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A CONSILIULUI
MĂRFURI ~1

® Cite ceva despre... 
30 000 de produse 
® Ce mai promite in
dustria @ Adausuri ne
cesare la ținută

în depozitele comerțului anul nou 
a și venit. Pregătite cu minuțiozi
tate de un mare număr de specia
liști din industrie și comerț, mărfu
rile primului trimestru au început 
să se adune. Multe din ele vor al
cătui încă din zilele lui ianuarie 
haina nouă a rafturilor și vitrinelor.

Care sînt noutățile de ordin 
vestimentar ?

întîi, pentru edificare, o cifră : 
sectorul textile-încălțăminte cuprin
de aproximativ 30 000 de articole. 
Obiecte mari și mici din cele mai 
necesare. Cu ajutorul specialiștilor 
din Direcția generală textile-încăl
țăminte din Ministerul Comerțului 
Interior, vom încerca să vă pre
zentăm cîteva dintre ele.

Ne-am oprit, pentru început, la 
confecții. Merceologii de aici ne 
vorbesc despre noile sortimente de 
rochii și bluze din țesături ușoare:

— După cum se știe, se vor 
purta din nou țesături în carouri 
și dungi. La aceste desene, vom 
oieri rochii din țesături de bum
bac cu iibre sintetice. De aseme
nea, se vor pune în vînzare rochii 
din țesături de tip bumbac, neșifo- 
nabile, ușor flaușate, avînd moli
ciunea stofei și imprimeuri moder
ne, bine conturate, cît și numeroa
se modele de rochii din picheturi 
imprimate.

— Altceva ?
— Rochii de stofă, taioa- 

re, pardesie cu croială redingotă 
din țesături fantezi sau de o sin
gură culoare, cărora accesoriile — 
nasturi, garnituri — le vor conferi 
un plus de eleganță. Dar avem și 
unele necazuri. Industria întîrzie 
producerea raglanelor din țesături 
impermeabile, ca și a altor sorti
mente de îmbrăcăminte ușoară 
pentru bărbați.

Sîntem încă în decembrie. E de 
sperat că întîrzierile vor fi recu
perate în timp util. Promisiuni 
există.

...Pe o 
sionant 
aflăm la
leiași direcții generale.

— Sperăm că în 
reuși să-i mulțumim 
pe cumpărători — ni se 
mărit numărul articolelor ce vor fi 
puse în vînzare atît în ce privește 
contextura, cît și coloritul. Indus
tria a promis să răspundă cere
rilor comerțului, livrindu-ne un sor
timent mai larg de stofe fine, ca 
fir superior. Alte 40 de stofe des
tinate costumelor bărbătești, în cu
lori și desene diferite, și stofe de 
rochii în 50 de poziții coloris- 
tice vor apărea în scurt timp în 
magazine.

Întrucît în cursul lunilor decem
brie și ianuarie se desfășoară con
tractările de mărfuri pentru trimes
trele II și III, comerțul este în mă
sură să facă și unele aprecieri a- 
supra viitoarelor colecții alcătuite 
de industrie. La capitolul „stofe", 
îi putem informa pe cititori că pen
tru sezonul care urmează au fost 
omologate 173 de articole noi.

Tot în cifre trebuie să vorbim și 
despre țesăturile de mătase : 78
de țesături noi (mătase naturală, 
vegetală și sintetică) în 331 de 
imprimeuri pentru trimestrul I și 
o colecție cu 1 100 de desene, pre
gătită pentru trimestrele II și III.

Maria BABOIAN

Proiectul de statut al cooperati
vei agricole de producție acordă o 
mare însemnătate atribuțiilor con
siliului de conducere ca organ exe
cutiv al adunării generale. Expe
riența a dovedit necesitatea ca la 
baza activității consiliului să stea 
principiul muncii colective. Vreau 
să subliniez că rezultatele bune 
obținute de cooperativa noastră în 
cei 16 ani care au trecut de la în
ființarea ei se datoresc faptului că 
adunarea generală și-a exercitat 
rolul de for suprem de conducere 
al cooperativei, a știut să aleagă 
în consiliul de conducere pe cei 
mai harnici și mai capabili țărani 
cooperatori. O dovadă o constituie 
faptul că majoritatea membrilor 
consiliului au fost realeși mereu 
timp de 10—12 ani.

Așa cum se arată în proiectul de 
statut, consiliul de conducere se pre
ocupă în permanentă de dezvoltarea 
ți apărarea avutului obțtesc, ia măsu
rile necesare pentru folosirea rațio
nală a pămîntului ți a celorlalte mij
loace de producție, pentru obfinerea 
de produefii mari cu cheltuieli cît mai 
mici pe unitatea de produs. Și pînă 
acum, Consiliul de conducere al 
cooperativei noastre s-a străduit 
să-și îndeplinească aceste sarcini.

Cu vreo 4—5 ani în urmă, sec
torul zootehnic al cooperativei 
noastre nu se dezvolta pe măsura 
posibilităților. Problema a fost dis
cutată, în primul rînd, în consiliul 
de conducere. loan Neș, de exem
plu, a propus să se treacă cu mai 
multă stăruință la îngrășarea tine
retului mascul pentru a putea fi 
valorificat cu o mai mare efi
ciență economică. Teodor Isai, alt 
membru al consiliului, a susținut 
că se poate ridica producția de 
lapte și în cursul iernii prin 
prepararea furajelor grosiere în a- 
mestec cu borhot, melasă etc. 
Alți membri ai consiliului, între 
care Petru Nuț, Maria Filip au pro
pus introducerea apei în grajduri, 
mulsul electric, pregătirea cores
punzătoare a furajelor în sectorul 
porcin etc. Toate părerile și iniția
tivele membrilor consiliului au fost

masă, un maldăr impre- 
de mostre de stoiă. Ne 
serviciul de resort al ace-
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■ (Continuare în pag. a V-a)

Flota maritimă 
comercială

Flota maritimă comercială a 
îndeplinit sarcinile de plan 
ce-i reveneau pe anul 1965. în 
prezent, pe mări și oceane na
vighează 32 de nave purtînd 
tricolorul românesc, față ae 9 
în anul 1959. Din calculele pre
liminare reiese că traficul ma
ritim va fi la sfîrșitul acestui 
an de 8,5 ori mai mare decît 
în 1959, depășind prevederile 
Directivelor Congresului al 
VUI-lea al P.C.R. Succesele 
obținute deschid noi perspec
tive de dezvoltare flotei mari
time românești. în viitorii ani 
ea va fi dotată cu un număr 
sporit de nave mineraliere de 
25 000 tone, petroliere de 36 000 
tone, cargouri pentru mărfuri 
generale de 15 000 tone. In
dustria românească va con
strui primele nave de 12 500 
tone.

ziua de 15 decembrie a.c., a 
loc la Palatul Republicii șe-

La Combinatul 
de îngrășăminte 
azofoase-Tg. Mureș

Teodor MAGHIAR
Erou al Muncii Socialiste\ 

președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Mâdâraș, 

regiunea Crișana
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ta chimică, domeniul de specialitate 
în care lucrez, o importantă deose
bită, avînd în vedere ritmul acce
lerat în care se dezvoltă chimia, 
vastitatea terenului pe care-l 
prinde.

Tn România, știința chimică 
vut de înregistrat succese 
trecut. In țara noastră au fost 
tuate, mai ales în ultimele 
decenii, 
zultatele cercetării 
mentale și tehnice

,,Serbările 
putea fi vizionat în 

patru cinematografe

SERBĂRILE GALANTE“
AVANT-PREMIERĂ

PÂR/S

a a- 
și în 
efec- 
două 

lucrări de valoare, dar re- 
chimice funda- 

au fost aplicate

STATISTICĂ

sintetizate și puse în discuția adu
nării generale. S-a hotărît ca dez
voltarea creșterii animalelor să se 
facă, în primul rînd, prin reține
rea și creșterea în bune condiții 
a animalelor tinere din prăsilă 
proprie. Rezultatele nu au întîr- 
ziat să se vadă. Sectorul zootehnic 
s-a dezvoltat repede, cuprinzînd în 
acest an 1100 taurine, dintre care 
420 vaci de lapte, 2 600 porcine, 
aproape 3 000 ovine, cîteva mii de 
păsări etc. De aci se realizează ju
mătate din totalul veniturilor pe 
care le obține, în acest an, coope
rativa noastră. Sînt create toate 
condițiile ca în anul viitor să înde
plinim sarcinile trasate de Con
gresul partidului privind creșterea 
procentului de vaci, din totalul de 
bovine, la 50 la sută.

Aș vrea să mă refer și la un alt 
aspect al muncii noastre colective 
în consiliu. Potrivit atribuțiilor sale, 
consiliul-a analizat periodic cum se 
realizează planul de venituri ți chel
tuieli al cooperativei.

TRAIAN PAIUȘAN este cel mai tînăr membru al echipei conduse de prlm- 
furnalisîul Sebastian Fecher de la Combinatul siderurgic Reșița. Absol
vent al școlii profesionale, tinărul furnalist se străduiește să pătrundă 
cit mai repede „tainele" elaborării fontei. Iată-1 în fotografie urmărind 

scurgerea șuvoiului de metal incandescent
Foto : A. Cartoțan

Fabricile 
de conserve 
din legume 
și fructe

Fabricile de conserve de le
gume și fructe din întreaga 
țară au îndeplinit planul anual 
al producției globale și marfă 
cu 20 de zile înainte de ter
men. în acest an au fost pro
duse cu 50 500 tone mai multe 
conserve de legume sterilizate 
decit în anul 1959.

I Mmm Știinta, oamenii ei 
iTî

ECONOMIE

si cerințele vieții
■3 £

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

în 
avut 
dința Consiliului de Stat prezida
tă de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Con
stanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer. Ion Cosma, Constantin Dră-

gan, Suzana Gîdea, Athanase Joja, 
Ion Popescu-Puțuri, Cristofor Si- 
mionescu, Gheorghe Stoica, Ludo
vic Takacs, Iacob Teclu și Vasile 
Vîlcu, membri ai Consiliului 
Stat.

Consiliul a adoptat decrete 
hotărîri referitoare la diferite 
menii ale activității de stat și 
ștești.

Au fost rezolvate lucrările

de acad.
Cosfin D. NENIȚESCU Puncte de vedere 

despre creatorii 
și interpreții 
de muzica ușoara 
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15 întreprinderi
din regiunea
Cluj

Primele 

tone de 

acid azotic
La Combinatul^ de îngrășă

minte azotoase de la Tg. Mu
reș s-au produs în cadrul pro
belor tehnologice primele tone 
de acid azotic. La atingerea 
capacității prevăzute în pro
iect fabrica va produce anual 
120 000 tone acid azotic, mate
rie primă necesară fabricării 
îngrășămintelor chimice.

Un sol al tehnicii mo
derne: locomotiva elec
trică în gara Predeal, 
punctul terminus al pri
mei linii de cale ferată 
electrificată. De trei ori 
mai puternică decit „Die
selul”, noua locomotivă 
asigură dezvoltarea tra
ficului, puțind remorce 
trenuri cu tonaj sporit

Țara noastră s-a angajat cu hotă- 
rîre pe drumul industrializării. Succe
sele României socialiste provoacă ad
mirația străinătății. Congresul al 
IX-lea al P.C.R. deschide noi pers
pective, de o amploare necunoscută, 
dezvoltării economiei nationale 
general, a industriei în special.

Se știe că progresul vertiginos, 
volujionar, al industriei moderne 
datorează înlocuirii continue a pro
cedeelor învechite, nesatisfăcătoare 
din punct de vedere economic, cu 
metode noi, științifice. în consecință, 
între dezvoltarea industriei ți științei 
există o strînsă interdependentă. 
Progresul României socialiste este 
indisolubil legat de înflorirea științei, 
de intensificarea cercetărilor funda
mentale și aplicative în toate dome
niile.

Experiența a arătat că cercetarea 
fundamentală și cea tehnică sînt co
relate după un principiu similar cu 
al vaselor comunicante ; nivelul une
ia nu poate fi ridicat dacă al celei
lalte este scăzut, iar ambele depind 
de nivelul științific al învăjămîntului 
și de interesul general pentru știință. 
Datoria oamenilor de știință este să 
organizeze cercetarea fundamentală 
și tehnică la nivelul cel mai înalt a- 
fins pe plan mondial.

Această orientare, dată de partid 
activității științifice, are pentru' știin-

Pe marele bulevard Champs Ely- 
sees din centrul Parisului, unde 
elegantele cinematografe prezintă 
numai filme în premieră, a apărut 
de marți un nou afiș: „Serbările ga
lante“, o coproducție franco-româ- 
nă realizată de studioul „Gaumont 
International“ și studioul „Bucu
rești“, în regia lui René Clair.

CLUJ (coresp. „Scînteli*). — 
Pînă în prezent, 15 în
treprinderi industriale din 
regiunea Cluj au anunțat 
îndeplinirea planului anual la 
producția globală și marfă. 
Printre acestea se numără u- 
zinele „Unirea", întreprinderea 
de produse refractare din Dej, 
„Proletarul"-Turda și altele. A- 
ceste succese sînt rodul mai 
bunei organizări a procesului 
de producție, folosirii cu ran
dament sporit a mașinilor și u- 
tilajelor, aplicării unor pro
cedee tehnologice eficiente. 
Pe aceste căi colectivul uzinei 
„Unirea" a livrat anul acesta 
în plus produse în valoare de 
15 milioane lei și a obținut e- 
conomii suplimentare la pre
țul de cost de aproape 
2 400 000 lei. Colectivele între
prinderilor din această parte a 
țării au dat peste plan mai 
bine de 1 600 tone oțel, 2 830 
tone laminate, 2 500 tone sodă 
caustică și calcinată, 37 500 
perechi încălțăminte, 6 000 mp 
țesături de lînă, peste 14 000 
hl lapte, precum și alte pro
duse.

rente. (Agerpres)

Marți seara a avut loc la cinema
tograful „Paris“ avant-premiera 
filmului. O asistență numeroasă — 
aproape o mie de persoane — cu
prindea cineaști, oameni de artă 
și cultură, membri ai Academiei 
franceze din care face parte și 
René Clair. Am remarcat în asis
tență pe domnii - Hollaux, directo
rul general al Centrului cinemato
grafic din Franța, Claude Label, 
directorul serviciului de informații 
și de presă din Ministerul Aface
rilor Externe, și pe alte persoane 
oficiale ; de asemenea pe artiștii 
francezi Charles Vanei, Albert 
Préjean și alții. Și un spectator 
neașteptat: Vittorio de Sica.

A asistat de asemenea dr. Vic
tor Dimitriu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Paris, 
și membri ai ambasadei române. 
A mai luat parte Eugen Mândrie, 
care conduce delegația de cineaști 
români la Paris.

Flashurile fotoreporterilor, ope
ratorilor de cinema și ai televiziu
nii „mitraliau“ fără întrerupere 
pe vedetele filmului și pe invitați. 
La ieșire, interpreții francezi și ro
mâni ai filmului au primit flori și 
felicitări. Vittorio de Sica a aplau
dat și el îndelung „Serbările ga
lante“.

— Cum v-a plăcut filmul ? l-am 
întrebat.

— Delizioso ! Elegante ! Fine ! 
Spirituoso ! René Clair este un poet 
al umorului, mi-a răspuns celebrul 
actor și regizor italian.

— Sînt foarte mulțumit de pri
mirea făcută „Serbărilor galante", 
mi-a declarat René Clair.

Incepînd de miercuri, 
galante“ va 
premieră la 
pariziene.

40 întreprinderi 
din Capitală

Numărul unităților bucureș- 
tene care au raportat îndepli
nirea planului anual la toți in
dicii trece de 40. Printre a- 
cesiea se află uzinele meta
lurgice „Grivița", Uzina de 
mecanică fină, uzinele „Ne- 
feral".

40 întreprinderi 
din regiunea 
Ploiești

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). Numărul întreprinderi
lor și unităților economice din 
regiunea Ploiești care și-au 
realizat pînă ieri planul de pro
ducție pe 1965 se ridică la 40. 
Printre unitățile industriale 
care au raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan se află Fa
brica de mase plastice din 
Buzău, Fabrica de ciment din 
Comarnic, Oficiul de operații 
și cimentări de sonde-Ploiești, 
uzina mecanică „Neptun" din 
Cîmpina, Exploatarea minieră 
Ceptura. Colectivele uzinelor, 
fabricilor, rafinăriilor, combi
natelor chimice din regiunea 
Ploiești au dat peste plan, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent, produse în valoare 
de 145 milioane lei.



ÎNTÎMPLĂRI
ÎN JURUL UNEI 
„BRĂȚĂRI DE AUR"

• Teatrul de Operă șl Balet : SIM* Ä 
FONIA FANTASTICĂ ; BOLERO J 
ȘEHEREZADA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLO- 
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.

O sumară șl obișnuită statistică. 
Spicuim : din 1 273 de elevi ai cen
trului școlar „Unirea" din Bucu
rești, la finele anului de învățămînt 
1964/1965 au promovat 1 089. Fireș
te, analiza rezultatelor la învățătu
ră este o chestiune complexă și ele 
nu pot fi privite numai prin prisma 
cifrelor. Totuși, situația ațnintită 
suscită întrebarea : de ce oare? ' >

: :

inexplicabile — acest lucru nu s-a 
făcut pînă acum. O discuție de un 
sfert de oră, care a avut loc zilele 
trecute, să recunoaștem că e de o 
eficiență cu totul îndoielnică.

O retrospectivă , 
derulată 
cu încetinitorul

Să dăm cuvîntul faptelor. O re
trospectivă asupra desfășurării 
procesului de învățămînt din tre
cutul an școlar întocmită de orga
nele de control ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de. Mașini, 
în a cărui subordine se află și 
grupul școlar „Unirea", oferă cîte
va secvențe care se cer derulate, 
cum se spune în termeni cinema
tografici, cu încetinitorul, deoarece 
răspund, cel puțin parțial, la în
trebarea care se pune adeseori : 
ce se ascunde după o notă slabă?

Este indiscutabil că printre ele
vii declarați repetenți și printre cei 
cu note slabe se numără unii care 
în timpul anului școlar nu s-au ți
nut de carte și, în consecință, ma
nifested exigența cuvenită, profe
sorii i-au apreciat după merit. Dar 
toți profesorii au contribuit oare, 
potrivit cerințelor programei, la îm
bunătățirea situației școlare a ti
nerilor amintiți și a colegilor lor în 
genere ? Din păcate, unii nu și-au 
îndeplinit această elementară în
datorire. în trecutul an de învăță
mînt, 63 de profesori din această 
școală au lipsit la 301 ore de pre
dare, care echivalează cu tot atî- 
tea lecții. Cum au fost recuperate ? 
E greu de reconstituit. în tot cazul 
următorul fapt e concludent. Profe
sorul inginer Ion Bîrsan a pre
scurtat cursul de tehnologia gene
rală siderurgică predat elevilor din 
anul II, care se pregătesc ca elec
tromecanici de aparate de măsură 
și automatizare, nici anai mult nici 
mai puțin decît cu 134 do. ore; Mai 
discret, dar similar, a procedat 
profesorul inginer Titus Conțescu. 
El nu a predat.materia corespunză
toare unui număr de-33. de,, ore de 
curs, reluînd hejùstificâi kapitale 
parcurse în primele trimestre la o- 
biectul mecanică tehnică de către 
elevii din anul I ai școlii tehnice 
de personal tehnic. Asemenea îif 
călcări inadmisibile ale progra
mei școlare denotă o nesocotire a 
regulilor elementare de desfășurare 
a procesului de învqțămînt. Re
zultatele slabe la învățătură au 
fost influențate și de faptul că unii 
profesori și-au permis să trimită la 
ore suplinitori care, fie din pricina 
necunoașterii programei, fie din 
pricina lipsei de experiență peda
gogică îngreunează asimilarea cu
noștințelor de către elevi.

