapuri congela
toare, ieșeau valuri de ger 
și ceață, care apoi se topea, 
mărind umezeala aerului. în 
această atmosferă, în mirosul 
de pește care cred că greu 
mal iese din piele, femeile, 
chiar cînd încercau să zîm-

Feroe. Ea se leagă așadar 
de prinsul, pregătitul și trans
portul peștelui, care ia toate 
formele : filetat, congelat, să
rat, uscat și altfel, dacă se 
mai poate. L-am descoperit 
în fazele succesive, la etajul 
de deasupra halei, ca într-un 
ocean secat, cu sarea strati
ficată peste fauna lui golită 
de mațe și pusă să se mumi- 
fieze.

La un etaj mal sus, unde 
am crezut că nimerisem din 
greșeală, se jupuiau nurci și 
se argăseau pieile prețioase 
ale acestui animal de podoa
bă, provenit dintr-o crescăto
rie înrudită cu fabrica. Dacă 
n-am înțeles greșit, nurcile 
sînt hrănite cu resturi de peș
te și așa se explică legă
tura dintre cele două indus
trii.

într-o zi nurcile vor flu
tura pe niște umeri care le 
vor merita, desigur, și poate 
chiar eu am să mă bucur că 
le văd reînviind, dintr-un su
flu tulburător și subtil. Dar 
va trebui să uit că am fost 
aici, într-o după-amiază de 
toamnă, cînd ploua necruță
tor, și dincolo de perdeaua 
ploii pămînful părea pustiu. 
Nu, nu era pustiu ; cineva, în 
lume, aștepta lăzile cu pește 
pregătit la etajele de jos, iar 
alții, aici, așteptau prețul lui.

Plase de pescuit 
si zîmbete
J
BzzœasæassâSEœsEcœmiSfia.'iEsssBi

încă un etaj mal sus, de 
fapt podul clădirii, două fete 
împleteau plase de pescuit... 
Era cald, mirosea a lemn de 
pin, de la grinzile șarpantei, 
a casă omenească și chiar a 
îmbrăcăminte de femeie, 
dacă nu opera imaginația 
olfacflcă. Oricum, fetele a- 
veau pe ele fuste șl pulovere

după regulile ospitalității, 
care, în liniile lor mari, sînt 
internaționale, și, cu un pa
har de vin în față, te fac. să 
te gîndeșfi la putința unei 
înfrățiri a tuturor oamenilor.

Poliglotică 
de ocazie

Eram, din partea noastră, 
toți cîfi au vrut să vină, din 
toate categoriile echipajului, 
începînd cu comandantul, 
care mi se pare că n-a fost 
în oraș pînă astăzi, și sfîrșind 
de pildă cu Hoinaru, căruia i 
se zice Făinaru, fiindcă este 
operatorul fabricii de făină. 
L-am luat ca exemplu la ex
tremitate, nu fiindcă ar fi cel 
din urmă în Ierarhia vaporu
lui, ci fiindcă face treaba cea 
mai ingrată, în cală, în at
mosfera înăbușitoare a caza- 
nelor, unde se topesc restu
rile de pește, în mirosul ; a 
care îl intuiesc foarte bine, 
căci n-am avut prilejul să-l 
simt pînă astăzi — duhoarea 
insuportabilă de grăsimi și 
proteine în descompunere.

Bărbierit proaspăt, cu hai
ne curate, chiar elegante, 
Hoinaru, ca șl ceilalți, din 
care mulți poate nu mai fu
seseră niciodată înfr-o situa
ție asemănătoare, scoteau 
spontan, fără efort, din as
cunsul lor rezerve de bună- 
cuviință și demnitate, cine 
știe dacă nu ancestrale. Lă- 
sînd la o parte vîrsta, oricare 
din ei ar fi putut să se pre
zinte drept comandantul. Nu-I 
greu să-ți dai seama ! e un 
fel de a merge pe covor, 
cînd poate acasă al doar pre
șuri, de a te așeza în foto
liu, de a fine în mînă paha
rul de cristal, de a-l duce la 
gură, de a nu fînjl după ur-

Portul Klaksvik. Unul dintre cele mal importante centre ale Industriei pescuitului 
din arhipelag

bească, nu mai transmiteau 
din ele nici un pic de femi
nitate. Parcă erau și ele des
tinate congelării.

De aici, în ambalaje costi
sitoare, peștele se încarcă în 
vapoare și se trimite oriunde 
vreți, unde nu te gîndeșfi, 
în Europa și în America, sau 
mai departe. Trebuie să fie 
multă nevoie de el ca să se 
plătească și vapoarele, și pes
carii, și mașinile din această 
fabrică, și muncitorii, și fe
minitatea pierdută a munci
toarelor, și cutiile de lemn 
neted ca lemnul de vioară.

Merită oare ? Și nu se poa
te altfel ?

Măcar dacă n-ar fi plouai 
așa de pătrunzător afară I La 
chei, în fața halei, se descăr
ca un pescador întors din 
mare ; adusese cod mai cu 
seamă — și nici un hering. 
Puțin mai departe se încăr
ca gheață, pe un alt pesca
dor, care se pregătea să 
plece ; primitiv și demorali
zant să încarci gheață pe o 
astfel de vreme I N-au insta
lații frigorifere și poate n-au 
nici instalații de încălzire. Am 
văzut un coș de tablă ieșind 
pe un spirai ; înseamnă că 
într-un colțișor, într-o sobă 
de fier, se face foc, probabil 
cu turbă, și din cînd în cînd 
oamenii vin acolo să-și des- 
morțească mîinile înghețate.

La un șantier aflat nu de
parte se repara al treilea 
pescador, poate cel întors 
ieri, urmînd să plece din nou 
săpfămîna viitoare.

Concentrat pe această bu
cată de chei, am văzut cam 
tot ce înseamnă munca în

curate, cu care ar fi putut să 
se plimbe și pe stradă și nu 
le lipsea nici cochetăria, deși 
și-o ascundeau după plase, 
de unde aruncau ocheade. 
Procedeul de a împleti pla
sele cu mîna, ochi cu ochi, 
mi s-a părut patriarhal, legi
timat în parte numai de în- 
demînarea fetelor, care lu
crau cu o iuțeală amețitoare.

Băieții noștri, chiar cei care 
n-au nici o legătură cu pes
cuitul, ocupîndu-se pe vapor 
cu navigația, cu mașinile, cu 
electricitatea, au arătat mare 
interes plaselor, au urmărit 
de aproape cum se fac no
durile, le-au pipăit pe înde
lete, arătîndu-și admirația, 
de parcă vedeau așa ceva 
prima dată, de parcă n-am 
avea pe vapor tone de plasă.

Omul de la uscat arată 
totdeauna simpatie și chiar 
compasiune celui venit de 
pe mare, unde se presupune 
a fi primejdii , și lipsuri și 
unde măcar o lipsă e evi
dentă de la începuturile na
vigației ; în afară de excep
țiile romantice, alcătuirea e- 
chipajelor a fost mereu și 
exclusiv masculină.

Odată cu nodurile plasei, 
băieții mai cercetau și cîte o 
mînă, ceea ce nu stîrnea pro
teste, ci zîmbete înțelegă
toare. Cred că atîta timp cît 
nu se simțea grosolănia, fe
tele ar fi acceptat și o explo
rare mai substanțială, fie nu
mai din cumsecădenie.

Am coborît, la sfîrșit, după 
această înfîrziere, în biroul 
direcțiunii, o încăpere largă, 
unde a încăput toată lumea. 
Urma „recepția" tradițională,

mătorul, de a nu privi Indis
cret sticlele pline (de altfel 
puține la număr), de a aprin
de țigara sau de a oferi foc 
vecinului...

Am făcut chiar șl conver
sație, timp de aproape o oră, 
scoțînd din gît sunete bine
voitoare, schimbînd cu gaz
dele zîmbete și priviri cor
diale, dar n-am putut să aflu 
nici pînă la urmă cît ar costa 
o haină de nurci în moneda 
țării. întrebarea a pus într-o 
astfel de încurcătură convor
bitorii îneît a trebuit să de
duc că nurcilor nu li s-a sta
bilit o valoare locală ; e 
drept că nici n-am văzut vre
una la femeile de pe stradă, 
și nici în vitrinele magazine
lor.

