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Luminile Reșlțel Foto : Gh. Vfnțllă

încălțăminte tratată
cu... refuz

Din întreprinderi pornesc zilnic spre depozitele rețelei 
comerciale — și de aici spre magazine — importante can
tități de produse textile, încălțăminte, articole metalo-cas- 
nice. Corespund ele întrutotul normelor de calitate, exigen
țelor cumpărătorilor? Majoritatea colectivelor de întreprin
deri se străduiesc ca o dată cu îndeplinirea lună de lună a 
planului pe acest an la toți indicatorii să producă bunuri de 
consum cu valoare de întrebuințare ridicată, de un înalt ni
vel calitativ și estetic. Ele se ocupă stăruitor de realizarea 
sarcinii trasată în acest domeniu de Directivele Congresului 
partidului, care subliniază că în noul cincinal va trebui să 
se manifeste o atenție sporită pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității bunurilor de larg consum. Totuși, unele între
prinderi lasă problema calității pe un plan secundar, livrea
ză produse cu defecte, lucrate inestetic. In legătură cu volu
mul încă mare de mărfuri refuzate, ziarul nostru a solicitat 
părerile unor specialiști din întreprinderi, din ministere și ac
tiviști de partid.

1 la sută 
nu poate fi neglijat !

— Comerțul nu refuză mărfuri 
ca să se afle în treabă, ne-a spus 
tov. NICOLAE MIHÄILESCU din 
direcția generală pentru comer- 

V .1 de produse textile-încălțăminte. 
Atît cei care produc, cit și cei care 
vînd mărfurile au obligația de a 
asigura aprovizionarea populației 
numai cu bunuri de calitate, 
meni nu trebuie să-și 
tă să încalce această 
rire — și iată de ce 
dem întreprinderilor să 
ze mărfuri corespunzătoare. Sînt 
unități — „Dacia“, „Dîmbovi
ța“, „Bumbacul“, „7 Noiembrie" 
din București, „Dorobanțul“-Plo- 
•.ști, „Partizanul“-Brașov, „Teba“- 

Arad, Fabrica de pielărie și încăl
țăminte din Cluj — care trimit în 
comerț țesături și încălțăminte în
tr-o gamă largă de modele și cu
lori, cu finisaj îngrijit, de cali
tate. Altele însă livrează — caută 
să strecoare, uneori pe căi repro
babile — produse de slabă cali
tate, sub nivelul posibilităților 
tehnice de care dispun. E vorba 
de „Tînăra Gardă", „Țesătoriile 
reunite", „Carmen", „Flacăra ro
șie" din Capitală, „30 Decembrie"- 
Arad, „8 Mai“-Mediaș, „Bucegi“- 
Pucioasa. Bineînțeles că organele 
comerțului resping asemenea măr
furi.

Ați sesizat cauza practicii în
treprinderilor amintite ?

— După un schimb de păreri cu 
conducerile unor astfel de între
prinderi, am constatat că acestea 
recurg la un raționament fals, în
gust : dacă au fost respinse loturi 
de produse care nu ajung la 1 la 
sută din volumul valoric al pro
ducției, înseamnă că activitatea lor 
merge bine. Or, în realitate, ceea 
ce la nivelul întreprinderii poate 
părea acceptabil, nu poate fi ne
glijat cînd e vorba de ansamblul 
economiei La nivelul ramurii și al 
economiei acest procent înseamnă 
foarte mult. Din el apar stocurile 
de mărfuri nevandabile. Știți cum 
e : picătură cu picătură se adună 
rîul mare...

— Cum vedeți posibilitatea în
lăturării refuzurilor de produse ?

— Căile sînt multiple : pregăti
rea mai temeinică a fabricației, 
utilizarea rațională a materiilor 
prime și materialelor, ridicarea 
continuă a calificării muncitorilor, 
întărirea și creșterea exigenței ser
viciilor C.T.C. din întreprinderi.

Ni- 
permi- 
îndato- 
pretin- 

livre-

Consider necesar ca serviciile de 
control tehnic de calitate să fie 
scoase de sub tutela conducerilor 
de întreprinderi, să fie sub
ordonate direcției tehnice din 
Ministerul Industriei Ușoare. 
Avantajele unei asemenea organi
zări sînt evidente : nu ar mai fi 
nevoie de cei aproape 170 de re- 
cepționeri ai comerțului în între
prinderile producătoare, ar crește 
rolul și răspunderea controlului 
tehnic în fabrici. Și în prezent 
controlorii au posibilitatea de a 
depista prompt defectele de cali
tate, numai că uneori sînt „îndru
mați" sä le treacă cu vederea.

Gheorghe VTLCEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Întîlnirea cu viata

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Luni 
dimineață, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a plecat 
într-o călătorie prin U.R.S.S. De
legația este însoțită de A. N. Șe- 
lepin, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., de activiști 
de partid și de stat.

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, delegația a fost condusă de 
N. V. Podgornîi, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. F. Lomako, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii So
vietice, și alte persoane oficiale.

★
VOLGOGRAD 6 (Agerpres).—Tri

mișii noștri speciali transmit : De
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., care la invi
tația C.C, al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic face 
Uniunea Sovietică, a 
Volgograd.

în vizita pe 
prin Uniunea 
delegației sînt 
șii A. N. Șelepin, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. P. Firiubin, locțiitor al minis
trului : 
U.R.S.S., : 
C.C. al 
U.R.S.S. 
România, 
de stat.

Aeroportul .era pavoazat cu dra
pele românești și sovietice. Pe o 
pancartă era scrisă în limba ro
mână și rusă urarea : „Bine ați 
venit, dragi prieteni români !“.

în întîmpinarea solilor poporu
lui român au venit tovarășii A. M. 
Șkolnikov, membru al C.C. al 
P.C.U.S.,’ prim-secretar al Comite
tului regional Volgograd al 
P.C.U.S., L. S. Kulicenko, pre
ședintele comitetului executiv al

Sovietului regional, A. I. Șitov, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Volgograd al P.C.U.S., I. M. 
Korolev, președintele comitetului 
executiv al Sovietului orășenesc, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, numeroși oameni ai muncii.

Garda aliniată pe aeroport pre
zintă onorul. Se intonează imnu
rile de stat ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de A. M. Șkolnikov, trece 
în revistă garda de onoare.

Luînd cuvîntul, A. M. Șkolnikov 
a salutat pe solii poporului român, 

în cuvîntul de răspuns, tovară-

șui Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru cuvintele calde de 
bun sosit adresate delegației.

Pe traseul de la aeroport pînă 
la reședința oficială, mii de locui
tori ai Volgogradului au salutat cu 
multă căldură sosirea în orașul lor 
a delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Se văd pancarte pe care 
sînt scrise urările : „Salut frățesc 
oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România I“, „Salut fier
binte solilor poporului frate ro
mân 1", „Trăiască prietenia sovie- 
to-română I“.

Vizitarea orașului-erou

o vizită în 
sosit luni la

o întreprindcare
Sovietică, membrii 
însoțiți de tovară-

afacerilor externe al 
I. K. Jegalin, membru al 

P.C.U.S., ambasadorul 
în Republica Socialistă 

, de activiști de partid și

de 6 sep- 
după sosi-

istorice ale

a străbătut 
Oaspeții au

— adevărate oră- 
de-a lungul mare- 
distanță de 72 km. 
în anii de după

în după-amiaza zilei 
tembrie, la puțin timp 
rea în oraș, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, a vizi
tat unele monumente 
orașului-erou.

Coloana de mașini 
bulevardele orașului,
fost salutați cu cordialitate de lo
cuitori.

Volgogradul, oraș cu peste 
740 000 de locuitori, se întinde cu 
suburbiile sale 
șele satelite — 
lui fluviu, pe o 
El a cunoscut
război un avînt impresionant. Ora
șul are peste 150 întreprinderi — 
unele de o mare însemnătate 
pentru economia Uniunii Sovie
tice — în care se produc tractoare, 
nave fluviale, produse chimice, 
energie electrică, utilaj petro
lier, mașini agricole. Volgogradul 
este, de asemenea, unul din cen
trele culturale importante ale țării. 
Anual se dau aici în folosință 
populației aproximativ 9 000 de a- 
part amante.

După ce au vizitat Piața Eroilor 
căzuți în luptele glorioase de la 
Stalingrad și au făcut un scurt 
popas pe malul Volgăi, membrii 
delegației și persoanele care-i în
soțesc s-au oprit în Piața V. I. 
Lenin. Monumentul marelui con
ducător este străjuit de colonade 
așezate în semicerc. Dincolo de ele 
se află casa sergentului Pavlov, 
care a rezistat cu un mănunchi de 
oameni, complet izolați de unitatea 
lor, atacurilor îndîrjite ale unui 
inamic mult superior numericește. 
Dușmanul nu a putut trece. Sim
bolic, reconstrucția orașului-erou a 
început cu casa sergentului Pav
lov. îndreptîndu-se spre nordul 
orașului, spre movila lui Mamai, 
delegația română trece pe lîngă o 
veche moară, transformată în mo
nument istoric, unde se va ridica 
Muzeul militar al orașului.

Delegația vizitează movila lui 
Mamai. Aici a fost punctul cen
tral al frontului de la Stalingrad, 
devenit legendar pentru eroismul 
și dîrzenia apărătorilor orașului 
în luptele împotriva cotropitorilor 
fasciști.

t O mare oștire paș
nica, cu mintea înar
mată cu lumini, cu 
soarele zorilor încă 
pe față, cu mîini ti
nere și grăbite, cu i- 
nimi tinere, cărora 
luna le spune lucruri 
pe care bătrînii nu 
le mai pricep, o mare 
oștire proaspătă și vi
guroasă, se întîlnește 
și în toamna asta cu 
viața. A fost crescu
tă pînă acum pentru 
marea luptă creatoare, 
pentru marea luptă 
care nu doboară ci dă 
naștere, care nu var
să sînge ci seamănă 
roade și le culege, a 
fost crescută cu dra
goste, cu atenție, cu 
trudă și dărnicie, a 
fost hrănită cu idei, 
cu pilde vii, cu bibli
oteci întregi, cu ex
periența înaintașilor, 
cu toată zestrea adu
nată în ani de cărtu
rari. A învățat și a 
zburdat. I s-a dăruit 
și a primit.

Acum a venit clipa 
(n care trebuie să 
dea la rîndul ei. Să 
cucerească prin merit 
fiecare pas înainte, 
să urce flecare treap
tă. Viața, pe care o 
vedea pînă acum de 
departe, în viitor, ca 
pe un miraculos peisaj 
prin ochiul rotund al

ocheanului, s-a apro
piat, e aici. Ocheanul 
s-a scurtat, a pierit, 
miraculosul peisaj îl 
înconjoară din toate 
părțile pe tînărul care 
a trecut pragul fre
mătătoarei adolescen
te, pe tînărul om, pe 
tînăra femeie, și nu 
mai e numai un pei
saj întrezărit, visat 
sau bănuit, ci o mare, 
frumoasă, arzătoare 
realitate, clocotitoare 
de ritm, de un ritm 
pe care dacă nu-l ții, 
scapi din uriașul an
grenaj, ca o piesă ne
finisată, inutilă, uza
tă înainte de vreme.

Pentru tînărul care 
intră azi într-o mare 
uzină, muncitor sau 
inginer, într-o insti
tuție, economist sau 
planificator, într-o 
cooperativă agricolă, 
agronom, într-o școa
lă, profesor, într-un 
dispensar, medic sau 
soră, problema nu se 
pune — și poate că 
unii așa o pun — ca 
locul să fie excelent 
și el, proaspătul ab
solvent, să aibă din
tru început cele mai 
bune condiții. Firește, 
în țara noastră de ani 
de zile se tinde la 
crearea acestor con
diții bune, se tinde și 
se ajunge treptat la

ele. Ceea ce însă ar 
trebui să existe în 
conștiința fiecărui ab
solvent, și în majori
tatea există — este 
gîndul că el~va aduce 
locului lui de muncă 
o strălucire nouă, că 
avînd sau nu condiții 
optime, puterea lui, 
capacitatea lui, ar
doarea lui, învățătu
ra lui, tinerețea lui, 
dragostea lui pentru 
meseria pe care și-a 
ales-o, pentru care 
s-a pregătit, vor da 
acolo, în fabrică, în 
laborator, pe ogor sau 
în dispensar, o cali
tate nouă muncii, o 
frumusețe nouă, un e- 
lan proaspăt și neo
bosit.

Au învățat, acești 
tineri, că viața noas
tră, în socialism, este 
aceea pe care ne-o 
facem noi înșine. Lu
mina și puterea care 
pornesc de la partid 
rodesc trecînd prin 
cugete limpezi. Pri
vind această lumină 
cu un ochi clar, ca 
diamantul care răs- 
frînge razele soarelui, 
ne creăm acea viață 
la care visăm. Dar 
trebuie să avem duri
tatea diamantului și 
focurile lui nestinse.

(Continuare 
în pag. a II-a)

ȘANTIER AL ENERGIILOR
DE LA TRIMISUL NOSTRU

Viitoarea hidrocen
trală de pe Dunăre a 
început să-și prefigure
ze uriașele dimensiuni. 
După cum se știe, a- 
ceastă sursă de energie, 
care va produce în eta
pa finală 10 miliarde 
kilowați-oră, va fi una 
dintre cele mai mari 
construcții hidroener
getice din Europa. De 
proporțiile ei ne dăm de 
pe acum seama vizitînd 
șantierul de pe malul 
Dunării, mai sus de 
Turnu Severin, Ia Gura 
Văii, unde fluviul mai 
spumegă încă în urma 
încleștării cu Poarta de 
Fier a Carpaților. Lu
crările de organizare a 
șantierului, care s-au 
efectuat pînă acum, sînt 
de dimensiunile operei 
constructive ce 
să se contureze.

Constructorii 
malul românesc 
vedit tenacitate și price
pere deosebită în mun
că pentru rezolvarea 
practică a unor proble
me puse de condițiile 
de relief. Pentru orga
nizarea șantierului, ei 
au trebuit să smulgă 
fluviului fîșie cu fîșie de

începe 
Iată : 
de pe 
au do-

a-pămînt, clădind în 
cest scop imense plat
forme.

Cu ajutorul unor in
stalații speciale au fost 
extrase de pe fundul 
fluviului și împinse că
tre maluri cîteva sute 
de mii de metri cubi de 
nisip și balast, care au 
alcătuit 
lungă de 
vărată 
care vor 
gazii și ateliere, se vor 
amenaja spații de lucru.

Primul tunel al vii
toarei căi ferate deviate, 
cel de la Moșu, a ajuns 
în fază înaintată și în 
curînd va fi terminată 
străpungerea lui. Avan
sează în ritm intens lu
crările la cele patru 
viaducte. S-au 
lucrările de 
re provizorie 
ferate în zona 
lor barajului, 
la Gura Văii 
„la roșu“, constructorii 
pregătind-o acum pen
tru a o da în folosință. 
Drumul către cariera 
de gresie, de unde se 
va extrage piatră pen
tru diguri, va fi dat cu- 
rind în exploatare.

o platformă
2 km. O ade- 
peninsulă pe 
fi clădite ma-

terminat 
devie- 

a liniei 
fundații- 
Gara de 
este gata

Pentru a se asigura 
constructorilor de pe 
șantier condiții de mun
că și de trai bune, în 
valea pitorească a Ji- 
doștiței s-a ridicat un 
ansamblu de blocuri. 
Rîul care străbate va
lea a fost îndiguit. S-au

așternut drumuri asfal
tate, iluminate cu neon. 
Este un adevărat oră
șel modern.

Vasile NICOROVICI

(Continuare 
ta pag. a V-a)

Dialog
presimfe toamna. Poate de a- 
duminică seara am redesco- 

fihna familiară a televizorului.

Se 
ceea, 
périt 
Pe micul ecran evoluau, într-un pa
sionant duel artistic, Banatul și Cri- 
șana, două regiuni în „dialog la 
distanță". Treceam alternativ dintr-o 
sală într-alta, de la Timișoara la O- 
radea, captivați de „scorul* între
cerii, ca niște spectatori autentici, 
curioși, emoționațî.

— Parc-am fi în sală, a exclamat 
la un moment dat prietenul meu, 
profesorul. Și a continuat : Iți da; 
seama ce capacitate de transport 
are televiziunea ?

Intr-adevăr, într-o secundă mili
oane de spectatori „ajung* pe un 
mare stadion din Italia, ori în sala 
Teatrului de balet din Leningrad, 
sau chiar... în Cosmos, urmărind 
mișcarea primilor oameni care s-au

(Continuare ta pag a V-a)
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In timpul vizite! Ia Uzina de tractoare din Volgograd
Telefoto : TASS-AGERPRES

ZONAREA
PRODUCȚIEI
AGRICOLE

Primirea la Consiliul de Miniștri
5

a domnului Bernardo Mattarella,
ministrul comerțului

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnaraș, a 
primit luni la amiază pe Bernardo 
Mattarella, ministrul comerțului 
exterior al Italiei.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti-

exterior al Italiei
cipat Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, precum și 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București.

(Agerpres)

în fața televizorului
«3

desprins de navă, plutind liber în 
spațiul sideral.

Emisiunea s-a terminat tîrziu, dar 
prietenul meu, profesorul, avea chef 
de vorbă.

— Unii sociologi — începu el — 
consideră apariția televiziunii ca un 
al doilea prag al culturii de masă,

fau în fara noastră la sfîrșiful lui 
1957? Abia 3 000. Iar recent, la 31 
iulie 1965, cifra abonaților a ajuns 
la 418 000.

— Da, creșterea cifrelor e ame
țitoare, succesul televiziunii mi se 
pare a fi fără precedent. Eu îl con
sider însă natural. O dată cu ridi-

INSTANTANEE

primul fiind, spun ei, aparifia cine
matografului și a radioului. S-ar pu
tea să aibă dreptate. Știi cîfe tele
vizoare existau în lume în 1943? 
Doar 100 000. Ei bine, după 15 ani, 
în 1963, numărul lor atingea aproa
pe 149 de milioane.

— Aș vrea să te completez, l-am 
întrerupt. Șfii cîte televizoare exis-

carea nivelului de frai, crește și do
rința omului de informare, de cu
noaștere, de cultură.

— Exact. Iar în acest sens, tele
vizorul e un mijloc rapid și, mai 
ales, foarte comod.

— Comod, făcu profesorul. Dar, 
dacă vrei să șfii, în această como
ditate eu presimt un pericol.

— Nicidecum. Teatrele și cinema
tografele noastre nu se resimt de 
pe urma televiziunii și, după cum 
ai văzut chiar azi, nici stadioanele. 
Iar dacă această așa-zisă concu
rentă există, ea nu poate fi decîf 
pozitivă. Tfi dau un caz : am fost 
mai demult în comuna Comana din 
regiunea Dobrogea, unde am stat 
de vorbă cu directorul căminului 
cultural. Ei bine, mi s-a plîns de... 
concurenfa televiziunii. Și așa era: 
în serile în care căminul programa 
manifestări slabe, neinteresante, ță
ranii preferau să rămînă acasă, în 
fata televizorului. Exigenta oameni
lor a crescut, gustul, preferințele lor 
se ridică la un alt nivel.

Paul DIACONESCU

(Continuare ta pag. a V-a)
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UNIVERSITĂȚILE

POPULARE

IN PREAJMA

DESCHIDERII

NOULUI AN

DE ÎNVÂȚÂMÎNT

Tematică

de un viu

interes
Prin conținutul 

cursurilor, ca și prin 
metodele de predare, 
universitățile populare 
și-au definit, în cei 
cîțiva ani de activita
te, un profil specific. 
Ele aduc o contribuție 
prețioasă la răspîndi- 
rea științei și culturii 
în masele largi. Con
ținutul cursurilor lor 
se îmbunătățește de 
la un an la altul.

„însușirea culturii, 
departe de a fi un act 
spontan, implică efort 
și metodă, presupune 
continuitate, regulari
tate, sistematizare — 
ne-a spus acad. RE
MUS RÂDULEȚ, di
rectorul Universității 
populare București. 
Este necesară, deci, 
alegerea unei tematici 
adecvate, alcătuirea 
cit mai judicioasă a 
programelor".

