
Biblioteca Centtals
Regions ă

Hunedoara-Deva
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVA!

LUI CENTRAL AL P.C.R.

Marți 26 octombrie 1965 6 PAGINI - 30 BANI

UZINA- 
un mecanism bine reglat

® Ritmicitatea și livrările către beneficiari • Un 
cadru propice pentru valorificarea rezervelor interne 
© Evidența ține mereu „sub ochi" mersul producției

La întîlnirea do la Președinția Consiliului de Miniștri al Iranului

Platformă autorldlcâtoare utilizată pe șantierul hidro
centralei de la Porțile de Fier

Foto : Gh. Vințilă

Dacă s-ar considera că, 
pentru un colectiv de între
prindere, începutul unui 
nou an este data de la care 
se fac pregătirile menite să 
asigure realizarea în bune 
condiții a planului anual de 
producție, ar însemna că 
uzina noastră a intrat în 
1965 cu cîteva luni înainte. 
Acest avans, specific îndeo
sebi marilor uzine al căror 
proces de fabricație ridică 
probleme tehnice și organi
zatorice complexe, a fost 
impus în cazul nostru de 
faptul că o mare parte a 
producției — subansamble 
pentru utilaje petroliere și 
piese de schimb pentru 
sectorul foraj-extracție — e 
livrată altor întreprinderi cu 
care avem relații de coope
rare. Privit din acest punct 
de vedere, planul uzinei 
noastre trebuie îndeplinit la 
anumite termene precise, 
știut fiind că de respectarea 
riguroasă a obligațiilor care 
decurg din graficele de li
vrări către beneficiari de
pinde realizarea în condiții 
optime a unor importante 
instalații necesare econo
miei.

In lumina acestei cerințe 
esențiale, activitatea uzinei 
a fost orientată spre asigu
rarea desfășurării ritmice a 
producției atît în fiecare

secție, cît și pe întreprindere 
în ansamblul ei. Din propria 
experiență ne-am convins că 
numai în condițiile unei munci 
care are continuitate de-a lun
gul întregii luni, fără „salturi" 
bruțte de la o decadă la alfa, 
putem să foiosim din plin ca
pacitățile de producție, timpul 
de lucru și, pe această bază, 
să livrăm comenzile în coope
rare la termenele contractuale, 
să sporim productivitatea mun
cii, să ridicăm continuu nivelul 
calitativ al produselor. In 
fond, aceasta creează un ca
dru propice pentru valorifi
carea largă a rezervelor in
terne ale producției, pentru 
îmbinarea strînsă a sarcini
lor curente cu cele de pers
pectivă.

Ritmicitatea producției este, 
înainte de toate, o problemă de 
organizare internă a întreprin
derii. De fapt, întreprinderea 
însăși poate fi asemănată cu 
un mecanism bine reglat, cu 
nenumărate rotițe, care tre
buie să funcționeze cu preci
zie de ceasornic. Intre dife
ritele ei secții de producție 
și servicii funcționale tre
buie să existe o continuă 
conlucrare, ele trebuie să-și 
subordoneze activitatea înde
plinirii sarcinilor cantitative 
și calitative ale planului. 
Cum, pe ce căi, s-a asigurat 
în uzina noastră această con
lucrare ?

să intervenim activ, să acce
lerăm întocmirea documen
tației tehnice, nominalizarea 
produselor în cooperare. A- 
ceasta ne-a dat posibilitatea 
să alcătuim planuri de apro
vizionare realiste, să pregă
tim temeinic fabricația pro
duselor — deci să creăm și 
pe această cale premisele 
unei permanente ritmicități 
în producție. Firește că, lu- 
crînd „în asalt“, nu e posibil 
ca eforturile să fie concen
trate asupra îmbunătățirii 
continue a calității produse
lor, să previi derogările delà 
tehnologia de fabricație. Cu
noașterea din vreme și deta
liată a sarcinilor de plan nu 
numai la nivelul întreprin
derii, ci și de fiecare secție 
și chiar ' muncitor întărește 
disciplina tehnologică, spo
rește inițiativa și răspunde
rea individuală și colectivă 
față de calitatea produselor.

Ing. Ilie ILIESCU 
directorul Uzinei 
>,24 lanuarie“-Ploiești

(Continuare în pag. a V-a)

CE TREBUIE REPARAT
LA ÎNTREPRINDERILE
DE REFÄMTI ?

TEHERAN 25. Trimișii speciali 
Valeriu Pop și Nicolae Puicea 
transmit : La încheierea vizitei în 
Iran a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, luni 
dimineața a avut loc la Teheran, 
la Președinția Consiliului de Mi
niștri, o întîlnire a oaspeților ro

mâni cu conducători de stat ira
nieni. In cadrul întîlnirii, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, și dr. A. Alikhani, ministrul 
economiei al Iranului, au semnat 
Acordul de colaborare economică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Iran.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și primul ministru al Ira
nului au căzut de acord asupra 
comunicatului comun cu privire la 
vizită, care urmează să fie dat 
publicității.

(Continuare în pag. a V-a)

Sosirea în Capitală
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a înapoiat luni la amiază în Ca
pitală, venind din Iran, unde a 
făcut o vizită la invitația primu
lui ministru al acestei țări, Amir 
Abbas Hoveida.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a fost însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, ministrul

comerțului exterior, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Ște
fan Gabor, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ion Avram, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, și Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Rădules- 
cu, Leontin Sălăjan, Iosif Banc,

Petre Blajovici, Ianos Fazekaș, Ilie 
Verdeț, precum și Constanța Cră
ciun și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
cultură, generali și ofițeri superiori.

ÎNTOARCEREA DIN ITALIA DESPRE AFECȚIUNEA

„S-a spart cazanul 
de aburi al termocen
tralei de bloc — ne-a 
scris un grup de loca
tari de pe str. Dianei 
nr. 2 din Capitală. Am 
sesizat imediat între
prinderea raională de 
construcții și repara
ții. N-au trecut... două 
luni și, într-o bună zi, 
ne pomenim cu o echi
pă de 3—4 meșteri. 
Intră cu toții în sub
sol, măsoară cazanul 
din ochi, se apropie de 
el, îl ciocănesc, îi dau 
cîteva tîrcoale. Și...

— Nu e nimic grav 
•— zice umil. In cîteva 
săptămîni lucrarea e 
gata. Venim mîine.

Trece o zi, trec două, 
trei. Duși au fost. A 
șaptea zi vine altă e- 
chipă. Alți oameni. Iar 
măsurători, ciocăneală, 
tîrcoale. Și iar : „ve- 
nL'îî mîine". în trei 
săptămîni — gata".

Cine mai ține minte 
numărul echipelor care 
au fost pe la noi ? Au 
trecut 14 luni. Acum 
avem un nou cazan de 
aburi, dar acesta în
călzește numai o par
te a blocului ; calori
ferele din cealaltă par
te nu funcționează".

Numeroase scrisori so
site la redacție semna
lează serioase deficien
țe în activitatea înlre- 
orinderilor cărora le 
evine obliqația repară

rii imobilelor.

Căruța 
cailor

înaintea

11 dimineața, 
blocului de 

pe Dianei 2,... în sala 
rece a cazanelor, pe 
coridoare, pe scări, a- 
runcate alandala țevi, 
tablă, vane, pompe, un 
tub de oxigen. Ne în
soțește tov. TRAIAN 
ROTARU, șeful secto
rului Il I.A.L. Ne po
vestește că cei de la 
I.R.C.R. (din raionul 
1 Mai — n. n.) vin 
foarte rar la lucru și 
cînd chiar vin nu lu
crează aproape nimic. 
Pe strada Galați, pe 
Popa Rusu și în zeci 
de alte locuri există, 
de asemenea, lucrări

...E ora
Subsolul

neterminafe. Șefii de 
șantiere declară că le 
lipsesc 
Oficiul 
nare
Capitalei 
aprovizionează.

lată-ne 
Tov.

PENELEA, 
O.A.D., își 
laboratorii 
minute 
câți ; 
s-au 
una 
mult : 
are 
mative 
600 000 lei.

— De ce I.R.C.R.-ul 
aruncă vina pe Oficiul 
nostru ? — întreabă in
terlocutorul. Vă răs
pund tot eu : din cîte 
întreprinderi aprovizi
onăm noi, I.R.C.R.-urile 
sînt singurele care vor 
să plece la drum pu- 
nînd căruța înaintea 
cailor, lată cum : la fie
care început de an pri
mim de

o 
materiale 
ție. Ce 
stea la baza acestei co
menzi ? Evident, nece
sarul de materiale. Dar 
I.R.C.R.-urile nu studia
ză necesarul de mate
riale sau, mai precis, îl 
studiază DUPĂ ce l-au 
comandat I După ce se 
orientează cînd înain
tează comenzile ? După 
lista materialelor folo
site cu un an în urmă I 
S-au spart în anul an
terior zece cazane de 
aburi ? Contractează și 
pentru anul viitor fot 
zece cazane. Au folo
sit zece tone de tablă 
de învelitori ? Coman
dă tot atît ș.a.m.d. Fi
rește că un asemenea 
procedeu joacă cele mai 
neașteptate feste. Se în- 
tîmplă ca „în anul vii
tor" să nu se mai spar
gă zece cazane de a- 
buri, ci doar unul sau 
să fie nevoie nu de 
zece tone de tablă, ci 
de 100 000 de cărămizi. 
Imaginați-vă ce se în- 
fîmplă : ba au prea 
multe materiale, ba 
n-au de loc. Dacă au 
prea multe, nu vor să le 
mai ia din magaziile 
noastre, așa că ne blo
chează spațiile de de-

materiale, că 
de aprovizio- 

și desfacere al 
(O.A.D.) nu-i

la O.A.D. 
GHEORGHE 

directorul 
cheamă co

și în cîteva 
sîntem edifi- 

I.R.C.R.-ului i 
onorat întofdea- 
comenzile. Mai 

întreprinderea 
stocuri supranor- 

în valoare de

pozifare șl plătim pe
nalizări la bancă. Dacă 
nu au deloc, încep să 
ceară, dar tocmai ce 
n-au comandat. Cam 
așa lucrăm noi cu 
I.R.C.R.-urile.

Dacă interlocutorul 
nostru nu și-ar fi însoțit 
explicațiile de acte jus
tificative, povestea ni 
s-ar fi părut de necre
zut. Dar să nu antici
păm. Nu cunoaștem încă 
punctul de vedere al 
l.R.C.R.-urilor.

Cine e de vinâî
Ne aflăm la una din

tre întreprinderile de 
reparații și construcții 
— cea a raionului 1 Mai.

— Este adevărat că 
dumneavoastră coman
dați furnizorilor mate
riale de construcție de 
care nu aveți nevoie ?

Gheorghe GRAURE

cîte
la I.R.C.R.-uri 
comandă de 
de construc- 

ar trebui să

(Continuare 
în pag. a V-a)

Punctul de plecare l-a 
constituit defalcarea și eșalo
narea precisă a sarcinilor de 
plan pe secții, brigăzi, echipe. 
Cunoscînd din timp ce obli
gații revin uzinei într-un tri
mestru, am analizat împreu
nă cu cadrele tehnice, cu 
economiștii posibilitățile de 
repartizare rațională a aces
tora spre a se asigura conti
nuitatea producției. Am a- 
juns la concluzia că activita
tea întregii uzine poate fi 
mai bine corelată cu cerin
țele beneficiarilor dacă asi
gurăm în decursul fiecărei 
luni îndeplinirea planului pe 
bază de comenzi precise pe 
secții. Am studiat și meto
dele bune folosite în dome
niul planificării interne la 
uzinele „1-Mai“, care este tot
odată și unul dintre princi
palii beneficiari ai uzinei 
noastre, pe unele preluîn- 
du-le întocmai, pe altele a- 
daptîndu-le la propriile con
diții și posibilități concrete. 
Conducerile secțiilor, cunos
cînd sarcinile de producție 
lunare, le-au putut progra
ma și urmări pe etape mult 
mai restrînse, fapt care a în
lesnit încărcarea mai judi
cioasă a capacităților de pro
ducție, repartizarea lucrări
lor pe echipe în raport cu 
complexitatea lor, fructifi
carea rezervelor interne. 
Sarcinile și termenele reali
zării acestora se află astfel 
în permanență „sub ochi“, 
putînd sesiza operativ orice 
dereglare în fluxul tehnolo
gic și lua măsurile care se 
impun.

Intrucît produsele între
prinderii noastre sînt desti
nate altor uzine care reali
zează instalații complexe, 
n-am așteptat ca inițiativa 
să se manifeste numai din 
partea acestora. Am căutat

A DELEGAȚIEI
Luni seara a sosit în Capitală 

delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian, 
a făcut o vizită în Italia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Ion

C.C. AL P.C.R.
Iliescu și Sion Bujor, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R.

★
La plecarea din Roma, pe aero

portul Ciampino, au fost prezenți 
Alessandro Natta, membru al Di
recțiunii P.C.I. și al secretariatului 
C.C. al P.C.I., Arturo Colombi, 
membru al Direcțiunii P.C.I., Giu
liano Pajetta și senatorul Antonio 
Roasio, membri ai C.C. al P.C.I. 
Au fost de asemenea prezenți am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Italia, Mihai Marin, și 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

LUCIDA Marcel BRESLAȘU

Craiova azi. Complex de deservire pe calea Severlnulul

S.M.T.-UL-

FACTOR

DE SEAMĂ

AL PROGRESULUI

AGRICULTURII

M-am întîlnit pe coridorul 
unui tribunal cu o veche cu
noștință. Judecător.

— Știi, mi-a spus, citeam 
deunăzi în ziar un articol des
pre niște martori mincinoși. 
M-a pus pe gînduri. Aș simți 
nevoia unei completări.

— îi lipsea ceva articolului?
— Propriu zis, nu. Ar merita 

însă vorbit, în aceeași ordine 
de idei, despre un alt personaj 
care ne dă adesea de furcă. 
Cum să-l numesc ? încurcă- 
lume ? Mi se pare prea puțin, 
îți amintești de poezia lui To- 
pîrceanu, „In jurul unui di
vorț" ?

— Cine nu-și aduce aminte? 
„Mișu St. Popescu vrea să di
vorțeze !...“

— Esența personajului de 
care-ți vorbesc o găsești în 
versul imediat următor: „Lung 
prilej de vorbe și de ipoteze!" 
Cînd un astfel de om, pus pe 
vorbe și pe ipoteze, ajunge 
martor la divorț, el uită că nu 
e invitat la o cafea la madam 
Stamate, ci se află în fața in
stanței. Și că datoria lui ele
mentară este de a spune ade
vărul și numai adevărul.

— Ce-l împiedică ?
— Prietenia strîmb înțe

leasă. I
Vezi, în majoritatea cazuri

lor de divorț se constată că 
ambii soți își au partea lor de

EMBM y|||
DIN LUMEA LARGĂ

— Titanica luptă 
a unui popor 
cu marea

— Va supraviețui 
milenara 
atotputernicie 
a lînii ?

— Enigmele unui 
mare tezaur 
de artă

vină. „Ea nu mă înțelege", de
clară el la proces, trecînd pes
te faptul că adesea situația 
dată se explică printr-o și mai 
mare lipsă de înțelegere din 
partea lui. Sau invers. Menirea 
martorului este de a ajuta la

INSTANTANEE
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Exces 
de zel...
limpezirea adevărului, de a 
furniza probe obiective, nu 
„ipoteze", care să contribuie la 
cristalizarea unei sentințe jus
te. Te izbești însă de cîte un 
martor extrem de părtinitor, 
pătimaș, dispus să răstălmă
cească faptele, crezînd că așa 
își dovedește devotamentul a- 
mical.

Fără îndoială, apucăturile 
de mic tiran al familiei care 
este Domnii Goe . merită a ii 
condamnate cu strășnicie și 
combătute cu perseverență. 
Nu atît pentru dezagrementele 
pe care le prilejuiește acum 
celor din jur, ci în perspectiva 
elementului social care crește 
într-însul. Și zilele rele se cu
nosc de dimineață. Problema 
„părinți și copii", a educației, 
a înrîuririi asupra formării ca
racterului celor aduși pe lume, 
exercitate de-a lungul întîilor 
ani din viață și pînă în ado
lescență, e veche de cînd lu
mea și pămîntul. Legenda ne 
vorbește de necazurile pe care 
le-au avut Adam și Eva cu fe
ciorul lor Cain 1 O să spuneți: 
lipsă de experiență pedago
gică 1 Avuseseră, la rîndul lor, 
un părinte abstract, care după 
ce i-a rîzgîiat în mod excesiv, 
i-a izgonit pentru te miri ce. 
Paradisiaca lor candoare s-a 
repercutat la fel de pernicios 
asupra progeniturii, a mălăețu- 
lui Abel, pastoral și lipsit de a- 
părare, victimă predestinată a 
voluntarului și vindicativului 
său frate. Rămînă vorba între 
noi, vinovăția nu este mai 
mică față de copilul dezarmat 
în fața vieții, timorat, inhibat, 
complexat (i-ar fi spus : ■ ce 
frumos este Cain, ce vioi, ce 
isteț 1) ca și față de cel căruia 
nu au știut să-i refuze nimic, 
bănuiesc, nici iertarea, din 
concesie în concesie.

’ Desigur, problemele care se 
ivesc îndeobște, nu au acea
stă gravitate, în condiții nor
male buclucașul Domnu' Goe

poate deveni un om cumse
cade, dacă cei care poartă 
răspunderea devenirii și dez
voltării lui (în prima etapă, 
exclusiv familia, apoi și alți 
factori, grădinița, școala, de
tașamentul de pionieri) știu să 
îmbine — dozate diferențiat de 
la caz la caz — indulgența cu 
severitatea, afecțiunea cu ri
goarea, stimularea inițiativei 
proprii cu disciplina, configu
rarea paralelă și armonică a 
„personalității" și a elemen
tului component al colectivi
tății. Nu există metodă omni- 
valentă, rețetă infailibilă, stas
uri educative, șabloane pentru 
confecția în serie, în primul 
rînd pentru că materia primă 
— sufletul copilului — este de 1 
o infinită varietate și un ace
lași „gest", o aceeași „vorbă", 
o aceeași „măsură" e recep
tată deosebit, pînă la ecouri 
și consecințe contrarii.

Secretul reușitei — la puii 
de om încă mai mult decît la 
oamenii în toată firea — efici
ența influențării stau în cu
noașterea de aproape, și din 
aproape în aproape, a vie
ții interioare, nu arareori 
ascunse, pe care trebuie 
să o descifrăm, să o si
labisim împreună cu dînșii, 
cu răbdare, cu stăruință, cu a- 
tenție și cu grijă, într-un cu- 
vînt cu dragoste. O dragoste 
nu numai sentimentală, ci una 
lucidă, responsabilă, conști
entă. A crea oameni e mai 
complicat decît a-i procrea și 
instinctele, „intuițiile" părin
tești, dulcea spontaneitate 
sînt adesea răi sfetnici și duc 
la greșeli, la rebuturi greu de 
recuperat. Cu voia dumnea
voastră să zăbovim asupra

— Din cîte înțeleg, un soi 
de „avocat“ neplătit...

— Să zicem neplătit. Deși 
sînt cazuri cînd, după proces, 
„partea" își duce martorii la 
cîte un chiolhan, drept mulțu
mire pentru „deranj“... Ciudat 
cît de înverșunat se poate a- 
răta un astfel de martor. Mai 
înverșunat, mai înfierbîntat 
decît cauza în parte.' Să-l vezi 
cum inventează, cum se stră
duiește să-l scoată pe omul 
„lui" basma curată, cum îl 
împroașcă pe celălalt, pe „ad
versar" !

— Iartă-mă, dar poate sînt 
fapte care nu-l lasă indiferent. 
Există și o sfîntă indignare.

— Nu e cazul la. acest tip de 
martor. Surprinzător cîte „a 
văzut" și la cite „a asistat“, 
deși îți dai seama că-l cu
noaște foarte puțin pe împrici
nat, vag fost coleg cu el cînd- 
va, undeva, sau prieten de 
șpriț, și care nu-l știe decît din 
auzite pe celălalt soț. — „Măi 
Niculescule, te-am pus mar
tor la divorț". — „Gata ! Nu
mai zi-mi ce să spun". Sau : — 
Tovarășe Ionescu, am înfăți
șare. Vii martoră ?" — „Da' ce 
vi s-a cășunat ? Ei, las-că-ți-l 
aranjez eu pe dumnealui !"

Victor VINTU

unei laturi a complexului pro
ces pe care îl reprezintă ra
porturile, relațiile dintre pă
rinți și copii, latură care mi 
se pare esențială, determi
nantă: dobîndirea încrederii, 
pe baza autorității morale, a 
justeței — aș spune chiar ; a 
principialității — măsurilor 
care se impun copilului.

El refuză arbitrariul, incon
secvența, capriciile „celor 
mari", care îi tulbură și îi dez
organizează microcosmul etic, 
sistemul de referințe în curs 
de structurare. Cea dintîi ur
mare a discontinuităților de 
acest soi este „închiderea în 
el însuși", retranșarea într-o 
viață „ascunsă" și care îl 
duce, implicit, la disimulare 
și duplicitate.

De unde se trag aceste 
„izolări* soldate frecvent cu 
impermeabilitate la „cele mai 
bune intenții" ale celor din jur 
— „mamițica, mam'mare, tanti 
Mița" enumerate de Caragiale 
dar nu mai puțin tăticuțul, bu
nicul și multiplii „nenea" ? Din 
dezacordul mai mult sau mal 
puțin flagrant dintre „teorie și 
practică", dintre dădăceală șl 
exemplul oierii...