Dintre gazdele noastre, ni
meni nu vorbea Inteligibil o 
limbă de răspîndire interna
țională ; din partea noastră 
am folosit, colaborînd î<-e 
noi, o poliglotică de or.. Je 
și sper că nu ne-am făcut de 
rușine, deși cîșfigul a fost 
abia minim.

Vinul, îmbuteliat somptuos 
în Anglia, însă de prove
niență spaniolă, era o licoare 
ruginie, plină de arome șle
fuite și de înțelesuri între
văzute, inaccesibile în între
gul lor sub bătaia ploii de 
afară. Ceva îi va fi dat pă- 
mîntul, ceva îi va fi dat soa
rele ; ceva însă, și nu doar 
culoarea, I l-au dat petele 
din soare...

Era cald șl bine, dar mi-am 
spus, gîndindu-mă la nurcile 
de adineaori, că e trist să nu 
oprești nici o podoabă, să 
muncești numai pentru hrana,
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Recepție cu prilejul sărbătorii Extinderea

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, condusă 
de Bazarîn Șirendîb, vicepreședinte 
al Marelui Hural Popular, preșe
dintele Academiei de 
R. P. Mongole, care, la 
Marii Adunări Naționale, 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Vasile Mateescu, președin-

Științe a 
invitația 

a făcut o

tele Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N., Iuliu Fejes 
și Petre Turcu, secretari ai M.A.N., 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, loan 
Sandu, adjunct al ministrului să
nătății și prevederilor sociale, de- 
putați și funcționari superiori ai 
M.A.N. și ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

* ★

înaintea plecării din țara noastră, conducătorul delegației par
lamentare mongole, acad. Bazarîn Șirendîb, a făcut redactorului 
Agerpres, Laurențiu Duță, o declarație :

Dacă ar fi să caracterizez în
tr-un singur cuvînt impresiile mele 
personale și ale tuturor membrilor 
delegației asupra vizitei noastre — 
a subliniat oaspetele — aș spune : 
impresionant. Am văzut mărețul 
baraj al hidrocentralei de pe Ar
geș, unde rîul, altă dată sălbatic, 
începe să se supună voinței omu
lui pentru a-i furniza lumină și 
energie. în altă parte a României, 
la Călărași, am văzut combinatul 
de creștere și îngrășare a porcilor, 
unde, sub un control și cu metode 
strict științifice, se obțin mari can
tități de carne. Nectarul dv. de la 
Valea Călugărească pare și mai su
blim după ce vezi minunile chimiei 
de la rafinăriile ploieștene. 
însă greu de enumerat toate 
văzute. Ele se contopesc de 
într-o singură imagine : aceea
nui popor harnic care, sub condu
cerea încercată a partidului său, 
desăvîrșește construirea societății 
socialiste.

întîlnirile avute cu conducătorii 
de partid și de stat, cu reprezen
tanți de seamă din diferite dome- 
n de activitate, ne-au oferit o 
sinteză a acestei imagini.

Este 
cele 
fapt 
a u-

în legătură cu utilitatea schim
bului de vizite parlamentare, acad. 
Bazarîn Șirendîb a declarat :

Acestea constituie un excelent 
mijloc pentru cunoașterea recipro
că între popoare, pentru stabilirea 
unei și mai strînse colaborări în
tre ele. Iar atunci cînd este vorba 
de țările socialiste, schimbul de 
vizite între reprezentanții foruri
lor supreme legislative capătă un 

, sens mai adînc. Țelul comun care 
leagă țările socialiste face ca 
schimburile de experiență să ducă 
la obținerea unor succese în activi
tatea noastră, la strîngerea priete
niei dintre popoarele și țările so
cialiste.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru succesul vizitei făcute în țara 
noastră de delegația parlamentară 
a R. P. Mongole, acad. B. Șiren
dîb a adresat mulțumiri Marii A- 
dunări Naționale, președintelui ei, 
tovarășul Ștefan Voitec, pentru in
vitația de a vizita țara noastră. El 
a mulțumit, de asemenea, tuturor 
reprezentanților oamenilor muncii 
care și-au manifestat cu acest pri
lej simpatia față de poporul mon
gol.

Cenfrale telefonice automate la C F. R.
La Complexul C.F.R. Caransebeș a 

fost pusă în funcțiune o centrală te
lefonică automată. Astfel, legăturile 
interurbane cu celelalte centre fero
viare conectate la acest sistem, prin
tre care București, Timișoara, Bra
șov, Ploiești, lași și alte importante

noduri feroviare, se obțin ca la orice 
telefon automat obișnuit din rețeaua 
urbană.

în curînd la acest sistem de teleco
municație vor fi conectate și unită
țile feroviare de la Dej și Buzău.

(Agerpres)

nationale a Finlandei
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sistemului
Sărbătoarea națională 

dei a fost marcată, în 
printr-o recepție pe care amba
sadorul acestei țări, Martti Salo- 
mies, a oferit-o luni seara. Printre 
invitații prezenți cu acest prilej în 
saloanele ambasadei se aflau acad 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

a Finlan- 
București,

terne, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, de- 
putați în Marea Adunare Naționa
lă, oameni de știință și cultură, zia
riști.

Erau, de asemenea, prezenți șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

de vînzări în rate
Plenara C.C. al P.C.U.S.

PLECAREA 
DELEGAȚIEI ROMÂNE 
LA CONGRESUL F.I.R.

Luni seara a plecat la Budapesta, 
pentru a participa la cel de-al 
V-lea Congres al Federației Inter
naționale a Rezistenților (F.I.R.), o 
delegație a Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România și a Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist. Delegația 
este condusă de Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști, membru al 
Consiliului General al Federației 
Internaționale a Rezistenților.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
ACADEMIEI NATIONALE 

DE ȘTIINȚE DIN S.U.A.

La invitația Academiei Republi
cii Socialiste România se află în 
țară o delegație a Academiei Na-

z
ționale de Științe din S.U.A., com
pusă din prof. Frederick Rossini, 
decanul facultății „Notre Dame“. 
George Palade, profesor la Insti
tutul de cercetări medicale al 
Fundației Rockefeller, și Marvin 
Chodorow, proffesor la Universita
tea din Stanford. Oaspeții au fost 
primiți de conducerea Academiei, 
unde au avut o convorbire. în 
continuare ei vor vizita institute 
de cercetări științifice și de învă- 
țămînt superior din București și 
din alte orașe ale țării.

★
Cu prilejul vizitei sale în Româ

nia, dl. H. Konda, reprezentant al 
grupului Mitsui din Tokio, a ofe
rit luni seara un cocteil în saloa
nele Athenée Palace, la care au 
luat parte reprezentanți ai unor 
ministere economice și întreprin
deri de comerț exterior.

(Agerpres)

Ministerul Comerțului Interior 
a hotărît ca în perioada „Lunii ca
dourilor“ să extindă sistemul de 
vînzare în rate a unor produse. Po
trivit dispozițiilor, unitățile co
merciale vor desface în perioada 
amintită confecții din țesături de 
bumbac, lînă și mătase, printre 
care : costume bărbătești, taioare 
și rochii, pardesie, paltoane pentru 
bărbați și femei din țesături de ca
litate superioară din producția in
ternă și din import, confecții pen
tru copii din catifea și din alte țe
sături.

Cumpărătorii vor achita la înche
ierea contractului 25 la sută din 
valoarea mărfii, iar diferența o 
vor plăti în șase rate.

Lista articolelor ce se vînd în 
rate cuprinde, de asemenea, pick- 
up-uri „Ziphona“, P 10—33 K și P 
10 39/36 K, împreună cu discuri în 
valoare de minimum 200 lei ; toate 
tipurile de magnetofoane, împreună 
cu benzi de tip CH și CR, în va
loare de minimum 200 lei, căru
cioare landou și sport cu preț de 
vînzare de peste 500 de lei, mașini 
de gătit emailate, mașini de gătit 
combinate negre. în funcție, de 
costul fiecărui articol, cumpără
torii vor plăti 20—30 la sută din 
preț iar apoi vor achita diferența 
în 4—12 rate.