De aceea, în noul an 
se prevede ca temati
ca cursurilor celor a- 
proape 40 de univer
sități populare din 
țară să fie cît mai va
riată, din domenii cît 
mai diferite, pentru a 
se bucura de interesul 
și de 
mare
cursanți. Se vor orga
niza astfel cursuri 
cum sînt România so
cialistă, Tineretul șl 
viața contemporană, 
Tineretul șl societatea, 
Psihologia și viața, 
cursuri care vor 
aborda probleme de 
cel mai 
res în 
economică, 
socială a

analizate 
documentelor

atenția unui 
număr de

larg inte- 
dezvoltarea 

politică și 
țării noas- 

între, 
lumina 
Congresului al IX-lea 
al P.C.R. Tematicile 
cursurilor tehnice, de 
științele naturii vor 
oglindi, în cadrul di
feritelor lecții, aspec
tele de interes major 
in ramura respectivă, 
și de actualitate pen
tru dezvoltarea eco
nomică a țării noastre. 
Pe lingă acestea, uni
versitățile populare 
își prevăd în pro
gram cursuri de lite
ratură și artă (Pagini 
din literatura secolu
lui XX, Teatrul și fil
mul contemporan, Cul
tura muzicală), lecții 
pentru învățarea lim
bilor străine etc.

Cele mai multe uni
versități (ca de exem
plu. cele din Bacău, 
Cluj, Tg. Mureș, Bucu
rești), au știut să îm
bine diversele aspecte 
care preocupă publi
cul larg, programînd 
atît cursuri ideologi
ce. cît și cursuri de 
știință, tehnică, artă. 
Unii cursanți sîrjt de 
părere că ar fi biné 
să sporească și mai 
mult ponderea cursu
rilor axate pe proble
me de strictă actuali
tate („Tehnica secolu
lui XX“, „Probleme 
contemporane de fizică 
și chimie“ etc).

In stabilirea temati
cii cursurilor s-a ți
nut în primul rind 
seama de experiența

Teatrul „Lucie Sturdza Bulan- 
dra" (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Fii cuminte Crlstotor
— ora 19,30. Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. (sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra"); Ulise și... coin
cidențele — ora 20. Teatrul satiric- 
muzical ,,C. Tănase“ (grădina Boe
ma) : Carnaval la Tănase — ora 
20. Circul de stat : Circus variété
— ora 20.

Seara pe unul din bulevardele orațulul Gheorghe Gheorghlu-Dej Foto : Gh. Vlnțllă

dorința de a

de lnvâțâinlnt

MENI RECIuniversități

CĂLDURĂ

Dacă nu
Centre
de înscriere
în între
prinderi

Radu CONSTANTINESCU

Pentru unii mumă,

ilustrativ 
dispoziția

la locul 
viitorilor

inițiative 
mai de-

a urmări aceste aspecte, 
populare, unor lectori și

Grigore MOHOLEA
București

atent"

In preajma noului an de Invățămint, co
mitetele regionale de cultură șl artă au luat 
— și trebuie să la In continuare — măsuri 
pentru a asigura cursanților o retntUnire 
plăcută șl în același timp utilă.

Aurel PRETORIAN
Pitești

«

în momentul de față, 
alături de programa
rea cursurilor, de ale
gerea lectorilor, de a- 
sigurarea sălilor, o

ești

bine ca 
cursurilor 
mai larg 
in între-

pentru alții../'

CINEMATOGRAFE

„Vreau să știu" aceasta ar putea fi deviza universităților popu
lare și a studenților lor. După cum se subliniază șl în raportul la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, „nivelul actual al socie
tății noastre impune ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a cunoștințelor 
de cultură generală, științifice și tehnice, ale tuturor cetățenilor patriei". 
Acestui scop ii servesc și universitățile populare. 26 000 de tineri și 
vîrstnici, de toate profesiile, cu pregătirile cele mai diverse, dar 
avînd comună pasiunea de a învăța, de a-și îmbogăți cu
noștințele, au urmat cursurile în anul de invățămint trecut, Ia cele 31 de 
Universități populare din țară, In fața unor săli pline, intelectuali dintre 
eei mai de prestigiu ai culturii noastre, academicieni, profesori și confe
rențiari universitari, cercetători științifici, critici literari și de artă, regizori 
și artiști îmbinînd erudiția cu aria comunicării direr-'e cu cele mai largi 
mase de ascultători, au expus săptămînal lecții la un înalt nivel calitativ. 
Interesul, de la un an Ia altul mai mare, cu care sînt întîmpinate aceste 
forme de răspîndire a cunoștințelor politice, științifice, tehnice și culturale 
exprimă o atitudine colectivă specifică zilelor noastre : 
cunoaște.

Ce măsuri s-au luat în vederea deschiderii noului an 
al universităților populare ? Ce îmbunătățiri s-au adus procesului in- 
structiv-educatlv față de anii anteriori 7 Pentru 
ne-am adresat conducerilor cftorva 
cursanți.

anilor trecuți, de su
gestiile eursanților. 
Astfel, la Universita
tea populară București 
tematica unui curs e- 
terogen, cum a fost cel 
intitulat „Știința și 
tehnica secolului XX“, 
a fost restrînsă în 
anul următor la „Teh
nica secolului XX“. Și 
de această dată 
cursanții au semnalat 
că diversitatea proble
melor depășește cadrul 
unui singur eurs. Re
zultatul ? Cursul din 
acest an se va opri 
doar asupra unui sin
gur aspect — dintre 
cele mai pasionante — 
al tehnicii secolului 
XX : radioelectroni- 
ca. La fel s-a proce
dat și în cazul cursu
lui „Biologia, azi“, pro
venit dintr-un vechi 
curs, și el neomo
gen. „Probleme actua
le ale științelor na
turii“.

Din bogata tematică 
rețin, de asemenea, 
atenția cursurile care 
urmăresc diverse as
pecte legate de for
marea poporului ro
mân, de istoria sa, 
precum și cele axa
te pe specificul regi
unii sau localității res
pective, La Constanța 
s-a prevăzut un ciclu 
„Din trecutul istoric al 
Dobrogei", Universita
tea populară din Do- 
rohoi a programat 
unul Întitulat ! „Din 
istoricul orașului nos
tru".

Calitate

și atrac

tivitate
Prezența la catedră în 

anul trecut a unor lec
tori cu o ridicată pre
gătire profesională a 
asigurat lecții de cea 
mai înaltă ținută știin
țifică și didactică, a- 
trăgînd elogioasele a- 
precieri ale cursanți- 
lor. Spicuim din dis
cuțiile purtate cu a- 
ceștia, din fișele spe
cial difuzate pentru a 
Ie sonda impresiile ;

VICTORIA GEOR
GESCU, cursantă la 
Universitatea populară 
București: „Lecțiile ți
nute merită toată lau
da. Tovarășii profesori 
sînt competenți în ma
terie și expun temele 
cu claritate" ; VICTO
RIA POPOVICI, pro
iectantă la D.S.A.P.C. 
Crișana : „Sînt în anul 
III al Universității 
populare din Oradea. 
Pot spune că, frec
ventând cursurile, am 
avut 
îmbunătățesc 
tinfele 
țifice, 
gătesc mijloacele de 
exprimare" Perseve- 
rînd în atragerea u- 
nor cadre de speciali
tate dintre cele mai 
pregătite, mai entu
ziaste în această acti
vitate obștească, Uni
versitățile populare pot 
asigura și în noul an 
de invățămint un 
înalt nivel de predare 
a lecțiilor.

O mare însemnătate 
pentru calitatea și 
atractivitatea cursuri
lor au bibliografia și

prilejul să-mi 
cunoș- 

cultural-știin- 
să-mi îmbo-

Wi®

PE TEME ACTUALE

materialul 
care stă la 
lectorilor in pregătirea 
lecțiilor. Nu numai în 
marile centre culturale 
ale țării, dar și in ora
șele mai mici se iau 
măsuri pentru asigu
rarea unui bogat ma
terial documentar. 
„Universitatea popu
lară. București — ne-a 
spus acad. REMUS 
RÂDULEȚ — intențio
nează să litografieze o 
serie de cursuri, să le 
publice chiar in volum 
pentru a veni în aju
tor și altor universi
tăți populare. Pentru 
început, în anul care 
a trecut, am steno
grafiat și imprimat 
pe bandă de magne
tofon o parte din
lecții". „Litografie- 
rea cursurilor —
declară GH. COȘAR
CĂ din București — va 
constitui un sprijin și 
pentru noi, cursanții, 
ușurîndu-ne aprofun
darea celor predate".

Pentru asigurarea din 
timp a materialului 
Ilustrativ necesar, lec
torii universităților 
populare propun ca 
sfaturile populare re
gionale, cu sprijinul 
întreprinderii de ma
terial didactic din Mi
nisterul Invățămîntu- 
lul, să înzestreze uni
versitățile populare cu 
material didactlco-in- 
tuitiv confecționat în 
mod special, pe baza 
programelor analitice.

problemă importantă 
o constituie selecțio
narea eursanților care 
vor audia expunerile. 
„Aceasta rămîne pro- 
blema-cheie — afirmă 
tovarășul GH. CANJA, 
consultant științific la 
Universitatea populară 
București. Pe lingă în
scrierile făcute la se
diul nostru, noi folo
sim și alte procedee : 
tipărim anual pros
pectul cursurilor și 
apoi îl difuzăm în 
întreprinderile bucu- 
reștene cu sprijinul 
Consiliului sindical lo
cal. Anul trecut am 
deschis centre de în
scriere chiar 
de muncă al 
cursanți".

Asemenea 
trebuie duse
parte, eficiența lor ur
mărită pînă la capăt. 
Tovarășii EMIL PO
PESCU și IOAN CO- 
DREA, cursanți la U- 
niversitatea populară 
București, au subliniat 
și ei utilitatea colabo
rării universităților 
populare cu întreprin
derile : „E 
programele 
să fie cît 
popularizate 
prinderile noastre. Ele 
vor trezi fără îndoia
lă un interes crescînd".

Este necesară o con
lucrare strtnsă cu or
ganizațiile sindicale, 
U.T.C. șl de femei, cu 
uniunile de creație. La 
Baia Mare, de pildă, 
cursurile „Tineretul și 
viața contemporană“, 
și „Utilul și frumosul 
cotidian“ se vor des
fășura în colaborare 
cu aceste organizații. 
Un început bun s-a 
realizat, în anul care a 
trecut, în organizarea 
cursurilor de cultură 
muzicală și de arte 
plastice din București 
și din alte centre re
gionale unde s-a ape
lat la sprijinul Uniu
nii Compozitorilor, U- 
niunii artiștilor plas
tici și filialelor aces
tora.

Intîlnirea cu
(Urmare din pag. I-a)

chel- 
a tot 
pen- 
omul

A venit pentru tineri, 
pentru tinerii care în 
toamna asta încep să 
trăiască cu adevărat, 
ceasul adevăratei stră
luciri. Și ceasul 
tuirii generoase 
ce-au acumulat, 
tru că pentru
adevărat cheltuire nu 
înseamnă 
Cu fiecare ceas 
viață aduni 
și mai mult încă, ceea 
ce-ai dat în ajun, vă- 
zind, iubind, gîndind 
și făptuind. Omul nu 
seacă niciodată ca o 
flntînă, dacă izvorul 
e viu. Fîntinile cu 
apă tulbure sînt pă
răsite la 
drumului, 
nu ia din ele, 
meni nu-și oglindește 
chipul în ele.

epuizare, 
de 

la loc,

marginea 
nimeni 

ni-

A venit ceasul ma
rii îmbrățișări a tot 
ce freamătă și crește 
țn jurul vostru, pen
tru voi, absolvenți din 
anul acesta. O îm
brățișare largă și cu
prinzătoare. A venit 
ceasul încercării pu
terilor, ceasul crea
ției, ceasul în care cel 
ocrotit trebuie să o- 
crotească la rîndul 
lui lucrul ce i-a fost 
încredințat, munca 
celorlalți cu care va 
colabora, viitoarea lui 
familie, năzuințele 
noastre ale tuturor 
în care „idealul" e de 
o mie de ori mai fru
mos decit atunci cînd 
era departe, pentru 
că se află în mina 
care îl cioplește și tl 
însuflețește. în care, 
la marea operă de 
construire a unei

LA DEPOZITE DE
Aprovizionarea populației cu combustibil intră în actuali

tate în mod deosebit o dată cu apropierea toamnei. Poate 
că tocmai de aceea în ultimul timp la redacție au sosit mai 
multe scrisori pe această temă. Dintre acestea, publiaăm eî- 
teva în caro sînt semnalate deficiențe din activitatea unor 
depozite de combustibil.

Cit plătești, 
și ce primești
La începutul lui august m-am 

dus la depozitul nr. 24 din Dămă- 
roaia (capătul tramvaiului 24) pen
tru a cumpăra 600 kg de cărbuni. 
Cărbunele era mai mult praf, bul
gării nu depășeau mărimea unui 
pumn. Am crezut că depozitul 
îi livrează numai după ce îi trece 
prin ciurul care era pus lingă gră
madă. Dar m-am înșelat. Lucrăto
rii de la depozit au umplut sacii cu 
cărbuni amestecați cu praf. Degea
ba am protestat. N-am fost 
luat în seamă. Acasă, după ce am 
ales cărbunii care pot fi folosiți la 
încălzit, am aruncat peste 150 kg 
de praf. Adică am pierdut un sfert 
din cantitatea pe care am plătit-o. 
în condica de reclamații a depozi
tului am citit sesizări ale cetățeni
lor care au pățit același lucru. Ar 
trebui să se ia măsuri ca praful 
de cărbune să fie folosit drept 
combustibil acolo unde poate fi 
ars, pentru că cetățenii n-au ce 
face cu el.

pe cineva. Pe cetățenii care-și ma
nifestau nemulțumirea, responsabi
lul de la cîntar îi repezea imediat. 
Cum s-ar spune, lucrătorii de la 
depozit se află acolo nu pentru 
deservirea cetățenilor, ci spre a le 
pricinui acestora necazuri pentru 
care ar trebui să le mai fie și 
recunoscători.

lemnele. Urmarea ? Cărbunii e- 
rau zdrobiți, de parcă trecuseră 
printre pietrele morii, iar lemnele 
— putrede, umflate de apă. Sala
riatul depozitului, pe care l-am che
mat să le vadă, mi-a răspuns că-s 
destul de bune, că așa-i marfa pe 
care o primesc. Nu este adevărat. 
Am văzut că altor cetățeni li s-au 
dat, de către același depozit, nu
mai lemne bune. Nu pot admite 
practicile personalului de la depo
zitul nr. 1, care pentru unii e 
mumă și pentru alții... ciumă.

P. BENGUS
București

Găsesc bună măsura luată de în
treprinderea „Combustibilul" ca 
cetățeanul să meargă la depozitul 
de lemne, să achite costul și să i 
se expedieze combustibilul acasă. 
Aceasta impune, firește, ca perso
nalul depozitului să-și îndeplineas
că conștiincios obligațiile. Ceea ce 
am pățit eu arată, însă, că nu în
totdeauna se întâmplă așa. La 26 
august am cumpărat lemne și căr
buni, cu bonul de vînzare numărul 
711 527 de la depozitul de combus
tibil nr. 1 din comuna Militari. Am 
plătit, de asemenea, transportul și 
uzajul sacilor pentru cărbuni. Du
pă cîteva ore, lemnele și cărbunii 
au sosit acasă. La descărcat s-a 
ivit surpriza. Cărbunii fuseseră trîn- 
tiți pe fundul căruței și peste ei

La cheremul chirigiilor
In comuna Chiajna locuim mai 

mulți salariați ai unor întreprinderi 
din Capitală. Noi ne aprovizionăm 
cu lemne și cărbuni prin depozi
tul I.C.L. Combustibilul din raio- 
noul 16 Februarie. Transportul 
combustibilului de la depozite la 
domiciliu este greu și costisitor, 
din cauză că sintern lăsați la che
remul unor căruțași. Ei știu 
bine că depozitul nu ne pune 
mijloace de transport la dispozi
ție, iar de combustibil nu ne pu-
tem lipsi. De aceea, ne cer
pentru un drum tot atît cît
costă lemnele. Pentru 1 000 de
kg lemne ne iau de'la 75—120 lei.
Și dacă nu plătești, rămîi cu lem
nele în drum. Noi cerem ca între
prinderea „Combustibilul" să gă
sească o soluție acestei probleme. 
Credem că una potrivită ar fi să 
se creeze, temporar, un subdepozit 
în Chiajna.

UN GRUP DE CETĂȚENI 
din Chiaina 
raionul 16 Februarie

Anul acesta am vrut să fiu mai 
prevăzător. Ca să evit aglomerația, 
m-am prezentat din timp la depo
zitul de combustibil nr. 1 din Pi
tești. De la început mi-am dat sea
ma că aici treaba e prost organi
zată, că numai la buna deservire 
a cetățenilor nu se gindesc cei de 
la depozit. Mai întâi am așteptat 
pînă la ora 11, cînd în sfârșit, a 
început vînzarea. Dar treaba st 
face fără nici 0 rinduială, lucrăto
rii din depozit „servind“ cumpărăto
rii după criterii cu totul personale 
și interesate, pe „sprinceană" cum 
s-ar spune. Aici trebuie să știi să 
te descurci și să fii „atent" cu cei 
care servesc. Altfel, riști să duci 
acasă numai buturugi și putregai. 
Căruțașul nu pune mina să încarce 
pentru că „specialitatea" lui e nu
mai transportul. Dacă nu încarci 
singur, trebuie să plătești separat

După cum rezultă din aceste scrisori și din altele, la unele 
depozite de combustibil munca nu este organizată cum tre
buie, nu există preocupare pentru buna deservire a cum
părătorilor, iar unii salariați, necontrolați, comit abuzuri care 
nemulțumesc pe cetățeni. Aceste lipsuri trebuie curmate cu 
hotărîre. Sfaturile populare, conducerile întreprinderilor 
„Combustibilul" au datoria să ia toate măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea întregii activități a depozitelor mențio
nate și a altora unde se constată lipsuri, pentru a se pune 
capăt abuzurilor de felul celor de mai sus, precum și pentru 
rezolvarea altor probleme ridicate de cetățeni în legătură cu 
aprovizionarea cu combustibil.

afa
vieți actuale și de vi
itor, cel care ptnd iert 
a stat cu fruntea ple
cată peste carte, adu
ce puterea, inițiativa, 
fantezia și devota
mentul 
pentru 
frumuseții din el și 
pentru desăvîrșirea 
frumuseții vieții unui 
popor întreg, atît de 
limpede conturată de 
planurile puse îna
intea noastră, a tutu
ror, de Congresul al 
IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

A venit ceasul cînd 
tinerii crescuți de noi 
sînt chemați să-și ia 
asupra lor o parte a 
răspunderii marilor 
înfăptuiri ce vor ri
dica țara noastră pe 
o treaptă și mai înal
tă de civilizație.

