
^LJpROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ

ÎN ZIARUL DE AZI

Anul XXXV Nr. 6866 Joi 20 ianuarie 1966 6 PAGINI — 30 BANI

Pagina a II—a Regimul de simplu spectator nu dâ roadele 

așteptate; foiletoane: Asediații ; Banchetul estetic 
Pag, a 8V-a IZVORUL INEPUIZABIL, VEȘNIC PROASPĂT, DĂTĂTOR DE VIAȚĂ, 

AL MARII ARTE ROMÂNEȘTI Pagina a v-a Faptul divers cotidian

întrecerea

socialistă

1966
HoiMrtfl sS transpună cu succes tn 

viață sarcinile trasate de cel de-a! 
IX-lea Congres al partidului, noi 
colective de muncitori, tehnicieni ți 
ingineri tși Iau importante angaja
mente tn întrecerea socialistă pe a- 
cest an țl în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului Co
munist Român.

Fabrica 
de mașini unelte 
și agregate 
București

Pe întregul an să depășească 
sarcinile de plan cu :

— 1 000 000 le! la producția 
globală ;

— 400 000 lei la producfia 
marfă vîndufă ți înca
sată ;

— să sporească cu 0,5 la 
sută productivitatea mun
cii ;

—- 200 000 lei economii la 
preful de cost;

— 20 tone de metal econo
misit ;

— scurtarea cu 80 de zile 
a termenului de proiec
tare pentru 7 poziții de 
mațini-agregate ți strun
guri carusel cu traversă 
fixă.

Din care pînă Ia 8 mal :
— 600 000 lei la producfia 

globală ;
— 200 000 lei la producfia 

marfă vîndufă țl înca
sată ;

— 100 000 lei economii la 
preful de cost ;

— 10 tone de metal econo
misit.

G.A.S.Borănești— 
regiunea 
București

In acest an să realizeze peste 
prevederile planului i

— 2 000 000 lei la produc
ția globală ;

— 3 500 000 lei la producfia 
marfă ,-

— 600 tone grîu )
— 1 500 tone porumb 

boabe;
— 340 hectolitri lapte de 

vacă ;
— 26 tone carne de porc ;
— 200 000 lei economii la 

preful de cost;
— 540 000 lei beneficii.

Din care pînă la 8 mal :
— 560 000 lei la producfia 

globală ;
— 800 000 lei la producfia 

marfă ;
— 140 000 lei beneficii.

Uzinele 
„Industria Sîrmei" 
Cîmpia Turzii

Să depășească principalii Indica
tori de plan pe anul 1966 cu :

— 3 000 000 lei la producfia 
globală ;

— 3 000 000 lei la producfia 
marfă vîndută ți înca
sată ;

— 1 200 tone produse fi
nite :

— 0,3 la sută la producti
vitatea muncii ;

— 800 000 lei economii la 
preful de cost;

— 1 000 000 lei beneficii ;
— reducerea procentului to

lerat de rebut cu 1,5 la 
sută.

Din care pînă la 8 mai :
— 1 000 000 lei la producfia 

globală ;
— 1 000 000 lei la producfia 

marfă vîndută ți înca
sată ;

— 400 tone produse finite :
— 350 000 lei economii;
— 350 000 lei beneficii.

Cuptorul tunel șl linia de sudură automată a țevilor de la Uzina metalurgică din Iași

EXISTĂ UN „STIL"

UNIVERSITAR?
Despre frumusețea și ineditul 

vieții de student s-au scris nenu
mărate pagini. Mari cărturari și 
oameni de știință din trecut au 
consacrat în memoriile lor un loc 
aparte anilor de studenție, păs- 
trînd o amintire plăcută, duioa
să, acelei perioade din viața lor 
cînd orizontul de cunoștințe înce
pea să devină tot mai larg și cu
prinzător, căpătînd conturul acti
vității științifice și culturale pro
digioase de mai tîrziu.

Condițiile optime de studiu 
create de partid și de statul nos
tru socialist tineretului au șters 
de pe simbolul anilor de studenție 
pecetea greutăților materiale,, a 
privațiunilor și nesiguranței, a

Prof. univ.
dr. docent Ion BERCA

dezorientării ideologice. Miile de 
absolvenți ai liceului, care pășesc 
în fiecare toamnă pe sălile facul
tăților stăpîniți de „mirajul" stu
denției, trebuie să se acomodeze 
cît mai repede cu putință în at
mosfera de efervescență intelec
tuală, caracteristică vieții univer
sitare. Or, după părerea mea, ,a- 
ceastă acomodare uneori durează 
mult. Una din cauze este neînsu- 
șirea stilului de muncă universi-

Inaintînd perseverent
pe drumul întăririi

Așa cum se subliniază și în pro
iectul de statut, cooperativa.agrico
lă are drept obiect cultivarea în 
comun a pămîntului, folosirea pa 
scară largă a mecanizării, chimiză
rii, irigațiilor, a științei și tehnicii 
avansate, pentru obținerea unor 
producții agricole vegetale și ani
male din ce în ce mai mari, în

neprielnic, producția medie la hec
tar a fost la nivelul mediei anilor 
anteriori, cînd în raion au existat 
condiții climaterice mult mai fa
vorabile.

Prima acțiune și de cea mai ma
re răspundere, care se întreprinde 
în fiecare an, în cadrul cooperativei 
agricole de producție, o constituie

Cronica Unirii 
pe peliculă

„SIMȚUL 
DREPTĂȚII

V. Em. GALAN

scopul creșterii continue a bună
stării țărănimii, al asigurării cu 
produse agricole necesare tuturor 
oamenilor muncii, întregii societăți. 
De aceea, toate acțiunile care se 
întreprind în cooperativă trebuie 
să urmărească întărirea și dezvol
tarea acesteia, sporirea continuă a 
avuției ei — baza trainică a creș
terii nivelului de trai al cooperato
rilor. Răspunderea pentru reali
zarea acestor obiective revine adu
nării generale, consiliului de con
ducere și fiecărui membru coope
rator în parte. Bineînțeles, organi
zația de partid este cea care tre
buie să desfășoare munca politică 
și organizatorică în vederea res
pectării acestor prevederi cores
punzătoare interesului cooperati
vei și al membrilor ei.

Cooperativele agricole din raio
nul nostru au obținut rezultate 
bune în creșterea producției, 
a averii obștești și a venituri
lor țăranilor cooperatori. Față de 
anul 1962, fondul de bază al coo
perativelor din raion a crescut cu 
peste 50 milioane de lei. Majorita
tea unităților au dezvoltat sectorul 
zootehnic și alte ramuri de produc
ție aducătoare de mari venituri.

In ansamblul de măsuri luate 
pentru dezvoltarea cooperativelor 
agricole, un loc important îl ocupă 
acelea privind folosirea mai rațio
nală a terenurilor, extinderea me
canizării, utilizarea mai eficientă a 
îngrășămintelor. Toate acestea au 
dus la sporirea producției la hectar. 
De exemplu, producția medie la 
hectar realizată anul trecut la grîu 
a fost cu 700 kg mai mare decît 
media celor 3 ani precedenți. De 

asemenea, la porumb, cu tot timpul

întocmirea planului de producție. 
Comitetul raional de partid, por
nind de la indicațiile date de plena
ra C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1965, îndrumă cooperativele agri
cole să întocmească planuri de 
producție care să urmărească valo
rificarea deplină a resurselor na
turale, utilizarea rațională a forțe
lor de producție, orientarea inves
tițiilor spre acțiuni cu eficiență e- 
conomică maximă în creșterea pro
ducției și sporirea proprietății coo
peratiste. Experiența a dovedit că 
întocmirea unor planuri anuale și 
de perspectivă bine gîndite, realis
te, care exprimă priceperea, voin
ța tuturor cooperatorilor și specia-

Gheorghe ZALA 
prim-secretar al Comitetului 
raional Dorohoi al P.C.R.

tar — pentru că într-adevăr există 
un asemenea stil.

Neîndoielnic, saltul cel mai im
portant în procesul de învățămînt 
are loc între liceu și facultate. Pe 
tot parcursul liceului', elevii sînt 
obișnuiți să învețe pe fragmente, 
să asculte explicații limitate, să 
consulte zilnic manualul. în asi
milarea cunoștințelor sînt contro
lați pas cu pas, aproape la fiecare 
lecție, efectuîndu-se examinări 
colective sau individuale. Cu toate 
că în școală se depun eforturi 
pentru a se depăși stadiul în care 
elevilor li se cere doar înțelegerea 
și aprofundarea cunoștințelor pre
văzute de programe, lecțiile ori- 
entîndu-se spre dezvoltarea gîn- 
dirii creatoare a elevilor, adesea 
se pune accent pe memorarea no
țiunilor și mai puțin pe înțelege
rea lor, pe deprinderea mecanis
mului logic al interdependenței 
lor. în genere, liceul nu-și pro
pune să formeze matematicieni, 
chimiști, literați, istorici etc., ci 
asigură formarea culturii gene
rale, baza pregătirii viitoare su
perioare.

, Complexitatea — nu numai 
noutatea — stilului de muncă uni
versitar ridică adeseori în fața 
absolvenților de liceu, reușiți la 
concursurile de admitere în facul
tăți, numeroase dificultăți. Elevul 
a devenit student —și aceasta re
prezintă nu numai o schimbare de 
noțiuni, ci o calitate nouă. Elevul 
învață, își pregătește lecțiile — 
studentul studiază, recurge la mij
loace și izvoare diverse, pentru a 
se informa și a se forma ca spe
cialist cu o calificare superioară. 
Perspectiva lui este alta. Faculta
tea îl specializează într-o singură 
direcție (sau în cîteva înrudite), 
care trebuie însușite la nivelul cel 
mai apropiat de stadiul gîndirii și 
realizărilor contemporane. Aceasta 
presupune un studiu vast, com
plex, o prelucrare a cunoștințelor, 
meditație și, bineînțeles, tentative 
de creație originală. Pregătindu-se 
să devină inginer, medic, profe
sor, artist sau geolog, studentul 
nu este călăuzit numai de princi
piul acumulării cuantumului cerut 
pentru obținerea calificativului ne
cesar, ci de a-și asigura compe
tența, erudiția, asimilarea organi
că și creatoare a științelor. Avînd 
aceste perspective și răspunderi, 
studentul nu mai beneficiază de 
un control cotidian, de o asistență 
învecinată cu tutela. Nici n-ar fi 
util un astfel de regim. Compe
tența presupune structurarea de 
capacități creatoare, independența 
în studiu.

Pînă la 24 Ianuarie, ziua ani
versării a 107 ani de la Unirea' 
Principatelor Române, în casele 
de cultură, la cluburi, în întreprin
deri și instituții din Capitală, la că
minele culturale din comunele su
bordonate orașului București vor 
avea loc peste 120 manifestări 
închinate acestui eveniment. Se 
vor tine: seri literare, simpozioa
ne, conferințe ș.a. tși dau con
cursul cercetători științifici, scrii
tori, cadre didactice universitare, 
profesori de liceu etc. Asemenea 
manifestări au avut loc ieri la 
Trustul I cohstructii-montajd 
București, la biblioteca „Nicolae 
Pilimon" din raionul Grivifa Ro
șie și în alte locuri.

Studioul „Alexandru Sahia" a 
pregătit, In regia lui Virgil Calo- 
tescu, un scurt metraj avi nd ca te
mă Unirea. El urmează să fie pre
zentat In aceste zile pe ecrane. 
în fotografie: se fac ultimele re
tușuri la noul film.

Tn orice limbă, ex
presiile îndeplinesc o 
dublă funcție. Pe de 
o parte, evident, tac 
posibilă comunicarea 
laconică, simplificată 
convențional, a unor 
gînduri, simțăminte și 
atitudini complexe. Pe 
de altă parte — și asta 
e uneori mai puțin e- 
vident — expresiile 
evocă spontan o am
plă experiență de via
ță și gîndire, proprie 
epocii în care s-au 
ivit.

Expresia simțul drep
tății e relativ veche, 
există aidoma în mul
te limbi. Prezentă 
cîndva mai ales în vo
cabularul cărturarilor 
progresiști, acum e lot 
atît de răspîndită ca 
și lupta pentru drep
tate socială a popoare
lor de pretutindeni.

Simțul dreptății ; în 
subtext, expresia ne 
comunică, șoaptă pes
te veacuri, ceva des
pre mentalitatea fău
rarilor ei de altă dată: 
certitudinea lor că 
tendința omului de a 
se orienta spontan 
spre dreptate îi e o 
calitate înnăscută, pre
cum văzul, auzul etc. 
(La fel, orientarea spre 
frumos — simțul fru
mosului).

Expresiile din aceas
tă familie predau con
temporaneității ștafeta 
unui optimism de e- 
sență profund uma
nistă. Optimism pe 
care știința marxist- 
leninîstă despre om și 
lume îl confirmă, ca 
și propria noastră prac

tică de acum, din Ro
mânia socialistă. Op
timism pe care, la noi, 
poporul — ca toate 
popoarele lumii — a 
știut să-l promoveze 
ți să-l îmbogățească 
din. generație în gene
rație, deși în trecut, 
sub dominația brutală 
a nedreptății de clasă, 
celor umiliți și obidiți 
din tată-n fiu nu le-a 
fost deloc și niciodată 
ușor să-și poarte spre 
aceste vremi nobilul 
mesaj.

Sîntem astăzi o na
țiune socialistă defi
nitiv constituită : cu 
drepturile, libertatea 
și accesul fiecărui 
cetățean la bunuri
le materiale sau spi
rituale comune — co
mune poporului întreg 
— garantate în mod 
egal prin legile sta
tului socialist ; garan
tate prin normele vie
ții obștești și particu
lare, proprii orînduirii 
socialiste. Izvorul ex
ploatării, nedreptății 
de clasă — și în
treg sistemul ne
dreptăților economice, 
politice, sociale, na
ționale, culturale — a 
fost înlăturat din viața 
poporului nostru prin 
constituirea Statului so
cialist. Marile, de se
cole și milenii, vechile 
aspirații spre dreptate, 
spre libertate reală a 
tuturor și egalitate 
reală în drepturi a tu
turor, sînt traduse în 
viață, și-au găsit re
zolvarea. Acfionînd de 
pe înalta platformă a

socialismului construit, 
simțul dreptății, infi
nit mai sensibil și mai 
exigent decît în tre
cut, reprezintă o forță 
social-istorică.

Acesta este terenul 
care asigură și solicită 
simțul dreptății la noi, 
în condițiile actualei 
etape a dezvoltării so- 
cial-isforice. O cerință 
pentru fiecare este 
deci a-și da fără șo
văire contribuția la a- 
precierea dreaptă, o- 
biectivă, a faptelor în 
care este angrenat, a 
oamenilor printre care 
trăiește, a evenimen
telor în care deține 
un rol activ ori de 
care ia cunoștință. O 
latură esențială a de
mocrației socialiste, a 
drepturilor și libertăților 
cetățenești constă, aș 
spune, în democrati
zarea paralelă a res
ponsabilităților cetățe
nești. îndemnul, acțiu
nile perseverente ale 
partidului urmărind 
îmbinarea consecventă 
a principiului răspun
derii personale în în
deplinirea sarcinilor, 
cu principiul muncii 
colective în conduce
rea vieții obștești (deci 
și în aprecierea fap
telor, a oamenilor și 
evenimentelor, deci în 
elaborarea hotărîrilor, 
măsurilor și sarcinilor) 
creează fiecăruia din
tre noi, tuturor cetă
țenilor țării, nenumă-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)
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Un factor esenfial al progresului economic —

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ
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CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

Expoziția pictorului
Ion Gheorghiu

ISfrîns înlănțuită între cele 
două brafe ale Senei, în 
inima Parisului, insula Sainf- 8 Louis, cu vechile sale străzi 

și cu cheiurile sale străjuite 
de palate ale secolului al 

117-lea — printre care minu
natul Palat Lauzun construit 
în anul 1656 — și-a păs'-at Î intactă fizionomia sa de odi
nioară. Ea este mereu vizi
tată de către poefi și de I amatori ai amănuntelor pito
rești ale trecutului, cărora 
le place mai ales să se 

! plimbe pe strada care o tra
versează pe întreaga ei lun
gime: strada Saint-Louis en 

Il'île. Pe această stradă, apa
rent protejată cît de cît de 
agitația și de zgomotul ma- 

Irelui oraș, se găsesc Gale
riile Lambert, unde a avut 

!loc recent vernisajul expo
ziției pictorului Ion Gheor
ghiu, vernisaj care a cunos- 

!cut un frumos succes. In
tr-adevăr, aproape 500 per

soane au participat la 
această interesantă manifes
tare organizată în cinstea 
tînărului artist român. Suc
ces cu atît mai marcant, cu 
cît frigul și zăpada inunda
seră Parisul în ajun, făcînd 
circulația aproape imposi
bilă și imobilizînd în caseie 
lor pe parizieni.

în mulfimea publicului 
vizitator puteau fi remarca
te multe personalități ar
tistice cunoscute, printre 
care pictorul Eleonore Fini, 
criticul de artă Jacques 
Lassaigne, Franțois Pluchart, 
de la „Combat", pictorul 
japonez Kei Hiraga etc.

Publicul a făcut o primire 
călduroasă celor 20 de pic
turi prezentate de Ion 
Gheorghiu. Sentimentul ex
primat de majoritatea vizi
tatorilor a fost că este 
vorba de lucrări de calita
te, de picturi care încălzesc 
deopotrivă inima și spiritul.

Au fost unanim apreciate 
personalitatea dinamică a 
autorului, inspirația sa, 
care-și trage seva din arta 
populară, prospețimea colo
ritului. Cartea de impresii a 
expoziției Ion Gheorghiu, 
de acum încărcată de nume
roase semnături ale vizita
torilor ei, cuprinde multe a- 
precieri măgulitoare.

Dl. Cazimir Romanowitz, 
directorul Galeriilor Lam
bert, este de mult timp 
preocupat de căutarea și 
descoperirea de tinere ta
lente din toate tarile. Ex
pozițiile organizate de el 
au lansat multi pictori *i- 
neri, actualmente consa
cra)' pe scară internaționa
lă. Este vorba, printre al
ții, de polonezul Lebenstein, 
de pictorul japonez Maeda, 
de sculptorul ungur Dallos.

Ion Gheorghiu este pri
mul pictor român care ex
pune aci. Dl. Romanowitz 
mi-a declarat următoarele :

„Pictura lui Gheorghiu 
este simplă, plină de căl
dură și de vitalitate, pose- 
dînd în același timp am
prentele tradiției și ale con
temporaneității, căci ea își 
trage seva din arta popu
lară românească: totodată, 
ea utilizează maniera de 
exprimare a epocii noas
tre".

In sfîrșit, trebuie să mai 
amintim că interesul față de 
expoziție s-a oglindit și în 
faptul că actualitățile cine
matografice Gaumont Ac- 
fualites au turnat zilele tre
cute o secvență închinată 
lui Ion Gheorqhiu, precum 
și în propunerea adresată 
directorului Galeriilor Lam
bert de către o galerie ger
mană, în vederea organi
zării unei expoziții a ope
relor lui Ion Gheorghiu la 
Hanovra.

Georges DASCAL
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Regimul de simplu spectator 
nu dă roadele așteptate

îndeplinirea cerințelor formulate 
în documentele Congresului parti
dului cu privire la perfecționarea 
sistemului învățămîntului profesio
nal presupune, între altele, orga
nizarea și desfășurarea cit mai ra
țională și eficientă a practicii ele
vilor în producție. Cu toate îm
bunătățirile aduse în ultimul timp, 

la unele școli profesionale există 
încă serioase deficiențe in orga
nizarea practicii elevilor. Despre 

cauzele care le generează și despre 
căile care pot duce la îmbunătă
țirea pregătirii practice a viitori
lor muncitori am discutat pe larg 
cu numeroși directori de școli pro
fesionale din București, cadre di
dactice și maiștri-instructori, elevi. 
Iată cîteva din opiniile și sugestii
le culese.