Ministerul Comerțului Interior 
a însărcinat direcțiile și serviciile 
de specialitate să ia măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea, bu
nei aprovizionări a unităților co
merciale cu mărfurile specificate.

(Agerpres)

CLUJ

MOSCOVA 6 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că la 6 de
cembrie la Moscova a avut loc 
Plenara C.C. al P.C.U.S. Partici- 
panții la plenară au dezbătut și a- 
probat raportul „Cu privire la pla
nul de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anul 1966“, 
prezentat de Nikolai Baibakov, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și raportul „Cu privi
re la bugetul de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1966“, prezentat de Vasili 
Garbuzov, ministrul finanțelor al 
U.R.S.S.

Plenara a discutat, de asemenea, 
problema transformării organelor 
Controlului de partid și de stat în 
organe ale Controlului popular. în 
hotărîrea cu privire la reorganiza
rea organelor Controlului de partid

și de stat în organe ale Controlu
lui popular se subliniază că aceas
tă măsură este adoptată în scopul 
atragerii maselor largi de oameni 
ai muncii în activitatea de veri
ficare și control și al creșterii ro
lului acestora în activitatea orga
nelor de control. Luînd cuvîntul în 
această problemă, Leonid Brejnev, 
prlm-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
menționat că „creșterea rolului ob
ștesc al controlului va constitui un 
nou pas serios pe calea dezvoltării 
multilaterale a democrației socia
liste“.

Plenara a ales pe Vladimir Șcer- 
bițki ca membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S. și pe Ivan 
Kapitonov ca secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Condoleanțe cu prilejul încetării din viațăfl ■ V

a dr. Erich Apel
Expoziție anuală 
de arta plastică

amiază, tovarășii Petre 
membru supleant al Co- 

Executiv al C.C. al

Luni la 
Blajovici, 
mitetului 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șef

Comisii, 
recepționări, 
calificative, 
defecțiuni»

(Urmare din pag. î)

eli- 
deși 
fost

re-

La predarea lucrărilor pe faze ?i 
meserii nu se manifestă peste tot 
aceeași exigență. în plus, condu
cerea șantierului are încă o 
atitudine de „bunăvoință“ care 
dăunează mult dezvoltării spiritu
lui de răspundere al constructorilor 
pentru ca tot ce fac să fie fără 
cusur. In viitor va trebui să se 
exercite un control mai riguros a- 
supra calității lucrărilor efectuate, 
iar la recepție să nu se facă nici 
un rabat.

— Consider că ar trebui făcut 
mai mult și în privința stimulării 
constructorilor pentru a se realiza 
lucrări de calitate superioară — 
ne-a spus GHEORGHE MIHALCA, 
inginer șef al grupului de șantiere. 
Actualele norme, potrivit cărora 
premierea muncitorilor se face în 
funcție de calificativul acordat pe 
ansamblul lucrării, nu mai sînt co
respunzătoare De aceea socotesc că 
ar trebui să se studieze posibilitatea 
efectuării recepției pe categorii de 
lucrări șl, în funcție de calificativul 
obținut, să fie premiate echipele caro 
au obținut cele mal buno rezultate.

— Calitatea slabă a unor finisaje 
interioare se datorește și altor 
cauze — ne-a spus ing. AUGUS
TIN TOHÄTAN, șef adjunct de 
șantier. Obligați să respectăm 
termenele de dare în folosință, 
impunem adesea cu bună știin
ță zugravilor să execute spoieli și 
zugrăveli pe pereți incomplet us- 
cați. Așa apar petele. Pentru evi
tarea lor există, după părerea mea, 
două posibilități. întîi, o sincroni
zare judicioasă in timp a diferi
telor lucrări și respectarea rigu
roasă a graficelor. în al doilea 
rînd și poate chiar mai important : 
să se asigure o diferențiere pe 
zone regionale a duratei normate 
de execuție. Spun aceasta deoarece 
în Maramureș ploile abundente 
constituie un impediment serios 
pentru constructori.

Am vrut să aflăm și părerea 
, '. iui membru al comisiei de re

cepție. NICOLAE NASTAI, Ingi
nerul șef al 
„Nu este mai puțin adevărat că 
uneori și noi, 
încurajăm într-un fel perpetuarea 
unor deficiențe. Este vorba — și 
de ce să nu o recunoaștem — de 
o exigență scăzută, de o recepție 
făcută uneori în grabă, la supra
față. In aceste cazuri constructo
rul profită, dar în sensul negativ 
al cuvîntului. Alteori, sîntem „for
țați" să trecem cu vederea unele 
deficiențe pentru a... îndeplini pla
nul. Este o practică greșită, care 
nu aduce foloase nimănui : nici 
șantierului, nici sfatului popular și 
nici locatarilor.

— De ce totuși cele semnalate

de comisie rămîn uneori doar sim
ple notări în procesele verbale ?

— Pentru că diriginții noștri nu 
controlează îndeajuns activitatea 
șantierului după recepție, iar a- 
tunci cînd o fac nu mai au cu cine 
discuta. Constructorii, plecînd la 
alte blocuri, își declină orice răs
pundere și obligație față de refa
cerea lucrărilor necorespunzătoare 
ce le-au fost sesizate. Această prac
tică este încurajată uneori și de 
sfatul popular orășenesc, care 
berează imediat repartițiile, 
cunoaște că remedierile n-au 
efectuate.

De „blîndețea" comisiei de
cepție ne-am convins recent la 
predarea blocului 7 cu 75 de apar
tamente. Programată pentru ora 9, 
recepția a început abia la 11. 
Membrii comisiei au venit... în ra
te, iar alții — delegatul C.S.C.A.S. 
și cel al întreprinderii comunale 
Baia Mare — n-au găsit de cuviin
ță să participe. A lipsit, de aseme
nea, maistrul lucrării. O curiozi
tate : delegatul Trustului regional 
de construcții este specialist în... lu
crări de drumuri și poduri. Recep
ția propriu-zisă a fost foarte ope
rativă. într-o oră — o scară cu 15 
apartamente, în ora următoare altă 
scară. Fugitive au fost și consta
tările. După ora 13 membrii comi
siei au hotărît amînarea recepției 
pe a doua zi. Aveau oamenii și 
alte trebûrl... Pe bună dreptate, lo
catarii acestui bloc și-au exprimat 
părerea că asemenea comisie de 
recepție, chemată să-și dea girul 
asupra calității unui obiect de fo
losință îndelungată, care-și neso
cotește obligațiile, să fie trasă la 
răspundere.

Din cele relatate mai sus reiese 
că la Grupul de șantiere din Baia 
Mare calitatea lucrărilor la unele 
blocuri continuă să nu fie privită 
cu toată răspunderea. Totodată, 
se desprinde concluzia că în 
relațiile dintre constructor, benefi
ciar și comisia de recepție mai 
stăruie încă practica concesiilor — 
făcute, după cum s-a văzut, pe sea
ma statului, a locatarilor. Este ne
cesar ca sfatul popular regional — 
în dubla sa calitate de for superior 
al constructorului și de beneficiar 
— să nu închidă ochii în fața unei 
asemenea situații, cu serioase im
plicații și consecințe, ci să ia mă
suri hotărîte pentru executarea 
exemplară a lucrărilor pe șantie
rele de locuințe.

De 1 milion de ori
I.G.O., ne-a spus :

membrii comisiei,
mai repede

(Urmare din pag. I)

Vizitele și seminariile practice săp
tămânale pe care le organizăm 
contribuie la concretizarea cunoș
tințelor teoretice ale studenților, 
care au prilejul să lucreze direct 
cu mașinile de calcul. De-a lungul 
anilor, numeroși studenți au sus
ținut lucrări de diplomă în acest 
domeniu, sub îndrumarea unor 
cercetători ai centrului.