lui. O fac« 
desăvîrșirea

Agerpres

Samba s Patria (completare A cui 
e vina ?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30, București (completare Sime
tria) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15, Modern (completare A cui 
e vina î) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, Stadionul Dinamo (comple
tare Simetria) — ora 20, Arenele 
Libertății — ora 20. Hoțul de pier
sici : Republica (completare Fata 
de pe Someș) — 9,45; 12j 14,15» 
16,45; 18,45; 21, grădina Doina
(completare Fata de pe Someș) — 
ora 20. Viat* dificil* : Luceafăr»’’
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, U,
20.30, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, rulează șl' la 
grădină — ora 20, Excelsior — 10» 
12,30; 15,30; 18; 20,45, Expoziția
— Piața Sctnteii — ora '9,30.
Procesul profesorului Weir : Jar- 
pați - 9,45; 12,30; 15,15; 18; . ,45; 
Floreasca — 9,30; 12,15; 15» >,45»
20.30, Flamura— 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45; Grădina Progresul — ora
19.30. Carambol : Capitol (comple
tare Satul din Ucraina noastră) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
rulează și la grădină — ora 20, 
Feroviar (completare Satul din 
Ucraina noastră) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Melodia
(completare Fotbaliști, nu uitați co
pilăria) - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. Culorile luptei — cine
mascop : Victoria (completare La o 
parte, taiga I — cinemascop) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Grivita (completare Lucrările Marti 
Adunări Nationale) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, Tomis (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționa
le) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
rulează și la grădină — ora 19,15. 
Unora le place jazul : Central — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15; 
Arta — 15; 17,30; 20, rulează și la 
grădină — ora 19,30. Căpitanul din 
Tenkes (ambele serii) : Lumina — 
9,30; 13; 16,30; 20, Bucegi — 10; 
16; 20, rulează și la grădină — ora
19.30. Logodnicele văduve : Union
(completare Si atunci...) — 15: 17; 
19; 21. Program pentru copii :
Doina — ora 10. Dintele de agr : 
Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30 Logodnicul : Timpuri noi 
(completare La carnaval — 
veste din Tanganica — Como,, a 
orașului scufundat) — 10 — 21 1Ï1 
continuare. Aport, Muhtar ! — ci
nemascop : Giulești (completare 
Acolo unde Carpații tntîlneșc Du
nărea — cinemascop) — 16; 18,15;
20.30, Miorița (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea
— cinemascop) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Ah, Eva : Cultural
— 15; .17; 19; 21. Banda : Înfrăți
rea Intre popoare (completare Zi
lele Sighișoarei) — 10,30; 15,45»
18, 20,15), Rahova (completară 
Prietenul meii Max) — 16; 18,15, 
rulea-ă și la grădină — ora 20. 
Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii)- Dacia — 9,30 — 20 în con
tinuare. Domnul : Buzești (com
pletare Construim) — 11; 14,15; 
16,30; 18,45, rulează și la grădină
— ora 20, Viitorul (completare 
Construim) — 16; 18,15; 20.30. Un 
șoarece printre bărbați : Cringașl 
(completare 180 de zile tn Atlan
tic) — 16, 18,15; 20,30; Cartouche
— cinemascop : Unirea — 16»
18,15; 20, rulează și la grădină — 
ora 19,30. Ctntînd despre Arizona» 
Flacăra (in completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.) — 16; 18,15-, 20,30. Nevasta 
nr. 13 : Vitan — 16; 18,30, rulea
ză și la grădină — ora 19,45. Eva
datul — cinemascop : Munca (com
pletare La o parte, taiga I — ci
nemascop) — 16; 18,15; 20,30.
Femeia necunoscut* : Popular — 
10,30; 16; 18,30; 21. Jungla tragic*! 
Cosmos - 16; 18; 20,15. Un luc> 
făcut la timp : Colentina (comp. '.- 
tare La cel mai Înalt nivel) — 16; 
18,15; 20,30, rulează și la grădină
— ora 19,30. Laleaua neagră —
cinemascop : Volga — 9; 11,15| 
13,30; 16; 18,30; 21, Moșilor —
15,30; 18: 20,30, rulează și Ia gră
dină — ora 19,30. Ivailo : Progre
sul (completare Povestea leului) — 
15,30; 18; 20,30. Fiul ctpltanului 
Blood — cinemascop ; Lira (com
pletare Satul din Ucraina noastră)
— 15; 17; 19; 21, Ferentari (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 
10,30» 16; 18,15» 20,30. Marșul asu' 
pra Bornei : Drumul Sării (comple
tare Lucrările Marii Adunări Na
ționale) — 15,30; 17,45; 20. Mri- 
găini » Cotrocenl (completare Su- 
rtsul) — 16» 18,15» 20,30, Progre- 
aul-Parc — ora 20, grădina Lfra — 
ora 20. Inttlnlre Ia Iachia — cine
mascop » Pacea (completare Spre 
cer — cinemascop) — 111 16»
18,15; 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri !n țar* : Vremea a devenit 

ușor instabilă In vestul țării, u de 
cerul a prezentat Innorărl' .nai 
accentuate șl au căzut ploi locale, 
însoțite Izolat de descărcări elec
trice. In celelalte regiuni vremea 
s-a menținut călduroasă eu cerul 
temporar noros. VIntul a suflat 
slab pin* la potrivit. Temperatura 
a Înregistrat o ușoară scădere in 
Banat și cîmpla din vestul țării, 
la ora 14 oscila intre 22 grade la 
Satu Mare, Huedin, Arad șl 
Sînnlcolau Mare și 32 grade la 
Budeștl și Alexandria. In Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil, temporar noios. 
VIntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 33 grade, iar pe 
sol, la soare, 54 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și io septembrie. In țară : 
După o răcire trecătoare ce șe va 
produce la începutul intervalului, 
vremea se va încălzi ușor. Cerul 
va fi variabil. Vor càçlea ploi 
izolate, mai frecvente în vestul și 
nordul țării. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tempe
ratura In scădere la început, apoi 
tn creștere ușoară. Minimele vor 
ti cuprinse între 2 șl 12 grade, iar 
maximele între ÎS și 26 grade, 
local mal ridicate, tn București si 
pe litoral : Vremea vg fi schim
bătoare, cu Cerul variabil. Ten
dință de ploaie. Vint potrivit din 
seetorul vestic. Temperatura în 
scădere ușpară la Începutul inter
valului, apoi tn creștere.
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In Raportul C.C. al P.C.R. la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului se arată că un obiectiv de cea mai mare 
însemnătate în dezvoltarea agriculturii este creșterea 
producției de cereale, lărgirea bazei furajere. In acest scop 
întreaga activitate a unităților trebuie organizată pe baze 
științifice, valorificate din plin condițiile create prin me
canizare, chimizare și prin extinderea irigațiilor. Pentru 
aceasta, așa cum se subliniază în Raport „ORGANELE 
AGRICOLE, SPECIALIȘTII DIN AGRICULTURA TRE
BUIE SA IA MASURI PENTRU AMPLASAREA MAI 
JUDICIOASĂ A CULTURILOR PE ZONE ȘI IN CADRUL 
FIECĂREI UNITĂȚI, ȚINÎND SEAMA DE CONDIȚIILE 
DE CLIMA ȘI SOL, DE FACTORII SOCIAL-ECONO- 
MICI, DE POSIBILITĂȚILE ASIGURĂRII MIJLOACE
LOR MECANIZATE ȘI A FORȚEI DE MUNCA PENTRU 
EXECUTAREA TUTUROR LUCRĂRILOR LA TIMP ȘI 
LA UN NIVEL DE CALITATE RIDICAT“. în pagina 
de față, specialiști de la consiliile agricole își spun cuvîn- 
tul în legătură cu unele aspecte ale zonării producției 
agricole.

ÎNVĂȚĂMINTELE recoltei
Iversitatea condi
țiilor de relief, cli
mă și sol din re
giunea Oltenia a

pus cu deosebită tărie în 
fața Consiliului agricol 
regional problema zonării 
culturilor agricole. Ince- 
pînd din lunca fertilă a 
Dunării și terminînd cu 
partea colinară, se întîl- 
nesc numeroase zone na
turale foarte diferite. De-a 
lungul Dunării, pe o dis
tanță de 60 km se întinde 
zona nisipurilor umede 
din raionul Vînju Mare 
care continuă cu nisipu
rile de
Desa din 
Această 
totul alte

la Ciuperceni- 
raionul Calafat, 
zonă oferă cu 
posibilități decît

restul terenurilor de luncă 
sau din prima terasă.

Studiile întreprinse de 
Consiliul agricol regional 
și consiliile agricole raio
nale au scos în evidență 
importanța factorilor so- 
cial-economici de care 
trebuie să se țină seama 
în zonarea culturilor agri
cole. Cu ajutorul primit 
din partea specialiștilor 
din unități, sub îndruma
rea permanentă a orga
nelor de partid și de stat, 
îmbinînd aspectul teoretic 
cu realitățile practice de 
pe teren, consiliul agricol 
regional a reușit să facă 
o așezare mai judicioasă 
a culturilor și chiar a 
soiurilor și hibrizilor în 
cadrul diferitelor zone

naturale. Tn felul acesta, 
Unitățile agricole au po
sibilitatea să obțină pro
ducții din ce în ce mai 
mari.

Iată cum s-a procedat 
cu principalele cereale și 
plante tehnice. Coopera
tivele agricole au fost 
îndrumate să extindă cul
turile de cereale astfel ca 
în nord să predomine pă- 
ioasele, deoarece ele pot 
valorifica mai bine tere
nurile în pantă, iar prăși- 
toarele să se cultive în 
procent mai mare pe te
renuri 
zabile, 
ducții 
an. Tn 
treptat

de luncă, mecani- 
care asigură pro- 

mari de la an la 
sud s-au mărit 

suprafețele de cul- 
prășitoare, întrucît

condițiile 
prielnice, 
brațe de 
face față

aici, pe lîngă 
pedoclimatice 
sînt suficiente 
muncă pentru a 
volumului de lucrări cerut
de agrotehnica culturilor 
amintite. In cele patru 
raioane care dețin pon
derea în cultura cereale
lor (Băilești, Calafat, Ca
racal și Corabia) 
bul a fost cultivat 
1963 pe 95 430 
pe 99 284 
pe 117 078 
prevăzut 
suprafața 
reprezentînd 48 la sută 

totalul suprafețelor 
cultiva-

ha, 
ha.
a
de

porum- 
în anul 
în 1964 
în 1965

ha, 
iar 
în 1966 s-a
se cultiva
140 500 ha

din 
destinate 
te cu i 
giune. In raioanele 
centrul și nordul regiu-

fi> a
porumb pe re- 

din

GRĂDINI DE
PRIVIND IN PERSPECT IVA INTENSIVE

Cele

exista
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latlva a avut suprafață 
mare, care afecta balanța 
economică, atunci i s-a 
dat culturii respective o 
atenție mai mare.

Pentru ca această ac
țiune importantă să poată 
fi generalizată și să aibă 
rezultate și mai bune, so
licităm un sprijin mai efi
cient din partea organelor 
centrale. Ca zonarea 
plantelor — ținînd seama 
de condițiile de relief — 
să dea cele mai conclu
dente rezultate, este bine 
să se definitiveze sistema 
de mașini pentru culturile 
ce se seamănă pe tere
nuri în pantă.

Zonarea culturilor a- 
gricole întreprinsă și con
dusă de Consiliul agricol 
regional a dat rezultate 
bune. Ea va fi continuată 
și perfecționată întrucît 
este metoda care nu com
portă nici un fel de efort 
sau cheltuieli suplimen
tare, dar care dă sporuri 
mari de recoltă. Ea ca
racterizează pe bunul 
gospodar care-și utilizea
ză forțele și posibilitățile 
cu eficiență maximă.

Ing. Mihai CROITORU
vicepreședinte 
siliului agrico

nil s-a extins cultura 
griului care, în 1965, s-a 
cultivat pe 50 la sută din 
suprafața arabilă, iar în 
1966 se va ajunge la 56 
la sută.

Zonarea culturilor nu a 
fost însă o acțiune care 
s-a oprit la nivelul regiu
nii sau raioanelor. Ea a 
fost aplicată în fiecare 
unitate in parte unde s-a 
făcut practic o microzo- 
nare a culturilor pe teri
toriu, stabilind amplasa
rea cea mai judicioasă a 
plantelor prevăzute a se 
cultiva. Tn raionul Cara
cal — raion de sud cu 
pondere mare în produc
ția cerealieră a regiunii 
— sînt peste 20 000 ha 
nisipuri mobile care se 
cultivă cu plante. Dar tot 
în raionul Caracal se află 
șl 15 000 ha amenajate 
pentru irigat în zona Stoe- 
nești-Vișina. Ținînd sea
ma de aceste elemente, 
consiliul agricol raional a 
propus ca pe suprafețele 
de nisipuri să se extindă 
cultura tutunului, a pepe
nilor verzi și galbeni, a 
secarei și griului, redu- 
cîndu-se. In mod cores
punzător, suprafețele cu 
prășitoare. Suprafețele cu 
porumb s-au mărit la coo
perativele agricole de 
producție din zona siste
mului de irigație amintit. 
La cooperativa aqricolă 
de producție din Celaru, 
raionul Caracal, griul o- 
cupă 800 ha, tar porum
bul 1 230 ha în timp ce la 
cea din Puțuri, vecină cu 
cea din Celaru, cu con
diții de climă asemănă
toare dar cu suprafețe de 
nisip, griul ocupă 750 ha 
în timp ce porumbul — 
numai 620

Plantele 1 
în centrul 
consiliului 
țiunea de 
turilor. S-a 
cestea să fie cultivate pe 
suprafețe mari în acele 
unităti care au condiții 
bune. S-a văzut ce mare 
importanță prezintă acest 
lucru Tn raionul Corabia, 
7 cooperative agricole ou 
cultivat in pentru ulei pe 
supratețe variind între 5 
șl 25 ha, iar producția 
medie a fost de 437 kg la 
hectar. Alte 12 cooperati
ve au cultivat între 
26—50 ha și au obținut b 
producție medie de 721 
kg la hectar în timp ce 
trei cooperative care au 
avut peste 50 ha cu in 
au realizat și cea mai 
mare producție medie — 
834 kg la ha. Explicația 
este simplă. Cînd coope-
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, ____ al Con
siliului agricol regional 
Oltenia

Agricultura socialis
tă oferă posibili
tatea abordării la 
nivelul întregii 

țări a problemelor com
plexe de organizare și 
dezvoltare a producției, 
astfel ca să asigure inten
sificarea producției în fie
care unitate socialistă. A- 
cest lucru a fost confir
mat din plin de realizările 
obținute an de an în spo
rirea recoltelor și dezvol
tarea continuă a zooteh
niei în majoritatea gos
podăriilor de stat șl coo
perativelor agricole. După 
cum se știe, producția a- 
gricolă se realizează într-o 
diversitate de condiții eco
logice, economice și soci
ale. Aceasta presupune o 
zonare a producției agri
cole pe baze științifice 
astfel ca să se obțină un 
efect economic maxim.

Calea sigură pentru 
realizarea, în perioada 
următoare, a sarcinii de a 
spori producția agricolă 
este — așa cum a subliniat 
tov. Nicolae Ceaușescu, în 
rr iortul prezentat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
— dezvoltarea intensivă, 
multilaterală a agricultu
rii, prin sporirea produc
ției pe unitatea de supra
față și pe cap de animal. 
Organizarea rațională a 
producției, pornind de la 
amplasarea cît mai știin
țifică a culturilor pe teri
toriu, este o problemă de 
o deosebită importanță 
economică. La rezolvarea 
ei va trebui să se țină 
seama, pe lîngă condițiile 
create pînă în prezent și 
de cele care vor fi asigu
rate în anii următorului 
plan cincinal și care tre
buie să se reflecte în pro
ducții ridicate, realizate 
la un preț de cost tot mai 
scăzut și de o calitate îm
bunătățită. Este suficient 
să amintim că în acest in
terval, suprafața irigată 
va crește cu peste 400 mii 
hectare, iar pe ogoarele 
patriei se vor folosi îngră
șăminte care vor situa 
țara noastră la nivelul ță
rilor cu chimizare avansa
tă a agriculturii.

In ultimii ani s-a îm

Ing. Eugen ALEXE 
vicepreședinte al Consiliului Superior 

al Agriculturii

bunătățit repartizarea te
ritorială a producției ve
getale, folosind unele 
principii de zonare a pro
ducției agricole, cum sînt: 
cultivarea legumelor 
jurul orașelor și 
centrelor muncitorești, 
tinderea suprafețelor 
plante tehnice în cele 
mai potrivite zone, în
ființarea de bazine viti
cole și pomicole de mare 
producție. Realizările ob
ținute în această direcție 
constituie numai un în
ceput care trebuie conti
nuat cu mai multă hotă- 
rîre. Aceasta presupune, 
în primul rînd, ca studiul 
de zonare existent să fie 
îmbunătățit pe baza noi
lor perspective date agri
culturii de Directivele 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., cu experiența bo
gată a unităților agricole 
fruntașe, cu noile cerce
tări științifice.

Zonarea producției agri
cole obligă ca fiecare 
unitate agricolă socialistă 
să se dezvolte pe baza 
unui plan de perspectivă, 
care să asigure folosirea 
deplină a importantelor 
investiții în mecanizare, 
chimizare, irigații etc. și 
a bazei tehnico-materiale 
de care dîspune agricul
tura. Primul lucru care 
trebuie să se realizeze este 
amplasarea științifică a 
ramurilor de producție în 
cadrul fiecărei unități a- 
gricole, în proporții cores
punzătoare, potrivit spe
cificului local și ținîndu- 
se seama de necesitățile 
economiei naționale.

Traducerea în viață a 
principiilor de bază ale 
zonării producției agricole 
și metodelor de grupare a 
unităților agricole socia
liste pe zone de producție 
și stabilirea unor propor
ții economice juste în ca
drul acestora asigură, în 
primul rînd, dezvoltarea

în
al

ex-
cu

agriculturii în toate regi
unile țării, potrivit parti
cularităților lor, pe baza 
îmbinării raționale a ra
murilor de producție șl 
folosirii depline a resur
selor locale naturale și de 
muncă. Ea dă posibilita
tea să se dezvolte planifi
cat producția de mărfuri 
din agricultură, prin am
plasarea judicioasă a ra
murilor agriculturii șl 
specializarea pentru piață 
a întreprinderilor agricole 
socialiste, potrivit condi
țiilor naturale și economi
ce de care dispun și ob
ținerea unui volum mare 
de producție marfă. Tot
odată se satisfac. în limite 
raționale, nevoile de pro- ■ 
duse agro-alimentare pen
tru consumul propriu al 
cooperativelor și coopera
torilor. Prin zonarea pro
ducției se urmărește reali
zarea unei apropieri a in
dustriei alimentare și 
ușoare de întreprinderile 
agricole care produc ma
teriile prime prelucrate de 
acestea și asigurarea unei 
mișcări ritmice, normale 
a mărfurilor din agricul
tură spre locul de con
sum, prin reducerea trans
porturilor neraționale 
pentru fiecare produs în 
parte. Această 
creează condiții optime 
pentru creșterea continuă 
a productivității muncii și 
reducerea prețului de cost 
al produselor, asigurării 
culturii plantelor cu a- 
grotehnica corespunzătoa
re, cu un parc de mașini 
adecvat condițiilor zonale. 
Totodată contribuie 
disciplinarea muncii de 
planificare a producției, 
ușurează stabilirea unor 
sisteme de mașini agricole 
potrivite fiecărei zone, 
permite specializarea ca
drelor de muncitori, teh
nicieni, îngineri, orientea
ză așezarea mai economi
că pe teritoriul țării a în

acțiune

îa

ha.
tehnice au stat 

preocupărilor 
agricol în ac- 
zonare a cui- 

’ urmărit ca a-

naturali

LEGUME

treprlnderilor de Indus
trializare și depozitele de 
păstrare a produselor a- 
gricole. Organizarea agri
culturii pe zone permite 
așezarea și profilarea ju
dicioasă a stațiunilor de 
cercetări, a școlilor agri
cole și a altor instituții 
destinate să sprijine agri
cultura.

Trebuie să facem din 
munca în agricultură un 
sistem organizat, adaptat

condițiilor naturale și so- 
cial-economice atît de va
riate din țară, după un 
proces tehnologic propriu 
fiecărui produs, diferen
țiat pe zone. Ea se va 
concretiza în sistemul ra
țional de agricultură care 
poate fi elaborat pe baza 
studiului de zonare a pro
ducției agricole, iar rezul
tatul va fi intensificarea 
producției în cadrul fie
cărei unități.

C
u mulfi ani în u 
în cooperativei 
qricole din re

urmă, 
le a- 

gricole din regiu
nea Banat 

tendința de a avea cît mai 
multe culturi, fără a ține 
seama de condițiile pedo
climatice specifice și 
tradițiile locale. Din 
ceasta cauză lucrările nu e- 
rau efectuate la timpul op
tim, iar producțiile erau sub 
posibilități. Indicațiile date 
de către partid, de-a se face 
o zonare a producției a- 
gricole, au avut rezultate e-

de
s-

Dacă știi
ce rodește mai bine

Iar
au

floa-

In raionul Girls. 
prin zonarea pro
ducției agricole, 
aria de răspîndire 

a plantelor de cultură a 
fost îmbunătățită, 
producțiile medii 
sporit simțitor.

