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schîța vhtoareî racolte. La cooperativa agricolă din Căzănești, regiunea Bucu
rești, se discută despre amplasarea culturilor

viefii

proiectul de statut
J
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către tînăra generațieV

Inițiativa guvernului român in problemele

educației tineretului îmbrățișată In unanimitate

de Adunarea Generala a O. N. U.

Maria GROZA

Ziarele de ieri au publicat proiectul de statut al cooperativei agri
cole de producție, elaborai pe baza indicației celui de-al IX-lea Con
gres al partidului. Sintetizînd experiența agriculturii noastre cooperatiste, 
proiectul noului statut are o însemnătate deosebită pentru activitatea 
cooperativelor agricole. El reglementează problemele fundamentale ale 
întregii vieți interne a acestora, asigură cadrul unitar necesar pentru 
dezvoltarea proprietății cooperatiste, pentru crearea condițiilor de creș
tere a producției, pentru împletirea strînsă a intereselor țărănimii cu in
teresele întregii societăți.

Proiectul di 
cooperativelor agricole, în conferințele pentru constituirea uniunilor 
ionale si regionale ale cooperativelor agricole precum și în presă, i

ie statut va fi dezbătut pe larg în adunările generale ale
• ra- 

------- .. . _o___________ ,________ _a____ ,______  y. ... presă. Ob
servațiile și propunerile făcute vor avea menirea să asigure îmbunătăți
rea proiectului de statut care, odată aprobat de Congresul de înființare 
a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, va constitui documentul 
fundamental pe baza căruia cooperativele agricole își vor desfășura 
întreaga activitate.

Așa cum ne relatează corespondenții și reporterii noștri, proiectul 
de statut a fost primit cu deosebit interes de întreaga țărănime, lată im
presiile comunicate de cîfiva țărani cooperatori la citirea proiectului 
noului statut. —

LEGEA DE BAZA
A ACTIVITĂȚII NOASTRE"

Noi, cei care lucrăm pe ogoare, 
știm cît de necesar era proiectul 
noului statut al cooperativei agri
cole. Răspunzînd unor cerințe rea
le, ridicate de viată, de munca 
noastră zilnică, el reglementează 
o serie de probleme, de cea mai 
mare însemnătate pentru întreaga 
activitate a cooperativelor agricole.

în proiectul statutului se subli
niază faptul că în tara noastră, coo
perativa agricolă de producție s-a 
dovedit a fi forma cea mai potrivi
tă pentru unirea eforturilor ță
ranilor și împletirea strînsă a in
tereselor lor cu ale tuturor oameni
lor muncii, ale întregii societăți. în
treaga noastră experiență, de la 
înființarea cooperativei și pînă în 
prezent, demonstrează concludent 
acest lucru.

Preocupați de dezvoltarea ave
rii obștești, ne-am îngrijit să sta
bilim o proporție justă intre fon
dul de acumulare și cel de consum, 
să repartizăm pentru investiții 
sume corespunzătoare. Așa se face 
că avutul obștesc la suta de ha de 
teren agricol a sporit de la 165 000 
1er in 1962 la 568 000 lei în acest 
an. Procedind așa, am avut numai 
de cîștigat întrucît veniturile bă
nești ale cooperativei au crescut 
continuu. Astfel, in 1962 noi am 
realizat la fiecare sută de hectare 

ren agricol 196 000 lei, iar in 
acest an veniturile bănești au fost 
de 464 000 lei. Anul acesta valoa
rea zilei-muncă s-a ridicat la 42 de 
lei ,din care 25 lei in numerar.

Avem toate condițiile pentru a 
obține succese și mai mari în ce 
privește sporirea producției și sîn
tem hotăriti să le punem in valoare, 
în această direcție ne sint de mare 
folos căile indicate in proiectul de 
statut. Respectarea neabătută a 
prevederilor statutului va contri
bui la înflorirea cooperativei noas
tre, la ridicarea nivelului de trai al 
cooperatorilor. Acestea sint cîteva 
din primele gînduri pe care am ți
nut să le exprim în legătură cu 
proiectul noului statut care și în 
cooperativa noastră va fi temeinic

studiat și dezbătut cu masa largă a 
țăranilor cooperatori, contribuind 
la îmbunătățirea lui. Statutul este 
doar legea de bază a întregii vieți 
a cooperativelor agricole și noi 
sîntem interesați ca această lege să 
fie cit mai bună.

Constantin MIȘCA 
președintele 
cooperativei agricole 
din Bucov, regiunea Ploiești

Am avut ambiția să 
duc primul în Bărăgan 
foile proaspete ale zia
rului în care era impri
mat proiectul de statut, 
dar mai rapide decît 
dorința mea au fost un
dele radio care familia
rizaseră de-acum săte
nii, chiar din primele ore 
ale dimineții, cu acest 
text fundamental pentru 
viața satului nostru so
cialist.

Pe tot traseul, de la 
București și pînă dincolo 
de Slobozia, iar acest 
traseu e valabil și pen
tru alte colțuri de țară, 
satele au așteptat sosi
rea ziarelor cu nerăbda
re, documentul fiind so
licitat ca o expresie a 
vieții, ca un semn grăi
tor pentru acest stadiu 
de dezvoltare a agricul
turii noastre cooperatis
te. La Butoiu am întîlnit 
în drum o coloană de 
cîteva zeci de tractoare, 
pornită din cursul nopții 
tocmai de la Videle, în- 
tr-un „marș forțat” spre 
ultimele colțuri din Bă
răgan unde o secetă

de Paul ANGHEL

prelungită a respins 
multă vreme plugul. Este 
un ultim capitol al toam
nei, mai bine spus o 
restanță care se cuve
nea lichidată. Gospoda
rii din aceste locuri au 
fost hărnici, ei au obți
nut de la pămînt tot ceea 
ce le putea da, deși pă- 
mîntul, în ultimele două 
luni s-a dovedit încăpă
țînat și avar. Dar în a- 
ceste zile oamenii se 
răzbună. Scoarța s-a 
muiat, cîteva ploi mă
runte și dese, o fulguia- 
lă bună de zăpadă, iar 
acum vremea senină, au 
deschis tocmai fereastra 
dorită de oameni pentru 
isprăvirea socotelilor cu 
pămîntul în acest an... 
Tractoriștii de la Videle, 
treizeci de flăcăi în 
frunte cu brigadierul 
Stelian Stroie, purtau sub 
pufoaice și cîteva ziare. 
Ne spusese cineva că

au ziarele ; i-am oprit 
să schimbăm cîteva im
presii despre proiectul 
de statut, dar între timp 
ziarele dispăruseră. Le 
ceruseră țăranii din sa
tele ,de la șosea, ca’e 
n-avèau vreme să mai 
aștepte poșta.

— Ne găsiți la coope
rativa din Căzănești, 
mi-a spus șeful brigăzii. 
Ne oprim deocamdată 
acolo, apoi trecem mai 
departe pînă ne înche
iem rondul.

Am pornit, la rîndu-ne, 
mai departe, spre niște 
vechi cunoștințe, apu- 
cind pe drumul de pă- 
mînt care duce în comu
na Gheorghe Doja.

Cunoștințe vechi 
fapte și perspective 
La sediu, o clădire . 
punătoare, înzestrată cu 
multe încăperi, activita
tea s-a restrîns în birou
rile contabilității. Ingi-

dau 
noi. 
im-

nerul agronom e plecat 
pe cîmp, împreună cu 
cîțiva brigadieri, să cer
ceteze starea semănătu
rilor. Președintele, sprin
tenul și harnicul nea 
Spătărelu, e cu treburi 
în Capitală. La sediu 
sint deci puțini oameni, 
iar acești puțini cîți sînt 
se află cufundați cu na
surile în bilanțuri inter
minabile de cifre.

— Am putea să le ve
dem ?

— Cu plăcere, ne răs
punde șeful contabil 
Andrei Stelian. Vom 

. prezenta de altfel aceste 
cifre în adunarea gene
rală de la sfîrșitul anu
lui. Vom da socoteală 
cooperatorilor, tuturor 
cooperatorilor din comu
nă, despre felul cum am 
muncit anul acesta, des
pre realizări și beneficii, 
despre greutățile și lip
surile avute, despre pers
pectivele ce se des
prind la acest capăt de 
an...

Izvorîtă dintr-un 
înalt sentiment de răs
pundere față de gene
rațiile ce ne vor urma 
și care vor fi chemate 
să conducă în viitor 
destinele omenirii, 
propunerea făcută cu 
5 ani în urmă de de
legația română ca Or
ganizația Națiunilor 
Unite să înscrie în pre
ocupările ei îndruma
rea tineretului lumii 
spre ideile nobile ale 
păcii și înțelegerii în
tre popoare și-a găsit 
astăzi încununarea în 
adoptarea, cu aclama
ții, de către Adunarea 
Generală a Declarației 
cu privire la promo
varea în rîndurile ti
neretului a idealurilor 
de pace, respect reci
proc și înțelegere în
tre popoare.

In anii care au tre
cut de la această ini
țiativă a României s-a 
desfășurat un proces 
de creștere continuă a 
interesului față de ea,

i

adoptarea textului de 
către sesiunea Adună
rii Generale constitu
ind o recunoaștere a 
însemnătății pe care o 
are în timpurile noas
tre educarea tineretu
lui. Declarația sinteti
zează în fapt efortu
rile depuse de nume
roase state, organisme 
ale O.N.U. și organiza
ții de tineret din în
treaga lume, animate 
de dorința de a se 
elabora un document 
care să se bucure de o 
cit mai largă adeziune.

Prin însăși Carta 
Națiunilor Unite, po
poarele s-au declarat 
hotărîte să salveze ge
nerațiile viitoare de 
flagelul războiului. 
Declarația este primul 
apel pe care O.N.U. îl 
adresează în mod di
rect și solemn tinerei 
generații de a-și în
drepta energia spre 
țelurile înalte ale asi
gurării păcii și secu-

rității internaționale 
pe baza principiilor 
indestructibile ale res
pectului reciproc și 
înțelegerii între po
poare.

Astăzi, cînd asistăm 
la profundele trans
formări ce se petrec 
în lume, la un proces 
tot mai intens de afir
mare a ființei națio
nale a popoarelor, im
portanța declarației 
este cu atît mai evi
dentă. Marea ei va
loare constă în faptul 
că răspunde unui im
perativ major al epo
cii noastre, și 
de a mobiliza
generație la efortul 
popoarelor de 
drumul războaielor a- 
gresive dezlănțuite de 
imperialism. Sensul ei 
major este conferit de 
principiile pe care le 
cuprinde și care tre
buie să stea la baza

anume 
tînăra

a bara

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu
a însărcinatului cu afaceri al U.R.S.S.A V

(Continuare 
în pag. a V-a)

In ziua de 8 decembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., a primit 
în audiență pe tovarășul V. S. 
Sîlkin, însărcinat cu afaceri al

U.R.S.S. la 
acestuia.

Cu acest 
convorbire

București, la cererea

prilej a avut loc o 
prietenească.

în h luni Planul producției globale și marfă
O

PREZENTAREA SCRISORILOR

pe ansamblul industriei a
De curînd, colectivul Exploată

rii miniere Teliuc a anunțat în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an. Succesul minerilor de 
aici se datorește îndeosebi creș
terii productivității muncii cu 
peste 8 la sută față de prevederi. 
De asemenea, prin sporirea con
ținutului de metal al minereului, 
ei au livrat în plus furnalelor o 
cantitate de minereu din care se 
pot produce aproape 2 400 tone 
fontă. Datorită deschiderii de noi 
cîmpuri și zone miniere, extin
derii mecanizării, din minele Te
liuc s-a extras de la începutul 
anului cu peste 88 lq sută mai 
mult minereu decît în întreg anul 
1959. în fotografie : puternice ex
cavatoare extrag din cîmpurile 
de la suprafață minereul 
sar furnalelor.

noce-

Colectivele întreprinderilor indus
triale de pe întreg . cuprinsul țării 
obțin succese de seamă în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului anual 
de producție la toți indicatorii și 
crearea unor condiții menite să asi
gure realizarea exemplară a sarci
nilor primului an al cincinalului.

Pe ansamblul industriei, produc
ția globală și marfă prevăzută pen
tru cele 11 
acest an a 
tă. Succese 
în industria 
șini, în industria metalurgică, eco
nomia forestieră, în industria ali
mentară și în alte ramuri. Tn această 
perioadă s-au realizat peste preve
derile planului cantități importante 
de produse, printre care 72 000 tone

luni care au trecut din 
fost realizată și depăși- 
însemnate s-au obținut 
construcțiilor de ma-

fost depășit
fontă, 60 000 tone oțel, 100 000 tone 
cărbune, 10 400 tone sodă calcinată, 
peste 4 300 tone plăci • fibrolemnoa- 
se. în industria bunurilor.de consum 
s-au dat peste plan, printre altele, 
mai mult de patru milioane m.p. țe
sături de bumbac, peste 750 000 pe
rechi de încălțăminte cu fețe de 
piele, 12 400 tone de zahăr, mai mult 
de 3 Ö00 tone uleiuri comestibile.

(Agerpres)

DE ACREDITARE DE CĂTRE

AMBASADORUL REPUBLICII CHILE

La 8 decembrie, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Chile, Miguel 
Serrano Fernandez, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare (In pag. a V-a, cuvîntările 
rostite).

r

Tovarășei DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă tri
mite dv.. militant de seamă al P.C. din Spania și al miș- 

4- .,.................................. cele
de-a 70-a

carii comuniste și muncitorești internationale, 
calde urări și cordiale felicitări, cu prilejul celei 
aniversări a zilei de naștere.

Viața și activitatea dv. sînt indisolubil legate 
partidului comunist pentru realizarea celor mai 
aspirații ale oamenilor muncii spanioli, pentru 
democratică, liberă și fericită.

Vă dorim din toată inima, dragă tovarășă 
Ibarruri, viață îndelungată, multă sănătate și noi succese 
în activitatea dv. rodnică pusă în slujba intereselor vitale 
ale poporului spaniol, ale păcii, democrației și socialis
mului.

de lupta 
arzătoare 
o Spanie

Dolores

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ULTIMELE TONE
DE FONTA
ALE LUI 1965

Colectivul secției I de furnale 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara a produs miercuri, în primul 
schimb, ultimele tone de fontă pre
văzute în planul de producție pen
tru acest an. Fonta lichidă dată 
peste plan 
cu metalul 
rea a peste 
odată, prin
și perfecționarea proceselor tehno
logice s-a îmbunătățit simțitor ca
litatea fontei și s-au redus consu
murile specifice. Economiile supli
mentare realizate la prețul de cost 
în 11 luni se ridică la peste 6 mi
lioane lei.

în 11 luni echivalează 
necesar pentru fabrica- 
3 400 de tractoare. Tot- 
modernizarea utilajelor

Centrala electrică de 
termollcare București- 

Sud

I. D. E. B. Lumini și umbre !|K|
In zilele noastre, e- 

lectricitatea pătrunde 
în fiecare casă, la o- 
rașe ca și la sate, de
venind un auxiliar in
dispensabil al vieții 
moderne. Fie că 
este abonat „la 
rent", fie că este, 
tățeanul intră în 
lății cu 
rea de distribuire 
energiei 
Dacă nu 
caută să fie. 
este, apelează la în
treprinderea sus-men- 
ționată pentru reme
dierea unor defec
țiuni, înlocuiri de 
conducte etc. Intr-un 
cuvînt, I.D.E.E.-urile
sînt solicitate din 
plin. Fac ele față ce
rințelor ?

Interlocutorii noș
tri — cinci ingineri 
de la Întreprinderea 
de distribuire a ener
giei electrice Bucu
rești. Tovarășii Nico
lae 
șef ; 
șeful secției deranja-

nu 
cu- 
ce- 
re- 

Intreprinde- 
a 

electrice, 
e abonat, 

Dacă

Coman, inginer
Decebal Popescu,

mente ; Benone Popes
cu, inginer principal : 
Ion Mihai, șeful secției 
„utilizare", și D. Mari
nescu, șeful serviciului 
investiții.

Doi ridicat 
la putere

O primă problemă pusă 
în discuție : cum devii a- 
bonat la I.D.E.B. ? Ce am 
aflat ? Cel interesat se 
duce mai întîi la sediul 
întreprinderii, unde i se 
spune ce are de făcut. 
Lămurit, cetățeanul face 
o cerere, în care își ex
primă dorința de a i se 
instala în casă rețeaua 
electrică. O depune la re
gistratură și dă să plece. 
„Stai I, îl opresc funcțio
narii. Achită dumneata și 
o taxă de studiu“.

Studiu, verificare, de
viz, comenzi... în defini
tiv, formalitățile I.D.E.B.- 
ului pot să nu-1 supere 
pe cetățean. Dar ce-1 su
pără? Am întrebat pe 
cîțiva dintre cei aproxi-

mativ 10 000 de cetățeni 
care au făcut, în acest 
an, cerere pentru insta
lații de rețele electrice. 
„Ne supără — ne-au spus 
ei — și încă foarte mult, 
drumurile și pierderea 
mare de timp. Ca să ți se 
rezolve o cerere, trebuie 
să „vizitezi" I.D.E.B.-ul 
de cel puțin 4 ori. Și în
totdeauna e aglomerație. 
Dar grosul timpului nu-l 
pierzi totuși la casierii, 
la registratură etc., ci 
acasă, în așteptarea ce
lor care trebuie să vină 
pentru studiu, pentru ve
rificări etc.“.

Să ne întoarcem deci 
la masa de lucru a tova
rășului inginer șef și, îm
preună cu ceilalți patru 
ingineri, să vedem : este 
ori nu este reglementat 
timpul în care o 
trebuie rezolvată ?

— Pentru noi — 
inginer 

Ministerului 
Electrice sînt 
lege : cererea

cerere

spune 
șef —tovarășul 

indicațiile 
Energiei 
literă de 
trebuie rezolvată în două 
săptămîni.

Cercetăm actele. Și ce 
observăm ? Că în inter
pretarea secției „utiliza
rea energiei electrice“, 
litera de lege înseamnă 
să treacă doua săptămîni 
de la data cînd cetățea
nul a făcut cererea pînă 
cînd specialiștii încep 
studiul ; două săptămîni 
de la data cînd cetățea
nul plătește costul lu
crării pînă cînd începe 
execuția ei. Deci : doi la 
puterea a doua.

Din stradă pînă*n 
prag și din prag 
pînâ-n casă

Iată-ne la a doua ches
tiune pusă în discuție : 
ce face abonatul cînd i s-a 
defectat instalația electrică ! 
Simplu : un telefon 
I.D.E.B. și în 30—40 
minute un electrician 
sună la ușă. „Poftiți 
casă — îl invită cetățea-

Gh. GRAURE

Continuare în pag. a II-a’
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însemnări despre activitatea unora dintre 
cele mai tinere organizații de bazâ

întîmplarea a făcut ca la distan
ță de un an să călcăm aceleași 
drumuri prin ținuturile de nord ale 
țării. Trecusem prin Sighet tot în- 
tr-o toamnă tîrzie, cu ploi și lapo- 
viță. Pe atunci abia puteau fi în
trezărite contururile combinatului 
de industrializare a lemnului.

Cu puțin timp în urmă cîteva din 
fabricile celui mai tînăr combinat 
de industrializare a lemnului din 
țară au început să producă din 
plin. Pe parcursul construcției nou
lui obiectiv industrial, organizația 
de bază a crescut, ajungînd să nu
mere peste 180 de comuniști.