Pe de altă parte, preocupările 
noastre științifice vizează în dome-

niul cercetării fundamentale ex
tinderea utilizării calculatoarelor e- 
lectronice în diverse ramuri de ac
tivitate, crearea de noi mașini de 
calcul mai perfecționate și mai 
puternice. Cercetările se referă în 
mod deosebit la folosirea cît mai 
eficientă a calculatoarelor, la com
binarea calculatorului cifric cu cel 
analogic, la programarea automată, 
la elaborarea unor sisteme care să 
se adapteze singure la sarcinile de 
conducere ce li se impun. Creșterea 
puterii de calcul în faza actuală, 
prin folosirea calculatoarelor elec
tronice este deosebit de impor
tantă, căci ea condiționează po
sibilitățile de abordare și rezol
vare a unor probleme practice mai 
complexe, cum sînt cele care se 
ridică la scara întregii economii 
naționale. Ne interesează, de ase
menea, asimilarea de către specia
liștii noștri a celor mai 
modalități de folosire a

— Cum sprijină 
automat activitatea 
tare științifică ?

— Avantajul folosirii 
automat pentru rezolvarea diferi
telor probleme de producție este 
evident. Să ne gîndim, de pildă, 
la problemele de transport. O re
partizare mai justă a cereri
lor primite din partea beneficiari
lor (furnizori, clienți) în funcție de 
posibilitățile cotidiene de trans
port, stabilirea itinerarelor celor 
mai avantajoase pentru transpor
tul încărcăturilor necesită un nu
măr considerabil de calcule, care 
depășesc adeseori posibilitățile o- 
mului. Mașina electronică de cal
cul execută calculele de aproape 
un milion de ori mai repede de
cît un om. Am contribuit astfel 
la întocmirea unor planuri optime 
de repartizare a vagoanelor de 
cale ferată, care a permis Ministe
rului Transporturilor șl Telecomu
nicațiilor să realizeze economii de 
zeci și chiar sute de mii de lei zil
nic. In același timp colaborăm la 
prelucrarea mecanizată a unor 
documente contabile și bancare, 
la eșalonarea etapelor în construc
ții, la repartizarea puterii în siste
mul energetic național, la proiec
tarea vanelor cilindrice produse 
de uzinele „23 August“ etc.

Ne preocupă, de asemenea, ini
țierea specialiștilor din diverse do
menii în activitatea cu mașinile de 
calcul. Aceasta se realizează în ca
drul unor seminarii mixte ; pe 
măsură ce numărul acestor solici- 
tanți s-a mărit, s-au organizat la 
cererea ministerelor șl cursuri de 
pregătire post-universitare. Săptă- 
mînal organizăm seminarii pe di
verse probleme privind folosirea 
mașinilor de calcul, teoria algebri
că a mecanismelor automate, pro
gramarea automată etc., la care 
participă ingineri, biologi, econo
miști, fizicieni, chimiști etc. pre
cum și specialiști din străinătate.

Și activitatea de cercetare știin
țifică din diversele institute și la
boratoare este mult înlesnită de in
troducerea calculului automat. 
Calculatorul efectuează astăzi în 
ajutorul cercetării nu numai cal
cule obișnuite, ci și demonstrații 
de teoreme, clasificări, recunoaș
teri de caractere, descifrări de co
duri, traduceri, servind în același 
timp și la verificarea ipotezelor de 
lucru, la modificarea lor, la suge
rarea de noi experiențe. După cum 
se vede, posibilitățile de extindere 
a calculatoarelpr sînt infinite. @

de secție la C.C. al P.C.R., Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au făcut o vi
zită la Ambasada R. D. Germane 
din București, unde au exprimat 
condoleanțe ambasadorului Ewald 
Moldt și celorlalți membri ai am
basadei cu prilejul încetării din 
viață a dr. Erich Apel, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului 
mane, 
Stat a 
mane.

După un moment 
s-a semnat în cartea 
leanțe.

Au mai prezentat condoleanțe 
reprezentanți ai conducerii Comi
tetului de Stat al Planificării.

(Agerpres)

în sălile Palatului de cultură din 
Cluj s-a deschis expoziția anuală 
de artă plastică a creatorilor clu
jeni. Sînt prezentate 268 de lucrări 
de pictură, grafică, sculptură, care 
se remarcă prin varietate tematică 
și de stil. La expoziție participă cu 
lucrări cunoscuții artiști plastici 
Romul Ladea, Kovacs Zoltan, Au
rel Ciupe, Iosif Benea, Ion Sima, 
Jeno Szervațiusz și un număr mare 
de artiști tineri. (Agerpres)

Ger-
Comisiei de 

a R. D. Ger-

de Miniștri al R. D. 
președintele 
Planificării

de reculegere, 
de condo-

Funeraliile

Acord chino
vietnamez
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calculul 
de cerce-

calculului
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de la Berlin
BERLIN 6 (Agerpres). — La 6 

decembrie la Berlin au avut loc 
funeraliile lui Erich Apel, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a R. D. Ger
mane. La ceremonia funerară a 
luat cuvîntul Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane. Vor
bitorul a scos în evidență meritele 
lui Erich Apel în opera de cons
trucție a socialismului, de condu
cere a economiei naționale a R. D. 
Germane.

PEKIN 6 (Agerpres). — La 5 de
cembrie au fost semnate la Pekin 
un acord cu privire la acordarea 
unui împrumut R.D. Vietnam de 
către R.P. Chineză și un protocol 
cu privire la schimbul de mărfuri 
și plăți între cele două țări pe anul 
1966. Au fost prezenți Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, condu
cătorul delegației economice gu
vernamentale a R.D. Vietnam, 
precum și alte persoane oficiale.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în 
bazinul carbonifer Rybnik (R. P. 
Polonă) a intrat în funcțiune mina 
„Moszczenice“. în cuvîntarea ros
tită cu acest prilej, W. Gomulka a 
vorbit despre dezvoltarea indus
triei carbonifere în Polonia și a 
arătat că în perioada postbelică a- 
ceastă industrie a cunoscut o mare 
dezvoltare — 56 la sută din 
tracția de huilă și 96 la sută 
cea de cărbune brun revenind 
nelor construite în ultimii 20 
ani.

în actualul cincinal, a spus
Gomulka, am livrat beneficiarilor

ex- 
din 
mi- 

de

W.

SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia 
au fost date publicității tezele Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. cu 
privire la principiile fundamen
tale ale noului sistem de planifi
care și conducere a economiei 
naționale.,

în teze se arată că actualul 
sistem de planificare și de condu
cere a jucat un rol important în o- 
pera de dezvoltare socială, econo
mică și culturală a Bulgariei, apre- 
ciindu-se totodată că în prezent a- 
cest sistem nu mai corespunde 
proporțiilor și cerințelor sporite ale 
economiei. Agenția B.T.A. preci
zează că scopul noului sistem de 
planificare și de conducere a eco
nomiei bulgare este acela de a a- 
sigura dezvoltarea mai rapidă și 
mai eficientă a forțelor de produc
ție, ridicarea productivității mun
cii și, pe această bază, creșterea 
bunăstării sociale. Ca elemente 
principale sînt prevăzute folosirea 
unor metode de planificare și a u- 
nor forme organizatorice mai per
fecționate, aplicarea largă a prin
cipiului gospodăririi chibzuite, a 
sistemului de contractări, a unul 
sistem de salarizare în funcție de 
rezultatele finale ale activității e- 
conomice, folosirea cît mai deplină 
a pîrghiilor economice — ca be
neficiul, prețurile, creditul, impo
zitele etc. .

Planificarea — se arată în teze 
— este principala pîrghie și meto
dă de conducere a economiei și 
planul va juca și în noul sistem un 
rol primordial. Și în viitor, propor
țiile principale ale economiei na
ționale vor fi stabilite de către 
stat. Pe baza planului cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale, 
întreprinderile își întocmesc pla
nul lor cincinal.

în teze se arată că aplicarea nou
lui sistem cere o ridicare și mai 
mare a rolului P. C. Bulgar, ca 
forță îndrumătoare și conducătoare 
în dezvoltarea societății socialiste.

Experimentarea noului sistem se 
va încheia la sfîrșitul anului

Tezele Biroului Politic al 
al P.C. Bulgar urmează să fie 
bătute pe larg, după care ele 
fi supuse aprobării plenarei C.C. al

P.C. Bulgar, care va avea loc la 
sfîrșitul lunii ianuarie 1966. în ca
drul plenarei, raportul va fi pre
zentat de tov. Todor Jivkov.

Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA 6 (Agerpres). — La 6 de

cembrie, la Sofia, au început lu
crările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Adunării Populare a R. P. Bulga
ria, la care vor fi discutate pro
iectul de plan cu privire la d z- 
voltarea economiei naționale și 
bugetul de stat pe anul 1966. Ra
portul la primul punct al ordinei 
de zi a fost prezentat de Apostol 
Pașev, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, care a mențio
nat, printre altele, că, potrivit da
telor preliminare, volumul global 
al producției industriale în acest 
an va spori cu 13,3 la sută com
parativ cu anul 1964. Pentru anul 
viitor se prevede o sporire de 10 
la sută a volumului global al pro
ducției industriale comparativ cu 
realizările pe anul în curs, și o 
sporire a venitului național de 9 
la sută.

Raportul la proiectul de buget 
pe anul 1966 a fost prezentat de 
D. Popov, ministrul finanțelor. A- 
dunarea Populară a ales în unani
mitate pe noul președinte al Bi
roului Adunării Populare, acad. 
Sava Ganovski.

1966. 
C.C. 
dez- 
vor

noștri străini peste 91 milioane 
tone cărbuni, care reprezintă un 
articol important în exportul nos
tru. Necesitățile metalurgiei noas
tre ne determină să importăm încă 
o mare cantitate de cărbune cocsi- 
ficabil. în perioada 1961—1965 a- 
cest import a fost de peste 5,6 mi
lioane tone — cu mult mai mare 
decît în cincinalul anterior. Căr
bunele cocsificabil care va fi fur
nizat de mina „Moszczenice“ va a- 
vea o importanță deosebită pentru 
țara noastră. La sfîrșitul viitorului 
cincinal vom putea renunța la im
portul de cărbune.

și artiștilor
TIRANA 6 (Agerpres). — La 

5 decembrie, la Tirana a avut loc 
plenara Ligii albaneze a scriito
rilor și artiștilor. Plenara a discu
tat sarcinile care stau în fața 
scriitorilor și artiștilor în lumina 
celei de-a 15-a plenare a Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Albania. Raportul cu pri
vire la „Rolul literaturii și artei în 
educația comunistă a maselor“ a 
fost prezentat de Dhimiter Shu- 
terqi, președintele Ligii albaneze 
a scriitorilor și artiștilor.

Manush Myftiu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a remis 
ligii ordinul 
Muncii clasa I, acordat de Prezi
diul Adunării Populare. Cu ace
lași prilej, a luat cuvîntul Ramiz 
Alia, membru al Biroului Politic 
al C.C. și secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania.

Albania, prim-vi-

cu acest prilej 
Drapelul Roșu al

DE LA DUBROVHEK

o»«

ATENA 6. — Cores
pondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmi
te : Programul elaborat 
de întreprinderea pu
blică de electricitate 
(D.E.I.) pentru anii 
1965-1974 prevede creș
terea puterii instalate 
la 3 280 000 kW, pro
ducția anuală la 16 mi
liarde kWh și consumul

mediu pe cap de locui
tor la 1 440 kWh. Pro
gramul se bazează pe o 
mai mare valorificare 
a resurselor hidraulice 
și a altor resurse în 
vederea obținerii unui 
preț de cost al produc
ției anuale mai scăzut. 
Totodată, D.E.I. cerce
tează posibilitatea ins
talării în Grecia a unor 
centrale atomoelectrice.

Luni seara, Ia Atena, a avut Ioc 
premiera filmului „Blocada“, reali
zat de regizorul Armpis Kiru. Fil
mul este inspirat din lupta de re
zistentă a „Cartierului roșu“ din 
Pireu Împotriva nazismului. Muzi
ca aparfine cunoscutului compozi
tor Mlkis Theodorakis. Rolurile 
principale sini interpretate de cu
noscuții actori Manos Katrakls șl 
Xenia Karagheropoulo.

In fotografie : Un aspect din 
portul Pireu.

Duminică a intrat în 
funcțiune hidrocentrala de 
la Dubrovnik, prima și 
principala treaptă din sis
temul hidroenergetic de 
pe rîul Trebișnița.

Agregatele hidrocentra
lei sînt amplasate sub pă- 
mînt. Două galerii subte
rane săpate în stîncile de 
calcar adăpostesc turbi
nele — avînd fiecare din
tre ele o putere de 108 
M.W. — și stația de trans
formatori. Aici se află și 
punctele de comandă de 
unde sînt dirijate agrega
tele. Proiectul hidrocentra
lei a fost întocmit de ingi
nerii întreprinderii „Ener- 
goinvest" din Sarajevo, u- 
tilajele au fost livrate de 
firme din S.U.A., Franța, 
Italia, Elveția ; la con
strucție au participat în
treprinderile iugoslave 
„Energoinvest”, „Hidro- 
montaj", „Metalna" și „E- 
lektroserbia’.

In 1966 hidrocentrala va

furniza 800 milioane kilo- 
vați-oră energie elecirică.

Hidrocentralele din sis
temul Trebișnița vor da 
în tot cursul anului o can
titate constantă de energie 
electrică, spre deosebire 
de acelea de pe rîurile 
Sava și Drava, al căror 
debit de apă scade în lu
nile de iarnă. Totodată, 
crearea lacurilor de acu
mulare de la Gorița si 
Trebinje va face posibilă 
irigarea a 5 000 hectare 
teren arabil.

“Ar
în defileul dintre Du

brovnik și Țatat, lingă să
tulețul Plata, a avut loc 
festivitatea prilejuită de 
intrarea în funcțiune a hi
drocentralei de la Du
brovnik. Cu acest prilej, 
Aleksandar Rankovici, 
vicepreședinte al R.S.F. 
Iugoslavia, a rostit o am
plă cuvîntare.

Nicolae PLOPEANU



La conferința 
de la Addis Abeba

Mandatai!

Coimtetiilui militar
a f©st prelimgit
VOR FI ADOPTATE 
SANCȚIUNI MILITARE 
ÎMPOTRIVA RHODESIEI?

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
Potrivit agenției France Presse, Co
mitetul militar al O.U.A. și-a con
tinuat activitatea și după încheie
rea Conferinței șefilor de state și 
guverne africane, membre ale a- 
cestei organizații (4 dec.). Mandatul 
său a fost prelungit pentru a pu
tea fi studiate toate sancțiunile 
militare susceptibile de a fi luate 
de statele africane împotriva Rho
desiei rasiste. Printre măsurile pre
conizate în acest sens, agențiile de 
presă menționează stimularea și 
sprijinirea intensă a mișcării de 
rezistență organizată în Rhodesia, 
precum și o ripostă imediată la 
orice acțiune represivă pe care gu
vernul ilegal al lui Smith ar pu
tea-o iniția împotriva statelor afri
cane învecinate. După cum anunță 
surse informate din Addis Abeba, 
Comitetul militar al O.U.A., care 
cuprinde reprezentanți ai Ghanei, 
Nigeriei, Tanzaniei, R.A.U. și Zam
bie!, se va întruni din nou la Accra, 
la 18 decembrie.

CORESPONDENTĂ DIN PARIS

Rezultatele definitive 
ale alegerilor preziden
țiale din Franța nu 
vor fi cunoscute decît 
marți, în jurul orei 20, 
după judecarea even
tualelor contestată și 
după ce rezultatelor din 
metropolă li se vor a- 
dăuga cele circa 465 000 
de voturi exprimate în

„teritoriile de peste 
mări“.

Conform cifrelor pro
vizorii comunicate de 
către Consiliul constitu
țional, candidații au ob
ținut, din cele 24 230 841 
voturi valabile expri
mate, următoarele re
zultate :

Generalul de Gaulle 10 811 480 — 
François Mitterrand 
Jean Lecanuet
Tixier Vignancour
Pierre Marcilhacy 
Marcel Barbu

7 688 105 —
3 777 945 —
1 257 633 —

416 521 —
279 157 —

44,61
31,72
15,59
5,20
1,73
1,15

la 
la 
la 
Ia 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută

să sublinieze

SCURTE ȘTIRI

După cum transmite 
agenția France Presse, 
generalul de Gaulle a 
ieșit învingător în 72 
din cele 92 departamen
te din Franța, iar 
François Mitterrand în 
17 departamente.