S-a luat măsura ca
rea soarelui șl sorgul sd 
fie scoase de pe terenu
rile cernozlomlce, situate 
tn partea de nord a raio
nului, fn special de pe te
renurile 
aqrfcole 
Sîntana, 
mand. Caporal Alexa etc 
si înlocuite cu porumb si 
sfeclă de zahăr care au 
aici condiții mult mai fa
vorabile de vegetație. în 
schimb. cultura florii 
soarelui a fost extinsă tn 
zona cu terenuri sărătu
roase pe 2 200 ha, repre- 
zentfnd o creștere a su
prafeței de circa 300 la 
sută. Ca urmare, tn ulti
mii ani. pe aceste terenuri 
slab productive pentru 
cereale, s-au obținui pro
ducții de 1 200 kg floarea 
soarelut la hectar. Prin- 
tr-o amplasare mal bună 
a sfeclei de zahăr pe te
renuri mai fertile, fn zona 
solurilor cernozlomlce din

cooperativelor 
de producție 
Comlăuș.. Și-

iar producția medie

de

doar cfteva 
cooperativa 

producție 
cultivat fn

partea sudică a raionului, 
suprafața cultivată cu a- 
ceastă plantă s-a mărit de 
la 3230 ha, la 4 500 ha, 

a
crescut de la 15 000 kg. 
la 18 000 kg la ha. În 
urma zonării producției 
agricole, unele culturi cu 
eficiență economică scă
zută au fost restrînse. 
Astlel. clnepa pentru fu
ior, din cauza producției 
mici, a fost Înlocuită cu 
alte plante cu eficientă 
economică mai mare. Aș 
vrea să dau 
exemple. La 
aqricolă
Sîntana s-au 
trecut pe terenuri cerno- 
ziomice 64 ha cu floarea 
soarelut de pe care s-au 
recolțat cite 1000 kg la 
ha. tn urma zonării pro
ducției. cultura florii soa
relui a fost înlocuită cu 
sfecla de zahăr, care a 
dat în anul trecut, pe a- 
celeașl terenuri, peste 2 
vagoane și /umătate de 
sfeclă la hectar. La coo
perativa aqricolă de pro
ducție din Simand s-au 
cultivat. 1n anul 1956 28 
ha cu floarea soarelui de 
pe care s-au scos cile 
1 075 kg la hectar, tnlo-

eutndu-se această cultură 
cu grlu, s-au obținui tn 
acest an 3 054 kg la ha.

Studierea factorilor care 
concură la rentabilitatea 
culturilor permite prolila- 
rea ramurilor de produc
ție cu cel mal mare ran
dament.

O atentle deosebită s-a 
acordat șl creșterii ani
malelor. In raport cu con
dițiile naturale specifice 
pentru folosirea rațională 
a pășunilor care fn raion 
sînt in proporție de peste 
80 la sută sărăturoase. 
s-a preconizat dezvolta
rea sectorului ovin, care 
valorifică cel mal bine a- 
ceste pășuni. De aseme
nea, tn sectorul bovin 
s-a prevăzut dezvoltarea 
vacilor cu lapte din 
băllată românească, 
porcine s-a mers 
creșterea producției 
carne, extlnztndu-se 
Alb mtjlociu.

Zonarea producției a- 
gricole aduce avantaje 
mari. De aceea ne vom 
ocupa in continuare de 
această lucrare impor
tantă.

rasa
La
pe 
de 

rasa

Ing. Vasile BLAJAN
Consiliul agricol raional 
Cri;

conomice foarte bune, 
realizate în domeniul cultu
rii legumelor sînt deosebit 
de semnificative.

Extinderea suprafețelor 
cultivate cu legume nu s-a 
făcut tntîmplăfor, cl finind 
seama de tradiția, experien
ța, ca șl de rezultatele ob
ținute In anil precedent! de 
cooperativele agricole res
pective. S-a mers pe con
centrarea producției legu
micole în bazine mari și 
cultivarea 
a unui 
sfrîns de 
lași timp, 
prafefelor 
finul seama și de numărul 
de brațe de muncă de care 
dispune unitatea respectivă, 
pentru a se putea efectua 
la timp toate lucrările de 
îngrijire. Anul acesta, fafă 
de 1959, cooperativele a- 
qricole și-au mărit supra
fețele cultivate cu legume 
cu aproape 2 300 ha. S-au 
extins în special suprafețe
le cultivate cu tomate tim
purii, mazăre-păsiăi, varză 
timpurie, castraveți de sa
lată etc. în ce privește con
centrarea producției legu
micole în »sgiunea Banat, 
s-a mers pe linia extinderii 
acesteia în zonele cu cele 
mai favorabile condiții na
turale și în special de-a 
lungul rîurilor Mureș, Bega, 
Timiș, Bîrzava, Caraș șl pe 
solurile nisipoase din ra
ioanele Arad, Sînnicolau- 
Mare, Timișoara, Lugoj și 
Defa.

Pe baza experienței acu
mulate în ultimii ani, co
operativele de producție șl 
gospodăriile de sfat au în
ceput să se specializeze In 
culturile care dau cele mai 
bune rezultate în condițiile 
aqroclimatice specifice. De 
pildă, cooperativele agrico
le din Curficl, Macea, Do
robanți, Sînmartin șl altele 
au exfins cultura tomatelor 
timpurii ; cele din Vinga, 
Orțișoara și Valcanl — a

de către unități 
număr mai re- 
specii. Tn ace

la extinderea su- 
legumicole s-a

cepei șl usturoiului, Iar co
operativele Otelec, Pusfiniș, 
Sînmihaiu-Român și altele — 
tn cea a castraveților de 
cîmp. In ultimul timp a în
ceput să capele o extinde
re tot mai mare construc
țiile de sere, răsadnițe 1n- 
mulțitor și solarii destinate 
producerii răsadurilor și a 
culturilor timpurii și forțate. 
Numai combinatul legumi
col din Arad are în pre
zent 240 000 m p de sere 
de unde se recoltează a- 
nual sute de mii de kilo
grame de roșii și castraveți. 
Anul acesta, cooperativele 
agricole din regiune au a- 
vut peste 23 ha cultivate cu 
legume forțate, iar culturile 
timpurii au ocupat în a- 
cesfe unităfi 2 443 ha.

Ca rezultat al măsurilor 
luate, producțiile și venitu
rile obținute din valorifica
rea legumelor au sporit 
an de an. Tn 1964, coope
rativele agricole din regiu
ne au realizat din lequmi- 
cuifură peste 160 400 000 
lei, ceea ce reprezintă, în 
medie, 14,8 la 
cîștiqurile totale, 
unități cum sînt 
Macea, Tomnatic, 
Mare, Recaș și altele, ve
niturile din legumiculfură 
reprezintă peste 50 la sută, 
deși suprafețele sînt 
mai mici decît 
mînțate cu grîu și porumb. 
Aceste realizări demonstrea
ză că prin noua orientare 
în zonarea producției le
gumicole în gospodăriile de 
stat și cooperativele de 
producție și prin promova
rea celor mai moderne teh
nologii se realizează re
colte mai mari, de bună ca
litate și la un preț de cost 
mai scăzut, se asigură o a- 
provizionare mai bună a 
oamenilor muncii cu pro
duse agroalimentare.

sufă din 
în multe 
cele din 
Comloșu-

mull 
cele însă-

Ing. lână; TRICA
Consiliul agricol 
regional Banat

Paginö organizată de

Ing. Teodor MARIAN

Prin zonarea pro
ducției se urmărește, 
în primul rînd, să se 
asigure o folosire cit 
mai complexă a fac
torilor naturali care 
răspund în cea mal 
bună măsură cerințe
lor dezvoltării diferi
telor ramuri 
culturii.

Creșterea 
lor fn Țara 
bucură de 
tradiție. Existența u- 
nu! puternto centru 
industrial deservit de 
zeci de mii de munci
tori face ea produsele 
alimentare de origine 
animală să fie solici
tate. S-a Impus nece
sitatea restructurării 
efectivelor de anima
le sub raportul spe
ciei, rasei șl catego
riei de producție. Tn- 
tr-un trecut nu prea 
îndepărtat exista ten
dința «a oile să se ex
tindă în zona de șes 
a Tării Blrsel, înlocu
ind partial taurinele. 
Această situație s-a 
reglementat în rea 
mal mare măsură. Du
pă cooperativizarea a- 
grîculturil, 
ovinelor a 
țață spre 
toasă.

In condițiile zonei 
Țării Birsel taurinele 
constituie specia care 
ocupă primul loc. Ea 
»-a extins mult în 
toată zona de șes, a- 
țungînd 
peratlve 
ca cele 
Cristian 
încărcătură de 85 ca
pete la suta de hecta
re. tn zona de șes se 
creso taurinele din 
rasa Simental asupra 
cărora se aplică lu
crări de selecție. Pa
ralel eu acțiunea de 
creștere șl ameliorare 
a acestei rase, s-a In
trodus șl rasa Jerssei, 
care a dat 
bune, tn 
munte s-a extins creș
terea taurinelor pînă 
la mare altitudine, 
punțndu-se accent pe 
rasa brună.

Pentru 
eontinuă 
zootehnia 
deosebită 
sigurărll bazei furaje
re în cantități îndes
tulătoare și de cali
tate Pentru viitor 
ne-am propus diriia- 
rea. tn continuare, a 
dezvoltării «elor mal 
productive efective 
de animale» In zona 
de șes accentul se va 
pune pe rasa băltată 
românească șl verifi
carea el In «ontlnua- 
re. a rasei îerssei 
eare va fl extinsă tn 
mal multe unltătl » In 
zonele de munte pe 
dezvoltarea ovinelor 
st a vacilor din rasa 
brună.

ale agri-

anlmale-
Blrsei se 
o veche

creșterea 
fost dlri- 

zona muu-

la unele eoo- 
de producție, 
din Ghimbav, 
șl altele la o

rezultate 
zona de

dezvoltarea 
a sectorului 

e atentle 
se acordă a-

Ing. Nicola« 
IVÄNESCU
Consiliul agricol 
orășenesc Brașov
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• Trepanațla era* 
niulul la primitivi
• De la Hipocrat 
la codul Iul Ham
murabi • Cînd orice 
operație era „o 
portiță către cimi
tir" • „Plămîn- 
inimă** ți „hiberna* 
ție artificială"

DE LA CUȚITUL
DE PIATRĂ

LA BISTURIUL ELECTRIC Trusă cu instrumente chirurgicale șl ventuze din 
Grecia antica

P
racticile chirurgicale 
sfht vechi ca omenirea 
însăși ; ele se leagă 
de încercările omu

lui primitiv de a îndepărta 
durerea, sau boala, care-i 
punea în primejdie viața.

Alături de asistenta femeii 
la naștere, ajutorul în caz de 
accidente a precedat celelal
te practici medicale empi
rice. Cu timpul, în comuna 
primitivă, o dată cu diviziu
nea muncii, apare vindecăto
rul, care nu mai lucrează 
alături de ceilalfi, ci se ocu
pă numai de asistenta medi
cală pe care o acordă în 
măsură egală tuturor mem
brilor colectivității.

O dată cu uneltele de 
muncă, la început din pia
tră, încep să apară și cele 
dinfîi instrumente chirurgica
le. Cufitul de silex (cremene) 
sau de obsidian (piatră vul
canică) alături de diferite 
oase ascufite de pește sînt 
primele instrumente chirurgi
cale ; cu ele se extrag cor
pii străini, vîrfuri de săgeată, 
se deschid abcese, se rezecă 
fesuturile zdrobite ; omul 
primitiv, ca și cel din tribu
rile sălbatice contemporane 
practică însă și o operație 
surprinzătoare prin dificulta
tea el : frepanafia craniului. 
S-au găsit asemenea cranii 
frepanate în diferitele părfl 
ale lumii, precum și în tara 
noastră.

Din civilizațiile antice, cer
cetările au arătat că la chi
nezi, la asiro-babilonieni, și 
în special la egipteni se cu
noșteau și se practicau dife
rite intervenții chirurgicale cu 
Instrumente asemănătoare cu 
cele din arsenalul nostru de 
astăzi. Foarte dezvoltată și 
cu un caracter mai original 
a fost chirurgia veche india

nă î chirurgii din vechea In
die practicau cu succes extra
gerea amigdaielor și a calcu- 
lilor vezicali, amputafii și chiar 
suturi intestinale.

Din Grecia, unde s-a fă
cut în secolul al V-lea î.e.n. 
trecerea de la medicina em
pirică la începuturile unei 
medicini științifice, Hipocrat, 
marele medic al antichității, 
a lăsat date prețioase asupra 
chirurgiei ; el postula o 
extremă curăfenie în efec
tuarea Intervențiilor. Cele 
mai de seamă scrieri chirur
gicale ale lui Hipocrat, care 
au făcut autoritate timp de 
peste două milenii, privesc 
fracturile și luxafiile în care 
dă date medicale valabile și 
astăzi.

Dar, în orînduirea sclava
gistă, o dată cu aparifia cla
selor, și practica medicală ca
pătă un caracter de clasă. 
Pregnant ni se înfăfișează a- 
cest aspect în codul de legi 
a! regelui Babiloniei, Ham
murabi (mileniul III î.e.n.) ; 
insuccesul unei operații prac
ticate asupra unui stăpîn de 
sclavi aducea ca pedeapsă 
chirurgului tăierea mîinii ; 
pentru un sclav nu i se ce
rea, în caz de deces, decît 
să plătească costul, să cum
pere un altul. Onorariile e- 
rau de cinci ori mai mari 
pentru un om liber decît pen
tru un sclav.

In evul mediu, în Europa 
căzută sub dominația bisericii, 
medicina nu mai e practi
cată de laici, ci de preoți $1 
călugări, cărora papalitatea 
le interzice practica inter
vențiilor chirurgicale sub ipo
critul adagiu : „Ecclesia ab- 
horref a sanguine' (Biserica 
are oroare de sînge). în a- 
cesf fel, chirurgia se separă

de medicină și ajunge să fie 
practicată timp de secole de 
către bărbieri-chirurgi și a- 
poi de către chirurgi fără stu
dii, situație care a determi
nat o mare stagnare în a- 
ceastă ramură. Timp de trei 
secole chirurgii au luptat 
pentru a ob(ine înființarea 
unui învătămînt de speciali
tate și drepturi egale cu ale 
medicilor ; abia la începu
tul sec. al XlX-lea a dispărut 
separarea dintre medici și 
chirurgi.

Secolul al XlX-lea avea să 
aducă marele salt al chirur
giei de la o profesie empi
rică la o disciplină științifi
că, dotată cu două însemna
te metode noi : anestezia și 
antisepsie ; acestea au revo
luționat practica chirurgicală. 
Pînă în a doua jumătate a 
secolului trecut, intervențiile 
se desfășurau în condifii 
groaznice. Acompaniat de 
(ipetele bolnavului, legat de 
masa de operafii, chirurgul 
se străduia să termine cît mai 
repede. Supurafii grave, eri- 
sipelul, „gangrena de spital’ 
urmau aproape toate inter
vențiile ; mortalitatea post
operatorie, ca și a femeilor 
care decedau de febră puer- 
perală depășea 50 la sută. De 
atunci, a rămas dictonul că 
„orice operație e o portiță 
către cimitir’. Introduce
rea anesteziei șl a asepslel 
— evitarea microbilor prin 
sterilizarea instrumentelor, 
halatelor, materialelor de 
pansat care vin în contact cu 
cîmpul operator — avea să 
schimbe radical situația.

Savantul englez Joseph Lis
ter — mergînd pe calea des
chisă de Pasteur și avînd 
ca precursori pe rușii Buial- 
ski și Pirogov și pe maghia
rul Semmelweis — izbutește 
să introducă, în 1867, antl- 
sepsia (dezinfectarea instru
mentelor, a plăgilor opera
torii și a mîinilor chirurgului 
care transmiteau infeefia) cu 
solufie de acid fenic, care 
dă rezultate spectaculare.

Chirurgia face rapide pro
grese la sfîrșiful secolului 
trecut șl la începutul se
colului nostru ; procentul 
mortalității datorit interven
ției ajunge neînsemnat. 
Progresele tehnicii permit

treptat intervenții asupra u- 
nor organe altădată socotite 
inaccesibile chirurgului : plă- 
mînul, inima, creierul, glan
dele endocrine etc.

Sub ochii noștri, în ultime
le decenii, chirurgia a făcut 
uriașe progrese. Perfecționa
rea rahianesfeziei, în care 
savantul nostru Thoma lones- 
cu a adus însemnate contri
buții, a anesteziei locale și 
apoi a narcozei prin intuba- 
fie, a hibernației artificiale 
etc., metodele moderne de 
reanimare, practica transfuziei 
de sînge, folosirea antibioti
celor și altele au însemnat 
o nouă revoluție în practica 
chirurgicală, care a adus fo
loase neprețuite omenirii su
ferinde. Au apărut neuro
chirurgia (inițiată de chirur
gul american H. Cushing), 
chirurgia pulmonară (inițiată 
de chirurgul german F. Sauer- 
bruck) chirurgia cardiacă 
(care daforește mult chirur
gului american A. Blalock), 
traumatologia ; a făctsț mari 
progrese chirurgia de urgen
ță. în țara noastră, D. Bag- 
dasar a pus bazele neurochi
rurgiei și N. Hortolomei ale 
chirurgiei cardiace.

Sălile de operație sînt azi 
adevărate laboratoare în
zestrate cu o aparatură com
plicată mînuifă de diverși 
specialiști. Bisturiul electric 
înlocuiește în multe cazuri 
vechile instrumente. Activi
tatea chirurgicală se desfă
șoară în echipă ; rolul abili
tății manuale a cedat locul 
vastelor cunoștințe științifice.

Colaborarea dintre savanfii 
din întreaga lume în proble
mele de bază e chemată să 
ducă în prezent la progrese 
fot mai mari în chirurgie și 
medicină.

Progresele chirurgiei con
temporane sînt așa de însem
nate, îneît la Congresul chi
rurgilor francezi din 1964, 
prof. A. Sicard a putut să 
afirme că în ultimele două 
decenii, chirurgia a suferit 
mai multe transformări decît 
în douăzeci de secole pre
cedente.

Pînă nu de mult, orice ră
nire mai adîncă a inimii ducea 
invariabil la moarte. La în
ceput, operațiile asupra val- 
vulelor, auriculelor și ventri
culelor (capacele care despart 
cele patru încăperi ale inimii) 
se făceau „în circuit închis" 
adică în interiorul inimii care 
continua să bată. Astăzi, cele 
mai multe intervenfii se fac 
în „circuit deschis’, cu inima 
deschisă, în timp ce circulația 
sîngelui este întreruptă și în
locuită cu o circulație extra- 
corporală. Aceasta se reali
zează prin aparatul „plămîn- 
inimă” artificial, bazat pe 
principiul pompelor și intro
dus în clinică din 1952. O 
altă metodă, inițiată de Bige
low în 1950 este „hibernafia 
artificială" sau hipotermia 
(scăderea temperaturii corpu
lui) pînă la 30° și mai jos, 
obținută prin aplicații de 
gheață sau alte procedee. Se 
obține o oprire a inimii șl 
o întrerupere a circulației 
sîngelui care permite opera

ția. Cele două metode sînt 
uneori asociate.

Alte intervenții chirurgica
le uimitoare sînt implantări
le de organe (de exemplu, 
înlocuirea unui rinichi bol
nav, cu un alt rinichi) sau 
implantările de membre am
putate în urma unor acciden
te grave.