(Continuare în pag. a Il-a)
(Continuare în pag. a Il-a)
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Pentru teatrele românești de pă
puși recentul Festival internațional 
de la București a constituit o po
sibilitate de afirmare într-o com
petiție de anvergură, în raport cu 
coordonatele actualității artistice 
internaționale ; el a fost totodată 
un prilej de bilanț național con
cludent într-un context de exigen
ță maximă în aplicarea criteriilor 
de eficiență și valoare contempo
rană a operei de artă teatrală.

Desigur că lipsa unor manifes
tări periodice interne (de felul De
cadei teatrelor sau a Concursului 
tinerilor actori) nu poate fi suplini
tă de prezența reprezentațiilor ro
mânești în Festival și de selecția 
pe care — o dată la 4 ani — a- 
ceasta o presupune, după cum 
turneele, spectacolele televizate și 
rarele întîlniri profesionale (în ul
timii ani la Iași și Oradea) nu pot 
prelua în întregime sarcinile 
schimbului permanent de experien
ță, condiție primordială a existen
ței unei mișcări artistice viabile. 
Totuși trecerea în revistă a unui 
bogat program de spectacole, con
siderate cele mai bune din țară, 
impune întotdeauna după consu
marea Festivalului un examen de 
ansamblu al etapei în care se află 
teatrul nostru de păpuși.

Examenul acesta trebuie 
de pe pozițiile cîștigate de 
cadrul mișcării păpușărești 
naționale, de la înălțimea 
giului dobîndit și în lumina con
tribuției pe care păpușarii noștri o 
aduc la dezvoltarea contemporană 
a genului.

Cele mai bune spectacole 
vorbesc azi despre noul ideal 
fistic al artei animației, acela 
contemporaneitate a ideilor și mij
loacelor de expresie, despre crea
rea punților de legătură cu cele
lalte arte moderne, alături de care 
teatrul de păpuși tinde să se în
scrie, și în fine, despre năzuința 
acestuia de a se impune publicului 
de toate vîrstele răspunzînd pro
blemelor epocii și părăsind cău
tările teribiliste ale unei copilării 
artistice depășite.

Se conformează oare Integral u- 
nor asemenea înalte exigențe fie
care dintre spectacolele și ansam
blul producției noastre teatral-pă- 
pușărești ? Aceasta e întrebarea 
care ne-a preocupat după consu
marea bogatei selecții de specta
cole recent vizionată.

făcut 
noi în 
inter- 

presti-

ne 
ar
de

Ude e dramaturgia?
Punînd în scenă piesele pentru 

păpuși ale lui Federico Garcia 
Lorca, (într-o formulă sintetică 
semnată de Valentin Silvestru și 
intitulată „Cele trei neveste ale lui 
Don Cristobal"), Teatrul „Țăndări
că" continuă și dezvoltă o di- 
recție de activitate inaugura- 
tă mai de mult cu „Micul 
prinț". Este vorba de specta
colul pentru adulți de elevată am
biție artistică. Reprezentația, avînd 
ca autori pe Margareta Niculescu 
(regizor). Mioara Buescu și Ella 
Conovici (scenografi), împletește 
filonul de farsă populară dinami
că și suculentă cu o partitură po
etică și meditativă, acțiunea pro- 
priu-zisă a păpușii este împletită 
cu jocul pantomimic și dansul, cu 
cîntecul și versul susținut de ac
torul viu, într-o sinteză foarte pro
prie autorului spaniol și stilului 
teatrului său. Remarcabila con
strucție plastică și ritmică a repre
zentației (în special în prima par
te), hazul contaminant, niciodată 
vecin cu vulgaritatea, invenția me
taforei scenice cu totul neaștepta
tă, muzica adecvată atmosferei dar 
fără exotisme ieftine (Pascal Ben- 
toiu) și mînuirea de înaltă clasă, 
au impus spectacolul cu „Cele trei 
neveste ale lui Don Cristobal" ca 
o realizare cu totul remarcabilă a 
teatrului nostru de păpuși. Și alte 
spectacole românești ne-au oferit 
sub un aspect sau altul momente 
de deplină satisfacție. Adaptarea 
poveștilor lui Andersen („Amna
rul") și Kipling („Elefănțelul cu
rios"), ambele în regia lui Ștefan 
Lenkisch, la Teatrul „Țăndărică", se 
caracterizează prin aceeași minu
țioasă organizare a reprezentației, 
prin exactitatea mînuirii păpușilor, 
prin limpezimea și prospețimea 
candidă a narațiunii scenice în
tr-o manieră poetică apropiată în
țelegerii copilului (în ambele re
prezentații însă, ritmul scapă une
ori de sub controlul regizorului). 
Creațiile scenografilor 
rian (premiat pentru 
spectacolului craiovean

Mihaelei"),

(București), E. Kuttler (Alba Iulia), 
Maria Dimltrescu (Brașov), Paul 
Fux (Oradea), Al. Rusan (Cluj), și 
îndeosebi Geta Brătescu (spirituala 
autoare, împreună cu A. Frențiu, a 
păpușilor din spectacolul timișo
rean — altminteri foarte discutabil 

■— „Antropomorfism") ne-qu rea
mintit că un „punct forte" în tea
trele noaetre de păpuși rămîne 
plastica de scenă. „Tragedia pe o 
tablă de șah" și „Pe ploaie" (Iași), 
„Varietățile cu lumini" (Bacău — 
regia și scenografia P. Valter) cred 
că pot fi și ele trecute la 
vul' bilanțului pe 
a-1 schița.

Există însă și o 
aspecte nu lipsite 
și nici singulare, 
descifrăm, dincolo de i 
menționate și de încrederea 
care o avem în talentul și capaci
tatea profesională a creatorilor 
noștri din teatrul de păpuși, exis
tența unor fenomene de loc îmbu
curătoare.

Să ne referim mal întîi la reper
toriu.

în zadar am căutat în recentele 
spectacole piesa nouă de înaltă 
calitate literară și teatrală, piesa 
pentru copii, originală și plină de 
fantezie, piesa pentru adulți ins
pirată din actualitate și abordînd, 
cu mijloace specifice, problemele 
actualității.

Nu neg calitățile, uneori remar
cabile, ale lucrărilor semnate de 
Letiția Gîtză (adaptare după Mae- 
ternick), Valentin Silvestru (adap
tare după Lorca), virtuțile adaptă
rii după Andersen semnate de Ste
fan Lenkisch și C. Popovici, nici 
resursele de umor și prospețime 
vizibile pe alocuri în lucrările 
originale de Viorica Filipoiu, I. Ma
ximilian, Al. Popovici, Al. T. Popes
cu sau chiar în adaptarea poemu
lui „Antropomorfism* (după noi, 
neflind însă cu nimic justificată în
scenarea unei asemenea glume de 
secundă valoare). Totuși, după pă
rerea mea, aceste texte, care au 
prilejuit realizarea celor mai inte
resante spectacole din țară, nu 
constituie încă o dramaturgie. 
Principala carență a unei adaptări 
ca „Antropomorfism" este, cred, 
sărăcia conținutului, absența unei 
idei artistice importante care să 
merite a fi transmisă spectatorilor. 
Și alte piese sau adaptări, desti
nate publicului adult sau copiilor, 
se limitează la cîteva elemente a- 
necdotice, fără a urmări o proble
matică umană de autentică rezo
nanță contemporană (de exemplu 
„Parodii" , ,
de titluri noi cu care pare 
se îmbogăți anual lista de re
comandări a Consiliului 
lor, nu înseamnă nimic 
acestea nu au acoperire literară, o 

s artistică independentă. 
Cîte dintre ele supraviețuiesc ani
lor? Cîte se tipăresc și rezistă ca 
literatură ? Cîte se impun pe plan 
internațional, ne sînt solicitate și 
jucate în alte țări ? Prea multe 
piese recomandate se mulțumesc 
să dialogheze un basm cunoscut, 
să reia aceleași și aceleași po
vestioare moralizatoare. Prea pu
ține piese pe o temă nouă sau 
veche pot concura de la egal, prin 
fantezie și originalitate, basmul 
literatura clasică.

„acti-
care încercăm

seamă de alte 
de importanță 

care ne fac să 
reușitele 

[ pe

sau „Varietăți"). Zecile
a

teatre- 
dacă

ACTUALE
I.

Foto : Al. Mendrea

CINEMATOGRAFE

Luceafărul 
18,15; 20,30. 
9,30; 11-,45;

teatrelor), o atitudine 
a teatrelor în promova- 
lucrări dramatice, un 

în materie de tradu-

observații se re
al

9 Teatrul de Operă st Balet : 
FAUST — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă:

altă serie de
la caracterul profesional

ȚARA SURISULUI — 19,30.
. . ------ -  1 I- cara-
(sala Comedia) : OAMENI 

— 19,30, (sala Stu- 
INTILNIRE CU ÎNGERUL

Mai multă exigență față de pie
sa originală de păpuși, o îndruma
re literară competentă a autorilor 
(problema secretarilor literari din 
teatre rămîne și ea de primă im
portanță), mai multă inițiativă în 
materie de repertoriu (și crearea 
posibilităților materiale de achizi
ție tuturor 
mai activă 
rea noilor 
ritm sporit 
ceri și în fine de atîtea ori discu
tata (și promisa) revizuire a unor 
acte normative învechite referitoa
re la drepturile de autor de către 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă — ar contribui substanțial 
la impulsionarea dramaturgiei pen
tru teatrul de păpuși.

Neajunsurile culturii 
profesionale se văd 
și se aud pe scenă

o 
feră 
reprezentației teatrale, la rosturile 
și finalitatea acesteia. Chiar și 
pentru spectatorul neavizat defec
țiunile elementar-profesionale din- 
tr-un spectacol sau altul ies clar la 
lumină. Glasurile necultivate sau 
chiar total neadecvate muncii ac
toricești, pe care le-am auzit în 
spectacolele teatrelor din Timi
șoara, Cluj, Brașov și Craiova, mî- 
nuirile primitive, diletante în spec
tacolul prezentat de teatrul din 
Alba Iulia — reprezintă una din la
turile problemei. Cealaltă are în 
vedere concepția spectacolului, 
mesajul său.

Complăcîndu-se în miniatural sau 
în simplu exercițiu stilistic fără o 
idee limpede și convingător expri
mată, spectacole ca „Pasărea al
bastră" (Oradea), „Tragedia rege
lui Otakar' (Brașov), dar mai ales 
„Mîinile 
apărut sărace 
site de profunzime. Chiar cînd 
sînt reușite (ca cel de la Ba
cău), asemenea exerciții se dove
desc limitate, se epuizează în ele 
însele. Și măcar dacă ar fi vorba 
numai de experiențe de antrena
ment, de căutări curente de labo
rator... Dar nu putem să facem ab
stracție de faptul că asemenea 
spectacole au constituit principalul 
efort de creație al unora dintre 
teatrele noastre pentru o bună bu
cată de vreme. Pornite adesea din 
prețiozitate, dorință de a epata, de 
a se adresa exclusiv specialiștilor 
și juriilor de concurs, asemenea 
montări nu au viață, stîrnesc un in
teres foarte limitat sau, pur și sim
plu, sînt „născute moarte".

Am impresia că pe temeiul unor 
succese incontestabile dar singu
lare și îmbătați de amploarea fe
nomenului general (19 teatre de 
păpuși, peste 1 milion de specta
tori anual) am asimilat cu toții, și 
critici și creatori, dezvoltarea ex
tensivă a teatrului de păpuși cu 
cea calitativă, am confundat suc
cesele „de vîrf* ale unuia sau al
tuia dintre teatre cu nivelul gene
ral, uitînd să ne mai punem între
barea dacă există cadre suficien
te și bine pregătite pentru a aco
peri valabil un fenomen teatral atît 
de vast. Și nu sînt 1...

Nu există în prezent nici o formă 
de calificare în acest domeniu ar
tistic care cere și o pregătire de 
cultură generală dar și o înaltă 
specializare profesională (în tea
trul Orientului aceasta merge pînă 
la zeci de ani de studiu). Recruta
rea întîmplătoare a cadrelor și uti
lizarea lor prematură provoacă o 
scădere a nivelului profesional al 
actorilor mînuitori în numeroase 
colective din țară, coboară însuși 
gradul de exigență al păpușarilor 
față de propria lor artă. Creația 
scenografică tot mai pretențioasă, 
tot mai dificil de animat, cere ac
tori mînuitori sensibili, dotați, bine 
pregătiți, nu simpli purtători de ele
mente plastice interesante. Teatrul 
de păpuși are nevoie de regizori 
de specialitate ; el are nevoie de 
mai mulți scenografi tineri și mai 
ales are nevoie de tehnicieni cali
ficați. Școlarizarea cadrelor deja 
existente, capabile de perfecțio
nare, selecționarea și mai ales 
grija pentru realizatorii de mîine 
se impun cu stringentă actualitate. 
Amînarea măsurilor menite să re
zolve aceste probleme — și pe 
care de multă vreme ni le promite 
Consiliul teatrelor (învățămînt de

specialitate, verificarea capacității 
profesionale, cursuri de perfecțio
nare) agravează situația existentă

După cum am văzut, dificultățile 
de ordin administrativ-organizato- 
ric existente în viața teatrelor 
noastre de păpuși — adesea pri
vite ca „a cincea roată la căruță" 
(cînd funcționează ca secții ale 
unor teatre dramatice) sau create 
fără acoperirea artistică necesară 
(poate că e cazul să se analizeze 
chiar utilitatea șl randamentul cali
tativ al unora din cele 19 teatre, 
concentrîndu-se cadrele de valoare 
în cîteva colective puternice)—merg 
mînă în mînă cu cele de reperto
riu. La aceasta trebuie 5ă adău
găm și lipsa preocupării teore
tice, a gîndirli estetice de specia
litate, nici ea de natură să sti
muleze dezvoltarea permanentă a 
teatrelor noastre.

Măsurile organizatorice se cer 
dublate de efort de studiu și de 
perseverență în autoanaliza fie
cărui teatru, pentru a obține 
lucrul cel mai important astăzi în 
mișcarea păpușărească : omoge
nizarea ei, transformarea succe
selor de excepție ale unui teatru 
sau altuia, în barem de perma
nentă calitate.

B. T. RTPEANU

© Teatrul National 
Riale" („:1; ~
ȘI ȘOARECI 
dio) : i™:_
— 19,30.
9 Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala Studio,
str. Al. Sahla nr. 76 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ANTIGONA ; ME-
DEEA — 19,30 (sala Studio) : OPT 
FEMEI — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
Teatrul Mic) : BILLY MINCINO
SUL — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică' (sala din 
Calea Victoriei) : DOCTORUL 
AUMADOARE — 16, (sala din
Str. Academiei) : AMNARUL
— 18. '"l :
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT — 20.

Imagini dunărene

„Pagfn/ istöria 'pätM•//

sus 1’ (Galați) — au 
în conținut, lip-

E. Grego- 
păpușile 

cu „Jucă- 
Hablinski

a folosit desco-

(Urmare din pag. I)

15 ani, îndeo-

Despre afecțiunea
Ieri In țară : Vremea s-a men

ținut în general frumoasă, cu ce
rul variabil, exceptînd Moldova, 
estul Bărăganului și Dobrogea, 
unde cerul a fost mai mult aco
perit și au căzut ploi locale. Izo
lat, în Carpații răsăritenl, a nins. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. predominînd din sectorul 
nordic. Temperatura aerului Ia ora 
14 oscila între 5 grade la Rădăuți 
și Tg. Neamț șl 17 grade la Turnu 
Severin în București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 octombrie. In țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Va ploua izolat în 
estul țării. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura ușor variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar maxime
le între 4 șl 14 grade. Ceață locală. 
Dimineața brumă șl îngheț. In 
București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 

B variabilă. Dimineața brumă și în- 
5 gheț slab. Lecție de „mers0 sub coloanele Ate

neului

— Să nu minți, 1 se spune. Dar 
de față cu el mămica răspunde la 
telefon că tăticul nu e acasă ; și 
tăticu rîde, ba îi și face puștiului 
cu ochiul.

Să-ți respecți părinții 1 Dar tăticul 
se răstește la proprii lui părinți, îi 
bruftuiește ; și mămica vorbește 
exasperată (poate pe drept cu- 
vînt 1...) de „soacră-sa", jignind 
simțămintele duioase ale copilului 
față de bunică.

Și bîrfirea „dragilor" musafiri — 
înainte de sosire, ori după pleca
rea lor — de la intimități scabroa
se, care ofensează urechile fetiței 
sau îl fac să și le ciulească pe bă
iețel... ; pînă la comentariul felului

Problemele majore ale 
istoriei țării noastre, atît 
privitoare la trecutul înde
părtat, cît și la actualitate, 
interpretarea lor în lumina 
noilor descoperiri și punc
te de vedere ale istorio
grafiei marxiste româ
nești, trezesc un viu inte
res în rîndurile cititorilor. 
Răspunzînd acestui inte
res, Editura Tineretului a 
inițiat, iar Editura Științi
fică continuă colecția „Pa
gini din istoria patriei".

Lucrările cu caracter de 
popularizare științifică a- 
părute pînă acum *) în ca
drul colecției îmbină fun
damentarea științifică cu 
o expunere accesibilă u- 
nui larg cerc de cititori. 
Autorii s-au bazat în alcă
tuirea lucrărilor pe cele 
mai valoroase opere isto
rice ale înaintașilor și pe 
noile realizări ale istorio
grafiei marxiste românești 
și au folosit un bogat ma
terial documentar — des
coperiri arheologice mai 
vechi și îndeosebi recen
te, izvoare scrise, publi
cate sau inedite, produc
ții folclorice. Adesea ei au 
adăugat cercetări arheo
logice sau de arhivă pro
prii, care au contribuit 
substanțial la ridicarea 
nivelului științific al lucră
rilor. Astfel, în lucrarea 
„Dacii", Hadrian Daicovi- 
ciu, pentru a înfățișa cît 
mai veridic complexitatea 
și înflorirea civilizației 
dace înainte de cucerirea 
romană 
peririle arheologice din 
ultimii 
sebi în munții Orăștiei, 
datorită cărora au lost 
scoase la lumină cetăți, 
sanctuare, locuințe, un 
bogat inventar de unelte, 
vase, arme, podoabe, pre
cum și urme scrise. De a- 
semenea, lucrarea „Bobîl- 
na", de Ștefan Pascu, este 
bazată pe un amplu ma
terial documentar, a cărui 
prelucrare i-a permis au
torului să înfățișeze, te-

•) Camil Mureșan : loan 
de Hunedoara șl vremea 
sa. Ed. Tineretului, 1957.

Ștefan Pascu; Bobîlna. 
Ediția l-a. Ed. Tineretului. 
1957, Ediția a II-a. Ed. 
Științifică, 1963.

I. Lespezeanu șl L. 
Marcu ; 47 de ani glorioși. 
Ediția I-a Ed. Tineretului, 
1959; Nebiruitul Vodă Ște
fan. 47 de ani glorioși. Ed. 
a II-a. Ed. Științifică, 1962.

Al. Husar : Dincolo de 
ruine. Cetăți medievale. 
Ed. Tineretului,. 1959.

Gh. Rădulescu : Anii 
furtunilor. Ed. Științifică, 
1962.

H. Dalcovlclu : Dacii. 
Ed. Științifică, 1965.

meinic argumentate șl a- 
nalizate, rădăcinile, desfă
șurarea și consecințele 
marii răscoale a iobăgimii 
transilvănene.

Pornind de la concepția 
că istoria țării noastre se 
desfășoară în cursul 
veacurilor ca un proces 
unitar, pe întregul terito
riu al României, colecția 
cuprinde lucrări închina
te unor probleme însem
nate din istoria Daciei, 
a celor trei țări române 

a miș- 
din 

con-

în evul mediu, 
cării muncitorești 
România în epoca 
temporană. Astfel, autorii 
unor lucrări ca : „Iancu de 
Hunedoara și vremea sa"

coalei iobagilor români 
și maghiari din Tran
silvania din 1437—1438, 
înfrățiți în lupta co
mună dusă împotriva îm
pilării feudale, ca și ma
rilor bătălii revoluționare 
ale muncitorilor din anii 
1917—1921, în focul cărora 
a fost făurit partidul mar- 
xist-leninist al clasei mun
citoare din țara noastră, 
evocă sugestiv lupta eroi
că, plină de abnegație 
dusă de-a lungul veacu
rilor de masele muncitoa
re pentru eliberarea so
cială. Autorii au scos, de 
asemenea, în evidență că 
greul luptei împotriva a- 
supritorilor străini l-au

și „Nebiruitul Vodă Ște
fan" au fost preocupați de 
a înfățișa" strînsele legă
turi dintre țările române 
în timpul marilor lupte 
antiotomane purtate la 
mijlocul și în a doua ju
mătate a secolului al XV- 
lea. Considerăm însă că 
în ambele lucrări trebuiau 
subliniate mai limpede 
necesitatea și semnificația 
pozitivă a eforturilor co
mune ale celor trei țări 
române împotriva primej
diei otomane ; de aceea, 
privit din acest unghi de 
vedere, țelul politic al lui 
Ștefan cel Mare de a ală
tura Moldovei Țara Româ
nească în lupta antioto- 
mană, cu toată nereușita 
sa, nu este just a fi eti
chetat drept acțiune dusă 
„în urmărirea himerei".