Iată și o altă secvență. Parte din 
întreg. Optsprezece elevi din anul 
II de la cursul seral al școlii teh
nice de maiștri, au obținut note 
nouă sau zece pentru lucrarea de 
proiect prevăzută în trimestrul III 
la obiectul mecanica tehnică, deșf 
nici unul dintre ei, după cît se 
pare, n-a elaborat o asemenea Iu-

Cenușăreasa orelor ?
După cum se știe, în procesul 

complex al dobîndirii „brățării de 
aur" a meseriei, orele rezervate 
practicii în producție ocupă un loc 
important. E un adevăr care nici 
n-ar trebui repetat, dacă nu l-ar 
readuce în atenție întîmplări, din 
fericire singulare, ca cele petrecute 
într-un trecut apropiat la grupul 
școlar „Unirea".

Dar să revenim din nou la sta
tistică. Dacă totalizăm absențele e- 
levilor din anul școlar trecut, din
tre care o bună parte s-au înre
gistrat la orele de practică, putem 
conchide : în fiecare zi au lipsit 39 
de elevi, respectiv efectivul unei 
clase. Formată din oameni „înțele
gători", conducerea școlii a motivat 
multe dintre ele, uneori pe baza 
unei simple cereri a elevului în 
care afirma că a fost bolnav. 
Să nu intrăm însă în „a- 
mănunte" de acest gen șl să urmă
rim în continuare cîteva secvențe 
care ilustrează preocupările unora 
din cei prezenți la orele de prac
tică.

— Sînt mulți copil buni între e- 
levii de la profesional, spunea un 
muncitor de la uzina „Electroni
ca". Dar ne îngrijorează că școa
la nu-i controlează, nu caută să le 
insufle dragostea pentru meserie. 
Nu e de mirare astfel că unii din
tre ei manifestă interes scăzut pen
tru instruirea lor practică.

Șl într-adevăr. Dacă conducerea 
școlii nu ar fi privit cu ușurință 
desfășurarea practicii și ăr fi con
trolat felul în care se achită de 
sarcini tinerii, ar fi putut constata 
în repetate rînduri că la aceste ore 
din elevii unei clase erau pre
zenți doar 5—6. Edificator este 
și conținutul caietelor de prac
tică întocmite de tinerii în cau
ză. în decurs de luni și luni de 

; zile, unii dintre ei s-au mulțumit să 
înjghebeze cîteva schițe sumare, 
alții nici măcar atît, iar o elevă din 
anul I al școlii tehnice, mai sîrguin- 
cioasă probabil decît alții, nota : 

.„Am continuat să întocmesc, niște 
tabele și să fac bonuri"... „am tă
iat sîrmă pentru flori, după care 
le-am îndreptat". Mai mult, la 
una din clase situația școlară 
a elevilor s-a încheiat fără 
ca ei să fi avut măcar o notă la 
proba practică.

Comentariile de amănunt le cre
dem de prisos. Nu însă și preci
zarea că unele cadre didactice, 
conducerea școlii nu s-au ocupat 
temeinic și constant de realizarea 
integrală a lucrărilor prevăzute în 
programă. Or, se știe prea bine că 
lecțiile de practică nu au în pro
cesul de învățămînt profesional un 
rol de cenușăreasă ci de pilon 
pregătirea viitorilor 
în timpul orelor de 
brici și uzine elevii 
de a mai fi elevi.

în 
că 
fa-

muncitori, 
muncă în 
nu încetează

„unor mici încălcări ale disciplinei 
administrative, nu s-a întîmplat ni
mic". Asemenea declarații făcute 
de un om care cunoaște prea bine 
faptele relatate în articolul de fa
ță și multe alte amănunte — nu pot 
conduce decît la concluzia că el 
bagatelizează răspunderile ce-i re
vin pentru nesoluționarea unor pro
bleme de bază ale școlii cît și pen
tru atitudinea lipsită de combativi
tate, de multe ori familiaristă de 
care a dat dovadă, atitudine cc a 
favorizat apariția unor fenomene 
negative în activitatea cadrelor 
didactice și care, evident, au avut 
repercusiuni asupra pregătirii pro
fesionale și educației elevilor.

De altfel, activitatea acestui grup 
școlar a mai fost analizată. Dar în
drumarea și controlul au plutit la 
suprafață, din păcate, aidoma ca 
și la alte cîteva școli pendinte de 
M.I.C.M. Nici Comitetul raional de 
partid „Tudor Vladimirescu" nu s-a 
preocupat de activitatea acestei 
unități școlare, așa cum ar fi fost 
dator. E de sperat că de astă 
dată Direcția personal și învăță
mînt din ministerul amintit și co
mitetul raional de partid, conju- 
gîndu-și eforturile pentru remedie
rea situației create, vor reflecta mai 
profund asupra întîmplărilor neîn- 
tîmplătoare din jurul „brățării de 
aur" a celor ce-și însușesc mese
ria la Grupul școlar „Unirea".

AL POPESCU

CALE
Cineva mă roagă 

să dau o definiție a 
poștașului. Nimic mai 
simplu 1 Poștașul este 
omul care înnoadă — 
ca să zic așa — tirul 
nevăzut dintre două 
adrese prin scrisoarea 
purtată în binecunos
cuta-! tolbă.

— Am ceva pentru 
dumneavoastră I, iți 
suride el complice.

Acel „ceva“ te im
presionează or ici t ai 
fi de obișnuit cu co
respondența. Dintre 
cei care ne vizitează 
la domiciliu, poșta
șul ne face adeseori o 
reală plăcere. Pe vre
muri. cînd mijloacele 
de comunicație erau 
anevoioase, iar viteza 
se măsura in funcție 
de iuțeala calului, poș
tașii erau intîmpinați 
cu un veritabil ritual. 
Purtătorilor de vești 
li se făceau adevărate 
onoruri și erau ținuți 
la mare cinste.

VREMEA

-O POSTĂ
La drept vorbind, 

termenul „poștă“ a e- 
voluat atît de mult 
incit și-a pierdut sen
sul inițial. Cu circa o 
sută de ani în urmă, 
„poștă" era o unitate 
de măsură echivalen
tă cu 10 kilometri. Iar 
purtătorii de vești 
s-au numit „poștași", 
deoarece ei erau a- 
ceia care străbăteau 
distantele mari, „poș
tele“ nenumărate, ca 
să ducă mesajele la 
destinație.

lată însă că sensul 
Initial al „poștei" a 
început să se reactua
lizeze. Cu deosebirea 
că cei care parcurg 
simbolica distantă nu 
sînt oamenii cu tolbe 
de piele, ci cetățenii 
care locuiesc în unele 
cartiere mai noi ale 
Capitalei : Balta Albă, 
Drumul Taberei, Ber- 
ceni etc. Motivul ? 
Proiectanta (și bene

ficiarii 1) noilor con
strucții au „uitat" să 
prevadă (sau -să ceară) 
localuri și pentru ofi
ciile poștale. Drept 
care oamenii sînt ne- 
voiți să alerge kilo
metri întregi c'a să de
pună la ghișeele 
P.T.T.R.-ului o reco
mandată. o telegramă 
sau un aviz telefonic. 
Uneori, „calea de-o 
poștă" înseamnă dis
tanta din Drumul Ta
berei pînă in cartierul 
Militari...

E nevoie oare să 
schimbăm misiunea 
generoasă a omului 
cu tolbă de piele ? 
Nu. Să lăsăm poștașu
lui ce e al poștașului ! 
Și să sperăm că foru
rile în cauză vor scu
ti pe noii „poștași" de 
asemenea eforturi, 
care înseamnă nu nu
mai oboseală, ci și 
pierdere de timp.

Manole AUNEANU

Pentru 
cei ce împlinesc 

18 ani 
Devenită tradijie anuală, sărbă

toarea majoratului se desfășoară în 
fiecare decembrie în întreaga tară. 
In acest an au loc, cu aceșt prilej, 
diferite manifestări organizate de 
Uniunea Tineretului Comunist pen
tru cei peste 250 000 de tineri care 
devin majori. Programul dedicat ce
lor 18 ani înmănunchează acțiuni 
variate, printre care întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, cu perso
nalități de seamă ale vieții cultural- 
artistice și științifice. Aceștia vorbesc 
celor care pășesc acum pragul ma
turității, despre bucuria zilelor pe 
care le trăim astăzi, despre în
semnătatea momentului solemn al 
trecerii la maturitate, despre drep
turile și îndatoririle cetățenilor pa
triei noastre. Programul manifestări
lor cuprinde apoi filme și specta
cole artistice, concursuri literare și 
seri științifice — cu feme legate de 
vîrsfa majoratului — care devin a- 
mintiri de neuitat pentru sărbăto
riți.

Asemenea manifestări au avut loc 
pînă acum ia casele raionale de 
cultură din București și alte cen
tre din țară, precum și în numeroa
se sate și comune din cuprinsul re
giunilor Dobrogea, Banat, lași, Cri- 
șana, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov, (Agerpresj

O Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio):- ÎN- 
TILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
© Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1): CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A)i 
TACHE, IANKE ȘI CADÎR — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
— 19,30, (sala Studio) : 3.3.3.
• Teatrul „B.arbu Delavrancea' | 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : DACTILOGRAFII ț
CU TOT SOARELE PE MASA -» 
19,30. ' -,-v
• Studioul Institutului de artă tea- ' 
trală și cinematografică „I. L. Ca-< 
ragiale" : ONDINE — 20.
@ Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca- 
lea Victoriei) : DOCTORUL AU" 
MĂDOARE — 15; 17, (sala din str. 
Academiei) : UMOR PE SFORI — 9< 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria):'"1 
VESELIE LA 174 — 20.
Q Circul de stat : BAL MASCAU ■■ 
ȘI... ACROBAT — 19,30. > o

uimiim
• 19,00 — Transmisiunea meciti-1 ,
Iul internațional de handbal mascu-ț 
lin dintre echipele Republicii So
cialisto România șl Republicii Fede
rale Germane © 20,15 — Jurnalul 
televiziunii (I) « 20,35 — A șaptea 
artă împlinește 70 de ani. Primii ci
neaști — LUMIERE ȘI MELIES 
© 21,20 — Atlas folcloric. BANATUL 
© 22.05 — întîlnire cu artistul po- - 
porului ION DACIAN © 22,35 Au • i. 
Jurnalul televiziunii (II), Buletinul 
meteorologic.

crare.
— Ați avut prevăzute în progra

mă zece ore pentru proiect ; de ce 
nu le-ați lucrat ? întrebăm pe un 
elev.

— De ce ? Mai bine întrebați-1 
pe tovarășul director adjunct Sile 
Pîrvu.

A fost întrebat. Răspunsul său 
n-a fost deloc concludent, deși este 
omul care ar putea da cele mai 
complete explicații. Organele de 
control ale ministerului amintit au 
fost Informate că Sile Pîrvu a pro
pus elevilor să nu-și întocmească 
lucrările, deoarece pot apela la 
serviciile unui student de la Poli
tehnică. Ar fi vorba deci de o su
mă plătită de elevi prin interme
diul profesorului lor pentru 18 lu
crări de proiect cotate cu note ma
xime. Pîrvu recunoaște că a pri
mi* doar o parte din bani. Ne 
mulțumim și cu această mărturisire, 
deoarece, în ultimă instanță, suma 
exactă n-are prea mare importan
ță Are în schimb faptul în sine : 
Pîrvu s-a pretat să acorde note, 
cüm s-ar zice, contra cost, înjosind 
astfel prestigiul de profesor. 
Dar pentru o edificare și mai 
completă organele de control ale 
M.I.C.M. ar trebui să găsească răs
puns și la alte întrebări pe care nu 
le-au elucidat încă : de ce nu mai 
există măcar una din lucrările de 
proiect în discuție ? Cum se face 
că unii elevi, deși au primit nota 
zece pentru lucrările amintite, nu 
cunosc nici tema proiectului pe 
care afirmă că l-au întocmit ?

Ar fi fost în firea lucrurilor ca a- 
semenea fapte reprobabile să fie 
aduse în discuția plenului corpu
lui didactic, a organizației de par
tid, să fié condamnate ca manifes
tări de natură să arunce o lumină 
nemeritată asupra nobilului titlu 
de profesor. Dar — din motive

Pagin’ albe
> Cititorul se întreabă probabil ce 
măsuri s-au luat de organele în 
drept după asemenea constatări. 
Răspunsul e de necrezut, dar ade
vărat. Conducerea șaolii a fost 
premiată de M.I.C.M. pentru „re
zultatele dobîndite' în anul de în
vățămînt 1964'1965. Ce semnificație 
are această răsplătire a „eforturi
lor" conducerii școlii ? Probabil, o 
insuficientă cunoaștere a stărilor 
de fapt din școală, o muncă su
perficială din partea Direcției per
sonal și învățămînt din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
(director adjunct pentru problemele 
de învățămînt Claudiu Beiu).

La dosarul privitor la nea
junsurile din activitatea instruc- 
tiv-educativă de la grupul școlar 
„Unirea" trebuie adăugate deci 
cîteva pagini albe destinate 
unor explicații cerute pentru o re
trospectivă cît de cît completă. 
Iată cîteva. Este adevărat că 
fostul director adjunct Sile Pîr
vu a fost scos din muncă pentru 
gravele sale abateri. Dar oare este 
o „sancțiune" pentru Virgil Mun- 
teanu — care a îndeplinit și el 
funcția de director adjunct și a co
mis o serie de abateri, care nu a 
fost prezent la sute de ore de prac
tică a elevilor deși își încasa sa
lariul — „acceptarea cererii 
sale" de a fi transferat la 
școala profesională „Autobu
zul" ? în ceea ce-1 privește, directo
rul școlii, ing. Ion Pănoiu, continuă 
să-și îndeplinească atribuțiile, fără 
să fi fost măcar ajutat să-și înțe
leagă vina ce o poartă pentru si
tuația deloc dorită ce s-a creat 
la un moment dat în școala pe ca
re o conduce. Ca atare, după cum 
spunea recent, el consideră că la 
grupul școlar „Unirea" în afara

Cum a fost
Ieri în țară : Vremea s-a ame

liorat în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde ce.rul a devenit va
riabil, iar ninsorile au încetat. 
In Muntenia și Dobrogea cerul 
s-a menținut mai mult acoperit. 
Au căzut precipitații intermi
tente, sub formă de ninsoare și 
lapoviță. Vîntul a suflat în gene
ral slab, prezentînd intensificări 
pînă la tare în Bărăgan și Do
brogea, unde a spulberat zăpada. 
Temperatura aerului a înregis
trat o ușoară scădere, avînd la 
ora 14 valori cuprinse între mi
nus 8 grade la Joseni și 3 grade 
la Mangalia. în București : Vre
mea a fost umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. A nins temporar. 
Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a atins zero 
grade.

Cum va fi
Timpul probabil pentru zilele 

de 17, 18 șj 19 decembrie. în țară: 
Vreme în general umedă. Cerul 
va fi variabil la început, apoi 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub for
mă de ploaie. Vînt în general 
slab, cu intensificări în a doua 
parte a intervalului în vestul ță
rii. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 7 și 3 grade, iar maximele — 
între minus 3 șl 7 grade. Ceață 
locală dimineața șl seara. In 
București : Vreme schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, mal mult 
acoperit. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață 
dimineața și seara.

IN LABORATORUL
EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE

A

© „URME L E" RĂMÎ N • ,/T E H NIC A 
ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Acum șapte-opt decenii, doctorul Watson, fidelul prieten și asistent 
al lui Sherlok Holmes, nu ostenea în a face elogiul perspicacității faimo
sului său magistru, care de unul singur reușea mai multe decît toți de
tectivii „Scotland-Yard"-ului la un loc. Azi urmărim pe micul ecran evo
luția nu mai puțin spectaculoasă a unui Simon Templer, „Sfîntul", care 
și el „valorează" cît un serviciu întreg al autorităților de urmărire. Rea
litatea e mult mai complicată și nu detectivii-minune duc greul luptei 
împotriva infracționismului, ci, alături de organele de urmărire penală 
și de instanțele judecătorești, criminaliștii sînt aceia care dezleagă as
tăzi

ale 
de

numeroase „enigme".
Ce fac experții criminaliști ? Cum lucrează ? Despre cîteva probleme 
expertizei 
expertize

actelor ne-au vorbit 
criminalistice.

lucrători de la Laboratorul central

— Datorită 
nomico-sociale, 
nostru socialist, fenomenul infrac
țional s-a redus și continuă să se 
reducă — ne spune tov. N. Dan, 
șeful laboratorului central de ex
pertize criminalistice. Au dispărut 
crimele care au ca mobil jaful, tîl- 
hăria de drumul mare, spargerile 
de case de bani. Alte tipuri de in
fracțiuni, cum ar fi 
falsificările de acte 
scopuri provoacă încă 
tăți pentru anchetă și 
tanțele judecătorești în 
trarea probelor, greutăți care sînt 
însă înlăturate de către expertiza 
criminalistică.

— Cum intervin laboratoarele 
de expertize criminalistice în so
luționarea unor cauze penale ?

— Cu expertizele, care servesc 
drept mijloc de probațiune. Dar

noilor condiții eco- 
create în statul

spune probabil încă 
infractor caută să

delapidările, 
în diferite 
unele greu- 
pentru ins- 

adminis-

Foto : M, Cioc

ber, a fost examinat, descoperin- 
du-se că el aparține noului secre
tar al ..școlii, iar scrisul ulterior a 
fost executat de vechiul secretar, 
stabilindu-se astfel colaborarea lor 
la comițerea falsului, fapt care s-a 
confirmat.

— Unii caută deseori să arunce 
vina pe alții, ne spune tov. N. Dan. 
La cooperativa din Iacobești (re
giunea Suceava), s-au delapidat 
sume mari de bani. Concluziile u- 
nei prime expertize au fost contes
tate de. unul din inculpați. Era 
vorba de bonuri de cîntar și de 
semnături contrafăcute pe ele. Cel 
în cauză le imitase, aparent des
tul de bine, și trei cetățeni nevi- 
novați erau în pericol de a fi trași 
la răspundere. S-a pus în 
noastră sarcina de a constata 
bonurile și semnăturile sînt 
și de cine au fost executate.

— Și ați reușit ?
— Desigur. Oricîtă experiență în 

„deghizare“ ar exista, „amprenta 
scripturală“, adică urma scrisului 
normal, iese undeva în evidență. 
Examinînd cu metode științifice 
scrisurile — forma literelor, apă
sarea pe hîrtie, unghiul de înc’i- 
nare, legătura dintre 
scrisului, dinamica și 
de execuție — ies la 
rențe sau asemănări 
să se tragă concluzii asupra auto
rului unui scris. în plus, ne folo
sim și de mijloace tehnice — epi- 
diascopul — pentru aducerea scri
sului la o scară mărită, care să per
mită observarea celor mai mici de
talii. De asemenea, în expertiza ac
telor se folosește fotografierea în 
raze infraroșii și ultraviolete, mi- 
croscoape și alte mijloace optice, 
în cazul amintit mai sus s-a dove
dit că, într-adevăr, inculpatul bă
nuit, căruia i s-au luat 'mai multe 
probe de scris pentru comparație, 
a fost autorul falsurilor.

— Aveți întotdeauna această si
guranță ? Nu se poate întîmpla ca 
unele asemănări în scris să dea 
naștere unei expertize greșite, care 
în ultimă instanță să ducă la o 
eroare judiciară ?