La avîntul chirurgiei au 
contribuit și savanfii noștri. 
Școala românească de chi
rurgie, întemeiată la sfîrșiful 
secolului trecut de C. D. 
Severeanu, G. Assaky, Tho
ma lonescu și dezvoltată de 
E. Juvara, Amza Jianu, I. la- 
cobovici, N. Hortolomei ș. a. 
a adus valoroase descoperiri 
și inovații în domeniul chi
rurgiei experimentale șl fi
ziologice, în anestezie, nu
meroase metode și procedee 
operatorii originale, noi in
strumente, care figurează în 
tratatele și manualele de im
portanță universală. Aplica
rea în practică a celor mai 
recente descoperiri și a ulti
melor metode tehnice se 
realizează la noi pe scară 
largă în folosul întregului po
por. O puternică rețea chi
rurgicală împtnzeșfe țara. 
Secții de chirurgie, utilate cu 
aparatură modernă, -deservi
te de chirurgi calificați se 
găsesc în toate reședințele 
regionale și raionale ; acce
sibile tuturor bolnavilor, ele 
aduc o contribuție însemnată 
la continua îmbunătățire a 
sănătății publice în țara 
noastră.

Conf. univ. dr. 
luliu GHELERTER

Sală de operații într-o clinică modernă

triunghiurile minune ale Planetei
străduiesc să folosească 
cît mai rațional fertilitatea 
deltei.

Omul sfăpînește 
îngemănarea dintre

Succedindu-se gene
rație după genera
ție, oamenii au găsit 
pe lume aceiași munți 

încremeniți în veșnicia lor, 
aceleași cîmpii care nu pot 
fi mutate din loc, aceleași 
mări ete'rne între țărmuri e- 
terne. Nici una din formele 
de relief ale pămîntului nu 
s-a născut șl nu se naște 
sub ochii unei generații. Nici 
una, cu excepția deltelor. 
Ele își trag numele de la 
cea de-a patra literă a al
fabetului grecesc — delta, 
a cărui formă triunghiulară 
au împrumutat-o. Deltele 
constituie o formă de re
lief complexă, plină de 
dinamism. Un proces de 
distrugere precede crearea 
oricărei delte, fie că e vor
ba de cea a fluviilor Nil, 
Gange, Mississippi sau Du
năre. Marile ape curgînd 
spre vărsare duc cu ele, în 
undele lor, mîlul pe care-1 
dislocă din maluri. La locul 
vărsării — după ce a fost 
cules și transportat pe dis
tanțe de mii de km — (Mis
sissippi împreună cu Mis
souri măsoară 6 418 km, 
Ianțeul călătorește 5 742 de 
km, Nilul împreună cu Ka- 
gera curge 6 671 de km. Me- 
kongul străbate 4 500 de 
km. Dunărea are un drum 
de 2 860 de km...) mîlul flu
viilor se întîlnește cu sus
pensiile de pămînt pe care 
marea în necontenita ei 
zbatere le smulge uscatu
lui. Aici, la întîlnirea flu
viilor cu mările iau naștere 
deltele. In fiecare an, baza 
triunghiului care alcătuiește 
Delta Nilului înaintează în 
Marea Mediterană cu cîte 
40 m. Delta fluviului Missi
ssippi avansează anual cu 
330—350 m în largul Golfu
lui Mexic. Nici un turist 
nu-și dă seama — dar spe
cialiștii o atestă fără pu
tință de tăgadă : Delta Du
nării înaintează în mare în 
dreptul brațului Chilia cu o 
distanță de loc neglijabilă 
— 80 de m pe an 1 Canti
tățile de aluviuni necesare 
construirii deltelor sînt de-a 
dreptul impresionante. Ast

fel, Dunărea aduce în fie
care an spre mare nu mai 
puțin de 70 000 002 tone alu
viuni. Pentru a transporta 
această cantitate de mate
rial pe calea ferată ar fi 
necesar un tren cu 700 000 
de vagoane.

Fluviile fac daruri 
oamenilor

Omul a cunoscut deltele 
din cele mai vechi timpuri. 
Referiri la Delta Dunării — 
ca să nu dăm decît un e- 
xemplu — se găsesc la He
rodot, „părintele istoriei’, 
ca și la Ptolomeu, Eratos- 
tene sau Pliniu cel bătrîn...

Permanenta și intima în
trepătrundere dintre apă și 
uscat a făcut din delte 
locuri de mare fertilitate, 
mustind realmente de via
ță. Așa se explică și 
faptul că în unele cazuri, 
deltele devin adevărate re
zervații naturale ale unor 
animale pe cale de dispari
ție (cum sînt de pildă peli
canii în Delta Dunării).

In deltele formate în cli
matul cald și umed mîlul 
depus cu regularitate se 
dovedește a fi deosebit de 
prielnic pentru agricultură 
intensivă. Istoria consem
nează apariția vechilor ci
vilizații — egiptene, indie
ne, chineze — în deltele 
fluviilor Nil, Gange, Ianțe. 
Aici au apărut și primele 
mari lucrări hidrotehnice, 
din care unele au rezistat 
pînă în zilele noastre. Așa 
este, de pildă, marele ca
nal chinez care unește del
ta fluviului Ianțe cu cursul 
inferior al fluviului Huan- 
he. Construit în secolele 
VII—XII, canalul lung de 
9 700 de km era considerat 
cel mai mare din lume și 
uimește prin precizia cal
culelor și tehnica con
strucției.

însemnătatea deltei pen
tru dezvoltarea unor po
poare ne o dată de celebre
le cuvinte ale lui Herodot :

„Egiptul este un dar al Ni
lului*. In adevăr, din cele 
mai vechi timpuri cultivînd 
orezul în delta inundată a 
Nilului, feldhii au dat Egip
tului hrana și bogăția care 
i-au dus faima. Și azi fer
tilitatea deltelor constituie 
un punct de atracție pentru 
oamenii care găsesc aici 
condiții mai prielnice de 
viață decît în alte locuri. In 
Delta Nilului densitatea 
populației este de 700 oa
meni pe km p ; în delta

tr-o luptă continuă, care în 
multe privințe mai continuă 
și azi. Nu o dată delta a 
adus oamenilor nenorocire, 
manifestîndu-se ca o forță 
naturală, primară, plină de 
stihii. în decurs de 2 mi
lenii, delta fluviului Huanhe 
a cunoscut 900 de mari 
inundații (cîte una la fie
care doi ani). Inundațiile, 
schimbările, formările de 
noi delte au însemnat ca
tastrofe pentru un mare nu
măr de oameni. Relațiile

altele... Unele canale se 
pot astupa, apele se revar
să, drumul existent ieri, a 
devenit azi o amintire... 
Menținerea căilor de comu
nicație în delte devine ast
fel extrem de dificilă, mun
ca celor ce exploatează 
bogățiile cinegetice sau 
piscicole ale deltelor e în
greuiată.

Există și delte care au 
nevoie de o îngrijire spe
cială pentru a-și menține 
fertilitatea. E cazul Deltei

Canal« de Irigați« și plantații de curmali în Delta Nilului

comună a Gangelui și Brah
maputra!, ca și în deltele 
Huanhe și Ianțe se numără 
500 de locuitori pe km p ; 
în Delta Fluviului Roșu 
(R. D. Vietnam) trăiesc pes
te 300 locuitori pe km p. 
Spre comparație : densita
tea mondială este de 23 lo
cuitori pe km p ; media ce
lui mai populat continent — 
Europa, nu depășește 57 de 
locuitori pe km p.

Bogății și primejdii
Omul a învățat să folo

sească bogățiile, condițiile 
favorabile ale deltelor, în-

complexe dintre om și del
tă sînt redate cum nu se 
poate mai plastic de un 
vechi proverb indian : „O- 
mul își trage viața, își gă
sește hrana și moartea în 
delta Brahmaputrei’.

In adevăr, bogățiile, iz
voarele de viață ale deltei 
se împletesc cu primejdiile. 
Privit din avion, triunghiul 
deltei ne apare ca un pă
ienjeniș de canale, bălți, 
mlaștini, care prefac usca
tul în sute și sute de insu
lițe. Dar stabilitatea pămîn
tului este înșelătoare. Apele 
pot oricînd acoperi grindu
rile alcătuite din aluviuni, 
așa cum pot oricînd clădi

Fluviului Roșu. Aici se ob
țin de două ori pe an re
colte de cîte 4 500—5 000 de 
kg de orez la ha. Mîlul 
adus de ape menține neal
terată fertilitatea solului. 
Dar e de ajuns ca 3—4 ani 
să nu se acorde atenția cu
venită întreținerii terenuri
lor arabile, pentru ca aces
tea să fie invadate de pă
dure. Pe vremea cînd co
lonialiștii stăpîneau aceste 
locuri, ei preferau ca în loc 
să întrețină terenurile ara
bile ale deltei să dea foc 
pădurilor care le invadau. 
Acest sistem denumit „ray* 
a fost părăsit azi de țăranii 
din R. D. Vietnam care se

pămînt și apă
Există delte care cuprind 

mari întinderi de pămînt. 
Cu cei 80 000 de km ai săi 
delta Gange—Brahmaputra 
—Domodar ocupă o supra
față cît a Austriei. Aici tră
iesc aproximativ 40 000 000 
de locuitori ; culturile de 
orez sau plantațiile de iută, 
îngrijite de om se înveci
nează cu pădurea seculară 
în care omul n-a pătruns 
încă. Elefantul sau tigrul 
ajung adesea pînă în preaj
ma așezărilor omenești. In 
plină deltă, la 130 km de
părtare de ocean, orașul 
Calcuta este cel mai mare 
din India: 4 500 000 de locu
itori. In ciuda acestei uriașe 
așezări omenești delta a- 
mintită rămîne în cea mai 
mare parte sălbatică, ne
folosită.

In țara noastră Delta Du
nării se întinde pe o supra
față de 5 000 km p. Speci
ficul ei nu este agricultura 
ca al altor delte. In schimb 
este singura din lume 
care oferă stuf și lemn, 
ce se industrializează în 
combinatele construite în 
apropiere. Conformația, pi
torescul locurilor, bogăția, 
de vînat și de pește, fac din 
Delta Dunării o atracție tu
ristică de prim rang. Aici, 
pe pămtnturile milenare, 
care se înnoiesc mereu sub 
ochii noștri, vin tot mai 
mulți vizitatori dornici să 
colinde un minunat colț al 
naturii, devenit prieten al 
omului...

Deltele constituie una din 
frumusețile și bogățiile pla
netei noastre. Aici geo
grafia se naște șl se modi
fică sub ochii noștri. Mij
loacele de care dispunem 
azi— marile excavatoare, 
drăgile, posibilitățile de în
diguire — îngăduie ca naș
terea acestora să fie 
tot mai mult dirijată. In
tervenind în îngemănarea 
dintre pămînt și apă omul 
face ordine în triunghiurile 
minune ale lumii...

Conf. univ. Nicola« DJAMO
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Totemul este, alături 
de tabu, una din 
cele mai populare 
noțiuni etnografice. 

Ce este, ce reprezintă și 
cum se explică totemis- 
mul — sint întrebări care 
stau și astăzi in centrul a- 
tenției savanților care se o- 
cupă de etnografie, istoria 
religiilor, istoria civilizației 
etc. în jurul totemismului 
s-au purtat discuții aprinse 
încă de la sfirșitul veacului 
trecut și acumularea datelor 
și faptelor etnografice a sti
mulat și mai stimulează in
terpretările și controversele.

Populațiile primitive, ca 
de pildă australienii, se 
identifică într-atlt cu ani- 
malul-totem — cangurul de 
exemplu — îneît socotesc 
că fac parte din aceeași 
specie și că acest animal-to
tem ar fi strămoșul gintei 
sau tribului lor. La austra
lieni, gințile erau în același 
timp și grupuri totemice, ele 
purtînd și numele unui ani
mal sau al unei plante. Era 
interzisă uciderea sau con
sumarea animalului-totem, 
in afara unor cazuri spe
ciale, In cadrul unor ritua
luri.

Etnografii marxiști consi-

de nevoile alimentare, fie că 
a căzut în mod lntimplător 
asupra unui fenomen al na
turii. Dar pentru primitiv 
întreaga natură este nece
sară : enorma varietate a 
formelor naturii care au slu
jit drept rădăcină reprezen
tărilor religioase — pietre, 
plante, copaci, livezi, pă
duri, izvoare, rluri, lacuri, 
stinci, pămintul, soarele, 
luna, tunetul etc. dovedesc 
acest lucru.

Analiza marxistă a feno
menului totemismului con
firmă caracterizarea genera
lă dată de Lenin omului 
primitiv, care „nu se des
prinde pe sine din natură*. 
Totodată, omul din comuna 
primitivă n-are încă nici 
un motiv să se considere 
superior animalelor sau 
plantelor, riurilor sau stfn- 
cilor. Fenomenul important 
al conștiinței și mîndriei de 
sine apare mai tîrziu.

Unii savanți consideră că, 
din punct de vedere crono
logic, se poate afirma că to
temismul apare la Începutul 
paleoliticului superior, cu 
circa 50—40 000 ani in 
urmă. Datele arheologice 
permit, după unii, această 
afirmație pentru că printre

feudale. în culturile unor 
astfel de societăți, raporturile 
dintre om și animal apar pe 
plan ideologic ca contradio- 
toril : mitul, legenda și fa
bula oglindesc adesea supe
rioritatea omului față de •- 
nimal, Iar nu numai respec
tul pentru animalul-totem.

Totemismul este proiecta
rea relațiilor umane asupra 
naturii. Cînd aceste relații 
gentilice au fost alterate de 
raporturile noi de rivalitate, 
diferențiere socială, asupri
re din partea șefilor, vraci
lor, preoților și regilor — 
atunci totemismul s-a des
compus și el.

în concepțiile primitivi
lor, totemismul se asociază 
cu magia. Magia, după cum 
se știe, este expresia Iluziei 
că omul poate și ttebuie să 
supună natura pe căi supra
naturale prin diferite prac
tici (desclntece, ritualuri 
etc.). Magia exprimă încre
derea omului primitiv In 
puterile șamanului, vraciu
lui, credința că totemul 
poate fi multiplicat pe 
cale magică. La triburile 
din Australia centrală, s-t 
constatat că indigenii ac0|2 
dau o mare importanță prac
ticilor magice menite să a- 
slgur« perpetuarea totemu-

• ACUM 50 000 DE ANI
• EXPRESIE A GÎNDIRII GEN

TILICE • RELAȚII UMANE PRO

IECTATE ASUPRA NATURII

• TOTEMISM Șl MAGIE • UN 

FENOMEN UNIVERSAL

deră că totemismul a fost 
un fenomen universal, ca
racteristic societăților aflate 
pe primele trepte ale dez
voltării sociale : culegători- 
vînători, vînători etc. De a- 
ceea totemismul s-a păstrat 
pînă azi cel mai bine în 
Australia, mal puțin la in
dienii din America și Ocea
nia și mai puțin In Africa.

La indienii americani, ca 
și la australieni, totemul a- 
pare ca un fel de „blazon" 
al grupului. De aceea ima
ginea animalului totem este 
gravată pe obiecte, arme, 
luntri etc. La unele triburi 
de indieni americani sînt 
cunoscuți așa-numiții „stîlpi 
totemici", sculpturi în lemn, 
viu colorate, avînd adesea 
valoare artistică.

Totemismul a apărut In 
comuna primitivă cînd oa
menii trăiau în ginți. Tote
mismul este un fenomen 
complex : el nu este numai 
religie ; el este totodată un 
mod de a glndi, o expresie 
a gîndirii gentilice — o pro
iectare a relațiilor de rude
nie dintre oameni asupra 
raporturilor dintre oameni 
și natură. El este deci o ex
presie fantastică, neraționa- 
lă, absurdă, a gîndirii pri
mitive, spre deosebire de 
alte laturi raționale, ale a- 
cestei gîndiri, care se mani
festă prin făurirea uneltelor, 
armelor, crearea unor insti
tuții sociale, a normelor 
morale etc. în ce privește 
explicarea totemismului, a- 
naliza dialectică marxistă 
trebuie să evite Interpretă
rile unilaterale, mărginite, 
trebuie să cuprindă și să 
reflecte totalitatea factorilor 
(economic, social șl ideolo
gic), dar să pună la baza lor 
condițiile materiale ale vie
ții și relațiile gentilice.

Teza lui Engels despre 
însemnătatea relațiilor gen
tilice, a raporturilor de ru
denie In comuna primitivă 
joacă un rol fundamental In 
înțelegerea mentalității gen
tilice. Ca fenomen ideologic, 
totemismul n-a putut să 
determines «rganlzarea so
cială, ci să o reflecteze. 
Dacă oamenii n-ar fi trăit In 
organizarea gentilică, ei nu 
și-ar fi tnchipuit «ă sînt În
rudiți cu natura — cu anu
me animale, plante, Izvoare 
etc. Este limpede că oamenii 
nu s-au grupat In ginți 
fiindcă au avut același to
tem, cf s-au considerat ur
mașii sau rudele unui ace
lași totem pentru că înăun
trul ginții domnea o strinsă 
solidaritate.

Convingerea membrilor 
unei ginte că sînt toți Iden
tici cu totemul este justifi
carea Ideologică, reflectarea 
pe plan Ideologic a unui 
fapt deja existent. Alege
rea totemului a depins fie

desenele paleolitice aflate 
In peșteri s-au găsit imagini 
fantastice cu caracter antro- 
pozoomorfic — ființe pe 
jumătate oameni, jumătate 
animale.

Convingerea membrilor 
gintei că se trag dintr-un 
strămoș totemic sau că sint 
una cu totemul reflectă 
structura socială a comunei 
primitive, relațiile gentilice. 
Presupusa egalitate și fra
ternitate cu totemul ca și 
credința în descendența din 
strămoșul-totem se înfăți
șează totodată ca avînd va
loare magică : primitivii își 
închipuie că strămoșul se 
reincarnează In specia de 
animal sau plantă „pentru 
binele comunității*. Ajuto
rul pe care îl dau bătrinii 
in viața reală este oglindit 
in convingerea despre aju
torul strămoșului-totem. Pri
mitivii socotesc că strămoșii 
au capacitatea de a se 
transforma in animale, plan
te, copaci etc. nu pentru că 
gîndirea primitivilor ar fi de 
altă natură decît a noastră 
(așa-numita „mentalitate 
prelogică") ci pentru că, din 
punct de vedere afectiv, 
primitivul dorește un ajutor 
magic, iar de acest ajutor 
primitivul simte nevoia din 
cauza neputinței lui în fața 
naturii.

Lévy-Bruhl — ca și alți 
idealiști — voia să explice 
totemismul prin „principiul 
participației", adică să re
curgă la tipica explica
re idealistă a unei concep
ții printr-o altă concepție, a 
unei idei prin alte idei. Ma
joritatea etnografilor res
ping astăzi o astfel de in
terpretare și înclină spre 
distincția netă între ceea ce 
este rațional și ceea ce este 
mistio în gîndirea primitivă.

Analiza gîndirii primitive, 
Inclusiv a reprezentărilor 
religioase, a concepțiilor 
morale etc., ne arată că In 
ele se distinge o evoluție. 
Atunci cînd o societate pri
mitivă, din diferite împreju
rări obiective (mediu geo
grafie defavorabil, Izolare 
etc.) a rămas la stadiul de 
culegători sau culegători-vt- 
nătorl. ea a rămas la con
cepția totemică. Acolo unde 
a avut loo o evoluție eco
nomică și social-politică mai 
marcată (ca de pildă in A- 
frica apuseană), totemismul 
aproape că a dispărut sub 
masa reprezentărilor mai e- 
voluate, ale unei societăți 
care a trecut nu numai prin 
descompunerea relațiilor 
gentilice, dar care a ajuns 
și la alcătuirea unor state

Stîlp totemic din Insula Van
couver (Oceanul Pacific)

Iul. Cel mai adesea, totemul 
servea drept aliment.

Faptul că mai toți cercetă
torii au căzut de acord că 
cele mat străvechi totemuri 
sînt animalele — deși tote
mismul este compatibil și cu 
păstoritul, agricultura, lu
crarea metalelor etc., întă
rește teza despre raportul 
de constrtngere dintre om 
și animal.

în așa-numita concepție a 
magiei-cooperative, învăța
tul englez Frazer s-a spriji
nit pe faptele relatate de că
tre Spencer și Gillen, fapte 
care puneau în lumină un 
punct de plecare practic șl 
rațional al totemismului. 
Este vorba despre constata
rea că Ia triburile din cen
trul Australiei exista un sis
tem organizat de „diviziune 
a muncii* ; fiecare trib era 
subdivizat Intr-un număr 
mare de ginți totemice, iar 
fiece gintă avea ca sarcină 
să multiplice totemul său, 
— evident, pe cale magi
că — pentru a procura ast
fel hrană celorlalte ginți. 
Frazer s-a întrebat atunci 
dacă nu eumva totemismul 
ar fi doar un sistem magic, 
menit să procure comuni
tății tot ceea ce este nece
sar vieții, — In primul rind 
hrana.