Zilele trecute, la C.I.L. Sighet, ca 
o cerință impusă de viată, s-a tre
cut la constituirea organizațiilor 
de bază pe fabrici și secții. Este o 
măsură care va înlesni legarea 
mai strînsă a activității organiza
țiilor de bază de sarcinile concre
te, specifice fiecărui loc de mun
că ; va determina creșterea capa
cității lor de a pătrunde în miezul 
problemelor ce se ridică sporind 
rolul organizațiilor de partid în 
viața colectivelor. Se înțelege, con
stituirea unor noi organizații ridică 
din capul locului multe probleme. 
Biroul organizației de bază cuprin
dea înainte cinci tovarăși. Acum, 
în birourile celor șase organizații 
de bază au fost aleși mult mai 
mulți comuniști, oameni încercați 
în producție, dar în bună parte cu 
o experiență redusă în munca de 
partid.

Cînd am poposit la C.I.L. Sighet, 
cele șase organizații nou constitui
te împlineau vîrsta de șase zile.

Care sînt preocupările lor ime
diate ? Cum sînt călăuziți primii 
lor pași ?

G ce forțe se pornește 
la drum, încotro sînt 
îndreptate privirile ?

Interlocutori ■ ne sînt tovarășii 
loan Rusu, secretar, și Ioan Costin, 
locțiitor al secretarului organizației 
de bază de la serviciul tehnico-ad- 
ministrativ.

Cum e și firesc, înainte de a 
porni la un drum lung te gîndești 
ce anume ai de făcut, spre ce 
obiective îți concentrezi forțele.

— Care sînt problemele princi
pale pe care intenționați să le 
puneți în dezbaterea primei adu
nări generale a organizației de 
bază ?

IO AN RUSU: Cel mai mult mi 
se pare că ne ard problemele de 
aprovizionare tehnico-materială pe 
1966.

IO AN COSTIN: Cred că ar fi 
mai important ca organizația noa
stră să . analizeze, în primul rînd, 
activitatea comuniștilor din servi
ciile tehnologic și de organizare a 
producției. în cele două comparti
mente lucrurile nu stau tocmai 
strălucit...

Și unul și altul aduc argumente. 
Foarte bine că părerile se confrun
tă Dar n-ar fi trebuit oare ca bi
roul organizației de bază să se fi 
întrunit și să ajungă la un punct 
de vedere comun ?

Nu numai direcțiile principale 
ale activității se cer stabilite. 
Firesc este ca înainte de a între
prinde primele acțiuni, mai ales în 
cazul unor organizații tinere, bi
roul să chibzuiască și pe ce forțe 
se va sprijini în afara membrilor 
organizației de bază : activul fără 
de partid, organizația U T.C și cea 
sindicală. Totodată, ținînd seama 
de specificul muncti în serviciile 
tehnico-administrative, e necesară 
o deosebită atenție pentru atrage
rea cadrelor tehnice și inginerești 
la activitatea obștească. Cu atît

mai curios ni s-a părut faptul că 
secretarul organizației de bază nu 
cunoștea nici cu aproximație nu
mărul cadrelor tehnico-inginerești 
din serviciul respectiv.

Intre inițiativă
și așteptare

Fabrica nouă de mobilă. După 
rodajul instalațiilor, „rodajul” nou
lui colectiv continuă. Vechimea 
oamenilor la mașini se măsoară în 
cîteva luni și uneori în săptămîni 
sau chiar în zile. Veniți din toate 
părțile Maramureșului, se cunosc 
puțin între ei. Procesul de sudare 
a colectivului se află în plină des
fășurare. Greutățile începutului sînt 
evidente și aici ca și în alte fa
brici ale combinatului. Este vorba 
de o secție direct productivă, deci 
cu specificul ei, cu problemele ei : 
organizarea întrecerii socialiste, 
ridicarea permanentă a calificării 
pentru stăpînirea utilajelor și pro
ceselor de tehnică nouă, întărirea 
disciplinei în muncă. Interesează 
în cel mai înalt grad cui sînt în
credințate utilajele și mașinile mo
derne cu care este înzestrat com
binatul. Nu întîmplător organiza
țiile de partid din întreprinderile 
noi pun din capul locului în cen
trul preocupărilor îngrijirea și fo
losirea rațională a mașinilor.

Tovarășul ALEXANDRU BANFI, 
secretarul organizației de bază de 
la fabrica de mobilă, cunoaște 
toate acestea, doar are experiența 
mai multor ani de muncă politică. 
Totuși nu a luat în mod concret 
nici o inițiativă.

— Trebuie să stabilim mai întîi 
planul de muncă, graficul de șe
dințe — a spus el. Așteptăm să 
vină cineva de la comitetul orășe
nesc de partid.

Așadar se așteaptă...
în imediata vecinătate a fabricii 

de mobilă se află o altă fabrică 
nouă, cea de placaj. Organizația 
de bază e tot atît de tînără, iar se
cretarul, tovarășul GHEORGHE 
MIHAI, îndeplinește pentru pri
ma dată o asemenea muncă. 
Totuși aici biroul organizației 
de bază a și stat de vorbă 
cu fiecare membru de partid 
pentru cunoașterea problemelor 
ce-1 preocupă și, totodată, spre a 
cerceta cum sînt repartizate for
țele organizației de bază Ia dife
ritele locuri de muncă. în cursul 
acestor discuții, mai mulți comu
niști au arătat că fluctuația mun
citorilor de la o mașină la alta 
numai foloase nu poate să aducă 
fabricii și oamenilor. Cînd să se 
obișnuiască cu mașinile, cu pro
cesul de producție ? Secretarul or
ganizației de bază a ridicat 
această problemă în fața condu
cerii fabricii, ceea ce a dus la sta
bilirea de măsuri pentru o reparti
zare mai judicioasă a comuniști
lor și permanentizarea oamenilor 
la locurile de muncă Secretarul 
și-a găsit timp să se ocupe de 
reorganizarea unor grupe sindi
cale, de pregătirea consfătuirilor 
de producție ; s-a Interesat de 
desfășurarea cursurilor de califi
care — a și participat la două 
dintre ele ; t-a îndrumat și pe cei
lalți membri ai biroului organiza
ție* de bază să controleze cum se 
pregătesc propagandiștii pentru 
învățămîntul de partid.

Doi secretari de organizații de 
bază Două feluri de a concepe 
munca de partid.

Contează fiecare zi
în întreprinderile șl instituțiile 

orașului Sighet sînt zeci de orga

nizații de bază. Numărul lor a 
crescut de curînd cu cele nou con
stituite la combinatul de industria
lizare a lemnului. Era firesc ca spre 
aceste organizații să-și îndrepte, 
în primul rînd, atenția, sprijinul și 
îndrumarea comitetului orășenesc 
de partid. Acest lucru s-a făcut 
însă — după cum o arată faptele 
— într-o măsură prea mică. Ne 
spuneau unii secretari ai tinerelor 
organizații de bază că secretarii și 
membrii comitetului orășenesc, care 
au pregătit și condus adunările de 
constituire, și-au socotit sarcina în
cheiată o dată cu terminarea șe
dințelor. Era firesc ca ei să ajute 
îndeaproape birourile noilor or
ganizații de bază, să Ie îndrumeze 
primii pași. Nu e vorba de o 
instruire „pe ansamblu”, în gene
ral, ci de o îndrumare concretă, 
diferențiată, în funcție de specificul 
muncii și de sarcinile colectivului.

Primul an al noului cincinal bate 
la ușă. Sarcinile viitoare sînt mari, 
complexe, mai ales într-o unitate 
tînără. Fiecare zi care a mai rămas
din '65 are o valoare neprețuită 
atît pentru încheierea cu bune re
zultate a anului acesta, cît și pen
tru pregătirea producției anului vii
tor. Se pare că acest lucru, la Si
ghet, nu este pe deplin înțeles.

Adevărat, timpul scurs de la 
crearea organizațiilor de bază din 
combinat e foarte scurt. în cazul 
de față nu poate fi însă vorba de 
o vîrstă a adolescenței. Deși tine
re, organizațiile de partid de la 
C.I.L. Sighet pornesc de la expe
riența organizației „mamă", se bi- 
zuie pe ea, o continuă și o dezvol
tă. Constituirea unor noi organi
zații de bază creează condiții mai 
bune de desfășurare a muncii de 
partid. Acestea se cer însă folosite 
din plin încă de la început, din 
primele zile.

CEENOU
IN
FTIZIOLOGIE

Interviu cu AL. BULLA
directorul Institutului clinic de ftiziologie

— în ce direcție se 
dezvoltă cercetările 
științifice privind 
combaterea și profi
laxia tuberculozei ?

— Recent a avut loc la 
München (R F G.) cea de-a 
XVIII-a Conferință inter
națională de tuberculoză. 
Ul.limele decenii au con
semnat succese importan
te în lupta împotriva a- 
cestei boli : descoperirea 
vaccinului B.C.G., a anti

bioticelor specializate, a 
chirurgiei pulmonare etc. 
Această boală, altădată 
incurabilă, se află astăzi 
în declin evident. Trans
formările revoluționare 
din țara noastră au con
tribuit într-o măsură hotg- 
rîtoare la reducerea cîm- 
pului de acțiune al bolii. 
Lupta nu s-q încheiat 
însă-

în România există as
tăzi 460 de dispensare, 
preventorii, sanatorii, spi
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I. D. E. B.
Lumini și umbre

(Urmare din pag. I)

nul. De ce stați în prag ?". „Aș in
tra, dar n-am voie, zice omul 
I.D.E.B.-ului. Treaba mea este să 
repar orice defecțiune a firului de 
la stîlpul electric din stradă pînă 
la ușa locatarului Ce e in casă nu 
ne interesează. De la ușă încolo 
firul e al l.A.L.-ului“.

Firește, cetățeanul rămîne uluit.
Să presupunem că defecțiunea e 

tocmai în casă. Și e o defecțiune 
mai gravă. Ce e de făcut ? Întîi — 
o cerere la I.A.L. Și de aici încolo 
începe o poveste lungă și neplă
cută. Trece cît trece și I.A.L.-ul 
vine la fata locului. Vede ce și 
cum și comandă lucrarea I.R.C.R.- 
ului. Acesta vine și el la fata lo
cului. Apoi, face un proiect și a- 
nuntă I.D.E.B.-u] : „Am luat spre 
execuție lucrarea cutare. Alăturat 
vă trimitem și dosarul preliminar 
al instalației“. I.D.E.B.-ul se uită 
în dosarul preliminar, îl studiază 
și dă o viză : „E bun“. I.R.C.R.-ul 
execută lucrarea și trimite la 
I.D.E.B. alt dosar — dosarul defi
nitiv al instalației. După care 
I.D.E.B.-ul intră din nou în horă : 
vine și el să verifice instalația fă
cută- ..Nu ne place", zice de multe 
ori reprezentantul I.D.E.B.-ului.

tale și secții speciale, to
talized -32 679 paturi și 
deservite de 1 480 de me
dici, biologi și farmaciști. 
Numărul de unități spe
cializate. medic) și paturi 
a crescut de 5—6 ori în 
comparație cu anul 1950. 
Mortalitatea a scăzut de 
șapte ori, în timp ce mor
biditatea (numărul de noi 
îmbolnăviri) de trei ori.

Necesitatea intensifică
rii luptei anti-tuberculoa- 
se, pe țari și regiuni geo
grafice, cu recomandarea 
expresă de concentrare a 
cercetărilor pe raioane 
experimentale — așa-nu- 
mitele raioane-pilot — ca 
și necesitatea cercetărilor 
științifice profunde, fun
damentale, în vederea 
realizării unui vaccin ca
pabil să asigure o imuni
tate totală, au constituit 
baza discuțiilor conferin
ței.

Cercetătorii noștri qu 
prezentat cu prilejul Con
ferinței internaționale de 
la München cîteva comu
nicări științifice în legătu
ră cu combaterea și era
dicarea tuberculozei la 
noi în țară- Liniile noi ale 
ftiziologiei românești pri
vesc îndeosebi cercetarea

INSTITUTUL DE STUDII ȘI CER
CETĂRI HIDROTEHNICE — LA
BORATORUL DE INFILTRAȚII : Se 

studiază afluxul de apă din pinza 
subterană pentru alimentarea ce
lor două lacuri ale zonei de agre
ment din cartierul Balta Albă din 

Capitală (fotografia de sus). Pe 

planșetă (fotografia din stingă) 
cele două lacuri sînt reprezentate, 
deocamdată — prin curbe de 

nivel

Foto : Gh. Vințilă

„Ce nu vă place ?“, irțsistă cel de 
la I.R.C.R. „Nu vă spun acum, i se 
răspunde. Vă comunic în scris“.

Ce se mai întîmplă pe urmă ? 
Pleacă și unul și altul. Trece un 
timp și la I.RC.R. sosește o notă 
în care i se comunică defecțiunile 
lucrării respective. După ce le re
mediază, I.R.C.R.-ul anunță 
I.D.E.B.-ul. Acesta vine din nou la 
fața locului și reverifică lucrarea...

Tot ce am descris pînă aici e 
doar un episod. A fost vorba de 
instalația electrică din interior. 
Dar cu punerea la punct a instala
ției exterioare cum rămîne? în ro
lurile principale nu mai sînt decît 
două personaje : I.D.E.B.-ul și 
I.A.L.-ul. I.D.E B.-ul întocmește 
documentația pentru branșament 
(firul care „leagă" apartamentul 
de rețeaua străzii). îl trimite la 
I.A.L.,. Dar povestea e prea lungă.

„Copilul" 
cu mai multe mame

De discutat este și situația unora 
dintre locatarii noilor blocuri. 
S-a mutat cetățeanul într-un ase
menea bloc. Trec o lună, două, trei 
și într-o bună zi i se „taie" curen
tul. Ce să fie ?

Ne vorbește tovarășul inginer 
Dumitru Marinescu, șeful serviciu
lui investiții de la I.D.E.B. „Să zi
cem că pe o stradă se construiesc 
mai multe clădiri. Pe măsură ce 
sînt terminate, ele sînt date în fo
losință. Se întîmplă, uneori, ca 
I.D.E.B.-ul să nu fi terminat insta
lațiile electrice exterioare în mo
mentul cînd se mută locatarii în

primul bloc terminat. Atunci' între
prinderea de construcții și montaj 
respectivă „leagă" blocul la cu
rentul electric cu o rețea provizo
rie, devenind astfel, pentru mo
ment, distribuitoare de energie e- 
lectrică. Face instalații electrice și 
încasează taxe. Totul durează 3—4 
luni. Cînd finisarea tuturor blocu
rilor s-a încheiat, constructorii 
pleacă. $i la plecare taie firele, o- 
presc curentul... Atunci intervenim 
noi, I.D.E.B.-ul“.

— De ce nu interveniți mai de
vreme, pentru a evita lucrările 
neautorizate pe care le fac con
structorii ?

— Pentru că noi facem branșa
mente subterane. Or, aceste bran
șamente nu pot fi instalate atîta 
timp cît mai sînt constructorii. Tre
buie să așteptăm degajarea terenu
lui, să recepționăm posturile...

Aflăm deci, că întreprinderile 
de construcții-montaj își au și ele 
„partea" lor în montarea firului 
electric din stradă în bloc : ele 
construiesc posturile (locașul sno
pului de fire, care sînt aduse din 
stradă pînă la clădire).

Diferite atribuții în legătură cu 
lucrările de instalații electrice au 
și întreprinderile de instalații, 
montaje și izolații, I.R.C.R.-ul 
(care montează și el rețele), între
prinderea de construcții locale 
București — în total vreo cinci în
treprinderi pentru același gen de 
lucrări. Nu ar fi posibil ca sectoarele 
„electrice" ale celor cinci întreprin
deri să lucreze înfr-o astfel de coor
donare Incit cetățeanul interesat in 
asemenea lucrări nici să nu simtă că 
de executarea lor se ocupă atîfea 
mame I

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost căl

duroasă, cu cerul variabil, mal 
mult noros în jumătatea de nord- 
vest a tării. A plouat local în Ar
deal. Vîntul a suflat în general 
slab, prezentînd intensificări în 
Banat din sectorul sudic. Dimi
neața s-a produs ceață locală, mai 
persistentă în Oltenia. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 2 grade la tn- 
torsura Buzăului șl Calafat și 16 
grade la Oravița. In București : 
Vremea a fost călduroasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit 
din sud-vest. Temperatura maximă 
a fost de .12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 decembrie a.c. în țară : 
Vremea continuă să se răcească 
ușor. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, care în nordul 
țării și regiunea muntoasă se vor 
transforma în lapoviță șl ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit din vest 
și nord-vest cu intensificări tem
porare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 și plus 
4 grade tar maximele între zero 
și 10 grade. în București : După o 
încălzire trecătoare, vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi de scurtă durata. 
Vînt potrivit din nord-vest.

• Sala Palatului : TRUBADUruU 
(spectacol prezentat de Teatrul mu
zical din Galați) — 19,30.
O Teatrul de stat de Operetă: TARA' 
SURISULUI — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : DOAMNA 
LUI IEREMIA — 19,30, (sala Studio): 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN -t 
19 30.
« Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A): 
CANIOTA — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma
seru) : SONET PENTRU O PĂPU
ȘĂ — 19,30, (sala Studio) : 3.3.3. - 20. 
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
VISUL REVISTEI (spectacol prezen
tat de Teatrul de estradă din Deva) 
- 20.
O Teatrul Mic : JOCUL IELELOR -a 
19,30.
• Studioul Institutului de artă tea* 
trală și cinematografică „I. L. Cara-o 
giale" : ONDINE — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din stru 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 9 
AMNARUL — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : REVISTA DR A* 
GOSTEI — 20, (sala Victoria) : VE-a 
SELIE LA 174 — 20.
o Ansamblul artistic al C.C.S. 3 
AȘA SE JOACA PE LA NOI — 20«

TE LE V11 IU NE
© 17,30 — Meciul de rugbi Franța —» 
România (înregistrat pe peliculă) ® 
19,00 — Jurnalul televiziunii (I) ® 
19,15 — Emisiune pentru tineretul 
școlar : Cei șapte ani de acasă e 
19,45 — Debuturi 0 20,40 — Festival 
Sibelius — 100 de ani de la nașterea 
compozitorului. Transmisiunea părții 
a doua a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii 0 21,45 —t 
Filmul „Sibelius" 0 21,55 — Filmul 
Din patru colțuri ale lumii — Tan- 
ganlca 0 22,40 — Jurnalul televi
ziunii (II), buletinul meteorologic. /

în raioanele-pilot. încă 
din ianuarie 1963, pe teri
toriul țării noastre au luat 
ființă patru asemenea ra
ioane. După trei ani de 
cercetări științifice com
plexe, specialiștii noștri 
sînt în măsură să tragă 
unele concluzii de mare 
importanță, în ceea ce 
privește depistarea pre
coce a cazurilor de tuber
culoză. Astfel s-a reușit 
precizarea periodicității 
controlului microradiogra
fie și stabilirea categorii
lor de persoane periclita
te care necesită un con
trol mai frecvent, s-au de
terminat normele chimio- 
profilaxiei și s-a elaborai 
o nouă metodă de admi
nistrare a vaccinului 
B.C.G., bazată pe intro
ducerea sa intradermică. 
Menționăm de asemenea 
cercetările întreprinse în 
problema reacției specifi
ce la tuberculină.