I
 Meseria de azi 

nu seamănă 
cu cea de ieri

— Pregătirea muncitorului mo
dern presupune folosirea în pro
cesul instructiv-educativ ă tehnicii 
celei măi avansate, este de părere 
ihg. OCTAVIAN MIHĂLUȘ, di
rectorul Grupului școlar al Trus
tului 1 construcții din Bucu
rești. Ii învățăm pe elevii noș
tri o meserie pe care o vor practica 
zeci de ani de acum înainte. Cîte 
lucruri noi nu va da la iveală teh
nica construcțiilor în acești ani ? 
Desigur, nu le putem prevedea pe 
toate pentru a le transmite elevi
lor. Avem însă datoria să-i deprin
dem temeinic cu tehnica contem
porană încă de pe băncile școlii. 
De aceea, cu concursul ministeru
lui de resort, școala noastră a fost 
dotată cu o serie de utilaje nece
sare instruirii practice a elevilor.

Aceasta este, într-adevăr, o . con
cepție înaintată asupra pregătirii 
viitorilor muncitori. Sînt însă și 
cazuri cînd întreprinderile hu spri
jină în suficientă măsură școlile 
profesionale pentru asigurarea a- 
cestora cu utilajele necesare in
struirii practice a elevilor. în nu
meroase școli profesionale pendinte 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, din sistemul sfa
turilor populare sau ale UCECOM, 
uneltele cu care lucrează elevii sînt 
deseori învechite, uzate.

Problema trebuie privită și din- 
tr-un alt punct de vedere, con
sideră prof. GH. DIACONU, direc
torul Școlii profesionale „Grivițâ 
Roșie". „La multe dintre meseriile 
din industria constructoare de ma
șini — strungar, frezor, montor ș.a. 
— se pierde prea mult din timpul 
destinat învățării concrete a me
seriei cu însușirea unor noțiuni de 
lăcătușerie generală. După părerea 
mea,, elevii ar trebui să stu
dieze temeinic numai anumi
te faze ale lăcătușeriei, acor- 
dîndu-se mai multă atenție o- 
perațiilor specifice meseriei res

pective, cunoașterii aprofundate a 
tehnicii moderne cu care este în
zestrată economia noastră".

(
Deprinderea meseriei 
in ce are ea mai 
modern, mai eficient

Unanimă a fost părerea partici- 
panților la anchetă că meseria se 
învață lucrînd, participînd la pro
cesul de producție, nu ca simplu 
„spectator" al activității profeso- 
rului-maistru sau muncitorului.

— Primele noțiuni practice ale 
meseriei alese, elevul și le însu
șește în anul I, de regulă în ate
lierul școlii, sub îndrumarea mais- 
trului-instructor, ne-a spus prof. 
IOSEFINA RADULESCU, direc
toarea Școlii profesionale „Dîmbo
vița". Se întîmplă însă adeseori 
că maiștrii-instrUctori nu au su
ficiente cunoștințe de pedagogie 
și metodică pentru a dirija acest 
proces complex al învățării mese
riei. Pe de altă parte, lipsa unei 
metodici generale de instruire 
practică (așa cum există la fiecare 
disciplină de învățământ) împiedi
că realizarea unității de vederi în 
pregătirea practică a elevilor, fie
care maistru lucrînd după cum se 
pricepe. Ar fi necesar să se editeze 
o metodică, să se organizeze pe
riodic cursuri de perfecționare pe
dagogică.

în școală, fiecare maistru-ins- 
tructor de practică se ocupă zi de 
zi de elevi: îi învață să folosească 
corect uneltele, să execute și să 
citească schițele pieselor, să fie 
disciplinați la locul de muncă, în- 
tr-un cuvînt îi „inițiază" în mese
rie. „Mi se pare, arată maistrul 
ION CORBU, de la Școala profe
sională „Autobuzul", că „puii" 
noștri își iau zborul din atelierul 
școlii in uzină înainte de a le fi 
crescut aripi puternice. După pă
rerea mea, ar trebui să li se creeze 
posibilitatea să-și însușească mal 
bine meseria în școală și nu să se 
lase totul pe seama perioadei de 
^practică din uzină".

A doua etapă de pregătire prac
tică — activitatea directă în pro
ducție — se face, de regulă, în anii 
II și III. în întreprinderi, elevii 
sînt constituiți în brigăzi speciale, 
lucrează în brigăzi de muncitori 
sau sînt repartizați individual, pe 
lîngă un muncitor. îndeosebi

în această etapă a pregătirii vii
torilor muncitori se semnalează 
unele neajunsuri.
— Cele mai bune rezultate le ob

țin acei elevi care lucrează în bri
găzi aparte — ne-a spus ing. COS- 
TIN MORĂRESCU, directorul Gru
pului școlar „Vulcan". Fiind mai 
mulți la un loc pot fi îndrumați 
și controlați mai bine, școala poa
te repartiza un maistru-instructor 
care să se ocupe de ei, să urmă
rească îndeplinirea programei. In 
celelalte cazuri, practica elevilor 
nu mai decurge în aceleași condi
ții. Se întîmplă de multe ori că 
elevilor repartizați în brigada de 
muncitori nu le sînt asigurate 
locuri de muncă corespunzătoare, 
utilajele necesare, sînt puși să în

deplinească fel de fel de munci 
auxiliare, de corvoadă, care nu au 
nimic comun cu învățarea meseriei. 
Aceste neajunsuri se accentuează 
în cazul cînd elevul este re
partizat pe lîngă un muncitor care 
— preocupat de realizarea planu
lui de producție — nu se îngri
jește întotdeauna să-i dea de lu
cru, să-i explice rostul fiecărei o- 
perații, să-i îndrume pașii în 
viață. „Ar fi foarte bine dacă, îna
inte de a ne apuca de lucru, ni 
s-ar explica ce avem de făcut, care 
dintre noțiunile teoretice învățate 
în clasă se aplică în executarea 
piesei respective, cum putem rea
liza lucru de calitate" — ne-a spus 
și MARIN SPIRACHE, elev în 
anul II al Școlii profesionale 
„Vulcan".

După cît se pare, avantajele și 
neajunsurile diferitelor forme de 
practică în producție a elevilor din 
școlile profesionale sînt, în gene
ral, cunoscute de forurile de în- 
vățămînt. Din păcate însă diferi
tele sisteme de practică (instruirea 
elevilor și în anul II tot în ate
lierul școlii, practica în producție 
comasată la sfîrșitul anului III, în
drumarea elevilor de către maiștri 
instructori ai școlii pe toată du
rata Școlarizării ș.a.), se experi
mentează cu prea multă timiditate, 
se extind lent, încercîndu-se să se 
găsească parcă o formă care să Co
respundă tuturor școlilor profesio
nale. Este de dorit ca forurile de 
specialitate să studieze cu atenție 
specificul procesului de producție 
din diferite ramuri ale economiei, 
din fiecare întreprindere și în func
ție de acestea să organizeze prac
tica.

I
 Școala și uzina 

răspund deopotrivă 
de pregătirea 
tinerilor muncitori

Desigur, școala își are răspunde
rile sale bine definite în pregăti
rea tinerilor muncitori. Dar de a- 
ceastă importantă sarcină răspund 
deopotrivă și întreprinderile, în pri

mul rînd pentru că elevii de azi vor 
fi mîine muncitori în uzină. Și 
în al doilea rînd, pentru că nu 
este de conceput ca tocmai spe
cialiștii, cadrele tehnice din între
prinderi, să nu-și spună cuvîntul 
cu competență într-o problemă atît 
de importantă ca aceea a formării 
noilor promoții de muncitori cali
ficați.

Există, desigur, numeroase între
prinderi care și-au înțeles cu exac
titate îndatoririle în pregătirea ele
vilor din școlile profesionale. 
Am aminti între acestea cîte- 
vâ unități din Capitală ale Mi
nisterului Industriei Ușoare — 
Combinatul de cauciuc Jilava, în
treprinderile „Progresul", „Pionie
rul" ș.a. — care au creat, în in
cinta lor, săli de instructaj, secții 
și benzi speciale de lucru pentru 
elevi, ai căror specialiști se ocupă 
îndeaproape de acești tineri. în 
cele mai multe locuri însă, condu
cerile întreprinderilor lasă toată 
răspunderea practicii elevilor pe 
seamă serviciilor de personal și 
învățămînt din unitățile respective 
(de regulă, formate dintr-un teh
nician sau funcționar), care la rîn- 
dul lor se ocupă de simpla evi
dență statistică, de prezența lor la 
lucru, de urmărirea unor grafice 
de rotație a elevilor prin diferite 
secții etc. Este greu de presupus 
că personalul acestor servicii poate 
rezolva asemenea probleme com
plexe ca : asigurarea locurilor de 
muncă și a utilajelor corespunză
toare pentru fiecare elev în parte 
(uneori zeci și sute), asistența teh
nică calificată, controlul calității 
și retribuția muncii depuse de ti
neri, adoptarea celor mai eficiente 
și operative forme de pregătire 
practică a acestora. Ministerele de 
resort ar trebui să aprecieze ac
tivitatea depusă de cadrele teh
nice de conducere din produc
ție și din punctul de vedere al 
sprijinului acordat pregătirii ti
nerilor din școlile profesionale res
pective, asigurînd o permanentă 
colaborare între școală și uzină. La 
rîndul lor, organizațiile de partid, 
organizațiile de masă din între
prinderi sînt în măsură să spo
rească spiritul de răspundere al 
muncitorilor și tehnicienilor pen
tru calificarea tinerilor.

Florica DINULESCU

Lecție practică cu elevi din anul II la Uzina „Vulcan"
Foto : M. Cioc

Asedia de Nicufă 
TĂNASE

„SIMȚUL

DREPTĂȚII"
(Urmare din pag. D

rate căi de intervenție activă în viața 
socială. Pentru a contribui efectiv, 
fiecare, la promovarea neabătută a 
dreptății în jurul nostru, pentru a 
contribui efectiv la înlăturarea abu
zurilor care se mai pot ivi în cazuri 
individuale, izolate, a atitudinilor vo
luntariste ori subiectiviste și, în ulti
mă instanță, a tuturor rămășițelor 
mentalității fostelor clase sociale ex
ploatatoare răsturnate de la putere.

Terenul care solicită simțul drep
tății astăzi, în socialism î lată — ce
rință primordială : aufoperfecționa- 
rea multilaterală, oricît de ambițioa
să, a fiecăruia — pentru că aici nu 
pot exista limite prestabilite. în so
cietatea noastră, înflorirea maximă a 
personalității fiecăruia dintre celă- 
jenii țării constituie o problemă de 
sfat. Fixat recent în Constituția nouă, 
acest principiu se manifestă la noi 
puternic în viața publică, de mulți 
ani. El e oglindit (uluitor, pentru cine 
a cunoscut realitățile României de 
acum trei-patru decenii) în dezvol
tarea rețelei naționale de școli, in
stituții și așezăminte urmărind lărgi
rea necontenită a universului cultu
ral, profesional și politic a nouăspre
zece milioane de cetățeni dintre 
care, lăsînd deoparte prea-copiii și 
prea-bătrînii, ceilalți, covîrșitoarea 
majoritate, sînt înfr-un fel sau altul 
elevi, sfudenți, cursanți : chiar dacă 
mulți, calificați de ani și ani într-o 
meserie ori mal multe, au devenit 
între timp, paralel, și profesori. Și 
simțul dreptății ne obligă să recu
noaștem : ar fi lipsit de orice sens să 
ne închipuim că, devenind o proble
mă de stat, cauza dezvoltării fiecă
ruia dintre noi își găsește rezolvarea, 
sau și-o va găsi vreodată, automat, 
fără nici o inițiativă din partea noas
tră, fără contribuția noastră indivi
duală, permanentă și susținută, fără 
răspunderea noasfră. Simțul dreptății 
astăzi, la noi ? lată — cerință primor
dială : a asigura celui în impas, ce
lui rămas în urmă, sprijinul necesar ; 
sprijin tovărășesc, plin de tact, de 
înțelegere, de fermitate și exigență 
— îmbinate constructiv, la modul 
socialist; sprijin bazat în primul rînd 
pe exemplul personal...

Propria experiență din trecut, ca și 
realitățile contemporane din zona 
capitalistă a lumii, au demonstrat lă
murit poporului nostru : societatea 
cu clase antagonice nu poate exista 
decît prin și în condițiile inegalită
ții : inegalitate între oameni, înlre 
diversele pături și grupuri sociale, 
între instituții, între întreprinderi, na
țiuni și țări etc. Acolo simțul drep
tății acționează doar ilegal, cu mari 
primejdii pentru cei ce-l slujesc. A- 
colo oficialitatea luptă, prin polițaii 
ei uneori, prin filozofii ei alteori, să 
convingă masele că simțul dreptății 
poate fi deplin satisfăcut grafie bine
cunoscutei filotimii sau binefaceri 
burgheze; pomeni zvîrlite din cînd 
în cînd, vertical, dinspre înaltul ce
lor de sus către cei de jos ; există 
acolo, pentru asta, consilii speciale, 
fundații speciale, asociații de fot fe
lul — și, mai ales, foarte multe doam
ne dispunînd de foarte mult timp li
ber ; și pomenile nu schimbă printre 
cei de sus nimic (altfel n-ar fi date) ; 
nici printre cei de jos nu schimbă 
nimic (și chiat de aceea sînt date — 
pentru ca săracul să se împace un 
timp cu sărăcia lui, șomerul să se 
mai împace un timp cu starea lui de 
șomer, bețivul slugarnic gafa la orice 
trădări să rămînă mai departe bețiv 
slugarnic gata de orice trădări). în 
toate orînduirile dominate de clase

sociale exploatatoare, inegalitatea a 
fost și este principiu de temelie, nor
mă impusă modului de viață respec
tiv ; iar binefacerea a slujit și slujește 
la camuflarea nedreptății de clasă.

Simțul dreptății astăzi, în societa
tea noastră ? lată — cerință primordi
ală : a bara prin efort comun căile 
pe care nedreptatea, dat fiind carac
terul atît de complex al relațiilor 
dintre oameni, se mai poate infiltra, 
sau mai poate dăinui, împotrivin- 
du-se modului de viață socialist. 
Tendința de a pune interesul perso
nal și ambițiile personale mai presus 
decît drepturile celorlalți și interese
le obștești e racilă din alte vremi 
rămasă. Tendința de a reduce exigen
țele firești și drepte — cînd e vorba 
de aprecierea propriei fale compor
tări, ori de comportarea prietenului 
tău, ori a omului pe care-l admiri 
orbește, ori a celui pe care ai vrea 
ca, printr-o complicitate rușinoasă, 
să fi-l „obligi", pesemne în vederea 
altei complicități — acestea sînt ra
cile din alte vremi rămase. Ca și sora 
lor bună, tendința de a-ți căuta în 
viață un „loc călduț" — fie prin o- 
colirea răspunderilor, fie prin tergi
versarea hofărîrilor pe care ar trebui 
să le iei cu privire la propria-ți acti
vitate, sau la activitatea colectivului 
care se bizuie pe aportul tău, fie 
prin compromisuri și jumătăți de mă
sură ori de cîte ori împrejurările îți 
cer să iei parte activă la înlăturarea 
a tot ce s-a dovedit vechi șl perimat 
în raza activități tale, la promovarea 
noului de natură să facă viața celor 
din jurul tău, și a ta, mai dreaptă, 
mai plină, mai frumoasă, mai bună.

Societatea noasfră oferă fiecăruia 
dintre noi posibilitatea de a-și verifi
ca mereu comportarea, felul de a 
gîndi și de a acționa ; nimeni nu 
poate fi purtător sau sprijinitor al 
unor asemenea racile „fără s-o știe’, 
în societatea noastră, confruntarea 
părerilor, atitudinii și activității fie
căruia, cu părerile, atitudinea și acti
vitatea colectivului din care face 
parte e normă a vieții zilnice ; iar cri
tica și autocritica, principiu funda
mental în relațiile socialiste dintre 
oameni, reprezintă arma încercată, 
fără greș, a eliberării oamenilor de 
asemenea racile, pîrghie hotărîtoare 
prin care simțul dreptății își exerci
tă, cu' putere de lege socială obiec
tivă, forța.

Simțul dreptății astăzi, în societa
tea noastră ?. iată — cerințele pri
mordiale (pentru că în socialism toa
te cerințele vizînd dreptatea sînt 
primordiale) : a contribui neprecupe
țit la lichidarea în germen a oricărei 
nedreptăți, folosind din plin posibili
tățile oferite fiecărui om și fiecărui co
lectiv de către societatea socialistă.

Niciodată, de cînd lumea și pă- 
mîntul, oamenii acestor meleaguri 
n-au avut a rezolva sarcini atît de 
profund și înalt umane, cerîndu-le 
atîfa suflet, atîta calificare, atîta pre
cizie, afîta forță spirituală — și dîn- 
du-le în schimb atît de mult sub toa
te raporturile. în socialism, dreptatea 
e modul de viață accesibil tuturor, e 
știință aplicată conștient, zi de zi : 
cu sprijinul total al întregii noastre 
societăți condusă și îndrumată de că
tre Partid.

în socialism, principiile dreptății, 
clare și aceleași pentru toți, există 
prin și pentru aplicarea lor integrală 
în viața fiecăruia, în relațiile fiecăru
ia — de familie, de muncă, de prie
tenie. Și simțul dreptății — constitu
ite, materializate, aș spune, în cazul 
societăți noastre — ne interzice, tu
turor, jumătățile de măsură, ne inter
zice orice fel de compromis.

Banchetul estetic de Valentin 
SILVESTRU

Pînă acum am glumit 
pe socoteala ta, birocra
țiile, atunci cînd ai ce
rut aprobare scrisă de la 
delegatul străzii dacă se 
poate ori nu tăia mără
cinele din fața unei 
case. Am zîmbit acru 
împreună cu cititorii 
în momentul cînd am a- 
flat că tu ai făcut o 
dată ca varul, ori cără
mida, ori pietrișul din 
regiunea București să 
fie trimise la Oradea sau 
Cluj, iar varul, cărămi
da și pietrișul din Ora
dea sau Cluj să fie a- 
duse în regiunea Bucu
rești. Am zîmbit îm
preună cu cititorii ne
spus de amar.

Uneori, de ce să nu fiu 
sincer, mă inspirai. 
Ducă-se inspirația unde 
și-a dus mutul iapa. Re
nunț la ea. Numai să 
dispari o dată. Vino să 
vezi cum arăt. Nu dorm 
de 48 de ore. Răsfoiesc 
toate dicționarele, caut 
în ele cuvinte cu care 
să-ți pot face portretul. 
Dac-ai fi acum lîngă 
mine, te-aș înghiți cu 
stiloul ăla al tău cu care 
ai asediat acești oa
meni.

Care oameni?
Am primit o scrisoare 

care m-a făcut să uit 
de umorul necesar unui 
foileton. Aici umorul 
nu-și are rostul. (Nu e 
vina mea). De data a- 
ceasta, cu dumneavoas
tră vorbesc, dragi citi
tori, către dumneavoas
tră mă adresez.