— Sînt și .cazuri foarte rare, în 
care elementele existente nu în
dreptățesc o concluzie certă. în ce . 
priveștâ autorul. De exemplu, o 
semnătură mult prescurtată. în

fața 
dacă 
falseaceasta nu vă 

nimic. Fiecare . ___
șteargă urmele faptei sale sau să 
le evite complet la comitere. Nici 
una, 'rncî alta nu pot fi însă reali
zate. O dată comisă, infracțiunea 
își lasă urmele după care poate fi 
descoperită. Totul e să le recu
noști — și cu aceasta intrăm în 
domeniul tehnicilor pe care le fo
losim.

— Poate sînt secrete profesio
nale, a căror dezvăluire ar putea 
servi infractorilor ; atunci să nu 
intrăm în amănunte...

Știința ți tehnica oferă astăzi ase
menea mijloace de descoperire a 
falsurilor, de Identificare a persoa
nelor după scris, încît dacă toți In
fractorii le-ar cunoaște, probabil că 
ar renunța să mai comită infrac
țiuni, știind că vor fi descoperit!, 
în linii mari, cînd este vorba de 
falsuri avem de-a face ori cu de
ghizări, ori cu imitări de scrisuri 
— fie de texte, fie de semnături.

In discuție intervine ing. Ion
Munteanu.

— Infractorii, am în vedere pe 
cei mai „pregătiți“, caută să aplice 
și ei „tehnica“ lor. Să reducă riscu
rile la zero. Dar ei nu pot cunoaște 
totul...

— Nu-i subestimați cumva ?
— Deloc, dar vreau să subliniez 

că nici cu cea mai bună cunoaș
tere a tuturor domeniilor tehnicii

• urmele nu pot fi șterse sau camu
flate definitiv. Să vă dau un 
exemplu. Cetățeanul St. E., func
ționar de mai mulți ani al unei . ___ :...
instituții centrale, trebuia să facă materie de hîrtii de valoare, chi-
dovada pregătirii sale. Aduce di
ploma de absolvire a unui liceu 
din țară. La instituția respectivă 
s-au ivit îndoieli cu privire la pre
gătirea lui ; diploma a fost trimi
să spre verificare organelor de în
vățămînt. Ea era în bună regulă, 
dar matricola școlară după care 
era eliberată diploma fusese fal
sificată pentru a se crea o bază 
legală acestei eliberări. Expertizei 
i s-a cerut să stabilească falsul, 
metoda de fals și autorul falsului. 
Secretarul școlii a negat că ar a- 
vea vreo contingență cu matricola 
și a susținut că ea a fost întocmi
tă încă de vechiul secretar, care de 
cîțiva ani este pensionar. Acesta, 
la rîndul său, declara că nu-și'mai 
amintește nimic, deși scrisul s-ar 
putea să fie al său. Actul a fost 
apoi fotografiat în raze infraroșii 
și s-a descoperit sub scrisul 
vizibil un alt scris, care fusese 
înlăturat cu mijloace chimice. Scri
sul inițial, invizibil cu ochiul li-

elementele 
mecanismul 
iveală dife- 
care permit

tanțe, contracte, există., pe scară 
mondială o veche practică, con
form căreia semnătura propriu- 
zisă este însoțită sau precedată de 
un scurt text șcris cu mîna cam 
în felul următor : „drept care sem
nez“, „declar sub proprie semnă
tură“, „am primit suma înscrisă“ 
etc. Toate aceste texte nu au alt 
rost decît de a oferi elemente în 
plus, care în cazul unor litigii să 
permită determinarea neîndoielni
că a semnatarului. Și noi am pro
pus Ministerului Finanțelor ca 
unele documente — contracte, chi
tanțe, cecuri — cînd se referă la 
sume . de la un anumit, plafon în 
sus, să poăfte pe lîngă semnătură 
și un scurt text însoțitor scris de 
mină.

— Deci, cum s-ar zice, vreți să 
interveniți preventiv..

— Este 'unul ,din țelurile princi- • 
pale ale activității noastre.;

Al. PLAIEȘU

a OLD SHATTERHAND — film pen- 
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 

Republica (completare Plante acva
tice) 10; 12; 14; 17; 19; 21.
© MUNCILE LUI HERCULE : Bucu
rești — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; • 
21,15, Luceafărul — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© CLOCHEMERLE : Cinemateca —» 
10; 12; 14.
© FATA LUI BUBE : Victoria — 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fla
mura — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
© ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ : Feroviar — 8;
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 20,30,
ÉxéelSior — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Tomis — 9; 11;' 13; lsf 17;"19; 21, 
Miorița - 10; 12; 14.
« CREDEȚI-MĂ OAMENI : Capitol
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 ÎN COMPANIA LUI MAX LIN- 
DER : Floreasca (completare De la j 
pescari adunate) — 9,30; 11.45; 14;
16,15; 18,30; 20,45.
© EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN S 
Festival (completare Tot mai sus) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Grivița
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Modern
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) : Central 
(completare Acolo unde Carpațil în- 
tîlnesc Dunărea — cinemascop) : 
9,45; 13; 16,15; 19,30.
© DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lu
mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30,
Giulești — 14,30; 16,30; 18.30; 20,30 (la 
ambele completare La carnaval), 
Bucegl (completare YR cere deco
lare) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30,
Melodia (completare Poveste cu 
cartonașe) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, Lira (completare Pionieria 
nr. 6/1965) — 10,30; 15; 17; 19; 21. . „
o CARTIERUL VESELIEI ; Union . -
— 15,15; 17,30.
© PROGRAM PENTRU COPII 5 
Doina — 10.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Doina (completare Sport nr. 6/1965)
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Crîngașl ■ 
(completare Poveste despre ceasuri)
— 16; 18,15; 20,30.
© DIAVOLII — SURORILE PRESS
— NAICA — PIONIERIA nr. 6/1965 — 
DE LA PESCARI ADUNATE — 
PLANTE ACVATICE : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare.
• BOCCELUȚA : Cultural (comple
tare Vezi, rîndunelele se duc) —< 
10,30: 16; 18.15; 20.30
O DULCEA PASĂRE A TINERE- 
ȚII — cinemascop : Dacia — 9,30-r- 
14 în continuare ; 16,15: 18,45: 21.
• DUMINICA LA NEW YORK : Bu- 
zeștl — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
Viitorul - 11; 15.30; 18; 20,30.
• ULTIMA VACANȚĂ : Unirea 
(completare Universuri picturale) — ... 
16; 18.15; 20,30.
© A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA : Flacăra — 15,30: 17,45; 20, 
Miorița - 16,15; 18,30; 20.45.
• VESELIE LA ACAPULCO : Vi- 
tan (completare Vizita conducătorii 
lor de partid și de stat în regiunea 
Cluj) - 11; 16: 18,15; 20,30.
0 FIUL CĂPITANULUI BLOOD -< 
cinemascop : Munca — 10,30; 14,30.
O UN SURIS IN PLINA VARA î 
Munca (completare Ceramica din
Oboga) — 16,30; 18,30; 20,30. ' '
O CĂPITANUL ZERO — cinema
scop (completare Gestapovlstul 
Schmidt) : Popular — 16; 18,15; 20,30. 
O DINCOLO DE BARIERĂ ; Arta 
(completare Cei mai puternici din 
Europa) — .10; 12,15; 16; 18,15; 20,iii, .
Cosmos (completare Orașe vechi 
bulgărești) — 16; 18; 20.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Moși
lor - 11; 15,30; 18; 20,30, Drumul
Sării — 11; 15; 17,30; 20.
® UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Colentina (completare La cel mai . 
înalt nivel) — 15,30; 17,45; 20.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN : 
Volga (completare Yr cere decolare)
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, .Pacea
— 11; 1-1; 16; 18; 20.
0 CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Rahova — 15,30; 19.
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : Rro- 
greșul — 15,30; 18; 20,30. ' . ..
a .RUNDA 6 : Ferentari (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș) — 15.30; 
18; 20„30. Ï
© NEVASTA NR. 13 : Cotrocenl —- 
14; 16,15; 18,30; 20,45.



In activitatea de investiții
ESENȚIALUL: respectarea termenului

de dare în funcțiune
întreprinderilor de cons

trucții-montaj le revin sar
cini importante în realiza
rea volumului de investiții 
din fondurile statului de 
250—200 miliarde lei, pre
văzut de planul cincinal. 
„Orientarea activității în ra
mura industriei construc
țiilor— se subliniază în Di
rectivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966- 
1970 — va avea ca obiectiv 
de bază accelerarea ritmu
lui de execuție în vederea 
scurtării termenelor de pu
nere în funcțiune a investi
țiilor, concomitent cu îmbu
nătățirea calității, crește
rea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost 
ai lucrărilor de construcții- 
montaj".

Pentru perfecționarea ac
tivității în sectorul con- 
sțrucții-montaj, specialiștii 
au propus diferite soluții in
teresante, după cum s-a vă
zut și din articolele publi
cate în „Scînteia“. Aș vrea 
să mă opresc și eu asupra 
unor căi de îmbunătățire a 
activității în acest sector 
important al economiei.

Nu fiecare 
cu partea Iul, 
ci eforturi comune 
bine coordonate

S-a confirmat, în practi
ca șantierelor, că scurtarea 
termenelor de punere. în 
funcțiune a noilor obiective 
și îmbunătățirea calității 
lucrărilor sînt nemijlocit 
legate de întărirea colabo
rării tuturor factorilor care 
concură la activitatea de 
investiții : beneficiarii, pro- 
iectanții, constructorii și 
furnizorii de materiale și 
utilaje. Deși există o expe
riență pozitivă în coordona
rea eforturilor lor, totuși, 
după părerea mea, se simte 
nevoia să se creeze acestei 
colaborări un cadru meto
dologic propice, corespun
zător schimbărilor interve
nite în volumul șl în struc
tura investițiilor. Se cons
tată încă, în anumite ca
zuri, o neconcordanță în
tre datele fixate proiec
tantului pentru depune
rea documentațiilor teh- 
nico-economice și termene
le de dare în funcțiune _ a 
obiectivelor, prevăzute în 
planul întreprinderii de 
construcții-montaj. Evi
dent, în acest caz nu semai 
pot contracta, în timpul 
normat cerut de furnizori, 
nici comenzile de utilaje 
tehnologice. Tot datorită 
unor asemenea necorelări 
— și anume, între termene
le de dare în folosință a 
capacităților principale, de 
producție și a utilită
ților — nu se poate 
asigura uneori terminarea 
simultană a lucrărilor de 
construcții-montaj și bunul 
mers al procesului tehnolo
gic după punerea în func
țiune a noilor obiective in
dustriale. Calculele arată 
că aceste cauze au drept 
consecințe scumpirea cu 
5—10 la sută a costului lu
crărilor și, deci, diminua
rea eficienței economice a 
fondurilor de investiții alo
cate.

Ce posibilități ar putea fi 
luate în considerare la sta
bilirea cadrului metodolo
gic al colaborării factorilor 
care concură la realizarea 
investițiilor ? Mă gîndesc, 
de pildă, la coordonarea 
mai judicioasă de către Co
mitetul de Stat al Plani
ficării a planurilor de in
vestiții ale marilor și mi
cilor beneliciari cu planu
rile institutelor de proiec
tare și ale întreprinderilor 
de construcții-montaj. De 
ce insist asupra acestei 
□robleme? După cum în 
celelalte ramuri se întoc
mesc diferite balanțe, s-ar 
putea elabora ceva asemă
nător.și. în domeniul inves
tițiilor. Intr-o parte ar fi 
beneficiarul cu volumul de 
investiții, iar în cealaltă — 
proiectantul, constructorul 
și 'î'rhizorii de materiale și 
utilaje. Elementul de core
lare ar trebui să-l constituie 
scurtarea la maximum a 
perioadei de punere in 
funcțiune a noilor obiective 
și Iui sâ-i fie subordonate 
toate celelalte termene. O 
astfel de corelare ar nece
sita ca întreaga documen
tație tehnico-economică să 
fie predată la timp, comple
tă și definitivă întreprin
derilor de construcții-mon
taj. Corespunzător preve
derilor din proiecte și gra
ficelor de eșalonare a lu
crărilor, ar trebui să fie a- 
sigurate utilajele tehnolo
gice destinate montajului. 
S-ar putea evita, pe această 
băle, apariția în planul be
neficiarului a unor lucrări

dé investiții care n-au pro
iecte, iar constructorul nu 
ar mai fi nevoit să le exe
cute fără a avea întreaga 
documentație tehnică. S-ar 
înlătura și numeroasele su
plimentări fizice din planul 
constructorului în cursul 
lunilor și trimestrelor. Este, 
cred, o cerință îndreptăți
tă, dacă avem în vedere că 
și organizațiile de construc
ții-montaj sînt tot între
prinderi productive, ca toa
te celelalte uzine și fabrici.

Din activitatea întreprin
derilor trustului nostru se 
desprinde cît de important 
este ca șantierele să pri
mească din vreme docu
mentația tehnico-economi- 
că, completă și definitivă. 
Nu de puține ori, lipsa pro
iectelor și a amplasamente
lor ne-au creat anumite 
greutăți în desfășurarea rit
mică și reducerea costului 
lucrărilor. De exemplu, la 
etapa „Tomis 3“ am înce
put construirea a 570 de a- 
partamente fără a avea do
cumentația necesară. Nici 
pînă acum nu am reușit să 
realizăm, la locuințe, cerin
ța elementară ca mai 
întîi să incepem lucrările 
subterane, apoi drumurile 
cu caracter definitiv și, nu
mai după aceea, construi
rea blocurilor. Am făcut 
un calcul : dacă am primi 
la timp și integral docu
mentația tehnico-economi- 
că, dacă n-ar mai interveni 
fel de fel de completări și 
de schimbări de soluții pe 
parcurs, am putea reduce 
cu 15—20 la sută prețul de 
cost pe 'apartament.

de îndatoririle care le re
vin prin contractele înche
iate cu trustul nostru?

Pe 
de

cînd costuri 
deviz realiste?
altă problemă : de aniO

de. zile se vorbește de ne- 
concordanța care există în
tre costurile de deviz și 
prețul real la materiale, 
manoperă, utilaje. Totuși, 
nici pînă acum C.S.C.A.S. 
n-a luat măsuri radicale de 
îmbunătățire a situației în 
acest domeniu și nici nu a 
comunicat vreo instrucțiune 
pentru 1966, care să permi
tă calcularea unor sarcini 
mobilizatoare de reducere 
a costului lucrărilor, ținîn- 
du-se seama de posibilită
țile reale ale constructoru
lui. De ce ? Oare nu sînt 
destul de bine cunoscute 
consecințele acestei necore- 
lări, sau nu există în pre
zent condiții pentru perfec
tionarea costurilor de de
viz ? Nicidecum. Adevărul 
este că problema se rezol
vă încet deoarece, după pă
rerea mea, cei cărora le-a 
fost încredințată se lasă 
încă încorsetați de rutină. 
S-au ținut consfătuiri, șe
dințe, specialiștii știu des
pre ce este vorba, sînt 
gata să purceadă la treabă, 
mai rămîne numai ca cine-

Anomaliile 
aprovizionării 
tehnico-materiale

Prezintă un deosebit in
teres și problema elabo
rării planului de aprovizio
nare tehnico-materială a 
șanfierelor. Cred că la ora 
actuală, sectorul construc- 
ții-montaj este poate do
meniul de activitate econo
mică în care apar cele mai 
mari nepotriviri între pre
vederile planului de apro
vizionare și cerințele reale 
ale producției, chiar în pe
rioade scurte, spre exemplu, 
un trimestru. Cauza: planul 
de aprovizionare se întoc
mește pentru un an întreg, 
fără a se cunoaște 
documentația tehnico-eco- 
nomică și a se putea anti
cipa suplimentările fizice, 
care uneori ating valori de 
25—30 la sută din volumul 
anual de lucrări. Metodolo
gia în vigoare prevede ter
mene diferite de depunere 
a specificațiilor și a cereri
lor de materiale, variind 
între 45—180 de zile înainte 
de începerea trimestrului, 
în raport cu specificul pro
duselor. Dar constructorul 
nu are posibilitatea să cal
culeze, în acest termen, cu 
exactitate cantitățile și sor
timentele de materiale ne
cesare. Chiar dacă în cursul 
desfășurării lucrărilor se a- 
sigură materialele, totuși u- 
neori ele se achiziționează 
neritmic, provocînd anumi
te dereglări în activitatea 
șantierelor.

Ce s-ar putea întreprin
de suplimentar în vederea 
aprovizionării ritmice a 
șantierelor, fără a se ui
ta că problema de bază 
rămîne tot elaborarea din 
timp a documentației teh- 
nico-economice ? După pă
rerea mea ar trebui să 
se unifice termenele pen
tru depunerea cererilor de 
materiale, reducindu-le pînă 
ta cel mult 30 de zile. 
Tot în acest răstimp, să 
se facă și modificările 
de comenzi sau specifi
cații. Nimerit ar fi ca, 
pentru lucrările introduse 
în plan după fixarea sarci
nilor anuale, ministerele și 
organele beneficiare cen
trale să fie obligate să emi
tă repartiții la materialele 
dirijate departamental, iar 
cele la libera contractare să 
fie asigurate de beneficiar.

Se desprinde, totodată, 
necesitatea de a se înlă
tura practicile unor furni
zori care, cu avizul foruri
lor lor tutelare, justifică 
nerespectarea obligațiilor 
contractuale prin așa-zîsele 
„cauze de forță majoră". 
Spun aceasta, întrucît în
treprinderile trustului nos
tru au întîmpinat, în a- 
ceastă privință, serioase 
greutăți. Nu știm exact ce 
se întîmplă, dar de la fabri
ca din Comarnic primim 
var de proastă calitate ; la 
fel cărămida achiziționată 
de la fabricile din Urziceni 
și Roman nu e arsă sufici
ent. Uzina metalurgică din 
Iași parcă și-a făcut un o- 
bicei din a ne livra țevi 
cu caracteristici necores
punzătoare. Oare așa înțe
leg furnizorii să se achite

toată
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sesc toate o dată, aceste 
direcții generale sînt ne
voite să emită repartițiile 
succesiv, ceea ce evident 
împiedică repartizarea op-

va să ia inițiativa, ca con
ducerea C.S.C.A.S. să-și a- 
sume răspunderea. Noi, 
constructorii, cerem ca a- 
ceastă problemă să fie ne- 
întîrziat soluționată, fiind
că de ea depind în mare 
măsură calcularea reală a 
costurilor de deviz, evita
rea supraevaluărilor și a 
subevaluărilor.

îmbunătățirea activității 
în sectorul construcții- 
montaj mai necesită, după 
părerea mea, luarea unor 
măsuri pentru perfecționa
rea relațiilor dintre între
prinderi și forurile lor tute
lare. Se impune ca aceste 
foruri să consulte con
ducerile organizațiilor de 
construcții-montaj, atunci 
cînd se suplimentează pla
nul de producție sau 
se schimbă soluțiile tehnice 
prevăzute în proiecte. Tot
odată, ar fi util să se per
fecționeze evidențele tehni- 
co-economice în raport cu 
specificul șantierelor, pen
tru a se putea măsura cu 
exactitate eficiența econo
mică a unor metode sau 
sisteme constructive noi, a 
se aprecia cît mai realist e- 
forturile proprii ale între
prinderilor de construcții- 
montaj în realizarea planu
lui.

indicator

PRODUCȚIA
VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATĂ

V

Este inutil, poate, să re
pet un adevăr îndeobște 
cunoscut și anume că în
deplinirea planului la toți 
indicatorii 
datorirea 
oricărei 
dusfriale. 
cerințe esențiale a reali
zării exemplare a planu
lui de stat nu mai încape 
nici o îndoială. Aducem în 
discuție însă practica u- 
nor întreprinderi unde se 
acordă atenție numai în
deplinirii acelor indicatori 
de plan în funcție de care 
se eliberează fondul de 
salarii sau se formează 
fondurile legate de co
interesarea materială — 
volumul producției globa
le și marfă, reducerea 
prețului de cost — și 
unde, în același timp, se 
neglijează realizarea pro
ducției marfă vîndute și 
încasate. O asemenea 
practică scoate în evi
dență optica unor condu
ceri de întreprinderi care 
văd înainte de toate 
propriile interese și nu 
cerințele generale ale e- 
conomiei naționale. Or, 
întreprinderile care nu-și 
îndeplinesc indicatorul 
producției marfă vîndute 
și încasate nu asigură la 
timp produsele necesare 
economiei nationale, nu-si 
realizează toate beneficiile 
și acumulările bănești sta
bilite prin plan.