Etnografia marxistă cor^V 
deră că totemismul a ’i.zst 
un fenomen universal. A- 
ceasta are o consecință teo
retică Însemnată, deoarece 
totemismul luminează pu
ternici rădăcinile „valorilor* 
religioase. Totemismul ne 
arată cum structura socială 
a gintei a determinat «on- 
cepția despre Identificarea 
sau Înrudirea ei cu un fe
nomen natural, cel mai frec
vent un animal. Această 
concepție nu este deci ar
bitrară, nu se datorește ha
zardului („asocierii ideilor"), 
ei este reflectarea condiții
lor materiale de viață, a 
modului de producție al co
munei primitive și a rapor
turilor gentilice.

Totemismul, această cre
dință absurdă, fantastică, 
ne oferă încă un mijloc de 
a descifra chipul In care 
condițiile materiale ale vie
ții structura socială a co
munei primitive, au determi
nat gîndirea primitivilor, for
mele timpurii ale religiei.
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Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România la Volgograd

Semnarea acordului comercial și de colaborare |
economică intre Republica Socialistă România

și Italia
(Urmare din pag. I-a)

Oaspeții slnt conduși de sculpto
rul sovietic Evgheni Vucetici, con
ducătorul grupului de sculptori și 
arhitecțl care înalță pe această co
lină un complex de monumente, 
închinate luptătorilor de la Stalin
grad. Grupurile statuare, care alcă
tuiesc complexul, redau în mar
mură șl piatră epopeea de pe Volga.

Vizita și mitingul 
de tractoare

pe numele Volgogradulul este 
1( dă, de asemenea, cea mai mare 
pe e a producției de tractoare 
din Uniunea Sovietică. Mun
citorii uzinei de tractoare au 
primit luni după-amiază vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. La in
trarea în uzină, pavoazată cu dra
pelele românești și sovietice, cu 
lozinci în cinstea poporului român, 
membrii delegației sînt salutați 
de I. F. Sinițîn, președintele Con
siliului economiei naționale Volgo
grad, V. A. Semionov, directorul 
uzinei, precum și de un mare nu
măr de muncitori și tehnicieni ai 
uzinei, care aplaudă cu căldură și 
flutură drapele românești și so
vietice.

Acest prim vlăstar al industriei 
sovietice de tractoare a început să 
producă în iunie 1930. De la trac
torul nr. 1 și pînă la al 700 000-lea, 
cîte au ieșit pînă acum pe porțile 
acestor uzine, este o cale lungă 
de perfecționări tehnice, din care a 
rezultat ultimul tip ce se montea
ză acum în uzină — tractorul Die
sel „D.T. 75“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
cjdlalți membri ai delegației au vi- 
ejtat secțiile principale ale uzine
lor, unde cadre tehnice de condu
cere au dat explicații amănunțite 
despre procesul de producție. Ei 
s-au oprit în fața benzii de montaj 
și a unui tractor finisat, unde li 
s-au prezentat perfecționările teh
nice ale noului tractor produs de 
uzină. Pe întregul parcurs stră
bătut prin secțiile uzinei, oaspeții 
au fost salutați cu căldură de mun
citorii, inginerii și tehnicienii uzi
nei. Membrii delegației au partici
pat apoi la mitingul închinat prie
teniei româno-sovietice. Mitingul, 
care a avut loc în noua hală de 
montaj a uzinei și la care au luat 
parte mii de constructori de trac
toare, a fost deschis de E. V. Ru- 
dakovski, secretarul comitetului 
de partid din uzină, care a trans
mis reprezentanților poporului ro
mân un cald salut din partea con- 
ștructorilor de tractoare.

Au luat apoi cuvîntul directorul 
uzinei, V. A. Semionov, comsomo- 
lista E. Korsukova, inginerul V. 
Karghin, care au împărtășit mem
brilor delegației din munca și 
viața acestui harnic colectiv, din 
preocupările lui pentru continua 
îmbunătățire a calității tractoare
lor și au transmis un salut priete
nesc poporului român și urări de 

t .toi și mari succese în munca sa de 
construcție socialistă.

A luat apoi cuvîntul A. I. Șitov, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Volgograd a] P.C.U.S. După 
ce a salutat sosirea la Volgograd a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, el s-n re
ferit la marile succese dobîndite de 
poporul român, sub conducerea 
’artidului Comunist, în cei 21 de 
arii care au trecut de la eliberarea 
tării.

Oamenii muncii din Volgograd. 
• continuat vorbitorul, au urmărit 
cu mare interes lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care a marcat o 
nouă etapă în dezvoltarea Româ
niei socialiste.

Evocînd faptele de eroism ale 
ostașilor sovietici, săvîrșite aici, pe 
malul Volgăi, A. I. Șitov s-a refe
rit apoi la reconstrucția orașului, 
la succesele obținute de locuitorii 
lui. în încheiere, el a transmis po- 
pr lui român cele mai călduroase 
Vdtucări și urări de noi succese în 
construcția socialistă.

Dialog in fața 
televizorului

(Urmare din pag. I-a)

— De acord. Dar alla e problema 
car® mă preocupă. In calitate de 
profesor și, mai ales, de diriginte, 
am vizitai zeci și sute do elevi a- 
casă, de preferin'ă duminica, cînd 
îi găsoom pe toii membrii familiei. 
Șîii ce am consistai ? Dacă în urmă 
cu cîțiva ani duminica unei familii 
șe desfășura, în general, în jurul 
primului, astăzi se desfășoară, în 
multe cazuri, în jurul televizorului- 
E un fapt care constituie, după pă
rerea mea, un mare eveniment cul
tural. Dar... Există și un „dar" la 
care voiam să ajung. Am înlîlnit, nu 

întregul complex va fi dominat de 
o statuie uriașă înfățișînd patria- 
mamă care își cheamă fiii la 
lupta pentru victoria finală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit sculptorului Vucetici 
pentru explicațiile date și a felici
tat colectivul de sculptori care 
înalță această operă impresio
nantă.

de la uzinele

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv a] C.C. al P.C.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a mulțumit în numele dele
gației pentru primirea cordială care 
i-a fost făcută în orașul Volgograd 
și pretutindeni pe unde a trecut, 
pentru calda ospitalitate cu care a 
fost întîmpinată la tot pasul. Noi 
considerăm toate acestea drept o 
expresie a prețuirii pe care oamenii 
sovietici o acordă țării noastre, po
porului român, muncii și succese
lor sale, a spus vorbitorul ; ele sînt 
o manifestare a legăturilor frățești 
și colaborării dintre popoarele, ță
rile și partidele noastre.

îngăduiți-ne ca de la această tri
bună să vă adresăm dv. și tuturor 
cetățenilor orașului Volgograd,5 un 
fierbinte salut din partea delegației 
noastre, a Partidului Comunist Ro
mân și să vă transmitem mesajul 
de prietenie al tuturor oamenilor 
muncii din România Socialistă. Sin
tern încredințați că vizita noastră 
aici, întîlnirile cu populația orașu
lui, cu conducătorii organizațiilor 
dv. de partid reprezintă o contri
buție la cauza prieteniei care ne 
leagă.

Este pentru noi un prilej de 
bucurie să vizităm orașul-erou 
Volgograd. Aici, pe Volga, în anii 
grei ai intervenției imperialiste și 
ai războiului civil au fost zdro
bite forțele întunecate care încer
cau să stingă flacăra marelui Oc
tombrie. Aici, pe Volga, în anii 
celui de-al doilea război mondial, 
armatelor fasciste cotropitoare le-a 
fost dată o lovitură nimicitoare, de 
o covîrșitoare importanță pentru 
obținerea victoriei finale asupra 
Germaniei hitleriste.

Referiridu-se în continuare la 
faptele de vitejie ale locuitorilor 
Stalingradului, tovarășul Gheorghe 
Apostol a spus : Eroismul fără egal 
al luptătorilor de la Stalingrad 
devenise un simbol însuflețitor 
pentru patrioții din multe țări, 
care luptau animați de idealurile 
salvării omenirii de robia fascistă.

Ne este binecunoscută abnegația 
cu care locuitorii Volgogradulul, 
sprijiniți de întregul popor sovietic, 
au muncit pentru a reface orașul 
șl a-1 ridica din ruine, a-1 da fru
musețea și strălucirea demne de 
tradițiile «ale eroice.

Astăzi, a spus în continuare vor
bitorul, Volgogradul, puternic cen
tru industrial, aduce o contribuție 
de seamă la potențialul economic 
al Uniunii Sovietice. împreună cu 
întreaga țară orașul trăiește din 
plin intensa activitate creatoare 
ce caracterizează opera de con
strucție comunistă din patria 
dumneavoastră. Ne-a făcut plăce
re să ne întîlnim cu oamenii mun
cii din orașul dv., care dau viată 
cu entuziasm și pasiune sarcinilor 
trasate de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. înfăptuind cu 
succes prevederile planului septe- 
nal, muncitorii din Volgograd spo
resc necontenit puterea industrială 
a orașului lor, își dezvoltă și mo
dernizează producția.

După ce a subliniat spriji
nul dat de constructorii de trac
toare din Volgograd la mecani
zarea agriculturii sovietiee, tova
rășul Gheorghe Apostol a arătat că 
și în România cei care făuresc 
tractoarele sînt prețuiți pentru a- 
portul adus la înzestrarea tehnică 
a agriculturii. în trecut, a spus 
vorbitorul. România, deși țară cu 
un pronunțat caracter agrar, nu a- 
vea o producție proprie de trac
toare și mașini agricole. Astăzi, 
constructorii din orașul Brașov,

o dată, o mentalitate ciudată, ex
clusivistă : televizorul ți atît. Am 
elevi care își consumă timpul liber 
între joacă și televizor, am cunoscut 
părinfi care, sub pretextul televizo
rului, nu cumpără cărți de lectură 
copiilor.

— Cum tfi explici totuși că tira
jele editoriale sînt într-un grafic 
ascendent ?, l-am întrebat.

— Știu asta, dar dacă fofi oame
nii fa care mă refer ar înțelege că 
televizorul e doar o fereastră des
chisă spre lume, doar o invifafie la 
aprofundarea informării, a cunoaște
rii, a culturii, atunci ascensiunea ti
rajelor ar fi șl mai rapidă, expoz'- 
(iile și mai pline, sălile de teatru ș' 
concert și mai asaltate.

Așa e prietenul meu, profesorul ■ 
exigent, pretențios, Intr-un succes 
abia obfinut vede posibilitatea altu- 
succes, mai mare ; într-o depășire 
presimte germenii altei depășiri, su
perioare. 

care în urmă cu mai puțin de două 
decenii făureau primul tractor ro
mânesc, aduc o importantă contri
buție la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste și la satisfacerea 
altor nevoi ale economiei națio
nale.

Vorbitorul a arătat că Congresul 
al IX-lea al partidului a adoptat 
un plan eincinal și un plan de 
zece ani de valorificare a resurse
lor energetice și de electrificare a 
țării. înfăptuirea lor va asigura 
continuarea, pe o treaptă mai înal
tă, a procesului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, înaintarea 
țării spre noi culmi ale civiliza
ției.

Referindu-se în continuare la im
portanța deosebită pe care o are 
întărirea continuă a unității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului, ale internaționalismului 
proletar, vorbitorul a spus că 
Partidul Comunist Român consi
deră că există condițiile realizării 
acestui obiectiv, pentru că ceea ce 
unește țările socialiste, partidele 
comuniste, este infinit mai puter
nic decît deosebirile de vederi și 
divergențele care pot să apară.

Dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile socialiste, a spus el, are o co
vîrșitoare însemnătate pentru în
tregul nostru sistem mondial și 
pentru fiecare țară socialistă în. 
parte. Ea este menită totodată să 
ofere popoarelor asuprite, care 
aspiră spre o dezvoltare de sine 
stătătoare, un model de relații baza
te pe principiile respectării suve
ranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc, să sporească forța 
de atracție a socialismului.

înfăptuind politica Partidului 
Comunist Român, statul nostru 
depune toate eforturile pentru a 
contribui la menținerea și apă
rarea păcii în lume, își manifestă 
solidaritatea cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea națională 
și socială.

în încheierea cuvîntării sale to
varășul Gheorghe Apostol a spus : 
îngăduiți-ne să vă mulțumim încă 
o dată pentru primirea caldă pe 
care ne-ați făcut-o și să vă urăm 
din toată inima realizări mereu 
mai mari în construirea comunis
mului în patria dv., sub condu
cerea încercată a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

★
Constructorii de tractoare au 

oferit în dar tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un tractor în miniatură, 
cu motor și atelaje în funcțiune.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit constructo
rilor de tractoare pentru primirea 
frățească și prietenească, subli
niind că aceasta constituie o ma
nifestare a prieteniei româno-so
vietice. Felicitîndu-i pentru succe
sele dobîndite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor uzinei 
noi succese în muncă, fericire și 
victorie în construcția comunis
mului.

Șantier al energiilor
(Urmare din pag. l-a)

Au început lucrările pentru con
struirea funicularului care va 
transporta balast de pe ostrovul 
Golu la viitoarea fabrică de beton. 
Funicularul va fi sprijinit de doi 
stîlpi înalți de 40 metri. Cu prilejul 
lucrărilor, pe ostrov s-au descope
rit urmele unei cetăți medievale, 
cercetată în prezent de arheologi.

Acesta este, în linii mari, bilan
țul rodnic al activității oamenilor 
de pe șantier, după un an de la 
începerea lucrărilor.

— Care este în momentul de față 
preocuparea dv., a constructorilor, 
cea mai importantă ? — ne-am a- 
dresat tovarășului Gavril Urcan, 
inginerul șef al grupului de șantie
re care construiește hidrocentrala.

— Ne pregătim intens pentru a- 
saltul decisiv asupra fluviului. îi 
deviem apele de pe matca lui de 
mii de veacuri. Specialiștii români 
în domeniul construcțiilor hidro
energetice au preconizat folosirea 
metodei de realizare a batardoului 
din celule de palplanșe. Aceste ce
lule se vor executa pe „platforme 
autoridicătoare“ — care par ade
vărate insule de metal sprijinite pe 
piloni. Platformele au fost con
struite la Galați și urmează să fie 
aduse pe Dunăre chiar în cursul 
acestei luni. Am trimis acolo pe 
cei mai pricepuți ingineri, maiștri 
și muncitori să le ia în primire. în 
acest timp, pentru însușirea temei
nică a metodei de către construc
torii noștri, lucrăm la realizarea u- 
nor celule experimentale.

Constructorii hidrocentralei sînt 
oameni experimentați și entuziaști. 
Ei au în urmă „școala“ unor mari 
șantiere ca cele de la Bicaz și Ar
geș. Se pricep să mînuiască nu
meroasele utilaje moderne, de ma
re randament, care le-au fost în
credințate. în fața lor stă 
acum o sarcină și mai importantă: 
construirea Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier. Această construcție constituie 
unu) din marile obiective prevă
zute în planul de dezvoltare a 
țării în viitorul cincinal, elaborat 
de Partidul Comunist Român. Sar
cina aceasta deosebită 1® dă un 
justificat sentiment de mîndrie,

La Ministerul Comerțului Exte
rior a avut loc în ziua de 6 sep
tembrie semnarea acordului pe ter
men lung privind schimburile co
merciale pe perioada 1966—1969 și 
a acordului de colaborare econo
mică. industrială și tehnică între 
Republica Socialistă România și 
Italia.

Acordurile au fost semnate din 
partea României de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, iar din partea Italiei de Ber
nardo Mattarella, ministrul co
merțului exterior. La semnare au 
luat parte Ion Cîmpeanu, adjunct

Cronica
zilei

CU PRILEJUL
CELEI DE-A XXI-A ANIVERSĂRI 

A VICTORIEI REVOLUȚIEI 
SOCIALISTE ÎN BULGARIA

Cu prilejul celei de-a XXI-a a- 
niversări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria, la fabrica de 
încălțăminte „Carmen“ din Capi
tală a avut loc luni după-amiază o 
adunare festivă la care au parti
cipat muncitori, ingineri, tehnici
eni. Inginerul șef al acestei între
prinderi, Mihai Nichita, a vorbit 
despre realizările R. P. Bulgaria 
în opera de construcție socialistă. 
A luat apoi cuvîntul, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov.

în încheierea adunării, partici- 
panții au vizionat filmul artistic 
bulgar „Evadatul“.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Bulgariei, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a organizat luni 
seara, la cinematograful „Republi
ca“ din Capitală, un spectacol de 
gală. Au participat Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat. pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
Culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultu
ră, un numeros public. Au fost de 
față Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
membri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Ecaterina Oproiu, redactor șef 
al revistei „Cinema“, a prezentat 
publicului pe cineaștii Vîlo Radev, 
Dora Staeva și Gheorghi Gheor- 
ghiev, prezenți în țara noastră cu 
acest prilej. A fost proiectat apoi 
filmul „Hoțul de piersici“, produc
ție a studiourilor bulgare.

mobilizează inițiativa și energia 
lor creatoare.

Cînd vorbim despre oamenii 
șantierului de la marile Porțl de 
Fier, ne gîndim Ia muncitori des
toinici ca Viorica Sînă, originară 
din Suceava, care are la „activul“ 
ei Bicazul și Firiza, la strungarul 
Constantin Panait, venit dintr-o 
uzină bucureșteană, la tînărul 
maistru Ion Miloiu, deosebit de 
bine pregătit și cu mare tenacita
te de lucru, care are misiunea de 
a îngriji de întregul utilaj de con
strucție al șantierului, la inginerul 
George Vlad, care dorește cu ar
doare să facă parte din rîndul ce
lor ce vor lua parte nemijlocit la 
turnarea marelui baraj. Acești oa
meni și încă mulțî alții ca ei stau 
chezășie faptului că sarcina încre
dințată de partid va deveni, la 
termenul stabilit, realitate.

Scriem aceste rînduri după ce am 
asistat la calda întîlnire a construc
torilor români și iugoslavi cu pri
lejul aniversării unui an de la în
ceperea lucrărilor pe șantierul ma
rii hidrocentrale. Constructorii pe 
care l-am amintit mai sus și alții, 
după ce au coborît de pe vas la 
Kladova, s-au îndreptat spre șan
tierul iugoslav.

Succesele constructorilor iugos
lavi l-au bucurat din inimă. Aici, 
printre cei care l-au întîmplnat a 
fost și inginerul Arso Paunkovic, 
directorul tehnic al întreprinderii 
„Hidroelectrana Gherdap“ (între
prinderea hidroelectrică Porțile de 
Fier), un cunoscut și apreciat spe
cialist în domeniul construcțiilor 
hidroenergetice. Constructorii ro
mâni au aflat cu satisfacție că, în 
momentul de față, pe malul țării 
vecine a fost încheiată prima fază 
de construire a batardoului în zona 
centrală. Din acest mare spațiu au 
fost pompate peste 2 milioane m c 
de apă. S-au excavat 500 000 mc de 
balast și în prezent se lucrează în 
stratul de piatră.

Ne-am adresat conducătorului 
întreprinderii cu rugămintea de 
a-și împărtăși părerea despre rea
lizările de pe șantierul românesc, 
pe care îl vizitase, cum ne-a spus, 
de eurînd.

— Ne-a plăcut modul în care au 
fost rezolvate problemele dificile 
impuse de relief. Nu a fost tocmai 
ușor. Cu constructorii români 
avem relații bune, prietenești. Ne 
consultăm permanent pentru so
luționarea unor probleme de inte
res comun, ne ajutăm în caz de 
nevoie, ca oricare vecini buni. 

al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior și Minis
terul' Afacerilor Externe.

Au asistat Nicçolo Moscato, am
basadorul Italiei la București, șl 
alte persoane oficiale care însoțesc 
pe oaspete.