Am pornit pe urmele 
scrisorii trimise de lo
catarii blocului din stra
dă Matei Voievod nr. 2 
București. Intrînd în- 
tr-un apartament de la 
etajul 7, am fost marto
rul unei scenei... O fe
meie de vîrstă mamei 
mele, aplecată peste to
cul ferestrei, trăgea de 
o frînghie. Mi-am oprit 
respirația. Am încre
menit. Ce se petrecea? 
După cîteva minute, a 
apărut în mîinile bătrî- 
nei o sacoșă încărcată 
cu cumpărături. De jos. 
de pe sol, am auzit o 
voce:

— Iți mai trebuie 
ceva?

Bătrîna a strigat în 
jos, spre caldarîm:

— Niște drojdie de 
bere și...

Femeia făcu din ochi 
inventarul cumpărături
lor și continuă :

— Și niște țelină.
Se așeză pe pat, dar nu 

înainte de a lua cîteva 
picături de valeriană. 
îmi spuse apoi:

— Amândoi avem vîr- 
stă înaintată. Sintem 
funcționari. Amîndoi su
ferim cu inima. De mai 
bine de cinci ani ne 
chinuim cu acest scripet. 
Ridicăm cumpărăturile 
cu el. Ne-am inspirat 
dintr-un film napolitan.

— Dar sintem la Bucu
rești. De ce nu coborîți 
împreună să faceți tîr- 
guieli ?

— Dac-aș fi coborît eu 
în fiecare zi, cu inima

mea suferindă, eram de 
mult pe lumea cealaltă. 
Pînă jos sînt 132 de 
trepte. In sus, la fel.

— Dar liftul ?
— De cinci ani nu 

funcționează...
La același etaj am gă

sit o bătrînă mult mai 
în vîrstă. Privea prln- 
tr-un binoclu forfota o- 
rașului. Dumneaei n-a 
coborît din apartament 
de trei ani. De trei ani 1

— Și tare-aș vrea să 
mai văd și eu oamenii. 
Pot să umblu, dar să urc 
și să cobor 132 de trepte 
este peste puterile mele. 
M-am lăsat păgubașă... 
Am prietene și rude 
cam de aceeași vîrstă 
cu mine. Nu mă vizitea
ză din aceleași motive. 
Am ajuns un fel de Ro
binson Crusoe. Diferen
ța dintre mine și acesta 
din urmă este că pot să 
iau contact cu lumea din 
afara apartamentului 
meu cu acest binoclu și 
cu poșta. Corespondăm. 
E un tânăr la etajul 8 
căruia îi aduc mulțu
miri pe această cale. îmi 
pune scrisorile la cutie 
și mi le aduce pe cele 
de la căsuța mea poș
tală.

Am coborît un etaj. 
Alți bătrîni, alți oameni 
cărora medicii le-au re
comandat să nu facă 
eforturi. Și ei asediați.

Vînzătorii de ziare nu 
urcă 132 de trepte. De ce 
să se chinuiască ? Cei de 
la aragaz ocolesc comen
zile din blocul Matei 
Voievod nr. 2.

Birocratule, îmi vine a- 
cum amar în gură. Ai a- 
sediat-o pe mama, pe 
unchiul, pe bunicul; aș 
vrea să-i văd plimbîn- 
du-se, sprijiniți în bas
ton, bucurindu-se de tot 
ce au făcut ei, de ce am 
făcut noi.

De ce le iei tu acest 
drept ?

Te văd căutînd acope
riri, argumente. Citesc 
parcă și răspunsul pe 
care îl vei trimite redac
ției :

„— Tovarăși, noi am

După publicarea foileto
nului „Bălul lui Pestalozzi", 
la redacție au sosit cîteva 
scrisori care comentau 
chestiunea educației pă
rinților prin copii. Am a- 
les dintre ele pe aceea 
care semnala o expe
riență nouă, intrînd, ca 
să zic așa, în zona relații
lor dintre școală și artă. 
După cum se va vedea, e 
vorba de arta cinematogra
fică, arta baletului și arta 
culinară. Teritoriul acestor 
fericite interferențe este lo
calitatea Pucioasa, iar se
diul lor, liceul.

vrut să reparăm liftul 
încă de acum cinci ani. 
dar să vedeți, blocul nu 
este complet naționali
zat, nu s-a ajuns la în
țelegere cit proprietarii 
apartamentelor etc, etc".

Nu ne interesează răs
punsul tău, birocratule 
Chiar dacă ar fi acope
rit cu tablă galvanizată. 
Nu ne interesează deloc. 
Te obligăm însă să răs
punzi opiniei publice: 
de ce ai asediat niște oa
meni. niște bătrîni pe 
care îi iubim și stimăm ?

Răspunde! (Referatele 
nu ne interesează).

P. S. — Pe viitor, ceva 
mai vesel.

Așadar, diriginta clasei ă 
X-a E, Rodica. Băjenaru, om 
tînăr, cu înclinații natura
le spre frumosul artistic, 
vizitează din cînd în cînd. 
Bucureștiul, unde ia act 
de cele mai reprezentati
ve succese ale scenei și e- 
cranului. Dumneaei i-a 
plăcut, de-o pildă, un ar
tist de cinema care joacă 
și la teatru și s-a gîndit că 
n-ar fi rău să-l invite la 
școală, să-l cunoască mai 
îndeaproape toată lumea și 
vice-versa. Acțiunea, cultu
rală urma, să fie împletită 
cu un banchet în cinstea 
mosafirului — ceea ce, din 
punct de vedere pedagogic, 
ar fi dat posibilitatea strîn-

gerii legăturilor între ca
drul artistic și cadrul di
dactic pe fondul stimulativ 
alimentaro-coregrafic pe 
care-l constituie îndeobște 
o asemenea împrejurare.

S-a făcut deci o raionare 
rapidă a clasei, în sensul că 
elevii și elevele (unii ori
ginari din comunele limi
trofe) au fost sectorizați 
din punct de vedere al a- 
proVizionării: fata care a- 
vea mamă gestionară a fost 
impusă cu cașcaval și me
zeluri, băiatului cu livadă 
de pruni i-a căzut în sar
cină să aducă țuică; alții 
au căpătat responsabilita
tea fructelor, vinului; 
celui care a declarat că 
posedă două oi i s-a ce
rut brînză, dar cum oile 
aveau în sezonul de iarnă 
imele dificultăți de pro
ducție, s-a căzut de acord 
că e bun și un tort.

Pregătirile au fost mi
nuțioase și s-au încheiat 
la data fixată, cînd, spre 
dezolarea generală, artistul 
n-a. venit. Diriginta a luat, 
elegant, asupra ei Vina și 
preparatele — ceea ce con
stituie un gest generos dacă 
ne gîndim că fusese pregă
tită o masă copioasă, pe 
care acum biata profesoară 
se condamnase să consume 
singură cea mai mare parte 
a festinului cu cel mai su
feritor regret.

Nici nu se răcise bine 
întâmplarea, cînd aceeași 
dirigintă, întoarsă din Ca
pitală unde vizionase un 
spectacol de balet, a ajuns 
la concluzia că elevii și e- 
levele clasei de care răs

punde, dansează — cel pu
țin unii — cu o foarte diz
grațioasă neîndemînare. So
luția nu putea fi alta decît 
invitarea, la Pucioasa, a ba
lerinului bucureștean pen
tru care profesoara căpă
tase recent o deosebită sti
mă. O dată elevii anun
țați, părinții au și intrat în 
panică, prunii au început 
să scrîșnească din ramurile 
uscate, iar oile să dea sem
ne de neliniște; raionul 
de brînzeturi și mezeluri 
de la un anumit magazin 
alimentar s-a închis pen
tru inventar. Numai diri
ginta, senină, a continuat 
să-și facă un plan de reți
nere a balerinului pentru 
cîteva cursuri practice. 
Pentru a se evita neorîn- 
duîala și pripă, profesoara 
a da.t dispoziție copiilor să 
aibă în permanență asupra 
lor cîte 15 lei, sub pedeap
să scăderii notei la pur
tare.

Se prea poate ca nici 
maestrul-dansator să nu 
vină la întâlnirea proiecta
tă, întrucît contactele di
recte ale organizatoarei cu 
talentele bucureștene au 
rezultate imprevizibile. In
tr-o asemenea eventualita
te, conform unui principiu 
bine cunoscut, nimic nu se 
va pierde, nimic nu se va. 
transforma, totul se va con
suma autocritic de către 
profesoară și acțiunea va fi 
reportată, pe trimestrul trei, 
cînd se și preconizează, de 
pe acum, o întâlnire cu un 
cîntăreț de muzică ușoară 
de la estradă.

Pentru respectul adevăru-

lui, e de notat că fondul bă
nesc permanent al clasei nu 
constituie o inițiativă a di
rigintei Rodica Băjenaru, ci 
o tradiție a liceului. El, adi
că fondul, e alcătuit din su
me strînse în ultimii doi 
ani. Fiecare elev a dat cite 
zece lei pentru procurarea 
de perdele (tablouri și per
dele care se află oarecum 
prin clase), cîte 15 lei pen
tru instalarea de tubwi 
fluorescente în sistemul 
de iluminat al clase
lor (tuburi care au fost, 
de fapt, dăruite școlii de 
sfatul popular local și in
stalate pe cheltuiala a- 
cestuia), cîte 5 lei pentru 
numere matricole (care nu
mere nu s-au mai procu
rat) — rezultând deci că in- 
trucît banii n-au mai fost 
returnați copiilor, ei, adi
că banii, există undeva în 
fondul permanent. Rămîne 
numai să se afle unde și 
cîți au mai rămas.

Sugerăm onor direcțiunii 
școlii și dirigintei clasei a 
X-a E a. liceului din Pucioa
sa, ca în trimestrul IV, dacă 
nu e. prevăzută cumva o în
tîlnire cu vreun atlet de 
circ — date fiind stângăciile 
probabile ale elevilor și ele
velor la această disciplină — 
să se programeze o reuniu
ne, mai mult, sau mai pu
țin dansantă, cu un inspec
tor al Ministerului Învăță
mântului. Ne angajăm să 
intervenim direct la forul 
de resort pentru a fi 
preîntâmpinată orice de
fecțiune în ce privește pre
zența oaspetelui dorit și aș
teptat.

9 Teatrul de Operă și Balet : TRU
BADURUL — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : REGELE MOARE —• 
19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 15,30, (sala Studio Str. Al. Sahia 
nr. 76 A): SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU
— 19,30, Teatrul de stat din Con
stanta : A DOUA DRAGOSTE — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : SCAUNELE — 16, ANTIGO- 
NA și MEDEEA — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : DOI
SPREZECE OAMENI FURIOȘI — 20.
• Teatrul Țăndărică (sala din Cal. 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOA- 
RE — 17, (sala din str. Academiei) t 
AMNARUL — 17.
9 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Floreasca) : 
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 20.
• Circul de stat: BAL MASCAT ȘI.^ 
ACROBAT — 19,30.

TELEVIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
• 19,15 — Emisiune pentru tineretul
școlar : Școli și tradiții » 20,00 —
„Moș Ion Roată și Unirea" O 20,30 — 
Recitalul violonistului Mihai Constan- 
tinescu • 21,00 Film : Poarta infer
nului • 22,30 — Jurnalul televiziunii 
(II) și Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE
• PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : Sala Palatului — 18,30 
(seria biletelor 1 288), Republica — 
9,30; 13; 16,45; 20,15.
• VIZITA : Patria — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Victoria 
(completare O grădină a artei) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Excelsior — 
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, Flamura
— 10; 12; 16; 18,15; 20,30 (la ambele 
completare Sport nr. 6/1965).
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO :
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Feroviar — 9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21.
• TRAGEȚI IN STANISLAS I : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Ciulești — 10,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20.30, Gloria — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Tomis — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
9 ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Porțile de Fier) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; . . 21, Grivița
(completare O grădină a artei) — 
9,45-, 12; 14,15; 16,30; 18,'45; 21.
9 FEMEIA ÎN HALAT : Festival"- — 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Modern
— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
9 TREI SURORI (cinemascop) : Cen
tral — 9,45; 12; 15; 17,30; 20, Melo
dia — 10; 12,30; 15,30; 18; 20ț30.
9 CATIFEAUA NEAGRĂ (cinema
scop) : Lumina (completare Marinarii 
sovietici în Danemarca) — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Aurora (com
pletare Nimic despre Arhimede) — 
10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.
9 CAMERA ALBĂ : Union (comple
tare A început cu o lupă) — 15,30; 
18, Unirea (completare Surorile Press)
— 16; 18,15; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
9 DINCOLO De BARIERA : Doifta 
(completare Tot mai sus!) — .11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Popular (com
pletare Cădere liberă) — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
9 REDAȚI-NE VIAȚA — GARA — 
RALIUL DUNĂRII — JUMBO — 
CUMPĂRĂTURA — SPORT NR. 6/ 
1965 : Timpuri noi — 10—-21 în con
tinuare.
9 TATĂL SOLDATULUI : Dacia — 
9—15 în continuare, 17; 19; 21, Arta
— 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20 (la am
bele completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
9 COLINA : Buzești — 10; 12,30; 1'5; 
17,30; 20, Cotrbceni — 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
9 OAMENI ȘI DRAPELE (cinema
scop) — ambele serii : Cosmos — 
16; 19
9 FATA LUI BUBE : Bucegi — 10;
12,30; 15; 17,45; 20,30. Lira — 15,30; 
18; 20,30, (la ambele completare Se
siunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 19651
9 MUNCILE LUI HERCULE : Flacăra
— 10; 15.30; 17,45; 20, Volqa - 9,45; 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21.
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Vitan (completare Cumpărătura) 
15; 17; 19; 21.
O DE-AȘ Ft... HARAP ALB : Munca 
(completare La caimavâl) — 10,30;
16,30; 18,30: 20,30
9 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : 
Moșilor (completare Raliul Dunării)
— 15; 17; 19; 21, Progresul (comple
tare Meciul de fotbal România — Por
tugalia) - 15.30; 18; 20.15.
a ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN (ci
nemascop) : Crîngași (completare Cei 
mai puternici din Europa) — 15,45; 
18; 20.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Vii
torul (completare Două creioane) — 
15; 17; 19; 21.
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Colentina — 14; 16; 18; 20. Răhova
— 16: 18,15: 2030, (la ambele com
pletare Pionieria nr. 6/1965).
9 CREDETI-MA, OAMENI I : Floreas
ca — 10,30: 13: 16: 18,15; 20,30.
<S SAȘA : Drumul Sării (completare 
Pionieria nr. 6/1965) — 15,45; 18;
20.15.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ (cinemascop) : Ferentari 
(completare Meciul de fotbal România
— Portugalia) - 16: 18; 20, Pacea
(completare Redațl-ne viața) — 11;
16; 18; 20.

cuMțVKFi^iReMeK
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : 21, 22 șl 23 I. în țară : 
Vreme în general umedă cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea precipi- 
tapi temporare mai ales sub formă de 
ninsoare. Vînt potrivit la început din 
sectorul vestic, apoi din nord. Tempe
ratura minimă va fi cuprinsă între mi
nus 12 grade și minus 2 grade, local 
mai coborîte, iar maxima între minus 
5 grade și plus 5 grade. Ceată locală, 
în București : Vreme în general 
umedă cu cerul mai mult, noros. Vor 
cădea precipitații mai ales, sub formă 
de ninsoare. Vînt. potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura aerului ușor va
riabilă. Ceață dimineața.

x
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In condițiile actuale, cînd întreprinderile sînt 
înzestrate cu tehnică modernă, o principală re
zervă de creștere a producției și productivității 
muncii, de îmbunătățire a calității produselor, de 
reducere a prețului lor de cost este organizarea 
superioară, pe baze științifice, a producției. O or
ganizare modernă a producției — în toate sectoa
rele și verigile ei — presupune pregătirea judi
cioasă și desfășurarea normală, ritmică a proce
selor de fabricație, folosirea deplină și eficientă a 
capacităților de producție și a timpului de lucru, 
organizarea temeinică a muncii în secții, ateliere 
și la fiecare loc de muncă, aprovizionarea aces
tora cu materii prime șl materiale potrivit nevoi
lor reale ale producției, o asistență tehnică co
respunzătoare în toate schimburile.

Problemele legate de perfecționarea organizării 
producției și a muncii în întreprinderi au făcut 
obiectul unei discuții, care a avut loc nu de mult 
la redacție, cu cadre de conducere din unități In
dustriale, specialiști din organe economice cen
trale, din Institute de cercetări și proiectări și din 
învățămîntul superior. In pagina de față, redăm 
cîteva din opiniile participanților.

A PRODUCȚIEI 
INDUSTRIĂLE
i Ce măsuri se impun pentru fructificarea avantajelor

economice ale metodelor moderne de organizare a producției ?
■ Sînt dificultăți în extinderea mai rapidă a acestor metode?
■ Care e locul serviciului de organizare a producției

în ansamblul activității întreprinderilor?

Ing. PETRE ISAC, direc
tor în Comitetul de Stat 
pentru problemele de Mun
că și Salarii:

Organizarea producției 
trebuie privită ca un pro
ces dinamic, care sâ iie 
mereu adaptat Ia condițiile 
create prin dotarea între
prinderilor cu noi capacități 
de producție, cu noi mașini 
și utilaje, la cerințele im
puse de creșterea nivelului 
tehnic al fabricației și per
fecționarea procesului teh
nologic. In acest mod a fost 
abordată problema organi
zării producției într-o serie 
de întreprinderi. Mă refer — 
ca să dau cîteva exemple 
— la uzinele „Steagul roșu' 
și „Tractorul' din Brașov, 
Uzina mecanică Sinaia, fa
bricile de încălțăminte „Pro
gresul* și „Dîmbovița* din 
Capitală. Organizarea pro
ducției în aceste întreprin
deri a ținut mereu pasul cu 
progresul tehnic. La uzina 
„Tractorul* producția a fost 
organizată pe linii de fa
bricație în flux tehnologic. 
Eficiența economică este e- 
videntă. La linia de fabri
cație a blocului motor, du
rata operațiilor de prelucra
re s-a redus de aproape 
zece ori; paralel s-a îm
bunătățit mult și calitatea 
producției.

Din experiența de pînă a- 
cum rezultă că, în condițiile 
producției de serie mare 
sau de masă, se obține o 
productivitate a muncii 
înaltă prin organizarea pro
cesului de fabricație pe 
bandă. în industria confec
țiilor, a încălțămintei, efici
ente se dovedesc procede
ele prodslncron șl Ohrnell. 
Acolo unde producția este 
de serie mijlocie șl de serie 
mică, mai ales în întreprin
derile constructoare de ma
șini, prezintă multe avanta
je organizarea producției în 
flux și după tehnologia de 
grup. Evident, aceste meto
de nu pot fi utilizate ca niște 
rețete valabile pentru orice 
întreprindere industrială. In 
stabilirea celor mal rațio
nale forme șl metode de or
ganizare a producției tre
buie să se țină seama, în 
fiecare caz In parte, de 
lipul șl specificul producției, 
de mărimea seriei, de crite
riul eficacității economice.

ANDREI COSTEA, lngi- 
ner-șef adjunct al între
prinderii „Electroaparataj":

Mă voi referi mai pe 
larg la o problemă im
portantă, care prin na
tura el constituie însăși 
esența organizării pro
ducției : amplasarea Judi
cioasă a utilajului in sec
țiile de fabricație. Cu un an 
și ceva în urmă, sectorul de 
prelucrări mecanice al în
treprinderii noastre era îm
prăștiat în trei locuri dife
rite. Mașinile și utilajele cu 
care fusese înzestrată fabri

ca nu au fost instalate în 
mod judicios, ci în ordinea 
sosirii lor. Ne-am dat sea
ma că pentru a obține ran
damente superioare în fo
losirea mijloacelor tehnice 
trebuie să schimbăm con
cepția de organizare a pro
ducției. Pe baza unui stu
diu temeinic, întocmit de un 
colectiv de ingineri și teh
nicieni din întreprindere, am 
trecut la reamplasarea uti
lajelor în ordinea impusă de 
fluxul tehnologic. Rezulta
tul : practic, cu aceiași oa
meni și cu aceleași mașini, 
sectorul prelucrări mecanice 
a realizai anul trecut cu 12 
la sută mai multe piese.