Chiar înainte de a face 
o analiză se desprinde 
limpede că actualul indi
cator — producția globa
lă — constituie un paravan 
în soațele căruia se as
cund situații de-a dreptul 
nefirești. Să exemplificăm, 
întreprinderea mecanică 
de utilaje Medgidia a 
realizat și depășit, pe 10 
luni din acest an, planul 
producției globale dar, în 
același timp, ea nu a în
deplinit indicatorul pro
ducției marfă vîndute și 
încasate. De ce ? Mare 
parte din produsele fabri
cate nu au corespuns pre
scripțiilor calitative. Cu! 
folosește o asemenea 
„realizare” a planului? în 
depozitul de produse fi
nite al 
aflat în 
sini în 
lioane 
cesită 
bineînțeles, vor duce la 
cheltuieli suplimentare. 
Dar lucrurile nu se rezumă 
doar la atît. Neîndeoli- 
nind indicatorul produc
ției marfă vîndufe și în
casate, întreprinderea și-a 
înrăutățit singură sifuafia

constituie în- 
primordială a 

întreprinderi in- 
Asupra acestei

întreprinderii s-au 
stoc utilaie și ma- 
valoare de 6 mi- 
de lei. Ele ne- 
remedieri care,

financiară. La fabricarea 
mașinilor s-au utilizat mari 
cantități de materiale, 
s-au consumat manoperă, 
energie electrică etc. 
Fondurile cheltuite au sfat 
imobilizate și, în 
întreprinderea nu 
realizat beneficiile 
activitatea de bază 
în proporție 
sută. Pentru 
continuitatea 
a recurs la 
restante a căror valoare se

plus, 
și-a 
din 

decît 
de 91,4 la
a asigura 

producției ea 
împrumuturi

a-
de

ridică la peste 6 milioa
ne de lei, plătind mari 
dobînzi penalizatoare.

In practică s-a dovedit 
că nu e suficient nici 
ca indicatorul producției 
marfă să fie îndeplinit 
pentru a caracteriza cît 
mai fidel realizările unei 
întreprinderi. lată un 
exemplu, din multe alfele. 
în trei trimestre ale anului 
în curs, fabrica de încăl
țăminte „Progresul” din 
Capitală a îndeplinit pla
nul la producția marfă. 
Dar indicatorul care re
flectă finalitatea activității 
întreprinderii — adică 
producția marfă vîndufă 
și încasată — a fost sub 
nivelul planificat cu 
proape 6,5 milioane
lei. Cauza : schimbarea în 
cursul acestei perioade a 
sortimentelor contractate 
cu comerțul. Nu au fost 
fabricate 26 100 de pe
rechi pantofi pentru fe
mei, deși organizațiile 
comerciale le contracta
seră. Se înțelege că, pro- 
cedînd așa, conducerea 
întreprinderii nu a dove
dit cuvenitul spirit gospo
dăresc în utilizarea fon
durilor materiale și bă
nești încredințate de că
tre stat. Mai mult, ea a 
dat întrucîtva peste cap 
programarea desfacerii u- 
nor sortimente de bunuri 
de consum întocmită de 
organizațiile comerciale.

După cum se vede, 
cauzele nerealizării indi
catorului producției marfă 
vîndufe și încasate sînt 
diferite. în unele între
prinderi cauza o consti
tuie nivelul tehnic și ca
litativ scăzut al unor pro-

duse ori schimbarea sorti
mentelor planificate ; în 
altele, realizarea neritmică 
a producției sau fabrica
rea de produse care nu 
au desfacere asigurată. 
Pare paradoxal, dar une
le întreprinderi nu-și pot 
îndeplini acest indicator 
și datorită faptului că... 
nu au stabilite prețurile 
de vînzare. într-o aseme
nea situație s-a aflat fabri
ca „Tînăra Gaidă” din 
Capitală. Tocmai așa se 
explică de ce ea a avut 
produse finite în stoc și 
anume importante canti
tăți de tricotaje „Relon- 
tex”, fabricate în lunile 
septembrie și octombrie.

Ce ar trebui subliniat 
în concluzie : socotesc 
absolut necesar ca pro
ducția marfă vîndufă șl 
încasată să-și ocupe în 
toate întreprinderile locul 
cuvenit în ansamblul in
dicatorilor de plan. Consi
der că, alături de rentabi
litate, acesta trebuie să 
fie unul dintre indicatorii 
sintetici care să caracteri
zeze în final întreaga ac
tivitate a întreprinderilor 
industriale. Importanța 
deosebită a îndeplinirii 
acestui indicator trebuie 
privită nu numai sub 
aspectul efectelor pozitive 
asupra rezultatelor eco- 
nomico-financiare ale în
treprinderilor, dar și din
colo de poarta lor, prin 
prisma intereselor gene
rale ale economiei, con
cretizate înainte de toate 
în asigurarea produselor 
de care ea 
în sporirea
bănești ale statului.

are nevoie, 
acumulărilor

Aurel PETRESCU 
director
în Banca Națională

Matematica oferă astazl 
economiștilor metode valo
roase, a căror aplicare în 
diferite sectoare ale econo
miei naționale și-a dovedit 
pe deplin utilitatea. In 
practică s-a confirmat efi
ciența utilizării programării 
liniare in optimizarea pla
nurilor de transport pentru 
diverse produse. Prin folo
sirea ei în organizarea ra
țională a transportului lem
nelor de foc, de la 220 de 
expeditori la 250 de desti
natari, s-au realizat econo
mii în valoare de 1,2 mili
oane de lei, iar la transpor
tul cărbunelui necesar uni
tăților C.F.R. — economii de 
3 milioane de lei anual.

Cu toate că avantajele e- 
conomice ale folosirii pro
gramării liniare în optimi
zarea transporturilor sînt e- 
vidente și aplicarea aces
tei metode nu ridică pro
bleme dificile de calcul, 
totuși în alte sectoare eco
nomice ea nu se utilizează 
pe scară largă. S-au făcut 
experimentări interesante, 
ajungîndu-se la rezultate lorificarea produselor agri- 
bune. După aceea însă- lu
crurile au fost înmormînta- 
te. Așa a procedat Direcția 
generală de aprovizionare 
și desfacere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor. în 
urmă cu trei ani, un grup de 
economiști au studiat apli
carea programării liniare în 
optimizarea transportului 
cimentului. Soluțiile preco
nizate în acest domeniu a- 
sigurau economii anuale 
prin reducerea cheltuielilor 
de transport de 2,5—3 mi
lioane de lei.

Calculele economiștilor 
au rămas însă numai pe 
hîrtie. Inerția unor tovarăși 
din conducerea acestei di
recții generale a împiedicat 
aplicarea studiilor efectua
te. Nu au fost de acord, de
oarece soluțiile propuse, 
fundamentate științific, erau 
uneori contrare rutinei care 
se înrădăcinase în acest 
domeniu. De exemplu, s-a 
apreciat — pe bază de cal
cule matematice — că re
partizarea aparent logică a 
producției Fabricii de ci
ment din Turda pe între
prinderile beneficiare din 
zona apropiată și din re
giunea Banat nu era 
mai rațională, 
produs la Turda trebuia li
vrat întreprinderilor din 
nord-vestul țării, iar unele 
unități situate la o distanță 
mai mică de această între
prindere urmau să fie apro- 

I vizionate de Fabrica de ci
ment din Brașov.

Desigur, o asemenea 
schimbare — care în final 
asigura realizarea de eco
nomii importante la prețul 
de cost, creșterea eficien
ței transportului de ciment 
— nu se împăca cu ceea

Cale liberă

ce se statornicise în prac
tica de ani și ani de zile. 
Direcția generală amintită 
nu a avut încredere în so
luțiile matematice și a res
pins propunerea tăcută de 
economiști. O situație simi
lară se întîlnește și la Co
mitetul de stat pentru va-

Urnă a producției pe bene-» 
ficiari.

Considerăm că elabora
rea unor noi reglementări 
în acest domeniu e abso
lut necesară. Ele.ar contri
bui la generalizarea meto
delor matematice în orga
nizarea ' transportului pro
duselor. Extinderea aplică
rii unor planuri optime de 
transport, prin stabilirea u- 
nor rute mai economice 
și inlâturarea încrucișărilor 
nejustificate constituie o ce
rință actuală a economiei 
noastre naționale. Ea are 
o mare însemnătate pentru 
gospodărirea judicioasă a 
parcului de vagoane, pen
tru folosirea în cit mai bune 
condiții a capacităților de 
transport.

kJ

cea
Cimentul

metode, 
în cele 
manifes- 
scâzută

cole. Aici, programarea li
niară a fost aplicată un 
singur an la transportul 
florii-soarelui către fabricile 
de ulei și produse zaharoa
se, obținîndu-se economii 
de 1,8 milioane de lei. Nu 
pot să-mi explic de ce s-a 
renunțat atît de ușor la a- 
plicarea acestei 
dar fapt este că 
două instituții s-a 
lat o receptivitate
față de ceea ce este nou și 
înaintat, o lipsă de perse
verență din partea econo
miștilor în promovarea ma
tematicii în sectoarele unde 
lucrează.

Neîndoielnic, aplicarea 
programării liniare în opti
mizarea transportului este 
îngreunată și de unele re
glementări în vigoare pri
vind relațiile dintre furnizori 
și beneficiari. Ele prevăd că 
așa-numitele desfășurătoa
re, care cuprind cererile 
beneficiarilor, să fie preda
te de către diferitele minis
tere și departamente direc
țiilor generale de aprovi
zionare și desfacere cu o 
lună și jumătate înainte de 
trimestrul la care se referă 
repartițiile. Or, în momen
tul întocmirii desfășurătoa
relor, multe ministere și or
ganizații centrale nu cunosc 
exact toate cererile și ne
cesitățile de materii prime 
și materiale ale unităților 
în subordine. Pe de altă 
parte, direcțiile generale de 
aprovizionare și desfacere 
sînt obligate, după regle
mentările în vigoare, ca în 
termen de cinci zile de la 
primirea desfășurătoarelor 
să emită repartiții. Cum ce
rerile beneficiarilor nu so

Cinci volume
de studii

economice
și cercetări

Lucrările de cercetare 
științifică din institutele 
de învățămînt superior 
sînt difuzate și aduse la 
cunoștința cercurilor de 
cititori prin numeroase 
periodice, monografii, 
precum și în cadrul se
siunilor științifice. Ca- o 
înmănunchere a unor 
asemenea cercetări sînt 
și cele cinci volume de 
„Studii ți 
nomice"
pind de anul trecut, de 
Institutul 
nomice 
București.

cercetări eco- 
publicate, înce-

EVIDENTA MECANIZATA
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Tehnica nouă își face 
loc nu numai în sec
toarele de producție, ci 
și în domeniul lucrări
lor de evidență și calcul. 
Numeroase întreprinderi 
industriale sînt dotate cu 
mașini de contabilizat și 
de facturat, precum și cu 
mașini analitice cu cartele 
perforate. Cu ajutorul lor 
se execută mecanizat evi
dența materialelor și sa
lariilor, a decontărilor zil
nice, precum și alte lu
crări privind activitatea é- 
conomico-financiară. Ma-

șinile rezolvă rapid și cu 
mare precizie un însem
nat volum de operații, u- 
șurînd considerabil munca 
lucrătorilor din serviciile 
funcționale. La întreprin
derea „Dacia”, de pildă, 
aproape 90 la sută din to
talul lucrărilor de contabi
litate se execută cu mijloa
ce moderne de calcul. O 
singură mașină de facturat 
calculează în 8 ore circa 
50 de facturi complexe.

Extinderea mecanizării 
evidenței necesită însă un 
personal calificat cores
punzător. în acest scop,

Ministerul Finanțelor, care 
coordonează din punct de 
vedere metodologic evi
dența contabilă, a înființa» 
o stație experimentală do
tată cu diverse tipuri de 
mașini de contabilizat, în 
cadrul căreia se instruiesc 
organizatori, metodologi și 
operatori pentru evidența 
mecanizată. Aici au fost 
pregătiți peste 270 de me
todologi contabili, precum 
și 300 de operatori, care 
lucrează în prezent în în
treprinderi din diverse 
sectoare economice.

de științe eco- 
,V. I. Lenin" din 

în cadrul lor 
s-au abordat aspecte ale 
economiei politice și ale 
disciplinelor înrudite, 
precum și probleme din 
industrie, construcții, a- 
gricultură și comerț. Mai 
sînt prezentate, de ase
menea, metode de evi
dență contabilă, de ana
liză a activității econo- 
mico-financiare a între
prinderilor.

Oglindind progresele 
înregistrate în cerceta
rea științifică a cadrelor 
didactice din institut, a 
unor specialiști din mi
nistere și întreprinderi, 
patru din cele cinci vo
lume apărute pînă acum 
conțin lucrări axate în
deosebi pe comentarea 
avantajelor economice 
ale îmbunătățirii calită
ții producției, pe eficaci
tatea introducerii teh
nicii noi și modernizării 
utilajelor, a industriali
zării construcțiilor, a 
creșterii productivității

muncii. Totodată, se in
sistă asupra eficienței 
economice a activității 
unităților agricole, a 
circulației mărfurilor. O 
pondere însemnată o au 
lucrările privind proble
mele teoretice ale statis
ticii și evaluării indici
lor.

Un volum (al pa
trulea), cuprinde lu
crări privind calculul e- 
conomic efectuate de 
Centrul de calcul econo
mic care funcționează pe 
lingă acest institut. Te
matica lor se înscrie pe 
un larg evantai de pro
bleme referitoare la 
principalele ramuri ale 
economiei naționale, mai 
ales ale industriei și 
transporturilor, exami
nate în diferite compar
timente și faze ale activi
tății economice : planifi
care, valorificarea ra
țională a materialelor, 
controlul statistico-ma- 
tematic al calității pro
ducției, mecanizarea și 
automatizarea evidențe
lor întreprinderilor. Un 
domeniu important 
folosirii matematicii 
economie, prezentat 
acest volum, este cel
programării liniare. Me
todele analizate consti
tuie tm îndreptar util în 
extinderea calculului e- 
conomic.

Recent, a apărut cel 
de-al cincilea volum 
care reflectă preocupa
rea cadrelor didactice 
din acest institut in a- 
bordarea unor probleme 
economice subliniate la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

Aprofundînd cerceta
rea științifică, legind-o 
tot mai strîns de prac
tică, de sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea 
al partidului, ridicînd 
continuu nivelul teore
tic al lucrărilor, volu
mele de „Studii și cer
cetări economice" se vor 
impune tot mai mult a- 
tenției celor care se o- 
cupă de studierea pro
blemelor dezvoltării e- 
conomiei naționale.

al 
în 
în 
al
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DELIMITĂRI NECESARE

Criticii și istoricii noștri 
literari au acordat în ul
tima vreme o atenție spo
rită curentelor literare, 
mișcărilor ideologico-este- 
tice din diverse epoci, 
care au grupat în cadrul 
lor numeroși scriitori de 
mai mare sau mai modes
tă valoare — discutîndu-le 
cu atenție, străduindu-se 
să le interpreteze cu dis- 
cernămînt, în mod științi
fic, în lumina esteticii 
marxist-leniniste.

în acest cadru s-a a- 
bordat mai insistent și 
problema sămănătorismu
lui. Asupra acestui cu
rent literar de la începu
tul secolului al XX-lea, 
pînă acum cîtva timp, se 
formulau numai opinii 
exclusiviste, negative, ne- 
glijîndu-se varietatea as
pectelor sub care el 
s-a manifestat. Discu
țiile recente, deși nu au 
expus pe larg coordona
tele, tendințele, semnifica
țiile diferite și profilul 
său de ansamblu au totuși 
meritul de a fi sugerat 
într-o 
critic 
obiectiv, științific, 
perspectiva căruia 
buie interpretat 
menul, văzut în complexi
tatea și structura lui con
tradictorie.

Revista „Sămănătorul" 
și curentul ce l-a generat, 
prin orientarea dată mai 
întîi de Al. Vlahuță și G. 
Coșbuc, apoi de N. Iorga, 
și-au propus să slujească, 
prin intermediul literatu
rii, marile deziderate na
ționale și sociale. Atît 
Al. Vlahuță și G. Coșbuc, 
cît și N. Iorga, deși au fost 
tributari unor exagerări, 
confuzii și erori, au pledat 
pentru o literatură de in
spirație națională, legată 
de viața, sufletul și năzu
ințele poporului român, ca 
o condiție esențială în asi
gurarea unui loc original, 
propriu, 
noastre în 
universale, 
danie n-a 
totdeauna căile cele mai 
potrivite. Sămănătoris
mul a înlesnit o pro
ducție. literară idilică și 
idilizantă, artificială, cău
tînd să exalte mediul ru
ral, să-1 înfrumusețeze 
excesiv. De aici, concep
ția sămănătoristă a deviat 
lesne spre elogierea boie
rimii, pe care o vedea „în
frățită“. cu țărănimea în 
„raiul sfînt“ de la țară, 
spre anihilarea luptei de 
clasă, spre atitudini națio
naliste și șovine.

în discuția organizată 
de „Gazeta literară“ (nr. 
28, 8 iulie 1965), pe tema 
„scriitori, curente, inter
pretări“, în interven
țiile datorate lui Al. 
Piru, I. D. Bălan, D. Mi- 
cu, Pompiliu Mareea, Ma
tei Călinescu, D. Păcura- 
riu, Eugen Simion și alții, 
se întîlnesc o serie de 
puncte de vedere judici
oase, interesante, referi
toare la discutarea și în
țelegerea clară a sămănă
torismului, ținînd seama 
de contradicțiile lui. 
tr-un număr recent 
„Gazeta 
noiembrie 
părut însă 
sul unei

Teodor VIRGOLICI

măsură unghiul 
și istorico-literar 

din 
tre- 

feno-

al literaturii 
cadrul culturii 
Această stră- 
aflat însă In

In- 
din 
(25 
a-

literară“ 
1965), a 

articolul „Sen- 
lupte litera

re“ de Dan Zamfirescu, în
care se adoptă o atitudine 
extremistă asupra sămă
nătorismului. Dacă pînă a- 
cum cîtva timp acest cu
rent era blamat și negat 
în întregime, acum, în ar
ticolul amintit, este apro
bat și îmbrățișat în totali
tatea lui, fără a se distin
ge laturile pozitive de cele 
negative. Deși se alătură 
„unei interpretări în acord 
cu realitatea faptelor". 
Dan Zamfirescu nu res
pectă. după părerea mea, 
această realitate, escamo- 
tînd-o. El încadrează în

„tendința națională“ abso
lut întreaga mișcare ideo
logică și culturală de la 
„Sămănătorul“ și de la ce
lelalte reviste care au pro
movat aceeași orientare. 
„Acestei mișcări — scrie 
Dan Zamfirescu — îi a- 
parțin deopotrivă cei care, 
în Transilvania se grupea
ză în jurul revistei „Lu
ceafărul“ (apărut în iunie 
1902), în Oltenia în jurul 
„Ramurilor" (dec. 1905) și 
în Moldova 
„Făt-Frumos“ 
martie 1904)“. 
aceste rînduri, 
mod firesc 
cum pot fi încadrați în 
„tendința națională“ sănă
toasă a curentului, ideo
logi naționaliști-șovini ca 
Aurel C. Popovici, succe
sorul lui N. Iorga la con
ducerea „Sămănătorului“, 
și A. C. Cuza, mentorul și 
conducătorul de fapt al 
revistei „Făt-Frumos“ ? 
Cercetînd mai atent aceste 
reviste se poate observa 
că încadrarea lor globală 
în tendințele pozitive ale 
sămănătorismului nu este 
„în acord cu realitatea 
faptelor“. Revista „Făt- 
Frumos“ a constituit per
manent tribuna de pe care 
A. C. Cuza a lansat cele 
mai nocive teorii naționa
liste și șovine, în ultima 
perioadă de apariție a re
vistei acaparînd aproape

la revista 
(Bîrlad, 

Parcurgînd 
se naște în 

întrebarea :

OPINII
în întregime paginile ei. 
De pildă, în prolixul său 
studiu „Naționalitatea în 
artă“, apărut în mai multe 
numere consecutive, din 
septembrie pînă în decem
brie 1905, A. C. Cuza du
cea la extrem teoriile sale 
xenofobe, susținînd extir
parea din mijlocul unui 
popor a tuturor cetățeni
lor de altă rasă, de altă 
naționalitate și de altă re
ligie. Despre aceste as
pecte, în articolul lui 
Dan Zamfirescu nu se 
face nici o 
Desigur, într-un 
de revistă nu 
dezbate toate 
mele legate de i 
țările literare și : 
ce ale sămănătorismului, 
dar a nu remarca succint, 
a nu sugera în principiu 
aspectele lui flagrant con
tradictorii, lăsînd impresia 
că întregul curent, că toa
te revistele care l-au pro
movat s-au integrat pe 
deplin într-o tendință 
pozitivă, nu mi se pare 
cea mai recomandabilă 
metodă istorico-literară.