Autorii au manifestat, 
de asemenea, preocupa
rea de a înfățișa istoria 
țării noastre în cadrul is
toriei universale și îndeo
sebi sud-est europene, 
în lucrările consacrate 
lui Iancu de Hunedoara 
și Ștefan cel Mare, de e- 
xemplu, este scoasă în 
evidență însemnătatea in
ternațională a luptelor și 
victoriilor de răsunet eu
ropean susținute de țările 
române împotriva ame
nințării otomane, datorită 
cărora expansiunea turcă 
spre centrul Europei a fost 
considerabil întîrziată.

O preocupare funda
mentală a colecției este 
reliefarea rolului poporu
lui ca făuritor al istoriei. 
Lucrările consacrate răs-

popu
lare : „țărani neînarmați, 
potcovari, croitori, mese
riași, merg în fruntea ar
matelor" pentru apărarea 
Belgradului amenințat de 
turci în 1456, după cum 
menționează o relatare a 
vremii, iar răzeșii și tîrgo- 
veții moldoveni au con
stituit grosul armatei cu 
care Ștefan cel Mare a 
cîștigat marile victorii îm
potriva turcilor.

Totodată, în lucrările a- 
părute este relevat rolul 
progresist al unor perso
nalități — regi daci, 
Decebal, voevozi 
domni români, mari 
mandanți de oști și
meni de stat ca Ioan de 
Hunedoara șl Ștefan 
Mare, conducători ai 
coaielor țărănești și 
ai clasei muncitoare 
care au întruchipat
mai profunde și nobile nă- 
zuinți de dreptate socială 
și neatîrnare ale poporu
lui nostru.

Dacă tematica majori
tății cărților apărute în 
această colecție este bine 
precizată, considerăm că 
lucrarea „Dincolo de rui
ne" — consacrată istori
cului cîtorva cetăți me
dievale răspîndite pe tot 
întinsul țării — oferă citi
torilor numai „medalioa
ne" disparate și nu o pa
gină semnificativă de is
torie.

Se cuvin menționate

stilul atrăgător șl colorat 
al lucrărilor, prezentarea 
materialului în general 
fără abuz factologic sau 
de termeni de speciali
tate.

In ansamblul el, colec
ția constituie, fără îndoia
lă, o prețioasă contribu
ție la mai buna cunoaș
tere a istoriei patriei de 
către un cerc larg de citi
tori, îndeosebi din rîndul 
tineretului, la educarea 
lor în spiritul dragostei și 
mîndrlei față de trecutul 
și tradițiile luptei poporu
lui pentru eliberare socia
lă și neatîrnare, față de 
realizările și creațiile sale.

Acest început meritoriu 
șl promițător merită a fi 
continuat. Pînă acum au 
fost editate în această co
lecție, în decurs de opt 
ani, numai 
timp ce în 
ției „Pagini 
niversală",
semenea, sub îngrijirea E- 
diturii Tineretului, iar a- 
cum a Editurii Științifice, 
au apărut, în aceeași pe
rioadă, circa 20 de titluri. 
Observăm, de asemenea, 
că din cărțile apărute în 
cadrul colecției recenzate, 
cele mai multe se referă 
Ia istoria medievală, ce
lelalte epoci fiind mal 
slab sau deloc reprezen
tate. Cititorii ar primi, de
sigur, cu mult interes lu
crări care 
de interes 
te epocile 
niei, să
gini glorioase din 
cutul patriei noastre 
de pildă, formarea 
porului român și a limbii
române, închegarea sta
telor feudale românești, 
mișcarea revoluționară 
din 1821, condusă de Tu
dor Vladimirescu, anul 
revoluționar 1848, consti
tuirea statului național 
român, răscoala țăranilor 
din 1907, eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliș
tilor din ianuarie-februa- 
rie 1933, lupta maselor 
populare conduse de par
tidul comunist împotriva 
fascismului șl a războiului, 
revoluția populară.

șase cărți, în 
cadrul colec- 
de istorie u- 

aflată, de a-

ca

co- 
oa-

cel 
răs- 
eroi

cele

să trateze teme 
major din toa- 
istoriel Româ- 
înfățișeze pa- 

tre- 
ca, 
po-

Lector univ.
Radu MANOLESCU

® CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE 7 — cinemascop : 
Sala Palatului (seria de bilete 
1 538 — orele 19,30), Patria — 10; 
12,45; 15,45; 18,30; 21,15, București
— 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21.
9 MARILYN — cinemascop : Re
publica (completare Ceramica 
din Oboga), Feroviar (completare 
Au fost salvați) — 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21.
© UNCHIUL MEU :
— 9,15; 11,30; 13,45; 16;
• JUDEX : capitol -
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior — 
9,45; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Tomis
— 9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
Î dulcea pasăre a tinere

ii — cinemascop : Festival — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15jArta 
—8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; -20,30, 
Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45.
® CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ- 
MÏNTULUI : victoria — 10; 12; 
14; ; 16,15; 18,30; 20,45, Flamura • — 
10; .12,15; 16: 18,15; 20,30.
© CLIMATE — cinemascop : Cen
tral — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
9 CARTIERUL VESELIEI : Lu
mina — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Grlvlța — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30, Melodia — 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,30.
« CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE ; Union ............. “
20,30, Buzeștl 
18,15; 20,45 (la : 
știați că...).
m PROGRAM 
Doina — 10.
• CINTIND IN PLOAIE : Doina 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
« GESTAPOVISTUL SCHMIDT, 
ORAȘE VECHI BULGĂREȘTI, 
VIN CĂTRE VOI, CHIBRITURI, 
SPARGERE ÎN ZORI. AU FOST 
SALVAȚI, GURA LUMII, PIO
NIERIA NR. 5/1965 : Timpuri Noi 
10—21 în continuare.
• CORBII : Giuleștl (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor) 
— 16; 18,15; 20,30.
© NEVASTA NR. 13 : Cultural — 
15,30; 18; 20,30.
9 SAMBA : înfrățirea între po
poare (completare A cui o vina?) 
— 10; 15,30; 18; . 20,30.. „rjf
9 CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Dacia (completare “ Zîmbe- 
tul) — 9—21 în continuare. ■■
O WINNETOU — cinemascop : 
Crîngașl (completare Pionieria 
nr. 5/1965) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Bu- 
cegl (completare Să păstrăm cu
rate apele țării) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.
9 Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) : Unirea (completa
re Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialisto România în R. P. Bulga
ria) — 10,30; 16,30; 20.
9 VESELIE LA ACAPULCO : 
Flacăra (completare Artiști ama
tori) — 10; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
9 CAIDUL: vitan (completare 
Trăiește-ți viața) — 16; 18,15;
20,15.
9 RUNDA 6 : Miorița (completa
re Suită bănățeană) — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
9 HATARI (ambele serii) : Mun
ca (completare Pionieria nr. 
5/1965) — 10,30; 16; 19,30.
9 ROMULUS ȘI REMUS : Popu
lar (completare Melodiile străzii 
— cinemascop) — 10,30; 16:
18,30; 21.
9 LOCOTENENT 
Moșilor (completare 
paradisul păsărilor) 
20,30.
9 HOCHEIȘTII — 
Cosmos (completare 
a trăit Hemingway) — JD,
9 HOȚUL DE PIERSICI : .......
rul (completare Fata de Pe So
meș) — 16; 18.15; 20,30.
9 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Colentina (completare Pictorul 
luminii) — 16; 18; 20.
9 ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET: volga (comple
tare Prima zi) — 9,45; 12; 14,15;
16 30; 18,45. 21, Lira (completare 
Căciula fermecată) — 13' 17-
19; 21.
9 CEI MAI FRUMOȘI ANI — ci
nemascop: Floreasca (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — 
10,30; 13; 15.30: 18; 20,30.
9 A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : 
Elevul de s
20,30.
9 OMUL
(completare
20,15.
9 CAMERA
Drumul Sării — 15; 17,30; 20.
9 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Ferentari (completare Lecție în 
infinit) — 10; 16: 18,15; 20,30.
9 LA ORA 
Cotrocenl — 
9 PINÄ LA 
PARTE —
(completare
— 16; 18; 20.

11; 15,30; 18; 
— 10; 12,30; 15,45;
ambele completare

PENTRU COPII :

CRISTINA : 
Călătorie în 
— 15,30; 18;

cinemascop :
Acolo unde 
- 16; 18; 20.

‘ : Vilto-

Rahova (completare 
serviciu) — 16; 18.15;

MAFIEI : Prog^sul
> Simetrie) — 15.30;' 18;

IN FORMA DE „L" : 
15; 17.30;

5 DUPĂ-AMIAZA : 
14,45; 18,30; 18,45; 21, 
ORAȘ NU E DE- 
clnemascop: Pacea 

La o parte, taiga !).

cum era „împopoțonată pupăza 
Cutare", după ce au auzit elogiile, 
debitate în față despre „șicul, gus
tul, distincția și eleganța" aceleiași 
Cutare.

Și ceea ce este mai grav, certu
rile dintre părinți — pe motive mă
runte sau importante, uneori pe mo
tive care „le scapă' copiilor, ei re
țin doar tonul de animozitate, dacă 
nu chiar invectivele. Se „dezbat" 
față de ei și divergențe în materie 
de... propria lor educare 1

Ce să mai spui de cazurile cînd 
părinții îl „antrenează" în conflicte 
— serioase ori sordide — ca „mar
tori". unul împotriva celuilalt, cap- 
tîndu-le bunăvoința, obținîndu-le 
complicitatea, sau — mai vezi și 
cîte una de asta 1 — propunîn- 
du-le să fie ei „judecători" 1

Și „lăudăroșeniile celor mari" 
pe marginea recomandării de a 
fi modești ; sau „chiulul" practi
cat cu dezinvoltură (de la o în
datorire 
nimerit pentru a face 
îndelete 
zitate Rodicăi sau lui Răducu 
pentru că au întîrziat la școală... 
Și cîte și mai oîte 1

socială), prilej foarte 
„mai pe 

o lecție de conștiincio- 
sau

Culmea este că mulți dintre 
părinții care se fac vinovați de 
asemenea „pilduitoare* compor
tări, mai și afirmă — întru liniștirea 
lot și a altora — : dar ce pricepe el, 
la trei ani ; de altfel nici nu 
ascultă, nu vezi ce concentrat se 
joacă, acolo, în colțul lui? Din 
colțul lui copilul ascultă, observă, 
reține, pricepe — cîntărește și 
emite — pentru el — judecăți de 
valoare. Cu atît mal rău dacă 
imperfecțiunea mijloacelor lui de 
apreciere deformează aceste ex
periențe de viață, dîndu-le pro
porții dramatice ori chiar catas
trofice, generalizînd pripit... Des
cumpănirea care îl afectează e 
mai mare și 
meandrele micii 
tluind-o uneori 
treagă.

Nu numai pe 
bilelor în care 
șorțulețe ar trebui să stea scris : 
atențiune, copii 1 Să simțim acest 
comandament apăsînd, clipă 
clipă, pe propti noștri umeri, 
acelora care „vehiculează" 
întîii lor pași pe cei din care 
trebuie să iasă un Domnu' Goe 1

Voi încheia povestindu-vă o 
autentică întîmplare care ilus
trează acuitatea simțului de res
pect pentru ADEVĂR, la cei mici 
de tot. Preopinentul nu are încă 
patru ani împliniți. E la Sinaia, 
cu părinții. Radioul cu tranzistori 
anunță: „Aici, București 1" La care 
micuțul Indignat strigă : „Minte 1 
Aici e Sinaia 1" la întoarcerea în 
Capitală, copilul era convins că 
datorită „demascării lui", apara
tul spăsit s-a hotărît să spună 
adevărul !

se amplifică în 
conștiințe, pece- 

pentru viața în-

spatele automo- 
circulă cei cu

de 
al 
la 
nu

(Urmare din pag. I)

— Pare caricatural...
— Chiar este. Pot să spun însă, 

cu practica pe care o am, că pe 
astfel de oameni, de altminteri o 
minoritate. îi ghicești lesne. Nu ne 
lăsăm influențați de vorbele și ipo-

tezele lor. In altă parte se află pri
mejdia. In răul social pe cared 
poate provoca acest martor.

— Nu pricep. Afirmai că...
— Uneori, chiar ajunși la tribu

nal, soții se mai împacă. Pro
cesul are și o latură educativă. 
Deschizîndu-li-se ochii, oamenii 
pricep că la mijloc sînt neînțele
geri trecătoare, izbucniri de mo
ment, într-un cuvînt că ar putea 
să-și reclădească existența comună. 
Și iată, intervine martorul „In- 
curcă-lume" care începe să îndruge 
verzi și uscate, să ponegrească, să 
umilească. Ba, cîteodată, ca un ade
vărat lago, înveninează întreaga 
atmosferă, fringe prin așa-zisa 
„mărturie“ punțile care păreau să 
se reînfiripe. După un timp, omul 
care și-a luat un astfel de martor, 
trezindu-se cu căsnicia sfărimată 
— gîndește-te cînd e și un copil la 
mijloc ! — se pomenește filozofînd 
amar : „Perește-mă, doamne, de 
prieteni... !“ Un astfel de prieten 
trebuie luat de guler, din vreme.

— Cum ?
— Uite, de pildă, scriind despre 

el la gazetă.
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Preocupîndu-se în permanență de întărirea economică 
a cooperativelor agricole, de creșterea producției vege
tale și animale, statul nostru dezvoltă necontenit baza 
tehnico-materială a agriculturii. Zecile de mii de trac
toare, precum și celelalte utilaje cu care au fost dotate 
S.M.T.-urile permit cooperatorilor să efectueze mai 
bine, în termene mai scurte, diferitele lucrări și, prin 
acestea, să realizeze recolte sporite. în raportul la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului se arată : „O mare 
atenție trebuie acordată dezvoltării și îmbunătățirii ac
tivității stațiunilor de mașini și tractoare, care au un rol 
tot mai însemnat în realizarea politicii partidului în 
agricultură. Deținînd principalele mijloace de mecani
zare a lucrărilor agricole, ele trebuie să acorde un ajutor 
permanent și multilateral în dezvoltarea și consolidarea 
cooperativelor agricole de producție'1.

Folosirea judicioasă a tehnicii cu care statul înzes
trează S.M.T.-urile reprezintă una din principalele sar
cini ce stau în fața lucrătorilor de pe ogoare. Așa după 
cum arată experiența de pînă acum traducerea ei în 
viață este condiționată și de perfecționarea continuă a 
relațiilor dintre S.M.T. și cooperativele agricole. Ce 
trebuie întreprins în continuare, în vederea îmbunătă
țirii activității desfășurate de mecanizatori ? Iată păre
rile pe care Ie au în legătură cu aceste probleme lucră- 

liori din cadrul stațiunii de mașini și tractoare din co
muna Ianca, regiunea Galați, precum și unii membri ai 
cooperativelor agricole deservite de această stațiune.

FACTOR DE SEAMĂ
AL PROGRESULUI AGRICULTURII

Cooperativele agricole 
deservite de S.M.T. Ianca 
au obținut, an de an, re
colte tot mai mari la hec
tar. Ele se datoresc și 
contribuției: ’’aduse de me
canizatori care s-au stră
duit. să facă la timp 
și la un nivel ridicat toate 
lucrările agricole.

In oricare cooperativă a- 
gricolă, din cele zece pe 
care le deservește S.M.T. 
Ianca, auzi aceleași cuvin
te : „Recolta este în mîna 
mecanizatorilor“. Dacă în 
1960, mecanizatorii au exe

Cultura
Producția medie la ha
Planificat Realizat

grîu 
porumb 
floarea-soarelui

1614
2 908
1 650

3 208
3 400
2 050

Obținerea acestor rezul
tate a fost în mare măsură 
determinată de permanen
tizarea brigăzilor de trac
toare în cooperativele a- 
gricole. Această măsură a 
dus la întărirea legăturii 
dintre brigada de tractoa
re și cea de cîmp, la efec
tuarea unor lucrări de ca
litate tot mai bună, la creș
terea răspunderii mecani
zatorilor pentru realizarea 
volumului de lucrări pla
nificat și reducerea prețu
lui de cost. In legă
tură cu aceasta, tov. TU
DOR MANEA, mecanizator 
la cooperativa agricolă O- 
prișenești, spunea :

„Cooperativa are două 
brigăzi de cîmp. De ani 
de zile s-a repartizat fie
căreia dintre ele cite o 
grupă permanentă de 
: mei tractoare. In felul 
acesta, mecanizatorii știu 
cum trebuie să lucreze 
terenul pentru ca să dea 
producții mari, văd re
zultatele muncii lor.

Referitor la această ulti
mă problemă, tov. MIHAI 
VASILE, președintele coo
perativei agricole din Opri
șenești, ne declara :

— Noi am obținut suc
cese însemnate în creș
terea producției. Anul 
acesta, bunăoară, am 
realizat în medie la hec
tar cite 3 251 kg grîu, 
3 800 kg porumb boabe, 
2 676 kg floarea-soarelui 
și 28 000 kg sfeclă de za
hăr. In mare măsură a-

Pentru buna desfășurare 
a activității stațiunilor de 
mașini și tractoare, prezin
tă o deosebită importanță 
ca ele să-și întocmească 
planuri de producție cît 

cutat pe fiecare hectar lu
crări echivalente cu 3 hec
tare de arătură normală, în 
acest an ei au ajuns să 
facă 6,13 ha. a. n. Aceasta 
arată că acum S.M.T.-ui- 
nu mai efectuează pe tar
lalele cooperatorilor doar 
aratul și semănatul, ci un 
complex întreg de lucrări : 
grăpat, discuit, prășit, re
coltat ș. a. Or, tocmai a- 
ceasta a contribuit ca re
coltele în cooperativele a- 
gricöle să crească constant, 
an de an. Iată care sînt 
producțiile din acest an :

ceste rezultate se dato
resc și mecanizatorilor. 
De aceea, ne străduim 
să le asigurăm condiții 
de lucru cît mai bune. Am 
construit o remiză pen
tru parcarea mașinilor 
în timpul iernii și un a- 
telier în care se pot re
para concomitent două 
tractoare. împreună cu 
conducerea S.M.T.-ului 
am stabilit măsuri pen
tru buna aprovizionare 
cu carburanți și piese de 
schimb. In acest scop, 
s-a repartizat în perma
nență o căruță. Mașinile 
sînt deservite de cei mai 
pricepuți cooperatori. La 
toate acestea se adaugă 
faptul că zi de zi, briga
dierii de cîmp își orga
nizează în așa fel munca 
îneît mecanizatorii să 
poată folosi din plin ma
șinile și tractoarele. Sea
ra, la ședințele de lucru, 
ia parte și șeful brigăzii 
de tractoare pentru a 
stabili împreună ce tre
buie făcut a doua zi. 
Ne-am îngrijit și de 
condițiile de viață ale 
tractoriștilor. Pentru pe
rioada campaniilor a- 
gricole am amenajat un 
dormitor. De asemenea, 
cooperativa agricolă pre
gătește tractoriștilor 
masa caldă. In felul 
acesta mecanizatorii pot 
munci cu spor, ne dau 
un ajutor însemnat în 
lupta noastră pentru re
colte bogate.

u-mai chibzuite, reale, 
nele cazuri această 
nu se realizează. Iată de ce: 

în august sau septembrie, 
stațiunea de mașini și trac
toare primește din partea 

serviciului regional S.M.T. 
sarcinile de plan pentru 
anul următor. Imediat, 
conducerea acesteia trimite 
delegați în fiecare coopera
tivă pentru a contracta lu
crările care vor trebui exe
cutate mecanizat. Toată a- 
ceastă treabă este însă for
mală întrucît la data res
pectivă, în cooperativele 
agricole nu se cunosc pre
vederile planului de pro
ducție pentru anul urmă
tor. Acestea se aprobă de 
către adunarea generală a 
cooperativelor agricole abia 
în luna ianuarie. Cele re
latate de ing. EUGEN 10- 
NESCU, de la cooperativa 
agricolă din Oprișenești, 
sînt semnificative în.aceas
tă privință.

— La noi, adunarea ge
nerală a cooperatorilor 
a hotărît să se prevadă 
în plan cultivarea sfe
clei de zahăr și a altor 
plante tehnice. Atunci 
cînd S.M.T. a încheiat 
contract cu conducerea 
cooperativei nu s-a 
prevăzut lucrul aces
ta. Consider că este 
bine să se analizeze a- 
ceastă stare de lucruri, 
să se pună capăt necon- 
cordanței între prevede
rile planurilor de pro
ducție ale S.M.T.-ului și 
cele ale cooperativelor 
agricole. In acest sens, 
socotesc că ar fi nime
rit ca planurile respec
tive să fie întocmite în 
aceeași perioadă. Tot
odată, este necesar să se 
stabilească nu numai vo
lumul lucrărilor, ci și 
necesarul de mașini. De 
ce ridic această proble
mă ? La păioase, de 
exemplu, viteza de se
mănat și zilele în care 
trebuie efectuată lucra
rea se analizează în

Mecanizatorii efectuează 
un volum tot mai mare și 
mai variat de lucrări, în 
termene mai scurte și de 
calitate mereu mai bună. 
Specialiștii din cooperati
vele agricole spun însă că 
în această privință există 
încă o serie de defecțiuni. 
Astfel, ei au următoarea 
obiecție : dacă se anali
zează felul cum îndeplineș
te S.M.T. sarcinile contrac
tuale pe feluri de lucrări, 
se constată că există pre
ferințe pentru o anumită 
gamă de operații și foarte 
puțin interes pentru altele. 
Așa se face că o serie de 
utilaje nu sînt folosite la 
întreaga capacitate sau 
chiar stau neutilizate.