*
în aceeași zi, ministrul comerțu

lui exterior, Gheorghe Cioară, a 
oferit un dejun în cinstea delega
ției guvernamentale italiene, con
dusă de Bernardo Mattarella, mi
nistrul comerțului exterior.

(Agerpres)

La Casa de cultură din Tîrgo- 
viște a avut loc o seară culturală 
dedicată prieteniei româno-coreene, 
la care au participat numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului. Cu acest 
prilej au luat cuvîntul prof. Ion 
Selta, directorul Școlii medii nr. 3 
din Tîrgoviște, și ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București, Giăn 
Du Hoan. A urmat un program 
artistic.

*

O delegație condusă de Ștefan 
Bălan, ministrul invățămîntului, a 
părăsit Capitala luni după-amiază 
pentru a' participa la lucrările 
Congresului mondial pentru lichi
darea analfabetismului, convocat de 
UNESCO, care va avea loc la Te
heran între 8—19 septembrie.

(Agerpre«*

Astăzi încep 

Consfătuirile raionale 
ale cadrelor didactice

Astăzi încep în întreaga țară 
consfătuirile raionale anuale ale 
cadrelor didactice. La aceste con
sfătuiri participă personalul didac
tic din învățămîntul de cultură 
generală, pedagogic și de artă, 
educatoarele din învățămîntul pre
școlar, cadrele didactice care pre
dau în școlile profesionale, teh
nice și tehnice de maiștri. Timp 
de două zile se vor dezbate pro
bleme ale activității școlare, în 
lumina sarcinilor care revin școlii 
pe baza documentelor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

(Agerpres)

Sînt cuvinte simple, spuse din 
înimă, dar care reliefează pregnant 
unul din aspectele majore ale gi
gantului care se înalță la marea 
poartă a Dunării. Astăzi o poartă 
prin care apa curge învolburată, 
o Poartă de Fier, cum se obișnu
iește a i se spune — mîine o mare 
poartă a luminii.

în ceasul al 12-lea...
Fabrica de încălțăminte „Fla

căra roșie“-București. Cele 36 000 
de perechi de încălțăminte refuza
te în primul semestru al anului 
influențează negativ nivelul reali
zărilor. Cum s-a ajuns la acest 
volum de produse respinse de or
ganele comerțului ?

— în primul trimestru — ne-a 
spus tov. ing. TRAIAN DUMI
TRESCU, șeful comisiei economice 
a Comitetului raional de partid T. 
Vladimirescu — calitatea încălță
mintei de la „Flacăra roșie" a fost 
slabă. De altfel, cauzele au fost 
examinate amănunțit de comitetul 
raional de partid tntr-o ședință 
plenară. S-au precizat măsuri de
taliate. La începutul lunii august 
a avut loc o ședință a biroului co
mitetului raional de partid, care a 
analizat modul cum organizația de 
partid și conducerea întreprinderii 
au aplicat măsurile stabilite în 
plenară și rezultatele obținute, în 
prezent, se poate spune că situația 
s-a schimbat mult. Avem convin
gerea că pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie vor fi lichidate deficiențele 
semnalate.

Aceste neajunsuri nu au apărut 
peste noapte, ele au rădăcini mult 
mai adînci Comitetul raional de 
partid și comitetul de partid din 
întreprindere nu au Intervenit 
prompt, au analizat destul de tîr- 
ziu posibilitățile de îmbunătățire 
a calității produselor E adevărat 
că în luna iulie întreprinderii 1 
s-au refuzat numai 847 perechi de 
încălțăminte, iar în august nici o
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Răsfoind presa străină
Pentru cine sînt 
„ouăle de aur'?

LE NOUVEL 
OBSERVATEUR «.

Sub titlul „Războiul cu ouă de 
aur ; Cit costă și ce aduce State
lor Unite războiul din Vietnam 
săptămânalul parizian „LE NOU
VEL OBSERVATEUR“ scrie ur
mătoarele, sub semnătura lui 
Jean Paumer :

„In firno ce convoaiele de jol- 
dafi ți de «marines» cu direcția 
Saigon se înmulțesc, președintele 
Johnson cere Camerei Reprezentan
ților o «alonjă» de 1 700 milioane 
de dolari la bugetul militar. Aceas
ta se adaugă creditelor suplimenta
re în valoare de 700 milioane do
lari, votate acum două luni, ceea 
ce ridică totalul bugetului Pentago
nului la circa 50 miliarde de do
lari. De fapt, totul lasă să se creadă 
că aceasta nu se va opri aici, iar 
McNamara nu face un mister din 
intenția sa de a cere o nouă supli
mentare în cursul următoarelor 
luni.

în împrejurările actuale, bugetul 
militar reprezintă circa 50 la sută 
din cheltuielile alobale ale stalului, 
în timp ce cheltuielile cu caracter 
social, chiar crescute fată de exerci
țiul financiar precedent, nu repre
zintă decît 10 la sulă. Mai semnifi
cativ, însă, este rolul pe care îl 
joacă, în general, cheltuielile Pen
tagonului în economia americană. 
Ele absorb aproape o zecime din 
întregul venit national și sînt echi
valente cu jumătate din întregul 
consum particular. Astfel, influenta 
comenzilor Pentagonului asupra si
tuației economice este determinan
tă. Accentuarea tendinfelor spre 
economia de război — care s-a 
manifestat în special prin creșterea 
bugetului militar, consecutivă ex
tinderii conflictului vietnamez —■ 
joacă, incontestabil, un rol de sti
mulent al cererii globale.

Desigur, ar fi inexact să se pre
tindă că dezvoltarea economică se 
datorește în S.U.A. numai dezvol
tării industriilor de armament... Pu
terea de cumpărare a particularilor 
este încă un factor puternic al 
economiei. Totuși, nu se poate neqa 
că puterea de absorbire a produse
lor de consum clasice rezultă, în 
parte, ți din exisfenfa unor mari 
comenzi militare în Industrii care 
redisfribuie puterea de cumpărare 
sub formă de salarii.

Trebuie relevat un fenomen foar
te important în fendinfele eco
nomiei americane din cursul ul
timelor luni : în toamna trecută, cînd 
Statele Unite nu începuseră încă să 
intervină masiv în Vietnam, și nu 
înfreprinseseră încă bombardamen
tele sistematice în nord, se anun
țase o plafonare a cheltuielilor mi
litare și, în același timp, se lăsa să 
se înțeleagă că o frînare a dezvol
tării ar fi fost probabilă în cursul 
anului 1965. întrebat! de către 
Universitatea din Michigan, 150 de

pereche. Asemenea rezultate erau 
pe deplin posibile și în lunile an
terioare dacă problema calității 
era privită cu întreaga răspundere. 
Așa cum ne-au spus tovarășii 
Dumitru Pintilescu, inginer șef ad
junct al fabricii, și Mihai Ștefănes- 
cu, secretarul comitetului de partid, 
a existat o slabă preocupare pentru 
ridicarea calificării muncitorilor. 
Pregătirea cadrelor nu a ținut 
pasul cu instalarea noilor linii teh
nologice, a zeci de utilaje moder
ne. O serie de sortimente și de 
modele s-au introdus în produc
ția curentă fără a avea asigurată 
pregătirea tehnologică. Pare para
doxal, dar calitatea încălțămintei 
era „controlată" de... strungari, 
manipulanți, zugravi.

La întrebarea noastră : dacă ați 
cunoscut atît de bine aceste defi
ciențe. ce v-a împiedicat să le în
lăturați ? — interlocutorii eu
schimbat reciproc cîteva priviri, 
fiecare așteptînd răspunsul celui
lalt. Indiscutabil, numai în cea
sul al 12-lea s-a trecut la măsuri.

Asigurări 
numai pe hîrtie

în aprilie, ziarul nostru a pu
blicat un articol în care se sem
nala că întreprinderii „Carmen“ 
i-au fost refuzate în primul tri
mestru 11 000 perechi de încălță
minte. Tn răspunsul trimis redac
ției. conducerea fabricii și direc
ția generală de resort din minister 
ne-au dat asigurări depline că s-au 
luat măsurile necesare pentru în
dreptarea lucrurilor. Care este 
însă realitatea ? Tn trimestrul II. 
întreprinderii i-au fost refuzate, 
din nou. peste 2 700 perechi de în
călțăminte. iar în luna iulie alte 
3 800. S-au schimbat cumva cau

Este evlden* că retururile de produse nu pol constitui sin
gurul criteriu de apreciere a calității Dar, ele dezvăluie, așa 
cum atestă și ancheta de fată, anumite carențe serioase, 
care continuă încă să persiste în unele întreprinderi de în
călțăminte și în activitatea direcției generale de resort

Directivele celui de al IX-lea Congres al P C R, prevăd o 
serie de măsuri menite să dea Industriei bunurilor de consum 
posibilitatea de a satisface și mai bine cerințele și exigen
țele crescînde ale cumpărătorilor De aceea, este 
necesar ca dezbaterea cifrelor de plan pe anul viitor în în
treprinderile din industria ușoară să constituie un prilej de 
analiză aprofundată și exigentă a rezultatelor dobîndite în 
1965, să se asigure încă de pe acum condițiile pentru ca fie
care colectiv să-și tacă un titlu de mîndtie din a produce 
și livra numai încălțăminte de bună calitate.

economiști prevedeau și el o înce
tinire a expansiunii în 1965.

Astăzi, după injecția efectuată în 
circuitul economic cu cele 2,4 mi
liarde de dolari, pentru cheltuielile 
militare suplimentare, cărora li se 
vor adăuga. în mod sigur, noi cre
dite, nimeni nu mai vorbeste de o 
posibilă încetinire a expansiunii șl 
mai pufin încă de o eventuală re
cesiune. De altminteri, după scăde
rile datorită temerei de dificultăți 
economice apropiate, Wall-Street-ul 
pare să-și fi revenit. Indicele Down 
Jones al valorilor industriale se si
tuează acum aproape de cifra 900, 
fată de nivelul maxim de 940 de la 
începutul anului. Aceeași situație 
există și pe piafa materiilor prime, 
unde produsele așa-zis strategice, 
care scăzuseră mult acum cîfeva 
luni, se află acum la cursuri înalte.

Indicele producției industriale 
din iulie, publicat recent de Fede
ral Reserve Board, se înscrie la 
143,6, fiind în creștere cu 8 la sută 
lată de iulie 1964... Astfel, devine 
evident că boom-ul economic ame
rican este în mare parte leqaf de 
extinderea comenzilor militare.

S-ar putea spune că războiul din 
Vietnam este un război limita* șl 
nu face apel decît la o fracțiune 
din pofenfialul de război american.... 
In fapt, însă, efectele indirec’e, mai 
mult decît cele directe, ale conflic
tului vietnamez, au permis accen
tuarea tendințelor de militarizare a 
economiei. In această privință ar
gumentația pe care Casa Albă o 
susține fată de public sau de oarla- 
men’ este simplă : aiunqe să sa 
spună că războiul din Vietnam poa
te în orice moment să se extindă 
si să devină un conflict de propor
ții internationale pentru a lustifica 
nu numai dublarea comenzilor de 
napalm, dar și fixarea de obiective 
mai înalte în materie de echipa
ment nuclear sau de rachete In
tercontinentale, reluarea stocării a- 
numilor materiale imobilizate în 
fimo de pace etc.

Păsfrînd proporțiile, te afli în 
fata unui fenomen puțin analog ce
lui produs în Franța în fimoul răz
boaielor din Indochina și A'qeria t 
ți acolo exisfenfa unui conflict a 
jucat un rol de accelerare ’n eco
nomie și a permis unor industrii de 
armament să freacă dincolo de pra
gul de activitate normală. Dar mij
loacele tehnice folosite de armata 
franceză cu prileiul acelor conflic
te nu se pot compara cu cele fo
losite acum de Statele Unite. în nici 
un moment, sub corrianda Iul de 
Lattre sau Challe (generali francezi 
— n. r.) nu a existat un aseme
nea debușeu de oort-avioane, e- 
licoptere, arme perfecționate, com
parabil cu cel ce se observă sub 
comanda Iul Westmoreland. în anii 
dintre 1950—1960. Franța ducea un 
război colonial în ritmul a 500 mi
liarde de franci vechi pe an. adică 
un miliard de dolari. Americanii 
folosesc mari mijloace șl cheltuiesc 
de 10 ori mal mult. Fi nu mal au 
nici o șansă de a eîșfioa. Slnqurele 
cîstiqăfoare sînt societățile ameri
cane, care beneficiază de mari con
tracte ca «muniflonare»*.

zele refuzurilor ? Nicidecum, ele 
sînt aceleași • finisaj necoresnun- 
zător. cuie pătrunse în interiorul 
tălpii, contururi neuniforme, cu
sături necorespunzătoare. Mai multi 
muncitori si ingineri cu care am 
stat de vorbă ne-au precizat că si 
acum se recurge la soluții impro
vizate pentru pregătirea fabrica
ției. iar asistenta tehniră la unele 
faze-cheie ale procesului de pro
ducție este nesatisfăcătoare.

Nu numai cauza 
principală

Am dorit să cunoaștem și punc
tul de vedere al Direcției generale 
a industriei pielăriei, încălțămin
tei și cauciucului.

— Anul acesta — ne-a relatat 
tov. TIBERIU FRANK, director 
tehnic adjunct — producția secto
rului de încălțăminte a crescut cu 
aproape 20 la sută Corespunzător, 
a sporit și numărul muncitorilor. 
Calificarea lor trebuia să se des
fășoare cu S-S l«ni înainte de a se 
trece la producția curentă. într-o 
serie de întreprinderi însă, pregă
tirea muncitorilor s-a făcut con
comitent cu realizarea planului de 
producție. Aceasta este cauza prin
cipală care a determinat refuzuri
le de încălțăminte.

După cum se vede, răspunsul di
recției generale este unilateral și 
pur constatativ — și de aceea nu 
ne poate satisface, Din el nu se 
desprind, cum era de așteptat, 
măsurile pe care trebuie să le la 
în cel mai scurt timp forul tutelar 
pentru a determina conducerile 
întreprinderilor respective să facă 
un pas hotă rit pe calea ridicării 
calității produselor, a îmbunătăți
rii activității lor economico-finan- 
ciare.
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Noi complicații 
ale crizei politice

Interparlamentare Șl GUVERNAMENTALE A R. S. CEHOSLOVACE

După întîlnirea de duminică 
seara dintre liderul partidului 
Uniunea de centru, Papandreu, 
și șeful partidului Uniunea ra- 
dical-națională (E.R.E.), Cane
lopoulos, în cursul căreia s-a dis
cutat problema formării unui gu
vern E.R.E. eu obligația de a orga
niza alegeri în 45 zile, situația 
politică din Grecia s-a complicat 
si mai mult, fapt care preanunță 
o amînare a rezolvării crizei gu
vernamentale.

Azi Ia prînz s-a întrunit 
grupul parlamentar E.R.E. și a 
discutat asupra rezultatelor în
trevederii Papandreu-Canelopou- 
los. Presei nu i s-a transmis nici 
un fel de informație privitoare 
la desfășurarea discuțiilor. Zia
rul de dreapta „Mesimvrini“ con
sideră însă că acceptarea de că
tre liderul E.R.E. a ideii alege
rilor chiar și în cazul că acestea 
ar avea loc sub un guvern al 
dreptei, constituie o greșeală a 
lui Canelopoulos. Mulți deputați 
E.R.E. resping alegerile ca pe o 
aventură periculoasă, iar Cane
lopoulos — arată ziarul — „va 
trebui să dea o bătălie dură pen
tru a obține sprijinirea ideii sale 
de către majoritatea grupului 
parlamentar E.R.E.“. Ziarul citat 
respinge alegerile aducînd drept 
argument cuvintele regelui Con
stantin potrivit cărora „motive 
naționale, economice și politice 
dictează amînarea alegerilor“.

Unele cadre de conducere ale 
E.R.E. se opun într-o așa mă
sură alegerilor încît consideră că 
trebuie ridicată problema înlo
cuirii șefului partidului lor Se a- 
daugă că Panaiotis Canelopoulos 
a făcut propunerea formării u- 
nui guvern E.R.E. și organizării 
alegerilor doar din motive pro
pagandistice, fiind sigur că Pa
pandreu o va respinge. Acesta 
însă, considerînd că alegerile vor 
aduce un însemnat cîștig de 
voturi Uniunii de centru, chiar 
dacă s-ar desfășura în organiza
rea dreptei, a acceptat propu-

nerea, neținînd seama de im
plicațiile ei. Poziția lui, aprobată 
de majoritatea deputaților cen
trului, este respinsă categoric de 
grupul celor 36 condus de fostul 
premier Novas. Cei 36 nu sînt 
pregătiți pentru alegeri și le con
sideră drept un hazard periculos 
întrucît s-ar putea ca foarte pu
țini dintre ei să fie realeși, ceea 
ce ar duce în mod inevitabil la 
dizolvarea grupului.

Partidul E.D.A. acceptă ideea 
alegerilor, dar se pronunță îm
potriva organizării lor de către 
E.R.E. Președintele comitetului 
executiv al partidului E.D.A., Pa- 
salidis, a dat publicității o decla
rație în care subliniază urmă
toarele : „Respingerea de către 
Canelopoulos a propunerii pri
vind formarea unui guvern de 
serviciu în care să aibă încre
dere toate partidele, cu misiunea 
de a organiza alegeri, ascunde 
intențiile E.R.E. de a prelua pu
terea prin orice mijloc, inclusiv 
prin zădărnicirea alegerilor“, 
dună formarea guvernului.

Se relevă faptul că, acceptînd 
fără nici un fel de condiții for
mula „guvern E.R.E și alegeri în 
45 zile“, Papandreu a încurajat în 
fond intențiile dreptei de a des
ființa puternica organizație de
mocratică de tineret Lambrakis, 
și alte asemenea măsuri anti
constituționale.

în timp ce se așteaptă clarifi
carea pozițiilor tuturor tendințe
lor politice existente pentru 
zolvarea crizei, care durează 
peste două luni, la Atena și 
alte orașe ale Greciei au avut 
luni seara manifestații pentru
stabilirea ordinii constituționale. 
Cu ocazia celei de-a 122-a aniver
sări a constituției din 3 septem
brie 1843, la Teatrul Gloria din 
Atena a avut loc o manifestație 
organizată de grupările favorabi
le lui Papandreu.

OTTAWA 6 (Agerpres). — Luni 
s-a deschis la Ottawa cea de-a 
54-a sesiune a Uniunii Interparla
mentare, la care participă aproxi
mativ 600 de delegați din 70 de 
țări. Din partea grupului român al 
Uniunii Interparlamentare partici
pă deputății Teodor Marinescu și 
Tudor Drăgan. Printre principa
lele probleme aflate pe ordinea de 
zi a sesiunii se află cele privind 
situația economică și politică mon
dială, problemele păcii și dezarmă
rii, folosirea televiziunii în dome
niul educației, politica^ de apar
theid a 
secretarul 
U Thant, 
cuvîntare 
Lucrările 
la 17 septembrie.

guvernului R.S. A. Joi, 
general al O.N.U., 

urmează să rostească o 
în fața participanților. 
sesiunii se vor încheia

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.C.U.S., Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la 6 septembrie a so
sit la Moscova într-o vizită ofi
cială o delegație de partid și gu
vernamentală ----- 
condusă de 
prim-secretar 
Cehoslovacia, 
Cehoslovace.

Din delegație fac parte Jozef 
Lenart, președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, Jiri Hendrych, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Otakar Simunek, vice-

a R. S. Cehoslovace, 
Antonin Novotny, 

al C.C. al P.C. din 
președintele R.S.

președinte al guvernului, membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Michal Sabolcik, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia, Vladimir Koucky, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Vnukovo-2 de
legația a fost întîmpinată de Leo
nid Brejnev, Anastas Mikoian, 
Alexei Kosîghin și de alți condu
cători de partid și de stat sovie
tici, de membri ai corpului diplo
matic și de numeroși locuitori ai 
Moscovei.