Preocuparea de a readu
ce în atenția noastră per
sonalitatea și opera unor 
scriitori valoroși, a unor 
eminenți oameni de cultu
ră din trecut este lăuda
bilă și necesară. Dar și în 
această direcție trebuie să 
funcționeze spiritul cri
tic obiectiv, științific. în 
ultimul număr al revistei 
„Steaua" citim calda e- 
vocare „Figuri universita
re : Pompiliu Eliade“ 
Eugeniu Speranția, 
care sînt relevate, 
bună dreptate, unele 
turi pozitive, meritorii, 
activității și operei acestui 
om de cultură. Autorul 
articolului acordă însă 
prea ușor aprecierile sale 
fără rezerve unor scrieri 
care nu le merită în tota
litatea lor. Bunăoară, re- 
ferindu-se la lucrarea lui 
Pompiliu Eliade „Influen
ța franceză asupra spiri-

articolul 
nu 

mențiune.
i articol 

se pot 
proble- 

manifes- 
ideologi-

de 
în 
pe 
la- 
ale

tului public din România". 
Eugeniu Speranția spune : 
„E o lucrare de erudiție, 
masivă, ponderoasă, de 
vreo 430 de pagini, și cu 
o bibliografie extinsă pe 
18 pagini și care n-a 
lăsat necercetată nici 
o sursă informativă". Cu 
ceea ce afirmă în continu
are nu mai putem fi însă 
de acord. Eugeniu Spe
ranția consideră că „prin 
„influență“ autorul nu în
țelege nici subordonare, 
nici alterare, ci călăuzire 
spre lumină". Or, Pom
piliu Eliade — deși 
lucrarea sa conține une
le observații pertinente 
— vedea în influențele din 
afară tocmai o subordona
re, o dependență totală, 
considerînd literatura ro
mână ca lipsită de orice 
originalitate. în introdu
cere, din perspectiva 
căreia își formulează apoi 
opiniile din capitolele ur
mătoare, el susținea ideea 
falsă că influența străină 
ar fi însemnat pentru noi 
„înlocuirea barbariei cu 
civilizația" (pag. 2) iar la 
pag. 327 afirma că această 
influență „a creat litera
tura română din secolul al 
XlX-lea". Menționarea 
critică a acestor opinii era 
necesară în elogiosul arti
col din „Steaua“.

Uneori se întîlnește în 
presa literară și intenția 
de a dezgropa și de a im
pune ca valori autori me
diocri, definitiv penalizați 
de timp, de a-i substitui 
marilor și adevăraților 
scriitori. De pildă, în ar
ticolul „Opera poetică a 
lui Adrian Maniu“ de I. 
Negoițescu, publicat în 
„Gazeta literară“ din 10 
iunie 1965, se spune : 
„Acum, jocul formelor is
pitește diferite virtualități 
ale prozei de artă cu 
tradiții vechi la noi, de la 
Odobescu și Macedonski 
la Matei Caragiale și Dinu 
Nicodim (...) și lăsînd poa
te totuși la o parte dulce
găriile lui D. Anghel". 
Ceea ce uimește aici este 
grava confuzie a valorilor. 
A așeza alături de Odo
bescu, Macedonski și Ma
tei Caragiale pe... Dinu 
Nicodim mi se pare gro
tesc. Cu strălucitoarea sa 
percepție critică, G. Căli
nescu scria în „Istoria li
teraturii române“ : „Din 
constatarea că „Lupii" de 
Dinu Nicodim, publicist 
bizar, snob cum nu se mai 
poate, pregătind în limbi 
străine filme, romane, 
studii, era o carte de spi
rit... presa a tras încheieri 
aiuritoare: „carte mare", 
„cel mai important eveni
ment literar de la curen
tul poporanist încoace", 
„alături de cele mai bune 
pagini ale marilor clasici“, 
aparținînd „literaturii 
mondiale", „Odobescu". Și 
nu-i decît o petrecere de 
amator modestă, curînd 
uitată". Dînd credit u- 
niii publicist obscur, ui
tat pe bună dreptate, 
autorul articolului- îl o- 
pune lui Dimitrie An
ghel, scriitor autentic, cu 
admirabile scrieri în 
proză, pe care le lichidea
ză, prin aceeași confuzie 
de valori, drept „dulcegă
rii“. Să amintim numai că 
G. Călinescu definea pro
za lui D. Anghel ca fiind 
„excepțională". Iar Șerban 
Cioculescu, în monografia 
pe care i-a dedicat-o în 
1945, arăta că „pe urmele 
lui Al. Macedonski, D. 
Anghel este prozatorul 
care a adus proza noastră 
literară la o mlădiere 
nouă".

Orice fenomen literar 
din trecut reclamă din 
partea criticului și istori
cului literar o cunoaștere 
temeinică a faptelor, diso
cierea atentă a valorilor, 
finețe analitică, precizie 
și claritate în expunere.

Magheru nr. 
poziția personală a pic
torului Vasile Ștefan. 
Redacția ziarului nostru 
a primit scrisori de la 
cititori care au vizitat a- 
ceastă expoziție și care 
își mărturisesc insatis
facția în legătură cu 
factura și calitatea artis
tică a lucrărilor expuse.

Tovarășul Toma To- 
mulescu, jurist, comen- 
tînd tabloul „Parc" și 
alte lucrări din expozi
ție, arată că ele „cuprind 
o aglomerare de pete de 
ulei, de culori diferite" 
din care privitorul nu 
deslușește nici o imagi
ne. Corespondentul redă 
in continuare o discuție 
cu pictorul expozant, 
care i-a explicat că

PE MARGINEA UNEI EXPOZIȚII

UNDE ÎNVAȚĂ

CREATORII Șl INTERPREȚII
DE MUZICĂ UȘOARĂ?

Sà ïnlàturàm diletantismul
Muzica ușoară nu 

mai poate fi consi
derată — la sta

diul cerințelor actuale 
— de loc „ușoară" nici în 
ceea ce privește compozi
ția, nici interpretarea ei 
vocală sau instrumentală. 
(Enescu spunea : „Nu e- 
xistă ' muzică „grea" și 
muzică „ușoară", ci nu
mai muzică de calitate 
bună și calitate proastă").

De mai multă vreme, 
factori de mare răspun
dere în pregătirea viito
rilor artiști ca : Ministerul 
Învățămîntului, C.S.C.A., 
Uniunea Compozitorilor și 
conservatoarele de muzi
că au luat în dezbatere 
problema pregătirii siste
matice a compozitorilor și 
interpreților de muzică 
ușoară.

Publicului nostru îi re
pugnă scălîmbăielile, lip
sa de decență artistică, 
producțiile muzicale sla
be, stîngace, susținute de 
formații hibride (alcătuite 
ad-hoc),Este de aceea îm
bucurător faptul că în 
rîndurile creatorilor și in
terpreților din domeniul 
muzicii ușoare se mani
festă și se generalizează 
tot mai mult dorința de 
a-și perfecționa măiestria 
și de a fi la înălțimea ce
rințelor actuale.

Mi se pare că 
cele mai multe 
glasuri pentru o 
școală a muzicii 
ușoare vin chiar 
din rîndul lor și 
e foarte bine a- 
cest lucru, în- 
trucît numai ast
fel va fi înlătu
rat pericolul pe 
care-1 reprezintă 
diletantismul în 
materie.

După cîte știm, pînă a- 
cum, nicăieri în lume nu 
ființează o Școală supe
rioară pentru! muzica ușoa
ră. Doar Conservatorul din 
Moscova a deschis recent 
o clasă de muzică de jazz. 
Cei mai mulți dintre pro
tagoniștii muzicii ușoare 
sînt însă, peste tot, absol
venți de conservatoare, 
deci tot aceste institute 
sînt chemate să formeze 
pe viitorii compozitori și 
interpreți ai acestui gen.

Compozitorul din orice 
domeniu — inclusiv al 
muzicii ușoare — nu este 
de imaginat fără par
curgerea sistematică cel 
puțin a disciplinelor de 
bază : armonia, polifonia, 
orchestrația, formele.

Astăzi aranjamentul sim
plist de tonică — domi
nantă — subdominantă a 
devenit desuet, de aceea 
compozitorul de muzică 
ușoară trebuie să par
curgă — lucrînd efectiv 
— întreaga armonie cla
sică, inclusiv realizările 
în materie ale lui De
bussy și Ravel, precum și 
ale creației contempora
ne, iar în ceea ce privește 
orchestrația, fără stăpîni- 
rea ei cu măiestrie nu se 
pot concepe aranjamen
tele orchestrale de calita
tea celor pe care le auzim 
în imprimările rămase ce
lebre.

Nu este întîmplător că 
unii dintre compozitorii 
care au azi succese în 
creația de muzică ușoară 
(H. Mălineanu, Radu Șer
ban, 
etc.) 
matic 
ponistice 
tor, 
mai buni aranjori de 
muzică ușoară — Richard

prof. Victor GIULEANÜ
rectorul Conservatorului „Ciprian Porumbescu’

Bartzer și Ramon Taver
nier — au fost pregătiți 
de asemenea în școala 
superioară.

Studiile temeinice și 
complete asigură compo
zitorului de muzică ușoa
ră o concepție unitară 
în toate compartimentele 
creației sale pe care unii 
o împart azi cu aranjorii 
de profesie (armonizare, 
orchestrație etc.). Creația 
de muzică ușoară a de
venit foarte pretențioasă. 
Un mai sever control al 
creației proprii va face pe 
compozitor să nu dea pu
blicului decît acele lu
crări care conving prin 

' frumusețea lor (cîtă pro
bitate, din acest punct 
de vedere, întîlneam la 
maestrul Ion Vasilescul).

Interpretul instrumentist 
în genul muzicii ușoare, 
iarăși nu se poate forma 
decît în conservatoare, 
știut fiind că uneori 
un asemenea instrumen
tist are de parcurs difi
cultăți tehnice care nu se 
întîlnesc nici în partituri
le simfonice. Mai mult 
chiar, el trebuie să fie un 
bun improvizator la in
strumentul său.

fiecare execuție trebuind 
să fie pentru el o creație. 
Improvizațiile constituie a- 
devărate variațiuni pe o 
temă 
mare 
nală, 
litate 
ment 
numai prin școală și stu
diu temeinic la nivelul su
perior, deci în conser
vatoare.

La rîndul lor, conserva
toarele, pentru a face față 
noilor sarcini ce le revin 
din acest punct de vedere, 
trebuie să fie dotate cu 
întregul inventar de in
strumente ce și-au făcut 
intrarea în partitura con
temporană.

Rămîne deschisă pro
blema cîntâreților de mu
zică ușoară care se pot 
forma nu numai în con
servatoare, ci și în cursuri 
organizate în mod spe
cial (cu programe bine 
stabilite) fie pe lîngă tea
tre de estradă sau alte 
instituții specializate, fie 
pe lîngă școala populară 
de artă, cu profesori a- 
vînd o practică artistică 
în domeniul respectiv.

Conservatoarele au însă 
datoria, după părerea

dată și presupun o 
inventivitate perso- 
o remarcabilă abi- 
tehnică la instru- 

— toate obținîndu-se

mea, să pregătească . ,în 
continuare elemente și 
pentru acest sector al 
vieții artistice (unii dintre 
cîntăreții cunoscuți de azi 
fiind și ei absolvenți de 
conservator).

Am expus pînă acum 
punctul de vedere privind 
formarea viitorilor spe
cialiști — compozitori și 
interpreți — ai muzicii u- 
șoare.

în ceea ce privește per
fecționarea cadrelor care 
activează deja în muzica 
ușoară în momentul de 
față, sugerez următoare
le : pentru compozitori, să 
se reînființeze la Uniunea 
compozitorilor (așa cum 
a fost înainte cu 7—8 ani) 
cursurile de perfecționare 
la materii de bază ca : 
teoria muzicii, armonia, 
polifonia, formele și or
chestrația care să fie pre
date de către titularii a- 
cestor discipline de la 
Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" ; pentru çîn- 
târeți să se organizeze 
cursuri speciale, cu ca
racter periodic, în cadrul 
teatrului „C. Tănase”.

Institutul nostru poate, 
cred, să-și ia răspunderea 
supravegherii și sprijinirii 
competente a unor ase
menea cursuri, menite să 
ridice pe alte trepte arta 
muzicii ușoare din țara 
noastră.

pictura pe care o face 
reprezintă o „artă nouă", 
al cărei limbaj nu e cu
noscut de o mare parte 
din vizitatori, dar care 
ar trebui învățat de că
tre aceștia.

Intr-o altă scrisoare 
trimisă redacției, tovară
șul Traian Mrejeru, de 
la întreprinderea poli
grafică „Tiparul", ex
primă nedumeriri simi
lare. El arată, de aseme
nea, că a avut o convor
bire cu pictorul, care i-a 
adus, în favoarea lucră-

rilor expuse, argumente 
neconvingătoare.

N. RED. : Adresîn- 
du-ne mai multor cri
tici de artă, aceștia 
și-au exprimat părerea 
că expoziția respectivă a 
cuprins experimente ne
fertile, nereușite. Picto
rul Vasile Ștefan face 
parte din generația sexa
genară și aceia care au 
urmărit prezența lui la 
expozițiile de acum 
douăzeci și mai bine de 
ani, fără să fi avut pe 
atunci revelații deose-

bite în fața tablourilor 
sale, și-l amintesc ca pe 
un pictor onest. Lucră
rile sale de pe atunci, 
modeste, se caracteri
zau printr-o compoziție 
elaborată cu atenție, cu 
mijloace de exprimare 
realistă și adesea cu sen
sibilitate.

Intrînd în expoziția 
recentă a pictorului Va
sile Ștefan, privitorul a 
putut urmări jocul cu
lorilor, uneori alăturate

cu îndemînare, dînd o- 
chiului o senzație plă
cută. Dar, căutînd mij
loace noi, Vasile Ștefan 
ne-a înfățișat o expozi
ție de pictură „tașistă“, 
adică de pete de culoare, 
pe care le folosește mai 
mult pentru un efect 
decorativ. Imaginea ar
tistică rămîne confuză, 
ermetică, chiar atunci 
cînd tabloul nu e lipsit 
de calități coloristice. 
Voind cu orice preț să

aproape

Sașa GEORGESCU

Vasile Veselovschi 
au parcurs siste- 

disciplinele com- 
în conserva- 

iar doi dintre cei 
buni

lucrări de pic-

cum rezultă din 
criticilor pe

se „modernizeze", pic
torul a pierdut din 
vedere marile rigori și 
legile solide ale artei. El 
a încercat să înlăture 
compoziția, construcția, 
care constituie suportul 
oricărei 
tură.

După 
opiniile
care i-am consultat, aici 
nu este vorba de o „artă 
nouă“, pe care publicul 
n-ar fi încă „capabil să 
o înțeleagă“, ci de un ex
periment gratuit. Cre
dem că ar fi necesare 
discuții mai largi, clari
ficatoare, în cadrul U- 
niunii Artiștilor Plastici 
și al presei de speciali
tate, despre ceea ce în
seamnă adevărata și 
falsa inovație.

că muzica ușoa- 
cucerif lumea 
astăzi o rea

litate im recunoscu
tă. Cîntecul de cîteva mi
nute, cu o melodie simplă 
și pregnantă, însoțită de un 
text ce se modelează după 
muzică, ocolește planeta 
— atunci cînd este reușit — 
cu viteza unei rachete, își ia 
zborul de pe disc, de pe 
scenă, de pe ecran și mai 
ales de la posturile de radio 
și televiziune, pentru a co
borî în cele din urmă pe 
stradă. Aici, oameni de toate 
vîrstele și mai ales tine
rii îl preiau, îl cîntă sau 
măcar îl fredonează, inven- 
tînd cuvinte în locul celor 
pe care le-au uitat.

Dar 
șurile 
torul’ 
reaua 
fără îndoială solistul, cîntă- 
rețul care pleacă la braț cu 
melodia pentru a-i croi 
drum în lume. Și dacă este 
adevărat că un interpret va
loros poate înnobila un cîn
tec de valoare mijlocie, este 
fot afît de adevărat că un 
solist mediocru poate 
mormînta chiar și cea 
superbă melodie.

Profesiunea aparent facilă 
de cîntăreț de muzică u- 
șoară este în realitate 
o profesiune grea. Ea cere 
talent, studii muzicale și 
teatrale, cere sensibilitate, 
putere de muncă, receptivi
tate și mai ales mult, foar
te mult bun gust. Cu cîteva 
zeci de ani în urmă era o- 
bligator, dar în același timp 
suficient, ca solistul să aibă 
o voce puternică și 
moașă. Astăzi, tehnica mo
dernă permite ca un simplu 
susur să devină cu ajutorul 
stațiilor de amplificare 
„voce". Tn schimb microfo
nul, ca și sora lui, camera de 
luat vederi, nu iartă nimic. 
Amplifică vocile dar și im
perfecțiunile, golurile. Iar 
cîntăreții fabricați dih piese 
detașate în studiourile de 
înregistrări, unde toate la
cunele se repară cu o orgă 
de' butoane mînuită de in
ginerul de sunet, cad inevi
tabil la examenul direct cu 
publicul. Este un 
pe care nu-l poți niciodată 
trece cu „minuni". Ne refe
rim bineînțeles la minunile 
tehnicii electro-acustice.

Practica a dovedit că nu 
au viitor și viață lungă în a- 
cest gen decît acei soliști 
care își caută și își găsesc 
un știi propriu de interpre
tare. Dar despre succes 
vrem să ne ocupăm mai pe 
larg.