Aplicarea tratamentului 
inițial în tuberculoză ri
dică o serie de probleme 
deosebit de importanțe. 
Trebuie evitate cu orice 
preț cronicizarea bolii, fe
nomenul de rezistență a 
agentului patogen la an
tibiotice și unele conse
cințe nadorite în urma tra

tării bolnavilor cu aceste 
medicamente, ca surdita
tea etc. în institutul clinic 
de ftiziologie se aplică 
metode cu totul noi pentru 
determinarea rezistenței 
microbilor și reacțiilor or
ganismului la tratamente 
prin examene audiometri- 
ce și encetalografice. Ul
timele cercetări științifice 
urmăresc stabilirea unor 
scheme terapeutice noi, 
mai eficiente decît cele 
clasice, ca de exemplu u- 
tilizarea continuă a hidra- 
zidei, la care se asociază 
ciclic alte antibiotice ca 
ștreptomicina sau PAS-uL 

în curs de perfectare 
sînt unele scheme tera
peutice inedite, iar . cer
cetarea științifică urmă
rește să determine posibi
litățile de folosire pe o 
scară mai largă a meto
delor chirurgicale. Este 
remarcabil aportul chirur
giei pulmonare românești 
în direcția vindecării tu
berculozei pulmonare cro
nice, prin extinderea cer
cetărilor funcționale, me
nite să completez® studiul 
aspectului clinic al bolii.

— Care este obiec
tivul cercetărilor fun
damentale pentru re

zolvarea problemei 
imunității ?

— Aceste cercetări, ca
te au drept scop final ob
ținerea unui nou vaccin 
capabil să asigure o imu
nitate totală și definitivă 
față de microb, sînt com
plexe și ele necesită, în 
mod inevitabil, o muncă 
tenace. Specialiștii noștri 
utilizează cele mai moder
ne metode de histo-enzi- 
mologie, iar laboratorul de 
medicină nucleară tecent 
construit în cadrul insti
tutului va avea un rol ho- 
tărîtor în cadrul acestor 
cercetări. Ne preocupă, în 
primul rînd, rezolvarea 
problemei condițiilor de 
reactivare, din punct de 
vedere imunitar, a leziuni
lor tuberculoase, în așa 
fel îneît boala să nu se 
mai manifeste în viitor.

— Cum se realizea
ză reîncadrarea bol
navilor în viața so
cială ?

— Problemă fundamen
tală a ftiziologiei, recupe
rarea bolnavilor T.B.C., 
prezintă o valoare deose
bită pentru societatea 
noastră. Printr-o gimnasti

că specifică, strict supra
vegheată, se experimen
tează cu succes reabilita
rea bolnavilor, urmată de 
probe funcționale și ence- 
falografice. Această ope
rație delicată este dublată 
de urmărirea complexă 
socială a bolnavilor.

Realizările obținute pînă 
în prezent în combaterea 
tuberculozei obligă spe
cialiștii noștri, oare au al
cătuit un plan de luptă 
riguros fundamentat știin
țific, să întrevadă astăzi 
posibilitatea trecerii, în 
următorii ani, la un atao 
desfășurat, decisiv, împo
triva acestei boli. în anul 
1966, metodologia experi
mentată pînă azi în patru 
raioane va fi extinsă asu
pra a încă 57, iar treptat 
asupra altor 52 raioane. 
Se apreciază, în mod rea
list, că aproximativ în a- 
nul 1970 va fi posibilă de
clanșarea asaltului hotă- 
rîtor împotriva tuberculo
zei în întreaga tară. A- 
ceastă etapă de atac va 
fi urmată de o perioadă 
de consolidare, iar apoi 
de începerea lichidării 
propriu-zise a bolii.

Interviu realizat de 
I. PETRAN

I

® OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Re
publica — 8; 10,15; 12,30; 14.30; 16,45; 
19; 21,15, București — 9,15; li,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21, Feroviar — 8; 10,15; 
12 30; 14,15; 17; 19,1-5; 21,30, Melodia — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Mo
dern — 10; 12; 14,15;. 16,30; 18,45; 21. 
0 CLOCHEMERLE : Cinemateca —< 
10; 12; 14.
0 FATA LUI BUBE ; Luceafărul -» 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 1Ș.15; 20,30.
0 EXPRESUL PARIS—MÜNCHEN t 
Festival (completare Tot mai sus) —» 
9,45; 12; 14,15; 16(30; 18,45; 21.
O ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Buôëgi — 10; 12; 14; 16; 
18,15, 20,30, Arta - 9,45; 12; 14,15: 
16'30; 18,45; 21, Munca — 10,30; 13,30. 
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumi
na — 9; 11; 13, 15; 17; 19; 21,15, To
mis - 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Mio
rița ■— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la 
toate completarea La carnaval), Ex
celsior (completare Vezi rîndunelelo 
se duc) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Flamura (completare Sport nr. 
5/1965) - 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30.
O ÏN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Capitol (completare Știință și 
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, Gri- 
vița (completare Știință și tehnică 
nr. 1/1965) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
0 ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop ; Central — 9 30; 11,45;
14; 16 15; 18,30: 20,45, Popular - 10,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : Union
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doi-< 
na — 10.
® BOCCELUȚA : Doina (completare 
Vezi rîndunelele se dije) — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Lira (completa
re Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Maramureș) —> 
10,30; 15.30; -8; 20.30.
0 SOMALIA, REPUBLICĂ LA E- 
CUATOR - PĂPUȘARII - CEI 
MAI PUTERNICI DIN EUROPA — 
I. R. CERE DECOLARE : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
Q DUMINICA LA NEW YORK 8 
Giulești — 15.30; 18; 20,30.
0 PACAT DE BENZINĂ ; Cultural 
(completare Compozitorul Aram Ha-; 
ciaturian) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Dacia (completare Calitate în canti
tate industrială) — 9.30—14 în conf/î 
nuare ; 16,15; 18.30: ’ 20,45, Moșifc'
(completare Vin către voi) — ll‘; 
15,30; 18; 20,30, Pacea (completare
Pionleria nr. 5/1965) — 16; 18; 20.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA : Buzești — 9,45; 12; 1415;
16,30; 18,45; 21.
0 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : Cos
mos (completare Măsurile timpului)
- 16; 18; 20.
0 CARTIERUL VESELIEI; Unirea
— 16; 18.15; 20,30 Volga — 10; 12 30; 
15,30; 18; 20.30.
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Flacăra (completare La ce] mai înalt 
nivel) - 15,30; 17,45; 20.
0 BĂDĂRANII : Vitan (completare 
Au fost salvați) — 16; 18,30; 20,45.
0 DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop : Munca — 15 30; 16; 
20,30.
0 UNCHIUL MEU ; Cringașl (com
pletare Anu) nașterii : 1805) — 15 30; 
18; 20,30.
O ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Viitorul (completa
re Prima zi) — 16; 18,15; 20,30.
O CĂPITANUL ZERO : Colentina 
(completare Vizita conducătorilor do 
partid și de stat în regiunea Cluj) — 
15,30; 17,45; 20.
0 ULTIMA VACANȚA : Floreașca 
(completare Gestapoviștul Schmidt)
— 10,30; 13.30; 16; 18,15; 20,30, Rahova 
(completare Să păstrăm curate apele 
țării) — 16; 18,15; 20.30.
0 JUDEX ; Progresul (completare 
Soclul) - 15 30; 18; 20,15.
O FURTUNA DEASUPRA ASIEI : 
Drumul Sării (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj) - 1530; 17 45. 20. 
0 SAMBA : Ferentari (completare 
A cul e vina ?) - 10; 15.30; 18; 20 30. 
0 VESELIE LA ACAPULCO : Co- 
trocenl (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în re
giunea Maramureș) — 14; 16 15; 18 30; 
20,45.• ——J
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ar avea un conducător de 
întreprindere, el ar comite 
inevitabile greșeli dacă și-ar 
asuma sarcina de a rezolva 
de unul singur problemele 
mereu mai complexe de or
din tehnic, economic și or
ganizatoric, legate de înde
plinirea prevederilor planu
lui de stat, de ridicarea la 
un nivel fot mai înalt a ac
tivității economice. S-a veri
fica! și confirmat în practica 
rafinăriei noastre cît este de 
important ca în soluționarea 
acestor probleme să te bizui 
pe inițiativa și capacitatea 
creatoare a colectivului, prin 
asigurarea celor mai bune 
condiții pentru participarea 
nemijlocită a muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor la 
conducerea și organizarea 
producției.

Devine fot mai imperioasă 
în prezent necesitatea de a 
se fructifica cît mai bine pri
ceperea și experiența celor 
mai competente cadre de in
gineri, tehnicieni și econo
miști în perfecționarea acti
vității de conducere a între
prinderii. A intrat în obișnu
ința conducerii rafinăriei de 
a studia, cu ajutorul unor 
colective largi de specialiști, 
acele laturi tehnice și eco
nomice ale producției sus
ceptibile să fie îmbunătățite. 
Concțudent în acest sens 
este următorul exemplu. La 
sfîrșiful primului trimestru din 
acest an, deși bilanțul rea
lizărilor colectivului nostru 
era mulțumitor, pierderile 
de țiței și produse petroliere 
erau depășite cu peste 500 
de tone. Ca să stabilim mă
suri bine gîndife și nu de 
moment pentru înlăturarea 
acestui neajuns, am alcătuit 
un colectiv de tehnicieni și 
ingineri, care a studiat în 
fiecare secție căile de mic
șorare a pierderilor de pro
duse petroliere. Măsurile a- 
plicate în urma studiului în
treprins ne-au permis să re
cuperăm în întregime pier
derile amintite și să econo
misim în plus, pe 11 luni din 
acest an, peste 150 tone de 
produse petroliere. Cu aju
torul unor asemenea colecti
ve au fost rezolvate și alte 
probleme.

într-un articol apărut re
cent în „Scînfeia", directorul 
general al Combinatului chi
mic Turnu Măgurele reliefa 
rolul sfatului tehnic în acti
vitatea colectivelor din în
treprinderi. Și la noi sfatul 
tehnic constituie un mijloc 
de a atrage mințile cele mai 
luminate, inteligența și capa
citatea creatoare a specialiș
tilor în soluționarea proble
melor legate de dezvoltarea 
rafinăriei. Anul acesta s-au 
fin * peste 30 de ședințe ale 
sfc.ului tehnic, în care s-au 
dezbătut și aprobat diferite 
documentații tehnice penfru 
lărgirea capacităților de pro
ducție. Țin să subliniez to
tuși că actualul sistem de 
lucru al sfatului tehnic din 
întreprinderi nu este cel mai 
eficient. Potrivit instrucțiuni
lor în vigoare, penfru stu
dierea și avizarea unui pro
iect ni se acordă doar șapte 
zile. Timp cu fotul insuficient 
pentru aprofundarea soluțiilor 
tehnice preconizate. Tocmai 
de aceea se ajunge uneori 
să se aprobe documentații 
tehnice de slabă calitate, cum 
s-a întîmplat în cazul proiec
tului penfru noua rampă de 
încărcare a produselor, con
struită în rafinărie. Consider 
că îmbunătățirea activității 
sfaiiilui tehnic este nemijlo
cit legată de afectarea tim
pului absolut necesar penfru 
adîncirea studierii proiecte
lor. După părerea mea, ar fi 
util ca sfatul tehnic al rafi
năriei să fie consultat, încă 
din faza elaborării documen
tației tehnice, asupra modu
lui de soluționare a unor 
părți din proiect.

Nimeni nu contestă că ac
tivitatea colectivelor de spe
cialiști despre care vorbeam 
mai înainte și a sfatului teh
nic lărgește cadrul muncii 
colective. Simțim însă nevoia 
unei participări permanente 
a cadrelor de ingineri, 
nicieni și economiști la 
luționarea problemelor 
jore și multilaterale ale 
tivifății economice a î

celor 
într-o 
avem

numai a 
se ivesc 
alta. Noi 
în acest dome-

feh- 
so- 
ma- 
ac- 

înfre-

prinderii, nu 
curente care 
perioadă sau 
o experienjă 
niu. Este vorba de întrunirea
periodică a cadrelor din con
ducerea tehnico-adminisfra- 
tivă și a șefilor de secții pen
tru rezolvarea problemelor 
cerute de realizarea preve
derilor planului pe luna res
pectivă sau pe perioada ime
diat următoare. O dată la 
două săptămîni se pune în 
discuție activitatea unor secții 
sau servicii, se analizează 
posibilitățile de îmbunătățire 
a calității produselor, de eli
minare a unor strangulări a- 
părufe pe fluxul procesului 
tehnologic, se stabilesc răs
punderile conducătorilor sec
țiilor și serviciilor în aplica
rea urgentă a unor măsuri 
tehnice și organizatorice. Nu 
de mult, în cadrul unei astfel 
de ședințe, a reieșit că din 
cîmpul nostru vizual a scă
pai problema calității aditi
vilor. Am luat atunci, de co
mun acord, hofărîrea de a 
însărcina mai mulți specia
liști din rafinărie să stabileas
că, pe baza unui studiu a- 
mănunțit, măsurile necesare 
pentru ridicarea nivelului ca
litativ al acestor produse. 
Măsurile propuse, în curs de 
aplicare, își dovedesc de pe 
acum eficacitatea.

Experiența de pînă acum 
ne-a întării convingerea că 
această formă de conducere 
colectivă ar trebui perfecțio
nată. Se desprinde, înainte 
de toate, necesitatea perma
nentizării și lărgirii acestui 
colectiv. El ar constitui un a- 
devărat consiliu de 
cere al 
care să facă parte directorul, 
inginerul șef, șefi de servicii 
și de secții, secretarul orga
nizației de partid și preșe
dintele comitetului sindica
lului. Acest colectiv ar re
prezenta o forță puternică, 
ar exprima mai bine opinia 
și inițiativa de masă a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor, ar permite conjuga
rea mai eficientă a eforturi
lor în soluționarea probleme
lor curente și de perspectivă 
ale producției, în luarea de 
hotărîri în cele mai variate 
domenii de ordin tehnic și 
economic din activitatea în
treprinderii. După părerea 
mea, această formă va fi de 
natură să dea un cadru con
ducerii colective, contri
buind la îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de condu
cere a întreprinderilor.

Viața a confirmat că atunci 
cînd conducerile unităților 
industriale au un contact di
rect, nemijlocit cu cadrele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni, cînd aceste cadre 
sînt consultate sistematic în 
stabilirea măsurilor tehnice 
și organizatorice, crește imens 
eficiența activității economice 
și de producție. Un prilej 
periodic de consultare a co
lectivului îl oferă consfătu
irile de producție, precum și 
dezbaterea cifrelor anuale de 
plan. Eficacitatea consfătuiri
lor de produc|ie în perfec
ționarea continuă a procesu
lui de fabricație, a stilului și 
metodelor de conducere a 
unităților industriale este ve
rificată în practică. Credem 
că pentru mărirea rolului 
consfătuirilor de producție 
în conducerea activității în
treprinderii este nevoie să 
informăm de fiecare dată 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii cum se îndeplinește 
planul, cum sînt aplicate mă
surile tehnico-organizaforice, 
să le aducem la cunoștință 
problemele pe care le avem 
de rezolvat pentru ca ei să-și 
spună cuvînful asupra lor, 
asupra mersului treburilor 
producției în întreprindere.

De bună seamă, nu am 
epuizat cadrul problemei la 
care m-am referit. Se des
prinde însă concluzia că 
participarea largă a colecti
vului la conducerea și orga
nizarea producției va contri
bui la obținerea de succese 
din ce în ce mai importante 
în realizarea planului de 
stat.

Complexitatea crescîndă 
a problemelor legate de 
conducerea întreprinderi
lor face necesară perfec
ționarea activității pe care 
serviciile funcționale o 
desfășoară în domeniul 
planificării operative, or
ganizării producției și a 
muncii, aprovizionării 
tehnico-materiale, desfa
cerii producției, evidenței 
și analizei economice. 
Ce probleme se ridică în 
momentul de față în pri
vința îmbunătățirii muncii 
serviciilor funcționale ? 
Iată tema anchetei noastre 
întreprinse prin citeva în
treprinderi.

Planificarea 
sa fie
operativă

condu-
întreprinderii, din

Ing. Vasile JUNCU 
director general 
al rafinăriei Teleaien

! Organizarea științifică a producției 
'rezervă principală de creștere 
■ a productivității muncii

• Tehnica modernă cere o organizare 
internă rațională • Montajul pe bandă

I sporește productivitatea muncii cu 16-26

la sută

La serviciul de planifi
care al Uzinei de pompe 
din Capitală răspunde la 
întrebarea noastră tov. Ion 
BUNEA, șeful serviciului :

— Ca în orice altă în
treprindere, activitatea de 
planificare în uzina noastră 
este complexă. O latură 
importantă o constituie 
planificarea operativă a 
producției. După părerea 
mea, esențialul în această 
muncă este de a se asigu
ra o coordonare corespun
zătoare în timp a sarcinilor 
de plan cu capacitățile de 
producție. Balanța capaci
tăților de producție și a 
încărcării lor, pe care o 
stabilim pe baza unui cal
cul științific detaliat, ne 
permite să precizăm dacă 
mașinile-unelte sînt utili
zate la capacitatea lor 
sau există strangulări la 
anumite operații, dacă 
forța de muncă este ju
dicios repartizată. Chiar 
în acest an am constatat că 
în secția a Il-a strungurile 
mari erau suprasolicitate, 
în urma studiului între
prins s-a găsit soluția ca 
unele operații să fie exe
cutate pe strungurile mij
locii. Practica noastră a a- 
rătat că această analiză 
este cu atît mai precisă, 
mai eficientă, cu cit noi o 
întreprindem la fața locu
lui, în fiecare din secțiile 
uzinei, în colaborare cu 
cadrele tehnice din servi
ciile tehnologic, metalur
gic, dispecer-șef și organi
zarea producției.

— Socotiți că în dome
niul planificării interne 
totul este pus la punct ?

— Nicidecum, ne spune 
ing. Emil DÄBULEANU, șef 
de secție în uzină. Dintr-o

■ insuficientă studiere a co
menzilor, se mai întîraplă 
uneori ca planul secto
rului strungărie și mon
taj să nu concorde în-

. totdeauna cu cel al ate-
■ lierelor primare. De aceea, 

va trebui perfecționat sis
temul de programare in
ternă a'producției pe re
pere, în așa fel ca să se 
asigure un decalaj satis
făcător între sectoarele de 
fabricație. O greutate pe 
care nu o putem rezolva 
fără sprijinul forului tute
lar : instabilitatea planului 
trimestrial și lunar. Noi în
țelegem că trebuie produs 
numai ce se cere, dar con
siderăm necesar ca forul 
tutelar să stabilească cu 
mai multă precizie planul 
uzinei și să nu admită 
schimbări decît în cazuri 
cu totul justificate.

bile în urmărirea continuă 
a realizării planului la 
toți indicatorii, în întări
rea disciplinei financiare 
și de plan.

— Reflectînd într-un mod 
operativ și concret în ce 
condiții economice se des
fășoară întregul proces de 
producție, ne spune tov. 
Ion BAL ANES CU, contabil- 
șef al uzinei „Vulcan"- 
București, evidența conta
bilă permite conducerii 
întreprinderii să descopere 
și să valorifice rezervele 
interne existente în dome
niul folosirii mai bune a 
capacităților de producție, 
micșorării cheltuielilor afe
rente producției, utilizării 
chibzuite a fondurilor ma
teriale și bănești încredin
țate de către stat.

— Ne puteți da un 
exemplu ?