Intrucît nici unul din 
candidați nu a obținut 
majoritatea absolută ce
rută de prevederile con
stituționale pentru a fi 
declarat ales (adică 50 
la sută plus unu din vo
turile exprimate), la 19 
decembrie urmează să 
se desfășoare al doilea 
tur de scrutin, la care 
vor participa primii doi

candidați aflați în frun
te la primul tur.

Observatorii politici 
din Paris comentează pe 
larg rezultatele alegeri
lor, exprimîndu-și sur
prinderea în legătură cu 
punerea în balotaj a ge
neralului de Gaulle. 
După aprecierea agen
ției France Presse, acest 
fapt „constituie pri
mul eșec electoral al a- 
cestuia de la revenirea 
sa la putere din 1958“, 
deși el s-a situat primul 
dintre cei șase candidați.

Comentînd rezultatele 
alegerilor, primul mi
nistru Georges Pompi-

dou a recunoscut 
„Partidul comunist, spri
jinit de diverse partide 
socialiste și radicale, a 
acordat masiv voturile 
sale lui Mitterrand“. 
Căutînd să explice de 
ce președintele de Gaulle 
nu a obținut majorita
tea absolută la primul 
tur de scrutin, el a afir
mat că acest lucru s-ar 
datora centrului, care 
prin Jean Lecanuet ar 
fi frustrat pe de. Gaulle 
de un număr important 
de voturi.

în același timp, co
mentatorii subliniază, 
după cum se exprimă 
agenția France Presse, 
„evidentul succes al lui 
François Mitterrand“, 
candidatul unic al forțe
lor de stînga. „Victoria 
de astăzi, a declarat du
minică seara François 
Mitterrand, este victoria 
întregii stîngi“. 
a arătat el, voi 
lupta pentru o 
frățească, deschisă 
turor francezilor“, 
deck Rochet, 
general al 
Comunist Francez, a ca
racterizat rezultatele a- 
legerilor drept „o mare 
victorie a uniunii for
țelor democratice

Mîine, 
relua 

stîngă 
tu- 

Wal- 
secretar 

Partidului

muncitorești. El a 
nut
„Partidul
Francez, care 
activ și loial 
datul unic al 
lor de stînga, 
cu o mare 
succesul pe care l-a ob
ținut“.

Intr-un interviu ra
diodifuzat, secretarul ge
neral al S.F.I.O., Guy 
Mollet, a subliniat că 
rezultatul alegerilor 
„dovedește că este posi
bil un al doilea tur de 
scrutin dacă toți vor să 
lupte“.

Privirile observatori
lor politici se îndreaptă 
acum spre cel de-al doi
lea tur de scrutin. în 
legătură cu aceasta, la 
Paris s-a anunțat că joi 
urmează să se întru
nească Consiliul consti
tuțional, pentru a publi
ca candidaturile la cel 
de-al doilea tur de scru
tin. Dacă nici unul din 
primii doi candidați so- I 
siți în frunte la primul 
tur nu se va désista, a- I 
ceștia ar urma să fie 1 
generalul de Gaulle și I 
François Mitterrand.

Comunist 
a sprijinit 
pe candi- 
elemente- 

privește fi 
satisfacție |

I
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i 
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„EI ACUZĂ" : sub acest titlu a publicat revista „Der Stern" imaginea de 
mai sus. Helmuth Groh, pilot militar pe un avion „Starfighter”, s-a pră
bușit cu aparatul. „El nu trebuia să moară — scrie revista. Pentru el 
a devenit fatală o greșeală de construcție, care era cunoscută și pe 
care mulți piloți au plătit-o cu viața”. Seria de accidente cu aceste 
avioane va forma obiectul unor dezbateri în Bundestag. „Acuzațiile șl 
teama văduvelor și soțiilor piloților constituie fundalul trist al acestor 

dezbateri"

LAOS

I ATACURILE GRUPĂRII DE DREAPTA

SANTO DOMINGO. în capitala 
dominicană a avut loc duminică o 
demonstrație împotriva staționării 
trupelor interamerlcane. Unul din 
liderii Confederației muncitorilor 
dominicani a declarat că aseme
nea demonstrații vor continua, 
intensificîndu-se, urmărind retra
gerea trupelor americane și îm
bunătățirea condițiilor de trai în 
tară. Fostul președinte Bosch a 
dezmințit știrile din presa ameri
cană că partidul condus de el ar 
boicota alegerile din 1966. Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
a informat sîmbătă pe membrii 
Consiliului de Securitate despre 
decretul guvernului provizoriu 
cu privire la viitoarele alegeri 
generale din republică.

MOSCOVA. La 5 decembrie 
au fost realizate două legături 
cu stația cosmică sovietică 
„Luna-8", în cursul cărora 
s-au efectuat măsurători ale 
traiectoriei și au fost obținute 
informații telemetrice. Toate 
sistemele instalate la bordul 
stației funcționează normal. 
Rezultatele măsurătorii 
iectoriei, după corecție, 
confirmat că traiectoria
zbor coincide cu datele obți
nute prin calcule. La 7 decem
brie, în jurul orei 0,50 minute, 
ora Moscovei, stația „Luna-8" 
va atinge suprafața Lunii în 
regiunea Oceanului Furtuni
lor.

tra- 
au 
de

BERLIN. Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Berlin, 
dr. Ștefan Cleja, a oferit la 6 de
cembrie, în saloanele ambasadei, 
o masă in cinstea delegației re
dacției revistei „Lupta de clasă", 
condusă de tovarășul Ș,vjfan 
Voiau, membru al C.C. al F ’.C., 
redactor-șef al revistei, care, la 
invitația redacției revistei „Ein
heit", face o vizită în R. D. Ger
mană. La masă, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, 
a participat Hans Schaul, membru 
al C.C. al P.S.U.G., redactor-șef al 
revistei „Einheit", precum și alți 
colaboratori ai revistei.

Liviu RODESCU
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Commonwealth-

precipite și sa

Sînf 
toți 
vor 

dacă

fost prinse 
morfiere și

® La 25 de kilometri spre sud-est 
de capitală un vas pentru transportul 
trupelor a fost scufundat, iar un altul 
avariat de minele puse de Viefcong.

spre sud de 
post guver-

timpul unui atac fulgerător lansat de 
Viefcong.

e La 15 kilometri spre sud-vesf de 
Saigon, unifăfile sud-viefnameze au 
suferit de asemenea pierderi grele în

a fi 
afa- 
fapt 
mai 

Și a

• Pușcașii marini americani de la 
baza Ciu Lai au trebuit să intervină 
duminică pentru a apăra unul din eli
copterele americane doborîf de Vief
cong, care ataca trei localități din 
provincia Quang Ngai, la 540 kilo
metri spre nord-esf de Saigon. Bilan
țul operației, la care au avut o im
portantă intervenție trupele terestre

• La 130 de kilometri 
Saigon a fost atacat un 
namental și garnizoana a suferit pier
deri grele.

• La 10 kilometri nord-vesf de 
Saigon, Vietcongul a organizat o am
buscadă în care a căzut un batalion 
sud-vietnamez. Și aici Vietcongul a 
folosit mortiere.

Organizației 
nu au fosf 
se credea, 

unele ziare,

Ghana, Kenya, 
, U-

COMMO1V-
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naturale
care 
mod 
Rho-

vernul rasist
După cum se știe, aceste țări 
sînf: Nigeria, 
Malawi, Tanzania, Gambia, 
ganda, Zambia și Sierra Leone.

La Londra, unele păreri 
ceput însă să se schimba 
faf, mal ale» după ce în 
rile africane $-a arătat în 
clar că aceste țări sînf

Pierderile batalionului american au 
fost „moderate”, a declarat un purtă
tor de cuvînt american, care a recu
noscut că unele mici unități au su
ferit pierderi grele în urma atacu
lui întreprins de Viefcong. Potrivit 
rapoartelor provenite din acest sec
tor, batalionul se deplasa pe șoseaua 
de la vest de Lai Khe în momentul 
cînd compania din frunte și unitatea 
care încheia marșul au 
sub focul întreținut de 
arme automate.