Vom începe cu reperto
riul. Departe de noi gîndul 
de a contesta dreptul fie
cărui solist de-al nostru de 
a include în repertoriu 
piese străine. Este nu nu
mai dreptul, dar și datoria 
lui de a prezenta publicu
lui tot ce este mai bun în

dacă melodia și ver- 
unui cîntec sînt „mo- 
muzicii ușoare, cu- 
ei de transmisie este

în- 
mai

fru-

Rubicon

aici este nevoie
de regie

muzica ușoară mondială. 
Criticabilă este însă tendin- 
fa multor soliști din (ara 
noastră de a acorda muzi
cii străine o pondere care 
nu este justificată de valoa
rea pieselor, de a transfor
ma cu alte cuvinte într-un 
fetiș simplul fapt de a cînta 
într-o limbă străină — pe 
care adesea nici măcar nu 
o cunosc.

Piesele interpretate de 
soliști străini ce se 
cură de notorietate 
fernațională au o 
circulație la posturile 
radio și pe benzile de mag
netofon. Imitarea fidelă, in
tenție cu inten(ie, intonație 
cu intonafie, a acestor cîn- 
fărefi de către soliștii noștri 
găsește în public un teren 
gata pregătit pentru succes, 
melodiile fiind — cum se 
spune în limbajul genului 
— intrate în ureche. Dar 
face oare acest gen de suc
ces cinste epigonilor ? Răs
punsul este cuprins în în
trebare. Copia reușită după 
un tablou celebru găsește 
cumpărători, dar numai da
torită prestigiului origina
lului. À lansa o piesă ori
ginală în primă audiție, a 
contribui la intrarea ei în 
rîndurile șlagărelor, acesta 
este adevăratul titlu de glo
rie al unui solist din țara 
noastră. Nu este ușor să 
reușești acest lucru, cu atît 
mai mult cu cît în această 
situație trebuie în mod obli
gator să fii original pentru 
bunul motiv că nu ai pe 
cine imita.

Enunfînd aceste adevă
ruri elementare, nu putem 
însă spune că am pus 
getul pe rană. Pentru 
judecind cinstit și cu 
ximum de obiectivitate, 
buie să recunoaștem că fî- 
nărul nostru solist care în- 
vafă să cînte și să interpre
teze după o bandă de mag
netofon a altuia nu este în 
fond atît de vinovat pe cît 
pare. Admițînd că ar voi 
să facă altfel, ce profesor 
I se oferă în afara magne
tofonului ? Nici unul I

De ani de zile oameni cu 
simț de răspundere și dra
goste pentru genul acesta 
ridică în toate consfătuirile 
de specialitate problema 
creării unor forme de pre
gătire profesională pentru 
cîntăreții de muzică ușoară. 
Aceste deziderate rămîn 
însă la stadiul intențiilor. A 
existat un
Casa 
rești. 
pierde în negura 
lor. Au funcționat 
pe lîngă Școala 
de artă. Au dispărut nefiind 
„în profil". S-a vorbit des
pre înființarea unui studio 
al actorului de estradă. Lu
crurile au rămas la faza pro-

curs 
artiștilor din 
Desființarea

bu- 
in- 

largă 
de

de
çà, 

ma
ire-

pe lîngă 
Bucu

lui se 
timpuri- 

cursurl 
populară

misiunilor din interviuri. 
Pînă și singura formă exis
tentă (un curs cu nojiuni de 
tehnică muzicală, curs care 
funcționa sporadic pe lîngă 
Direcția muzicală de la Ra- 
dioteleviziune) a fost pentru 
moment abandonat. Și a- 
funci, de la cine ar putea 
învăța soliștii ?

Dacă separăm problema 
cîntatului propriu-zis de 
problema interpretării sce
nice nu ne alegem cu ni
mic mai bun : nu există în 
mod practic la vreun tea
tru un regizor care să se 
preocupe de perfecționarea 
modului în care soliștii vor 
trebui să-și interpreteze cin- 
tecele. La pregătirea con
certelor regizorii „lucrea
ză” momentele vesele, co
regrafii pun la punct bale
tele, dirijorii repetă din 
punct de vedere muzical 
cîntecele, dar singurele „in
dicații" scenice primite de 
cîntăreții de muzică ușoa
ră se rezumă la cele de 
tipul : „Tu intri pe aici și 
fu ieși pe dincolo".

Lipsa totală de îndru
mare profesională a soliști
lor se face simțită la toate 
nivelurile (cînfăreți din res
taurante, mișcarea de ama
tori), iar urmările sînt ade
sea neplăcute. Nu este în
tîmplător că 
televiziunii 
mă instanță 
stitufie care 
azi de descoperirea 
tinere talente în acest sec
tor — au apărut duzini de 
Margarete Pîslaru, adică ti
nere care își imaginează că 
este suficient să copieze 
coafura sau mimica acestei 
cîntărețe pentru a deveni 
soliste de muzică ușoară. 
Alți cînfăreți socot că arfa 
interpretării constă în înso
țirea cîntecului cu gesturi 
sacadate, tremurat frenetic, 
strîmbături și schimonoseli. 
Publicul larg respinge aces
te exhibiții.

Pe de altă parte, trebuie 
semnalată lipsa aproape 
totală din peisajul 
zidi noastre 
pieselor „de 
Altfel spus, a dntecgpr 
care dezvoltă o idee, spvâ 
o poveste, narează o înfîm- 
plare cu lirism sau cu umor. 
Numai asemenea piese mu
zicale, asemenea cîntece 
bazate pe text se pretează 
la interpretare. Iar aseme
nea cîntece se pot număra 
în prezent la noi pe dege
tele unei singure jumătăți 
de mînă.

Pentru ca solistul — in
terpret — de muzică ușoa
ră să aibă un stil personal, 
el trebuie să fie ajutat să 
dobîndească acest stil prin- 
fr-o pregătire profesională 
care azi nu există, și în 
același timp să găsească, 
datorită autorilor, materia
lul muzical și literar care 
să-i dea posibilitatea să-șt 
dovedească talentul.

în emisiunii.''
— în ulti/ 

singura in
se preocupă 

unor

mu- 
ușoare a 

ascultat".
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Lucrările Comisiei economico-finandare

a Marii Adunări Naționale
In ziua de 15 decembrie, Comi

sia economico-financiară a Marii 
Adunări Naționale, întrunită sub 
președinția tovarășului Manea Mă- 
nescu, a continuat examinarea 
Proiectului de plan al dezvoltării 
economiei naționale pe anul 1968. 
De asemenea, comisia a luat în 
studiu Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1966, care urmează a fi 
supus spre dezbatere apropiatei se
siuni a Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Aurel Vijoli, ministrul 
finanțelor, a făcut în fața mem
brilor comisiei o expunere asupra 
executării bugetului pe anul 1965, 
a prezentat Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1966 și a dat lămu
riri la întrebările puse de deputați.

La ședință au participat și pre
ședinți ai altor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

Lucrările comisiei continuă.
(Agerpres)

■Cronica Zilei
SOSIREA UNUI REPREZENTANT AL GUVERNULUI 

CAMBODGIAN

Miercuri seara a sosit în Capi
tală Son Sann, al doilea vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru coordonator al probleme
lor economice, financiare și de pla
nificare, consilier permanent al 
prințului Norodom Sianuk, însoțit 
de persoane oficiale.

Oaspetele a fost întîmpinat la

aeroport de Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului, afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale.

A fost prezent Measketh Caime- 
ron, ambasadorul Cambodgiei la 
București.

DAR OFERIT
DE GUVERNUL R. P. CHINEZE 

GUVERNULUI ROMÂN
Colecția Grădinii zoologice din 

București s-a îmbogățit cu încă 
două exemplare ale faunei asia
tice : doi tigri de Manciuria, ofe
riți în dar de guvernul Republicii 
Populare Chineze, guvernului Re
publicii Socialiste România. Pre
darea darului a avut loc miercuri, 
vte către ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Liu Fan. Mir
cea Pintilie, secretar general ad
junct al Consiliului de Miniștri, a 
exprimat mulțumiri pentru darul 
primit. Au fost prezenți membri ai 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri ai 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

CINEMATOGRAF PANORAMIC
LA BAIA MARE

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii"). — In cartierul băimărean 
Săsar au început săpăturile pen
tru fundația unui modern cine
matograf — cu posibilități de a- 
daptare pentru filmare panorami
că, stereofonică și cinemascop — 
a cărui capacitate va fi de 800 de 
locuri. Noul cinematograf va 
avea o linie arhitectonică. îndrăz
neață, iar pereții săi vor fi placați 
cu elemente din ceramică smăl
țuită, în spiritul folclorului mara- 
mureșan. Proiectanții au prevăzut 
un serviciu ingenios de vestiare: 
hainele vor fi predate într-un hol 
la intrare, urmînd să fie primite 
în holurile de la ieșire.

„MAGISTRALA ALBĂ" A OLTENIEI

(Agerpres)

DIeri a nins din abundență

în Capitală

Foto : M. Andreescu

SĂRBĂTORIREA ACAD
VICTOR VÎLCOVICI

inmînarea unor

w.v.r.

In „Cupa cupelor

::=:W:W

FOTBAL

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani, acad. Victor Vîlcovici a 
fost sărbătorit miercuri, în cadrul 

■unei ședințe festive organizate de 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Ministerul Învățămîn- 
tului. Au participat academicieni și 
alți oameni de știință, cadre didac
tice din învățămîntul superior, 
studenți.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. Șerban Țițeica, vicepreședin
te al Academiei.

Despre viața și activitatea știin
țifică și didactică a cunoscutului 
savant român au vorbit Jean Li- 
vescu, membru corespondent al 
Academiei, adjunct al ministrului 
învățămîntului, acad. Caius Iacob, 
din partea secției de științe mate
matice a Academiei, și Ciprian 
Cosma, în numele foștilor studenți 
ai sărbătoritului. Vorbitorii au elo
giat activitatea științifică a acad. 
Victor Vîlcovici, a cărui operă, de 
mult recunoscută și în afara gra
nițelor țării, cuprinde peste 100 de 
lucrări originale în domeniul me
canicii, hidrodinamicii, cosmogo- 
niei, precum și numeroase cursuri 
litografiate și tipărite pentru stu
denții facultăților de specialitate.

În încheiere, acad. Victor Vîlco- 
vici a mulțumit pentru calda apre
ciere a activității sale.

ROMA

ROMA 15. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgineanu, transmite: La 
ambasada Republicii Socialiste 
România din Roma a avut loc festi
vitatea înmînării diplomelor și in
signelor de membri de onoare și 
membri corespondenți ai Acade
miei Republicii Socialiste România 
unor personalități din lumea știin
ței și culturii italiene. Au fost dis
tinși cu titlul de membri de onoa
re profesor Angelo Monteverdi, 
președintele Academiei Dei Lincei, 
profesor Enrico Bompiani, profesor 
Giuseppe Lugli, profesor Mauro 
Piccone de la Universitatea din 
Roma. Cu titlul de membri cores
pondenți ai Academiei Republicii 
Socialiste România au fost distinși 
profesor Giacomo Devoto de la U- 
niversitatea din Florența, profesor 
Angelo Pernice de la Universitatea 
din Florența, profesor Giovanni Se- 
merano de la Universitatea din Bo
logna și profesor Carlo Tagliavini 
de la Universitatea din Bologna.

Ambasadorul Republicii Socialis
te România în Italia, Mihai Marin, 
a felicitat călduros pe cei dis
tinși, urîndu-le noi succese în ac
tivitatea lor, în munca pe care o 
desfășoară pentru întărirea legătu
rilor de prietenie și a colaborării 
dintre oamenii de știință italieni și 
români. A avut loc un cocteil.

CAIRO 15 (Agerpres). — La 14 
decembrie a avut loc semnarea 
Protocolului asupra schimburilor 
comerciale dintre Republica So
cialistă România și R.A.U. pe anul 
1966. Protocolul a fost semnat în 
numele părții române de ing. Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și în numele

părții egiptene de Hussein Khaled 
Hamdi, subsecretar de 
nisterul Economiei și 
Exterior.

Față de anul 1965
marchează o creștere cu 30 la sută 
a schimburilor 
cele două țări.

Stat în Mi- 
Comerțului

Protocolul

comerciale între

PLENARA C. C
AL P.P.R.M.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
La 15 decembrie a avut loc cea 
de-a 8-a plenară a Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Plenara a ho
tărît convocarea celui de-al 15-lea 
Congres al P.P.R.M. la 7 iunie 
1966. A fost aprobată următoarea 
ordine de zi a Congresului i 1. Ra
portul de activitate al C.C. al 
P.P.R.M. ; 2. Raportul de activitate 
al Comisiei centrale de revizie a 
P.P.R.M. ; 3. Adoptarea programu
lui P.P.R.M.; 4. Directivele P.P.R.M. 
pentru cel de-al patrulea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii pe anii 1966— 
1970 ; 5. Alegerea organelor cen
trale ale P.P.R.M.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
raportul „Cu privire la unele mă
suri de sporire a cointeresării ma
teriale în dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor“, prezentat de J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M. Plenara a adoptat o ho- 
tărîre în această problemă.

PLENARA CC.
AL P.M.U.P.

Vizita
Janos Kadâr
în U. R. S. S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că la in
vitația C.C. al P.C.U.S. între 11 și 
14 decembrie Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
Bela Biszku, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
au făcut o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică. In timpul șe
derii în Uniunea Sovietică condu
cătorii unguri s-au întîlnit și au 
avut convorbiri cu Leonid Brej
nev, Alexei Kosighin. și Nikolai 
Podgornîi. Conducătorii P.C.U.S. și 
P.M-.S.U. s-au informat reciproc 
asupra desfășurării construirii so
cialismului și comunismului în ță
rile lor, au discutat problemele re
lațiilor sovieto-ungare și au avut 
un schimb de păreri în problemele 
actualei situații internaționale și 
ale mișcării comuniste și munci
torești mondiale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie cor
dială și deplină înțelegere reci
procă.

In trei din principalele orașe ale 
regiunii Oltenia — Craiova, Turnu 
Severin și Tirgu Jiu — se desfă
șoară importante lucrări pentru 
îmbunătățirea alimentării cu apă 
potabilă. „Magistrala albă" — cum 
este numită construcția care por
nește de la izvoarele Izvarnei. de 
lingă Tirgu Jiu, spre Craiova și 
care va avea o lungime totală de 
116 kilometri — înaintează in ritm 
susținut. Ea a ajuns zilele acestea 
la kilometrul 90. Atingind acest 
punct, constructorii și-au realizat 
planul anual cu 20 de zile înainte 
de termen Conducta din tuburi de 
beton precomprimat, cu un diame
tru de un metru, a subtraversat 
pînă acum 6 căi ferate și a tra
versat albia rlului Gilort pe o dis
tantă de 150 metri. Paralel cu a-

ceasta, la Craiova au început lu
crările pentru construirea a două 
rezervoare cu o capacitate..de 
10 000 metri cubi fiecare, iar la 
Turnu Severin au fost montate, pe 
o distantă de 10 km, conductele 
destinate alimentării cu apă a ora
șului Lucrările de montare a insta
lațiilor aferente stațiilor de pom
pare, repompare și filtrare a apei 
sint executate în prezent pe acest 
șantier în proporție de 80 la sută 
In ziua de 14 decembrie a fost re
cepționată si conducta Runcu-Tîr- 
gu Jiu. care are un debit de 600 
litri pe secundă. în felul acesta, 
aprovizionarea cu apă a orașului 
Tirgu Jiu a fost rezolvată cores
punzător necesităților actuale.

(Agerpres)
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Meciul Internazionale—Dinamo 
amînat din cauza

Știința Cluj învinsă 
a doua oară

cetii
Pe stadionul „Metropolitan“

Munca colectivă 
a consiliului 
de conducere

, , .ii
(Urmare din pag. I)

Recent, consiliul de conducere a 
analizat, în lumina indicațiilor 
partidului, posibilitățile de dirijare 
a unei părți mai mari din fondurile 
de investiții în direcția extinderii 

irigațiilor. Consiliul a propus, iar 
adunarea generală a dezbătut și 
aprobat, ca în anul viitor să ex
tindem suprafețele irigate de la 
105 ha, la 315 ha. Totodată s-a 
hotărît construirea unor sere și 
solarii pentru producerea legu
melor timpurii. Consiliul a în
tocmit un plan operativ pentru exe
cutarea lucrărilor pregătitoare. Au 
fost achiziționate două aspersoare 
de mare capacitate și s-a trecut la 
amenajarea suprafețelor destinate 
irigațiilor. De asemenea, s-au pro
curat materialele necesare pentru 
construirea unei sere în suprafață 
de 1 hectar. Lucrările sînt acum 
avansate și urmează ca sera să in
tre în funcțiune la începutul lunii 
martie. Un calcul sumar făcut de 
consiliul de conducere arată că prin 
extinderea irigațiilor și construirea 
serei și a unui solar în suprafață 
de 3,5 ha, veniturile cooperativei 
Or crește în anul viitor cu cel pu- 
Vh 2 500 000 lei.

Un aport însemnat a avut consiliul 
de conduvere ți în organizarea ți 
permanentizarea brigăzilor, în alege
rea ți promovarea la conducerea lor 
a celor mai destoinici țărani coopera
tori. în cooperativa noastră sînt 7 
brigăzi permanente dintre care 
4 de cîmp, 2 legumicole și una 
zootehnică. Rezultatele bune obți
nute în toate sectoarele de activi
tate, care se concretizează, între 
altele, în cele peste 7 milioane lei 
venituri bănești obținute în acest 
an, se datoresc în mare măsură 
și continuității în muncă a bri
gadierilor, creșterii și educării Jor, 
îndrumării activității lor de către 
consiliul de conducere. în coopera
tiva noastră, brigadierii au o ve
chime de peste 10 ani. Lucrînd în 

/ același sector, cunoscînd bine oa- 
! menii, terenurile, condițiile de cli

mă și sol, brigadierii s-au dovedit 
buni conducători și îndrumători ai 
activității de producție.

Citind proiectul de statut, mi-aș 
îngădui să fac unele propuneri. La 
articolul 20, care se referă la re
tribuția suplimentară, propun să se 
prevadă ca ți mecanizatorii — care 
aduc cel mai însemnat aport la cul
tura păioaselor — să beneficieze de 
un stimulent din procentul de 15 la 
sută atribuit pentru depățirea pro
ducției planificate. De asemenea, la 
art. 23, privitor la sancfionarea bri
găzii pentru neîndeplinlrea planului, 
să se aplice diferențial numai acelor 
membri al brigăzii care au executat 
lucrări de slabă calitate ți nu tuturor 
membrilor el. La art. 30 litera I, să se 
prevadă din care fonduri să se acorde 
ajutoare bănețfl de boală, pentru In
capacitate temporară de muncă, ac
cidente, ajutoare de națfere, decese 
etc.

Toți membrii cooperativei noas
tre aprobă cu multă căldură pro
iectul de statut, legea de bază a 
cooperativei agricole, a cărei apli
care va asigura întregii noastre 
țărănimi venituri bănești sporite 
și un trai îmbelșugat.