— Uzina noastră a înre
gistrat Ia încheierea pri
mului semestru al anului 
un volum însemnat de e- 
conomii la prețul de cost. 
O situație mulțumitoare la 
prima vedere. Serviciul 
contabilitate a sesizat însă 
un fenomen dăunător: de
pășirea sistematică a con
sumului de manoperă. Nu
mai Ia cazangerie se efec
tuaseră în plus peste 
100 000 ore-om. Conducerea 
uzinei a analizat cauzele 
și a luat operativ măsuri 
de remediere a situației; 
s-a stabilit mai judicios 
consumul de manoperă pe 
fiecare comandă, s-a îm
bunătățit organizarea pro
ducției și a muncii.

— Cum vedeți în viitor 
perfecționarea activității 
serviciului contabilitate ?

— Realizarea sarcinilor 
sporite care revin uzinei 
noastre în viitorul cincinal 
impune necesitatea adînci- 
rii analizei economice pe 
care o face serviciul con
tabilității. Datele evidentei 
contabile, prelucrate în 
mod corespunzător, vor 
trebui să permită interven
ții mai active în ameliora
rea ritmicității producției, 
domeniu în care la noi 
mai sînt multe de făcut. O 
pîrghie mai eficace în mi
na conducerii uzinei va 
trebui s-o constituie con
trolul preventiv al chel
tuielilor de materiale. 
Dacă vom aprofunda ana
liza economică pînă la ni
velul secțiilor și ateliere
lor, spre a determina chel
tuielile neeconomicoase 
ce încarcă prețul de cost, 
vom da posibilitate ca
drelor tehnice și colecti
velor din secții să ia mă
suri eficace pentru per
fecționarea tehnologiei de 
fabricație, evitarea utili
zării materialelor supra
dimensionate, micșorarea 
rebuturilor și remanierilor, 
a cheltuielilor generale în 
ansamblul lor.

— Mecanizarea operații
lor contabile. în acest do-, 
meniu la noi s-a făcut un 
început bun : principalele 
operații și calcule de evi
dență se fac mecanizat, 
ceea ce a scurtat interva
lul dintre momentul feno
menului economic și data 
înregistrării lui. O măsură 
judicioasă s-a dovedit a fi 
și descentralizarea eviden
ței' cheltuielilor de fabri
cație pe secții, ceea ce per
mite localizarea abaterilor, 
luarea de măsuri pentru e- 
vitarea lor pe viitor. In
convenientul este că evi
dența contabilă la nivelul 
secțiilor nu este încă me
canizată, ceea ce micșorea
ză operativitatea ei.

Din discuțiile
economiști din întreprin
deri s-a desprins concluzia 
că'sporirea operativității și 
eficientei evidenței conta
bile este nemijlocit legată 
de perfecționarea metode
lor folosite, de creșterea 
bazei ei tehnice-materiale.

cu alți

De ce sfere
de activitate

Tov. Ion Bunea, 
Uzina de pompe, 
vorbit și despre o 
problemă: 
activității a două servicii 
ale întreprinderii — pla
nificare și contabilitate — 
în urmărirea prețului de 
cost.

— Socotesc că nu este 
normal ca, pe de o parte, 
planificarea și, pe de altă 
parte, evidența prețului de 
cost efectiv să fie împăr
țite în două activități dis
tincte. Aceasta duce la în- 
greunarea operațiilor de 
planificare și evidență a 
prețului de cost, la efec
tuarea unor lucrări supli
mentare, care răpesc din 
timpul economiștilor. Din 
cite cunosc, în industria 
ușoară această problemă 
a fost rezolvată prin în
ființarea serviciilor de 
prețuri. Avantajele : o me
todologie unică de plani-

de la 
ne-a 
altă 

interferarea

...și rolul
factorului

or-

Adîncirea 
analizelor 
contabile...

In fiecare din întreprin
derile noastre este cunos
cut rolul evidenței conta-

— O evidență bine 
ganizată trebuie să fie în 
același timp operativă. Alt
fel eficacitatea ei în con
ducerea activității econo
mice scade mult, ne spune 
Francise GERENDI, șeful 
serviciului contabilitate de 
la Fabrica de piele și 
încălțăminte „Clujana". 
în multe cazuri, evidența 
contabilă face azi o colec
tare și o centralizare a da
telor cu multe zile mai tîr- 
ziu după ce fenomenul 
conomic s-a petrecut.

— Care este soluția în
lăturării acestui-neajuns ?

e-

ficare și urmărire a pre
țului de cost, posibilități 
mai ușoare de analizare 
a costurilor efective în 
comparație cu cele plani
ficate. Credem că și în u- 
zinele constructoare de 
mașini se poate lua o 
măsură similară.

Despre un paralelism e- 
vident între două servicii 
funcționale și-a spus pă
rerea și economistul Ale
xandru VARGA, de la 
Combinatul chimic Bor- 
zești : •

„Există la noi.un serviciu 
de desfacere care se ocupă 
cu livrarea atît a produse
lor pentru beneficiarii in
terni, cît și a celor desti
nate exportului. în paralel 
funcționează și serviciul 
tehnico-export, încadrat cu 
patru, ingineri și un tehni
cian. Initial, acest servi
ciu a fost înființat cu 
scopul de a urmări proble
mele legate de livrarea di
feritelor produse pe piața 
externă. Or, aceasta cade 
în sarcina întreprinderilor 
de comerț exterior, servi
ciul nostru de export ocu- 
pîiidu-se' astfel ‘ tot cu pro
bleme générale de desfa- 
cère. Esté vorba de un ser
viciu „fantomă" și, de a- 
ceea, cred că specialiștii 
de aici ar trebui să-și gă
sească locul 
productivă 
dere".

în activitatea 
din întreprin-

Din cele 
se desprinde necesitatea 
creșterii operativității în 
muncă a serviciilor func
ționale, precizării mai bine 
a sferei lor de activitate 
și înlăturării paralelisme
lor, colaborării strînse în
tre ele în vederea soluțio
nării prompte a probleme
lor legate de perfecțio
narea activității economi- 
co-financiare a întreprin
derilor. Firește, părerile 
exprimate nu epuizează 
tema pusă în discuție. So
licităm cadrele de specia
liști din întreprinderi, din 
ministere și alte organe 
economice centrale să 
scrie ziarului, comunicînd 
opiniile și sugestiile lor 
în privința creșterii rolu
lui serviciilor funcționale 
din întreprinderi.

de mai sus

(Anchetă realizată de : 
Nicolae 
xandru
Gheorghe BALTA)

PANTILIE, 
MUREȘAN

Ale
și

Cînd s-au repartizat în
treprinderii noastre cifre
le de plan pe 1965, unii 
tehnicieni erau tentați să 
susțină că sarcinile sînt 
prea mari și greu de rea
lizat. Comparativ cu anul 
1964, ni s-au prevăzut 
creșteri de 11.45 la sută 
la producția globală-și de 
8,25 la sută la producția 
marfă, precum și spo
rirea cu 10,45 Ia sută a 
productivității muncii. Ce 
a întreprins colectivul 
nostru pentru a îndeplini 
aceste sarcini, în condi
țiile în care dotarea teh
nică și numărul muncito
rilor au rămas în general 
Ia același nivel ?

Trebuia să descope
rim acele rezerve in
terne, acele pîrghii care 
să ne permită să folosim 
din plin tehnica moder
nă și forța de muncă. 
O asemenea pîrghie esen
țială o constituie orga
nizarea științifică a pro
ducției. Devenise impe
rios necesai- ca am
plasarea utilajelor și ma
șinilor cu care întreprin
derea fusese înzestrată în 
ultimii ani să se facă mai 
rațional, pentru a se ob
ține randamente superioa
re în folosirea lor.

Pînă la începutul acestui 
an, sectorul de prelucrări 
mecanice era împrăștiat 
în trei locuri diferite din 
uzină. Chiar și cele peste. 
50 de mașini moderne care 
au sporit zestrea tehnică 
a întreprinderii în ultimii 
ani fuseseră instalate în 
ordinea sosirii lor, în di
ferite hale de fabricație, 
acolo unde. se simțea ne
voia. Ca să realizăm sar
cinile sporite pe 1965, nu 
mai puteam să rămînem 
în această situație. De a- 
ceea, conducerea uzinei a 
încredințat unui colectiv 
de tehnicieni și ingineri 
sarcina de a studia posi
bilitățile de grupare a 
mașinilor-unelte într-un 
sector centralizat de pre
lucrări mecanice. Pe baza 
studiului întocmit, la sfîr- 
șitul anului 1964 și la în
ceputul acestui an s-a tre
cut la reamplasarea uti
lajelor în ordinea norma
lă a fluxului tehnologic, 
pe tipuri de mașini.

Amplasarea judicioasă 
a mașinilor a însemnat un 
pas important înainte 

. spre organizarea științifi
că a producției într-unul 
din sectoarele „cheie“ ale 
întreprinderii și rezulta- 

. tele au devenit evidente 

. în scurtă vreme. Practic, 
cu aceiași oameni și cu 
aceleași mașini, sectorul 
de prelucrări mecanice 
realizează în acest an cu 
12 la sută mai multe pie
se față de anul trecut. 
Aș vrea 
ceastă măsură 
din mers, 
ducția,

Aș vrea să subliniez că a- 
ceastă măsură s-a aplicat 
din mers, fără a opri pro
ducția, utilizîndu-se cre
dite bancare ce se recu
perează, prin economiile 
obținute, în mai puțin de 
un an și jumătate. Rezul
tatele dobîndite în acest.

cre- 
recu-

de 
Rezul- 

acest.

sector au întărit convinge
rea întregului colectiv că 
organizarea rațională a 
producției este o necesita
te stringentă pentru pro
ducția modernă, pentru 
ridicarea productivității 
muncii.

în condițiile producției 
noastre de serie mare, o 
metodă eficientă de orga
nizare a producției, la care 
vreau să mă opresc mai 
pe larg, este montajul pe 
bandă. în întreprinderea 
noastră 1 există în prezent 
10 benzi de montaj. Din 
capul locului, vreau să 
subliniez că organizarea 
lucrului pe bandă are la 
bază o vastă documenta
re tehnologică, o analiză 
profundă a operațiilor pe 
faze și mînuiri, a succe
siunii și duratei lor. De 
obicei, produsele se îm
part în subansamble teh
nologice de montaj, iar a- 
cestea în operații egale 
din punct de vedere al 
timpului pentru a se pu
tea stabili tactul benzii. 
Toată această pregătire 
științifică a organizării 
montajului face să creas
că productivitatea muncii, 
iar produsele fabricate să 
fie de o calitate superioară. 
Prin trecerea de Ia mon
tajul pe banc la montajul 
pe bandă, productivitatea 
muncii la operația de a- 
samblare a contactoare- 
lor de 10, de 25 și de 63 
Amperi, de exemplu, a 
crescut între 16 și 26 la 
sută. Această organizare 
a muncii permite, totoda
tă, folosirea mai' rațională 
a suprafețelor de produc
ție, transportul neîntre
rupt al materialului sau 
subansamblului la punc
tele de lucru, specializa
rea muncitorilor în exe
cutarea operațiilor și ri
dicarea calității produse
lor. care pot fi controlate 
mai bine pe parcursul 
montajului.

Rezultatele obținute la 
benzile existente anterior 
ne-au demonstrat eficien
ța acestui sistem modern 
de. organizare a produc
ției și, de aceea, l-am ex
tins în acest an, volumul 
producției montată pe 
bandă crescînd față de 
1964 cu 25 la sută. Con
sider însă că o condiție 
esențială pentru ca mon
tajul pe bandă să dea re
zultatele scontate este a- 
sigurarea unei aprovizio
nări tehnico-materiale o- 
perative la fiecare punct 
de lucru. Conducerea uzi
nei a avut permanent în 
vedere această cerință, 
reușindu-se să se asigure, 
printr-o judicioasă pro
gramare internă a pro
ducției, un stoc normal de 
piese pentru decalajul 
între secția de prelucrare 
mecanică și cea de mon
taj. Cu toate acestea, se 
mai ivesc uneori stagnări 
în timpul montajului din 

• cauza lipsei unor mate
riale. Iată de ce este 
absolut necesar, după pă
rerea noastră, ca pe vii-

toi' forul tutelar să res
pecte riguros termenele 
legale de acordare a re
partițiilor de materiale.

Cred că nu exagerez cu 
nimic dacă afirm că mă
surile luate în acest an 
pentru organizarea știin
țifică a producției au in
fluențat în mod hotărîtor 
rezultatele obținute în în
deplinirea planului. Pe 
11 luni, planul produc
ției globale a fost rea
lizat în proporție de 
103,6 la sută, cel al pro
ducției marfă — de 100.5 
la sută, iar productivita
tea muncii a sporit cu 1,04 
la sută în plus față de 
prevederi. Ceea ce cred 
că merită relevat în mod 
deosebit este că planul a 
fost îndeplinit ritmic, de
cadă cu decadă, lună de 
lună. Colectivul întreprin
derii își dă acum și mai 
bine seama că introduce
rea continuă a tehnicii noi 
trebuie să meargă mînă 
în mînă cu perfecționarea 
organizării producției, în- 
trucît numai în aceste 
condiții poate să foloseas
că din plin capacitățile 
de producție și timpul de 
lucru, să sporească pro
ductivitatea muncii, să ri
dice continuu nivelul ca
litativ al produselor.

Experiența dobîndită în 
organizarea superioară a 
producției va fi în conti
nuare extinsă și valorifi
cată. Vom persevera și 
în anul viitor pe linia 
mobilizării mai susținute 
a rezervelor de creștere 
a producției și producti
vității muncii pe care le 
oferă organizarea științi
fică a producției.

Petre VISESCU 
directorul întreprinderii • 
„Electroaparatai" 
București

A V-9 Consfătuire

a Direcției Centrale
ț

de Statistică
Tn aula Institutului de 

șfiinfe economice „V. I. 
Lenin" din Capitală au 
început miercuri diminea
ță lucrările celei de-a V-a 
Consfătuiri științifice a 
Direcției Centrale de Sta
tistică. Participă academi
cieni, specialiști în statis
tică, matematicieni, eco
nomiști, cadre didactice 
din învăfămîntul superior, 
în ședinfa de deschidere, 
prof. Mircea Biji, membru 
corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste 
România, director qeneral 
al Direcfiei Centrale de 
Statistică, a prezentat co
municarea despre „Cer
cetare fundamentală și a- 
plicativă în statistica so- 
cial-economică*. A luat 
apoi cuvînful acad. prof. 
O. Onicescu care a vor
bit despre „Previziunea 
statistică și principiul lui 
Baves". Acad. prof. Gh. 
Mihoc, președinte al Con
siliului știintific-metodolo- 
gic al D.C.S., a prezentat 
referatul : „Realizări și 
perspective în munca 
Centrului de statistică ma
tematică al Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia". Acad. prof. T. 
Popoviciu, directorul In
stitutului de calcul al Fi
lialei Cluj a Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a referit în cuvîn
ful său la „Rezultatele ob
ținute de Institutul de 
calcul în direcfia aplica
ției matematicii în econo
mie și industrie". în în
cheierea ședinței, prof. 
M. A. Lupu, rectorul 
I.S.E. „V. I. Lenin' din 
București, a expus refera
tul : „Pregătirea statisti
cienilor la Institutul de 
științe economice „V. I. 
Lenin".

Una din modemele linii de montaj de la „ElectroaparataJ“ din Capitală - Foto : M. Andreescu

După amiază, în cele 
cihci secții ale consfătui
rii, au început dezbate
rile. Lucrările consfătuirii 
continuă pînă sîmbătă 11 
decembrie.



PAGINA 4 SClNTEIA

VIAT A CU L T URAL Ä
■ ' : ■■■ : ■ '. ■ "l ' - ? ■ ■ ■= . ' ■

Viața artistică din țara 
noastră cunoaște azi o 
efervescență creatoare, 
o mare varietate și com
plexitate, care indică 
atît în fața artiștilor cit 
și a publicului larg, iu
bitor de artă și dornic 
de a se cultiva, nume
roase probleme de ordin 
estetic. Cum răspund e- 
diturile noastre interesu
lui tot mai mare pentru 
cartea de artă plastică, 
de muzică, de teatru și 
film ?

Ne-am adresat unor 
critici de artă, cineaști, 
oameni de teatru, muzi
cieni, precum și unor ci
titori, solicitîndu-i să-și 
spună părerea în aceas
tă privință.

Ce se cere

în primul rînd ?

Lucrări 

fundamentale 
■iRnffiSBsœaesimsasBnHBBHia

Unii din participanții la 
ancheta noastră au vorbit 
despre valoarea unor lu
crări apărute în editurile 
„Meridiane“ și „Muzicală“. 
Au fost astfel amintite al- 
bumele-monografii închi
nate lui Grigorescu, Lu- 
chian, Corneliu Baba, Ciu- 
curencu, reușitele volume 
din colecția „Maeștrii artei 
românești11 (Petrașcu, Ste- 
riadi), albume ca „Pictura 
românească contemporană“, 
„Arta populară româneas
că“, „Grafica militantă“, 
„Scenografia românească“ 
și altele, tipărite de „Me
ridiane“, O ținută științifică 
și o bună prezentare gra
fică au unele dintre tipări
turile Editurii muzicale : 
monografiile de mare tiraj 
închinate unor mari com
pozitori (Haendel, Beetho
ven, Mahler, De Falla etc.)» 
colecția de popularizare 
„Muzica pențru toți“ și al
tele.

Majoritatea interlocuto
rilor noștri s-au referit 
însă la faptul că, în acti
vitatea editorială de artă, lu
crărilor fundamentale li se a- 
cordă încă prea pufină aten
ție. Regizorul RADU PEN- 
CIULESCU ne-a spus, 
printre altele :

„In zilele noastre, cînd. în 
toate domeniile de activi
tate se manifestă o adevă
rată foame pentru informa
ția de înaltă ținută, de lar
gă perspectivă șl de mare 
exactitate, nil ne putem 
mulțumi eu lucrări pe teme 
mărunte sau de interes lă
turalnic, Cred că, în primul 
rînd, ar trebui să se pună la 
îndemîna cititorului cărți care 
luminează istoria disciplinei 
respective. Ne lipsesc trata
tele despre marile epoci crea
toare, despre stiluri ți cu
rente de mare semnificație 
umană ți artistică, studiile de 
sinteză. Nu avem încă o isto
rie a teatrului românesc ți a 
celui universal”.

Referindu-se la necesita
tea lucrărilor esențiale, cu
prinzătoare și definitorii 
pentru o ramură sau alta a 
artei, D. I. SUCHIANU, 
SIL VIAN IOSIFESCU, OC- 
TAV GRIGORESCU și alții 
au amintit, mai întîi, ma
rile texte clasice, evocînd 
numele unor Lessing, Schle
gel, Goethe în ce privește 
teatrul, Schumann, Wag
ner, în domeniul muzicii, 
Leonardo da Vinci, Palla
dio, Diderot în plastică și 
arhitectură. Dintre operate 
aparținînd unor cercetători 
sau artiști din epoca noas
tră, au fost citate în dome
niul artei plastice lu
crările Unor mari istorici 
și critici de artă ca Elie 
Faure, Foçillon, contribuții
le aduse în domeniul tea
trologiei, al esteticii spec
tacolului de un Bertholt 
Brecht sau Silvio D’Amico, 
în domeniul filmului de 
Eisenstein (culegerea pu
blicată cu mai mulți ani în 
urmă fiind insuficientă) 
sau Jean Mitry, în dome
niul muzicii de iluștri diri
jori și virtuozi ca Albert 
Schweizer, Bruno Walter, 
Furtwängler, Olivier Mes
siaen. Mai mulți partici
patif la anchetă au Suge
rat, Ca o primă etapă, po

sibilitatea alcătuirii de an
tologii de texte și compen
dia monografii pe școli și 
curente.