Țin să subliniez că pen
tru reorganizarea sectorului 
amintit n-au fost necesare 
investiții noi. Lucrările au 
fost efectuate cu credite 
bancare, care se recuperea
ză, prin economiile obținu
te, în mai puțin de un an 
și Jumătate. O observație 
totuși se impune. în prezent, 
avizarea documentației și 
aprobarea creditelor decurg 
destul de anevoios. Este 
concludent în acest sens 
cazul proiectului întocmit 
de noi pentru amplasarea 
rațională a utilajelor în sec
torul de presaj la rece. De 
luni de zile așteptăm apro
barea creditelor. De aceea, 
socotesc necesar ca, în vi
itor, proiectele prezentate 
de întreprinderi pentru per
fecționarea organizării pro
ducției în diferite sectoare 
și ateliere, să fie studiate 
cu toată atenția de orga
nele Băncii Naționale, iar 
deschiderea finanțării să se 
facă operativ.

Ing. NICOLAE POPA, di
rector tehnic al Institutu
lui de cercetări tehnolo
gice pentru procese tehno
logice specifice industriei 
construcțiilor de mașini:

Cred că tov. Costea a scos 
în evidență o problemă ca
re merită întreaga atenție, 
în contextul organizării su
perioare a producției, am
plasarea șl utilizarea ra
țională a mașinilor-unel- 
te au o mare impor
tanță și se pune cu acui
tate în zeci de uzine cons
tructoare de mașini. Utila
jele noi, moderne, cu care 
aceste uzine au fost dotate 
în ultimii ani, au fost mon
tate în diferite hale de fa
bricație, acolo unde se sim
țise nevoia lor sau unde e- 
xistau condiții pentru a fi 
instalate. Or, s-a constatat 
că o asemenea amplasare 
împiedică folosirea cu ran
dament ridicat a capacită
ților de producție ale în
treprinderilor.

E drept, în ultimul timp se 
observă o preocupare mai 
mare din partea conduceri
lor uzinelor pentru ampla
sarea Judicioasă a utilaje
lor și agregatelor. Măsurile 
care se iau în această pri
vință vor trebui să se ba
zeze însă pe studii tehnice 
și economice temeinice, 

care să demonstreze efica
citatea lor economică, în
deosebi în domeniul crește
rii productivității muncii. 
Tot mai accentuat se pune 
această problemă în între
prinderile noi. Părerea mea 
este ca încă de la proiec
tare să se prevadă soluții 
științifice de organizare a 
producției, care să valori
fice din plin avantajele pe 
care le oferă tehnica mo
dernă cu care sînt dotate a- 
ceste întreprinderi.

DAN DUMITRESCU, di
rector al Institutului de cer
cetări pentru construcții și 
economia construcțiilor,

VASILE M. POPESCU, 
doctor în economie:

Consider că problema nu
mărul 1 a organizării pe ba
ze științifice a producției 
este programarea operativă 
a fabricației. Esențial este 
ca pe această cale să se a- 
sigure o coordonare cores
punzătoare a planului cu 
capacitățile de producție, 
folosirea integrală a forței 
de muncă și a timpului de 
lucru. S-a acumulat în a- 
cest sens o experiență po
zitivă într-o serie de între
prinderi. Concret, am să mă 
refer la Uzina mecanică 
Sinaia. Aici, programarea 
producției în secții — pe 
luni, decade și chiar pe 
zile — are în vedere con
tinuitatea lucrului și a li
vrărilor de produse de-a 
lungul întregii luni, prin 
crearea unul decalaj cores
punzător între principalele 
sectoare de fabricație. Pro
gramarea fabricației fie
cărui reper se face pe bază 
de grafice, stabilindu-se 
atît cantitățile de piese ne
cesare montajului, cît și 
stocurile normate de semi
fabricate. In acest fel, ma- 
șinile-unelte sînt încărcate 
la întreaga lor capacitate, 
sporindu-se indicii de utili
zare intensivi și extensivi 
și ridicîndu-se productivi
tatea muncii.

Din păcate, în multe în
treprinderi planificarea in
ternă a producției este pri
vită ca un „copil vitreg" al 
organizării procesului de 
fabricație. Repartizarea sar
cinilor pe secții, brigăzi, e- 
chipe și mașini nu este 
fundamentată științiific ; de 
cele mai multe ori, această 

membru în Biroul executiv 
al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice :

în construcții, organizarea 
muncii și a lucrărilor are un 
caracter specific: ea tre
buie făcută pentru fiecare 
obiect de investiție în par
te. Specialiștii din institutul 
nostru au întreprins în ulti
mii ani diferite studii în a- 
cest domeniu, acordînd uni
tăților de construcții asis
tență tehnică în organiza
rea lucrărilor. O bună cola
borare avem cu trusturile 
regionale de construcții 
București și Cluj, cu Trustul 
de construcții-montaj nr. 1 
din Capitală. Cercetătorii 
noștri, împreună cu cadre 
tehnice de pe anumite șan
tiere, au experimentat în ul
timul timp unele soluții noi 
de organizare, cum este 
metoda drumului critic.

Trebuie să spunem des
chis că rezultatele sînt to
tuși departe de așteptările 
noastre. Și aceasta pentru 
că pe unele șantiere există 
o anumită inerție, mult con
servatorism în aplicarea 
noului. Chiar și atunci cînd 
se încearcă introducerea u- 
nor metode moderne de or
ganizare, acest lucru se face 
empiric, fără cunoașterea 
lor temeinică, fără a se ține 

repartizare se face empiric, 
pe baza unor date statisti
ce sau a unor simple apro
ximații.
PETRE ISAC : Cred că a- 

ceasta se datorește și fap
tului că experiența pozitivă 
și metodele moderne de 
programare operativă a 
producției utilizate în anu
mite fabrici și uzine nu sînt 
suficient cunoscute și extin
se. Prea puțin se aplică, de 
exemplu, metoda grafice
lor, deși — în treacăt fie 
spus — de mult nu o mai 
putem considera ca nouta
te. Nu mai vorbim că în alte 
țări, pe măsura utilizării 
mașinilor mecanizate de 
calcul, a calculatoarelor e- 
lectronice, s-au introdus 
metode matematice de pro
gramare — programarea 
liniară, programarea neli
niară — sau diverse meto
de de optimizare a produc
ției. Iată de ce este impe
rios necesar ca ministerele, 
institutele de cercetări și 
de proiectări pe ramuri să 
studieze posibilitățile de 
introducere și extindere a 
metodelor noi, eficiente, de 
programare a producției și 
să sprijine întreprinderile 
în aplicarea acelor metode 
care pot duce la ridicarea 
eficienței producției. Se 
mai ridică însă o proble
mă. Cine să se ocupe în 
întreprinderi de programa
rea operativă a producției? 
In această privință, păre
rile specialiștilor sînt îm
părțite : unii susțin că a- 
ceasta ar trebui să intre în 
sfera de preocupări a ser
viciului planificare ; alții 
consideră eă ar cădea în 

seama de condițiile reale 
de pe șantiere. Se impune, 
deci, ca paralei cu preocu
parea pentru introducerea 
a tot ce este avansat în teh
nica construcțiilor, pe șan
tiere să fie promovate cu 
îndrăzneală experiența și 
soluțiile cele mai eficace 
de organizare a lucrărilor.

NATI ȚUCMAN, directo
rul Trustului de construc
ții-montaj nr. 1 București :

Mai există un iactor 
frînă în calea extinderii 
metodelor noi de organiza
re a lucrărilor pe șantiere : 
ideea, acreditată la mulți 
ingineri și tehnicieni din 
construcții,’că nu^'se 'pot a- 
plica forme și metode noi 
de organizare dacă nu se 
asigură de la început toate 
condițiile tehnice și mate
riale necesare. O idee cu 
totul greșită, dacă ținem 
seama că însuși caracterul 
unor asemenea metode, ca 
de exemplu „drumul critic", 
este de natură să înlesneas
că reglarea, corectarea 
neajunsurilor care apar pe 
parcursul execuției lucrări
lor. Mai degrabă, această 
idee se justifică, aș zice, 
prin lenea de gîndire care 
stăpînește pe unii dintre 
specialiștii noștri.

sarcina serviciului produc
ție. Nu împărtășesc nici 
unul din aceste puncte de 
vedere. Părerea mea este 
că de programarea opera
tivă a producției trebuie să 
se ocupe serviciul organi
zării producției.

FLOREA CERNICA, ln- 
giner-șef al uzinei „Semă- 
nătoarea“-București:

Cadrul problemei ar tre
bui extins. La noi în uzină 
se aplică în prezent, la pro
gramarea producției, meto
da graficelor. încărcarea 
capacităților de producție 
pe secții, ateliere și schim
buri, stabilită prin grafice, 
nu poate fi însă respectată 
întotdeauna. De ce ? Pentru 
că se modifică des structu
ra fizică a planului. Evident, 
într-o anumită perioadă, 
este posibil — și uneori 
chiar necesar — ca preve
derile inițiale ale planului 
să fie schimbate. Asemenea 
adaptări la cerințele prac
tice ale economiei fac ca 
planul să fie adînc anco
rat în viață și ele sînt pe 
deplin justificate. Impor
tant este să nu se abuzeze, 
pentru că s-a dovedit în 
practică că orice modifica
re a planului dereglează 
programarea internă, in
fluențează negativ ritmici
tatea producției, gradul de 
utilizare a capacităților de 
producție și a forței de 
muncă. Am ridicat această 
problemă, întrucît pentru o 
organizare științifică, de 
perspectivă, a producției 
este absolut necesar să fie 
asigurată o mai mare sta
bilitate a planului la nivelul 
întreprinderilor.

MIHAI KURUNȚI, mai
stru principal la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate- 
București:

Cineva din afară, care 
a vizitat pe la începu
tul acestei luni secția noa
stră de montaj, a făcut 
observația că te poți plim
ba cu mașina prin hală. Pe 
bună dreptate 1 In prima 
Jumătate a lunii montorii 
nu prea au de lucru, pen
tru ca în a doua jumătate 
să înceapă „asaltul". Și a- 
ceasta din cauza lipsei de 
decalaj între secția uzina) 
și cea de montaj. Se des
prinde deci necesitatea ca 
sistemul de programare in
ternă a producției să fie 
perfecționat, în așa fel ca 
să se asigure în avans o 
cantitate de piese prelucra
te Ia uzinaj, mai ales de 
piese mari : batiuri, suporți 
laterali, cutii de viteză etc. 
La noi în uzină, dacă e- 
chipele de montori ar primi 
ritmic toate reperele nece
sare, ciclul de montaj al 
unui carusel s-ar reduce de 
la o lună la 20—25 de zile. 
Iată ce rezervă de capaci
tate de producție s-ar pune 
în valoare printr-o organi
zare superioară a muncii.

EUGEN ZARCULA, ingi- 
ner-șef al Uzinei de pompe :

în strînsă legătură cu pro
gramarea operativă a pro
ducției, trebuie să se aibă 
în vedere, după părerea 
mea, organizarea temeinică 
a muncii pînă la ultimul 
punct de lucru. Important 
este ca în funcție de siste
mul de organizare a pro
ducției sâ se organizeze 
corespunzător și echipele 
sau brigăzile de muncitori. 
Pentru aceasta este nece
sar să se efectueze siste
matic cronometrarea ope
rațiilor, fotografierea zilei 
de muncă, spre a elabora 
normative tehnice care să 
reflecte schimbările calita
tive intervenite în procesul 
de producție. Pe această 
bază s-ar asigura utilizarea 
forței de muncă, potrivit 
nevoilor reale ale produc
ției, folosirea deplină șl Ju
dicioasă a timpului de lu
cru șl a capacității mașini
lor și utilajelor.

LIVIU ȚAȚARĂ, inginer 
principal în Ministerul E- 
conomiei Forestiere.

Spre a folosi Judicios tim
pul de lucru, capacitățile de 
producție, este necesar să 
se asigure o asistență teh
nică calificată în toate sec
țiile de fabricație șl în toa
te schimburile. Oricît de 
bine ar fi organizată pro
ducția, dacă se scapă din 
vedere acest aspect esen
țial, nivelul producției și 
productivității muncii nu 
poate crește pe măsura 
posibilităților. In unitățile 
economiei forestiere, a- 
ceastă problemă este pe 
cale de a fi rezolvată. Con
ducerea ministerului a pre
conizat ca în fiecare între
prindere să fie repartizați 
Ingineri coordonatori pe 
fiecare schimb, care să 
răspundă de buna organi
zare și desfășurare a pro
ducției. După părerea mea, 
acțiunea ar trebui comple
tată cu noi măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionă
rii cu materie primă și ma
teriale a secțiilor de fabri
cație, pentru întărirea dis
ciplinei în muncă.

VASILE M. POPESCU: 
Așa cum a subliniat aproa
pe fiecare din cei prezenți 
la masa noastră rotundă, 
îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, în 
pas cu progresul tehnic, es
te nemijlocit legată de 
crearea în întreprinderi a 
unor compartimente care sâ 
se ocupe cu competență de 
această problemă. S-ar pu
tea face obiecțiunea că to
tuși asemenea comparti
mente există. Este adevărat, 
numai că actualele servicii 
de organizare se ocupă cu 
ce vrei și ce nu vrei: de 
angajări și transferări de 
personal, de aplicarea sis
temului premial și a legis
lației muncii, de evidența 
întrecerii socialiste, întoc
mirea unor situații pentru 
forurile tutelare, problemele 
de organizare propriu zisă 
fiind lăsate pe planul doi. 
Tocmai de aceea, consider 
oportun să fie schimbată 
orientarea actuală în în
treprinderi în ce privește 
rolul și atribuțiile servicii
lor de organizare a produc
ției. Dacă ele se vor ocupa 
de studierea, elaborarea și 
aplicarea celor mai po
trivite forme și metode de 
organizare a producției, vor 
deveni adevărate compar
timente de concepție.

FLOREA CERNICA : Sînt 
îndreptățite aceste observa
ții. Serviciile de organizare 
a producției trebuie să-și o- 
cupe locul cuvenit în viața 
întreprinderilor. Comportă 
însă discuții și problema : 
cine trebuie să lucreze în 
cadrul acestor servicii ? La 
noi în uzină, serviciul de 
organizare a producției e 
încadrat doar cu doi ingi
neri. Și aceștia foarte tineri. 
In pofida entuziasmului 
lor, ei nu reușesc totuși să 
soluționeze cu competență 
diferite laturi esențiale ale 
organizării producției. Păre
rea mea este că, în cadrul 
acestor servicii, trebuie să 
lucreze cele mai calificate 
și competente cadre de in
gineri și economiști, care 
au o îndelungată experien
ță, cunosc procesele tehno
logice, secțiile, atelierele.

într-un cuvînt: simt pulsul 
producției.

Chiar dacă în aceste 
compartimente vor fi repar
tizați oameni cu experiență, 
ei trebuie să capete noi 
cunoștințe în domeniul or
ganizării. Cred că pentru 
pregătirea într-un termen 
relativ scurt a unul număr 
suficient de cadre care să 
se ocupe în mod compe
tent de organizarea pro
ducției, este oportună în
ființarea unor cursuri scurte 
de specializare în fiecare 
ramură industrială.

PETRE ISAC : După pă
rerea mea, nu este suficien
tă o reglare a mecanismu
lui de organizare a produc
ției doar pe orizontală, a- 
dică în întreprinderi. Eu 
socotesc că perfecționarea 
activității în acest domeniu 
trebuie să o privim și pe 
verticală. Spun aceasta, în
trucît în ministere nu există 
o verigă de specialitate ca
re să se ocupe de proble
mele organizării producției. 
Chiar dacă în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, de exemplu, func
ționează o direcție de orga
nizare a muncii, totuși — 
așa cum arată și numele — 
ea se ocupă, în exclusivi
tate, de problemele muncii 
și ale normării ei. Situații 
asemănătoare se întîlnesc 
și în alte ministere. A so
sit timpul ca în fleca
re minister să existe cel 
puțin un serviciu care să 
coordoneze șl să îndrume 
metodologic întreprinderile 
în organizarea pe baze 
științifice a producției și a 
muncii.

VILLI VIVIANU, inginer 
șef al Fabricii de confecții 
și tricotaje-București:

In întreprinderea noastră, 
aplicarea anumitor soluții 
modeme de organizare a 
producției a necesitat stu
dii temeinice, pe care noi 
le-am întocmit mai ales cu 
ajutorul cadrelor tehnice 
din- secții. De bună seamă, 
dacă ar fi existat un colec
tiv de ingineri și econo
miști care să se ocupe nu
mai de perfecționarea or

Organizarea pe baze științifice a producției și a muncii 
constituie o cerință de stringentă actualitate. După cum se 
subliniază în Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, ea trebuie să stea la baza 
întregii activități pentru îndeplinirea și depășirea planului, 
îmbunătățirea continuă a calității produselor, creșterea pro
ductivității muncii, obținerea de economii și beneficii peste 
plan. Participanții la discuție au reliefat o seamă de aspecte 
importante, exprimîndu-și punctele de vedere în legătură cu 
soluționarea lor. Desigur, ele nu epuizează toate laturile pro
blemei dezbătute.

SOLICITĂM PE SPECIALIȘTII DIN ACEST DOMENIU. CA
DRELE DIN FABRICI ȘI UZINE, 
MINISTERE ȘI ORGANE ECO
NOMICE CENTRALE SĂ COMU
NICE ZIARULUI PĂRERILE ȘI 
SUGESTIILE LOR ÎN LEGĂ
TURĂ CU POSIBILITĂȚILE ȘI 
CĂILE DE PERFECȚIONARE A 
ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI 
A MUNCII ÎN ÎNTREPRINDERI.

Pagină realizată de 
ing. Nieolae PANTILIE și 

loan ERHAN

ganizării producției, mă
surile se lucfu mai ope
rativ și ar ii fost mult 
mai eficiente. Socotesc 
necesar, prin urmare, să 
se analizeze posibilita
tea creării în întreprin
deri a unor nuclee de cer
cetare, care să studieze 
problemele legate de îmbu
nătățirea formelor și meto
delor de organizare.

CONSTANTIN PINTILIE, 
conf. univ. la Institutul de 
științe economice :

Avînd în vedere experi
ența altor țări, consider 
că ar fi oportun «ă se stu
dieze posibilitatea creării 
în viitor chiar a unui insti
tut specializat de cercetări 
științifice în domeniul or
ganizării producției șl a 
muncii. In sarcina lui ar 
trebui să stea atît studie
rea și elaborarea celor mai 
potrivite și eficiente meto
de de organizare, cît și a- 
cordarea de asistență teh
nică întreprinderilor în a- 
plicarea lor în practică.

ALEXANDRU GHEOR
GHIU, prorector al Institu
tului de științe economice: 

Susțin ideea că printre 
măsurile care se cuvin să 
fie luate este și aceea a 
formării de cadre de spe
cialiști In acest domeniu. 
Este momentul ca în in
stitutul nostru problemele 
de organizare a produc
ției să constituie un o- 
biect de studiu de sine 
stătător. Așa cum există 
secții de merceologie, de 
statistică, de evidență con
tabilă, de ce nu s-ar crea și 
o secție de economiști or
ganizatori ?