Afirmația este confirma
tă de cele întîlnite pe te
ren. S.M.T. Ianca și-a în
deplinit și depășit anul 
trecut planul la arături, la 
grăpat ogoare, semănat 
păioase, grăpat cu sapa ro
tativă, balotat paie etc. Nu 
tot același lucru s-a întîm- 
plat însă la prășit, cositul 
nutrețurilor, transporturi 
etc. De ce ? Iată ce ne spu
ne tov. ANDREI COJOCA- 
RU, directorul stațiunii :

„Unele cooperative nu 
respectă în totalitate 
contractul, renunță pe 
parcurs la o serie de lu
crări. La cosit planul 

funcție de numărul se
mănătorilor SU-29. In 
general S.M.T.-urile dis
pun de foarte multe a- 
semenea mașini, așa că 
la un calcul sumar re
zultă că ne putem înca
dra în perioada optimă 
de semănat. Dacă anali
zăm însă această situație 
și în funcție de numărul 
mașinilor de pregătit 
terenul, reiese că semă
natul nu poate fi execu
tat în perioada optimă".

Necesitatea stabilirii cu 
mai mult discernămînt a 
sarcinilor de plan ale 
S.M.T. rezultă și din alte 
exemple. După cum ni se 
spunea, pentru a realiza 
planul de producție S.M.T. 
Ianca trebuie să efectueze 
un volum însemnat de lu
crări și în unitățile agrico
le de stat. Urmează o goa
nă după hantri care pro
voacă neajunsuri, diminuînd 
calitatea lucrărilor. Nici 
nu-i de mirare. Ca să ter
mine cît mai repede lucră
rile în cooperativele agri
cole și apoi să „ciupească“ 
ceva hantri și în gospodă
riile de stat, mecanizatorii 
măresc viteza de lucru pes
te limitele admise. După 
cum se vede este vorba de 
o practică inadmisibilă. Se 
simte nevoia ca cifrele de 
plan să fie analizate mai 
amănunțit de către servi
ciul regional S.M.T. Galați, 
nu numai după numărul 
tractoarelor din dotare, ci 
și în funcție de planul de 
cultură al cooperativelor 
agricole. Din cele relatate 
rezultă că ar fi mai nimerit 
ca să se centralizeze lucră
rile solicitate de cooperati
ve și apoi să se suplimen
teze sarcinile de plan ale 
S.M.T. ținîndu-se mai mult 
seama de posibilitățile rea
le ale fiecărei stațiuni.

n-a fost realizat deoare
ce pe alocuri, în unități, 
s-au pășunat o parte din 
suprafețele cu nutrețuri. 
Prașilele a doua și în
deosebi a treia la po
rumb nu s-au mai putut 
face peste tot deoarece 
plantele s-au dezvoltat 
vertiginos și tractoarele 
n-au mai putut intra în 
lan".

Să vedem ce ne spune tov. 
ing. MIHAI PETRICĂ, de 
la cooperativa agricolă din ! 
Ianca :

„Uneori mecanizatorii 
caută să realizeze sarci
nile de plan pe seama 
lucrărilor de bază : arat 
și semănat. Pentru re
coltarea furajelor, gre
blatul mecanic, împrăș- 
tierea îngrășămintelor e- 
xistă mai puțin interes. 
Nici acum această prac
tică nu a fost în între
gime înlăturată. Unii 
mecanizatori, cu toate 
că au o vechime de pes
te 10 ani, nu muncesc, 
bunăoară, la însămînțat. 
Cauza ? Lucrarea este 
considerată de „specia
litate". Mecanizatorii 
Nicolae Moldoveanu și 
Ion Tudor, de exem
plu, sînt meseriași pri- 
cepuți, muncesc cu dra
goste, dar semănatul 
nu-l fac cum trebuie. 

Practicei de a obișnui pe 
tractoriști să „prefere" 
numai anumite lucrări 
este dăunătoare. Nu-i 
mai puțin adevărat că 
și mecanizatorii își aleg 
o anumită gamă de lu
crări, in funcție de gra
dul de complexitate a 
diferitelor mașini agri
cole. De cele mai com

Preferința pentru un a- 
numit gen de lucrări și e- 
vitarea pe cit posibil a al
tora sînt cauzate, uneori, și 
de gradul de pregătire al 
mecanizatorilor. Iată ce ne 
relata în această privință 
tov. GHEORGHE ORĂȘA- 
NU, președintele cooperati
vei agricole din comuna 
Plopu.

„Mecanizatorii pregă
tiți multilateral, stăpini 
pe meserie, lucrează 
bine cu orice mașină. 
Ei nu au „preferințe", 
ci fac ceea ce li se cere. 
Sînt însă și tractoriști, 
îndeosebi dintre cei mai 
tineri, care, din cauza 
pregătirii profesionale 
insuficiente, preferă să 
lucreze numai cu anu
mite mașini pe care le 
cunosc mai bine. Chiar 
și în acest caz, unii din
tre ei fac lucrări agri
cole de slabă calitate, ca 
să nu mai vorbim de 
faptul că nu pot înlătura 
operativ nici cele mai 
mici defecțiuni ivite la 
mașini și tractoare".

Care sînt cauzele acestei 
situații ?

„Ele trebuie căutate 
în modul cum este or
ganizată activitatea la 
școala profesională de 
mecanici agricoli, care 
funcționează pe lingă 
S.M.T. — spune ing. 
VALENTIN MĂMĂLI
GĂ, de la cooperativa 
agricolă Berlescu. Eu 
consider că procesul de 
instruire a elevilor lasă 
de dorit“.

Intr-adevăr, aceasta este ■ 
realitatea. Cadrele didacti
ce de la această școală sînt 
rupte de practică. Nici un 
profesor sau maistru nu a 
lucrat în S.M.T. Foarte 
dăunător este și procedeul 
de a preda materiile de 
specialitate sau de a face 
lucrările practice numai pe 
bază de machete sau plan
șe, fără a arăta elevilor 
mașinile respective.

„Unele deficiențe sînt 
și în ceea ce privește 
modul cum elevii înva
ță conducerea tractoru
lui — spune tov. VASI
LE OPRIȘAN, șeful unei 
brigăzi de tractoare. 
Pentru nevoile practicii 
școala posedă 3 trac
toare. Dar ce se în
tâmplă ? Intre 15 sep
tembrie—15 octombrie 
se predau cunoștințe teo
retice. Numai după 15 
octombrie elevii se suie 
pe tractor. Datorită 
timpului nefavorabil 
(ploi, frig, uneori și ză
padă), practica se face 
în condiții necorespun
zătoare, iar de multe 
ori numai teoretic. U- 
neori pentru conduce
rea tractorului elevii 
sînt scoși din clasă în 
timpul rezervat predării 
altor materii".

plicate se feresc, prefe- 
rîndu-le, în schimb, pe 
cele mai simple, cu care 
s-au obișnuit să lucreze 
de-a lungul anilor. Nu 
este o situație normală. 
Un bun mecanizator 
trebuie să cunoască toa
te mașinile încredința
te".

Nu numai pregătirea pro
fesională este cauza pentru 
oare unii tractoriști fac 
doar anumite lucrări. A- 
ceastă situație a fost deter
minată de vechiul sistem 
de salarizare a mecanizato
rilor, care-i stimula să exe
cute acele lucrări oare le 
aduceau un venit mai mare. 
In parte, acest neajuns a 
fost înlăturat. Sînt însă u- 
nele lucrări pe care meca
nizatorii continuă să le o- 
colească.

Conducerea S.M.T. ar 
trebui să se ocupe mai mult 
de instruirea mecanizato
rilor astfel ca aceștia să 
folosească din plin întregul 
parc de mașini din dotație 
și să execute în condiții co
respunzătoare toate lucră
rile necesare.

Este lesne de înțeles că 
toți acești factori influen
țează negativ asupra pre
gătirii profesionale a viito
rilor mecanizatori. Consili
ile agricole, chiar și con
ducerea stațiunii nu ar tre
bui să stea pasive, să con
state numai existența lip
surilor amintite. Agricul
turii noastre socialiste îi 
sînt necesare cadre de me
canizatori bine pregătiți, 
stăpîni pe tehnica modernă 
cu care statul înzestrează, 
S.M.T.-urile. Deficiențele 
existente în desfășurarea 
procesului de învățămînt, 
atît în această ■ școală pro
fesională cît și în altele, 
arată că sînt necesare mă
suri care să ducă la îm
bunătățirea muncii de cali
ficare a cadrelor de me
canizatori.

Mai multă grijă trebuie 
să se acorde și ridicării ni
velului profesional al me
canizatorilor prin cursurile 
ce se țin în timpul iernii.

„Să judecăm bine lu
crurile — spunea trac
toristul PETRUȘ DRA- 
GOTĂ — și vom vedea 
că ceva nu-i în regulă. 
Este greu de închipuit 
că un tractorist, după ce 
muncește în atelier 8 
ore, poate fi atent la 
cursuri, poate să-și în
sușească cunoștințele 
predate. Cu ani în urmă 
se proceda altfel : eram 
scoși temporar din pro
ducție. Nu știu de ce 
Consiliul Superior al A- 
griculturii a renunțat la 
această formă de califi
care. Cred că ar fi bine 
ca pe viitor, începînd de 
la 15 noiembrie și pînă 
la 1 martie, să se orga
nizeze cursuri cu meca
nizatorii prin scoaterea 
din producție pe cite 
15—20 zile pentru fieca
re serie. Disciplinele să 
fie predate de cei - mai 
buni specialiști din 
S.M.T. și cooperativele 
agricole".

La cele spuse de tov. 
Dragotă, mulți mecani
zatori au adăugat necesi
tatea însușirii mai multor 
cunoștințe agrotehnice. 
Pînă acum acest lucru a 
fost neglijat, noțiunile res
pective fiind predate de 
către dispecerul S.M.T.

Pregătirea temeinică a 
mecanizatorilor, înarmarea 
lor cu acele cunoștințe care 
să-i ajute să folosească cu 
maximum de randament 
fiecare mașină este o pro
blemă de cea mai mare în
semnătate. De aceasta de
pinde în măsură hotărî- 
toare acordarea unui spri
jin mai susținut coopera
torilor pentru sporirea pro
ducției. Iată de ce se cere 
din partea conducerii 
S.M.T. și a școlii profesio
nale de mecanici agricoli 
mai multă preocupare pen
tru ridicarea nivelului de 
cunoștințe al tractoriștilor.

La Ianca, majoritatea 
mecanizatorilor lucrează 
bine, cu răspundere. Au 
fost însă și situații cînd 
unii tractoriști au fă
cut treabă de mîntuială 
ceea ce, bineînțeles, a dus 
la obținerea unor recolte 
sub posibilități. Asemenea 
cazuri sînt tot mai rare. 
Măsurile luate de conduce
rile S.M.T. și ale coopera
tivelor agricole au dus la 
îmbunătățirea muncii. Care 
sînt aceste măsuri ?

„Cu cîțiva ani în urmă 
— spunea tov. POPA 
RADU, șeful brigăzii de 
tractoare care deservește 
cooperativa agricolă din 
Ianca, — unii tractoriști 
nu dădeau atenție cali
tății lucrărilor fiind pre
ocupați să facă cît mai 
mulți hantri. Astăzi însă 
ei știu bine că S.M.T.-ul 
are un rol hotărîtor în 
sporirea recoltei. Pentru 
întărirea răspunderii 
mecanizatorilor față de 
calitatea lucrărilor exe
cutate, conducerea sta
țiunii, organizația de 
partid și sindicatul au 
desfășurat o susținută 
muncă de lămurire, au 
combătut tendința unor 
mecanizatori de a face 
lucrări de mîntuială. La 
schimbarea acestei si
tuații a contribuit și 
faptul că tractoarele și 
mașinile brigăzii S.M.T. 
sînt repartizate pe bri
găzile de cîmp ale coo- 
perativelor, lucrează în 
permanență terenul a- 
cestora. Muncind vreme 
îndelungată același te
ren, de la arat și pînă 
la recoltat, crește răs
punderea fiecărui meca
nizator. In afară de a- 
ceasta, cooperativele a- 
gricole au luat măsuri 
pentru asigurarea unei 
calități superioare a lu
crărilor efectuate".

In această unitate și în 
altele recomandările cu 
privire la calitatea lucră
rilor sînt date zilnic de in
ginerul cooperativei prin 
caietul de lucrări al brigă
zii de tractoare. In afară 
de aceasta, în ședința ți
nută în fiecare seară se 
stabilește ce urmează să se 
facă pentru a doua zi. Șe
ful brigăzii de tractoare 
și brigadierul de cîmp 
își notează unde este 
repartizat fiecare tractor, 
condițiile în care tre
buie efectuată fiecare o- 
perațiune. O atenție mare 
se dă recepționării zil- 

. o ?™dllctiile obținute de cooperativele agricole deservite 
de S.M.T. Ianca sînt bune. Contribuția mecanizatorilor la reali
zarea lor poate ii mult mai mare. Pentru aceasta se cer reme
diate o serie de deficiențe, multe dintre ele fiind comune șl 
altor stațiuni de mașini și tractoare. în primul rînd este vorba 
de îmbunătățirea modului cum se întocmește planul de produc
ție în S.M.T. Experiența practică a dovedit cît este de important 
ca planul de producție al stațiunii de mașini și tractoare să 
fie făcut pe baza necesităților reale ale cooperativelor agricole, 
atît ca volum cît și ca diversitate de lucrări. Este în interesul 
sporirii producției și al îmbunătățirii activității stațiunilor de 
mașini și tractoare ca această problemă să fie rezolvată cît mai 
repede.

Creșterea parcului de tractoare și mașini agricole impune 
asigurarea unor cadre de mecanizatori cu o bună pregătire teo
retică și practică. Lipsurile semnalate la școala profesională 
de tractoriști din Ianca se găsesc și la alte școli. Faptul că 
S.M.T.-ul pe lingă care funcționează școala nu se ocupă mai 
îndeaproape de activitatea ei își are rădăcina în sistemul de
fectuos de îndrumare. Trustul S.M.T. din Consiliul Superior al 
Agriculturii răspunde numai de baza materială a școlii, iar de 
îndrumarea metodică, încadrarea cu cadre didactice se ocupă 
secția de învățămînt și propagandă din cadrul consiliului. Din 

. constatările făcute a rezultat că problema conținutului, a calității 
programului de pregătire a mecanizatorilor din S.M.T. a rămas 
între cele două secții ale Consiliului Superior al Agriculturii. 
Este necesar să se ia asemenea măsuri care să asigure pregăti
rea unor cadre de mecanizatori care să corespundă cerințelor 
crescînde ale desfășurării procesului de producție în cooperati
vele agricole.

în aceste zile de toamnă, mecanizatorii au multe lucrări 
de executat, îndeosebi arături pentru culturile de primăvară. 
Muncind cu conștiinciozitate și pricepere, veghind la calitatea 
lucrărilor, căutînd să folosească din plin capacitatea de lucru 
a tractoarelor și timpul prielnic, ei vor răspunde sarcinilor de 
mare însemnătate de a contribui la obținerea de recolte bogate 
în cooperativele agricole.

Pagină realizată de Teodor MARIAN,

nice a lucrărilor de că
tre inginerul agronom și 
brigadierii cooperativelor 
agricole. în cazul cînd ele 
nu corespund din punct de 
vedere calitativ indicații
lor date, tractoriștii care 
le-au efectuat sînt puși să 
le refacă. La cooperativele 
agricole din Bordei Verde 
și Oprișenești au fost și 
cazuri cînd unii mecaniza
tori au fost sancționați 
pentru neglijență la prășit. 
Toate aceste măsuri au 
mărit răspunderea mecani
zatorilor pentru munca 
depusă, i-a determinat să 
se controleze unii pe alții 
în timpul lucrului. La coo
perativele agricole Berles
cu, Ianca, Plopu, Oprișe
nești și altele tractoriștii 
s-au verificat reciproc, ne- 
admițînd să se efectueze 
lucrări de slabă calitate. 
Atunci cînd au constatat 
anumite deficiențe au luat 
în comun măsuri de re
mediere.

Este bine că, din partea 
conducerilor de cooperati

ve agricole și a specialiști
lor din aceste unități exis
tă preocupare și exigență 
sporită față de' calitatea 
lucrărilor executate de 
mecanizatori. Dar produc
ția ce se obține la hectar 
depinde și de munca pe 
care o desfășoară membrii 
cooperativelor agricole. Nu 
sînt puține cazuri cînd lu
crările care trebuiau efec
tuate cu tractoarele nu 
s-au putut face la timp 
din cauză că a întîrziat e- 
liberarea terenului. De a- 
semenea, oricît de bine 
s-ar executa pregătirea te
renului și semănatul, dacă 
întreținerea culturilor nu 
este făcută la timp șl cu 
răspundere de cooperatori, 
producția nu crește pe 
măsura posibilităților. Re
colte mari la hectar se ob
țin atunci cînd mecaniza
torii și cooperatorii, în- 
tr-un efort comun, se stră- 

I duiesc să facă toate lucră
rile Ia timp și de cea mai 
bună calitate.

Un efect din ce în ce mai 
mare asupra îmbunătățirii 
calității lucrărilor îl are 
premierea mecanizatorilor 
penti*u realizarea și depă
șirea producției. De aceea se 
ține o evidență clară a lu
crărilor executate și a pro
ducțiilor realizate. In' felul 
acesta, acordarea premiilor 
se face pe baza unor cri
terii reale, care stimulează 
pe mecanizatori să mun
cească mai bine.
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la 4 ll2 metri sub nivelul mării ® Polderele înseamnă fertilitate

A doua dimensiune
a țării: pämmtui Piramida și templul de la Chichen-Itza

minată de teroarea fără 
pregel a mării și a furtuni
lor, de biciul pustiitor al a- 
pelor.

în drum spre Amsterdam, 
deasupra autostrăzii, în a- 
propiere de Rijpwetering, 
se arcuiește un viaduct. îl 
zăresc de departe, înalt și 
zvelt, de un alb imaculat. 
Mă aflam numai la un ki
lometru de el, cînd în capă
tul lui a răsărit, pufăind, un 
remorcher care trăgea un 
șlep încărcat cu mărfuri. Mi 
s-a părut că am vedenii, 
dar cînd mașina a ajuns în 
dreptul viaductului, ambar
cațiunile au apărut perfect 
conturate, traversînd lin 
drumul de apă suspendat 
deasupra autostrăzii. Via
ductul era un canal aerian. 
O primă impresie spec
taculoasă, de neuitat în 
cursul călătoriei pe întin
derile Olandei.

în limburgul 
platoul cu pereți 
și cu ape repezi 
ginea masivului 
cea mai mare 
a Olandei — Bescheilberg 
— se „cațără" pînă la 206 
metri. Altminteri, numai du
nele plantate mai înviorea
ză peisajul, ondulîndu-1. în 
rest, o țară fără relief, în 
care înălțimile frecvente 
sînt catedralele, morile de 
vînt, pădurile, casele de 
cărămidă roșie, valurile a- 
pelor, norii. La poalele du
nelor de nisip se întind 
„țările de jos", plate, cu o- 
rizontul în infinit. Este o u- 
niformitate intensă, mono
tonă, la care contribuie șer- 
puirea insinuantă a canale
lor, secreta prezență a mă
rii apropiate — pentru că 
aici marea are darul ubi
cuității, se află în vecinăta
tea pădurilor recent planta
te, în apele leneșe ale ca
nalelor, sub casa în care 
dormi, sub șoseaua pe 
care gonești, sub cîmpul pe 
care, placide, cu ugerul 
greu, pasc vacile cunoscu
te peste tot pentru laptele 
pe care îl

olandez, 
abrupți 

din mar- 
Arden, 

înălțime

Pe turnul aeroportului 
Schiphol din marginea ca
pitalei olandeze, o inscrip
ție îți atrage atenția : „Vă 
aflați la 4'/s metri sub nive
lul mării". Schiphol se tra
duce prin „adăpostul nave
lor". Cu două secole în 
urmă, era un mic golf al la
cului Haarlem, în ale că
rui ape agitate au naufra
giat numeroase vase. în 
1836, lacul bîntuit de furtu
nă s-a revărsat pînă la por
țile Amsterdamului, inun- 
dînd 75 000 ha de teren. A- 
tunci locuitorii capitalei au 
hotărît secarea lui și con
struirea marelui port.

O capitală lichidă. Vapo
rașele și vedetele cu motor 
te poartă prin 65 de canale 
și sub cele 
ale orașului 
locurile pe 
stăpîneau 
Zuyderzee. Pe Heerengracht 
— cheiul nobililor — se în- 
șiruie marile bănci, marile 
case de comerț, palatele 
purtînd și astăzi blazoanele 
stăpînilor lor — o corabie,

500 de poduri 
înălțat prin 

unde cîndva 
apele lacului

pre istoria lor. Au apărut 
încă în jurul anului 1300 
Mori pentru măcinatul ce
realelor, mori pentru prepa
rarea pastei de hîrtie, mori 
de ulei, mori care acțio
nau fierăstraiele exploată
rilor forestiere. La începutul 
secolului trecut, erau în 
număr de zece mii. Azi nu 
mai sînt decît o mie, din 
care aproape o treime în 
acțiune — pentru deservi
rea polderelor.