Un loc de seamă în pre
ocupările editurilor noastre e 
firesc să-l dețină lucrările 
de cercetare ți sinteză asu
pra arfei românești — 
temă asupra căreia au in
sistat mai mulți vorbitori. 
Acad. GEORGE OPRESCU 
este de părere că „în a- 
ceastă direcție editurile ar 
trebui să conlucreze strîns 
cu institutele specializate 
ale academiei, orientîn- 
du-și activitatea către o- 
biectivele mari : istoria și 
filozofia artei, cele mai im
portante momente ale cul
turii românești, monografii 
ale celor mai reprezentativi 
dintre artiștii noștri, judi
cios distribuite. Elaborarea 
unui tratat substanțial al 
istoriei artelor, rod al cer
cetărilor întreprinse de 
specialiștii noștri, s-ar în
scrie în această, preocu
pare”. Compozitorul ZENO 
VANCEA ne-a spus la rîn- 
dul său că aceeași proble
mă se pune și în ce pri
vește istoria muzicii româ
nești. „Pentru alcătuirea 
unei colecții de texte cine
matografice — a subliniat 
regizorul VICTOR ILIU — 
exista în lume o bogată li
teratură, do la tratatele de 
teorie, estetică și filmolo
gie, pînă la cărțile de ini
țiere și de tehnică. Multe 
teme pot fi elaborate de 
cercetătorii noștri. Cel mai 
urgent lucru ce urmează a 
fi întreprins este însă dèsa- 
vîrșirea cercetărilor privi
toare la „Istoria filmului 
românesc“.

De ce predomină

„sortimentele"

minore în

planurile editoriale

Examinînd planurile edi
turilor din Ultimii ani e 
lesne de observat că în di
feritele ramuri ale artei, 
îndeosebi în teatru, muzică, 
film, s-a căutat să se „com
penseze" lipsa lucrărilor de 
bază prin publicarea a nu
meroase volume cu caracter 
memorialistic, interesante mai 
mult ca material faptic, dar 
care, prin însuți specificul 
lor nu tratează problemele 
principale ți actuale ale artei. 
S-a remarcat astfel că, în 
planul pe anul în curs al 
Editurii „Meridiane“, la ca
pitolul rezervat cărții de 
teatru au fost incluse zece 
volume dintre care nouă 
sînt memorii sau biografii 
ale unor oameni de teatru, 
adeseori de Un interes mai 
mult anecdotic. Partici
pant la ancheta noastră au 
subliniat că activitatea edi
torială nu-ți poate demonstra 
pe deplin eficienta attta vre
me cîf se orientează cu pre

dilecție spre asemenea lu
crări care necesită eforturi 
mai mici de elaborare.

„Sînt absolut necesare — 
ne spune prof. univ. G. C. 
NICOLESCU — monogra
fii științifice consacrate 
principalilor reprezentanți 
ai artei teatrale românești, 
mult mai utile decît nenu
măratele amintiri ale acto
rilor“.

Firesc ar fi, au remarcat 
unii dintre participanții la 
anchetă, ca în domenii în 
care experiența noastră ar
tistică s-a cristalizat în 
creații valoroase, cerceta
rea fundamentală să treacă 
la generalizări, la lucrări 
de sinteză. „In domeniul 
teatrului, spune artistul po
porului RADU BELIGAN, 
experiența românească din 
ultimii ani este valoroasă și 
interesantă. O gîndire nouă 
și îndrăzneață fructifică 
tradiții prețioase. Cartea de 
teatru, care să desprindă 
sensurile acestei experien
țe, lipsește din preocupările 
Editurii „Meridiane“ și se 
anunță nesemnificativă în 
viitorul an. Se observă o 
predilecție ciudată pentru 
memorialistică, chiar dacă 
în seria respectivă nu apar 
autorii și artiștii cei 
mai reprezentativi. Dar 
marea experiență a unor oa
meni de teatru proeminen|i, 
studiile de sinteză plivind 
arta actorului, a regizorului 
întîrzie să ne preocupe. Un 
capitol întreg, acela al stu
diilor asupra teatrului con
temporan, îți așteaptă elabo
rarea ți atenția cuvenită".

O situație și mai defici
tară se constată în sectorul 
cărții de film. în acest an 
— după cum ne-aU arătat 
unii dintre interlocutorii 
noștri — au fost anunțate 
de Editura „Meridiane“ o 
serie de monografii despre 
mari actori și regizori, lu
crări de teoria filmului, 
momente din istoria filmu
lui românesc. Trebuie spus 
că aceste volume, care ur
mau să inaugureze o „bi
blioteca a cinefilului“, nu 
au apărut pînă în prezent. 
„Ca unul dintre numeroșii a- 
matori de film — ne spline 
EMIL CĂPUȘAN, inginer 
proiectant la I.P.C.M.C., — 
resimt de multă vreme lip
sa unor lucrări de teo
rie ți critică Cinematografică, 
culegeri de scenarii ale unor 
filme importante etc.”. 
Adresîndu-ne tovarășului I. 
BLAGA, directorul Editurii 
„Meridiane“, âftl aflat că în 
primele săptămîni ale anu
lui viitor „biblioteca cine
filului“ va fi inaugurată. E 
de dorit că acest început 
(venit cu destulă întîrzle- 
re) să fie Urnlat de rezol
varea mai operativă a altor 
multe cerințe existente în 
acest sector.

La Editura muzicală — 
după cum ne semnalează 
compozitorul LIVIU GLO- 
DEANU — nu apar studii 
de sinteză despre momen
tele mari ale muzicii româ
nești. De asemenea, lucrări 
importante anunțate pentru 
anul 1965, cum ar fi: „Ma
rile epoci ale istoriei muzi
cii“, „Școlile naționale“, 
„Muzica corală româneas
că“, monografii dedicate u- 
nor mari muzicieni n-au a- 
părut, în timp cë o série 
de lucrări dé mai mică în
semnătate au văzut lumină

tiparului. Participanții la 
anchetă au exprimat ce
rința ca editurile să 
se orienteze îndeosebi 
spre publicarea unor stu
dii ți monografii substan
țiale, fie traduse, fie rea
lizate cu aportul specia
liștilor noțtri, rod al cercetă
rilor originale asupra celor 
mai importante probleme ale 
artei, atît cu caracter isto
ric cît ți de actualitate. 
Dar experiența de pînă a- 
cum arată că, de multe ori, 
în loc sa manifeste iniția
tivă. să urmărească și să 
contracteze asemenea lu
crări, editurile așteaptă o- 
fertele întîmplătoare ale 
autorilor sau traducători
lor, care pornesc deseori de 
la preferințe subiective.

pretârl originale, bazate pe 
argumente științifice, expuse 
cu claritate de pe pozițiile 
esteticii marxisl-leninlste, să. 
pună la îndemîna celui care 
se inițiază criterii de apreci
ere, de formare a unei exi
gențe proprii în contactul cu 
valorile artei. „Paralel cu 
studiile ample, de anver
gură — spune acad. G. O- 
PRESCU — mă gîndesc că 
ar fi binevenite pentru o- 
rientarea și îndrumarea 
publicului volume așa-zis 
„de buzunar“, nu mai pu
țin riguroase din punct de 
vedere critic și estetic“.

Moment din spectacolul „Povestirile lui Hoffmann" în interpretarea artiștilor Operei comice din Berlin

SPECTACOL DL CALA AL OPEREI COMICE DIN BERLIN

Pentru inițierea

si îndrumarea

cititorului
sssanBninaMRMaenMatBani

Exigențele unui public 
tot mal numeros, care vrea 
să se formeze la arta cla
sică și să se orienteze în 
fenomenul atît de com
plex și, uneori, contradic
toriu, al artei contempora
ne impun editurilor noastre 
sarcini de seamă în ce pri
vește inițierea și îndruma
rea lui artistică.

„Se vorbețfe foarte mulf 
despre arta contemporană — 
spune profesorul1 FELI- 
CIAN STAN din »Cluj — 
despre stiluri, curente, țcoli, 
opoziția de păreri estetice 
ale diferitelor grupuri de 
creatori moderni, muzicieni 
ți regizori de teatru ți de ci
nema, pictori ți arhiiecți. Mi 
se pare neapărat necesar ca 
principalele teorii estetice să 
fie tratate în culegeri ți anto
logii critice, pentru ca să pu
tem discerne, să putem fi în 
măsură a alege sau a res
pinge".

„în muzica contempora
nă — spune C. OLĂREA- 
NU, bibliotecar la Biblio
teca Centrală de Stat — 
sînt multe aspecte contra
dictorii și Controversate, 
unde sînt necesare lămuriri 
competente. Am vrea să se 
editeze studii cu ajutorul 
cărora să putem înțelege și 
sa ne formăm o părere jus
tă, științifică despre dode- 
cafonism, alleatorism, ten
dințele muzicii , atonale“. 
Alți vorbitori âu adăugat 
la lista temelor ce ar tre
bui abordate : ce este ab- 
stractismul în pictură, cum 
interpretăm diferitele cu
rente din cinematografie, 
arhitectură, arta decorativă 
etc.

După cum a reieșit din 
discuția cu critici de artă 
ca EUGEN SCHILERU, 
ION FRÜNZETTI. SIL- 
VIAN IOSIFESCU, OCTAV 
GRIGORESCU, un rol im
portant îl are felul în care 
sînt prezentate cărțile de 
popularizare, antologiile, 
albumele conținînd repro
duceri de artă etc. Aceste 
cărți trebuie să ofere inler-

Din cele spuse de 
participanții la ancheta 
noastră se desprind u- 
nele sugestii pentru fo
rurile editoriale : plani
ficarea cărții de artă pe 
baza unei concepții de 
perspectivă, care să ex
cludă arbitrarul, întîm- 
plătorul; urmărirea sis
tematică a abordării 
temelor fundamentale în 
diferite ramuri ale artei. 
Ar fi cazul, credem, să 
se studieze de către 
Consiliul editurilor și 
posibilitatea de a acor
da un sprijin mai sub
stanțial Editurii „Meri
diane" și Editurii muzi
cale în scopul întăririi 
lor cu noi cadre califi
cate, ca și în rezolvarea 
unor probleme de ordin 
orgahizatoric și tehnic.

Mircea SIMIONESCU 
Adrian ANGHELESCU

Colectivul Operei comice din 
Berlin a prezentat miercuri seara 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet din București un spectacol 
de gală cu „Opera cerșetorilor“ de 
John Gay, prelucrare de Benja
min Britten. Traducerea liberă în 
limba germană este semnată de 
Horst Seeger și Martin Vogler.

Conducerea muzicală a aparți
nut lui Robert Hanell, iar regia 
poartă semnătura lui Horst Bonnet.

La Spectacol au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Octav Livezeânu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, 
Kürt Bork, adjunct al ministrului 
culturii din R.D. Germană, Edwald 
Moldt, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri ai 
ambasadei.

Au fost prezenți șefi ai unor mi

siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Artiștilor berlinezi le-au fost 
oferite flori.

★
Membri ai colectivului Operei 

comice din Berlin s-au întîlnit 
miercuri la amiază, la sediul A- 
sociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, 
cu artiști ai scenelor lirice bucu- 
reștene, compozitori, reprezen
tanți al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, ziariști. Au 
fost, de asemenea, prezenți Kurt 
Bork, adjunct al ministrului cul
turii din R. D. Germană, și repre
zentanți ai Ambasadei. Oaspeții 
au fost salutați de artistul po
porului Niki Atanasiu, prim-se- 
crëtar al asociației.

Ou acest prilej, a avut 10c un 
rodnic schimb de păreri în pro
bleme de specialitate. Artiștii 
berlinezi au vorbit oamenilor dé 
cultură și artă români despre 
munca pe care o desfășoară în 
cadrul colectivului condus de cu
noscutul regizor, prof. W. Fel- 
sehstein. (Agerpres)

Finala Festivalului 
de teatru 
de amatori 
„I. L. Caragiale"

între 10 și 21 decembrie «a 
avea loc în Capitală finala celui 
de-al IV-lea Festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Caragia
le“, organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Consi
liul Central al Sindicatelor. în a- 
ceastă fază se întrec 11S colective 
de teatru, teatru de păpuși, mon
taje literare, precum și recitatori 
și cititori artistici din cadrul sin
dicatelor, căminelor culturale și 
caselor de cultură, selecționate 
dintre formațiile fruntașe pe re
giuni. Cei circa 2 000 de artiști a- 
matori finaliști interpretează lu
crări contemporane aparținînd 
dramaturgilor noștri șl celor stră
ini, precum și creații ale Clasicilor 
români și universali.
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Scenă din spectacolul cu piesa „Sosesc diseară” de Tudor Mușatescu, prezentat 
recent în psemîeră pe scena Teatrului de stat din Timișoara
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în vitrina magazinului 
de mobile din Calea Vic
toriei, în fața hotelului 
Athénée Palace, am vă
zut Zilele trecute o sea
mă de obiecte „decora
tive" din lemn lăcuit și 
lustruit. Printre diverse fi
gurine, ramuri întorto
cheate și făvițe în formă 
de frunze late și cu ner
vuri, se afla și un fel de 
jucărie tot de lemn, a- 
cesfa gălbui și cu luciu. 
Părea o tobă înconjurată 
de niște degefare. Pentru 
ca privitorul să nu aibă 
nici o îndoială asupra a. 
ceea ce voia să însemne 
miniaturala jucărie, era 
scris : ,,Masa facerii — 35 
de lei".

Intenția artizanului care 
a lucrat acest obiect era 
de a „populariza" una 
din operele marelui 
sculptor Constantin Brân- 
cușl, faimoasa „Masă a 
tăcerii", ce face parte din 
ansamblul de monumente 
ridicate, în 1937, la Ttrgu- 
Jiu.

Nu este singurul caz 
de greșită înțelegere a 
rosturilor „popularizării" 
Unor celebre opere mo
numentale, Și nici singu
rul caz de confuzie între 
creațiile monumentale și 
cele menite unei împo
dobiri a interioarelor. Pe 
Vară, am văzut îh vitrina 
magazinului de încălță
minte de pe Strada 13 
Decembrie colț cu B-dul 
N. Bălcescu, apărînd în 
miniatură, printre pantofi 
și papUci de casă, silueta 
„Cöjoänei fără sfîrșit", tot 
de la Tg. Jiu, miniatură 
învelită cu poleială auri
tă. Am auzit și de un 
așa-zis „bar Brâncușt", a- 
dică de o garnitură con- 
stînd dintr-un dulap pen
tru băuturi și dintr-o mă
suță cu scăunașele afe
rente — toate cu scopul 
de a „poetiza” consu
marea băuturilor sub 
semnul creației marelui 
sculptor. Nu am văzut tot 
barul, dar mi-a fost dat să 
văd un scăunaș de lemn, 
ale cărui picioare aveau, 
în mic, forma slîlpilor cu 
profiluri de ochi de la 
„Poarta sărutului” din Tg. 
Jiu.

Toate aceste transpu
neri în miniatură a monu
mentelor brâncușiene 
pentru împodobirea vi

trinelor, pentru decorația 
de interior și pentru mici 
petreceri desfigurează și 
bagatelizează sensul mo
numentelor de la Tg. Jiu 
și însăși frumusețea lör. 
După cum se știe, ansam
blul de mohumente de a- 
colo a fost ridicat în a- 
mintirea eroilor care au 
căzut pentru patrie. „Masa 
tăcerii”, cu scaunele din 
jurul ei, simbolizează un 
loc de reculegere, Unde 
se adună cei venifi să 
comemoreze pe eroi. „A- 
leea scaunelor” suge
rează drumul pe care-l 
străbate corfeqiul ce se 
îndreaptă spre acel arc 
de triumf, care este 
„Poartă sărutului”. Ul
timul și cel mai impor
tant monument al ansam
blului, „Coloana fără sfîr
șit”, simbolizează recuno
ștința nemărginită a co
lectivității, dăinuirea a- 
cesfei recunoștințe peste 
timp.

în formele simple, 
dar desăvîrșlfe prin tra
tarea sculptural-arhifëc- 
turală, ale acestor monu
mente create de Brân- 
cuși se găsesc semnifi
cative reminiscențe din 
arfa noastră populară, din 
folclorul nostru. „Masa 
tăcerii” reprezintă, în 
piatră, cea mai simplă și 
atît de frumoasă formă de 
masă de lemn, la care fa
miliile țărănești își luau 
modesta lor cină. Este 
simbolul familiei însăși. 
Asemenea forme de mese 
rotunde și joase au exis
tat pe pămîntul nostru 
încă din neolitic, după 
cum ne dovedesc exem
plarele aflate la prea pu
țin vizitatul nostru Muzeu 
de arheologie. Lemnul a 
fost prelucrat și împodo
bit încă din acea înde
părtată epocă, după cum 
ne arată mesele și scău- 
nașul pe care șade acea 
figurină de om cufundat 
în cugetare — „Gîndifo- 
rul neoliticului". Aceas
tă figurină, descoperi
tă de către arheologii 
noștri în deceniul trecut la 
Hamangia, raionul Istria, 
constituie o raritate, chiar 
poate ceva unic în tema
tica sculpturii preistorice. 
Fără a fi cunoscut existen
ta meselor și scăunașelor 
din neolitic, recent date la 
iveală, Brâncuși a simțit și

sugerat continuitatea cultu
rilor de pe pămîntul nos
tru, dtnd semnificații esen
țiale mesei și scaunelor 
din ansamblul de la Tg. 
Jiu, precum a anticipat 
prin „Cumințenia pămîn- 
tului", opera sa din 1910, 
ceea ce ne va spune 
„Gîndilorul neoliticului", 
anume că Străduința spre 
lumină, prin frămîntarea 
minții, nu a lipsit nici în 
întunecatele vremuri, cînd 
viața umană era atît de 
primitivă.

Nu putem stărui în e- 
conomia acestui articol a- 
supra multiplelor semnifi

cații ale monumentelor 
de la Tg. Jiu. Mai amin
tim doar că, privită de la 
diferite distanțe și în schim
bările de lumină ale zi
lei, „Coloana" capătă — 
prin ingeniozitatea con
strucției ei — variate 
forme, sUgerînd creste de 
munți cu „streșini", su
prapuneri de ulcioare și 
chiar oameni care se 
înalță în văzduh.

Se înțelege de la sine 
că asemenea monumente 
cu înaltă semnificație spi
rituală nu trebuie trans
formate în jucării și bi
belouri sau în mobilier 
mărunt. Destinația lor 
este prea măreață și pioa
să pentru ca ele să de
vină simple obiecte de
corative de interior sau 
podoabe pentru vitrine. 
Să nu confundăm rostu
rile ariei monumentale cu 
acelea ale obiectelor de 
uz mărunt. Create în pia
tră sau metal pentru spa
țiul liber, ele își pierd 
nu numai semnificația, dar 
și frumusețea proporțiilor, 
noblețea materialelor, ri
goarea construcției, cînd 
sînt redate miniatural din

bucăți de lemn încleiate 
și lăcuite.