CONSTANTIN PINTILIE: 
Părerea mea este că ar tre
bui să se acorde atenție și 
completării literaturii de 
specialitate, care să ajute 
cadrele ce lucrează în do
meniul organizării produc
ției să-și îmbogățească cu
noștințele. Se resimte ne
voia apariției unor noi ma
nuale și chiar cursuri mai 
ample, traducerii unor lu
crări valoroase pe această 
temă, apărute în alte țări.
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Aurelia GHIAȚA PRIMĂVARA (țesătură)

„Istoria arată că marii oameni de cultură, adevărații 
artiști au exprimat in operele lor realitatea vremii, au fost 
alături de popor, pe care l-au ajutat și însuflețit in lupta 
pentru o viață mai bună, pentru progres social. Cu atit 
mai mult creatorii de artă ai societății socialiste trebuie 
să se identifice cu aspirațiile celor ce muncesc, să slujească 
țelul măreț al făuririi unei vieți tot mai fericite pentru 
întregul popor".

(Din Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român)

ROMANES
Marii noștri artiști 
s-au întîlnit

w

In dăruirea

A
rtistul zilelor noas
tre, orlcît de puter
nice i-ar fi darurile 
cu care este țnzes- 
trat, nu poate, trăi

izolat și nu poate creft izo
lat. Nu-i vorbă, el n-a pu
tut în fapt nici în trecut să 
se realizeze în singurătate, 

. pentru că nu se paate crea 
cu adevărat decît în per
manentă legătură cu seme
nii, cu zbuciumul și năzuin
țele lor. Astăzi, cînd oame
nii, datorită evoluției so
ciale și ideilor înaintate 
ale timpului nostru, sînt atît 
de aproape unul de altul, 
artistul este mai legat de
cît oricînd de oameni, de 
munca și aspirațiile lor, și 
este, după părerea mea, 
mai obligat ca oricînd, mo
ralmente, să fie în pas cu 
timpul său.

In lunga mea carieră ar
tistică — amintesc că am 
expus pentru prima dată în 
1911 — am întîlnit artiști și 
artiști. Unii, ayînd într-ade- 
văr ceva important de măr
turisit, s-au format la marea 
școală a realității, au învă
țat de la maeștrii de seamă 
ai poporului nostru, au fost 
receptivi în permanență, cu 
toată sensibilitatea lor, la 
faptele și gîndurile mari ale 
vremii și au tradus emoțiile 
trăirii lor vii în limbajul 
Care le era propriu. Au fost 
de bună seamă și alții care, 
uneori talentați, și-au pier
dut vigoarea, tinerețea, ta
lentul în eforturi lăturalnice 
artei, falsificîndu-se și pie
rind în cele din urmă, fără 
să ne fi lăsat mărturia cal
dă, vie, a timpului în care 
au trăit.

Intorcîndu-ne la cele spu
se la început, vreau să a- 
răt că vremea noastră, bi
ruința Ideilor nobile ale so
cialismului, a creat artistu
lui din țara noastră nu nu
mai putința de a trăi demn 
într-o societate care prețu
iește și stimează pe artist, 
dar, prin pregnanța acestor 
Idei, i-a înlesnit creatorului 
de artă posibilitatea de a 
Vedea mai limpede marile 
mișcări de idei și sensuri ale 
omenirii. Trăim un aseme
nea moment. Trăim cu toții o 
realitate care ne oferă des
tule prilejuri să ne bucurăm 
și să sperăm în înfăptuiri și 
mai mari. însoțim această 
bucurie nu cu un sentiment 
de mulțumire de sine ci în 
mod activ, preocupîndu-ne 
de ce avem de făcut, de ce 
firmează să creăm, pentru 
prosperitatea și înflorirea 
patriei noastre. De aceea 
discutăm, de aceea ne îm
părtășim unii altora gîndu- 
rile, proiectele, ideile, une
ori chiar în termeni mai as- 
cuțiți, dar întotdeauna cu 
intenția de a ne lumina, de 
a găsi soluții noi și mai în
țelepte.

In vremea noastră entu
ziasmul tinerei generații, 
bun al tuturor, caută să fie 
păstrat și de generațiile mai 
vîrstnice. Este și firesc : toți 
ne străduim, cu 
noastre, să servim 
cauză — înflorirea 
artei naționale, a 
noastre. Dezbaterile care au 
loc între artiști sînt menite 
să scutească pe tineri de 
căutări sterile, să le pună 
în față, în continuare, o ex
periență prețioasă, dar în 

puterile 
aceeași 
țării, a 
culturii

același timp să întrețină la 
artiștii vîrstnici focul sacru 
al tinereții fără bătrînețe, 
fără de care, aș spune, nu 
poate fi gîndită creația.

Vîrsta înaintată nu-mi în
găduie să stau departe de 
frămîntările artiștilor noștri. 
Sînt multe gînduri care mă 
urmăresc; printre ele este

O virtute
noastre artistice

ra
ai

de Marius BUNESCU

acela al permanenței unor 
trăsături specifice artei 
noastre plastice naționale, 
problemă care preocupă 
pe mulți dintre oamenii de 
artă din țara noastră. Din 
observațiile mele, unele 
notate în pagini răzlețe, 
altele încă nu, găsesc că o 
trăsătură pregnantă a plas
ticii românești — de la cele 
mal indepăriate, în istorie, 
manifestări ale sale — este 
autenticitatea realistă, acea 
putere de a cuprinde în o- 
peră realitatea vie, plină 
de seve, a vieții. Există 
de-a lungul istoriei artei 
noastre, ca un fir neîntre
rupt, interesul viu pentru 
exprimarea frumuseții în 
întruchipări realiste. Cît de 
bogate sînt acestea 1 Mă 
gîndesc la cusăturile națio
nale, la covoarele atît de 
variate în colorit și atît de 
sobre în esență, la icoane
le pe sticlă și la acele mi
nuni ale artei care sînt 
frescele mînăstirilor moldo
venești. Stilizarea cea mai 
îndrăzneață își păstrează 
autenticitatea. Expresia cea 
mai lapidară mustește de 
seva caldă a vieții, fiind 
caracterizată prin observa
ția exactă a ei. încă înainte 
de apariția artei așa-zis 
„culte”, la un Pîrvu Mutu 
sau Nicolae Polcovnicul și 
în atîtea alte „zugrăveli” se 
manifestă — poate fără 
știința lor — observația e- 
senței portretului sau a 
compoziției. Mai 
rii noștri artiști, 
această tradiție 
au plecat de 
chip de a vedea lucrurile. 
Marii pictori din timpul Re
voluției de la 1848 — Ne- 
gulici, Rosenthal, Barbu Is- 
covescu, și mai tîrziu un 
Aman, un Tăttărăscu, apoi 
Grigorescu, Andreescu, Lu- 

tîrziu, ma- 
continuînd 
valoroasă, 
la același

chian, Paclurea, apoi gene
rația mai apropiată de noi, 
cea a lui Tonitza, Petrașcu, 
Pallady, Brîncuși, au strîns 
în arta pe care au făcut-o 
esențe ale artei străvechi 
și au privit viața cu același 
gînd de a întruchipa în 
creațiile lor caractere, idei 
și năzuințe autentice, chiar

a tradiției

Brîn-dacă unii (Paclurea, 
cuși) au ajuns la expresii 
extrem de simple, de sinte
tice. în lucrările lor se sim
te un anume mod de a privi 
și de a gîndl care sună ar
monios cu tot ce se făcuse 
înainte.

m n ultima vreme s-a
■ discutat mult în presa 
H noastră problema spe- 
B cificului național. Spe

cificul sau caracterul 
național al unei literaturi în
seamnă originalitatea ei, în
sușirile particulare de conți
nut și de expresie pe care 
literatura unui popor le a- 
duce în creația universală. 
Viața arată că specificul na
țional este o condiție a u- 
niversalității și că cele mai 
multe șanse de universaliza
re le au operele scriitorilor 
în care vorbește mai cu pu
tere, cum spunea Ibrăileanu, 
sufletul românesc, modul 
nostru particular de a trăi, 
simt) și înțelege realitatea. 
Un ecou mondial a avut săr
bătorirea în 1962 a creației 
lui I. L. Caragiale, în 1964 
sărbătorirea lui Eminescu și 
Creangă, iar în 1965 a lui Sa
doveanu și Rebreanu. Opera 
dramatică a lui Caragiale a 
fost prezentată pe scenele 
teatrelor din cele mai înde
părtate țări, despre Emines-

Care este secretul acestei 
continuități spirituale ? Am 
mai spus-o și o repet. în 
tubul lor, culorile sînt ma
terie. Așternute însă de ar
tist pe pînză, ele devin 
spirit. Numai sentimentul 
animă pînza. Culorile așe
zate frumos, dar fără emo
ție sufletească, nu însem
nează încă pictură. Lumea 
trebuie privită cu inima, nu 
numai cu ochii, dacă vrei 
s-o înțelegi și s-o exprimi 
emoționant. Așadar, auten
ticitatea decurge din trăi
rea adîncă, în continuă vi
brație, a realității. Este de 
prisos să mai spun că rea
litatea noastră — cea pre
zentă, cea istorică — e atît 
de bogată, atît de tulbură
toare, incit este adesea 
deajuns să deschizi bine 
ochii și să participi cu toa
tă inima la vibrația ei, pen
tru a dobîndi emoția cea 
mal înaltă.

Experiența artistică a po
porului nostru nu este o în
grămădire de stiluri și de 
meșteșuguri. Ea este cu 
mult mai mult : o istorie a 
trăirii puternice a vieții. 
Viața însăși îndeamnă la 
expresia pe care noi o ad
mirăm în cele mai reușite 
tablouri ale picturii româ
nești. Să înțelegem bine a- 
cest adevăr și să medităm 
asupra lui. Cu siguranță 
că, înțelegîndu-1, vom da 
amploare talentului nostru, 
ne vom exprima mai bine 
ideile noastre artistice, vom 
realiza acele lucrări de 
mare adevăr și autentici
tate pe care Ie dorim și 
care vor fi, neîndoielnic, 
mărturii de seamă ale tim
pului nostru.

UNIVERSAL
de Al. PIRU

mo-cu s-au publicat studii 
nografice în Franța, Italia și 
Germania, au apărut noi tra
duceri din Creangă, iar 
UNESCO a inclus recent pe 
lista operelor reprezentative 
universale Ion de Liviu Re- 
breanu și Baltagul de Mi
hail Sadoveanu, traduse pînă 
în prezent în 12, respectiv 
10 limbi străine.

Dacă Ion și Baltagul, pen
tru a rămîne la aceste două 
piscuri ale literaturii româ
ne, s-au impus atenției tu
turor, faptul se datorește 
fondului lor specific național, 
originalității pe deasupra 
oricărei mode de prestigiu la 
un moment dat.

Este semnificativ ce scria 
cu prilejul apariției în lim
ba engleză a romanului Ion, 
Stephan Turner în Daily 
Worker din 15 august 1965, 
sub titlul Rumanian Classic:

de Valeria RAPEANU

trag 
sîr-

țară 
iu-

fosf 
noștri 
limbii 

patriei

unoscuse și Macedon- 
ski, ca și toți marii 
scriitori ai vremii lui, 
amarul desnădejdi- 
lor, al avînfurilor re

tezate, al visurilor risipite, 
al iluziilor spulberate. Și 
totuși ca și înaintașii lui, ca 
și cei spre care de atîtea • 
ori a privit cu un senti
ment de nobilă mîndrie 
și filial respect, și-a mărtu
risit dragostea nemărgini
tă pentru patrie :

„Prin neguri îmi 
brazda cu veche 
guință 
„A mea această 
căci este — ș-o 
besc".

In esenfă acesta a 
testamentul marilor 
artiști : „Creșterea 
românești, / Ș-a ; 
cinstire". De aceea, atunci 
cînd vrem să definim fi
zionomia culturii noastre, 
trăsăturile ce sînt ale ei 
vom afla în primul rînd me
reu proaspăta putere de 
dăruire în slujba marilor 
cauze ale poporului. Aces
tui ideal i s-a închinat de-a 
lungul veacurilor fot ceea 
ce geniul românesc a ivit 
mai măiestru, tot ce a ră
mas mai durabil, tot ceea 
ce a purtat aici, ca și pes
te mări și țări, inima 
noastră tumultoasă asemeni 
primei rapsodii a lui E- 
nescu, sufletul nostru fin- 
zînd mereu spre înălțimi

SE

„Excelentul scriitor român 
Liviu Rebreanu, dispărut în 
1944, își dă întreaga măsură 
a talentului său în Ion, po
vestire a vieții dintr-un sat 
din nordul Transilvaniei (...) 
Scris în decurs de șapte ani, 
prin reunirea unor episoade 
parțial tratate înainte în 
cîteva nuvele, Ion este o 
operă clasică a literaturii 
române și o capodoperă uni
versală".

Baltagul a fost tradus în 
limba germană în 1936 și a 
fost reeditat de atunci încă 
de două ori, ultima oară în 
1958. Iată ce scria profesorul 
Klaus Heitman de la Univer
sitatea Marburg /Lohn- din 
Republica Federală Germană 
despre această operă a lui 
Mihail Sadoveanu în 1960 : 
„Nu cred că observatorul 
străin greșește atunci cînd 
este de părere că în interva
lul dintre Miorița și Balta
gul — aceste două puncte 
culminante ale autodefinirii 
artistice a sufletului româ- 

ca semeafa coloană a 'ul 
Brâncuși, gîndurile noastre 
adînci ca un vers de Emi- 
nescu. Începînd cu croni
carii care au scris pentru 
ca „să nu se uite lucruri
le și cursul țării’ și mergînd 
pînă astăzi, oriunde am 
privi, spre orice pisc al ar
fei românești ne-am în
drepta privirile, această 
neostenită dragoste de țară 
o aflăm ca o statornică 
prezență.

Dar mai mult decît atît, 
ceea ce te impresionează 
ori de cîte ori cauți să re
faci căile de dezvoltare ale 
culturii române, ceea ce 
te reține cu o forță irezis
tibilă este prezența scrii
torilor, artiștilor și savanți- 
lor în toate momentele ho- 
tărîtoare ale istoriei patriei. 
Fiecare piatră a istoriei 
moderne, fiecare moment de 
răscruce al vieții acestui 
popor, fiecare dată ce s-a 
înscris în șirul evenimente
lor hofărîfoare i-a aflat pe 
marii creatori nu numai ca 
martori, dar și ca partici
pant ce și-au dăruit une
ori nu numai lumina talen
tului lor precum Nicolae 
Bălcescu — dar și viața. A- 
tunci cînd vorbim despre 
„actualitatea clasicilor* se 
cuvine să nu uităm că, ală
turi de marile satisfacții es
tetice pe care operele lor 
ni le oferă, viața și scrisul 
multora dintre ei reprezintă 
și o pildă de ținută etică

neso — a avut loc o trans
formare profundă a modului 
în care poporul român re
acționează la loviturile sor
tii, că o dată cu secolul XIX 
începe să se formeze o nouă 
conștiință a întregii națiuni 
despre demnitatea, drepturile 
și forțele sale și că — dacă 
acceptăm că marea literatu
ră simbolizează procese co
lective — aceasta și-a găsit 
expresia prototipică în crea
ția lui Mihail Sadoveanu".

Gum vedem, devin univer
sale operele scriitorilor ro
mâni care exprimă în chip 
original un aspect al spiri
tului contemporan, însuși
rile proprii ale sufletului 
românesc, determinate de 
condiții istorice speciale 
(Klans " 
odată 
rește 
tocmai 
sebesc 
țele dominante ale romanu
lui occidental modern). 
La Rebreanu ca și la 
Sadoveanu și la toți scrii
torii români de valoare uni
versală, caracterul national 
nu ține de amănuntul exte
rior, accidental, nici de un 
canon estetic teoretizat la 

ale 
determinate 

istorice
Heitman arată tot- 
că ceea ce cuce- 
la Sadoveanu sînt 
trăsăturile care deo- 
creatia sa de tendin-

șl cetățenească, de pa
triotism. Nici una din 
personalitățile ce s-au în
scris în pantheonul spi
ritualității românești nu a 
sfat nici departe nici deo
parte de viața celor din 
mijlocul cărora au pornit. 
Au considerat slujirea po
porului, a țării, prezența și 
angajarea în marile lui bă
tălii ca suprema rațiune a 
existenței lor și au împlinit 
această datorie înfruntînd 
adesea pericole, lipsindu-se 
de multe ori de bucuriile 
vieții și de tihnă. Aceasta 
a fost generația anului 1848 
și a Unirii : închiși în tem
nițe sau surghiuniți după 
înfrîngerea revoluției, au 
fost în fruntea mișcării u- 
nioniste, au insuflat mase
lor nădejdi și speranțe, 
ziarele aflate sub condu
cerea lor au fost stin
darde ale acțiunii.

Două decenii mal tîrziu, 
cînd țara noastră și-a cu
cerit independența, avîinul 
ostașilor a chemat pensula 
măiastră a lui Nicolae 
Grigorescu, versul înaripat 
al lui Alecsandri, ritmurile 
tinerești ale poeziei lui 
Macedonski. Cu cîtă emoție 
au vorbit și Alecsandri și 
Grigorescu despre străluci
tele fapte de eroism aie 
„ostașilor noștri’ ce au cu
cerit cu sîngele mult visata 
neatîrnare.

Cultura românească a 
fost o cultură a cetății, 
scriitorii noștri înaintați au 
creat și au luptat în adevă
ratul înțeles al cuvîntuiui. 
Au fost alături într-o splen
didă și impresionantă uni
tate ori de cîte ori țara a 
trecut prin momente de 
grea cumpănă. Departe de 
patrie, inima lui Caragiale 
n-a rămas insensibilă la ma
rile dureri ale poporului său 
și în 1907 a scris acel ne
muritor pamflet: „Din pri
măvară pînă-n toamnă", mo
del deopotrivă de curaj ce
tățenesc și de artă; Nicolae 
lorga a publicat atunci zgu
duitoarele sale articole, 
unele din cele mai patetice 
acte de acuzare la adresa 
claselor sfăpînitoare; Vla- 
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un moment dat, ci de o con
cepție superioară, nelegată 
de modă. Gînd a apărut Ion, 
în 1920, literatura română 
pendula Intre traditionalism 
șl modernism, doctrine ex
clusiviste, una absolutizînd 
experiența cîștigată, alta fe- 
tișizînd inovația pentru ino
vație. Adevărata creație nu 
putea rezulta (și nici n-a re
zultat) din una sau din alta, 
din semănătorism ori din da
daism, ci numai dintr-o sin
teză între tradiție și inovație. 
Ion se delimitează de litera
tura semănătoristă romantic 
paseistă și superficial socia
lă, prin zugrăvirea obiectivă, 
realistă, a realităților satului 
și sufletului rural, fără a 
evita lumea orașului și a- 
proape dezinteresîndu-se de 
stil. Critica profesorală ca 
și cea artistică a formulat 
obiecții care astăzi ne apar 
ca o curiozitate a vremii.

Zece ani mai tîrziu, cînd 
a apărut Baltagul, proza ro
mânească experimentase, și 
nu f ră succes, „metoda" 
proustiană, romanul fante
zist, romanul eseistic, în 
vreme ce Sadoveanu păstra 
modul său propriu de po

huță a spus monarhului: 
„Nu fi-ai iubit poporul ma
iestate’; Luchian prezenta 
tabloul tragic al mizeriei ță
rănești, iar savanții Ion Can- 
tacuzino și Dimifrie Voinov 
erau prezenți la întrunirile 
publice, fiind și ei de par
tea țărănimii. Imaginile pri
mului război mondial ni-1 
înfățișează alături pe Geor
ge Enescu aducînd cu vioa
ra sa în spitale sau pe 
scene improvizate alinarea 
suferințelor și nădejdea u- 
nor vremuri senine, în tran
șee cu arma în mînă lup- 
tînd pentru apărarea țări) 
pe Camil Petrescu, Perpes- 
sicius, Mihail Jora, Felix 
Aderca, Victor Ion Popa. 
La 13 decembrie 1918 Gala 
Galacfion și Tonitza spu
neau adevărul despre ma
nifestația muncitorilor re
primată sîngeros.