încă din vremea vînă- 
torilor de reni și din 
epoca de piatră, oamenii 
au încercat să înalțe diguri 
în calea apelor, pentru care 
dunele nu constituiau un 
obstacol prea redutabil. în 
vestul și în nordul țării, re
giunile cele mai amenința
te, se întinde un lanț de 
dune naturale și de diguri 
de protecție măsurînd 1 800 
km. Marea a rupt însă ade
seori acest lanț și vaste în
tinderi de pămînt au fost 
părăsite. Istoria scrisă vor
bește despre un mare nu
măr de lacuri la nordul 
Rinului, între care lacul Fle- 
vo și lacul Wieringen. Pe 
de altă parte, în Olanda 
Septentrională se aflau 
alte lacuri, formate din apa 
ploilor și mai ales în urma 
inundațiilor devastatoare, 
provocate de marile fluvii. 
Ele au fost secate, cu aju
torul morilor de vînt, în 
cursul secolelor XVII, XVIII

celor ce au durat această 
gigantică construcție, acțio- 
nînd o întreagă flotă de 
drage aspirante și refulan- 
te, macarale, remorchere, 
șalupe, șlepuri, pontoane. 
M-am gîndit și la oamenii 
cîmpurilor agricole, smulse 
mării, cu aurul valurilor de 
grîu, cu fluviile de rapiță 
și orz, cu fermele îngrijite, 
cu zonele lor industriale, 
cu drumurile asfaltate, cu 
armata de tractoare, bato
ze și semănătoare, în pli
nă acțiune pe fostele funduri 
de mare. Pentru a se ame
naja polderul din Nord-Est, 
urmașii lupilor de mare ai 
„secolului de aur" au pom
pat un miliard și jumătate 
metri cubi de apă. în anul 
1942, pe pămîntul lui încă 
nesigur, mustind de ape, se 
găseau 272 de oameni te
merari ; în 1962 se numă
rau 30 000. La oraș, chiriile 
sînt mari, impozitele sînt 
mari, taxele de tot felul sînt 
mari. Atunci polderul devi
ne un refugiu. Aici, existen
ța se plătește în rate. Dar 
pe măsură ce crește supra
fața lui, se îngroașă și 
dividendele celor de pe He
erengracht — urmașii Com
paniei Indiilor Olandeze.

O țară de canale. Sînt 
canale de drenare a ape
lor și totodată canale de 
irigație care „mențin Olan
da umedă' — hrana sere
lor, a nesfîrșitelor păduri 
de sere. Ele sînt canale — 
căi de navigație, cu șlepuri 
încărcate de cărbuni, de 
lemne, de piatră. Cana
le care poartă din port 
în port vasele pline de 
legume,
brînzeturi, ca șl de flori. La 
Kenkenhof, lîngă Haarlem,

do fructe, de

dau.

Prima dimensiune
a țării: apa

La Lisse, la Haarlem, 
Alkmaar, la Kämpen 
Utrecht — canale. 
Gonda și în jurul 
rașului — păienjeniș de 
nale. In canalele Hagăl, o- 
rașul se oglindește somno
lent și morbid. Utrechtul 
amintește de vremea 
cînd orașul era situat 
pe Rin, cînd Olanda întrea
gă era un arhipelag, iar 
Amsterdamul, Haarlemul, 
Alkmaarul se înecau în ce
țurile Mării Nordului — ora
șe insulare. Pliniu cel Bă
trîn spunea, prin anul 50, 
despre această țară : „Nu 
se știe dacă aparține pă
mîntului sau mării". Pentru 
a se apăra împotriva ma- 
reelor devastatoare, locui
torii Friziei construiau coli
ne artificiale în vîrful că
rora își durau gospodăriile 
veșnic amenințate de furia 
apelor. Dușmanul ereditar 
nu se afla însă numai pe 
mare, ci și în interior. La 
Leyden, în partea veche a 
orașului, se înalță zidurile 
crenelate ale bătrînei ce
tăți, „Buroht'-ul, care a ți
nut piept invadatorilor spa
nioli în vara și toamna anu
lui 1574. Cu patru secole 
înainte însă, „Burcht"-ul 
era o asemenea colină ar
tificială, pavăză împotriva 
inundațiilor periodice ale 
Rinului.

Pe un gorgan încon
jurat de pămînturi netede 
— o mică biserică transfor
mată în muzeu arheologic. 
Este tot ce a rămas din 
festa insulă Schokland, pă
răsită în anul 1859 de 
populația ei asaltată din 
toate părțile de ape. Către 
anul 1300, o puternică ma
ree a revărsat apele Mării 
Nordului peste limba de 
pămînt care o despărțea 
de lacul Flevo, un lac de 
apă dulce format din inun
dații Marea a acoperit cî- 
teva mii de hectare de pă
mînt și cîteva sute de sate 
de pescari ; din catastrofa 
aceasta a luat naștere Ta
cul Zuyderzee. Cînd au în
ceput lucrările de secare a 
acestui lac cît o mare, în 
1937, deasupra pămînturi
lor recucerite au apărut 
vestigiile trecutului, înghi
țite de hăul apelor : peste 
două sute de epave și mica 
biserică amintind că în 
locurile acelea se mai afla 
cu un veac în urmă insula 
Schokland.

Istoria Olandei este do-

Enigmele unui mate

ultima sută de ani,

de

mamifer care 
este maimuța, 

observase o

o anumită specie de 
țestoase.

în- 
în

o Tn China, șahul este 
foarte popular. Șahul chi
nezesc are numai șapte fe
luri de piese dintre care 
numai tura este identică cu 
piesa europeană. Celelalte 
sînt simple discuri asemă
nătoare cu piesele Jocului 
de dame pe care sînt scri
se numele figurilor.

fost Înălțat la Humboldt 
City (California) unde că
răbușii 
tați' în 
viermele 
provoca 
pășunilor. O în 

se apreciază că utilizarea 
cărbunelui și petrolului în 
industrie a mărit procentul 
de gaz carbonic din atmos
feră cu 13 la sută și a ridicat 
temperatura medie anuală a 
Pămîntului cu jumătate 
grad.

O Rădașca, uriașul co
leopter care atinge pînă la 
8 cm lungime, poate trans
forma cu alutorul dinților 
săi puternici lemnul de 
cea mai tare esență într-o 
pulbere fină.

® Culoarea șl forma 
călțămintei 
antichitate 
celor ce o 
faraonii și
rații și nobilii romani pur
tau sandale roșii, iar gro
simea tălpii era direct pro
porțională cu... rangul so
cial.

denotau 
rangul social al 
purtau. Astfel, 
mai apoi împă-

e valabil în insulele Gala
pagos, unde băștinașii își 
potolesc adesea setea con- 
sumînd 
broaște

e Astăzi nu putem con
cepe să trăim fără ceas 
șl totuși măsurarea exactă 
a timpului nu se face decît 
de vreo trei secole. Mai 
exact, de la descoperirea 
orologiului cu pendulă fă
cută de olandezul Chris
tian Huyghens în 1656. 
Pînă atunci, posesorii unui 
orologiu care nu prezenta o 
variație mai mare de un 
sfert de oră pe zi se soco
tea un om... punctual.

O Singurul 
poate cînta 
încă Darwin 
maimuță care cînta o octa
vă întreagă. Conformația 
laringelui și instinctul de 
imitație îngăduie maimuțe
lor să cînte chiar în cor. 
Sînt cunoscute șl „orches
tre“ de 20—50 cimpanzei 
care dau concerte, lovind 
cu bețlșoarele în lemne 
găunoase și sonore.

G Există o mie de spe
cii și șapte mii de varie
tăți de trandafiri dar nu
mai patru servesc la pre
pararea esenței de tranda
firi, care este de aproape 
trei ori mai scumpă decit 
aurul. „Rosa damascena“ 
furnizează 80 la sută din 
esența de trandafiri pro
dusă tn întreaga lume. 
Este nevoie de aproape 35 
de milioane de petale pen
tru a obține un kilogram 
de esență.

© Temperatura ridicată 
accelerează dezvoltarea a- 
nimalelor șl le scurtează 
viața. Astfel larvele țînța- 
rilor care transmit frigurile 
își termină dezvoltarea 
larvară în 6 săptămîni 
dacă temperatura apel este 
de 14°, în timp ce la tem
peratura de 25° dezvoltarea 
se termină în 2 săptămîni.

australieni impor- 
1946 au distrus 
de Klamath, care 
pagube imense

tezaur de artâ

cele 
s-au

© Primele relatări cu
noscute despre o cădere 
parașutată datează 
anul 2200 î. e. n. Un 
părat al Chinei numit 
a scăpat dintr-un pod
prins de flăcări, dîndu-și 
drumul tn gol agățat de 
două pălării

din 
îm- 
Șun 
cu-

mari de tres-

Prln construirea acestui

un cocotier, un cap de ne
gru — ca pentru a sublinia 
că avuțiile s-au adunat 
aici de pe urma bunurilor 
aduse din insulele Molus- 
ce, Brazilia, Ceylon, China, 
lava — un întreg imperiu 
colonial, astăzi apus. Pe 
Rokin, pe Damrak, marile 
magazine, marile hoteluri, 
marile restaurante, o somp
tuozitate frivolă. In 
cartierului Oudezijds 
burgwal, la numai cîțiva 
pași, casele scorojite joa
că în apele coclite ale ca
nalelor, a căror respirație 
imundă face să pălească 
frunzișul copacilor.

Amsterdamul născut din- 
tr-un fragment al marelui 
Zuyderzee este proiectat 
deasupra apelor. Gara cen
trală, înconjurată de apă 
și construită pe trei insule, 
se sprijină pe 8 687 piloni 
de fundație. Palatul regal, 
amenajat în vechea primă
rie a capitalei de pe Am
stel, se înalță pe 13 659 pi
loni. Ulițele în pantă, cu că
suțele roșii, cu punțile mici 
aruncate peste canale le
neșe, sînt construite pe 
apă.

In marginea orașului, pe 
Haarlemmerweg, 
moară „Bloem' a 
obiect de curiozitate 
tru turiști. Alte mori 
nuă însă să lucreze, 
le care drenează 
Le-am întîlnit pentru 
oară la Rotterdam. Se află 
aici de pe la mijlocul vea
cului al XVII-lea. Alături de 
înaltele elevatoare ale por- 
tujui, brațele lor îndrepta
te spre cer dau peisajului 
o notă caracteristică. După 
inundația din 1421 
apele Maăsului

jurul
Voor-

bătrîna 
devenit 

pen- 
conti- 
Moii- 
apa 

întîia

cînd 
au rupt 

digurile polderelor *) din 
sud de Dordrecht și au de
vastat 70 de sate înecînd 
zece mii de oameni, ele au 
fost unica speranță a popu
lației neerlandeze.

La Kinderdijk, spre 
est de Rotterdam, în 
unei armate de mori 
olandeze, mi s-a vorbit des-

sud- 
fața 
tipic

°) Poldere : pămînturl agri
cole.

dig lung de 32 km a luat naștere polderu! Wieringen

și XIX. Mecanismul era pri
mitiv, dar eficace : prima 
moară ridica apa pînă la 
1,50 metri înălțime; a doua, 
pînă la 3 metri; a treia o 
arunca pînă la un canal 
colector situat la 4,50 m, de 
unde se scurgea în mare. 
Ultimul lac de mari pro
porții din această regiune, 
Haarlemul, cu o suprafață 
de peste 18 000 ha, a fost 
secat în 1852, dar atunci 
morile de vînt au fost a- 
jutate de o apariție nouă : 
pompa cu aburi.

Progresele tehnice au în
găduit apoi traducerea în 
viață a planului conceput 
spre sfîrșitul secolului tre
cut de 
carea 
Azi, 
care a 
află în plină desfășurare. 
De pe acum, în locul lui au 
apărut trei poldere uriașe.

— Oare eforturile sînt 
compensate prin valoarea 
pămînturilor smulse furiei 
apelor ? — îl întreb pe unul 
din interlocutori.

— Sînt pămînturi 
giloase din cele 
fertile Ați văzut 
noastre ? Dau peste 5 000 
litri de lapte pe an. Iar re
coltele... Polderele înseam
nă agricultură, horticultură, 
zootehnie, belșug. Ele de
monstrează că apa nu este 
numai dușmanul ereditar 
al Olandei, ci poate fi și a- 
liatul el, un aliat darnic.

pe 25 de hectare, se află 
650 de specii de lalele — 
floarea națională a Olandei

Țăranii polderelor, do
cherii din porturile Olandei, 
cultivatorii de legume și de 
flori formează a treia di
mensiune a Olandei, țara 
cețurilor și a luminozității 
de cleștar, țara florilor și a 
mării defrișate.

Horia UMAN

r

inginerul Lely — se- 
lacului Zuyderzee. 

acțiunea de se- 
lacului Zuyderzee se

ar
mai 

vacile

I
I

I

A treia dimensiune
a țării: omul

sfera este călduroasă și 
umedă, el adăpostește cele 
mai importante 
vechil Americi, 
fresce istorice 
proximativ din 
e.n. Vegetația 
care a acoperit templul în 
întregime 
recum și 
turală a 
In ultimii 
venit 
nor măsuri pentru sal
varea picturilor. împreju
rimile templului au fost 
curățite de arborii înalți 
de 20—30 m. ale căror ra
muri pătrundeau prin aco
perișuri, producînd fisuri șl 
prăbușiri. Părțile cele mai 
primejduite au fost conso
lidate și s-au săpat 
șee pentru drenarea 
lor. De asemenea, s-a 
struit o suprastructură 
a acoperit complet templul, 
picturile fiind astfel la a- 
dăpost de ploi. Acum Insti
tutul mexican de antropo
logie și istorie pregătește 
a doua fază a lucrărilor 
care va include restaura
rea proprlu-zisă a monu
mentului, impermeabiliza- 
zea și tratarea Iul cu mij
loace chimice moderne îm
potriva florei microscopice 
crrre degradează pictu
rile.

In prezent se află în stu
diu și alte proiecte pen
tru restaurarea unor 
zări ca Teotihuacan, 
vor permite să se 
ceașcă cunoștințele actua
le despre civilizațiile care 
au înflorit cîndva în Me-

picturi ale 
adevărate 

datînd a- 
secolul VII 

tropicală

In Mexic, țară în care 
s-au perindat mai multe 
civilizații de origină co
mună dar tot atît de diver
sificate cum au fost 
din Egipt și Grecia,
făcut peste 11 000 de săpă
turi arheologice, care au 
scos la iveală nenumărate 
comori ale artei : de la ve
chea civilizație olmecă, 
care a înflorit în sudul Gol
fului Mexic în primul mile
niu î.e.n. și pînă la civili
zația aztecă, ultima înain
te de venirea conchistado
rilor. Lucrările de explora
re întreprinse în ultimii 40 
de ani au scos la iveală 
monumente de mare va
loare care constituie o 
mărturie grăitoare a înal
tului nivel de civilizație a- 
tins de populația din Mexic 
înainte de venirea spanio
lilor.

După săpături au urmat 
lucrările de restaurare. Ast
fel au fost reconstituite de 
mai mulți ani așezări ca 
Chichen-Itza, Palenque, Ux- 
mal sau minunile arhitectu
rii și artei maya descope
rite în pădurea virgină din 
Yucatan. Printre acestea 
din urmă se numără Teoti
huacan, cu marile sale pi
ramide ale Soarelui și Lu
nii, Mitla, metropolă , fune
rară din regiunea Oaxaca, 
un fel de Mecca preco- 
lumbiană.

Exemplul cel mai cunos
cut în privința conservări! 
picturilor murale este tem
plul maya de la Bonam
pak. Descoperit în 1946 în 
plină „selva' — pădurea 
tropicală unde atmo-

a constituit oa- 
o protecție na- 

monumentului. 
ani însă a de- 

urgentă luarea u- 
măsuri

tran- 
ape- 
con- 
care

așe- 
care 

adîn-

O Un institut zootehnic 
din Bavaria a experimentat 
hrănirea găinilor cu alimen
te îmbibate în alcool. Mi
cile doze de alcool dau 
găinilor stări euforice, ob- 
ținîndu-se cantități duble 
de ouă.

Bonampak, detaliu din Irescele maya

© Tn America de Sud 
trăiește peștele numit de 
indigeni „arima“, ceea 
ce tn limba lor înseamnă 
„acela care te lipsește de 
mișcare“. Fiziologii au con
statat că peștele acesta 
produce curent electric cu 
o tensiune de 300 de volțl, 
adică mult mai mare decît 
tensiunea obișnuită care a- 
limentează becurile elec
trice.

O în secolul al XIII-lea 
cunoștințele despre cre
ier erau încă rudimen
tare. Englezul Bartholomew, 
autorul uneia din enciclope
diile epocii, apărută între 
1230—1240, scria despre 
creier că este „alcătuit din 
puțin sînge, dar din mult 
spirit șl aer, ceea ce ar ex
plica culoarea sa albă".

stalactite 
din 
afa- 
nou 
cu-

© Grotele 
din munții 
R. P. Ungară oferă în 
ra pitorescului lor un 
punct de atracție. De 
rînd au fost descoperite în 
solul lor 72 de specii de 
ciuperci de mucegai conți- 
nînd vreo treizeci de sub
stanțe antibiotice noi.

cu 
Aggtelek

© Cărăbușul era adorat 
și reprezentat pe numeroa
se monumente din Egiptul 
antic.
gura
ridicat o 
noastră.

Dar el este și sin- 
insectă căreia 1 s-a 

statuie în epoca 
Monumentul a

e. n. Vrînd 
oaspeții în 

dat 
suc 
ză- 

ast-

O înghețata a apărut pen
tru prima oară pe timpul 
împăratului roman Neron, 
în anul 62 î, 
să-și trateze
chip original, acesta a 
ordin să se amestece 
de fructe cu miere și 
padă, iar combinația
fel obținută să se toarne 
în cupe. Zăpada pentru 
înghețată a fost adusă din 
munții Apenini de alergă
tori speciali.

o Tn lipsa apel sînt bune 
și broaștele. Acest lucru

® Seringa pentru injec
ții era cunoscută în Egiptul 
antic. Intr-un papirus găsii 
recent se arată că tehnicie
nii care au participat la 
construcția unei piramide, 
pentru a fi apărați împotri
va mușcăturilor de șerpi au 
fost vaccinați cu ajutorul u- 
nei seringi cu ac curb.

milenara
Cum a ajuns merinosul în Europa ü Michelangelo 

Prima mașină de filat, 
ü Chardonnet și întîia 

lîna

urma să devină țesător? Ü 
primii muncitori exploatați 
lovitură Iși va recăpăta supremația?

De la transhumanja 
I lor la fermele de 
Iționare a raselor,

roata de fors la
rile moderne, lîna a 

! toate treptele evoluției istori
ce, fiind nedespărțită de ci
vilizația umană. Mai mult, 

1 lîna însăși e un produs exclu- 
| siv al civilizației, un produs 

al omului : nici o oaie sălba- 
8 tică nu are lînă. Stola gre
ll ceașcă și toga romană pre- 
, supuneau o îndelungată prac- 
Ș tică a torsului și țesutului, ex- 
“ presie a unor civilizații în 
S care păsforiful constituia în- 
I deletnicirea de căpetenie. 

Pliniu cel Bătrîn, în renumita 
a „Istorie naturală" ajunsese 
1 chiar să claseze sorturile de 
□ lînă și țesăturile respective 
3 după calitate, întocmind ast- 
8 fel de timpuriu primul „no-

turme- 
selec- 

de la 
filatu- 

parcurs

Den Over este un mic port 
pescăresc la extremitatea 
insulei Wieringen. în fața 
barajului lung de peste 30 
kilometri și larg de 90 de 
metri care-1 leagă de coas
tele Frlziei zăgăzuind ura
ganele dintre Marea Nor
dului și fostul lac Zuyder
zee, m-am gîndit la tenaci
tatea de metal dur a tuturor S menclator’ de specialitate.

Producjia Iînii se leagă 
strîns de cultura sistematică 
a oilor de rasă, iar acestea 
apar în Europa aproximativ 
în secolul al X-lea, prin in
termediul arabilor, care aduc 
în peninsula Iberică celebrul 
„merinos". Cuvîntul merinos 
este de origine spaniolă, de- 
rivînd de la numele unor al- 
guazili ambulanți, ofiferi-ju- 
decăfori care peregrinau prin 
satele Castiliei cu un fel de 
tribunale mobile pentru jude
carea ad-hoc a pricinilor ivi- 
le între locuitori. Curînd du
pă încheierea Reconquisfei 
rolul Iînii în economia Spa
niei medievale devine pre
ponderent. Simbolic, primul ți 
cel mai de seamă ordin cava
leresc al Spaniei a fost „ordi
nul Iînii de aur". Granzii a- 
veau privilegiul de a folosi 
pentru turmele lor orice pășu
ne, indiferent cine ar fi fost

proprietarul. Pentru a păstra 
monopolul oilor de rasă, re
gii Spaniei au instituit un fel 
de „embargo", menținut cu 
strășnicie pînă în secolul al 
XVIII-lea. Excepție a făcui 
doar Flandra dependentă de 
Spania, de 
trainică a 
mande.

Industria 
însă și în 
timpul Renașterii, 
bogăția Florenței au făcut-o 
nu numai mătasea, ci în pri
mul rînd lîna, fapt pentru 
care în ochii concetățenilor 
breasla postăvarilor și a țesă
torilor se bucura de cea ma! 
mare stimă. După relatarea 
lui Vasari, biograful artiștilor 
din epoca Renașterii, tînărul 
Michelangelo fusese trimis de 
părinții săi, nobili scăpătați. 
să învețe meseria de țesător, 
deoarece, în comparație cu

unde și reputația 
postavurilor fla-

linii se dezvoltă 
restul Europei. în 

gloria și

aceasta, profesia de pictor 
trecea drept dezonorantă. 
Primele oi merinos frec Pi- 
rineii, în Franța, abia la mij
locul secolului al XVIII-lea; pe 
atunci, renumita manufactură 
regală de gobelinuri utiliza 
fir importat. Franța își va 
lua în curînd revanșa, între- 
prinzînd primele încrucișări și 
selecționări ale raselor de oi: 
merinosul devine „merinos 
de Rambouillet", rebofezat 
astfel după numele fermei 
unde au fost realizate pri
mele experimente.