Dar cu aceasta atingem 
o lacuiiă mai mare și mai 
frecventă a producțiilor 
artizanale din lemn. îrt 
vitrinele din Unele mari 
hoteluri ale Bucureștilor, 
și la fel în vitrinele unor 
magazine de aici sau 
din țâră, vedem figurine 
de lemn, scene cu oa
meni și animale, tratate 
cu o penibilă stîngăcie 
și Într-Un spirit opus ar
tei populare, pe care au
torii lor socot că o con
tinuă. Mai vedem „felii" 
de copac, care au dese
nate pe ele chipurile lui 
Eminescu și Creangă, de
sene pe cît de minuțioa
se pe atît de inexpresi
ve. Abundă cutiuțe de 
lemn, adesea urîte ca for
mă și împodobite cu mo
tive încărcate și hecarac- 
terislice, precum și alte 
obiecte ce imită natura
list și îh mic plosce, bu
toiașe, ulcioare, străchini, 
ba, după cum am amin
tit, pînă și tăvi din frun
ze... de lemn I Menite a 
fi oferite ca amintire sau 
ca daruri, asemenea 0- 
biecfe sînt în contrazice
re și cu tradițiile artei 
populare, și cu înaltul ni
vel al artei noastre cul
te, cu înseși sensurile și 
cerințele artelor decora
tive, atît de evoluate la 
noi.

Amintitele obiecte nu 
au aderență reală cu ar
ta populară, pentru că 
meșterii din popor sim
plifică și nu încarcă, au 
simțămîntul proporțiilor, 
prețuiesc frumusețea și 
autenticitatea materialelor 
în care lucrează, aleg și 
creează motive decorati
ve de o mare distincție, 
adesea sfilizînd, adică 
dînd formelor și imagi
nilor o perfecție și o 
ritmicitate geometrică, în 
fine găsesc splendide ar
monii coloristice, legate 
de caracteristicile naturii 
de la noi și de sugestiile 
tradiției artistice. Tratarea 
naturalistă, redusă la mi
niatural, urîțește obiecte
le, le face meschine sau 
greoaie, caricaturizează 
proporțiile, lipsește colo
ritul de poezia și armo

niile lui, încarcă inutil or
namentele sau imaginile. 
Se pot face și obiecte 
mici, dar concepute Cu 
simplitate și bun gust, cu 
ornamëhtê corespunză
toare formei și materiale
lor.

De asemenea, păpușile* 
oameni pe care le vedem 
în vitrine au adesea chi
puri 1 sfereotipe, părînd 
un fel de „Betty Boôp”, 
travestite în țărănci. Le 
lipsește tipologia lumii 
de la noi, necesară cînd 
sînt îmbrăcate în costu
me naționale. De altfel și 
costumele nu sînt Con
cepute la dimensiunile 
păpușilor, avînd ornamen
te prea mari și prea în
cărcate.

în privința ceramicii, a- 
tît de Variată și măiestrit 
lucrată în întreaga J ră, 
trebuie să spunem că' 'ti 
ea nu este bine repre
zentată în vitrinele maga
zinelor și hotelurilor. La 
București găsim numai ce
ramică neagră, frumoasă 
desigur, dar de ce nu se 
află și ceramică de Ho- 
rez și Oboga, ceramică 
de Oaș sau din alte Cen
tre de olărie ale țării, din 
centrul Moldovei, din su
dul și nordul Transilva
niei, din Muntenia ? Nu 
este firesc ca atunci cînd 
vizitezi orașe ca lașii, Clu
jul, Craiova, Tîrgu-Mureș, 
Suceava, Constanța, Si
biu, Brașov să găsești și 
olăria specifică regiunii 
respective, pentru a te 
întoarce acasă cu amintiri 
înfr-adevăr specifice Mi
cului !

După părerea mea, 
UCECOM-ul a realizat în 
vremea din urmă pro
grese în privința țesătu
rilor, broderiilor, scoarțe
lor, dar nu Și în materie 
de obiecte decorative în 
lemn și îhcă prea puțin 
în dezvoltarea tradi
ției ceramice. Produsele 
UCECOM-ului sau ale u- 
nor artizani individuali 
sînt — în privințele sem
nalate — încă deficien
te, nu țin seama de spi
ritul tradiției noastre ar
tistice și de nivelul artei 
noastre decorative de azi»
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Chile

— Cuvîntările rostite -

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, ambasadorul Republicii 
Chile, Miguel Serrano Fernandez, 
a arătat că se consideră onorat în 
mod deosebit de misiunea care i 
s-a încredințat de a fi primul am
basador al Republicii Chile în Re
publica Socialistă România.

Subliniind că președintele Repu
blicii Chile, Eduardo Frei Montal- 
va, reafirmă tradiționala politică 
chiliană de prietenie și înțelegere 
cu toate popoarele lumii, ambasa
dorul Miguel Serrano Fernandez 
a arătat că o expresie a acestui 
fapt este hotărîrea de restabilire 
a relațiilor diplomatice cu toate 
țărheț prietene. Totodată, preșe- 
dintiîe crede cu fermitate că pe 
bază coexistenței pașnice se reali
zează mai bine înțelegerea și coo
perarea între țări cu sisteme poli
tice și sociale diferite, ceea ce fa
vorizează nu numai o mai bună 
înțelegere între popoare, ci și 
schimburi avantajoase în dome
niile cultural și comercial.

Menționînd că Republica Socia
listă România este admirată și 
respectată de poporul chilian, am
basadorul a afirmat că politica in
dependentă și clarvăzătoare a gu
vernului român este bine cunoscu
tă poporului său.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a mulțumit ambasadorului chilian 
pentru frumoasele cuvinte expri
mate la adresa Republicii Socialis
te România și pentru prețuirea a- 
cordată de către poporul chilian 
politicii guvernului român.

Președintele Consiliului de Stat 
a declarat că poporul român nu
trește o profundă admirație și 
sentimente de prietenie față de 
harnicul popor chilian și că gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia este animat de dorința sin
ceră de a dezvolta relațiile dintre 
cele două țări atît în domeniul

schimburilor economice, cit și în 
domeniul cultural-științific.

Menționînd că guvernul român 
militează activ pentru creârea unui 
climat internațional care să per
mită fiecărui popor să-și afirme 
personalitatea și să se bucure ne
stingherit de toate condițiile nece
sare progresului său material și spi
ritual, președintele Consiliului de 
Stat a reafirmat că Republica So
cialistă România dorește să dez
volte multilateral relațiile sale cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea loi- social-economică, pe baza 
respectării independenței și suve
ranității naționale și a neameste
cului în treburile interne.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a transmis președin
telui Republicii Chile, guvernului 
și poporului chilian, în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și poporului român și al său per
sonal, un cordial salut și cele mai 
bune urări de fericire și prosperi
tate și a urat ambasadorului chi
lian succes în îndeplinirea înaltei 
sale misiuni în Republica Socia
listă România, asigurîndu-1 că în 
activitatea ce o va desfășura se 
va bucura de tot sprijinul Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, al guvernului român 
și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Chile, Mi
guel Serrano Fernandez.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul chilian a fost în
soțit de Jaime Coutts, primul se
cretar al ambasadei.

(Agerpres)

0 expresie 
a vieții

(Urmare din pag. I)

Am căzut, prin coincidență, cu 
discuția pe una din problemele 
fundamentale formulate în proiectul 
de statut și anume aceea a demo
crației interne, a rolului și rostului 
adunării generale în viața coope
rativei ca instrument prin care șe 
exprimă „unitatea de scop și de vo
ință a tuturor membrilor ei". Pre
gătirea bilanțului, eiectuarea minu
țioasă a tuturor socotelilor la toate 
capitolele de activitate stă acum 
sub semnul nu numai al unor exi
gențe de ordin financiar-contabil, 
ci și sub acela cu mult mai impor
tant al răspunderii față de aduna
rea generală, care este suverană 
acestei unități.

— Ce veți raporta adunării ge
nerale la sfîrșitul acestui an ?

Ne-au răspuns, în față cu tabelul 
de cifre, nu numai contabilul, dar 
și vicepreședintele gospodăriei, 
Ion Țăporea, secretar al comite
tului de partid.

.— Cele mai multe dintre aceste 
date sînt cunoscute de cooperato
rii noștri încă din cursul verii și al 
toamnei acestui an. Am obținut la 
grîu, pe o suprafață de peste 1 000 
ha, o producție de peste 2 800 kg 
la ha. La porumb, pe 1 249 ha, am 
obținut 3 557 kg la ha. Am recol
tat, de asemenea, cîte 27 576 kg 
sfeclă de zahăr și cîte 2 627 kg 
floarea-soarelui la hectar, depășind

cu mult prevederile planului nostru 
anual. Depășirile de plan sînt de 
altfel exprimate edificator în retri
buția suplimentară pe care o a- 
cordăm la aceste culturi. Am plă
tit chiar zilele acestea suma de 
638 000 lei brigăzilor, echipelor și 
cooperatorilor care au muncit efec
tiv pentru obținerea acestor rezul
tate frumoase.

Ni s-a prezentat o listă întreagă 
de nume, mai bine spus chiar sta
tele de plată pentru retribuția 
suplimentară. Cooperatori ca Ion și 
Elena Rotaru, Mircea Rădulescu, 
Elena Pîslaru și alții au primit în 
plus, peste zilele-muncă, sume im
portante de bani, între 1 000—2 500 
lei, ceea ce vorbește despre efici
ența acestui mijloc de prim ordin în 
stimularea interesului cooperatori
lor, asupra căruia insistă și proiec
tul noului statut : „Retribuția supli
mentară pentru depășirea produc
ției stabilite face parte integrantă 
din sistemul de retribuire a muncii 
în cooperativa agricolă'. Aici, la 
Gheorghe Doja, ca și în alte coope
rative, retribuirea suplimentară a 
fost cu regularitate aplicată, cu 
bune foloase atît pentru cooperati
vă cît și pentru membrii ei, cu creș
teri apreciabile de la an la an, în 
funcție de producțiile obținute.

— Expresivă pentru dezvoltarea 
gospodăriei, pentru puterea ei eco
nomică, ni se spune, este și valoa
rea zilei-muncă, mereu în creștere 
la noi. Am planificat valoarea zi
lei-muncă pentru anul acesta la 30 
lei, dar veniturile pe care le-am 
obținut pînă în prezent, în toate 
sectoarele, ne creează posibilitatea 
să plătim 50 lei la ziua-muncă, din
tre care 35 lei în numerar. Am plă
tit, bineînțeles, avansuri lunare și 
socotim că această formă de plată 
este stimulatoare pentru coopera
tori. Repartizarea producției și u-

ADUNAREA GENERALĂ

FORUL SUPREM DE CONDUCERE
Am citit cu mult interes în ziar 

proiectul statutului cooperativei a- 
gricole de producție. M-am oprit 
îndeosebi la capitolul unde se vor
bește despre rolul și sarcinile a- 
dunării generale, ca organ suprem 
de conducere a cooperativelor a- 
gricole de producție, singurul în 
măsură să hotărască asupra în
tregii activități economice, finan
ciare și organizatorice a acestora. 
Și nu întîmplătoi. Nu de multă vre
me, adunarea noastră generală a 
hotărît schimbarea din funcția de 
președinte a tov. loan Chintăoan, 
deoarece și-a asumat drepturi ce 
nu-ii aparțineau. Abuzînd de func- 
țiq\)i încrederea ce i s-au acordat, 
efa încălcat principiile democra
ției cooperatiste, luînd hotărîri de 
unul singur, fără aprobarea adună
rii generale. A atribuit, de pildă, 
loturi de casă după bunul lui plac, 
a cheltuit sume de bani pentru lu
cruri care nu erau de folos și fără 
consultarea adunării generale. 
Aceste practici au creat nemulțu
miri în rîndul cooperatorilor.

Este foarte bine că proiectul 
boului statut al cooperativei agri
cole stabilește precis și în amă
nunțime .sarcinile ce revin adunării 
generale și consiliului de condu
cere. Se prevede printre altele că, 
din motive bine justificate, aduna
rea generală poate fi constituită și 
din împuterniciți aleși dintre mem
brii cooperatori. Acest lucru este 
necesar și în cazul nostru. Coope

rativa are peste 600 de membri, 
răspîndiți în brigăzi pe o rază de 
circa 14 km. Este greu să-i aduni 
pe toți cooperatorii la un loc și 
apoi nici spațiu nu avem cores
punzător. Am folosit și pînă acum 
sistemul delegation Avem un dele
gat la 10 membri cooperatori. Ul
tima adunare generală a hotărît 
însă ca numărul delegaților să fie 
mai mare. Delegații informau și pî
nă acum pe cooperatori asupra ho- 
tărîrii adunării generale, dar îna
inte de ținerea adunării nu se dis
cuta în brigăzi pentru a aduce cu 
ei și părerea cooperatorilor pe ca
re îi reprezentau. Proiectul de statut 
stabilește foarte bine și acest lucru.

Față de multiplele sarcini ce re
vin adunărilor generale se impune 
ca ele să fie ținute la timp și pre
gătite temeinic. In vechiul statut se 
prevedea ca acestea să aibă loc 
lunar. Practica a dovedit că, mai a- 
les în timpul campaniilor agricole, 
nu se pot ține adunări lunare. O a- 
dunare generală la trimestru este 
realizabilă și se poate pregăti.

în încheiere, pot să spun că pro
iectul noului statut a fost primit de 
toți membrii cooperatori cu un in
teres deosebit și va fi dezbătut cu 
toată răspunderea, în cadrul coo
perativei noastre.

Vasile OLOSUTEAN
membru al cooperativei agricole 
„Unirea" Valea Chintăului-Cluj

Pe patinoarul „23 August"

Turneu international de hochei
3

Începînd de mîine, la patinoarul 
artificial „23 August” din Capitală 
se desfășoară timp de trei zile o 
importantă compefifie hocheistică 
internațională. Selecjionafele Fran- 
fei, Italiei și României se vor în
trece înfr-un turneu de baraj pen
tru calificarea în grupa B a cam

pionatului mondial care va avea los 
în Iugoslavia.

Competiția se va desfășura după 
următorul program : vineri (ora 19) 
ROMÂNIA-FRANȚA ; sîmbătă (ora 
19) FRANȚA-ITALIA ; duminică (ora 
19) ROMÂNIA-ITALIA.
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Ieri la fotbal

Dinamo București »
Pe stadionul „Dinamo" din Capi

tală s-a desfășurat ieri ultima res
tanță a turului campionatului cate
goriei A, între Dinamo București 
și Știința Cluj. Dinamoviștii au 
învins cu 4-0 (2-0). Din compor
tarea echipelor pe teren se pare că 
dinamoviștii au plus de pregătire, 
concretizat de altfel în superiori
tatea teritorială ce au avut-o de-a 
lungul partidei și în cele patru go
luri înscrise adversarilor.

In vervă se arată mai ales îna
intarea, care a „hărțuit“ deseori 
apărarea clujenilor, dar evidențieri 
se cuvin deopotrivă mijlocașilor și 
apărătorilor. Trebuie însă precizat 
că dacă Datcu n-a primit nici un 
gol, meritul nu este numai al di-

Știința Cluj 4-0 (2-0) I 
namoviștilor, ci și al clujenilor. | 

Adam și Ivansuc, dar mai ales 
primul, au fost în situații favora- B 
bile, însă au ratat de fiecare dată. 9 
Cele patru goluri le-au înscris 
Ene (3, unul din 11 m) și Nun- 0 
weiler III.

Din păcate, unii jucători din 
ambele tabere au recurs la duri- K 
tăți. La o ciocnire brutală, vădit ■ 
intenționată, Al. Vasile a fost eli
minat de pe teren. Nervozitatea B 
jucătorilor s-a datorat, în parte, I 
și arbitrului Comșa (Craiova). Ne- 
hotărît, dînd decizii controversate, R 
acesta a acordat dinamoviștilor un g 
gol (de altfel valabil) de-abia 
după ce, la insistențele... lui Ivan, 9 
a consultat arbitrul de tușă.

Campionatul republican de șah
După 14 runde, marele maestru 

Florin Gheorghiu continuă să con
ducă neînvins în campionatul re
publican de șah. Aseară, Gheorghiu 
a cîștigat la Drozd, acumulînd astfel 
12,5 puncte, față de 9,5 puncte cît 
are cel de-al doilea clasat, V. Ciocil- 
tea, care a remizat cu Ungureanu.

Alte rezultate din runda a 14-a: 
Șuta-Soos remiză; Botez-Vaisman 
1-0; Partos-Moisini 1-0; Mititelu- 
Voiculescu remiză; Szabo-Rădulescu 
1-0; Bondoc-Pavlov remiză. Astăzi, 
cu începere de la ora 16,30, se des
fășoară runda a 15-a.

tilizarea mijloacelor bănești și ma
teriale s-a făcut după aceleași 
principii pe care le formulează a- 
cum, cu și mai multă precizie, pro
iectul de siatut.

Continuînd discuția pe marginea 
faptelor, am putut aprecia că gos
podarii de la Gheorghe Doja au 
văzut practic în noul statut o ade
vărată oglindă a unității lor, fie
care principiu al acestui act funda
mental fiind confirmat prin însăși 
practica vieții, prin dezvoltarea an 
de an a acestei cooperative frun
tașe. Bine organizată, bine condusă 
și îndrumată, munca a devenit 
spornică, iar dragostea de muncă 
a oamenilor de aici a făcut ca a- 
ceastă unitate să se poată numi cu 
drept cuvînt înfloritoare. Tocmai de 
aceea evenimentul sosirii proiectu
lui de statut s-a transformat la 
Gheorghe Doja, chiar numai după o 
primă lectură, într-o confruntare 
rodnică a principiilor acestui do
cument cu viața, confruntare plină 
de semnificații, dătătoare de noi 
perspective.

Ne-am îndreptat spre Căzănești, 
acolo unde știam că aveau să po
posească tractoriștii întîlniți în 
drum.

Am avut prilejul să cădem chiar 
spre sfîrșitul unei importante dez
bateri consacrate documentului, 
la care au participat toți cei 135 
comuniști din cooperativa agrico
lă de producție. Discutînd cu pa
siune ideile cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ultima plenară a C.C. 
al P.C.R., comuniștii din comuna 
Căzănești au supus unei amănun
țite analize activitatea cooperati
vei, pe toate planurile, oprindu-se 
atent la prevederii^ noului proiect 
de statut.

— Noul proiect de statut, a spus 
în cuvîntul său președintele coope
rativei, Petre Cremene, dăruiește

I

satului cooperatist un nou act fun
damental. Cooperatorii noștri au 
primit proiectul cu mare interes, 
el fiind legat prin mii de fire de 
viața for obștească și personală, 
de bunul mers al muncii și al vieții 
noastre.

Vorbind despre principiile or
ganizării cooperativei, Gheorghe 
Bălan, vicepreședintele cooperati
vei din Căzănești, a subliniat 
acele prevederi ale statutului care 
sînt menite să contribuie la întă
rirea și dezvoltarea proprietății 
obștești, „principala pîrghie de ri
dicare a bunăstării". Despre juste
țea prevederilor privind atribuirea 
loturilor personale a vorbit briga
dierul Alexandru Oprea, care a 
ilustrat cu exemple focale necesi
tatea introducerii acestui principiu, 
impus de viață. Brigadierul Dobre 
Popescu a comentat pe larg, ex- 
primînd bucuria cooperatorilor 
vîrstnici, prevederile referitoare la 
regimul de pensionare, noutatea și 
justețea acestei rezolvări, salutată 
de țărănimea noastră.

Dezbaterea a cuprins problemele 
practice ca și problemele de per
spectivă ale gospodăriei, de la cele 
privind producția anului viitor — 
cuvîntul ing. Ion Săvulescu și 
ing. zootehnist Alexandru Mușat 
— pînă la cele privind sistemati
zarea comunei, ridicarea pe o 
nouă treaptă de civilizație a sa
tului. Și aici proiectul de statut a 
constituit și constituie o oglindă în 
care oamenii, privind ziua de azi 
a cooperativei, privesc de fapt în 
viitor. Privesc spre viitor cu încre
dere, mobilizîndu-și energiile, ta
lentul, abnegația, convinși că mun
ca lor de azi, luminată de princi
piile noului statut, va fi și mai rod
nică, în folosul lor și al patriei 
întregi.