Cine caută să descifreze 
liniile directoare ale cul
turii noastre va fi mereu 
izbit de această permanen
ță a conștiinței cetățenești. 
Ar fi imposibil să amintim 
aici toate evenimentele și 
împrejurările în care s-a 
manifestat solidaritatea inti
mă a creatorilor noștri cu 
viața și istoria țării. Dar 
n-am putea uita nici o clipă 
acel front ostil fascismului 
care a cuprins cărturarii cei 
mai de seamă ai acestei țări 
lorga. Sadoveanu, Enescu, 
Arghezi, spiritele cele mai 
combative ca Tudor Teo- 
dorescu Braniște, Aurel Ji- 
quide, N. D. Cocea, Zaharia 
Stancu, Miron Radu Pa- 
raschivescu, Geo Bogza și 
mulți alții.

Cultura românească s-a 
făurit în raport direct cu rea
litățile naționale, iar crea
torii ce au însemnat cu o- 
pere durabile istoria ei de 
ieri și de azi, aceste cerințe 
le-au avut mereu înainte. 
Unii, precum Bălcescu, A- 
lecsandri, Kogălniceanu, 
Bolinfineanu, Alexandres- 
cu, Ciprian Porumbescu, 
au participat nemijlocit la 
lupta pentru progres so
cial și realizarea uni
tății naționale. Alții, pre
cum Eminescu, Hașdeu,

vestire în stil de epos popu
lar. Oglindind chipul vi
guros al omului din po
por, însușirile sale caracte
ristice, simțul său de drep
tate, Sadoveanu opunea de 
fapt o întreagă umanitate, 
societății burgheze domina
tă de legi de tip mercantil, 
într-o formă aproape imper
sonală, Sadoveanu scrie o 
operă impecabilă, profund 
specifică, situîndu-se printre 
permanentele literaturii uni
versale.

în raportul său la Gon- 
gresui al IX-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că „artei și literatu
rii le sînt proprii preocupa
rea pentru continua înnoire 
și perfecționare creatoare a 
mijloacelor de exprimare ar
tistică" și că „trebuie înlă
turată orice tendință de ex
clusivism sau rigiditate ma
nifestată în acest domeniu", 
dar că esențialul este ca în 
stilul său propriu, păstrîn- 
du-și individualitatea, fie
care artist „să manifeste o 
înaltă responsabilitate pen 
tru conținutul operei sale, 
să urmărească ca ea să-și 
găsească drum larg spre 
mintea și inima poporului". 

lorga, Caragiale, Camil Pe
trescu, au mînuit pamfletul 
spunînd adevăruri cutre
murătoare despre clasele 
exploatatoare. Au greșit 
uneori atunci cînd au dat 
soluții sau au căutat să in
dice pricinile răului. Dar 
au avut o nedesmințită 
dragoste pentru popor spre 
care gîndurile lor s-au în
dreptat mereu. De aceea 
ani de zile numele lor au 
fost prezente cu statornicie 
în presă. Și chiar dacă Emi
nescu blestema ceasurile în 
care aștepta telegramele 
Havas în mizerabilele în
căperi ale ziarului „Timpul’, 
multe pagini din publi
cistica sa rămîn expresia 
unui interes deosebit pen
tru soarta milioanelor de 
truditori ai pămîntului. Pen
tru că așa cum spunea Ni
colae lorga : „Nu, el n-ar 
fi consimțit, de dragul nici- 
unei teorii și niciunui l- 
deal estetic, să se izoleze 
de viața întreagă a po
porului său...’.

Necontenit înaintașii noș
tri au sporit această zestre 
de aur a conștiinței civice, 
a prezenței permanente în 
viața poporului lor, alături 
de care inimile le-au vibrat 
la unison.

Este o zestre pe care 
scriitorii și artiștii de astăzi 
au îmbogățif-o în ultimele 
două decenii cu infinite 
nuanțe, adăugîndu-l senti
mentul participării nemij
locite la împlinirea unor 
năzuințe de veacuri. Cele 
douăzeci și una de trepte 
ale istoriei contemporane 
urcate de poporul nostru 
au fost însoțite de cuvîntul 
scriitorilor și artiștilor ce 
au trăit bucuria de a fi nu 
numai cronicarii acestor 
vremuri de imense prefa
ceri, dar și de a contribui 
prin întreaga lor creație la 
mersul înainte al societății, 
la transformarea conștiin
țelor.

Această tradiție ce ne 
este scumpă și dă culturii 
noastre culoarea ei specifi
că își află astăzi împlinirea 
și desăvîrșirea.

In literatura română ac
tuală pot fi semnalate pro
grese sau cel puțin căutări 
în direcția perfecționării 
mijloacelor artistice de ex
primare, trecerea în poezie 
de la modul declarativ, la 
modul metaforic, adecvat 
conținutului. Nu au fost evi
tate însă complet obscurita
tea, prolixitatea sau teribi
lismul, care tin de modali
tăți poetice consumate, de
pășite chiar de cei care 
le-au cultivat odinioară la 
noi ca și aiurea. Și în proză, 
în afară de inovațiile de 
substanță, apreciabile, mai 
constatăm și mimarea unor 
experiențe fie de mult a- 
bandonate, fie în curs de 
desfășurare, dar care n-au 
obținut decît adeziuni izo
late. Abordarea unor idei și 
sentimente străine modu
lui nostru de viată, precum 
ideea de necomunicabilitate 
între oameni, ideea de spai
mă în fata universului, de 
neliniște metafizică, de tra
gism gratuit, de absurditate 
și irationalitate radicală, nu 
poate duce în cel mai bun 
caz decît la pastișă și paro
die 4 nu poate dura mai 
mult decît durează moda.



SCINTEIA PAGINA 5

A apărut
CORESPONDENȚA DIN. BERLIN

Miercuri la prînz, tovarășul Pe
tre Lupu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R. P. Bulgaria, con
dusă de tovarășa Ani Spanceva, 
secretar al C.C. al U.T.C.D., care 
se află în tara noastră, la invi
tația C.C. al U.T.C.

La primire au participat tova
rășii Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., și Elena Po- 
parad, secretar al C.C. al U.T.C.

în aceeași zi delegația C.C. al 
U.T.C.D. a fost primită la C.C. al 
U.T.C. de tov. Petru Enache. La 
discuții, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat secretari, 
membri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

După-amiază, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, a oferit un cocteil

Seara, tov. Petru Enache a ofe
rit o masă prietenească în cinstea 
delegației.

Socialiste România
nr. 1/1966

// Cărbunele Cottbus-ului

Stimulente pentru valorificarea 
cînepii, teișorului și inului

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Teodor Marinescu 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, în locul tovară
șului Nicolae Guină, care a primit 
alte însărcinări.

Printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri a fost stabilit regimul 
de contractare și achiziție la tul
pinile de cînepă, teișor și in cu 
capsule pentru fibră. Potrivit Ho
tărîrii, Ministerul Industriei Ușoa
re, prin întreprinderile din subor- 
dinea sa, poate încheia în fiecare 
an, pînă la terminarea însămînță- 
rilor cu cooperativele agricole, 
membrii acestora și producătorii 
individuali, contracte anuale — pe 
bază de relații comerciale — pen
tru cumpărarea de tulpini de cî
nepă, teișor și in cu capsule pen
tru fibră. Contractele cu coopera
tivele pot. fi încheiate și pe 
multi ani.

Prețurile de contractare se 
bilesc în funcție de calitate, 
riind între 0,70 lei/kg și 1,40 lei/kg 
pentru tulpini de cînepă și teișor 
pentru fibră și de la 0,90—2,65 lei/ 
kg pentru tulpini de in cu capsule 
pentru fibră.

Producătorii beneficiază de anu
mite avantaje. Pentru cantitățile 
de tulpini de cînepă și teișor de 
calitatea I și a Il-a predate pînă 
la 1 septembrie ale fiecărui an 
primesc un spor de preț de 100 lei/ 
tonă. Cei care predau cel puțin 60 
tone tulpini de cînepă și teișor vor 
primi pentru întreaga cantitate li
vrată un spor de 60 lei/tonă, iar 
pentru cel puțin 200 tone predate 
vor primi pentru întreaga cantitate 
livrată un spor de preț de 120 
lei/tonă. Producătorii primesc, de 
asemenea, semințele necesare în- 
sămînțării și reînsămînțării supra
fețelor prevăzute în contracte la 
prețul de 2,72 lei/kg pentru cele 
de cînepă și de 1,15 lei/kg cele de 
in.

Tulpinile de cînepă, teișor și in 
cu capsule pentru fibră predate 
peste cantitățile înscrise în con
tracte se plătesc în aceleași con
diții ca și cele livrate îh cadrul 
contractelor,

Cooperativele agricole, membrii 
acestora și producătorii individuali 
din raioanele de dea) și munte, 
care vînd statului pe bază de con
tracte tulpini de in cu capsule pen
tru fibră, pot cumpăra la prețul cu 
amănuntul cîte 260 kg porumb 
pentru fiecare 1 000 kg tulpini de

in de calitate superioară (I și a 
Il-a) și cite 150 kg porumb pentru 
fiecare 1 000 kg tulpini de calitatea 
a III-a șl a IV-a.

Se pot achiziționa tulpini de cî- 
nepă, teișor și in cu capsule pen
tru fibră de la producătorii care 
nu încheie contracte la prețurile 
pe calități prevăzute în Hotărîre, 
fără alte avantaje.

Prevederile Hotărîrii se aplică 
începînd cu recolta anului 1966.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 3 din ziua de 19 ianuarie 1966 au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

35 11 36 37 33 40. Numere de re
zervă : 20 6. Fond de premii : 707.935 lei.

Numărul pe luna ianuarie 1966 
ai revistei „Lupta de clasă” se 
deschide cu editorialul început 
de nou cincinal. în continuare, re
vista publică articolele : Unirea 
Principatelor Române de NICHI- 
TA ADÂNILOAIE, Valorificarea e- 
ficlentă a rezervelor agriculturii 
de GHEORGHE NECULA, Folosi
rea pîrghiilor valorice în activita
tea stațiunilor de mașini și trac
toare de RADU MĂNESCU, Auto
matizarea, factor esențial al eco
nomiei moderne de GHEORGHE 
TUNSO1U, Cercetarea în domeniul 
electronicii de MIHAI DRAGANES- 
CU, MIRCEA PETRESCU, Dante și 
epoca sa de NINA FAQON.

Sub titlul „Din experiența mun
cii de propagandă” sînt publicate

materialele : Unitatea dintre stu
diu și practică de ANASTASE FO- 
TACHE, Propaganda prin confe
rințe de NICOLAE GAVRILESCU, 
In sprijinul procesului instructiv- 
educativ de AUREL LOGHIN ; iar 
sub titlul „Opinii cu privire la 
probleme ale învățămîntului su
perior" revista inserează artico
lele : Orientarea învățămintului 
universitar șl pedagogic superior 
de NICOLAE APOSTOLESCU, Să 
adaptăm pregătirea specialiștilor 
la cerințele vieții de MARCEL 
PARASCHIVESCU.

Revista mai cuprinde documen
tarul Programul Partidului Comu
nist Portughez, precum și rubri
cile „Critică și bibliografie” și 
„Cuvîntul cititorului".

mai

sta-
va-

PLENARE ALE COMITETELOR UNIUNILOR 
SINDICATELOR PE RAMURI DE PRODUCȚIE

« La Livezeni, în apropierea orașului 
Petroșeni, au început lucrările de organi
zare a unei noi mine. Continuă în ritm 
intens lucrările pentru deschiderea minelor 
Dîlja, Bărbăteni și Paroșeni.

în zilele de 17 și 19 ianuarie 1966 au 
avut loc ședințele plenare ale Comitetelor 
uniunilor sindicatelor pe ramuri de pro-

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a primit miercuri la a- 
miază la sediul Comitetului pe 
conducătorii Ansamblului de stat 
de cîntece și dansuri populare al 
R. P. Albania. A fost de față, Răpi 
Gjermeni, ambasadorul R. P. Alba
nia la București.

în aceeași zi, membrii ansamblu
lui s-au întîlnit, la Asociația oame
nilor de artă din instituțiile teatra
le și muzicale, cu reprezentanți ai 
ansamblurilor artistice din Capi
tală.

Seara, la sala Teatrului C.C.S., 
solii artei populare albaneze au 
prezentat cel de-al doilea specta
col al turneului lor în țara noastră.

La expoziția „Sistematizarea unei așezări ru
rale", deschisă în sălile Casei arhitectului 

din București Foto s R. Costin

ducție. Plenarele au analizat contribu
ția sindicatelor la îndeplinirea planului de 
stat, a angajamentelor în întrecerea so
cialistă pe anul 1965. Au fost dezbătute 
măsurile ce ■ trebuie luate pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1966, a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pe întregul an și 
în cinstea zilei de 8 Mai, cea de-a 45-a ani
versare de la crearea P.C.K.

® Se lărgește baza turistică. Anul acesta 
vor fi date în exploatare noua aripă a ho
telului Athenee Palace din Capitală, 
iar la Mamaia, hoteluri însumînd 1 000 de 
locuri. începe realizarea unor ansambluri 
de cazare cu circa 4 000 locuri la Mamaia 
și construcția de noi hoteluri la București, 
Arad, Oradea, Iași, Turnu Severin și 
Tulcea.

• La Casa agronomului din Măgura- 
Bacău s-a deschis un curs de trei săptă
mâni pentru brigadierii de cîmp din coo
perativele agricole de producție. Anul a- 
cesta vor fi instruite aici peste 3 000 de 
cadre de conducere din agricultura re
giunii.

® în zona de vest a orașului Oradea, în 
vecinătatea uzinei de alumină va fi am
plasată o nouă fabrică de zahăr. S-au 
și comandat circa 2 000 tone utilaje.
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® Ieri, Filarmonica de stat din Ploiești 
a dat un concert simfonic — ultimul 
din ciclul „Simfonia în secolul XX“—la 
care și-a dat concursul pianistul Geor
ges Bernad din Elveția.

® Pe scena Teatrului de Stat din Con
stanța 
mieră 
țigan" 
gan.

a fost prezentată ieri a patra pre- 
a stagiunii, opereta „Dragoste de 
de F. Lehar, în regia lui Ion Dru-

ATENȚIE AUTOMOBILIȘTI !

• Colectivul Teatrului Național „Va- 
sile Alecsandri" din Iași face în prezent 
ultimele pregătiri în vederea reluării în 
zilele de 23 și 24 ianuarie a spectacolu
lui cu piesa „Povestea Unirii" de Tudor 
Șoimaru.

• La Copșa Mică au fost date în folo
sință noi unități comerciale : un magazin 
de textile și confecții, unul specializat în 
vînzarea mezelurilor și brînzeturilor și, un 
centru de phne. (De la Traian Dumitres
cu, corespondent voluntar).

• După o evidență „la zi" a secției orga
nizatorice a Sfatului popular regional Ga
lați, rezultă că în perioada care a trecut 
de la ultimele alegeri au fost rezolvate 
6 000 de propuneri gospodărești, primite 
din partea cetățenilor.

® Pe strada Victoriei din Brăila, la par
terul unui nou bloc, s-a amenajat o micro- 
policlinică pentru copii. Noua unitate sa
nitară este prima de acest fel din orașul 
Brăila.

® în mai multe schele petroliere din țară 
a fost experimentat cu rezultate bune la 
cimentarea sondelor de mare adîncime 
un nou produs chimic numit întîrzietorul 
de priză, realizat din deșeurile provenite 
de la... vinificație.

Circulînd cu viteză excesivă pe șo
seaua Pitești-Cîmpulung, conducătorul 
auto Mihalache Alexandru a încercat 
să depășească altă mașină. Drumul fi
ind alunecos, a derapat, intrînd în șan
țul șoselei unde s-a lovit de un copac. 
Din cauza neatenției unor conducători 
de autovehicole, în ultimele zile au avut
loc mai multe accidente pe drumuri
alunecoase, soldate cu răniți și avarieri 
de autovehicule.

Pe șoseaua numărul 97, mașina stră
bate în goană distanța de la Dresda 
la Cottbus. Nu departe de Hoyers
werda, coșuri înalte anunță o așezare 
industrială. Este marele combinat „Sch
warze Pumpe” — „Pompa neagră". 
Numele vine de la o veche cîrciumi- 
oară care, lăsată intactă, este arătată 
azi celor ce trec prin aceste locur'. 
Acum 10 ani, așezaji la o simplă masă 
de seînduri, cîțiva proiectanji și ingi
neri au desfăcut aici planurile unui 
viitor combinat. Pe cuprinsul acestor 
meleaguri nu se aflau atunci decît o 
pădurice și o cîmpie liniștită. Dar în 
vara lui 1955 liniștea a tost întreruptă 
și excavatoare puternice au smuls pri
mii copaci din rădăcini. Oamenii fă
ceau loc unor rădăcini mult mai pu
ternice.

...Parcurgi azi în combinat străzi și 
alei care însumează nu mai puțin de 
93 de kilometri ; privești refeaua de 
fevi și tuburi care șerpuiesc printre 
instalațiile complicate ; stai de vorbă 
cu unii din miile de oameni care 
lucrează aici. Și te gîndeșfi că un 
deceniu nu-i prea mult pentru trans
formările realizate lîngă Hoyers
werda.

Prelucrînd în mod superior cărbu
nele brun care se extrage „la zi” din 
împrejurimi, „Schwarze Pumpe' dă 
cocs, brichete, produse chimice. Lo
cul construcjiei a fost ales cu chib
zuință deoarece nu departe de com
binat se află zăcăminte de cărbune 
evaluate la 600 milioane tone. Dato
rită marilor investiții ale statului și 
muncii neobosite a oamenilor, com
binatul ocupă de pe acum un loc de 
frunte în peisajul industrial al R. D. 
Germane ; anul trecut, el a produs 
însemnate cantități de gaz, cocs și 
brichete. „Aici nimic nu se pierde' 
— obișnuiesc să spună lucrătorii com
binatului. Chiar ceea ce ar părea 
la un moment dat că împiedică 
buna desfășurare a muncii — praful, 
reziduurile — este folosit, sub o for
mă sau alta, în procesul de pro
ducție.

Caracteristic combinatului este ne
contenita lui prefacere, „dilatare" —am 
putea spune. Acum muncitorii de aici 
trăiesc cea de-a treia fază a construc
ției. Este în plină desfășurare munca 
la instalafia de gazeificare sub presi
une, la uzina energetică Est, la o nouă 
fabrică de brichete, ia noile cocserii, 
la secțiile de produse finite. Se pre
vede ca peste cîfiva ani, cînd va 
funefiona cu întreaga capacitate pro
iectată, combinatul să producă anual 
1,8 milioane tone cocs, circa 12,5 mi
lioane tone brichete, 4,8 miliarde me
tri cubi gaz’ etc.