® DUPĂ ULTIMATUMUL 
ȚARILOR AFRICANE • 
PERSPECTIVA UNEI RUP
TURI IN 
WEALTH •
MARITA“ LA WHITEHALL

Primele reacții la Londra, după 
Încheierea sesiunii extraordinare 
de la Addis-Abeba a Consiliu
lui ministerial al 
Unității Africane, 
alarmante, întrucît 
după cum au scris 
că este vorba de hofărîri adop
tate într-o „atmosferă emoțio
nală* și deci „trecătoare”. După 
cum s-a anunțat, țările partici
pante la sesiune au 
printre altele, să rupă relațiile 
cu Marea Brlfanle, dacă aceasta 
nu va pune capăt regimului ra
sist al Iul Smith pînă la 15 de
cembrie. Se anunță că repre
zentantul Ugandei, ministrul a- 
părăril, Felix Onama, vorbind la 
sesiune, a declarat : „Uganda 
este pregătită să-și sacrifice ca
litatea sa de membru al Com
monwealthului pentru demnita
tea și respectul Africii...’ 
convins, a mai spus el, că 
cei nouă membri africani 
părăsi Commonwealfhul 
Anglia va continua să manifeste o 
atitudine de șovăială față de gu
vernul rasist de la Salisbury.

au In- 
trep- 

cercu- 
mod 
ferm 

decise să-și pună în aplicare in
tențiile. Perspectiva rupturii este 
examinată cu multă atenție în 
Whitehall (cartierul ministerelor 
ia Londra), iar premierul Harold 
Wilson și-a petrecut week-endul 
la Chequers pentru a examina 
situația creată, pe care unii o 
consideră ca pufînd însemna în
ceputul unei crize pe întreaga 
»cară a Commonwealthului. în
suși secretarul general al aces
tuia, Arnold Smith, care a vizi
tat recent țările africane membre 
ale Commonwealthului, a de
clarat că „dacă situația rhode- 
siană este tratată în mod inadec
vat, aceasta ar putea duce la 
dezintegrarea 
ului mulfirasial*. Lucrurile au în
ceput să se 
vorbește chiar de o „criză contra 
cronometrului". Corespondentul 
lui „Sunday Telegraph’ relatează 
din Addis Abeba : „întrucît nu 
există speranțe ca Marea Brita- 
nie să folosească forța pînă la 
15 decembrie, ambasadele bri
tanice și înalții comisari din nor
dul și centrul Africii fac pregă
tiri de plecare. Unele arhive sînf 
arse și se pregătesc aranjamen
te pentru ca alte țări să preia 
interesele britanice acolo șl să 
aibă grijă de clădirile ambasa
delor". După cum se vede, 
ceea ce unora li se părea 
acum cîteva zile „o mică 
cere rhodesiană” era de 
germenele unei probleme 
profunde, care a răbufnit 
permis o confruntare deschisă 
de concepții și interese. La Lon
dra însă se speră că, pînă la 15 
decembrie,' sancțiunile econo
mice britanice împotriva Rhode
siei ar putea produce suficiente 

efecte, îneît să convingă statele

africane să nu dea curs avertis
mentelor de la Addis Abeba.

Numai că nici măcar barajul 
sancțiunilor economice nu este 
deocamdată destul de dens. Tot 
în presa londoneză se poate citi 
relatarea următorului fapt : Un 
vas petrolier al societății „Bri
tish Petroleum* a plecat de vreo 
săptămînă din Golful Persic cu 
o încărcătură de 12 000 de tone 
de țiței pentru Rhodesia, 
este portul Beira de pe 
Mozambicului, de 
urmează a fi transportat, prin 
conductă, la rafinăria Umtali, pe 
teritoriul Rhodesiei de sud. în
cărcătura este suficientă pentru 
a acoperi necesitățile acestei 
țări pe timp de circa două săp- 
tămîni. Un purtător de cuvînt al 
companiei a declarat că tran
sporturile de petrol continuă în 
mod obișnuit în cadrul activi
tății comerciale, „pînă cînd gu
vernul britanic ne va cere să 
încetăm*.

Pe de altă parte, presa scrie 
despre „proiectul unei noi ofer
te de pace către rebelii rhode- 
sieni* („Observer”). Un post emi
țător de radio se instalează In 
colonia britanică vecină, Bechua- 
naland, de unde vor fi transmi
se, probabil cu începere de săp- 
tămîna viitoare, știri și mesaje 
pentru coloniștii rhodesieni. 
„Ideea — scrie săptămînalul 
menționat — este de a convinge' 
populația albă că, deși va tre
bui să accepte un progres nes- 
fînjenit în direcția guvernării 
majoritare, va exista totuși o pe
rioadă Intermediară care va dura 
cîțiva ani, înainte ca albii să se 
teamă de o majoritate africană*. 
Se preconizează și o eventuală 
reluare a dialogului 
desian 
rate" de la 
chiar cu... 
cuvinte, o 
în favoarea 
rasist.

t ®®®«

HARAD 6 (Agerpres). — Dumi
nică au fost reluate, în cadrul ce
lei de-a patra ședințe, lucrările 
conferinței de la Harad, consacra
tă soluționării problemei yemeni- 
te. în afara delegaților yemeniți 
republicani și regaliști, au mai 
luat parte și reprezentanți 
R.A.U. și Arabiei Saudite. Va

luată în discuție, după cum s-a a- 
nuntat, propunerea de creare a 
unui guvern, în care să fie repre
zentate toate tendințele politice 
din Yemen. Propunerea a fost for
mulată de elemente favorabile gă
sirii unei soluții de compromis, 
acceptabilă atît forțelor republi
cane cit și forțelor regaliste.

XIENG KUANG 6 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al partidului Neo Lao Haksat, 
a adresat prințului Suvanna Fuma, 
primul ministru al Laosului, un 
mesaj în care se referă la recen
tele atacuri întreprinse de forțele 
armate ale grupării de dreapta, de 
la Vientiane, sprijinite de aviația 
americană, împotriva regiunilor 
controlate de trupele Neo Lao 
Haksat și cele neutraliste. Aceste 
acțiuni, se spune în mesaj, sînt 
„deosebit de periculoase“ și „cons-

AGENȚIA FRANCE PRESSE

TRANSMITE OIN SAIGON

„După 8 zile de calm, Vietcongul (forțele patriotice) a trecut la 
ofensivă în mai multe sectoare din Vietnamul de sud, mai ales în ju
rul Saigonului și în delta fluviului Mekong“.

© Se pare că operația cea mai importantă a fost atacul asupra 
unui batalion din prima divizie de infanterie americană, la 10 kilo
metri spre est de plantația Michelin de la Dau Tieng.

sud-viefnameze, aviația, artileria ma
rină și trupele americane, s-a soldat 
cu pierderi pentru trupele sud-vief
nameze.

' * ♦
WASHINGTON. In cadrul unui 

Interviu radiotelevizat, la întoarce
re din călătoria sa în America La
tină, senatorul Robert Kennedy a 
sprijinit în principiu politica admi
nistrației Johnson cu privire la 
Vietnam, dar a cerut ca trimiterea 
de noi contingente de militari în a- 
ceastă țară și intensificarea bom
bardamentelor asupra teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam să 
facă' obiectul unor dezbateri în 
sînul comisiilor competente din 
Congres.
----------------------- --------------------- .

Agenția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității un comunicat cu 
privire Ia atacul înfăptuit sîmbătă 
de patrioți în centrul capitalei sud- 
vietnameze. Comunicatul relevă că 
acest atac a fost întreprins de un 
grup de patrioți din forțele armatei 
de eliberare concentrate în regiunea 
Gia Dinh (în care se află Saigonul), 
care au folosit mine, substanțe ex
plozive și mitraliere pentru a dis
truge clădirea din centrul Saigo- 
nului rezervată exclusiv piloților 
americani. Peste 200 de americani 
au fost uciși sau răniți. Toți patrioți! 
care au participat la atac s-au în
tors la baza lor.

GUANABARA

Actul instalării 
s-a consumat 
în 16 minute...