In Editura politică 
a apărut

V. I. LENIN
Opere complete 
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Vedere generală a Uzinei de drojdii furajere din Razlog (R. P. Bulgaria)

Sesiunea Adunării Populare 

a R. P. Bulgaria

Adoptarea planului de stat și a bugetului pe 1966

MONUMENTE ALE UNEI

ARTE STRĂVECHI

Nu de mult, niște țărani din 
Tadjikistan au făcut o descope
rire arheologică care, după păre
rea specialiștilor, este una din 
cele mai senzaționale din ultimii 
ani. Pe cind lucrau pe o plantație 
de bumbac din Valea Ghissar- 
skaia (Asia Centrală), ei au scos 
din pămînt două capiteluri de 
piatră. în cele 4 colțuri ale unuia 
din capiteluri sînt sculptate fi
guri fantastice cu corp de leu 
și aripi de dragon, pe alt capi
tel sînt sculptate frunze de a- 
cantă, figuri de grifoni și oa
meni. Fiecare amănunt este rea
lizat cu mare artă. Figurile de 
bărbați au o ținută maiestuoasă, 
femeile țin în mîini vaze pre
lungi și gitul le este împodo
bit cu coliere. Săpăturile e- 
fectuate ulterior au arătat că 
în acest loc s-a aflat un oraș 
cu o suprafață totală de aproxi
mativ 350 ha. Lungimea zidurilor 
sale era de cel puțin 7 km. Ar
heologul tadjik Ahror Muhtarov, 
càre a condus lucrările de dez
gropare, a emis presupunerea că 
s-ar putea să se fi descoperit una 
din capitalele vechiului stat To- 
haristan, care a existat’ pe teri
toriul actualului Tadjikistan.

RENII CANADIENI 

SE ÎMPUȚINEAZĂ

Guvernul canadian este alarmat 
de descreșterea vertiginoasă a nu
mărului de reni care populează re
giunile nordice ale țării. Cîteva 
cifre justifică din plin această în
grijorare, pentru că renul canadian 
constituie principala resursă a lo
cuitorilor extremului nord și în 
special a eschimoșilor : la începu
tul secolului nostru, numărul reni
lor care populau taigaua canadia
nă era de 30 milioane,- în 1927, nu
mărul lor scăzuse la trei milioane, 
pentru ca astăzi să nu ajungă nici 
la 300 000.

Cauza acestui fenomen îl consti
tuie distrugerea pădurilor prin in
cendii provocate de trăznete, dar 
mai ales de oameni. Deoarece se 
hrănesc cu lichenii care cresc pa 
arbori, renii sînt decimați prin în
fometare.

SOFIA 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., la So
fia s-a încheiat cea de-a Xl-a se
siune a Adunării Populare, care a 
adoptat în unanimitate legea pri
vind planul de stat al economiei 
naționale și legea privind bugetul 
de stat pe anul 1966.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri, a rostit la se
siune o cuvîntare în care a ana
lizat politica internă și externă a 
țării. El s-a oprit asupra proble
melor creșterii venitului național, 
dezvoltării cu precădere a bazei 
energetice și de materii prime a 
țării, precum și asupra problemei 
ramurilor hotărîtoare ale econo
miei naționale — construcțiile de 
mașini, industi-ia chimică, agri
cultura, transportul, bazele de de

pozitare și de refrigerare. El s-a 
referit, totodată, la problemele 
creșterii nivelului de trai.

In legătură cu politica externă 
pe care o duce Bulgaria în ulti
mii ani, Jivkov a amintit relațiile 
frățești din ce în ce mai puterni
ce cu țările socialiste, legăturile 
care se dezvoltă cu statele inde
pendente din Asia și Africa, re
lațiile economice și culturale care 
se dezvoltă cu țările capitaliste, 
colaborarea internațională și înțe
legerea reciprocă din ce în ce mai 
puternică din Balcani.

Vorbind despre creșterea carac
terului agresiv al imperialismului, 
T. Jivkov a subliniat însemnăta
tea primordială pe care o are u- 
nitatea și coeziunea tuturor for
țelor democratice și progresiste 
din lume.
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cesară.
(Agerpres) |

Volumul cuprinde lucrările 
scrise de V. I. Lenin în perioada 
august 1918-martie 1919.

în curînd „06
în casă nouă

u

dePeste cîfeva zile, noua stafie 
salvare a Capitalei va fi dată în folo
sință. Ea va dispune de mijloace teh
nice adecvate. Printre acestea se nu
mără 170 de autosanitare, dintre care 
60 sînt înzestrate cu stafii de radio- 
emisie-recepfie, iar 20 vor fi utilate cu 
toată aparatura necesară reanimării. 
Clădirea dispune de un complex mo
dern de înfrefinere-auto, garaj, stafie 
de alimentare cu carburanfi și lubri- 
fianfi etc. Dotarea modernă a stafiei 
mai constă în legături operative ra
dio și telefonice cu orașul, care per
mit să se răspundă atît la apelurile 
populafiei Capitalei — în mod si
multan de la 10 pupitre ale centralei 
telefonice — cît și la o legătură tele
fonică permanentă cu 50 de unități 
sanitare din București. O instalație 
interioară de feleșpicner permite dis
peceratului stafiei să dirijeze prin 
radio autosanitarele către punctele 
unde prezenfa for este necesară.

A,

D
eși ca așezare are o isto
rie veche, Ankara (al că
rui nume însemna orașul 
de la Soare Răsare), este 
un oraș aproape în între

gime nou la mărimea și importan
ța de acum.

Străbătînd străzile, ești impre
sionat deopotrivă de ritmul 
viu al vieții citadine, de circulația 
intensă a autovehiculelor, de preo
cuparea pentru construcții. Piatra 
este, firesc, principalul material 
de construcție (sîntem doar în plin 
podiș). Metalul și sticla o comple
tează. Clădiri noi, moderne — une
le gata, altele „la roșu' — în- 
tîlnești cu deosebire în cartierul 
nou „Yenișehir". In acest colț al 
Ankarei, unde se află ministe
rele, marile bănci și alte edificii 
administrative-economice se ridică 

.zveltă, impunătoare, o clădire de 
19 etaje, cea mai înaltă din în
treaga țară. Construcția, de o ar
hitectură simplă, dar îndrăzneață, 
este destinată a fi hotel.

Cu totul de alt gen este însă 
priveliștea ce o ai cînd pătrunzi 
între zidurile vechii citadele sau 
pe străzile de la poalele coli
nei învecinate. Casele de aici, 
cîteodată cocoțate deasupra 
unor rîpe, sînt mici și vechi, lipsi
te de confort. Un profesor, cu care 
am stat de vorbă, mi-a spus, cu a- 
mărăciune, că, din cauza crizei de 
locuințe și a chiriilor extrem de 
mari, aproape jumătate din popu
lația capitalei locuiește în astfel de 
case.

In zilele vizitei noastre, ca ur
mare a alegerilor din octombrie, 
în parlament se desfășura o vie 
activitate.

Comentariile presei se refereau 
adesea la vederile lui Atatürk 
despre necesitatea unor relații 
bune cu toate țările, subli
niind, printre altele, următorul 
paragraf din programul guverna
mental : „în relațiile noastre cu ță
rile balcanice s-au înregistrat pro-

R. P. Albania

Noi obiective
Ziarele albaneze publică nume

roase vești de pe șantierele de 
construcții ale diferitelor obiective 
industriale. Unele dintre ele 
sînt în curs de terminare, al
tele au fost puse recent în func
țiune. Orașul Elbasan, cunoscut 
prin întreprinderile sale de mo
bilă, de conserve, fructe și legume, 
precum și prin produsele sale pe
troliere, se va îmbogăți nu peste 
multă vreme cu o uzină metalurgi
că și o fabrică de ciment. La Uzina 
metalurgică din Elbasan, unul din 
cele mai mari obiective ale celui 
de-al treilea plan cincinal al țării, 
principalele lucrări de construcții 
și montaj au fost terminate. în 
curînd vor ieși pe poarta uzinei 
primele produse. în anii următori, 
prin adăugarea unor noi construc
ții, uzina se va transforma într-un 
combinat metalurgic care va pre
lucra minereul de fier din munții 
Albaniei.

în apropierea orașului Tirana a 
intrat în .producție o fabrică de 
cărămizi și țigle, cu o mare capa
citate de producție. în același 
timp, la Tirana și Vlora se con
struiesc fabrici de panouri pre
fabricate, de cărămizi, ciment 
și alte materiale de construcție. 
Tot la Vlora a fost terminată mon
tarea celei de-a doua linii ,de pro
ducție la fabrica de țevi de eter-

industriale
nită, care vor fi folosite la insta
larea conductelor de gaze și pe
trol.

în regiunea Fier se construiesc 
alte două obiective : o fabrică de 
îngrășăminte azotoase și o termo
centrală. Aceasta din urmă va fi 
una din cele mai importante surse 
de energie electrică din R. P. Al
bania.

Primire la C. C. 
al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA 8 — Corespondentul A- 
gerpres, A. Liță, transmite : La 3 
decembrie delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Gheor
ghe Pană, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a fost primită la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia de 
Drahomir Kolder, membru al Pre
zidiului C.C., secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. A avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească. A 
fost de față Gh. Nițcscu, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România 
în R. S. Cehoslovacă.

R. S. Cehoslovacă : La Expo
ziția națională a cercurilor de 
electronică, transport și teleco
municații ale tineretului, organi
zată Ia Brno, cel mai admirat din
tre cele 650 de exponate este mi
cul robot „Miki ‘ realizat de tine
rii membri ai cercurilor.

grese satisiăcătoaie. Dezvoltarea 
mai departe a relațiilor de acest 
fel va fi unul din țelurile urmărite 
cu perseverență de guvern în anii 
următori". O declarație a cărei 
traducere în viață consecventă este 
dorită de cercuri din cele mai largi 
ale opiniei publice.

★

Cît de adevărată este afirmația 
că Istanbulul se numără printre 
cele mai frumoase orașe din lume, 
nu se știe. Fapt este însă că acest 
mare oraș din Turcia, cu o așezare 
cu totul specifică (cum s-ar spune

în Turcia, și mai ales la Istanbul, 
soarele strălucește mai mult de 300 
de zile pe an. Pe pod circulau, în 
ambele sensuri, zeci și zeci de ma
șini, șirul lor fiind uneori îm
piedicat, în înaintare, de cîte 
un asin ce-și poartă povara (coșuri 
mari cu fructe, zarzavaturi sau peș
te) spre cine știe ce colț al orașului.

Priveliștea e încîntătoare. Ambar
cațiunile pentru pasageri își între
taie drumul cu tot felul de vase 
pescărești (cu vîsle sau cu motor, 
dar toate... pline cu pește). De alt
fel spre aceste mari artere de apă

NOTÉ DE DRUM DIN TURCIA

ORAȘE Șl OAMENI
cu un picior în Europa și altul în 
Asia) dispune de incomensurabile 
valori istorice, culturale și arheolo
gice, fiind vizitat în fiecare an de 
sute de mii de turiști din cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii.

Lăsînd însă la o parte importan
ța lui turistică, este de menționat 
că Istanbulul găzduiește cam două 
milioane de locurtori.

Stăteam, cam la ora amiezii, pe 
podul Galata, punct principal de 
legătură, peste apele Cornului de 
Aur, între cele două mari cartiere 
europene ale orașului — Beyoglu 
și Stanbul. Cam aici este, dacă 
vreți, locul cel mai propice pentru 
a prinde cu privirile imagini ca
racteristice orașului. Un timp ad
mirabil : senin, soare, cald. Aveam 
confirmarea de fapt a spuselor că

ale Istanbulului, adevărate împă
rății albastre, se îndreaptă zilnic 
numeroși locuitori. Sînt cei care 
își cîștigă existența de pe urma 
pescuitului. Unii, mai nevoiași, se 
așază de-a lungul malurilor și 
cu undița — de multe ori impro
vizată — își asigură vreo scrum
bie pentru masa de prînz.

Nu numai la prima vedere, ci și 
după o mai atentă urmărire a preo
cupărilor multor cetățeni, constați 
că la Istanbul comerțul are o foar
te largă arie. Fie că ești în incinta 
Marelui Bazar (un adevărat orășel 
comercial, cu străzi care poartă 
numele specialităților comerciale 
ce le ocupă), fie că ești pe „Istik- 
lal Caddesî" (un fel de Lipscani 
bucureștean), în centru sau la 
periferie — observi forfota spe
cifică tranzacțiilor de vînzare-

cumpărare. Magazinele, mari sari 
mici, sînt înghesuite unul lîngă al
tul ; ba — ca să respectăm ade
vărul strict — chiar unul într-altul. 
O prezență permanentă și pitoreas
că este cea a negustorului ambu
lant. Iți iese în față pretutindeni cu 
articole necesare momenfului. Dacă 
plouă, te întîmpină vînzătorii de 
balonseide și de umbrele, dacă es
te soare, lustragiii se țin scai : „E- 
fendi, soarele strălucește, pantofii 
dv. nu. E păcat !"

Istanbulul este, totodată, princi
palul centru industrial al țării. Dar 
marea majoritate a întreprinderilor 
sînt fabrici textile, de materiale 
de construcție, de produse alimen
tare sau ateliere de montaj ale 
unor piese fabricate în străinătate. 
Industria grea, atît la Istanbul, cit 
și în restul țării, este aproape ine
xistentă. Abia recent a intrat în 
funcțiune combinatul metalurgic de 
la Eregli, cu o capacitate de pro
ducție anuală de 300 000 de tone, 
care va ajunge la un milion de 
tone.

*
— Din România ?
— Da.
Și, prin intermediul interpretului, 

s-a deschis o scurtă discuție în 
fața teatrului „Kuciuk Sahne". Da 
cîtva timp, pe scena acestui tea
tru se bucură de un deosebit suc
ces (cîte două reprezentații pe zi) 
piesa lui Al. Mirodan „Celebrul 
702", prezentată aici sub titlul 
„Cocoșul care face ouă de aur".

Nu este singura dovadă a inte
resului cu care cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice din Tur
cia privesc dezvoltarea relațiilor, 
pe cît mai multe tărîmuri, cu țara 
noastră.

Am părăsit Turcia cu imaginea 
unei țări al cărei popor aspiră spre 
progres și bunăstare, dorind să 
trăiască în pace și prietenie cu 
toate țările și în primul rînd cu ță
rile vecine.

Ion DUMITRIU ’



și generoasa inițiativă
a României"

VIETNAM
v ■

Adoptarea Declarației în problema educării tineretului, inițiată de 
România, a găsit un larg ecou în rîndul participanților la sesiunea Adu
nării Generale. Redăm cîteva declarații ale unor personalități prezente 

' la O.N.U. :

U THANT
secretar general al O.N.U.

Purtătorul de cuvînt a) secretarului 
general al O.N.U, a dat publicității 
textul următoarei declarații făcute de 
U Thant :

„Apropiindu-ne de sfîrșitul anului 
de cooperare internațională ne putem 
bucura de adoptarea prin aclamații 
de către Adunarea Generală a De
clarației cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, ne putem bucura de 
speranțele pe care ea le oferă pen
tru viitor.

Gu.vernul României a prezentat a- 
ceastă problemă Adunării Generale 
în 1960, iar de atunci ideea unei de
clarații a fost sprijinită de Conferința 
internațională a U.N.E.S.C.O. în 
problemele tineretului de la Gre
noble din august 1964, de Conferin
ța generală a U.N.E.S.C.O. din oc
tombrie 1964 și de un mare număr 
de țări, care au luat inițiativa prezen
tării unui text ce a obținut o adeziu
ne generală.

Mă alătur din toată inima directoru
lui general al U.N.E.S.C.O. salufînd a- 
dopfarea declarației și sper că prin
cipiile și obiectivele pe care le con

vine vor călăuzi și stimula eforturile 
tuturor, ale guvernelor și persoane
lor individuale, de a insufla în rîndu
rile tineretului spiritul păcii, dreptă
ții, libertății, respectului și înțelegerii 
reciproce, făcîndu-l conștient de răs
punderile sale în această privință“.

la pregătirea acestui text, nu poate de- 
cît să se bucure de un eveniment de 
o afît de mare importanță.

Am urmărit cu interes elaborarea 
textului său datorită unei inițiative 
generoase a României. Fără îndoială 
că acordul complet la care a ajuns 
Adunarea Generală corespunde aș
teptărilor tinerelului lumii care, ■ ■ în 
marea sa majoritate, situează pe pri
nțul plan preocupările sale de înțele
gere internațională și construire a 
păcii. Acest tineret va fi conștient și, 
de asemenea, mîndru pentru faptul 
că Organizația Națiunilor Unite i se 
adresează lui și îi atribuie în mod 
solemn răspunderi majore în acțiunea 
de apropiere între oameni și în 
rea condițiilor necesare păcii 
națiuni.

Sînt convins că declarația va 
stilul un instrument dintre cele
utile pentru U.N.E.S.C.O., în acțiu
nea pe care această organizație nu 
încetează să o desfășoare în favoarea 
educării tineretului în spiritul înțele
gerii internaționale.

Revine tuturor acelora care, pe plan 
național și internațional, acționează 
pentru tinerel și cu tineretul, să facă 
în așa fel încîl toți tinerii lumii să-și 
însușească această declarație de al
truism și de pace, care nu reprezintă 
mai puțin decît Carta speranței noas
tre.

HANOI 8 (Agerpres). — Postul 
de radio „Eliberarea“ a transmis 
Chemările Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
cu prilejul împlinirii la 20 de
cembrie a cinci ani de la crea
rea sa.

Chemările cuprind un apel că
tre poporul sud-vietnamez la 
lupta hotărîtă pentru înfrîngerea 
agresorilor americani, a uneltelor 
lor de Ia Saigon și pentru reuni- 
ficarea țării. F.N.E. adresează o mului de sud.

chemare către oamenii muncii 
sud-vietnamezi. să se unească în 
lupta împotriva politicii agresive 
americane, împotriva politicii gu
vernului sud-vietnamez. împotriva 
dependenței față de S.U.A., infla
ției, creșterii costului vieții și re
presiunilor. La această luptă sînt 
chemați, de asemenea, membrii 
tuturor naționalitățiior și sectelor 
religioase de pe teritoriul Vietna-

I

I
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I Batalion saigonez distrus 
I

crea- 
înlre

con- 
mai

Halim ABU-IZZEDIN
șeful delegației Libanulu’1

René MAHEU
director general al U.N.E.S.C.O.

Cu profundă satisfacție și cu mare 
bucurie salut adoptarea de către A- 
dunarea Generală a O.N.U. a unei 
declarații privind promovarea în rîn
dul tineretului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între po
poare. U.N.E.S.C.O,, care a participai

I
„Frații tăi luptă alături de noi". Cu această chemare sa adresează de
monstranții din capitala Republicii Panama gărzii naționale trimise să 
reprime manifestația lor de sprijinire a grevei generale ce se desfășoară 

in țară

Acord

Intre cîprioții greci 

și turci la Famagusta

NICOSIA 8 (Agerpres).— Citind 
presa cipriotă greacă apărută 
miercuri la Nicosia, agenția Reuter 
anunță că trupele guvernamentale 
cipriote și ciprioții turci înarmați 
gata de luptă în portul Famagusta 
au căzut de acord să se retragă de 
pe pozițiile lor.