Stiinta, oamenii ei
5 7 7

si cerințele vieții
7 7 7

(Urmare din pag. I)

numai parfial în practică. Sînfem în- 
drepfăfifi să ne întrebăm : care sînt 
cauzele acestei situații ? Și baza ma
terială a fost de multe ori insufi
cientă pentru a face posibilă trans
punerea în industrie a ideilor oame
nilor de laborator. Lipsa de expe
riență și unele eșecuri initiale au 
descurajat pe unii care nu voiau să-și 
asume riscurile unei nereușite sau 
chiar numai riscul de a recunoaște 
anumite erori. Dar frîna cea mai pu
ternică a colaborării dintre oamenii 
de știință și tehnicienii din produc
ție a fost mai ales de natură psiho
logică. Multi tehnicieni nu știu pre
cis ce pot cere și primi de la cole
gii lor ce efectuează cercetări funda
mentale, ce eforturi trebuie să de
pună ei înșiși pentru a dobîndl o 
înaltă calificare. La rîndul lor, un 
număr de oameni de știință nu au 
reușit să inspire suficientă încredere

MILANO (prin telefon). — Cu 
mult înainte de începerea partidei 
retur Internazionale — Dinamo 
București, din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni“ la fotbal, în 
tribunele stadionului „San Siro“ 
din Milano numeroși suporteri în
flăcărați ai echipei locale își fă
ceau „încălzirea“ vocilor, a trom
petelor etc. Pînă la urmă însă, ei 
au fost nevoiți să-și păstreze for
țele pentru astăzi la ora prînzu- 
lui... Un val de ceață a staționat 
tot timpul serii exact deasupra 
zonei stadionului (în restul ora
șului vizibilitatea a fost bună I), 
făcînd imposibilă desfășurarea 
normală a jocului. Din această 
cauză, arbitrul austriac Mayer a

fost nevoit să hotărască .— de co
mun acord cu conducerile celor 
două echipe — amînarea meciului 
pentru astăzi la ora 12,45 (13,45 — 
ora Bucureștiului). Formațiile vor 
intra pe teren în alcătuirea 
anunțată ieri. La milanezi este 
probabilă totuși înlocuirea extre
mului stînga Corso, care e ușor 
bolnav, cu Domenghini.

din 
Madrid s-a disputat aseară meciul 
retur dintre echipele Atletico Ma
drid și Știința Cluj, contînd pentru 
competiția „Cupa cupelor“. Fotba
liștii spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (2—0), calificîn- 
du-se pentru turul următor al 
competiției.

★

Ion DUMITRIU

Posturile noastre de radio vor 
transmite desfășurarea meciului 
de la Milano (pe programul I), în- 
cepînd de la ora 13,45, ora Bucu- 
reștiului.

Peste 30 000 de spectatori au ur
mărit în nocturnă la Hanovra me
ciul internațional amical de fotbal 
în care o combinată a cluburilor 
Hannover 96-Eintracht a întîlnit o 
selecționată divizionară din Româ
nia. Jocul s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (3—1) în favoarea gazdelor.

sa

(Agerpres)

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
La 15 decembrie au început lu
crările celei de-a 5-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P. consacrată prin
cipalelor probleme ale dezvoltării 
comerțului exterior al R. P. Po
lone. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
La discuțiile pe marginea rapor
tului Biroului Politic în această 
problemă, primul a luat cuvîntul 
Boleslaw Jaszczuk, membru su
pleant al Biroului Politic al 
al P.M.U.P.

Ä

încheierea Congresului
Federației internaționale
a rezistenților

c.c.

PLENARA C. C.
AL P.S.U.G.

tehnicienilor. Cum ne explicăm altfel 
faptul că o instalație pilot destinată 
să experimenteze un procedeu nou 
de fabricat polietilenă și care azi 
funcționează perfect a cerut aproape 
nouă ani penfru a da randament, în 
timp ce o alfa înfîmpină nenumărate 
și persistente dificultăți din partea 
întreprinderii în cadrul căreia se 
construiește. Ambele pufeau fi con
struite în cîfeva luni și ar fl frebuif 
de mult să fi ajuns la sfadiui de pro
ducție industrială.

Fără nici o îndoială, că un rol 
foarte important în viața științifică îl 
va Juca viitorul Consiliu Național al 
Cercetării Științifice, care va lua fi
ință prin măsurile stabilite de Ple
nara C.C.
cembrie a. c. Acest organism de stal 
prevăzut în Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R., va avea, printre 
altele, misiunea importantă de a co
ordona planurile de cercetare la ni
vel republican și de a face legătura 
dintre cercetarea fundamentală și cea 
aplicativă. Sînt convins că multe din 
dificultățile înfîmpinate vor putea fi 
înlăturate.

Mai sînt încă mentalități învechite, 
care persistă în privința învăfămîn- 
tului. Știința sprijină producția prin 
elaborarea și introducerea unor noi 
metode științifice de lucru. Corpul 
didactic este depozitarul și transmi- 
țătorul acestor bunuri. Învățămînful 
mediu are sarcina principală să 
transmită elevilor un bagaj de 
cunoștințe generale, dar mai ales cu
noștințe despre 
tării științifice. Scopul facultăților 
este dimpotrivă 
ția o minoritate 
neri, ajunși la un oarecare grad de 
maturitate, cu anumite metode de 
gîndire și tehnici de lucru, care să-i 
facă apți penfru activități productive 
în specialitatea aleasă. Facultățile au 
deci un profil mai limitat decîf școa
la medie, mai profesional. Firește, 
facultățile trebuie să transmită și cu
noștințe de specialitate. Din cauza 
acumulării continue de noi și noi re
zultate ale cercetării științifice, este 
aproape imposibil să se predea toa
te faptele cunoscute chiar într-un 
meniu resfrîns, cum ar fi unele 
pitole din chimia anorganică, 
chimia organică sau din chimia 
că. S-a ajuns astfel să se ceară 
denților un efort mare de memorizare 
în dauna muncii de laborator. O so
luție mi se pare a fi reducerea cursu
rilor la noțiunile fundamentale ale 
disciplinei științifice predate și ini
țierea studenților în metode de in
formare modernă.

După părerea mea, facultățile tre
buie să stimuleze mai mult aptltudi-

al P.C.R. din 8—10 de-

rezultatele cerce-

acela de a ini- 
selecționată de fi

do- 
ca- 
din 
fizi- 
stu-

nea de a gîndl a studenților. In în- 
văfămînful chimic se impune o in
tensă muncă în laborator. Este nece
sar apoi ca studentul să fie antrenat 
de timpuriu în munca de cercetare a 
corpului didactic. Aceasta presupune 
firește existența unor laboratoare 
bine utilate și un personal instruit în 
acest sens. La rîndul său, profesorul 
universitar trebuie să fie un cercetă
tor, un creator de știință. El trebuie 
să desfășoare o activitate susținută și 
organizată de cercetare în afara obli
gațiilor de catedră. Cercetarea, ca 
metodă de învățămînt, este impor
tantă nu numai prin rezultatele la 
care poate conduce, cl mai ales prin 
efectul binefăcător asupra pregătirii 
profesionale a studentului. Efectuînd 
cercetări proprii, studentul poate 
dobîndi siguranța de sine șl inde
pendența de gîndlre în problemele 
noi pe care le va înfîlni mai fîrziu 
în producție. Orice student trebuie 
să rezolve o problemă științifică sau 
tehnică, a sa proprie, să aducă o 
contribuție personală la stabilirea 
sau descoperirea unui adevăr nou. 
De aceea, este indispensabil ca fie
care sfudenf să dispună de un loc de 
lucru personal în laborator. Cunoștin
țele dobîndife astfel nu se mai uită, 
iar interesul pentru activitatea știin
țifică va 
studenții 
conduce 
nate pe 
rînd sau 
perfecționăm vechile noastre metode 
de învățămînt și să schimbăm punc
tul nostru de vedere față de cerce
tarea științifică. Numai în acest mod 
vom crea premisele aducerii la în
deplinire în bune condiții 
rețelor sarcini ale cincinalului.

fi puternic stimulat. Numai 
astfel pregătiți vor putea 
combinatele chimice minu- 
care le construim. Mai cu- 
mai fîrziu, va trebui să

Barometrul
comerțului 
și bunul gust

(Urmare din pag. I)
La fel și despre cravate : 307 mo
dele în 2 000 de poziții coloristice. 
Scriptic, situajia e mulțumitoare. 
Rămîne să-și spună cuvîntul cum
părătorii.

înnoiri, împrospătări se semna
lează și în ce privește sortimen
tul tricotajelor. Fabrica din Bra-

șov, de exemplu, va livra tricota
je din. lînă și fire PNA, pentru fe
mei, lucrate țacquard (desene din 
mai multe culori) ; au început să 
se producă, la fabrica „Tînăra 
gardă", bluzele, scampolourile, ja
chetele și cămășile bărbătești din 
relontex, un fir sintetic subțire, 
vopsit în tonuri calde ; modelele 
ciorapilor bărbătești sînt realizate 
în tonuri mai închise, putîndu-sa 
asorta cu mai multă ușurință îm- 
brăcămințll ; colecții reușite, cu 
modele noi, avînd garnituri din 
fileuri, ajururi etc., îngrijit prezen
tate, au pregătit și fabricile „Uni- 
tatea'-Sighet, „Miorița"-Oradea, 
„Drapelul roșu’-Sibiu.

Este, desigur, un bilanț pozitiv. 
In acest sector se ridică totuși, cu 
mare acuitate, problema culorilor. 
Am văzut cartelele existente : 70
de culori pentru fire sintetice și 30 
pentru fire de lînă. Dar cîte din- 
tr-acestea se văd pînă la urmă în 
magazine ? In momentul de față, 
bunăoară, întreprinderile comer
ciale refuză să primească unele 
cantități de tricotaje lucrate numai 
în culori închise. Este bine că se 
prezintă cartele bogate de culori 
— cu ajutorul cărora s-ar putea 
asigura gama de tricotaje nece
sară, mai ales pentru tineret — 
dar este și mai bine ca și după 
contractare produsele respective 
să prezinte aceeași gamă bogată 
de culori.

Discuția despre îmbrăcămintea 
anului viitor n9 determină să re
luăm o altă ' temă bine cu
noscută, să repetăm un ade
văr tot atît de cunoscut : ținuta 
corectă, eleganța vestimentară se 
realizează de fapt prin îmbina
rea armonioasă dintre rochie sau 
costum și celelalte accesorii mai 
mici sau mai mari. Dacă în dome
niul încălțămintei s-au făcut 
grese, îmbogățindu-se paleta 
culori cu nuanțe frumoase — 
ne asigură comerțul — care 
mit o asortare mai convenabilă la 
restul îmbrăcăminții, continuă să 
fie deficitară, din punct de ve
dere al varietății și bunului gust, 
producția de pălării, fulare, cor
doane, nasturi, ațe, panglici. 
Noutățile atît de insistent cerute 
de tineret, în acest domeniu, con
tinuă să se lase așteptate. Impor
tantele rezerve de gust și fantezie 
ale creatorilor din industrie trebuie 
să devină, și atunci cînd e vorba 
de mărunțișuri, aliații comerțului 
pentru atingerea scopului comun : 
satisfacerea cerințelor consumato
rilor.

BERLIN 15 (Agerpres). — La 
15 decembrie au început lucră
rile celei de-a 11-a plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Pe 
ordinea de zi a plenarei figurea
ză raportul de activitate al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., ra
portul cu privire la planul de 
perspectivă pînă în anul 1970 și 
proiectul planului economiei na
ționale pe anul 1966.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Federației inter
naționale a rezistenților, la care a 
participat și o delegație română în 
frunte cu Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști. A fost adoptat un 
apel care cheamă la luptă împo
triva înarmării Bundeswehrului cu 
arma nucleară și o rezoluție în 
problema vietnameză. Congresul 
cheamă pe membrii F.I.R. să orga
nizeze o largă mișcare de protest 
pentru a sili guvernul S.U.A. să 
pună capăt acțiunilor militare în 
Vietnamul de sud și bombardării 
teritoriului R. D. Vietnam. Proble
ma vietnameză — se spune în re
zoluție — trebuie să fie rezolvată 
pe baza acordurilor de la Geneva 
din 1954.

SAFE TĂIAT CU PLASMĂ

Spărgătorii englezi caută să țină 
pasul cu vremea. Recent, o bandă 
de gangsteri a pătruns intr-o ban
că și s-a apucat să deschidă un 
safe masiv. Bandiții nu au folosit 
arzătorul cu gaz sau arcul 
Ei au adus un arzător cu 
comandat special.

Dar nici acesta nu i-a 
Șuvoiul de plasmă a ars rapid pe
retele safeului și a pătruns înă
untru. Pachetele de bancnote s-au 
transformat aproape instantaneu in 
cenușă.

CBL MAI MARE CRATER

electric, 
plasmă,

ajutat.

Un mare crater meteoritic, pro
babil cel mai mare din lume, a 
fost descoperit în provincia An
tofagasta din Chile în apropiere 
de granița cu Argentina. Desco
perirea a fost făcută de un geolog 
chilian. Craterul are un diametru 
de 450 metri si o adîncime 
metri. Geologul a apreciat 
craterului la aproximativ 
milioane de ani.

de 30 
vîrsta 
cinci

pro- 
de 

cum 
per-

AERUL COMPRIMAT
ÎN SERVICIUL ARHEOLOGIEI
în urma cercetărilor efectuate 

în peștera Han, din masivul Ar- 
denne (Belgia), străbătută de rîul 
Lesse, au fost găsite obiecte și 
unelte de o mare vechime, prin
tre care și unele din epoca neo
litică.

Aceste descoperiri au impus 
efectuarea unor cercetări amă
nunțite. Au fost construite plute, 
prevăzute cu compresoare, iar 
cercetătorii au răscolit cu ajuto
rul aerului comprimat mîlul de 
pe fundul rîului. Presiunea mare 
a făcut ca obiectele mai mici să 
se desprindă din mîlul în care se 
înfundaseră. Plase de .metal au 
cules toate aceste obiecte, printre 
care și o placă de bronz, cu in
scripție latină din epoca domniei 
lui Traian — un fel de bilet de lă
sare la vatră a unui legionar ro
man, din anul 108 e.n.

„Naufragiu" 
puțin 
obișnuit

Nordului, de la 
foraj la alta, a iz- 
puternică furtună, 
de tracțiune s-au

In timp ce insula de foraj 
„Transocean“, proprietatea u- 
nui consorțiu americano-vest- 
german, — folosită la pros
pectarea zăcămintelor sub
marine de petrol și gaze natu
rale — era deplasată recent, 
în Marea 
o zonă de 
bucnit o 
Cablurile
rupt și insula, cu o suprafață 
cit o jumătate de teren de fot
bal, avînd un echipaj de 39 de 
oameni, a fost luată de apă. 
Timp de patru zile, echipajul 
și navele venite în ajutor la 
semnalele S.O.S. au luptat cu 
stihia dezlănțuită pînă ce au 
reușit s-o remorcheze din nou. 
Nu s-a înregistrat nici o victi
mă omenească.

In fotografie : Insula „Trans
ocean" în poziție de lucru.
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• instituirea „stării 
Un nouin

excepționale" tradusă 
voiaj al lui Chombe

• MAI "MULTE STATE AU ' 
RUPT RELAȚIILE DIPLO
MATICE CU ANGLIA • CON
VOCAREA UNEI NOI ÎN

TRUNIRI MINISTERIALE
Problema rhodesiană cu numeroa

sele sale implicații rămîne în cen
trul actualității politice din Africa. 
Din ce în ce mai multe țări de pe 
continent își reafirmă aprobarea 
tafă de hotărîrea Organizației Uni
tății Africane, care prevede că „în 
cazul cînd Marea Britanie nu va lua 
măsuri eficiente împotriva guver
nului rasist sud-rhodesian, țările a- 
fricane vor rupe relațiile diploma
tice cu ea". Astfel, guvernul englez 
se află în fa|a unor presiuni cres- 
cînde pentru a-l determina să ducă 
o politică mai energică fată de ra
siștii de la Salisbury.

în acest context a apărut luni 
seara hotărîrea guvernului ghanez 
de a rupe relațiile diplomatice cu 
Marea Britanie. Ambasadorul Gha
nei la Cairo, care a făcut această de
clarație, a adăugat că „Ghana va 
părăsi Commonwealthul britanic 
imediat după ruptură". Și din capi
tala Guineei se anunță că „înce- 
pînd cu data de 15 decembrie, ora 
0, relațiile diplomatice dintre Ma
rea Britanie și Guineea se consideră 
suspendate". „Guvernul britanic a- 
duce deservicii cauzei sacre a li
bertății popoarelor africane— a de
clarat miercuri dimineața, într-o cu- 
vîntare radiodifuzată, președintele 
Guineei, Seku Ture — de aceea no> 
nu putem întrejine relații diplomatice 
cu el". Tanzania și Somalia au anun
țat de asemenea că vor rupe rela
țiile diplomatice cu Marea Britanie, 

Sintefizînd măsurile adoptate de 
țările africane ca semn al protestu
lui lor împotriva poziției echivoce a 
Angliei în problema rhodesiană, 
ziarul „El Moudjahind" scrie că 
„ziua de 15 decembrie este o în
cercare grea pentru Marea Britanie”. 
Același ziar arată că, în condițiile 
cînd Anglia nu a luat măsurile ne
cesare împotriva regimului de la Sa
lisbury, „Africii nu-i mai rămîne alt
ceva de făcut decît să-i dovedeas
că lui lan Smith și susținătorilor săi 
că este hofărîtă să nu tolereze mul
tă vreme cancerul rasist".

Totodată, în pozițiile unor țări a- 
fricane, cum sînt Sierra Leone, Ni
geria și altele, au intervenit unele 
modificări, în sensul că ele nu se 
consideră încă pregătite pentru re
tragerea misiumlor lor diplomatice 
din Anglia. în fafa unei asemenea 
situații, împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie, a propus o nouă întrunire mi
nisterială a O.U.A., care să hotă
rască măsuri comune împotriva gu
vernului Smith. Propunerea a fost 
acceptată de R.A.U., Zambia și o se
rie de alte țări, urmînd ca o nouă 
întrunire să aibă loc pînă la 21 de
cembrie.

O altă măsură împotriva guver
nului Smith a fost preconizată de 
premierul Nigeriei, Balewa, care i-a 
propus premierului britanic Wilson 
o întrunire extraordinară a fărilor 
Commonwealthul ui.

C. BENGA

I

Interviurile televizate
ale celor doi candidați

PARIS 15 (Agerpres). — Cu cîte- 
va zile înainte, de cel de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor' prezi
dențiale din Franța, campania e- 
lectorală a intrat în faza decisivă. 
Președintele Franței a acordat in
terviuri țelevizate, în care a abor- 

4 dat diferite probleme de politică 
externă și internă a Franței. Ei a 
subliniat din nôu că Piața comună 
nu are nici un sens pentru Franța 
dacă ea nu include și agricultura, 
în, ce privește unitatea politică a 
Europei occidentale, vorbitorul a 
manifestat ceea ■ ce agenția France 
Presse denumește : „Un scepticism 
prudent“ asupra unei unități care 
ar depăși caracterul unei colabo
rări între state suverane. „Europa 
supranațională“ constituie pentru 
generalul de Gaulle „o himeră și 
un mit“. „Țările europene, a .argu- 
mentat el, au o istorie, a lor,, ele , 
au o limbă a lor,, un. mod', p.roprju 
de viață.... Tocmai .aceste țări tre
buie strînse ' laolaltă și obișnuite 
treptat să' trăiască. împreună și să 
acționeze împreună“. Relevînd că 
interesele diferitelor țări europene 
nu sînt neapărat, idențice, vorbito
rul a spus : „Eșțe ogre necesar ca 
ambițiile Germaniei șă fie în. mod 
automat și ale noastre? Englezii 
au dificultăți în Africa cit Rhode
sia. Ei mai , au. și în țările; arabe cu 
Adenul. Ei mai au. în Extremul 
Oriè’nt cu .Mglayezia etc. Trebuie 
oare ca aceste dificultăți, aceste in
conveniente să fie în același timp 
neapărat și ale noastre?" Referin- 
du-se la relațiile Franței, cu S.U.A., 
generalul de Gaulle a afirmat că 
el „nu este antiamerican“, deși 
dezaprobă politica Washingtonului 
în unele probleme, îndeosebi cea 
promovată în Asia. „Sintern priete
nii americanilor și aliații lor“, a 
adăugat el. Vorbind despre relații
le Franței cu țările liimii. genera
lul de Gaulle ' a spus : „Sîntem în 
raporturi tot mai strînse cu Euro
pa răsăriteană... Am stabilit con
tacte, de asemenea, pașnice și strîn
se și destul de numeroase de pe 
acum cu China.“

Candidatul forțelor de. stînga, 
François Mitterrand, a abordat 
probleme de politică externă în 
cuvîntarea sa televizată. El s-a 
pronunțat pentru reglementarea 
situației din Vietnam în baza a- 
cordurilor de la Geneva din 1954. 
„Mișcările imenselor populații din 
Asia de sud-est nu pot fi oprite 

bombardamente“, a spus

Candidatul stîngii a declarat că 
este în favoarea unei revizuiri a 
N.A.T.O., lărgirii relațiilor cu țări
le socialiste, a salutat stabilirea 
relațiilor diplomatice cu R. P. Chi
neză. Totodată, el a criticat crea
rea forței de șoc atomice a Fran
ței. „Opțiunea mea politică este de 
a apăra pacea interzicînd mijloa
cele nucleare“, a arătat el. Candi
datul stîngii și-a exprimat dorința 
de a vedea Franța prezentă la toa
te reuniunile în care se 
despre pacea mondială.