LA SANTO DOMINGO DUPA INSTALAREA
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încă o colibă mistuită do flă
cări. Intenslilcind teroarea, In
terventionist« încearcă zadar
nic să înăbușe lupta poporu

lui din Vietnamul do
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de 
în 
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LONDRA 6 (Agerpres). — Sîm- 
bătă s-a deschis la Brighton cel 
de-al 97-lea Congres anual al sin
dicatelor britanice (T.U.C.). Luînd 
cuvîntul în fața celor 1 000 de re
prezentanți a peste 8,5 milioane 
membri ai sindicatelor, Ray Gun
ter, ministrul muncii, a declarat 
că „dacă nu sînt luate măsuri ur
gente, situația economică a Marii 
Britanii poate degenera într-o cri
ză asemănătoare cu cea din 1931“. 
Pentru a se evita o asemenea 
perspectivă, el a cerut oamenilor 
muncii să consimtă la unele sacri
ficii și să renunțe la greve.

Referindu-se la această decla
rație a lui Gunter, pe care ma
joritatea observatorilor politici îl 
consideră 
direct al 
Wilson, un 
oamenilor 
metalurgică a declarat că acesta 
„a mers prea departe, încercînd să 
ne sperie nentru a ne obliga să fa
cem sacrificii“.

reprezentantul 
ministru

drept 
primului 

membru al Federației 
muncii din industria

Raiduri teroriste ale intervenționiștilor 
asupra Vietnamului de sud

(Agerpres). — Agen- 
„Eliberarea“ anunță

SAIGON 6 
ția de presă , 
că în ultimele luni trupele america
ne din Vietnamul de sud și cele gu
vernamentale au bombardat și au 
împrăștiat substanțe toxice în re
petate rînduri asupra mai multor 
localități din provincia Phu Yen, 
din partea centrală a Vietnamului 
de sud. Mai multe localități, prin
tre care Phu Lac, Vung Au, My 
Phu, Canh Phu și altele au fost 
distruse în întregime. Avioanele 
americane au aruncat asupra mai 
multor localități bombe de cîte 
200—500 kg, precum și napalm. în 
timpul atacului întreprins asupra 
localității Wanton, arată agenția, 
au fost ucise 132 de persoane, in
clusiv 40 de copii, și au fost rănite 
alte 150. Aproximativ 2 000 de

cuințe, 8 școli, 5 pagode și biserici 
au fost distruse.

La Saigon s-a anunțat că primul 
ministru Nguyen Cao Ky va pleca 
marți în cel de-al doilea turneu 
într-o serie de țări din sud-estul 
asiatic. Scopul acestei călătorii 
este, potrivit agenției Reuter, ob
ținerea de ajutor militar în lupta 
împotriva forțelor patriotice și 
crearea unui nou bloc militar în 
această regiune. în concentra mi
litarilor de la Saigon, din acest 
bloc ar urma să facă parte numai 
țări din Extremul Orient și a- 
nume : Taivanul, Coreea de sud, 
Filipine. Malayezia și Tailanda.

HANOI 6 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dată publicității decla
rația comună a Asociației juriștilor 
vietnamezi și a Secretariatului per
manent al Comitetului Executiv al 
Conferinței juriștilor afro-asiatici, 
în care este condamnat războiul de 
agresiune dus de S.U.A. în Viet
nam. Tn declarație se arată că 
„participarea directă a trupelor a- 
mericane în Vietnamul de sud în- 
tr-un număr în continuă creștere, 
folosirea Flotei a 7-a și a aviației 
strategice americane și intensifi
carea atacurilor împotriva R. D. 
Vietnam pun în primejdie pacea și 
securitateâ . .
estul Asiei, iar folosirea bombelor 
cu napalm, a substanțelor chimice 
și a gazelor toxice împotriva popu
lației pașnice, bombardarea spită- 
lelor, școlilor, edificiilor publice, 
execuțiile în masă, distrugerea u- 
nor localități întregi sînt crime 
barbare, contrare celor mai ele
mentare principii ale umanității și 
dreptului“.

popoarelor din sud-

BONN. La Bremen s-a deschl» congresul Sindicatului muncitorilor 
metalurgiști din Germania occidentală, care reunește în prezent aproxi
mativ două milioane de membri. în centrul atenției lucrărilor congre
sului ae află problemele luptei pentru drepturi democratice, îmbunătățirii 
situației materiale a oamenilor muncii, luptei împotriva legislației ex
cepționale și a planurilor de înarmare 
triva creșterii continue a preturilor Si

MOSCOVA, Cea de-a Vl-a Se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. se va deschide la 1 octom
brie a.c.

VARȘOVIA : SARBATOAREA 
RECOLTEI

atomică a Bundeswehrului, împo- 
ofensivet patronale.

KUALA LUMPUR. Singapore »1 
Malayezia au stabilit la 6 septem
brie relații diplomatice, ca urma
re a Ieșirii Singaporelui din Fede
rația Malayezia și proclamarea lui 
ca stat independent.

preliminare ale grupului de studii nu
cleare al N.A.T.O. Acest organism ur
mează a se constitui tn baza unet 
hotărlrl adoptate de Consiliul perma
nent al N.A.T.O. tn luna mal la pro
punerea S.U.A. După cum se știe, 
unele state, ca de pildă Franța, nu do
resc să participe la lucrările grupului 
de studii.

Imbertiștii amenință 
cu reluarea ostilităților
• Constitutionally! 
american Palmer

arestați în nordul 
a cerut trupelor 

blllzate“

orașului • Generalul 
sale să fie ,,mo-

SANTO DOMINGO 6 (Ager
pres). — în timp ce președintele 
guvernului provizoriu dominican, 
Hector Garcia Godoy, își continuă 
consultările în vederea completării 
cabinetului său, postul de radio de 
la baza San Isidro a făcut cunos
cut că lideri militari ai fostei junte 
demisionate a Iui Imbert Barreras 
ar fi hotărît să reia ostilitățile, a- 
firmînd că „în cele cîteva zile care 
au urmat instalării lui Godoy a 
crescut influența forțelor constitu- 
ționaliste“. Aceste amenințări ale 
imbertiștilor cu 
lor vin, potrivit 
momentul cind 
mare a părților 
în impas — fiecare 
așteptînd ca partea adversă să de
pună mai întîi armele. Fosta junta 
militară a lui Imbert deține în 
prezent încă importante poziții în 
partea de nord a orașului Santo 
Domingo unde, potrivit agenției 
U.P.I., au fost arestați mai mulți 
constituționaliști care au revenit la

lor din această parte a

reluarea ostilități- 
agenției U.P.I., în 
acordul de dezar- 
în conflict se află 

din acestea

familiile 
orașului. Pe de altă parte, trupele 
fostului guvern constitutionalist au 
anunțat că nu vor depune armele 
atîta timp cît trupele imbertiste 
nu se vor retrage din sectorul 
ocupat la Santo Domingo. Agen
țiile de presă informează, de ase
menea, că șeful trupelor ameri
cane de ocupație aflate la Santo 
Domingo, generalul Bruce Palmer, 
a cerut acestor trupe să fie mobi
lizate, motivînd că „se află în fața 
noastră o perioadă critică și poten
țial explozivă“.

Pe de altă parte, Hector Garcia 
Godoy a anunțat duminică numi
rea a cinci membri ai guvernului 
— în fruntea ministerelor agricul
turii, sănătății, finanțelor, învăță- 
mîntului și comunicațiilor. Pro
blema cea mai grea rămîne de
semnarea șefului forțelor armate.

Ultimele telegrame anunță că 
pînă în prezent 13 țări au recunos
cut noul regim instalat Ia Santo 
Domingo.

S.U.A. încearcă 
să reactiveze 

tratativele 
„rundei Kennedy"

■ „Administrația John- 
“ son manifestă neli

niște în legătură cu întîr- 
zierile înregistrate în evo
luția tratativelor econo
mice din „runda Kenne
dy“ — scrie ziarul „NEW 
YORK TIMES“. Washing
tonul ar dori ca discuțiile 
cu privire la liberalizarea 
schimburilor de produse 
agricole să reînceapă la 
16 septembrie, așa cum s-a 
stabilit, în ciuda faptului 
că neînțelegerile dintre 
cele șase țări ale Pieței 
comune nu oferă perspec
tive prea strălucite“.

Ziarul recunoaște că 
nerăbdarea Washingtonu
lui în această problemă și 
demersurile . întreprinse, 
pe cale oficială sau neofi- 

. cială, pentru reactivarea 
tratativelor din „runda 
Kennedy“ ar putea fi in
terpretate ca presiuni e- 
xercitate de S.U.A. asu
pra aliaților europeni pen
tru a asigura acceptarea 
punctului de vedere ame-

rican. „însă Washingto
nul se gîndește chiar 
mai departe decît Ia a-i 
influența pe cei șase“. 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cît divergențele actua
le prezintă, după cum 
scrie ziarul, riscul „de a 
aduce „runda Kennedy“ 
la un eșec prematur și de 
a spori primejdia consti
tuirii unor bariere tari
fare

Agravarea situației la frontiera
indo-pakistaneză
O întrunire de urgență a Consiliului de Securitate

SRINAGHAR 6 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă au anunțat luni 
că situația militară de la frontiera 
Indiei cu Pakistanul s-a agravat. 
Ministrul apărării al Indiei, Y. B. 
Chavan, a declarat la 6 septembrie 
în parlament că 
au trecut 
India și 
Pundjab“. 
ministrul 
acțiuni este 
indiană“.

Luni dimineața președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, a decla
rat starea excepțională în Pakistan, 
într-un apel lansat în aceeași 
dimineață, președintele a chemat 
poporul și armata Pakistanului să

„trupele indiene 
granița de stat dintre 
Pakistan, în regiunea 
După cum a declarat 
indian, scopul acestei 

„de a apăra granița

respingă cu forța atacul. Un pur
tător de cuvînt al armatei pakis
taneze 
atacul 
Lahore 
giunea 
lente.

Agenția France Presse anunță că 
la lupte participă care blindate și 
aviația ambelor părți. în fața si
tuației grave care s-a creat, Cop 
siliul de Securitate al O.N.U. s-i 
întrunit de urgență luni seara.

a anunțat luni seara că 
indian împotriva orașului 

a fost respins, iar în re- 
Lahore au loc lupte vio-

CCONOMICĂ

lioane lire sterline — în 
ciuda importantelor re
surse petrolifere exploa
tate de companii britani
ce pe teritoriul său. Re
prezentanții guvernului 
Bahreinului revendică fi
xarea la un nivel realist 
a chiriilor și taxelor plă-

și mai restrictive“.

Revendicările 
Bahreinului

■| Prezența la Londra, 
" cu începere de la 

sfîrșitul lunii trecute, a u- 
nei delegații guvernamen
tale a Bahreinului, este in
terpretată de ziarele bri
tanice ca o încercare a 
guvernului acestui prin
cipat de a determina An
glia să-i acorde un statut 
economic și politic mai a- 
vantajos. Situația 
nomică internă a 
hreinului constituie 
alt punct important
ordinea de zi. Este vorba 
în primul rînd de reme
dierea actualului deficit 
de aproximativ patru mi-

eco-
Ba- 

un 
pe

tite de firmele britanice 
pentru exploatarea petro
lului din principat.

Bursa si parlamentul

■ Zilele acestea, majo- 
" ritatea acțiunilor, în 

special cele ale între
prinderilor metalurgice

și siderurgice, 
registrat creșteri însem
nate la bursa din Londra, 
înviorarea aceasta, căreia 
i se adaugă o oarecare 
efervescență în cercurile 
din City, a urmat îndată 
după ce ziarele au anun
țat că guvernul laburist 
își vede amenințată ma
joritatea precară din Ca
mera Comunelor, ca ur
mare a încetării din via
tă a președintelui Came
rei.

în timp ce conducerea 
partidului laburist stu
diază problema unui e- 
ventual acord cu liberalii 
prin care aceștia să se 
angajeze să voteze alături 
de guvern, în cercurile 
marii finanțe se intensi
fică criticile și atitudinea 
generală de ostilitate îm
potriva guvernului. „Nici
odată pînă acum ostilita
tea latentă a City-ului 
față de guvernul laburist 
și față de politica econo
mică a acestuia nu s-a 
manifestat în forme atît 
de brutale“, scrie cores
pondentul ziarului 
Monde“.

VARȘOVIA. Peste 40 000 de oa
meni ai muncii de la sate au so
sit Ia 5 septembrie la Varșovia, la 
sărbătoarea recoltei. Cu acest pri
lej pe stadionul „A X-a ani
versare* a avut loc un miting la 
care au participat Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar ai C.C. al 
P.M.U.P., Edward Ochab, președin
tele Consiliului de Stat, Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat. W. Gomulka 
a rostit o amplă cuvîntare, în care 
a arătat, între altele, că recolta din 
acest an este mai bună decit in 
ultimii trei ani. Mentionînd că a- 
gricultura nu reușește încă să a- 
sigure toate nevoile țării, vorbito
rul a subliniat sarcinile acestei 
ramuri a economiei.

PITTSBURGH. Sindicatul mun
citorilor otelarf din S.U.A. a apro
bat noul contract colectiv de 
muncă, încheiat săptămîna trecută 
de către reprezentanții otelarilor 
si cei ai patronatului la tratati
vele care au avut loc la Casa 
Albă. Noul contract, care satisface 
In majoritate revendicările formu
late de muncitori, a fost încheiat 
pe o perioadă de 39 de luni.

VENEȚIA. Luni seara s-a înche
iat Festivalul international de artă 
cinematografică, ediția 1965. Ma
rele premiu „Leul de Aur“ a fost 
decernat filmului italian „Stelele 
palide ale Ursei Mari", al regizoru
lui Luchino Visconti.

BONN. Cancelarul Erhard a anun
țat că R.F.G. va participa la lucrările

...Profesorul mai aruncă o pri
vire în urmă. Zărește copiii adu
nați ciorchine în fafa școlii. Cu 
mihnire micuții ti fac semne de 
adio. Pe tabla neagră din clasă 
problema a rămas nerezolvafă, 
dar el trebuie să plece. Cu hîrtia 
în mină, jandarmul îl zorește :

— Să mergem, domnule ! Nu 
mai putefi rămîne. Sînfefi decla
rat indezirabil ; și-i pune încă o 
dată hîrtia sub nas.

— Dar 
sorul.

— Nu 
bine. Nu 
piilor...

La aeroport profesorul înfîlneșfe 
alfi colegi. Cu tofii erau 11. Ve
niseră cu un an în urmă în Congo 
să lumineze mințile copiilor, să-i 
înve(e carte. O ceruse guvern<‘z 
de la Leopoldville. Făcuse în r - 
cest sens cerere către UNESCO 
și organizația a răspuns trimifîn- 
du-i în cadrul planului de 
alfabetizare. Munca a fost grea, 
în satele din junglă sau în orașe, 
situația era aceeași. Trebuia luat 
totul de la ,,a”. Profesorii n-au 
dat înapoi. Știau de la început 
ce-i așteaptă. Și cum ai putea să 
fugi cînd vezi micuții aceștia cu 
chipurile de abanos deschizînd 
ochii mari, sorbindu-fi parcă cu
vintele? S-au împrietenit reped?’** 
Profesorul și copiii deveniseră d 
nedespărțit. Timiditatea de la în
ceput s-a risipit. într-o dimineață 
unul dintre copii spune :

— Știți, Ahmadou și Zaka au 
plecat la partizani. De ce ? Profe
sorul tace. Altădată un copil îl 
întreabă : de ce oamenii albi cu 
puști în mină l-au luat pe fratele 
meu și l-au dus de acasă? O altă 
întrebare : Ce este un mercenar ? 
Profesorul face. Și din nou copiii 
întreabă : pentru ce coliba veci
nului nostru a ars ? De ce merce
narii i-au pus foc ? Profesorul face. 
Și a făcut mult timp, pînă cînd, 
înfr-o zi, a istorisit copiilor usele 
episoade din istoria tării IAz A 
doua zi jandarmul l-a oprit, 
nîndu-i :

— Nu-i bine, domnule. Politica 
nu-i pentru copii.

— Dar asta nu-i politică, răs
punse profesorul. Este istoria con
temporană a Congoului.

Acum, la aeroport, recapitulează 
faptele. A greșit ? Nu, profesorul 
este cu conșfiinfa împăcată. Noul 
ministru de interne al cabinetului 
Chombe, Nendaka, este însă de 
altă părere. Și, întocmai ca pre
decesorul său, Munongo, l-a 
expulzat pe el și colegii lui care 
au gîndil la fel. Pînă acum, după 
cum informează „Le Monde“, nu
mărul profesorilor trimiși da 
UNESCO în Congo și declarați 
„indezirabili* de guvernul de la 
Leopoldville se ridică la 27.

în schimb, sînt aduși mereu noi 
mercenari, cărora Chombe și oa
menii lui le acordă o mare pre
țuire. Da, guvernanții de la Leo
poldville se pot lipsi de profesori, 
dar nu și de mercenari.

de ce ? întreabă profe-

știu. Dv. cunoaștefi mal 
trebuia să răspundeți co

GENEVA.

și popu- 
și flotei

LA VALLETTA. în Malta se fac pre
gătiri în vederea aniversării, la 8 
septembrie, a 400 de ani de la victoria 
obținută de cavalerii maltezi 
latia insulei asupra armatei 
otomane.

ze, americane și canadiene, care 
se află în vizită în R. P. Bulgaria, 
în timpul convorbirilor a fost ex
primată dorința reciprocă de întă
rire a relațiilor de prietenie și de 
dezvoltare în continuare a relații
lor economice, comerciale, turisti
ce etc. între Bulgaria și Anglia.

SCURTE ȘTIRI
T1RGUL INTERNAȚIONAL 

DE LA ALGER

a
celui de-al 

international la care

ALGER. în capitala Algeriei 
avut loo deschiderea 
Il-lea Tlrg 
participă peste 20 de țări, printre 
care Republica Socialistă România. 
Tirgul a fost deschis de șeful gu
vernului algerian, colonel H. 
Boummediene. El a vorbit despre 
situația din agricultura și indus
tria Algeriei precum și despre 
măsurile elaborate de guvern în a- 
ceste domenii.

SOFIA, Agenția B.T.A. anunță 
că Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, l-a primit pe lordul Thomson, 
proprietarul unor publicații engle-

LUSAKA. S-a des
chis cea de-a 18-a se
siune a Conferinței re
gionale a Organizației 
Mondiale a Sănătății. 
Cuvîntul de deschide
re a foșt rostit de pre
ședintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, care 
« subliniat, între al
tele, că, în prezent, 
Africa are patru mari 
dușmani — foamea, să
răcia, ignoranta și bo
lile.

PARIS. Un ziarist a des
coperit intr-un pod al unei 
clădiri municipale din oră
șelul francez Rethel o ladă 
cuprinzînd 100 de picturi ale 
unor «reatori celebri. Este 
vorba, după toate probabili
tățile, de una din cele mai 
însemnate descoperiri de 
opere de artă din timpurile 
noastre. Picturile, între care 
se află opere ale Iui Rubens, 
Tiepolo, Brueghel-tatăl, erau 
pe vremuri expuse în pri
măria orașului, dar au fost 
»coase și ascunse . cind 
trupele hitleriste au invadat 
Franța.

într-un ra
port al Biroului 
dial al sănătății 
tă că tu ultimii 
cazurile de 
pulmonar s-au 
tn Europa și 
Unite. Tn unele 
ropene numărul 
selor de pe urma unor 
tumori maligne ale 
bronhiilor, traheei »! plă- 
mtnului era tn 1962 de 
peste două ori mal 
mare dectt in 1952.

1 mon- 
»e ara-
10 ani 
cancer 
dublat 
Statele 

țări eu- 
dece-

VIENTIANE. Prințul 
Suvanna Fumma a a- 
nunțat componenta 
noului guvern al Lao- 
sului în care el deține 
funcția de prim-minis- 
tru, ministru al apără
rii, al afacerilor exter
ne, al veteranilor de 
război și al agricultu
rii. Funcțiile de vice
președinți ai guvernu
lui stnt deținute de 
prințul Sufanuvong și 
Leuam Insisisugmay.

R.F.G. La Frankfurt pe Main parti
zani ai păcii au organizat o demon
strație împotriva deschiderii unei 
expoziții de avioane de lupiâ. „Ger
mania are nevoie de dezarmare »!
nu de arme* — scrie pe pancarte Augustin BUMBAC
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