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U. R. S. S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 8 
decembrie au continuat în Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționalităților 
dezbaterile in legătură cu planul 
economiei naționale și bugetul 
U.R.S.S. pe anul 1966.

Agenția TASS transmite că ana- 
lizînd problemele concrete ale dez
voltării industriei, agriculturii, 
științei și culturii, vorbitorii apro
bă proiectele planului și bugetului, 
subliniind că acestea oglindesc sar
cinile imediate ale progresului con
tinuu al economiei și culturii, ale 
ridicării nivelului bunăstării ma
teriale a poporului. Lucrările se
siunii continuă.

SAIGON 8 (Agerpres). — „Un 
batalion de elită al autorităților 
saigoneze a fost virtualmente dis
trus miercuri după-amiază în ve
cinătatea orașului Tarn Ky“, rela
tează agenția Associated Press, re- 
ferindu-se Ia puternicul atac între
prins de forțele de eliberare națio
nală. Numai cîțiva ofițeri și soldați 
răniți au putut fi culeși de elicop
tere de pe cîmpul de luptă. Aceeași 
agenție menționează că printre mi
litarii saigonezl se aflau numeroși 
„consilieri“ americani, a căror 
soartă este necunoscută. Batalio
nul menționat ocupa importanta 
șosea dintre Da Nang și Chu Lai.

La Saigon și în suburbii atmos
fera se menține încordată. Miercuri 
la aeroportul din Saigon a explo
dat o grenadă care a rănit 8 sol
dați de la serviciile de pază.

Agenția France Presse mențio
nează că avioane americane „B- 
52“ bombardează continuu subur
biile Saigonului care de două zile 
a căpătat aspectul unui oraș de 
front.

HANOI 8 (Agerpres). — Agen
ția dș presă. V.N.A. anunță că trei 
nave de 
neze au 
în apele 
nam, în
Ha Tinh. Unitățile marinei, împre
ună cu forțele terestre regionale, 
au interceptat navele dușmane 
înainte ca acestea să poată ac
ționa. Deschizînd focul asupra lor, 
unitățile marinei au izgonit navele, 
provocînd un incendiu Ia-bordul 
uneia din ele și avariind grav o 
a doua navă.

război americano-saigo- 
pătruns în cursul nopții 

teritoriale ale R. D. Viet- 
Iargul coastei provincial

SCURTE ȘTIRI

PARIS

VARȘOVIA. La 7 decembrie Ai-au 
încheiat lucrările a XX-a sesiune or
dinară a Adunării generale O.I.R.T., 
sesiunea a VIIl-a a Consiliului de 
Administrație al O.I.R.T. și sesiunea 
a VIII-a a Comisiei de programe de ra
diodifuziune a O.I.R.T. Au participat 
reprezentanți ai radiodifuziunii și te
leviziunii dintr-o serie de țări, printre 
care și Republica Socialistă România. 
Președinte al Consiliului administrativ 
al O.I.R.T-, pe următorii doi ani, a fost 
ales Wlodzimierz’ Sokorski, președin
tele Comitetului radiodifuziunii și te
leviziunii poloneze. Radioteleviziunea 
română a fost „aleasă în Consiliul de 
administrație O.I.R.T. Participanții la 
sesiune au manifestat dorința de a 
dezvolta colaborarea internațională în 
domeniul radioteleviziunii în spiritul 
păcii și înțelegerii între popoare.

festări pentru pace, pentru în
cetarea agresiunii americane în 
Vietnam. Din inițiativa comi
tetului național pentru pace, 

■brazii cu care orașul întîmpină 
noul an vor purta pe ei, pe lingă 
lampioane colorate și globuri 
strălucitoare, și lozinci chemând 
la solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. De asemenea,, popu
lația va putea cumpăra cărți poș
tale editate special cu acest pri
lej pentru a le expedia pe adresa 
O.N.U., iar echipe volante vor a- 
duna contribuțiabenevolă a cetă
țenilor pentru completarea sumei 
de 30 milioane lire destinate Cru
cii Roșii din R. D. Vietnam.
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e între popoa- fl 
dori să mulfu- S
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numefe delegației Libanu-Tn
lui la cea de-a 20-a sesiune a A- 
dunării Generale a Națiunilor Unite, 
aș dori să vă exprim plăcerea guver
nului meu de a vedea adoptîndu-se 
în unanimitate declarația cu privire 
la promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, de respect re
ciproc și de înțelegere între popoa 
re. în primul rînd aș <‘ 
mese delegației române căreia îi re
vine meritul de a fi prezentat pro
iectul inițial. Libanul, care a por
nit pe această cale, va aplica pe 
deplin și cu fidelitate prevederile a- 
cestei declarații.

Interviu
al lui A. kosîghin ELECTORALE

Un apel solemn
către tînăra generație

(Urmare din pag. I)

formării noilor generații — educa
rea tineretului în spiritul umanis
mului, al demnității, egalității și 
solidarității internaționale în vede
rea promovării progresului econo
mic și social și a asigurării relați
ilor prietenești între națiuni, ba
zate pe respectul față de egalitatea 
suverană a statelor.

Declarația prevede ca toate or
ganizațiile de tineret, fără nici o 
discriminare, să-și aducă contri
buția la opera de educare a tinerei 
generații în spiritul acestor idea
luri, preconizează . căi practice de 
realizare a acestor principii, cum 
sînt schimburile și întîlnirile între 
tinerii din diferite țări, activitățile 
culturale comune etc.

Declarația cheamă la dezvoltarea 
multilaterală a tinerilor, avînd în 
vedere nu numai pregătirea lor. 
profesională, dar și formarea cali
tăților lor morale și de caracter.

în dezbaterile care au avut loc 
în timpul elaborării declarației, 
cît și în aprecierile făcute după a- 
doptarea ei, eminenți reprezen
tanți ai diferitelor țări au făcut le
gătura între inițiativa română și 
grija permanentă a statului nostru 
față de tineret. Și, intr-adevăr, 
inițiativa română — expresie a 
activității perseverente pe care 
țara noastră o desfășoară pentru 
micșorarea încordării internaționa
le, pentru dezvoltarea colaborării

între popoare și consolidarea păcii 
'în lume — este organic legată de 
preocuparea partidului și guver
nului țării noastre de a forma un 
tineret demn, curajos, optimist și 
încrezător în viitor, animat de 
profunde sentimente patriotice și 
internaționaliste, a unui tineret al 
cărui ideal de viață să fie slujirea 
cu abnegație a intereselor poporu
lui, a cauzei socialismului și păcii.

Apreciind că Declarația cu pri
vire la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare este cel mai frumos 
omagiu adus Organizației Națiuni
lor Unite cu prilejul celor 20 de 
ani de existență a sa, numeroase 
delegații au adus mulțumiri dele
gației române pentru această ini
țiativă și pentru consecvența cu 
care a militat în vederea realiză
rii ei.

Unanimitatea, modul entuziast în 
care a fost adoptată declarația 
constituie un încurajator punct de 
plecare pentru a duce la bun sfîr- 
șit sarcina ce revine tuturor celor 
care au colaborat la adoptarea ei, 
factorilor de răspundere din dife
rite țări — de a transpune în viață 
principiile înscrise în declarație, 
în interesul vital' al popoarelor, al 
apărării păcii și securității interna- i 
ționale, al promovării unei coope
rări bazate pe înțelegere și respect ' 
reciproc. i

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, cu prilejul unei convorbiri 
pe care a avut-o la 6 decembrie 
la Moscova cu James Reston, co
laborator al ziarului „New York 
Times“. Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat că atît timp 
cît continuă războiul din Vietnam, 
o întîlnire a conducătorilor sovie
tici cu președintele Johnson este 
nerealistă.

Din punctul de vedere al pers
pectivelor de lungă durată, pe 
10—15 ani, a declarat președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
principalul va trebui să conste în 
organizarea tuturor forțelor pen
tru a opune rezistență războiului. 
„Problema este cum să obținem 
pacea. Statele Unite ale Americii 
— a spus el — se îndreaptă în 
prezent într-o direcție cu totul di- 

I ferită“. în această ordine de idei,
A. Kosîghin a dat ca exemplu 
faptul că în Europa Statele Unite 

i caută să mărească încordarea, să 
creeze o 
războiului 

! nucleare
cleare atlantice etc.

„Considerăm, a spus în continuare 
I Kosîghin, că războaiele de elibe-

■ rare națională sînt războaie juste 
și vor avea loc atît timp cît exis- 

Ită asuprirea națională din partea 
puterilor imperialiste. în Vietnam 
are loc un război de eliberare na- 

i’ tională. Oamenii nu vor să fie con
duși de marionetele S.U.A. Nu poa
te fi o coexistență pașnică între 

Iun proprietar de sclavi și un sclav. 
Niciodată nu ne-am imaginat o a- 
semenea coexistență pașnică“. .

I
în încheiere, Kosîghin a arătat 
că U.R.S.S. vrea să facă tot posi
bilul pentru ca războiul să nu mai

I
 planeze asupra oamenilor, să se 

dezvolte forța rațiunii. „Noi dorim 
să depunem pretutindeni eforturi

■
 pentru realizarea acestor scopuri. 

O piedică pe această cale o consti
tuie. în primul rînd, politică S.U.A.“.

Purtătorul de cuvînt al pala
tului Elysée a declarat corespon
denților de presă că președintele 
de Gaulle a hotărît să-și menți
nă candidatura la cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale ce va avea loc la 
19 decembrie. Hotărârea lui 
François Mitterrand, candidatul 
stîngii, de a participa la al doi
lea tur de scrutin a devenit cu
noscută cu cîteva zile în urină. 
Conform regulamentului electoral 
î.n vigoare, de această dată pot 
lua parte la competiție numai 
primii doi candidați, cu cele mai 
multe voturi, ceilalți patru fiind 
eliminați automat.

A doua fază a campaniei În
cepe vineri și se va încheia, la 
17 decembrie. Fiecare dintre cei 
doi candidați va dispune, ca și 
în prima parte a campaniei, de 
cîte două ore de emisiune la ra
dio și două la televiziune. De astă 
dată; după cum s-a aflat, genera
lul de Gaulle va utiliza mai larg

această posibilitate de a se adre
sa alegătorilor.

Ceea ce se așteaptă aici cu in
teres este precizarea poziției lui 
Lecanuet, în sensul hotărîrii de 
a-i chema pe cei 3 770 000 de ale
gători ai săi să voteze în favoa
rea unuia sau altuia dintre can
didați. Biroul național al parti
dului M.R.P., care l-a sprijinit pe 
Lecanuet, a dat libertate de ac
țiune partizanilor săi. Tixler-Vig- 
nancout și-a definit de acum po
ziția, cerînd adepților săi să vo
teze în favoarea lui Mitterrand.

Presa relatează că miniștrii, în 
frunte cu premierul Pompidou, și 
fruntașii partidului de guvernă
mânt U.N.R. intenționează să 
participe la campanie activ. Con
ducătorii P.C.F. și S.F.I.O. au lan
sat noi apeluri alegătorilor.

Cele zece zile de campanie, 
scrie „Paris Jour“, se anunță deo
sebit de animate.

AI. GHEORGHIU

★

atmosferă favorabilă 
prin crearea de forțe 

multilaterale, forțe nu-

Caleidoscop italian

„Pomi ai păcii“
' Străzile din centrul capitalei au 

de cîteva zile un aspect feeric. 
Vitrinele magazinelor sînt împo
dobite festiv, pentru sărbătorile 
de iarnă au fost puși în vînzare 
zeci de mii de brazi, nu numai 
cei mirosind a rășină, dar și din 
cei confecționați din masă plas-

Răspunzînd zilele trecute la in
terpelările adresate guvernului în 
probleme de politică externă, 
primul ministru Aldo Moro a 
spus, printre altele, că declarați
ile făcute de ministrul de exter
ne, Amintore Fanfani, revistei 
,.Espresso“ au fost răstălmăcite, 
'în redarea revistei „Espresso“. 
Fanfani și-ar fi exprimat deza
cordul cu votul negativ al dele
gației italiene în problema repre
zentării R. P. Chineze la O.N.U.). 
Moro a afirmat, cu acest prilej, 
că nu există nici un fel de diso
ciere din partea lui Fanfani — 
în prezent președinte al Adunării 
Generale a O.N.U. — de la res
ponsabilitățile guvernului.

Ziarele au publicat, de aseme
nea, declarația făcută de Fanfa
ni- cu privire la interviul din 
„Espresso“. Ministrul de externe 
susține că revista nu i-a redat 
gindirea cu fidelitate, ci dimpo
trivă i-a mutilat-o.

MOSCOVA. La Moscova s-a a- 
nuntat oficial că, în urma propu
nerii guvernului sovietic, primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri, și președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan, au consimțit sâ 
se întîlnească la Tașkent la 4 ia
nuarie 1966 pentru a discuta mo
dul de rezolvare a conflictului 
dintre cele două țări. Potrivit în- 
télegerii dintre cele două părți — 
anunță TASS ■— In caz de necesi
tate, la întrevederi va participa și 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

NEW YORK. Consiliul de 
Securitate urmează să se întru- 
neașcă la 14 decembrie pentru a 
lua .în discuție prelungirea man
datului de staționare a forțelor 
O.N.U. în Cipru, a declarat marți 
ziariștilor un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite. Actualul 
mandat al forțelor O.N.U. în Ci
pru expiră la . 26 decembrie.

★

Acum, cină piața este literal
mente invadată de cărți și reais- 
te, iubitorul ■ de literatură a avut 
prilejul-'să facă o adevărată in
cursiune în trecutul îndepărtat,

GENEVA. Consiliul Național a 
ales miercuri dimineața pe Hans 
Schaffner în funcția de președinte 
al Confederației elvețiene pe anul 
1966. El a fost pînă acum șeful 
Departamentului economiei pu
blice.

festivitate la Havana
HAVANA 8 (Agerpres). — Vor

bind la festivitatea care a avut 
loc cu prilejul absolvirii cursuri
lor Institutului pedagogic de către 
o promoție de- studenți. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.Ç. al 
Partidului Comunist Cuban și 
prim-ministru al republicii, a fă
cut un bilanț al succeselor dobîn- 
dite în țară în domeniul învăță- 
mîntului.

„Credem în victoria poporului 
vietnamez și a cauzei sale drepte, 
a spus apoi Fide] Castro. în fața 
amenințărilor la adresa poporului 
vietnamez, reafirmăm poziția noas
tră de sprijin a luptei împotriva 
agresorilor“.

Vorbitorul a spus că țara 
sa privește cu satisfacție faptul 
că la recenta conferință a O.S.A., 
delegația S.U.A. nu și-a putut im
pune punctul de vedere în crea
rea unei forțe militare interameri- 
cane permanente. Acest lucru a 
demonstrat că guvernele țărilor 
Americii Latine, deși au făcut nu
meroase concesii S.U.A., „acceptă 
tot mai greu planurile imperialiș
tilor“.

tică. în. piața Veneția sau del 
Popolo, ca și în alte locuri prin
cipale. ale orașului, sînt în toi să-i cunoască pe „bunicii“ opere

lor literare de astăzi. în cadrul 
expoziției cărții și tipăriturilor 
italiene au fost prezentate cărți 
datină de acum 500 de ani, din 
vremea cind doi clerici germani, 
Corrado Sweinheim șiArnoldo- 
Pannartz au tipărit la 1465 cele 
dintîi cărți din Italia. Printre al
tele, a putut fi admirată o ediție 
a Divinei Comedii care a văzut 
lumina tiparului încă la 1472.

Celebrul • teatru . milanez Scala 
și-.a deschis în seara de 7 decem
brie cea de-a 377-a stagiune. A 
fost o atmosferă de mare fast la 
care protagonistele erau de data 
aceasta nu italiencele, ci specta
toarele venite special din Germa
nia occidentală, Anglia și Franța, 
întreeîndu-se parcă cu străluci
rea bijuteriilor din sală, specta
colul cu opera „Forța destinului“ 
de Verdi a fost aplaudat cu căl
dură pentru măiestria interpretă
rii și pentru execuția orchestrală. 
Reluarea stagiunii nu a fost lip
sită de unele întâmplări ieșite din 
comun. Baritonul Capuccili, cân
tând bolnav, a trebuit să pără
sească scena la sfârșitul actului I, 
fiind înlocuit de baritonul Meli- 
ciani. în timpul pauzelor, de la 
cele cinci rînduri de loji ale bal
coanelor au fost aruncate în sală 
mici afișe-: cu texte privitoare la 
polemica dintre ■ ministrul specta
colelor, Corona, și organizația 
cîntăreților lirici.

pregătirile pentru înălțarea unor 
arbori giganți în jurul cărora să 
se adune copiii. Anul acesta 
insă, tradiționalii pomi oferă 
prilejul organizării unor mani-

anunță că I
partidului B

ÎMPOTRIVA „DRAGONULUI MĂRII“

rhodesiene, grav bolnav I

CAPE KENNEDY. Specialiștii 
de la Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) sînt de părere că 
există posibilitatea de a realiz i 
la începutul săptămînii viiloar,. 
proiectata întîlnire în spafiu a 
navelor cosmice americane „Ge- 
mini-6* și „Gemini-7". Se știe 
că în urma descoperirii unei de
fecțiuni tehnice la calculatorul 
electronic al navei „Gemini-6“ 
se hofărîse amînarea lansării ei 
prevăzută pentru duminică sau 
luni.
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BULAWAYO 8 (Agerpres). 
Surse din Rhodesia < 
Joshua Nkomo, liderul partidului 
Uniunea poporului african Zim
babwe (ZAPU), este grav bolnav în 
spitalul închisorii din Wankie. 
Nkomo se află în detențiune din 
aprilie 1964, iar partidul pe care-1 
conduce este interzis — ca și celă
lalt partid al populației africane 
(ZANU) — de către autoritățile ra
siste de la Salisbury. Agenția ■ 
Reuter citează surse guvernamen- | 
tale din capitala rhodesiană care “ 
au încercat să dezmintă știrile 
privind starea gravă în care se află 
Nkomo, afirmînd că acesta este 
deținut în continuare în lagărul de 
la Gonakudzingwa, din apropierea 
frontierei cu colonia portugheză 
Mozambic.

In portul japo
nez Sasebo, de
monstrațiile de 
protest împotriva 
sosirii submarinu
lui nuclear ameri
can „Sea Dragon” 
(„Dragonul mării") 
se țin lanț. Ele 
sporesc în intensi
tate, cu toate că 
submarinul se află 
la a cincea lui vi
zită In acest port. 
Totodată, manifes
tațiile antinuclea
re capătă forme 
noi: paralel cu 
marșurile terestre, 
are Ioc, în apele 
portului, o demon
strație de protest 
pe vase.

PARIS. Centrul național pentru 
cercetări cosmice din Franța a 
comunicat că lansarea satelitului 
••FR-1“ care a avut loo luni de la 
baza americană Vandenberg (Ca
lifornia) a fost încununată de 
succes. în comunicat se spune că 
instalațiile satelitului în greutate 
de 60 kg funcționează noriȘfy ' 
-FR-1' va zbura în jurul Pămin- 
tului aproximativ trei luni.

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat 
că McGeorge Bundy, consilierul 
principal al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității na
ționale, și-a dat demisia.

Ion MÄRGINEANU

HARAD. Conferința de la Ha- 
rad se va întrerupe în această 
săpîămînă pentru a-și relua lu
crările în luna martie sau aprilie,
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