*
Pentru R. D. Germană cărbunele 

constituie o principală sursă de ener
gie electrică și materii prime. Termo
centralele, transporturile, industria chi- 
mbw—mniiMW w ihmbm&ebmbbct

mică, industria constructoare de ma
șini, industria ușoară nu-și pot desfă
șura activitatea fără cărbunele brun. 
El nu constituie numai un valoros 
combustibil, ci și un important pro
dus de bază pentru materiale plas
tice, uleiuri minerale, coloranți, me
dicamente și numeroase alte produse.

Am avut prilejul de a discuta cu dr. 
H. Bernstein, unul din conducătorii 
industriei cărbunelui din R. D. Ger
mană.

— Extracfia de cărbune brun — a 
spus el — a cunoscut în anii de după 
război o mare dezvoltare. Dacă înain
tea celui de-al doilea război mondial 
au fost objinute pe teritoriul de azi al 
R.D.G. 97,5 milioane tone cărbune 
brun, în 1964 minele de suprafață, 
care au cunoscut o mare extindere, au 
aprovizionat economia țării cu 256 mi
lioane tone. In ultimii 20 de ani au 
fost deschise 31 noi exploatări, iar 
pentru următorii ani se prevede o și 
mai mare dezvoltare. Astfel, noua 
mină Welzow-Sud, care va fi cea mai 
mare din R.D.G., va livra începînd din 
acest an peste 20 milioane tone de 
cărbune care va fi dirijat spre com
binatul „Schwarze Pumpe”.

în urma prospecțiunilor făcute s-a 
stabilit că rezervele de cărbune brun 
ale R.D.G. însumează aproximativ 30 
miliarde tone, din care există condiții 
de exploatare pentru două treimi. 
Extracfia va crește an de an. Aseme
nea sarcini sporite cer imperios in
troducerea tehnici' noi în exploată
rile miniere. In acest sens se folo
sesc pe scară fot mai largă agregate 
complexe, compuse din excavatoare 
și poduri rulante transportoare. In 
ultimul timp au intrat în exploatare 
11 poduri rulante noi, dintre care 
două cu cîte o capacitate de trans
port de 35 milioane metri cubi pe an.

Pe lingă excavatoarele cu poduri 
rulante, este mult răspîndită și exploa
tarea pe bandă, metodă care se in
troduce și în minele de la Welzow- 
Sud. Excavatoare de mari proporții, ca 
D.S.-3 150, care au cupe cu o capaci
tate de peste 3 metri cubi, asigură, 
împreună cu celelalte utilaje, un ran
dament ridicat.

Utilajele pentru minele de cărbune 
brun sînt produse de patru întreprin
deri specializate ; uzina „Lauchham
mer” este profilată să realizeze po
duri rulante și excavatoare, fabrica 
din Kothen — instalații pentru trans
portul sterilului, „V.T.A.” din Leipzig 
produce utilaje de încărcat și de 
transport, iar întreprinderea „Gheor
ghi Dimitrov' — excavatoare mari.

Introducerea tehnicii noi în exploa
tările miniere și dezvoltarea continuă 
a extracției cărbunelui brun constituie 
o preocupare de seamă a constructo
rilor socialismului din R. D. Germană.

Oiympia Ljubljana 5-0
sala Floreasca din Capitală 
întîlnit ieri echipele mascu- 
de tenis de masă C.S.M. 
și Olympia Ljubljana (lu-

„Cupei 
Sportivii 

scorul de

campionilor 
români au 
5 — 0, ca- 
fel pentru

în 
s-au 
line 
Cluj
goslavia) în cadrul sferturilor de 
finală ale 
europeni”, 
învins ou
lificîndu-se în acest 
semifinalele competiției. Rezultatele 
tehnice: Giurgiucă—Klevisar 16 — 
21; 21—8; 21—16; Rethi—Vecko
21—8; 21—11; Sentivani—las viei
19—21; 21—15; 21—11 ; Giurgiu
că—Vecko 21—15; 21—11; Rethi — 
Iasvici 21—19; 19—21; 21—11.

ÎN CÎTEVA
• Selecționata masculină de handbal 

a Bucurețtiului a cîștigat turneul de la 
Essen, la care au mai participat și re
prezentativele orașelor Essen și Muel
heim. Handbaliștii români au întrecut 
pe Essen cu 12—9 (3—6) și pe Muelheim 
cu 17-7 (9—1).

• Selecționatele de rugby XIII ale 
Franței și Angliei s-au întîlnit la 
Perpignan. Au învins sportivii francezi 
cu 18—13.

• în runda a Il-a a turneului inter
national feminin de șah de la Bever- 
wijk, campioana României, Alexandra 
Nicolau, a ob(inut o nouă victorie cîști- 
gînd la Litmanovicz (Polonia). Nicolau 
conduce în clasament cu 2 puncte. 
Cealaltă reprezentantă a tării noastre, 
Elisabeta Polihroniade, a remizat cu 
Katia Jovanovici (Iugoslavia). Alte re
zultate : Chaude de Silans (Franța) —

RÎNDURI
Radzikowska (Polonia) remiză ; K. Jova- 
novici (Iugoslavia)—Malypetrova (Ceho
slovacia) remiză ; partidele Vreeken 
(Olanda)—Karakas (Ungaria) și Heems- 
kerk (Olanda)—Timmer (Olanda) s-au 
întrerupt.

în turneul masculin s-a terminat nu
mai partida Teodor Ghitescu—Jongsma 
(Olanda), în care jucătorul român a ob
ținut victoria. Celelalte partide s-au în
trerupt.

0 întîlnirea de volei masculin A. C. 
Casablanca—T.S.K.A. Moscova, contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni", a 
revenit voleibaliștilor sovietici cu sco
rul de 3—0. învingătorii s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

s La Riga s-a desfășurat meciul de 
hochei pe gheată dintre echipa locală 
Daugava și selecționata orașului Bucu
rești. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (1—1; 2—1; 1—0).

Inaintind perseverent pe drumul 
întărim cooperativelor agricole

(Urmare din pag. I) 

liștilor agricoli și este rezultatul 
unei temeinice munci colective, 
duce întotdeauna la obținerea de 
rezultate bune. în această privință 
sînt semnificative cîteva dintre 
realizările unor cooperative agri
cole de producție.

în urma unui schimb de expe
riență, care a avut loc la secția Po- 
păuți a stațiunii experimentale a- 
gricole Suceava, președintele coo
perativei agricole de producție din 
Horodiștea, tov. Gheorghe Gavril, 
consultîndu-se cu un număr mare 
de cooperatori, a propus adunării 
generale să înființeze o îngrășăto- 
rie de porci. După ce a demonstrat, 
cu calcule economice, avantajele pe 
care le va obține cooperativa, a- 
aunarea generală a cooperatorilor 
a aprobat înființarea îngrășătoriei. 
în adunarea generală numeroși 
cooperatori au venit cu propuneri 
concrete privind folosirea unor re
surse locale de materiale de con
strucție și au ales pe cei mai pri- 
cepuți dintre ei să lucreze ca 
îngrijitori. Pe lîngă faptul că în- 
grășătoria, care are o capacitate 
de 600 de capete, s-a ridicat într-uu 
termen scurt, prin folosirea de ma
teriale ieftine, s-au realizat mari 
economii față de deviz. Deși în- 
grășătoria a intrat în producție în 
cursul anului 1965, cooperativa din 
Horodiștea a și vîndut statului pri
mele sute de porci grași. în anul 
trecut, cooperativa a realizat un 
venit bănesc de 2 641 000 de lei, 

dintre care aproape 700 000 de lei 
numai din sectorul zootehnic.

Și în alte cooperative agricole 
de producție, ca urmare a faptului 
că președinții, inginerii, contabilii 
și ceilalți membri ai consiliului se 
consultă cu masa largă de coope
ratori, sînt stabilite cele mai im
portante acțiuni menite să ducă la 
sporirea producției. La cooperati
va agricolă din Hilișeu aprovizio
narea cu apă a sectorului zooteh
nic se făcea de la distanță mare, 
îngreunînd munca îngrijitorilor. 
Consiliul de conducere a su
pus această problemă dezbaterii a- 
dunării generale. Cooperatorii au 
propus captarea unor izvoare și in
troducerea apei la fermele de vaci, 
lucrare care s-a executat. Această 
măsură a ușurat mult munca în
grijitorilor, contribuind totodată lă 
creșterea producției de lapte. Lu
cruri asemănătoare s-au petrecut și 
în cooperativa agricolă din Ibă- 
nești.

în activitatea sa, comitetul ra
ional de partid Dorohoi a urmărit 
în permanență întărirea rolului și 
răspunderii consiliilor de conducere 
din cooperativele agricole pentru 
toate acțiunile pe care le între
prind. Membri ai biroului comite
tului raional de partid, ai comite
tului executiv al sfatului popular 
raional și ai consiliului agricol ra
ional iau parte la ședințele consilii
lor de conducere ale cooperativelor, 
și îndeosebi la cele care se țin la 
fiecare sfîrșit de an. Cu acest prilej 
se discută în mod amănunțit felul 

cum membrii consiliilor de condu
cere s-au achitat de sarcinile pe 
care le-au avut de îndeplinit în pe
rioada analizată, se stabilesc mă-- 
șurile care urmează să fie luate. 
Astfel, s-a încetățenit bunul obicei 
ca președintele să se consulte cu 
ceilalți membri din consiliul de 
conducere, cu brigadierii și coope
ratorii fruntași asupra problemelor 
ce urmează a fi supuse dezbateri
lor în adunarea generală.

Au fost însă și cazuri cînd, din 
pricina faptului că președintele lu
cra de unul singur, nu se consulta 
cu ceilalți membri ai consiliului de 
conducere, iar în adunările genera
le nu se discutau unele probleme 
importante, au fost luate măsuri 
care nu au corespuns intereselor 
dezvoltării cooperativei. O astfel de 
situație a fost la cooperativa agri
colă din Concești, unde fostul pre
ședinte Constantin Ungureanu pri
vea măsurile ce le lua prin prisma 
intereselor sale personale. Sesizînd 
această situație, comitetul raional 
de partid a sprijinit mai îndeaproa
pe această unitate. Adunarea ge
nerală a cooperativei a ales ca pre
ședinte pe Dumitru Landea, un om 
priceput, harnic, bun organizator, 
care în întreaga sa activitate pune 
mai presus de orice interesele ob
ștești. Nu după multă vreme, lu-

Există un „stil

(Urmare din pag. I)

După părerea mea, este bineve
nită strădania și preocuparea fo
rurilor de învățămînt, a pedagogi
lor de a crea, în ultimii ani de 

crurile au început să meargă pe 
un făgaș bun. Această cooperativă, 
care în trecut era slab dezvoltată, 
acum a trecut în rîndul unităților 
fruntașe. Actualul președinte, ca și 
inginerul Ion Călugăreanu, conta
bilul șef Constantin Grosu, se 
bucură de stima și de încrederea 
cooperatorilor, pentru că sînt tot 
timpul în mijlocul lor, se consultă 
cu ei, țin seama de părerea lor.

Sînt unele cazuri cînd președinții 
de cooperativă, fără a se consulta 
cu ceilalți membri din consiliul de 
conducere, cu cooperatorii, fac in
vestiții neeficiente. La cooperative
le agricole din Darabani, Cîndești, 
Mihăileni și altele, au fost procu
rate de mai bine de un an asper- 
soare care stau nefolosite în maga
zii. La Trestiana„și Brăiești în
semnate cantități de folii de polieti
lenă în care s-au investit sume im
portante, stau nefolosite.

Comitetul raional de partid se va 
îngriji și de acum înainte de în
drumarea și de sprijinirea coope
rativelor agricole, a consiliilor de 
conducere, astfel ca la baza activi
tății acestora să stea principiul 
muncii colective. Ne vom ocupa în 
continuare de întărirea rolului a- 
dunării generale, forul suprem de 
conducere în cooperativa agricolă.

universitar?

liceu, premizele reducerii deosebi
rilor dintre aceste două forme de 
studiu. Orice măsuri în această 
direcție sînt. fără îndoială, salu
tare. La îndemîna noastră, a ca
drelor universitare stau însă mij

loace importante — pe care mi se 
pare că nu le folosim cu destulă 
eficiență — pentru a-i deprinde pe 
studenți să-și însușească un stil 
de muncă propriu învățămîntului 
universitar. Activitatea universi
tară mi-a permis să cunosc mai 
îndeaproape preocupările, gîndu- 
rile, psihologia începătorilor, a 
„bobocilor", cum sînt numiți în 
glumă de către „veteranii" din ul
timii ani ai facultății. Majoritatea 
covîrșitoare a .acestor tineri s-a 
consacrat studiului universitar din 
dorința de a se specializa, de a 
deveni oameni culți și cît mai fo
lositori societății socialiste. Dincolo 
însă de acest mare deziderat, fie
care îșl ordonează viața de stu
dent după oarecari considerente 
proprii. Unii, mulțumiți că s-au 
eliberat de „corvoada" studierii di
feritelor discipline care-i atrăgeau 
mai puțin în liceru, se cufundă cu 
pasiune în ceea ce consideră ei a 
fi’ domeniul care-i interesează 
(tehnică, lectură, teatru, muzică 
sau matematică), fără să mai vadă 
altceva în jurul lor. Alții, fericiți 
că au scăpat de amenințarea zil
nică a „săbiei lui Damocles" (veri
ficarea și notarea la lecție) își or
ganizează programul de lucru cu 
autoindulgență, care duce la asalt 
în preziua sesiunii de examene, 
în sfîrșit, o altă categorie de noi 
studenți — din fericire din ce în 
ce mai puțini la număr — care 
văd în anii de studenție „emanci
parea" lor, — uită adesea de în
datoririle vieții universitare, de 
studiu. Dincolo de preocuparea 
fiecărui profesor, a fiecărui colec
tiv de catedră de a transmite a- 
cestor tineri noțiuni înscrise în 
programe, se conturează puternic 
cerința de a-i ajuta pe studenți, 
de la începutul anilor dd facul
tate, să înțeleagă exact în ce 

constă specificul studiului univer
sitar, diferit de cel din școală, să 
se adapteze și să se integreze cît 
mai repede acestor condiții de în
vățătură, pentru a înregistra un 
progres evident și în ritmul cerut 
de exigentele actuale ale învăță- 
mîntului superior.

De multe ori, sîntem înclinați să 
considerăm că acei tineri care asis
tă cu regularitate la prelegeri, ci
tesc și conspectează bibliografia 
recomandată pentru seminarii, 
participă la lucrările practice și 
de laborator au depășit etapa de 
acomodare cu specificul de studiu 
din facultate, au devenit cu ade
vărat studenți. Avem însă surpri
za să constatăm, la primele sesiuni 
de examene, că au încă un mod de 
a gîndi și lucra școlăresc, că din
colo de notițele luate (mai bine 
sau mai rău) la cursuri, sau din 
paragrafele indicate în biblio
grafii, au prea puține idei, o gîn- 
dire mecanică. Se reflectă desigur 
în aceste rezultate și unele defi
ciențe ale muncii noastre, ale ca
drelor didactice universitare, cu 
acești tineri. înseamnă că în mo
dul de lucru al studentului nu s-au 
integrat organic asemenea practici 
ca : studiu individual, autoinstruire, 
activitate intelectuală independen
tă, autocontrol — principale pîr- 
ghii ale activității universitare. Ce 
este de făcut în acest caz ?

în învățămîntul universitar se 
pune un accent deosebit pe dez
voltarea capacității studentului de 
a interpreta critic și aplica eficient 
cunoștințele în practică. Această 
cerință se realizează, după părerea 
mea, dacă profesorul îl va îndemna 
și mobiliza pe student — prin 
exemplu personal, în primul rînd 
— să nu se limiteze la litera cursu
lui sau a celor cîtorva lucrări cu
prinse fragmentar în bibliografie, 

ci să fie continuu la curent cu ce 
e nou în domeniul respectiv de 
preocupări, să aprofundeze, să gîn- 
deașcă și să înțeleagă fenomenele. 
Căci studentul care se limitează 
numai la eforturi de memorizare 
rămîne în urmă și chiar riscă să 
întîmpine penibile insuccese. Din 
păcate, nu ne putem lăuda cu a- 
semenea grad de exigență din par
tea tuturor colectivelor de cate
dră. Revine cadrelor didactice, aso
ciațiilor studenților îndatorirea de 
a-i ajuta pe tineri să-și însușească 
tehnica muncii intelectuale — în
tocmirea de conspecte, alcătuirea 
de bibliografii, modul de consulta
re a cursurilor, manualelor, pre
gătirea de studii și referate ș.a. — 
de a le stimula interesul de a par
ticipa intens la viața intelectuală 
din facultate și din centrul univer
sitar respectiv.

Apropiindu-se mai mult de ti
neri, nu numai în răstimpul ore
lor de curs, seminar sau laborator, 
cadrele didactice universitare vor 
putea să le cunoască mai îndea
proape și înclinațiile, preferințele 
și, în funcție de acestea să le în
drume pașii pe calea cunoașterii 
științifice, a formării personalității 
morale și cetățenești. Dezvoltîn- 
du-le interesul pentru lectură să 
nu uităm a da studenților îndru
mări și asupra felului în care să 
ia contact cu biblioteca, ce să ci
tească, în ce mod ; sădindu-le pa- 
siun pentru studiu, pentru cerce
tare este nevoie să-i învățăm și 
cum să lucreze, cu ce instrumente 
să opereze. în aceste discuții apro
piate, personale, de la dascăl la 
discipol, se creează terenul propice 
pentru dezvoltarea ideilor și jude
căților de valoare ale tinerilor, 
pentru cultivarea și promovarea 
lor în școli științifice.
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CAZUL BEN BARKA"noul prim-ministru al Indiei •

ATENA
LAGOS După ședinja de ieri a guvernului francez

au preluat conducerea în provincii PRIMELE

In orașul Birmingham (statul Alabama) au. avut loc în ultimul timp 
numeroase demonstrații de protest împotriva discriminării rasiale. 
După cum se vede șl din fotografia de mal sus, poliția a intervenit, 

împrăștllndu-1 pe demonstranți

dezbate- 
ale Con- 
1-a ocu-

MĂSURI
Guvernatorii militari

Agențiile de presă transmit
® Noi incidente in capitala Republicii Dominicane • Indira

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL FRANȚEI • Președintele
cere noi fonduri pentru finanțarea agresiunii in

LAGOS 19 (Agerpres). — Postul 
de radio Lagos a anunțat că în toa
te cele patru regiuni ale Nigeriei au 
fost numiți guvernatori militari, în 
locul primilor minișt”' respectivi. 
Maiorul Nzegwu a predat puterea 
în Nigeria de nord unui alt militar, 
Assan Katsina, declarînd că „sco
pul preluării puterii în Nigeria de 
nord a fost acela de a înlătura 
cauzele ce provocau tulburări aici". 
In aceeași zi, Nzegwu a declarat la

o conferință de presă că el a fost 
autorul loviturii de stat de sîmbă- 
tă seara și că această acțiune tre
buia să se petreacă de fapt din de
cembrie, dar „motive tehnice" și 
conferința Commonwealthului de 
la Lagos au determinat amînarea 
ei. Nzegwu a declarat că este la 
dispoziția generalului fronsi, care 
a promis că va oferi despăgubiri 
persoanelor care au avut de suferit 
de pe urma tulburărilor.

A 11-A ZI 
DE GREVA

ATENA 19 (Agerpres). —. Greva 
conducătorilor și personalului auxi
liar al troleibuzelor și autobuzelor 
din Atena a intrat în cea de-a 11-a 
zi. Transportul public se desfășoară 
în condiții grele, deși guvernul grec 
a recurs la autobuze particulare și 
camioane militare. Peste 8 000 de 
profesori de la școlile medii au ho
tărît să se alăture grevei cerînd, la 
rîndul lor, majorarea salariilor.