Țara clasică a industriei lî- 
nii rămîne Anglia și renu- 
mele ei s-a întemeiat la în
ceput nu pe calitatea deose
bită a firului, ci pe iscusința 
țesătorilor. Pentru a stimula 
producția internă, în insulele 
britanice exportul Iînii brute 
%Josf interzis vreme de două 
sute de ani, de la Eduard al 
lll-lea pînă la Elisabeta I. 
Cererea de materie primă 
pentru țesătorii a devenit a- 
tît de mare, îneît latifundiarii 
englezi i-au expropriat cu for
ța pe țăranii liberi, pe yeo- 
meni, pentru a obține pășu
nile întinse de care aveau ne
voie și au ruinat astfel agri
cultura țării. în „Utopia" sa, 
Thomas Morus, plin de sar
casm, avea să descopere exis
tența unei insule unde „oile 
îi mănîncă pe oameni"... In 
aceeași Anglie însă, odată cu 
revoluția industrială, apar și 
primele invenții care vor con
diționa dezvoltarea rapidă a 
industriei textile : mașina de 
filat a lui John Wyatt, cea a 
lui Hargreaves, cea perfec
ționată a lui Arkwright, ma-

șina de cardat șl războiul de 
țesut ale lui Cartwright. îna
inte de epoca marii industrii 
manufactura Iînii era prepon
derentă în Anglia astfel încîl 
introducerea războaielor me
canice de țesut s-a soldat cu 
un proces acut de pauperi
zare : peste 800 000 de țesă
tori manuali au rămas pe dru
muri.

Timp de secole lîna și-a 
păstrat intactă supremația. 
Ce-i drept, tentative de a în
locui firul de lînă prin fibre 
produse artificial au avut loc 
nu o dată. La sfîrșiful secolu
lui trecut, chimistul francez 
Chardonnet a realizat prima 
fibră artificială utilizabilă pe 
scară industrială : nifratul de 
celuloză. Mai fîrziu chimistul 
Ferrefi obține din caseină for- 
molată fire cu proprietăți a- 
naloge Iînii. Aceste asalturi 
izolate n-au făcut decît să 
consolideze prestigiul țesătu
rilor de lînă.

Apariția unei fibre noi, ny- 
lonul, a însemnat începu
tul crizei. Nu mai era 
vorba de fire artificiale re
zultate din prelucrarea des
tul de complicată a unor 
substanțe preexistente (casei
nă, celuloză etc.), ci de fire 
sintetice necunoscute în na
tură, produse pe cale exclu
siv chimică, prin polimerizare. 
Țesăturile din fibre sintetice, 
neșifonabile, lavabile, ușoare, 
ieftine, au căpătat o răspîn- 
dire din ce în ce mai largă 
și expansiunea lor nu a în
cetat nici o clipă. în scurt 
timp, hegemonia țesăturilor 
de lînă a devenit simplă 
amintire.

Spre a 
pierdut, a 
gram de 
menit să 
procedee capabile să confere 
iînii proprietățile fibrelor sin
tetice, 
recent 
doilea 
pentru cercetările în 
niul Iînii, la care au luat parte 
peste 300 de delegați, repre- 
zentînd 28 de țări. Lîna se 
află în plin proces de „a- 
daptare’ urmărindu-se obți
nerea unor țesături de lînă 
neșifonabile și lavabile. Cer
cetările au condus la desco
perirea unui procedeu de ma
tură chimică, asemănător cu 
„permanentul" practicat în 
coafură, prin care forma țesă
turii se păstrează, ba chiar 
se consolidează în contact cu 
apa. Ultima reclamă sună : 
„Dacă plouă, ieșiți în ploaie 
pentru a vă reface dunga 
pantalonului”. Nu e vorba de 
un simplu apret, ci de o mo
dificare structurală operată 
asupra moleculelor de kera- 
tină — substanța constitutivă 
a Iînii, păsfrîndu-se totodată 
clasicile însușiri ale țesături
lor de lînă.

Deocamdată disputa între 
țesăturile de lînă și cele din 
fibre sintetice rămîne des
chisă. Nedespărțită vreme de 
secole de civilizația umană, 
lîna are toate șansele să-și 
păstreze un rol de prim rang 
în măsura în care va fi adap
tată noilor cerințe ale omului 
modern.

recîșfiga terenul 
fost inițiat un pro- 
cercetări știi" ’-ifice, 

descopere acele

La Paris s-au încheiat 
lucrările celui de al 
congres internațional 

dome-

Viorica TĂNĂSESCU
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La încheierea întîlnirii, Amir 
Abbas Hoveida și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvîntări. Vorbi
torii și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele vizitei și convin
gerea că s-au creat condiții pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări.

Din partea română au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Ștefan Gabor, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Ion Avram, ad- 
jun~ț al ministrului industriei con
stricțiilor de mașini, Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și Va
lentin Vlad, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România în Iran.

Din partea iraniană au partici
pat D. Gharid, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Ahmad Eghbal, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Iranului la București, și alte per
soane oficiale.

După întîlnirea de la Președin
ția Consiliului de Miniștri al Ira
nului, oaspeții români au plecat la 
aeroportul Mehrabad.

La aeroport oaspeții au fost 
conduși de Amir Abbas Ho
veida, primul ministru al Ira
nului, dr. G. Rezai, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, dr. A. 
Alikhani, ministrul economiei, I. 
Mansur, ministru de stat, D. Gha- 
rid^subsecretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Ahmad 
Eghbal, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Iranului la 
București, și alte persoane oficiale.

Erau de față Valentin Vlad, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România în 
Iran, și ceilalți membri ai legației.

Au fost intonate imnurile de stat 

Ședință festivă cu prilejul

ale României și Iranului. Cei doi 
prim-miniștri au trecut în revistă 
compania de onoare. Președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România și persoa
nele oficiale care l-au însoțit și-au 
luat rămas bun de la primul mi
nistru iranian și de la celelalte 
persoane oficiale iraniene.

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a. a- 
dresat președintelui Consiliului de 
Miniștri al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, următoarea telegramă de 
la bordul avionului :

„Părăsind teritoriul Iranului, aș 
vrea să exprim încă o dată Exce
lenței Voastre sincere mulțumiri 
pentru primirea cordială, ospitali
tatea călduroasă și atenția deose
bită cu care ați înconjurat delega
ția noastră în timpul vizitei în Iran. 
Sînt convins că această vizită va 
contribui la dezvoltarea multilate
rală a bunelor relații stabilite în
tre Republica Socialistă România 
și Iran pentru bunăstarea popoa
relor și țărilor noastre. Vă urez, 
Excelență, viață îndelungată și suc
cese în activitatea dv. și vă rog să 
fiți interpretul nostru pentru a 
transmite Majestății Sale Impe
riale cele mai călduroase urări de 
fericire personală, precum și cele 
mai bune urări de pace și prospe
ritate poporului iranian“.

★

Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a adre
sat președintelui Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Suleyman De
mirel, următoarea telegramă de la 
bordul avionului :

„Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Turcia, vă adresez, Exce
lență, un salut cordial și urări de 
prosperitate poporului turc“.

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, care, la invitația Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole, a fă
cut o vizită în această țară, s-a 
înapoiat luni la amiază în Capi
tală. Din delegație, condusă de 
Kovacs György, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, au făcut 
parte deputății Vasile Mateescu, 
Ioan Ichim, Tudor Ionescu, Con
stantin Zaharia și Ion Negoiță.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al'Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, de de- 
putați ai Marii Adunări Naționale 
și funcționari superiori ai M.A.N. 
și M.A.E. Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. Mon
gole în Republica Socialistă Româ
nia, și membri ai ambasadei.

Semnarea unui program de colaborare

culturală Intre România si Cuba
9

La 25 octombrie s-a semnat la 
București un nou program de co
laborare în domeniul științei, învă
țămîntului și culturii între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Cuba.

Din partea română programul a 
fost semnat de Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea cubană de 
Manuel Yepe Menendez, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cuba la București.

In drum spre patrie, la înapo
ierea din Republica Populară 
Mongolă, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, care a făcut un popas 
de două zile la Moscova, a pă
răsit capitala Uniunii Sovietice la 
25 octombrie.

La aeroportul Șeremetievo, de
legația parlamentară română a 
fost însoțită de M. P. Gheorgadze, 
secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Vasili J. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., E. I. Afanasenko, mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S. 
Ruse, președintele Asociației de 
prietenie sovieto-română.

A fost prezent, de asemenea, Ni
colae Guină, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

(Agerpres)

La semnare au fost de față Va
sile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Emil Caragheorghe, secretar 
general în Ministerul învățămîn- 
tului, precum și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

De asemenea, au fost prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

(Agerpres)

Adunarea festivă din Capitală
în Capitală a avut loc luni după- 

amiază o adunare festivă cu pri
lejul celei de-a 21-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, Florian Dănălache, Vasile Pa- 
tilineț, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri activi și 
în rezervă, veterani din războiul 
antifascist, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți al colective
lor întreprinderilor și instituțiilor 
bucureștene. Au participat, de a- 
semenea, atașații militari ai misiu
nilor diplomatice.

Adunarea a fost deschisă de 
Traian Dudaș, secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R

în cuvîntul său, general colonel 
Ion Ioniță, adjunct al ministrului 
forțelor armate, a subliniat că 
sărbătorirea Zilei Forțelor Arma
te, la 25 octombrie, data cînd cu 
21 de ani în urmă a fost desăvîr- 
șită eliberarea întregului teritoriu 
al patriei de sub jugul fascist, ex
primă recunoștința fierbinte a 
poporului față de vitejia și spiri
tul de sacrificiu cu care ostașii și 
ofițerii români au luptat pentru 
cauza nobilă a eliberării țării, pen
tru dobîndirea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste.

Sărbătorim anul acesta Ziua 
Forțelor Armate în condițiile pu
ternicului entuziasm generat de 
hotărîrile istorice ale Congresului 
al IX-lea al P.C.R. și de adopta
rea Constituției Republicii Socia
liste România.

Pentru crearea armatei noastre 
de tip nou o însemnătate deose
bită a avut-o participarea armatei 
române la insurecția armată din 

august 1944, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, și la 
războiul antihitlerist.

In continuare, vorbitorul a evo
cat acțiunile armatei române, care, 
după eliberarea Capitalei și a celei 
mai mari părți a țării, a luptat îm
preună cu armata sovietică pînă la 
izgonirea de pe întregul teritoriu 
al patriei a fasciștilor cotropitori, 
iar apoi pentru eliberarea Unga
riei și Cehoslovaciei, pînă la ca
pitularea Germaniei hitleriste.

Republica Socialistă România, a 
spus în continuare vorbitorul, 
pune în centrul politicii sale ex
terne întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească cu 
toate țările socialiste. Acționînd în 
spiritul coexistentei pașnice, Româ
nia socialistă promovează, totoda
tă, relații multilaterale cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Militînd pentru apărarea păcii, 
pentru micșorarea încordării in
ternaționale — a spus vorbitorul 
— partidul și guvernul nostru a- 
cordă atenția cuvenită întăririi ca
pacității pentru apărarea patriei, 
înzestrării și pregătirii armatei 
Republicii Socialiste România. Mi
litarii de toate gradele, uniți prin 
interesele supreme ale slujirii pa
triei, stau neclintit de strajă ma
rilor înfăptuiri socialiste ale po
porului, pămîntului sfînt al pa
triei. în colaborare cu armatele 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia și ale celorlalte țări 
socialiste, armata noastră își aduce 
contribuția la apărarea cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Au luat cuvîntul apoi, adresînd 
un cald salut cu prilejul acestei 
sărbători, Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., și Marin 
Ionescu, muncitor fruntaș la Uzi
nele „23 August".

(Agerpres)

La Casa Centrală 
a Armatei

Ministrul forțelor armate, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, a 
oferit luni seara, în saloanele Ca
sei Centrale a Armatei, un cocteil 
cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. Au 
luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, 
Florian Dănălache, Vasile Patili- 
neț, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, generali 
activi și în rezervă, ofițeri supe
riori. Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice și atașați militari 
acreditați la București.

Depuneri 
de coroane

Cu prilejul Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia, luni dimineața au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la cimitirul mi
litar Ghencea, din partea Ministe
rului Forțelor Armate și Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist. La solemnități 
au participat general colonel Ion 
Ioniță, general maior Ion Coman, 
general locotenent Ion Gheorghe, 
general colonel Mihai Burcă, ad- 
juncți ai ministrului forțelor ar
mate, general locotenent Dumitru 
Constantinescu, adjunct al minis
trului afacerilor interne, generali 
activi și în rezervă, ofițeri supe
riori. A fost intonat imnul nostru 
de stat. Cei prezenți la solemnități 
au primit defilarea companiilor de 
onoare.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la monumente și la 
cimitire militare din țară.

(Agerpres)

„Zilei Națiunilor Unite"
Ziua de 24 octombrie — Ziua 

Națiunilor Unite — a fost marcată 
în țara noastră printr-o ședință 
festivă organizată luni la amiază, 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S., de 
Comitetul executiv al Asociației 
pentru Națiunile Unite din Repu
blica Socialistă România. Au luat 
parte Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai Comitetului executiv al 
Asociației pentru Națiunile Unite, 
ai Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O., ai Comitetului pentru 
studii sud-est europene din țara 
noastră, ziariști români și străini. 
Ședința a fost deschisă de acad.

Gr. Moisil, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Asociației pen
tru Națiunile Unite.

Prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, 
membru al Comitetului executiv al 
Asociației, a vorbit despre geneza, 
evoluția și rolul Organizației Na
țiunilor Unite în lumea contempo
rană, despre numeroasele inițiative 
ale țării noastre îndreptate spre 
micșorarea încordării internațio
nale și dezvoltarea colaborării în
tre popoare, spre întărirea păcii 
în lume, care și-au găsit un amplu 
ecou în cadrul O.N.U. în cei zece 
ani de cînd România a devenit 
membră a acestei organizații.

(Agerpres)

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

La 25 octombrie, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în audi
ență pe trimisul extraordinar șl 
ministru plenipotențiar al Afga
nistanului la București, Mohamed 
Aref, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★

Delegația Uniunii asociațiilor de

combatanți din războiul de elibe
rare națională a Iugoslaviei, con
dusă de Vlada Zecevici, membru 
al Prezidiului Comitetului federal 
al uniunii, a plecat într-o călătorie 
prin țară. Membrii delegației au 
vizitat rafinăria Brazi. Apoi, dele
gația s-a oprit la Monumentul e- 
roilor de la Mărășești, unde a de
pus o coroană de flori. în după-a- 
miaza aceleiași zile a fost vizitat 
Combinatul chimic Borzești și ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

NOTE ^DEj DRUM DIN AUSTRIA

O zi și o noapte 
la Salzburg

Ce trebuie reparat 
la întreprinderile 
de reparații?

(Urmare din pag. I)
— Foarte exact, ne răspunde tova

rășul PETRE BOGDAN, inginerul șef 
al unitafii. Avem lipsuri mari. Aproa
pe toate se datoresc aprovizionării 
făcute la înfîmplare. Dar cine poartă 
în fond răspunderea ? Beneficiarul, 
întreprinderea de administrație loca- 
fivă (I.A.L.) e de vină.

în continuare, aflăm că I.R.C.R.-ul 
ar vrea să se aprovizioneze din timp, 
așa cum procedează toate întreprin
derile, pentru lucrările ce urmează 
să le efectueze în anul următor, dar 
nu poate. De ce ? Se teme că va 
primi prea tîrziu de la I.A.L. docu
mentația tehnică. Și atunci I.R.C.R.-ul 
face următoarea socoteală : ori aș
teaptă documentația tehnică pentru a 
se . aproviziona rational, conform ce
rințelor acestei documentări, ori n-o 
așteaptă și se aprovizionează la în- 
tîmplare. Și, de obicei, sub pretext 
că-și pierde furnizorii, alege ultima 
cale.

Așadar, s-ar părea că I.A.L.-ul e 
de vină...

— De ce nu dafi I.R.C.R.-ului do
cumentația tehnică la timp?

La această întrebare i-am invitat să 
răspundă pe tov. ION HÎRSULESCU, 
inginer șef, și LUCA STÄNCULESCU, 
director, la I.A.L. 1 Mai.

— Noi procedăm legal. Dăm do
cumentațiile tehnice la timp, adică 
totdeauna cu o lună înainte de în- 
;eperea fiecărui trimestru.

Cercetăm actele. Așa este. Totuși, 
insistăm : „Nu e prea scurt termenul? 
I.R.C.R.-ul se plînge că într-o lună 
n-are timp să lanseze comenzile.

— Toate afirmațiile I.R.C.R.-ului 
sînt pure invenții. Iată care e situația 
reală. Și ni se arată un tabel. 
I.R.C.R.-ul are în restantă sute de lu
crări — de un an, de doi și chiar de 
trei ani de zile. „Ei, bine — ne, în
treabă inginerul șef — din cauză că 
cei de la I.R.C.R. n-au avut timp 
să se aprovizioneze cu materiale au 
rămas cu aceste lucrări executate pe 
jumătate ? Documentația tehnică — 
pe care o au de doi ani — e de 
vina ?

Pentru o completă edificare, cerem 
un supliment de explicații tov. ION 
GROSU, vicepreședinte al Sfatului 
popular raional 1 Mai.

— Așa vi s-a spus la I.R.C.R. ? Că 
nu pot întreține bine locuințele din 
cauza O.A.D.-ului și a I.A.L.-ului ? 
Sînt tari în justificări. Lucrurile stau 
altfel. Vina o poartă chiar I.R.C.R.-ul. 
Singur își pune bețe-n roate. Lucrează 
anapoda de ani în șir.

Tovarășul vicepreședinte cunoaște 
bine și activitatea I.A.L. și pe aceea 
a I.R.C.R. Ambele întreprinderi sînt 
în sectorul pe care îl coordonează. 
Dar asupra celor afirmate de dînsul 
vom mai reveni pe parcursul acestor 
însemnări.

Cîteva replici 
și schimbarea la fața

Sînfem din nou la sediul I.R.C.R. 
și avem în față fot pe tov. Petre 
Bogdan, inginer șef. Tocmai voiam 
să începem discuția, cînd în birou 
intră un funcționar care i se adre
sează cam așa : „Vă rog semnați ri
sipa, tovarășe inginer".

— Ce risipă, care risipă ? In acti
vitatea întreprinderii noastre nu 
există asemenea capitol.

Funcționarul insistă : „Dacă nu 
există risipă, de unde provine lipsa 
de materiale în valoare de 1 200 000 
lei ?"

— N-ați făcut bine inventarul.
Funcționarul ridică din umeri și 

pleacă cu „risipa" nesemnată.
Îi expunem inginerului șef punctul 

de vedere al I.A.L.-ului și ne expri
măm părerea că tergiversarea repara
țiilor la imobile și lucrul de mîntuială 
se datoresc nu atît unităților cu care 
I.R.C.R.-ul intră în relații, ci însăși 
I.R.C.R.-ului.

— Așa este, a cedat pe neaștep
tate tovarășul inginer. Eu sînt rela
tiv nou în această întreprindere, dar 
ce-am văzut aici I... Serviciul tehnic, 
de producfie și de relafii lucrează ca 
melcul. Se întîrzie comenzile pentru 
serviciul de aprovizionare, controlul 
e sporadic...

S-a întîmplat ca tocmai după acest 
„minut de adevăr" să intre secretara 
și să anunfe că „foți așteaptă în 
anticameră". „Să intre’ — zice tova
rășul Bogdan. Și intră un lung șir de 
oameni. Tofi sînt ingineri, șefi de lot 
și de șantiere.

Sînt deci martorul unei ședințe la 
I.R.C.R.

Are cuvînful inginerul șef :
„V-am chemat pentru a răspunde 

la cîteva întrebări : de ce facem noi 
reparafii la locuinfe și la instalații 
iarna ? De ce lucrăm prost ? De ce 
sînt tărăgănate lucrările? De ce nu 
avem o eviden|ă a tuturor repara
țiilor? Cum se face că unele loturi 
realizează producții în valoare de 
300 000 lei lunar, iar altele de 10 000 
lei ?

Nu vom înșirui chiar toate între
bările puse de inginerul șef subal
ternilor săi. în afară de aspectele 
care se desprind din întrebările de 
mai sus, am mai înțeles că, din lipsă 
de calcule și de prevedere, sînf des
chise, în aceiași timp, sute de puncte 
de lucru — mai multe chiar decît nu
mărul meseriașilor de care dispune 
întreprinderea. Ca să facă fafă, echi
pele se duc și ciocănesc azi la o a- 
dresă, mîine la alta, dar nu termină 
nimic. în aceste condiții controlul 
pe șantiere devine imposibil. în 
schimb, după paravanul șantierelor, 
chipurile deschise, unele echipe an

gajează lucrări pe cont personal. De 
unde materiale ? Doar cei un milion 
două suie mii lei nu lipsesc de flo
rile mărului.

în momentul cînd am părăsit bi
roul inginerului șef, discuțiile ajunse
seră la concluzia, de nimeni tăgă
duită, că situația e rea.

Că situația nu e bună ne spusese 
și vicepreședintele sfatului popular 
raional. Dar pînă cînd se va constata 
acest lucru ?