Referindu-se la Piața 
Mitterrand s-a pronunțat 
crearea unui organism de control, 
ales prin vot universal, care, prin
tre altele, să se opună „infiltrării 
marilor monopoluri în Europa ce
lor șase“. în continuare, el a subli
niat : că Piața comună trebuie să 

; rămînă deschisă . tuturor -țărilor 
care ar dori să se alăture.

Ambii candidați s-au referit, la 
probleme de, politică internă. Pre- 

. ședințele -Franței- a prezentat un 
bilanț în domeniile economic și so- 

. .cial al celor șapte ani în care s-a 
aflat în fruntea- statului francez. 
Mitterrand a contestat unele din 
cifrele citate' de celălalt candidat, 
prezentîndu.-și - propriul,> său pro
gram de dezvoltare economică și 

, socială., a Franței.

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres). — în provincia congoleză 
Katanga de nord an fost interzise 
toate întrunirile politice. Cores
pondentul agenției Associated 
Press, relatează că această măsură 
a fost adoptată în vederea „exe
cutării decretului președintelui 
Mobutu privind instituirea stării 
excepționale în țară“.

In legătură cu preocupările ex- 
premierului congolez, Chombe, a- 
genția United Press International ■

anunță că acesta s-a întors în pro
vincia Katanga, continuînd să e- 
xiste o incertitudine privind acti
vitatea sa de viitor. Ziarul congo- 
lez „Le Progrès“ acreditase ideea 
că Chombe ar intenționa să între
prindă un nou turneu într-o serie 
de țări din Europa occidentală 
urmărind să-și asigure un suport 
material și moral pentru o even
tuală întoarcere spectaculoasă în 
fruntea echipei guvernamentale 
de la Leopoldville.

Q-N-u' Dezbateri în problema 
suveranității asupra 
bogățiilor naturale

■ ■

Intervenția reprezentantului român

discută

comună, 
pentru

CAPE KENNEDY 15 (Ager
pres). — întîlnirea spațială din
tre navele cosmice americane 
„Gemini-6“ și „Gemini-7“ a avut 
loc. După două amînări, pe poli
gonul de la Cape Kennedy a fost 
lansată miercuri, la ora 13,37 
Gmt, nava cosmică „Gemini-6“, a- 
vînd la bord pe cosmonauții Wal
ter Schirra și Thomas Stafford. 
La cîteva minute după lansare, 
ea s-a plasat pe o orbită cu apo
geul de 261 km și perigeul de 161 
km. După prima rotație în jurul 
Pămîntului, nava „Gemini-6“ a 
efectuat mai multe manevre, pen
tru a atinge o orbită apropiată 
celei pe care evolua deja nava

Accra. Demonstrație de protest împotriva regimului rasist ai lui Ian 
Smith

Corespondența clin Rio de Janeiro

VARĂ GREA LA ANTIPOD
început 

se sting 
o tem- 
grade la 
soare, a-

Decembrie a 
aspru. Norii 
de sfială pe 
peratură de 39 
umbră și 50 la
gravată nemăsurat de o 
excesivă umiditate a ae
rului. Termometrul este 
consultat cu frecvență 
mai mare decît ceasorni
cul, pe străzi pietonii s-au 
împuținat, iar cei pe 
care-i • întîlnești totuși 
poartă urmele suferinței : 
transpirație abundentă ca 
în băile pentru reumatici.

Ziarele frizează panica 
înștiințînd că numai în 
două zile Salvările au con
dus spre spitale 245 de 
copii atinși de deshidrata
re, din care zece au murit. 
Ici-colo sînt semnalate 
așa-numite „incendii spon
tane“. Tn aceste condiții 
de vară grea, cariocanul 
(adică locuitorul din Rio) 
are de ales între două 
soluții : sau se izolează 
între pereții apartamen
tului său, îmbrăcat sumar, 
și se desfată cu minunile 
tehnicii frigorifice dacă îi

sînt pe măsura buzunaru
lui ; sati, își ia umbrela de 
plajă și 
răcorească 
peruzea a golfului Gua
nabara, încrețită ziua 
de o binecuvîntată briză. 
Prima alternativă își are 
limitele ei : nu toți au a- 
partamente (circa 800 000 
trăiesc în favele) și nu 
mulți sînt cei ce pot să-și 
cumpere aparat de aer 
condiționat, ■ In schimb, 
plaja e accesibilă tuturor, 
pe toată întinderea de 
mulți și mulți kilometri ce 
înfășoară marele oraș ca 
un brîu strălucitor de alb 
și de curat. „Praia" (pla- ' 
ja) este una din pasiunile 
statornice ale cariocanu- 
lui, înfiripată din fragedă 
pruncie și conservată pînă 
la sfîrșitul vieții. Con
deiele cele mai măiestre 
i-au închinat stihuri de 
elogiu și de recunoștință. 
Pictorii îi zugrăvesc con
tinuu nuanțele cromatice.

în aceste zile de zăduf 
ți se pare că lumea s-a mu
tat pur și simplu pe nisip, I 
la mîngîierea brizei, și te

merge să
în apa de

se

întrebi cine oare mal lu
crează. Centrul maritim 
de salvare, care nu nu
mără mimai pe cei îne
cați, apreciază că dumi
nica aceasta se aflau pe 
plajă peste 600 000 de oa
meni, iar în zilele de lu
cru sînt cel puțin 200 000. 
Prețul răcoritoarelor a 
crescut brusc în ultimele 
zile din pricina cererii 
mari. Brazilienii au o mul
țime de băuturi răcoritoa
re proprii, făcute din 
fructe și plante tropicale, 
cu gust excelent, depășind 
pe cele

, străină.
Xercită 
presiune 
patronează spectacole de 
televiziune, ocupă spații 
mari în paginile ziarelor și 
revistelor, în fine, nu sca
pă nici o ocazie de a în
cerca să convingă că cu
tare amestec chimic sin
tetizează țot ce l-ar face 
pe om ,,fericit“, și încă a- 
proape „pe gratis".
' Oricît de ciudat ar pă-

de proveniență 
Dar ultimele e- 
o permanentă 
psihologică. Ele

rea, căldura a generat și 
acțiuni revendicative, u- 
nele încununate de suc
ces, așa cum a fost ca
zul funcționarilor de la 
departamentul finanțe din 
Niteroi, de cealaltă parte 
a golfului Guanabara, 
care au smuls permisiu
nea de a umbla în că
măși de vară, fără haină 
și fără cravată. Pe de altă 
parte, în cadrul adunării 
legislative s-a iscat o în
treagă mișcare, inițiată 
de deputatul Peixoto 
Filho, care pretinde să se 
adopte bluze 
chiar pentru 
tari.

O comisie
sugerat guvernatorului să 
extindă folosirea bluzei 
de vară la toate catego
riile de funcționari publici. 
După cum se vede, avem 
aici căldură cu implicații 
multiple, rigorile unui în
ceput de decembrie as
pru, cu soare cinic în 
măsură să provoace tul
burări parlamentare.

de vară 
parlamen-

specială a

Vasile OROS

Lupte violente
(Agerpres). — Agen- 
semnalează, în con- 
violente la perife- 
sud-v.ietnameze. La 

orașului,

SAIGON 15 
țiile de presă 
tinuare, lupte 
riile capitalei 
numai 7 km de centrul
în districtul Tan Quy Dong, deta
șamentele de patrioți au lansat a- 
tacuri puternice. Forțele guverna
mentale și poliția au suferit grele 
pierderi.

La Saigon, transmite agenția 
France Presse, au fost date publi
cității cifrele referitoare la pierde
rile trupelor americane și sud- 
vietnameze în cursul săptămînii 
trecute. Ele sînt cifre record ale 
anului în curs, 1 273 de soldați gu
vernamentali și 414 americani au 
fost scoși din luptă, îndeosebi

15

au
R.D.

operațiunile de pe plantația Mi
chelin, în apropierea Saigonului.

HANOI 15 (Agerpres). — La 
decembrie, numeroase grupuri de 
reactoare de luptă americane 
pătruns în spațiul aerian al
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
centre populate și economice din 
provincia Quang Ninh. Forțele an
tiaeriene locale, arată Agenția viet
nameză de presă, au doborît un 
avion american.

NEW ,YORK — 15. Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Comitetul economic și 
financiar al Adunării Générale a 
O.N.U. a luat în discuție, marți 
după-amiază, punctul de pe ordi
nea de zi intitulat „Suveranitatea 
permanentă asupra resurselor na
turale“. In intervențiile lor, repre
zentanții Ghanei, R.A.U., U.R.S.S., 
Sudanului, Nigeriei, Kenyei și ai 
altor țări au atras atenția asupra 
importanței deosebite a acestei 
probleme, subliniind interesul pe 
care ea îl prezintă pentru țările 
care și-au cucerit recent indepen
dența. Delegatul român, Ion Dat- 
cu, a arătat în cuvîntarea sa că 
„fără a putea dispune liber de pro
priile bogății și resurse naturale, 
suveranitatea țărilor care și-au cu
cerit recent independența este lip
sită de un atribut esențial, iar 
dreptul popoarelor de a dispune de 
propria lor soartă este în mod grav 
compromis“. Subliniind că „suve
ranitatea permanentă asupra bogă
țiilor și resurselor naturale face 
parte integrantă din ansamblul 
normelor fundamentale chemate 
să reglementeze relațiile interna
ționale contemporane, norme care 
se impun cu o forță obligatorie e-

gală pentru toate statele", vorbitor 
rul a declarat : „Lumea în cară 
trăim, formată din națiuni și stats 
suverane, nu va . putea progresa 
fără respectarea deplină a suveran 
nității, independenței naționale, 
neintervenției în afacerile internă 
ale statelor, a dreptului popoarér» 
lor de a dispune de soarta lor“. 7

Arătînd că România acordă cj 
deosebită atenție activității pe card 
O.N.U. o desfășoară în această di
recție, Ion Datcu a amintit că „în 
1957, la sesiunea a Xll-a a Adunării 
Generale, unul din principiile pro
puse de România să facă obiectul 
unei declarații a cooperării econo
mice internaționale privește drep-» 
tul fiecărei țări de a dispune liber 
de resursele și bogățiile naturale 
proprii“. Sprijinind proiectul de 
rezoluție prezentat în această pro
blemă de delegațiile Poloniei, 
R.A.U., Algeriei și Tanzaniei, re
prezentantul român a subliniat că 
aceasta constituie numai un înce
put din care se desprinde intenția 
ca examinarea acestei probleme 
sub diverèele sale aspecte să con
tinue „ceea ce va fi de natură să 
încurajeze cooperarea internațio
nală în domeniul dezvoltării eco-« 
nomice, bazată pe acest drept“.

Sesiunea N.A.T.O
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„Gemini-7“. Distanța inițială de 
1931 km care despărțea cele 
două nave s-a redus. La ora 19,34 
Gmt, N.A.S.A. a anunțat oficial 
că întîlnirea spațială, dintre cele 
două nave a fost realizată, ele a- 
flîndu-se la o distanță . de 30 
metri. Ultimele știri anunță că 
cele două nave cosmice america
ne — „Gemini-6“ și „Gemini-7“ 
s-au apropiat la o distanță de 
1,8 m. Echipajele navelor au co
municat între ele și au procedat 
la luarea de imagini fotografice. 
Amerizarea navei „Gemini-6" 
este prevăzută pentru joi la ora 
15,26 Gmt, la aproximativ 960 km 
sud de insulele Bermude (Ocea
nul Atlantic). Nava cosmică „Ge
mini-7“, lansată la 4 decembrie, 
își va încheia zborul sîmbătă. 
N.A.S.A. apreciază că zborul celor 
două nave cosmice a fost încu
nunat de succes, constituind o 
etapă importantă pe calea debar
cării primului om pe lună.

MILITARE ALE S.U.A.

DAILY EXPRESS
LIHE-yP

PARIS 15 (Agerpres). — Miercuri, H 
în cea de-a doua zi a dezba- g 
terilor din Consiliul Ministerial al | 
N.A.T.O., miniștrii apărării au a- 
bordat diferitele probleme militare | 
ale Alianței în lumina „posibi- | 
lităților financiare ale statelor 
membre“ după care au fost anali- i 
zate problemele rhodesiană, ciprio- g 
tă și situația din Malayezia.

Referindu-se la lucrările de | 
marți ale consiliului, observatorii | 
politici din Paris notează accen
tuata opoziție a Franței față de a 
diferitele probleme discutate. In- 0 
tre altele, agențiile relevă că mi- n 
nistrul de externe francez s-a pro- g 
nunțat în cursul intervenției sale B 
pentru necesitatea înmulțirii con- | 
tactelor cu țările socialiste. De alt- | 
fel, același lucru l-a făcut și mi
nistrul apărării al Turciei. I

După cum se vede din diagra
ma pe care o reproducem din zia
rul englez „Daily Express" numai 
forțele terestre americane în Viet
namul de sud vor atinge peste cî- 
teva zile cifra de 200 000 oameni. 
La aceștia trebuie adăugate ce
le 125 de nave ale Flotei a 7-a 
cu echipaje însumînd 27 000 oa
meni; de asemenea, 800 avioane 
de bombardament, 600 de eli
coptere, numărul corespunzător 
de piloți și mecanici, precum și 
„consilierii" americani desemnați 
pe lingă trupele guvernului ma
rionetă de la Saigon.

întreținerea acestui imens me
canism de război a dus Ia o ade
vărată „escaladare" a cheltuieli-

lor militare — problemă 
preocupă într-o măsură crescîn- 
dă opinia publică, precum și une
le ziare americane.

Al doilea desen pe care-1 
producem din „U. S. News
World Report' constituie o măr
turie în această privință, 
cheltuielile militare ale S.U.A. e- 
rau .în 1961 de 44,7 miliarde do
lari, anul acesta ele se cifrează 
la 49. Din fiecare dolar perceput 
de la contribuabil, 61 de cenți 
(adică 61 la sută din bugetul 
S.U.A.) se alocă pentru cheltuieli 
militare.

La începutul lunii mai Congre
sul S.U.A. a aprobat alocarea su
plimentară a 700 milioane dolari

pentru războiul din Vietnam și 
acțiunile trupelor intervenționiste 
din Republica Dominicană. La 4 
august președintele Johnson a ce
rut C.ongresului alocarea a încă 
1 miliard 700 de milioane dolari 
ca „fonduri suplimentare pentru 
sporirea capacității militare din 
Vietnam". Iar în prezent se pre
vede o nouă sporire a alocațiilor 
militare...

Deci, noi poveri pentru contri
buabilul de rind, dar și noi surse 
de profit și de cîștiguri suplimen
tare pentru acele cercuri mono
poliste interesate în livrările mi
litare și pentru care agresiunea 
americană în Vietnam este un 
factor stimulator de conjunctură.

SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Primul minisfru brita

nic Harold Wilson a plecat sîmbătă 
la New York. înainte de a părăsi 
Londra, el a făcut o declarație ziariș
tilor, în care a precizat că Anglia re
fuză să folosească forja împotriva re
gimului de la Salisbury. El a subli
niat că guvernul său ar putea lua în 
considerafie și adoptarea de sanc
țiuni în domeniul exporturilor de 
produse petrolifere în Rhodesia, dar 
numai dacă și 
să impună un

este liberă pentru navigație și zbo
rul avioanelor.

(AKEE), condusă de Fantis Andreas, 
secretar general adjunct al partidu
lui, care face o vizită în Iugosla
via, la invitația C.C. al U.C.I. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la principalele 
probleme actuale ale mișcării mun
citorești internaționale, precum și 
ale colaborării între cele două 
partide.

alte fări sînt gata 
embargo similar.

MOSCOVA.
realizat, înainte de termen, progra
mul lansărilor de rachete purtătoa- 

■ re în regiunea Oceanului Pacific 
avînd coordonatele zero grade și 
5 minute latitudine sudică și 163 
grade și 45 minute longitudine ves
tică. Programul a fost anunțat la 
25 noiembrie 1965. In legătură cu 
aceasta, agenția TASS este autori
zată să declare că îjicepînd de la 
15 decembrie a.c. această regiune

în U.R.S.S. a fost

NEW YORK. Ziarul „The Wor
ker", organul Partidului Comunist 
din S.U.A., relatează că Comisia 
Camerei Reprezentanților pentru 
cercetarea activității antiamericane 
a sechestrat, fără explicații arhiva 
ziarului din ultimii trei ani privi
toare la operațiunile bancare. Co- 
mentînd acțiunea Comisiei, ziarul 
scrie : „Această manevră, care pre
gătește dezlănțuirea unei serii de 
atacuri asupra ziarului nostru, re
prezintă o încercare de a abate a- 
tenția opiniei publice americane de 
la agresiunea S.U.A. în Vietnam".

BONN. Cancelarul vest-german, 
Erhard, a făcut o expunere în fața 
uiiui grup de ziariști. Referindu-se 
la apropiata sa vizită în S.U.A., Er
hard- a declarat că convorbirile sa
le cu președintele Johnson au ca 
scop de a facilita „găsirea unui 
sistem nuclear occidental eficace". 
După părerea sa, trebuie realizat 
„un sistem nuclear occidental de 
la care Germania occidentală să 
nu fie exclusă".

LINZ. După cum transmite agen
ția C.T.K., Otakar Simunek, vice
președinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace, care se află în vizită în 
Austria, a luat cunoștință de siste
mul „LD", pentru fabricarea oțelu
lui, care va fi aplicat și la combi
natul metalurgic din Slovacia de. 
est. In prezent, la întreprinderea.., 
„Voest" din Einz sînt instruiți în a- ; 
cest scop o serie de tehnicieni-be*- 
hoslovaci.

TEHERAN. Tribunalul milita* 
suprem din Teheran care a rejude-1*- 
cat procesul persoanelor implicate 
în atentatul la viața șahului Iranu
lui a confirmat miercuri sentința 
cu moartea pronunțată împotriva a 
doi dintre acuzați și a redus sen
tința de condamnare la închisoare 
a altora.

BELGRAD. Agenția Taniug anun
ță că, la 15 decembrie, Veliko Via-' 
hoviçi, secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia, a primit delegația dé 
studii .a. Partidului progresist al 
oamenilor muncii din

dat publicității de guvernul juntei

din

al
Cipru

LA PAZ. Intr-un comunicat 
militare bolivîene se anunță că a fost descoperit un complot îndreptat 
împotriva guvernului. Comunicatul afirmă că se urmărea organizarea 
unei greve generale în regiunea minieră boliviană, însoțită de o insu
recție armată. Copreședintele juntei militare bolivîene, generalul Al
fredo Ovando Candia, dezvăluind, de fapt, substratul comunicatului, 
a declarat ziariștilor că în această situație „nu este sigur că starea 
de urgență va fi ridicată pînă Ia 19 decembrie“, așa cum se prevedea.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scfnteil*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele sa fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorU voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Caia Sclnteii I