Gandhi
DISCUȚIA

Vietnam

PHENIAN 19 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene a dat publicității o declara
ție condamnînd acțiunile agresive 
ale trupelor sud-coreene în Viet
namul de sud. „Imperialiștii. ame
ricani și clica lui Pak Cijan HI 
trebuie să poarte deplina răspun
dere pentru atrocitățile comise în 
Vietnamul de sud. împreună cu 
poporul din partea de nord a țării, 
subliniază declarația, poporul Co
reei de sud luptă pentru retrage
rea trupelor sud-coreene din Viet
namul de sud și pentru zădărnici
rea noului plan al S.U.A. și al cli
cii lui Pak Cijan Hi de a trimite 
efective sud-coreene și mai mari 
în Vietnamul de sud“. In încheiere, 
declarația subliniază sprijinul de
plin al poporului coreean pentru 
lupta poporului vietnamez împotri
va agresiunii americane.

HAVANA 19 — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamatev transmite : 
La Havana s-a dat publicității un 
comunicat cu privire la crearea Or
ganizației latino-americane de soli
daritate (O.L.A.). în comunicat se 
arată că această hotărire a fost lua
tă de cele 27 de delegații din țările 
Americii Latine care au participat 
la Conferința tricontinentală. S-a 
stabilit ca sediul O.L.A. să fie la 
Havana, iar prima conferință a or
ganizației să aibă loc anul viitor.

Organizația, se arată în comu
nicat, și-a fixat ca obiective acor
darea de ajutor țărilor eliberate din 
Asia, Africa și America Latină, 
care sînt obiectul agresiunii impe
rialiste, coordonarea acțiunilor sale 
cu cele ale Organizației triconti-

nentale, desfășurarea unei campa
nii susținute împotriva politicii a- 
gresive a imperialismului și propa
gandei acestuia.

LA -400 CELSIUS
frig s-a. abătut a- 
țări ale Europei 
centrale. In Anglia 

fost înregistrată

Un val de 
supra multor 
occidentale și 
răsăriteană a 
miercuri cea mai scăzută tempe
ratură din ultimii trei ani. în 
Norvegia mercurul termometrelor 
a coborît pînă la minus 40 de 
grade în districtele interioare. 
Miercuri a fost la. Pa.ris cea mai 
rece zi din. această iarnă. In Aus
tria apuseană s-a înregistrat o 
temperatură de 
grade.

PARIS 19 (Agerpres). — La 19 
ianuarie a avut loc la Paris, sub 
președinția generalului de Gaulle, 
ședința săptămânală a Consi- 
liului de Miniștri al Franței. Un 
loc important în 
rile de miercuri 
siliului de Miniștri
pat „cazul Ben Barka“. In le
gătură cu această problemă, mi
nistrul informațiilor a anunțat că 
guvernul francez a adoptat o se
rie de măsuri care vor constitui 
obiectul unui comunicat oficial. 
Comunicatul dat publicității ulte
rior arată că generalul de Gaulle 
a hotărît „înlocuirea generalului 
Paul Jacquier, șeful serviciului de 
contraspionaj francez, cu gene
ralul Guibaud**. Acest serviciu, 
care pînă în prezent depindea 
direct de primul ministru, vă fi 
plasat sub autoritatea Ministeru
lui Armatelor. în același timp, 
guvernul francez, se spune în cb- 
municat, „a hotărît să revizuiască 
anumite dispozițiuni privind or
ganizarea și funcționarea servi
ciilor polițienești, precum și ra
porturile acestora cu justiția".

în legătură cu „cazul Ben 
Barka“. în comunicat se arată că 
guvernul francez califică asasina
rea liderului opoziției marocane 
drept „o acțiune criminală pusă 
la cale în străinătate, care s-a 
bucurat de anumite complicități 
din partea serviciilor speciale sau 
de poliție franceze". Comunicatul 
precizează că „guvernul francez 
va trage toate concluziile ce se 
impun pe plan extern și intern. 
Guvernul, conchide comunicatul, 
a reînnoit instrucțiunile date an
terior poliției și serviciilor de in-

formații de a pune la dispoziția 
Parchetului și judecătorului de 
instrucție toate elementele nece
sare pentru' stabilirea adevăru
lui**.

Ministrul informațiilor, Yvon 
Bourges, a declarat coresponden
ților presei că ministrul afaceri
lor externe, Couve de Murville, 
a prezentat în cadrul ședinței o 
informare cu privire la discuți
ile care au avut loc între „cei 
șase** membri ai Pieței comune 
la Luxemburg.
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Pe o strada din Santo Domingo

învingătorii

BUDAPESTA 19. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : La invitația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, la 18 
ianuarie a sosit la Budapesta într-o 
vizită de prietenie Wladyșlaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
Zenon Kliszko, secretar al C.C. 
P.M.U.P.

Oaspeții au fost întîmpinați 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Gyula Kallai, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, și de 
alți conducători de partid și de stat.

WASHINGTON

și 
al

de

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
19 ianuarie au sosit la Moscova, în- 
tr-o vizită de prietenie, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, și Jiri Hendrych, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

La aeroportul Vnukovo oaspeții 
au fost întîmpinați de Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Iuri Andropov, 
secretar al C.C. al P.C;U.S.

PARIS 19. — Corespondentul A* 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te: O delegație de specialiști în 
domeniul planificării, condusă de 
ing. Petrache Buzoianu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, care se află în Franța 
pentru a face un schimb de pă
reri în probleme de specialitate la 
Comisariatul General al Planului, 
a fost primită de Jean Ripert, co
misar general ad-interim al Pla
nului. La primire a asistat și am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, Victor Dimitriu.

In timpul vizitei, care durează 
două săptămîni, specialiștii români 
vor vizita instituțiile centrale care 
cooperează cu Comisariatul Gene
ral al Planului, precum și o serie de 
întreprinderi industriale și comer
ciale.

X

DELHI 19 (Agerpres). — Cei 551 
de deputați ai grupului partidu
lui Congresul Național Indian în 
parlament s-au întrunit miercuri 
dimineața pentru a-1 desemna pe 
liderul partidului care, potrivit 
constituției, devine automat și 
prim-ministru. Cu 355 voturi 
pentru, 169 contra, Indira Gandhi, 
fiica fostului premier Nehru, a 
fost desemnată lider al partidu
lui.

Indira Gandhi este în vîrstă de 
48 de ani. Ea a deținut funcția de 
ministru al informațiilor și radio
difuziunii în guvernul condus de 
Lal Bahadur Shastri.

★
Primul ministru interimar al In

diei, Gulzarilal Nanda, i-a înmî-

nat miercuri președintelui Radha- 
krishnan declarația privind demi
sia cabinetului său. Președintele 
a acceptat demisia și i-a încredin
țat Indirei Gandhi misiunea de a 
forma noul cabinet. In cadrul pri
mei sale conferințe de presă în 
calitate de prim-ministru, Indira 
Gandhi a anunțat că prima pro
blemă importantă pe care guver
nul va trebui să o rezolve este lip
sa acută de produse alimentare 
în țară. In legătură cu-politica in
ternă a țării, ea a spus că aceasta 
se va baza pe principiile politicii 
lui Nehru. Referindu-se la recen
tele acorduri de la Tașkent, noul 
prim-ministru a spus că partea in
diană le va respecta.

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). — In capitala dominicană 
s-au produs în cursul nopții de 
marți spre miercuri noi inciden
te. Elemente militare de dreapta 
au făcut să explodeze o bombă 
la locuința unui lider al mișcării 
constituționaliste, Ramon' Santia
go. între unități ale armatei do
minicane și populația din- fostul 
sector controlat de constituționa- 
liști au avut loc schimburi de 
focuri, în cursul cărora un ofițer 
a fost grav rănit. La locul inci
dentelor, o mașină militară cu 
încărcătură de muniții a luat foc.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— După ce ministrul apărării, 
Robert McNamara, a anunțat că 
efectivele forțelor armate ame
ricane vor spori cu 113 000 de oa
meni, președintele Johnson a 
adresat miercuri o scrisoare pre
ședintelui Camerei Reprezentan
ților, John McCormack, în care 
cere aprobarea unor fonduri su-

plimentare în valoare de 12,3 mi
liarde dolari în actualul exercițiu 
financiar pentru finanțarea răz
boiului din Vietnam. Administra
ția Statelor Unite va acorda un 
ajutor direct de 200 milioane do
lari trupelor marionetă sud-viet- 
nameze și trupelor celorlalte țări 
care participă alături de ameri
cani la rdEboiul din Vietnam.

de la „Sparfacus"
0 SOLUȚIE PRECARĂ ÎN CONGO

Plenara 
Comitetului național 
ai P. C. din Canada

Piața Clodio din 
Roma. Un șantier ca 
oricare altul și totuși 
neobișnuit. Brațele ma
caralelor au înghețat 
parcă, a încetat și zum
zetul betonierelor. Pe 
gardurile de lemn din 
preajmă au apărut pes
te noapte placarde de 
carton scrise de mînă : 
„Solidaritate cu munci
torii de la Sparfacus*. 
Pe zidul la roșu cineva 
a afîrnat o altă placar- 
dă : „Șantier ocupat 
de muncitori". Plouă, 
este frig. în fața clă
dirii — grupuri de oa
meni purfînd pachete 
cu hrană și pături. Trec 
peste grămezile 
fier și cărămidă,
tre sacii cu ciment și se 
îndreaptă spre una din 
încăperile unde arde o 
lumină. Aduc cu ei da
ruri, cuvinte de încu
rajare, în cameră, pe 
jos, sînt întinse bucăți 
de carton și scînduri 
acoperite cu pleduri. 
Zeci de oameni stau 
aici de cinci zile și 
cinci nopți. Sînt munci
tori ai întreprinderii de

de 
prin-

construcții „Sparfacus*, 
care au ocupat șantie
rul în semn de solida
ritate cu tovarășii lor 
de muncă amenințați 
de concediere. 40 de 
zidari și fierari beto- 
niști au fost avizați de 
către conducerea între
prinderii că vor fi dați 
afară. Deci șomeri în 
plină iarnă. Multe inimi 
au început să bată pen
tru ei, și, pînă la urmă, 
solidaritatea de clasă a 
biruit. „Dacă nu reve
niți asupra ordinului de 
concediere noi nu pă
răsim șantierul", au de
clarat toți ceilalți 
cifori. La început, 
treprenorii nici 
vrut să audă de
menea revendicare. Dar 
au trecut cinci 
cinci nopți și 
încetat cu fotul 
tier. Din toate 
orașului au
sprijinul celor rămași pe 
șantier muncitori, orga
nizații democratice, 
derafia din Roma 
partidului comunist 
exprimat prinfr-un
municaf solidaritatea cu 
muncitorii aflafi în

luptă pentru a-i apăra 
pe cei 40 de tovarăși ai 
lor. în cele din urmă, 
ieri direcția întreprin
derii a fost silită să ce
deze, accepfînd reven
dicarea muncitorilor.

Filiberfo Carnevali, 
un muncitor de 54 de 
ani, spune : „Eu n-am 
fost amenințat de con
cediere dar era vorba 
de ceilalți ți nu pu-

„S-a schimbat doar 
decorul. Fondul a ră
mas același". Iată pe 
scurt aprecierea mul
tor gazetari africani 
despre situația din 
Congo. Știrile din ul
timul timp vin să con
firme acest adevăr. 
Situația economică a 
țării nu a fost cîtuși 
de puțin redresată. 
Șomajul se menține 
ridicat. Sindicatele 
protestează împotriva 
creșterii galopante a 
prețurilor. Luarea pu
terii de către armată

Stîrnind bănuiala mo
nopolurilor străine și 
cercurilor congoleze 
legate de ele, mai ales 
după înlăturarea lui 
Chombe din funcția de 
premier, Kasavubu a 
încetat să mai cores
pundă intereselor ace
lor forțe care se stră
duiesc să-și păstreze 
pozițiile în viața eco
nomică și politică din 
Congo. Toate acestea 
au concurat la înlă
turarea lui. In Congo 
s-a instituit un regim 
militar.

civile. Multe din ele 
sînt prezidate de ofi
țeri străini. Primele a- 
corduri încheiate după 
lovitura de stat au ca 
obiect sporirea asis
tenței militare bel
giene în personal și 
armată, în timp 
Statele Unite pun
dispoziție credite pen
tru deschiderea unor 
noi școli de poliție și 
pentru procurarea de 
armament. Armata 
continuă să absoarbă 
mai mult de o treime 
din bugetul de stat și

ce 
la

rite, politica guvernu
lui militar de a favori
za reconstituirea șl re
organizarea aristocra
ției coloniale în favoa
rea monopolurilor stră
ine, alimentează pro
gresiv sentimentul de 
nemulțumire și neîn
credere al populației.

Situația creată în 
Congo după lovitura 
de stat militară a fost 
analizată, după 
relatează presa. 
Comandamentul

nuat el, iau parte 
muncitori, țărani, stu- 
denți, femei din toate 
păturile populației".

Pe de altă parte, si
tuația regimului mili
tar este instabilă și ca 
urmare a disputelor 
dintre diversele gru
puri politice și parti
de, generate de inten-

cum 
de 

răs-

mun-
an-

n-au
ase-

M
zile ți 
lucrul a 
pe țan- 
colțurile

venit în

Fe-
e 
a 

co-

sta deoparte, 
îmi va veni 

și mie rîndul și 
spirit

team 
Mîine 
poate 
dacă nu există
tovărășesc, de solidari
tate, patronii vor fi mai 
puternici". Franco Can- 
gioli, fierar 
Unul dintre 
care urma să 
fără, spune :
moțional profund ges
tul tovarășilor de mun
că. Prin forța noastră 
unită am învins".

befonist, 
muncitorii 
fie dat a- 
„M-a e-

I. MARGINEANU

nu a rezolvat proble
mele în suspensie de 
la proclamarea inde
pendenței. In Africa 
de Sud sînt gata de 
drum 300 de merce
nari pentru a întări 
armata congoleză.

Nici unui observa
tor nu i-a scăpat din 
vedere că fostul pre
ședinte Kasavubu a 
fost înlăturat tocmai 
într-un moment în 
care, din consideren
te tactice, plănuise 
ceea ce el denumea 
o „politică de recon
ciliere națională**.

Proclamat preșe
dinte, generalul Mo
butu și-a 
gramul în 
tor : „Nici 
negocieri 
genții. Un 
litar excepțional, iată 
ce-i trebuie Corigou- 
lui cel puțin o perioa
dă de cinci ani". Pre
sa africană relevă că 
ședințele parlamentu
lui se desfășoară „sub 
protecția" armatei. 
Competența tribunale
lor militare a fost 
lărgită, substituind în 
bună parte pe cele

expus pro- 
felul urmă- 
un fel de 
cu insur- 

regim mi-

asta numai pentru 
soldele militarilor și 
mercenarilor. în rîn- 
durile administrației 
se conturează, din ce 
în ce mai mult, o po
litică de „integrare" 
a foștilor coloni. Con
form. .noilor, dispoziții, 
ei pot de acum înain
te „face carieră" în 
administrație cu ace
lași titlu ca și con
golezii.

întoarcerea masivă 
a- foștilor administra
tori și ofițeri colonia
liști, cărora 11 se în
credințează puteri spo-

culaților. S-a constatat 
cu acest prilej că în 
regiunile eliberate 
s-au obținut succese 
însemnate în elimina
rea fricțiunilor tribale, 
fapt de mare însemnă
tate pentru..stabiliza
rea politică. S-a în
ființat un comitet în
sărcinat cu punerea în 
aplicare a măsurilor 
de aprovizionare, alfa
betizare și asistență . cultă, ordinele imperia- 
sanitară în folosul liștilor, se intensifică
populației din regiuni- în întreaga țară". „La
le controlate de insur- această luptă, a conti-

genți. Se simte însă 
lipsa medicamentelor. 
Conducătorii insurgen
ților au relevat necesi
tatea intensificării’lup- ția marionetelor înlă- 
tei pentru eliberarea 
populațiilor Warega, 
Bashu, înșelate de un 
Mwami (rege) feudal, 
creatură a neocolonia- 
lismuluf.

In cursul ultimelor 
săptămîni insurgenții 
au neutralizat mai 
multe companii ale ar
matei congoleze în lo
calitățile Yangambi, 
Fizi, Baraka, Idiofa, 
Kasongo, comandate 
de mercenari. Pe șose
lele care duc spre 
Ponthierville, Bukau, 
Alberthville au sărit în 
aer camioane inamice 
încărcate cu arme și 
material de război. 
„Consiliul superior al 
revoluției poate astăzi 
să afirme — declara, 
la recenta conferință 
de la Havana, Gabriel 
Yumbu, secretar al 
acestui consiliu — că 
lupta armată împotri
va regimului care as-

turate de a pune din 
nou mîna pe putere.

Presa a semnalat, 
între altele, puternice 
ciocniri între unități 
ale armatei congoleze 
și detașamente ale 
jandarmeriei 
gheze, care-1 
pe fostul 
Chombe.

katan- 
sprijinâ 
premier
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Lovitură militară de R 
la Leopoldville nu ■
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soluționează însă gia- “ 
vele probleme ale Con- 
goului. Erijîndu-se în 
arbitru al disputelor 
interne, conducătorii 
armatei congoleze au 
omis pe unul dintre cei 
mai puternici adver
sari — mișcarea de e- 
liberare, care se împo
trivește politicii de 
subordonare față de 
marile monopoluri oc
cidentale, ale căror 
pofte nesățioase au 
frustrat poporul congo- 
lez de roadele inde
pendenței cucerite prin 
jertfe.

Constantin BENGA

OTTAWA 19 (Agerpres). — La 
Toronto a avut loc plenara Co
mitetului național al Partidului 
Comunist din Canada, la care a 
fost discutată,- printre altele, și 
problema agresiunii americane în 
Vietnam. „Lupta pentru încetarea 
războiului în Vietnam, pentru re
tragerea trupelor americane din 
această țară este o problemă ur
gentă, care stă în prezent în fața 
forțelor progresiste din întreaga 
lume", a declarat secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Canada, William Kashtan. El a 
criticat poziția guvernului Cana
dei față de problema vietnameză. 
Kashtan a arătat că Canada are 
nevoie de'•'Apolitică independen
tă, democratică" și și-a exprimat 
convingerea că o astfel de poli
tică poate fi promovată „cu con
diția ca mișcarea muncitorească și 
forțele progresiste din Canada să 
se unească pentru atingerea a- 
cestui țel".

Comitetul național al Partidului 
Comunist din Canada a hotărît 
convocarea celui de-al 19-lea con
gres al partidului în' luna mai.

PHENIAN. După cum se arată în 
comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a R.P.D. Coreene, în a- 
nul 1965 producția industrială 
globală a crescut cu 14 la sută fa
tă de anul precedent. Productivi
tatea muncii în industrie a crescut 
cu 10 la sută. In cursul anului 1965 
au intrat în funcțiune o serie de 
noi obiective industriale, țn dome
niul agriculturii s-a întărit baza 
tehnică și materială a cooperative
lor agricole.

M PEKIN. Delegația economică a 
guvernului R. D. Vietnam a so

sit la 18 ianuarie la Pekin. La 19 
ianuarie, premierul Ciu En-lai a 
primit pe Le Thanh Nghi, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, conducătorul de
legației, cu care a avut o convorbi
re. în aceeași zi, delegația s-a în
dreptat spre patrie.

B AMSTERDAM. A fost semnat 
™ un acord comercial între R. D. 
Germană și Olanda pe anul 1966. 
Acordul prevede o creștere cu 40 
la sută a schimbului de mărfuri 
în comparație cu acordul prece
dent.
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