Deși noi ne-am referit la o singură 
întreprindere de reparajii, nu este un 
secret pentru nimeni că nici activi
tatea altor I.R.C.R.-uri nu stă pe roze. 
Tărăgănările, birocratismul, lucrările 
de proastă calitate aduc prejudicii 
avutului obștesc și intereselor cetățe
nilor.

I.R.C.R.-urile din Capitală sînt di
rect sau indirect subordonate sfatu
rilor populare raionale, Trustului lo
cal de construcții și reparații și Sfa
tului popular al Capitalei. O vorbă 
din bătrîni spune că atunci cînd are 
prea multe moașe, copilul rămîne cu 
buricul nefăiat.

Socotim că este în sfîrșit cazul ca 
pe linia sfaturilor populare să se exa
mineze ansamblul problemelor ce se 
ridică în legătură cu reparațiile locu
ințelor, să se găsească solufii pentru 
curmarea numeroaselor deficiente șl 
anomalii care există în acest domeniu^ 
pentru îmbunătățirea radicală a aces
tui Important sector de activitate.

Uzina - 
un mecanism 
bine reglat

(Urmare din pag. I)

Cu alte cuvinte, ritmicitatea mer
ge mină în mînă cu calitatea.

Organizarea producției ritmice a 
făcut necesară sincronizarea în timp 
a execufiei diferitelor operații tehno
logice. Cu atît mai accentuat se 
pune această cerință în uzina noas
tră, cu cît întregul proces de fa
bricație este organizat pe sortimen
te de produse. Examinînd în fie
care caz ciclurile de fabricație, pe 
bază de calcule tehnice și econo
mice, am ajuns să creăm între fa
zele de execuție un decalaj de cî
teva zile, uneori de o săptămînă. 
Acest „lanț“ tehnologic asigură fie
cărei echipe, fiecărui muncitor un 
ritm normal dar susținut de lucru, 
chiar dacă în procesul de produc
ție apare temporar o defecțiune 
neprevăzută. Totodată, se evită 
concentrarea la anumite locuri de 
muncă a produselor lansate în fa
bricație, apariția de „goluri“ la di
ferite mașini și operații de lucru.

Experiența arată că un decalaj 
se poate pierde ușor dacă nu este

utilizat un instrument adecvat cu 
care să urmărești menținerea a- 
cestuia. Pe baza graficelor întoc
mite pe fiecare produs, dispecerii 
serviciului producție confruntă zil
nic programarea făcută cu situa
ția din secții, controlează trece
rea pieselor de la o operație 
la alta pe fluxul tehnologic. 
Acest sistem de evidentă, simplu și 
operativ, permite cunoașterea în ori
ce moment a stadiului realizării pla
nului de producție, ne ajută să luăm 
prompt măsuri de ordin tehnic sau 
organizatoric pentru ca piesele să 
circule fără întrerupere pe fluxul teh
nologic — de la lansarea în fabrica
ție a comenzilor și pînă la livrarea 
lor către beneficiari.

Ne-am referit doar la cîteva din 
căile pe care colectivul uzinei noa
stre a perseverat în cursul acestui 
an pentru organizarea și asigura
rea ritmicității producției. Rezul
tatele confirmă eficacitatea măsu
rilor întreprinse, concretizîndu-se 
în îmbunătățirea activității eco- 
nomico-financiare a întreprinderii. 
Pe nouă luni, planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 100,7 la sută, iar cel al 
producției marfă a fost depășit cu 
2,9 la sută. Ceea ce merită relevat 
e faptul că sarcinile de plan au fost 
îndeplinite lună de lună la foaie sor
timentele. Produsele au fost livrate 
beneficiarilor în mod ritmic, în
treprinderea nefiind pusă în situa
ția de a suporta penalizări și do- 
bînzi pentru credite restante ga
rantate de forul tutelar. în con
dițiile ritmicității, colectivul nostru 
a depășit constant, în cele trei 
trimestre, sarcina de creștere a 
productivității muncii, a înregis
trat progrese vizibile în domeniul 
ridicării calității produselor. Toa
te aceste rezultate au influențat 
pozitiv indicatorii financiari : la 
prețul de cost au fost realizate e- 
conomii suplimentare de aproxi
mativ 1 milion de lei, iar valoa
rea beneficiilor date peste plan 
însumează 250 000 de lei.

în procesul întregii activități 
pentru perfecționarea organizării 
producției, pentru atingerea unor 
indici superiori s-a întărit convin
gerea întregului colectiv că posi
bilitățile și rezervele interne pot 
fi mobilizate și valorificate în con
tinuare numai dacă își concen
trează forțele în direcțiile hotărî- 
toare ale îndeplinirii planului, 
dacă nu se oprește la realizările 
dobîndite pînă la un anumit, mo
ment, oricît de valoroase ar fi ele. 
Spun aceasta întrucît, în anul vii
tor, colectivului nostru îi revin 
sarcini cantitativ și calitativ su
perioare, pe care le vom realiza în 
general cu actualele capacități de 
producție. Ceea ce presupune ca 
experiența acumulată în organiza
rea ritmică a producției să o dez
voltăm mai departe, în vederea ri
dicării activității economice și fi
nanciare a întreprinderii la un ni
vel și mai înalt, potrivit sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Trenul care te duce spre Salz
burg taie pădurea vieneză că
tre ceasurile amiezii. E o prive
liște liniștită și odihnitoare pe 
care împrejurimile Vienei ți-o 
oferă la tot pasul. De aceea 
ochii întîrzie cu voluptate pe 
dealurile împădurite ce coboară 
lin către ferasamenful căii fe
rate. „Aici, în mijlocul naturii 
adesea stau ore întregi...", spu
nea Beethoven despre cîmpiile 
și pădurile ce mărginesc Viena.

Pădurea vieneză îfi aduce a- 
minte, mai înainte de toate, de 
valsul celebru al lui Johann 
Strauss, dar ea a fertilizat deo
potrivă inspirajia celor mai 
mulfi din compozitorii ce și-au 
legat în secolele trecute nu
mele de „orașul muzicii".

O lași în urmă după ce ai 
străbătut un peisaj molcom de 
cîmpie și acolo unde te întîl- 
nești din nou cu apele Dunării, 
de care te-ai despărfit la Viena, 
trenul se oprește pentru un 
scurt popas. Orașul pe care-l 
privești de la fereastra vagonu
lui este Linz. Aici, ca și 
în cele mai multe coifuri ale 
Austriei, amintirea îfi recheamă 
mereu file din istoria arfei și 
de-a lungul drumurilor ești me
reu ispitit să confrunfi și să re- 
constiiui imaginea acestor 
locuri atunci cînd...

...Atunci cînd aici, la Linz, în 
toamna anului 1812 Beethoven 
a compus primele schife ale 
Simfoniei a Vlll-a, acea subli
mă pagină de diafană poezie... 
Atunci cînd în 1783, în scurtul 
său popas pe care l-a făcut în 
drumul spre Salzburg, Mozart 
a compus aici „dinfr-o răsu
flare" una din operele maturi
tății sale artistice, Simfonia 
K.V. 425, care poartă numele o- 
rașului. Chiar dacă istoricii care 
susfin că Mozart nu a fost un 
vizual ci numai un auditiv și că 
nu și-a iubit orașul natal au 
dreptate, atunci cînd te apropii 
de Salzburg începi să te în
trebi dacă totuși peisajul acesta 
cu atîfea mirifice reverberafii 
l-a lăsat insensibil pe genialul 
compozitor. Pășind aici pe ur
mele lui Mozart, caufi să re
constitui momentele viefii lui și 
mai ales să înfelegi ce tainice 
legături s-au stabilit între aces
te locuri și opera sa. Dacă te 
lași cuprins de reverii poetice, 
dacă privești de pe terasa cafe
nelei Winkler, într-o dimineafă 
cu soare irizat, dealurile încon
jurătoare pînă la casa lui Ștefan 
Zweig, dacă negurile înserării 
fe prind sub peretele sfîncos al 
orașului ce se repede abrupt 
spre acoperișul caselor, dacă 
spre amiază, atunci cînd soarele 
învăluie fotul în lumina lui cal
dă, fe oprești în fafa căsufei de 
lemn unde Mozart a scris „Flau
tul fermecat" sau dacă la cea
surile diminefii rătăcești pe dru
mul Alpilor sau spre Leo- 
poldskrom și privești lacul său 
argintiu ; sau dacă spre miezul 
nopfii te oprești mai mult și pri

vești apele repezi ale Sal- 
zach-ului care taie orașul, a- 
tunci înfelegi de ce unii au 
spus că aici și nu în altă parte 
trebuia să se nască Mozart.

Orașul are într-adevăr un 
farmec ieșit din comun pe care 
trebuie să-l cunoști la ceasurile 
diminefii, cînd magazinele nu 
și-au ridicat încă obloanele și 
cînd negurile mai plutesc dea
supra caselor și tîrziu, către 
miezul nopfii, cînd ultimii trecă
tori s-au retras spre casă. Co
linzi străzile sale înguste și co
tite, cu atîtea reminiscențe din 
Evul Mediu, contempli marile 
răscruci, te oprești în piețele 
cu fînfîni, intri la Festspielhaus 
unde se află vestita scenă de 
operă înconjurată de loji tăiate 
în piatră sau fe oprești în 
Domplatz, unde au loc mari 
spectacole în timpul festivalu
lui. Schubert spunea în 1825 
despre Salzburg că este un oraș 
„celebru prin priveliștile sale 
magnifice și împrejurimile lui". 
Priveliștile au rămas și astăzi 
magnifice, iar seninătatea, gran
doarea și poezia operei lui 
Mozart aici parcă-șl au izvorul. 
Casa lui Mozart o descoperi a- 
colo unde te aștepți mai puțin : 
la capătul unei străzi înguste de 
aproximativ 3 metri, de-a lun
gul căreia se înșiră parcă la 
nesfîrșit magazine cu embleme 
în fier forjat din secolul al 
XVIII-lea. Și după ce la ceasul 
înserării, cînd luminile inundă 
strada din toate vitrinele, cînd 
afluxul de trecători este atît de 
mare încîf trebuie să înaintezi 
cu greu în această forfotă ne
obișnuită de oameni, într-o 
mică piafetă te întîmpină o 
casă cu patru etaje pe care stă 
scris : „Mozarts Geburtshaus’. 
Aici e casa natală a lui Mozart 
asupra căreia, în noiembrie 
1846, se opriseră pline de e- 
mofie privirile lui Vasile Alec- 
sandri.

Dar Salzburgul, ca și Viena, 
nu perpetuează gloria clasicilor 
numai în camere de muzeu și 
în plăcile comemorative așe
zate pe zidurile caselor. E 
drept, nu poți să nu remarci a- 
tenfia cu care este marcat aici 
fiecare loc legat de viața Iul 
Mozart, de nașterea și pufinii 
ani ai viefii poetului Georg 
Trakl, de scurta trecere a lui 
Schubert. Te oprești la locurile 
legate de activitatea lui Max 
Reinhardt ; pentru că Salzbur
gul este deopotrivă vestit pen
tru ceea ce a realizat aici ma
rele înnoitor în arta teatrului 
ce a aflat un cadru adecvat 
pentru ideile lui originale și în
drăznețe.

Și totuși, Salzburgul și Viena 
nu sînf numai orașe muzeu. 
Festivalurile anuale ce se des
fășoară aici au adunat de-a 
lungul a zeci de ani fot ceea 
ce a avut mai de seamă arta 
interpretativă mondială.

Numele lui Mozart este dat 
și conservatorului din locali

tate pe care-l vizităm și unde 
ne oprim mai întîi în biblio
teca de peste 30 000 de vo
lume. Se află aici un adevărat 
centru de cercetare științifică 
ce se completează cu activi
tatea didactică propriu-zisă. 
Asistăm la cîteva repetiții și 
ne dăm seama că faima con
servatorului, școală cu vechi 
și temeinice tradiții, egală cu 
cea a Institutului de teatru 
Max Reinhardt din Viena, este 
cu fotul întemeiată. Actorul și 
muzicianul primesc în aceste 
conservatoare de artă o pregă
tire solidă și multilaterală, ce 
fac din el nu numai un in
terpret și ,un executant, ci mai 
ales un artist care gîndește. 
Cultul valorilor clasice, al ma
rilor opere contemporane, îl 
aflăm însă nu numai în sălile 
conservatoarelor, ci și în sălile 
de concert și de teatru. Cînd, 
seara, oficialitățile din Salzburg 
ne invită la un concert în noua 
sală a festivalurilor și ascultăm 
un program alcătuit din lucrări 
de Beethoven, Rchard Strauss 
și Șostakovici, sub bagheta di
rijorului Kurt Vöss, ne confir
măm încăodată impresiile 
culese la Viena. în Austria de 
astăzi întîlnești interpretări de 
aleasă calitate artistică.

După încheierea concertului 
stăm de vorbă cu dirijorul Kurt 
Vöss și cu fînărul pianist lo
calnic Gernot Sieber. Ca și alți 
muzicieni și oameni de teatru 
din Austria pe care i-am înfîlnit 
în acele zile și ei și-au ară
tat dorința de a vizita Româ
nia. Aflăm pretutindeni un in
teres deosebit pentru cultura 
noastră. Conversația sa înfiri
pă repede, avînd numeroase 
puncte de sprijin astăzi ca și 
în trecut. Uneori pornim mai 
de departe, din secolul trecut 
și evocăm anii de studenție 
pefrecuți aici de Eminescu, 
Slavici, Enescu, Ciprian Porum- 
bescu.

Vienezii au aplaudat în anii 
din urmă pe George Geor
gescu și au cuvinte elogioase 
despre Mircea Basarab. Mihai 
Brediceanu sau Ion Voicu. în 
presa literară austriacă, numele 
unor scriitori români începe să 
apară din ce în ce mai des, 
cel al lui Tudor Arghezi fiind 
rostit cu respectul datorat u- 
nui mare scriitor. Schimbăm 
impresii cu privire la turneul 
Filarmonicii din Viena în țara 
noastră, la însușirile unor di
rijori ca Herbert von Karajan 
sau Hans Swarowski, ca și a 
celebrului tenor Anton Der- 
mota ; perspectivele sînt pe 
acest fărîm îmbucurătoare și o 
tradiție îndelungă își află 
astăzi expresia în spiritul de 
înțelegere, de simpatie și de 
dorință reciprocă dé a cu
noaște cît mai adînc valorile 
culturale dăruite omenirii de-a 
lungul secolelor de popoarele 
român și austriac.

Valeriu RÄPEANU



A DOUA REUNIUNE A PIEȚII COMUNE „1N CINCI" ÎNCHEIEREA vizitei în italia Ultima rundă

I»Nici o speranță de concesie Â DELEGAȚIEI C. C. AL P. C. R, a convorbirilor

din partea Parisului"
I BRUXELLES. Luni dimineața a 

început sesiunea Consiliului minis
terial al Pieței comune. Aceasta 
este cea de-a doua sesiune de la 
ruptura din 30 iunie, la care Franța 
nu participă.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează o serie de probleme cu ca
racter tehnic, cum ar fi discuta
rea bugetului comisiei pe 1966, 
precum și adoptarea unor noi mă
suri tarifare începînd de la 1 ia
nuarie 1966, în conformitate cu o 
serie de hotărîri anterioare. Scopul 
sesiunii este însă discutarea căilor 
prin care să fie readusă Franța la 
masa tratativelor pentru a se pune 
capăt actualei crize din C.E.E. Dis
cuțiile nu vor avea loc, după cum 
subliniază observatorii, în cadrul 
sesiunii propriu-zise, ci în afara

ședințelor. Ele se vor axa pe cu
noscutul plan al ministrului de ex
terne belgian, Paul Henri Spaak, 
care preconizează organizarea u- 
nei conferințe interguvernamenta- 
le a „celor șase“ fără participa
rea comisiei Pieței comune, față 
de care Franța manifestă serioase 
reticențe.

Perspectivele găsirii unei soluții 
sînt, însă, tot atît de îndepărtate 
ca și în momentul declanșării cri
zei. După cum subliniază observa
torii din Bruxelles, aceste pers
pective s-au diminuat după dis
cursul pronunțat în Adunarea Na
țională franceză de Maurice 
Couve de Murville, care a făcut 
cunoscut că Franța consideră că a 
sosit timpul „unei complete revi
zuiri a relațiilor intercomunitare“.

★ ★

ziarul

Mur- 
crizei

Comentînd acest discurs 
„LE FIGARO" scrie:

„Intervenția lui Couve de 
ville, in partea consacrată 
Europei, are un merit : acela al cla
rității. Parisul își afirmă condițiile 
pentru orice reluare a negocierilor 
de la Bruxelles. Este inutil ca ele să 
fie reluate, chiar și pe baza propu
nerilor franceze, declară Couve de 
Murville, atîta timp cît nu se va 
ajunge la un acord asupra rolului 
«comisiei» și «consiliului».

Guvernul francez cere deci o «re
vizuire de ansamblu», permițînd 
«definirea condițiilor normale de 
cooperare între cei șase». Revizui
rea acestora trebuie, desigur, să se 
opereze în sensul dorit de condu
cătorii francezi : abandonarea re
gulii majorității ; eliminarea orică
rei puteri supranationale și a tot ce

poate duce la aceasta ; comisia tre
buie să se mulțumească cu un rol 
pur consultativ ,• consacrarea supre
mației guvernelor, care trebuie să 
aibă ultimul cuvînt.

Toate aceste păreri, după cum se 
știe, se opun dorințelor celor cinci 
parteneri.

Se înțelege că adepții cei mai în
verșunați ai supranaționalității se 
neliniștesc... Ei apreciază că afirma
țiile lui Couve de Murville nu lasă 
să se întrevadă nici o licărire, nici 
o speranță de concesie din partea 
Parisului. Și că, departe de a alun
ga norii... declarațiile de miercuri 
nu fac declt să-i îngroașe'.

ROMA 25. — Corespondentul
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Intre 11 și 25 octombrie 1965 
o delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a 
făcut o vizită în Italia la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian. Din delegație, 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
au făcut parte tovarășii Vasile Vîl- 
cu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef adjunct de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, redactor 
șef adjunct al ziarului „Scînteia“, 
Coriolan Atanasiu, activist la C.C. 
al P.C.R.

în timpul vizitei, delegația a avut 
întîlniri la secțiile externă, cultu
rală, editorială, ideologică, organi
zatorică, munca de masă, economi
că, presă și propagandă ale C.C. 
al P.C.I., precum și la redacția zia
rului „L’Unita“.

Delegația C.C. al P.C.R. a depus 
o coroană de flori la mormîntul 
lui Palmiro Togliatti, de la cimiti
rul Del Verano din Roma.

Delegația a vizitat Federațiile 
partidului, din Roma, Bari, Taranto, 
Torino și Livorno, unde a avut con
vorbiri cu conducători și activiști 
ai federațiilor și organizațiilor lo
cale, s-a întîlnit cu oameni ai mun
cii din localitățile respective. Cu 
acest prilej, delegația a fost infor
mată despre activitatea organiza
țiilor P.C.I. și, totodată, a înfățișat 
munca Partidului Comunist Ro
mân, succesele obținute în opera de 
construire a socialismului. Au fost 
vizitate întreprinderile industriale

„Italsider“ din Taranto și „Olivetti“ 
de la Ivrea-Torino, instalații por
tuare din Livorno, unități agricole, 
instituții de artă și cultură. De a- 
semenea, delegația a avut întîlniri 
cu primarii și membri ai Consilii
lor municipale din Bari, Torino, 
Livorno, Grugliasco.

La sfîrșitul vizitei în Italia, de
legația C.C. al P.C.R. a avut o con
vorbire la sediul C.C. al P.C.I. cu 
tovarășii Luigi Longo, secretar ge
neral al C.C. al P.C.I., Mario Ali- 
cata, Pietro Ingrao, Giancarlo Pa- 
jetta, membri ai Direcțiunii P.C.I. 
și ai Secretariatului C.C. al P.C.I., 
Arturo Colombi, membru al Direc
țiunii P.C.I., Giuliano Pajetta și 
senatorul Antonio Roasio, membri 
ai C.C. al P.C.I.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes reciproc privind 
activitatea celor două partide, si
tuația internațională și mișcarea 
comunistă și muncitorească mon
dială. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, în 
spiritul prieteniei și frăției care 
leagă cele două partide.

Întîlnire cu conducători 
ai P.S.I.U.P.

în cursul zilei de luni, delegația 
C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a avut o întîlnire 
cu tovarășii Tullio Vechietti, se
cretar general al Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare, 
Francesco Lami, membru al Direc
țiunii, Pino Tagliazucchi, membru 
al Consiliului Național al P.S.I.U.P. 
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

GRECIA

Wilson-Smith
SALISBURY 25 (Agerpres). — 

Luni seara a sosit la Salisbury pri
mul ministru britanic, Harold Wil
son, într-o încercare de ultim mo
ment de a împiedica proclamarea 
unilaterală a independenței Rhode
sien La aeroportul capitalei rhode- 
siene, premierul britanic a fost în- 
tîmpinat de o mulțime de peste 
6 000 de africani care scandau nu
mele lui Joshua Nkomo, lider al 
mișcării de eliberare a populației 
africane din Rhodesia, și lozinca 
„Un om, un vot“, care exprimă vo
ința africanilor de a obține dreptul 
la vot și accesul spre viața politică 
și conducerea statului.