Pe aeroportul din 
Ndola Be amba
lează un transport 
de cupru cu des
tinația Dar-Es-Sa- 
Iaam (Tanzania). 
Este prima tranșă 
dlntr-o serie de 
transporturi ce vor 
fi efectuate cu a- 
vionul, renunțîn- 
du-se astfel la 
transportul fero
viar al acestui mi
nereu, una din bo
gățiile
ale Zambie!, 
se făcea in 
obișnuit prin 

desia

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 
Duminică s-a realizat în Brazilia 
un act politic mult controversat 
și foarte incert — instalarea în 
postul de guvernator al statului 
Guanabara a lui Francisco Ne
grao de Lima, ales la 3 octombrie 
a.c. cu majoritate absolută de vo
turi.
Deși Instalarea ar fi trebuit să fie 

un rezultat cert șl firesc al alege
rilor, opoziția sectoarelor extre
miste a primejduit-o pînă în ulti
mele momente. Sub pretextul că 
noul guvernator face parte din „sche
ma corupției și subversiunii* (formu
lă utilizată pentru a discredita pe cei 
legați în vreun fel de regimul lui 
Goularf), așa-numita linie dură, cu 
sediul în Guanabara dar cu ramifi
cații și în alte state, a dezlănțuit o 
veritabilă campanie contra instalării 
guvernatorului. Lucrurile ajunseseră 
la un moment dat să provoace o in
tensă încordare, obligînd guvernul fe
deral să adopte măsuri de urgență. 
Garnizoanele armatei întîi au fosf 
puse în stare de alarmă încă din a- 
jun cu ordin exores de a reprima 
drastic orice tentative de perturbare 
a ordinii publice. Actul instalării s-a 
consumat în 16 minute, prin două 
discursuri telegrafice. Mulți înclină să 

nu s-a 
din 
do 

„Grupul extremist

creadă că prin instalare încă 
lichidat pe deplin amenințarea 
partea „durilor”. Ziarul „Jornal 
Brasil’ scrie că 
crede în faptul că Negrao de Lima 
nu va supraviețui din pricina dispo
zitivului de presiune ce acționează 
contra lui*.

tituie o grosolană violare a acor
durilor de la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos“. Atacurile agresive 
au fost însă respinse de forțele pa
triotice și de populația din regiu
nile eliberate. în fața acestor in
succese, continuă mesajul, grupa
rea de dreapta și Statele Unite au 
organizat o serie de manevre și au 
răspîndit zvonuri pentru a discre
dita forțele patriotice și pentru a 
abate atenția de la acțiunile lor 
agresive și de la înfrîngerile mili
tare suferite. în acest sens, prințul 
Sufanuvong amintește scrisoarea 
trimisă de premierul Suvarina 
Fuma Comisiei internaționale de 
supraveghere și control referitor 
la așa-zlsele „atacuri lansate de 
forțele patriotice în localitatea Viet 
Mih din provincia Kham Muon“ în 
care cerea deschiderea unei anche
te în legătură cu aceasta. Prințul 
Sufanuvong atrage atenția premie
rului Suvanna Fuma asupra „nece- ' 
sității soluționării problemei laoție- 
ne pe baza principiului unanimi
tății celor trei grupări politice lao- 
țiene, stabilite prin acordurile de 
la Zürich și Valea Ulcioarelor“.

Măsuri anticomuniste

LONDRA 6 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Djakarta al agenției Reuter, la 6 
decembrie generalul-maior Umăr 
Wira Hadikasumo, comandantul re
giunii militare Djakarta, a anun
țat interzicerea secției din Dja
karta a P. C. din Indonezia.

Aceasta este a 5-a regiune din 
Indonezia
activitatea partidului 
Această măsură fusese luată ante
rior în Java de vest, Insulele Mo- 
luce, Sulawesi de sud și Kaliman- 
tanul de vest.

unde a fost interzisă 
comunist.

Washington

DISTINCȚII ACORDATE
DE ACADEMIA REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
La ambasada Republicii Socialiste 
România din Washington a avut 
loc festivitatea înmînării diplome
lor de membri de onoare ai Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia oamenilor de știință americani 
Linus C. Pauling, Frederick Seitz 
și Kenneth Thimann. De asemenea, 
au fost înmînate diplome de mem
bri corespondenți ai Academiei 
Republicii Socialiste România pro
fesorilor Donald F. Hornig și 
Martson H. Morse. Luînd cuvîntul 
cu această ocazie, ambasadorul ro
mân, P. Bălăceanu, a scos în evi
dență meritele celor cinci savanți 
americani în domeniul activității 
lor științifice și a subliniat impor
tanța colaborării dintre oamenii 
de știință din lumea întreagă. în 
numele celor distinși a vorbit dr. 
Frederick Seitz, președintele Aca
demiei de științe a S.U.A., care a 
mulțumit pentru cinstea care li s-a 
făcut și a subliniat necesitatea în
tăririi legăturilor dintre oamenii 
de știință și rolul colaborării din
tre academiile diferitelor țări.

»

LEOPOLDVILLE. La Leopoldville 
s-a anunțat că fostul președinte al 
Congoului, Joseph Kasavubu, a fost 
eliberat din lagărul militar în care a 
fost ținut după înlăturarea sa de la 
putere. Agențiile de presă transmit 
știri potrivit cărora generalul Mobutu 
desfășoară o intensă activitate diplo
matică în vederea recunoașterii actua
lului regim de către alte state. Dumi
nică, radio Leopoldville anunța că re
gimul congolez a fost recunoscut de 
Ghana, Zambia, Burundi, Gabon, Ciad, 
Belgia și Franța.

NEW YORK. Nava cosmică 
„Gemini—7“ avînd la bord pe 
cosmonauții Frank Borman și 
James Lovell își continuă zbo
rul în condiții normale. La ora 
18,16 minute, ora Bucureștiu- 
lui, nava a făcut cea de-a 29-a 
rotație în jurul Pămîntului, 
parcurgî.nd o distanță de 920 
de mii mile. Potrivit ultimelor 
informații, starea cosmonauți- 
lor este satisfăcătoare, iar le
gătura radiofonică funcționea
ză în bune condiții. Timp de 10 
ore, atît Borman cit și Lovell 
au dormit, legătura radiofoni
că fiind în această perioadă 
întreruptă. Se știe că în timpul 
zborului navei cosmice „Ge
mini—5“ cosmonauții au dor
mit pe rînd, unul din ei ținînd 
permanent legătura cu baza. 
Pentru prima oară în zborul 
cosmic, Lovell și-a scos costu
mul de cosmonaut. Cei doi cos- 
monauți își desfășoară activi
tatea conform programului 
stabilit.

SANTIAGO DE CHILE. Mi
nerii de la minele de cupru din 
Chuquicamatta, El Salvador, și 
Pefrerilos și-au reînceput luni 
lucrul. Greva minerilor chilieni 
care a durat 36 de zile a luat 
sfîrșit ca urmare a hotărîrii gu
vernului de a satisface revendi
cările greviștilor, 
greviștilor, care se 
chisoare de 29 de 
puși în libertate.

Conducătorii 
aflau în- 
zile, au ost

comunicat alWASHINGTON. Un
Băncii federale de rezerve anunță că 
Consiliul guvernatorilor a hotărit 
sporirea taxei de scont de la 4 la 4,5 
la sută pentru capitalurile pe care le 
dă cu împrumut. Această măsură echi
valează, după cum apreciază agenția 
France Presse, cu o creștere generală 
a taxei de scont în Statele Unite. Ime
diat după comunicarea acestei știri, 
L. Johnson a declarat că „regretă ori
ce acțiune care duce la creșterea 
costului creditelor", mai ales in con
dițiile prezente, cînd țara trebuie să 
facă față „cheltuielilor războiului din 
Vietnam" și altor programe economice 
interne.

TOKIO. Agenția Kyodo Țusin 
relatează că la baza aerian^ 5 
forțelor japoneze din nordul irisù- 
lei Kyushu au sosit, la bordul unor 
avioane, părți ale rachetelor 
„Nike-Ajax". Acestea au fost 
aduse din S.U.A. și păstrate la 
baza Kisaradzu.

BUENOS AIRES. Ministrul econo
miei din Argentina a anunțat că gu
vernul a hotărit să devalorizeze din 
nou pesosul Argentinean cu aproxima
tiv 10 puncte. Pe piața oficială un 
dolar va fi schimbat pentru 188 de 
pesos față de 178, cit se anunțase.
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