★

MOSCOVA. Agenția TASS a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu planurile de transfor
mare a Rhodesiei de sud într-un 
stat rasist de tipul Republicii Sud- 
Africane. Agenția subliniază că 
Uniunea Sovietică nu va recu
noaște regimul rasist în Rhodesia 
de sud și „va colabora cu țările 
africane pentru a sprijini prin 
orice mijloace poporul Zimbabwe 
în lupta lui dreaptă pentru liber
tate și adevărata independentă 
națională'.

PEKIN. Delegația condusă da 
tovarășul Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și teleco
municațiilor al Republicii Socia
liste România, care a făcut o vi
zită în R. P. Chineză, a părăsit la 
25 octombrie Pekinul, plecînd 
spre patrie. La aeroport, delega
ția a fost condusă de Ciu Sue-fan, 
ministrul poștelor și telecomuni
cațiilor al R. P. Chineze, și de alte 
persoane oficiale, 
menea,' prezent 
prim-secretar al 
mâne din Pekin.

OSLO. Comitetul pentru de
cernarea Premiului Nobel a 
anunțat că Premiul Nobel 
pentru pace pe anul 1965 a 
fost acordat Fondului Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru copii (U.N.I.C.E.F.).

A fost, de ase- 
Agop Bezerian, 
ambasadei ro-

VIENA. La 25 
ședințele Austriei, 
primit jurămintul 
vernului interimar 
rii fostului guvern
cancelarul Josef Klaus și 
cancelarul Bruno Pitterman.

octombrie, pre- 
Franz Jonas, a 
din partea gu- 
condus de lide- 

de coaliție, 
vice-
W

MONTEVIDEO. La 24 octombrie la Montevideo a avut loc un mi
ting la care au luat parte aproximativ 5 000 de persoane. Acesta este 
primul mare miting public permis de guvern după instituirea măsuri
lor excepționale de securitate. Participanții au cerut imediata anulare a 
măsurilor excepționale ’ .... __
trlva greviștilor, cît și

de securitate și a sancțiunilor economice împo- 
eliberarea tuturor fruntașilor sindicali arestați.

GiscardVARȘOVIA. Valery
d’Estaing, ministrul finanțelor și 
economiei al Franței, și-a încheiat 
vizita în Polonia. În timpul vizitei, 
ministrul francez a semnat un a- 
cord comercial pe termen lung 
Intre Franța și Polonia și a avut 
convorbiri cu Wladyslaw Gomul
ka, Jozef Cyrankiewicz și cu alți 
conducători polonezi. In încheie
rea vizitei a fost dat publicității 
un comunicat comun franco-polon.

Trupele interamericane Vizita tovarășului

au ocupatSanto-Domingo
Todor Jivkov
în U. R.S.S

© Dezarmarea poliției dominicane
• Manevrele cercurilor de dreapta

La New York a fost creată o 
nouă organizație de luptă împo
triva politicii americane tn Orien
tul îndepărtat — „Americanii 
pentru revizuirea politicii în 
Orientul îndepărtat". Organizația 
este susținută de numeroase per
sonalități, printre care Roger 
Baldwin, fondatorul Uniunii ame
ricane pentru drepturile civile, și 
Norman Cousins, directorul revistei 
„Saturday Review and Literaturre". 
Numărul studenților care au ținut 
reuniuni de inaugurare a organi
zației în cele 40 de universități 
tn care au fost create secții ale 
organizației se ridică la 25 000. 
Scopul principal al organizației 
este desfășurarea pe plan națio
nal a luptei împotriva actualei po
litici americane în Asia de est.

ATENA 25 (Agerpres). — Tribu
nalul din Atena a dat sîmbătă sen
tința în procesul a opt tineri ares
tați joia trecută pentru participa
re la demonstrații, condamnîndu-i 
la închisoare pe termene între 20 
și 40 de zile. Agenția France Presse 
transmite din capitala Greciei că 
„se constată o înrăutățire a clima
tului politic, ca urmare a arestă
rilor operate în ultimul timp în 
rîndul forțelor democratice“. A- 
ceste măsuri sînt criticate de Uni
unea democrată de stînga, E.D.A., 
precum și de Uniunea de centru.

Agențiile de presă menționează 
că politica guvernului Stephano
poulos este dezaprobată și de unele 
personalități ale actualului cabinet, 
printre care ministrul coordonării 
economice, Mitsotakis.

SANTO-DOMINGO 25 (Ager
pres). — Trupe aparținînd forțelor 
interamericane din Republica Do
minicană au ocupat luni orașul 
Santo-Domingo, unde în ultimele 
zile s-au petrecut grave incidente 
între poliția dominicană și civili 
înarmați. Imediat după ce patru
lele alcătuite din militari nord-a- 
mericani și din alte țări latino-ame- 
ricane și-au făcut apariția pe stră
zile capitalei, ele au început să 
dezarmeze pe membrii poliției do
minicane și să percheziționeze di
ferite clădiri în căutarea de arme. 
Un contingent de aproximativ 20 
de militari nord-americani a luat 
poziție în fața casei ocupate de 
fostul președinte al țării, Jüan 
Bosch, pentru „a-i asigura protec
ția“.

Corespondenții occidentali men
ționează că în ultimele zile între 
guvernul provizoriu și comandan
ții armatei dominicane au izbucnit 
disensiuni. Aceștia din urmă au a- 
cuzat guvernul că „tărăgănează“ 
dezarmarea civililor și au amenin
țat cu o intervenție deschisă. 
Cercurile de dreapta, strînse în ju
rul comandanților armatei, au în
ceput să desfășoare, prin interme
diul unui post de radio clandestin, 
o campanie de atacuri împotriva 
guvernului provizoriu și a parti
dului „Mișcarea 14 iunie“ al fos
tului președinte Juan Bosch.

Potrivit ultimelor știri la Santo- 
Domingo situația este încordată. 
Școlile și magazinele au fost în
chise.

El NU ȘTIU

de mitralieră. 
Frontului Na-

CE-I AȘTEAPTA 
ÎN VIETNAM
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MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 25 oc
tombrie au sosit la Moscova, într-o 
vizită de prietenie, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, precum și membrii 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar : Jîvko Jivkov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Boian Bîlgaranov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, Stanko 
Todorov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și Tano Țolov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

La aeroport oaspeții bulgari au 
fost întîmpinați de L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., de membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., G. I. 
Voronov, președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., K. T. Ma
zurov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. V. Podgornîi și M. A. Suslov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S.

în aceeași zi, la Kremlin a avut 
loc o întîlnire a conducătorilor de 
partid și de stat sovietici cu dele
gația de partid și de stat din R. P. 
Bulgaria. în timpul convorbirii 
a avut loc un schimb de păreri în 
probleme prezentînd interes pen
tru ambele partide.

Da la 11 octombrie 
s-au închis oficial lis
tele de alegători. Un 
text aprobat de Consi
liul de Miniștri con
voacă pe alegători pen
tru a-l alege pe pre
ședintele republicii la 5 
decembrie. Partidele 
politice își fac acum 
ultimele pregătiri înain
tea campaniei propriu- 
zise, ocupîndu-se în 
special de problema 
candidaturilor.

în ultimele zile, în 
cadrul campaniei elec
torale, virtual deschisă, 
a apărut un nou candi
dat în persoana lui 
Jean Lecanuet, fost pre
ședinte al partidului 
M.R.P. ; el va purta 
„culorile" Centrului în 
compefifia pentru Ely
sée. în ordinea intrării 
în scena electorală, cei 
cinci candidați de pînă 
acum sînt următorii: Ti- 
xier-Vignancourf, repre- 
zentînd extrema dreap
tă ; Marcilhacy, liberal, 
fără de partid ; François 
Mitterrand, candidatul 
stîngii — sprijinit de par
tidul socialist (S.F.I.O.), 
partidul comunist, parti
dul socialist unificat, 
precum și de unele or
ganizații de masă, prin
tre care C.G.M. ; Paul 
Antier, din partea Miș
cării democrate și ță
rănești ; cel mai recent 
— Jean Lecanuet.

Încercînd să ilustre
ze intenfia sa de ,,a de
păși formațiunile poli
tice existente", acesta 
din urmă a demisionat 
de la conducerea M.R.P. 
spre a putea astfel re-

prezenta Centrul nu în 
numele unui partid, ci 
al unui curent „demo
crat, social și european", 
care ar putea fi expri
mat, consideră Leca
nuet, prin candida
tura sa.

Deși termenul de pre
zentare a candidaturilor 
încă nu s-a încheiat, se 
crede totuși că — după 
cum se exprimă ziarul 
„L'Aurore" — „cărjile 
sînt aproape făcute". A- 
celași ziar consideră că 
numărul candidafilor o- 
pozifiei de diferite nu- 
an|e este în prezent 
destul de mare.

între timp se anunjă 
noi precizări de poziții. 
Astfel, vineri și sîmbătă 
s-a desfășurat la Lyon 
cel de-al 62-lea congres 
al partidului radical. A- 
cesta a adoptat hofărî- 
rea de a sprijini candi
datura lui François Mit
terrand. Congresul l-a 
ales pe René Billières ca 
președinte al partidului, 
în locul lui Maurice Fau
re, care era partizan al 
sprijinirii lui Lecanuet. 
Acum mai rămîne ca și 
gruparea „independen
ților" să-și definească a- 
tifudinea. Centrul na
tional al independenți
lor și agrarienilor, nea- 
vînd un candidat pro
priu în alegeri, ar spri
jini, după cît se pare, 
candidatura lui Leca
nuet, așa cum preconi
zează o mpfiune ce va 
fi propusă la consiliul 
national al C.N.I.T., con
vocat pentru 4 noiem
brie.

Cu prilejul Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia la ambasadele române din 
Varșovia, Paris, Ulan Bator, Bel
grad, Phenian au avut loc recep
ții sau 
Varșovia 
expoziții 
aspecte 
mului în 
vitatea militarilor forțelor noastre 
armate.

cocteiluri. La Moscova, 
și Belgrad s-au deschis 
de fotografii, înfățișind 

din construcția socialis- 
țara noastră și din acti-

CAIRO. A fost semnat acordul 
comercial și de plăți între 
R.A.U. și Bulgaria pe perioada 
1966—1970 și un acord cu privire 
la colaborarea economică intre 
cele două țări pe aceeași peri
oadă.

ca faza
a campa- 
să încea-

Ținînd seama de po
ziția radicalilor și a altor 
formajiuni de centru, 
ziarul „Paris Jour" se în
treabă dacă există acel 
centru pe care ar vrea 
să-l cucerească Leca
nuet, căci din el nu mai 
rămîne decît M.R.P., ai 
cărui alegători, după 
cum arată același ziar, 
votează în multe împre
jurări pentru președin
tele de Gaulle. Totuși, 
Lecanuet a afirmat că nu 
se va retrage și că „va 
merge pînă la capăt", 
confinuîndu-și 
solitar”.

Se așteaptă 
cea mai activă 
niei electorale
pă după ce va exista o 
confirmare oficială și pu
blică din parfea gene
ralului de Gaulle cu pri
vire la candidatura sa. 
Săpfămînalul partidului 
guvernamental U.N.R., 
„Notre Republique", 
consideră că generalul 
de Gaulle va candida 
pentru o nouă perioadă 
de 7 ani. Se așteaptă ca 
decizia sa să fie cunos
cută în următoarele cî- 
feva zile.

Waldeck Rochet, se
cretarul general al Par
tidului Comunist Fran
cez, a declarat dumini
că : „încă de pe acum 
este clar că bătălia se 
va da între cei doi can
didați principali : de 
Gaulle și François Mit
terrand, candidat unic 
al întregii stingi fran
ceze”.

Al. GHEORGHIU

CONFERINȚA ȘEFILOR DE STATE 
Șl GUVERNE AFRICANE

Congresul P.C. dm Belgia

Șl^a încheiat lucrările
specialACCRA 25. — Trimisul 

Agerpres, Aurel Dumitrescu, trans
mite : La Conferința șefilor de state 
și guverne africane de la Accra a 
fost adoptat, sub forma unei decla
rații, textul rezoluției cu 
vire la refugiații politici 
Africa. Ea prevede, printre al-

pri- 
în

LOME. Adunarea Națională a 
Republicii Togo a adoptat recent 
primul plan cincinal de dezvoltare 
economică pe perioada 1966— 
1970. Principala sarcină a cincina
lului constă in crearea condițiilor 
necesare pentru consolidarea in
dependentei economice și finan
ciare a țării.

cum informează 
superior pentru 
N.A.T.O. din lz-drept al

unele posturi-cheie ale a- 
deținute anterior de greci, 
numiți acum ofițeri turci, 

puse de că- 
politici din 
refuzul Gre-

ATENA. După
Comandamentul 
flancul 
mir, în 
cestuia, 
au fost
Aceste schimbări sînt 
tre unii observatori 
Atena în legătură cu 
ciei de a retrimite eșalonul său 
în componența acestui comanda
ment. Eșalonul grec a fost retras 
anul trecut din Izmir, ca urmare 
a conflictului greco-turc in pro
blema Ciprului.

CAPE KENNEDY. Lansarea na
vei cosmice „Gemini-6" cu Walter 
Schirra și Thomas Stafford la 
bord, prevăzută pentru 16,41 GMT, 
a fost anulată. Directorul expe
rienței „Gemini-6", Christopher 
Kraft, a luat această hotărire în 
urma dispariției rachetei de tip 
„Agena" lansată mai înainte, și cu 
care „Gemini-6" urma 
o întîlnire în spațiu.

să realizeze

Două fotografii con
cludente...

in porturile de pe 
coasta sud-vietnameză 
sosesc mereu nave a- 
mericane din care se 
descarcă cele mai per
fecționate tipuri de mij
loace de luptă. Ele se 
îndreaptă apoi spre 
bazele militare de unde 
pornesc raidurile îm
potriva forțelor patrio
tice și a populației ci
vile. Flăcăi din Califor
nia și Alabama, din 
Iowa și Michigan, înar
mați pînă in dinți și 
dotati cu un echipa
ment variat, „pentru 
orice împrejurări im
previzibile", calcă pe 
pămîntul Vietnamului 
în speranța că, după Î2 
sau 18 luni de aventuri 
prin junglă, se vor în
toarce cu o mult rîv- 
nită sumă în dolari la 
soțiile sau logodnicele 
lor. Pășesc Încrezători 
— aproape toți au tre
cut prin școlile de pre
gătire pentru războiul 
de partizani. Plasa îm-

potriva țînțanlor 
ailă la îndemină într-o 
cutie de nailon prinsă 
de centură. Eficienta 
pastilelor împotriva 
mușcăturilor de șarpe 
este incontestabilă. Au 
și cile o busolă pentru 
cazul cînd s-ar rătăci 
prin junglă. Nu cunosc 
limba vietnameză, dar 
dispun de un ghid de 
conversație și este su
ficient — li s-a spus 
— să indice pe ghid 
un text în engleză, să 
zicem: „Ajutafi-mă să 
ajung la o bază ame
ricană și guvernul meu 
vă va recompensa“, 
pentru a ieși și din a- 
ceastă dificultate.

In Vietnam sînt nu
miți „copiii mamei". Ei 
nu știu ce-i așteaptă 
o dată sosiți pe aceste 
meleaguri. Cei mai 
multi nu reușesc să se 
folosească de echipa
mentul de multe kilo
grame pe care-1 poartă 
și care le dă atita sigu
ranță de sine, căci 
jungla li împroașcă cu

rafale 
Ostașii 
țional de Eliberare au 
dobîndit priceperea de 
a face să se prăbușeas
că sub loviturile lor 
pînă și mari bombar
diere supersonice. Ei 
au descoperit și punc
tele nevralgice ale 
helicopterelor, pe care 
experții militari ame
ricani le consideră ca 
fiind mijloacele cele 
mai eficiente de luptă 
împotriva partizanilor.

Cercurile militariste 
americane au contat 
pe o victorie rapidă in 
războiul pe 
împotriva 
vietnamez, 
și-au sporit 
resc necontenit efecti
vele în Vietnamul de 
sud, deși își intensifică 
bombardamentele în 
Vietnamul de nord, 
ele se împotmolesc 
tot mai mult în mlaști
na unui război greu, în 
care pier alifia mili
tari americani.

Al. C.

care-1 duc 
poporului 

Dar, deși 
și își spo-

BAZA SOLUȚIONĂRII PROBLEMEI VIETNAMEZE
Un interviu al lui Fam Van Dong

HANOI 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția VNA, Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam, a acordat un interviu 
unui redactor al ziarului japonez 
„Mainichi Shimbun“. întrebat în 
legătură cu propunerile S.U.A. 
pentru convorbiri de pace în pro
blema Vietnamului fără condiții 
prealabile, Fam Van Dong s-a re
ferit mai întîi la acțiunile agresi
ve ale S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam și împotriva Vietnamului de 
sud, adăugind: „Deîndată ce im
perialiștii 
gresiunea 
vor pune 
împotriva 
își vor retrage trupele și arma-

„Deîndată ce 
americani vor înceta a- 
împotriva Vietnamului, 
capăt raidurilor aeriene 
Vietnamului de nord și

mentul 
pacea va

La o întrebare referitoare la ac
tualitatea poziției în patru puncte 
a guvernului R. D. Vietnam în ce 
privește o eventuală începere de 
tratative, Fam Van Dong a decla
rat : „Poziția în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam este pe 
de-a-ntregul conformă principale
lor prevederi politice și militare 
ale acordurilor de la Geneva din 
1954. Ea constituie singura bază 
pentru soluționarea problemei viet
nameze. Guvernul Statelor Unite 
trebuie să declare în mod solemn 
că acceptă această poziție în patru 
puncte, înainte de a se putea pre
coniza o reglementare politică a 
problemei Vietnamului“.

din Vietnamul de sud, 
fi restabilită în Vietnam“.

tele, că statele membre ale 
O.U.A. nu vor tolera pe teritoriul 
lor nici o activitate împotriva altor 
state membre ale organizației. Re
zoluția cuprinde, de asemenea, un 
articol potrivit căruia statele afri
cane s-au angajat să procedeze la 
consultări bilaterale și multilatera
le în vederea rezolvării oricăror 
conflicte de ordin rasial, religios, 
etnic etc, și să nu folosească pro
blema refugiaților ca sursă de dis
pute între statele africane. Ele se 
angajează să garanteze securita
tea refugiaților politici din terito
riile africane ce nu și-au căpătat 
încă independența acordîndu-le 
sprijin în lupta pentru eliberarea 
țărilor lor.

Situația din
DJAKARTA 25 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor postului de ra
dio Djakarta, unități ale armatei 
indoneziene sprijinite de tancuri 
și care blindate au supus 
percheziții amănunțite 
cartierele capitalei. Se 
totodată, că autoritățile 
au continuat măsurile 
împotriva persoanelor cu vederi 
democratice din diferite instituții 
și ministere din Djakarta. Au fost 
astfel demise din funcțiile lor nu
meroase persoane din sectorul în-

unor 
unul din 

anunță, 
militare 

represive

BRUXELLES 25 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XVI-lea Congres al P.C. 
din Belgia. Delegații au discutat și 
au aprobat în unanimitate raportul 
C.C. al P.C. 
la congres 
președintele 
Comitetului 
adoptate pe
trasează programul comuniștilor 
belgieni în lupta lor pentru men
ținerea păcii în întreaga lume, 
pentru ieșirea Belgiei din N.A.T.O., 
pentru lărgirea libertăților demo
cratice ale oamenilor muncii bel
gieni.

din Belgia, prezentat 
de Ernest Burnelle, 

partidului. Raportul 
Central și rezoluțiile 
marginea raportului

Indonezia
vățămîntului superior, din Minis
terul Muncii, Frontul Național și 
Municipalitatea din Djakarta.

Agenția France Presse, în legă
tură cu aceste acțiuni, arată că 
campania de înlăturare a elemen
telor democratice și a comuniști
lor „dusă de armata indoneziana 
nu a slăbit, în ciuda apelurilor re
înnoite ale președintelui Sukarno 
și ministrului de externe Su- 
bandrio de a se pune capăt răzbu
nărilor“.

TOKIO. Neliniștite 
rea pe care au luat-o 
protest ale populației împotriva 
ratificării tratatului încheiat cu 
Coreea de sud, autoritățile japo
neze au organizat la Tokio o con
sfătuire a procurorilor și repre
zentanților Direcției secus^Stii 
sociale a Japoniei pentru a -sta
bili măsurile ce urmează a fi luate 
înîpotriva participanților la mitin
gurile și demonstrațiile de protest. 
În cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ministrul justiției, Milsujiro 
Ishii, a declarat că organele procu- - 
raturii vor lua „măsuri hotărite' 
față de acei care luptă împotriva 
ratificării Tratatului japono—sud- 
coreean.

de amploa- 
acțiunile de

BERLIN. W. Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, l-a primit pe A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ? .- 
terne al U.R.S.S., care, la invitația 
guvernului R. D. Germane, a făcut 
o vizită la Berlin. în aceeași zi, 
A. A. Gromîko a părăsit Berlinul, 
plecînd spre patrie.

ATENA. Se pare că Consiliul 
municipal din Rhodos a hotă- 
rît „să înfrunte“ profețiile Oraco
lului de la Delphi. Oracolul spu
nea că — 4---------- ■
construi 
una din „cele șapte minuni' __
lumii antice — va atrage după 
sine dezastrul asupra întregii 
Grecii. Or, consiliul a luat în 
dezbatere construirea unui nou co
los, nu din bronz, ci din aluminiu. 
Noul colos ar urma să fie înălțat 
pînă în 1968 Ia intrarea în golful 
Rhodos. Pentru construirea sa sînt 
prevăzute cheltuieli de ordinul a 
100 milioane drahme.

orice încercare de a re- 
„colosul din Rhodos“ — 

i" ale
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