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© Măsuri cu viață scurtă ® Calitatea pro
ducției și implicațiile ei financiare • Aș
teptați ultimul tren ? • Control bancar
preventiv și cît mai eficient

Majoritatea colectivelor de în
treprinderi din regiunea Argeș se 
străduiesc ca o dată cu îndeplini
rea lună de lună a planului pe a- 
cest an, să fabrice produse de un 
înalt nivel tehnic și calitativ. Ele 
se ocupă stăruitor de traducerea 
în viată a sarcinii trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului, care 
a subliniat că îmbunătățirea calită
ții produselor trebuie să constituie un 
obiectiv esențial al întregii activități 
economice. Produsele fabricate de 
Uzinele din Govora, de întreprin
derea de tananti din Pitești^ și al
tele se bucură de apreciere în rîn- 
durile beneficiarilor.

Din păcate, unele întreprinderi 
— „Textila“ Pitești, Uzina de pie

se auto Colibași, combinatele de 
industrializare a lemnului din Pi
tești și Rm. Vîlcea, unitățile fo
restiere Brezoi, Curtea de Argeș 
și Drăgășani — livrează anumite 
produse ale căror însușiri calita
tive nu corespund cerințelor și exi
gențelor beneficiarilor. Din această 
cauză, volumul refuzurilor se 
menține la un nivel ridicat : în 
nouă luni, unora dintre întreprin
derile din regiune li s-au respins 
produse in valoare totală de peste 
17 milioane lei.

De la început aș vrea să subli
niez că aceste neajunsuri nu se 
datoresc unor greutăți obiective, ci 
sînt rezultatul insuficientei preocu
pări din întreprinderile respective

pentru realizarea de produse de 
calitate ireproșabilă, pentru ridi
carea prestigiului „mărcii“ fabri
cii. Este pozitiv faptul că între
prinderea „Textila“ și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe nouă luni. 
Dar aceste rezultate nu pot 
fi socotite satisfăcătoare dacă 
se ține seama că fabricii i s-au 
respins produse în valoare de 
3 584 000 lei. Această situație a 
mai fost criticată în ziarul „Scîn- 
teia“, la sfîrșitul lunii mai a. c. 
(După publicarea articolului, condu
cerea direcției generale de resort a 
dat redacției toate asigurările că a 
luat măsuri pentru a lichida în cel 
mai scurt timp neajunsurile din ac
tivitatea întreprinderii — n. r.J. 
Totuși, în registrele recepționeri- 
lor comerțului au fost consemnate 
în continuare defecte, ca : pete de 
vopsea, fire lipsă în bătătură, 
dungi în urzeală, devieri de ca
rouri, margini strîmbe, vopsiri ne
uniforme.

Căror cauze se datoresc, după 
părerea noastră, aceste defecte ? 
Alergînd după rezultate cantitative 
în îndeplinirea planului, conduce
rea întreprinderii a neglijat apli-
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CRAIOVA. Blocuri de locuințe pe Calea Severinului
Foto : Gh. Vințilă
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Combinatul 
Chimic Borzești. 
în secția de 
purificare a a- 

cetilenei

Foto :
M. Andreescu

carea unor măsuri pentru respèc- 
tarea cu strictețe a procesului teh
nologic. De exemplu, prin micșo
rarea temperaturii și a timpului 
de fierbere la faza de vopsire au 
fost finisate cantități mai mari de 
fire, dar rezistenta acestora la lu
mină și spălare nu a corespuns

Nicolae HIRIZAN
directorul sucursalei regionale 
Argeș a Băncii Naționale

(Continuare în pag. a V-a)

Festiva 
filmului

La cinematograful „Re
publica“ din Capitală a 
Început ieri Festivalul 
filmului sovietic. Pentru 
deschidere a fost ales fil
mul „A fost odată un 
moș și o babă“, realizat 
de reputatul regizor Gri
gori Ciuhrai. Dezba
tere etică despre fe
ricire și demnitate, fil
mul a fost prezentat anul 
acesta la Festivalul de la 
Cannes, unde interpre
ta rolului bătrinei, Vera 
Kuznețova, a primit o 
mențiune specială. Al 
doilea film din festival 
va fi „Tatăl soldatului“, 
în regia lui Rezo Ci- 
heidze. Interpretul prin
cipal, Sergo Zakariad
ze, a fost distins cu 
premiul de interpretare 
masculină la Festivalul 
de la Moscova 1965.

In continuare, progra
mul cuprinde filmele : 
„Căpitanul zero", inspi
rat din via/a marinarilor 
și pescarilor sovietici 
din Baltica (regia: Leo
nid Lemanis, protagonist 
Edward Pavuls) -, „Furtu
nă deasupra Asiei“, re
constituire a unei pagini 
istorice din timpul răz
boiului civil, film tur
nat în regia lui Ka
mil larmatov ; ecrani
zarea celebrei Diese a 
lui Cehov „Trei surori" 
— în regia lui Samson 
Samsonov/ „Credeți-mă,

oamenii", film în care 
regizorii 1. Gurin și V. 
Berenșlein analizează ca
zul unui delicvent de 
drept comun. în Înche
ierea festivalului va fi 
prezentat la cinemato
graful Patria (pe ecran 
panoramic) filmul-balet 
„Frumoasa din pădurea 
adormită“, pe muzica 
lui Ceaikovski.

★
Cu prilejul deschide

rii festivalului, Mihnea 
Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, a vorbit despre 
succesele obținute de ci
nematografia sovietică în 
ultimul timp și a pre
zentat publicului dele
gația de cineaști compu
să din : Margareta Volo
dina, Galina Polskih, 
Samson Samsonov și Va
sili Livanov.

La spectacol se aflau 
Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutu
lui român pentru rela
țiile culturale cu străi
nătatea, funcționari su
periori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, 
I. K. Jegalin, ambasado
rul U.R.S.S. la Bucu
rești, și membri ai am
basadei, membri ai cor
pului diplomatic.
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Congresul al IX-lea al partidului 
a acordat o atenție deosebită pro
blemelor educării și formării omu
lui nou — însuflețit de idealurile 
nobile ale socialismului, de princi
piile moralei comuniste, cu un larg 
orizont cultural. Știința pedagogică, 
cercetătorii în acest domeniu sînt 
chemați să aducă o contribuție sus
ținută la realizarea acestor sarcini 
puse de partid.

în anii construcției socialiste, la 
noi în tară s-au pus bazele unei pe
dagogii noi, științifice,. îndreptate 
spre promovarea unei orientări rea
liste a învățămîntului de toate gra
dele, a muncii de cercetare în acest 
domeniu. Institutul de științe peda
gogice și-a adus contribuția la a- 
ceastă activitate elaborînd nume
roase studii și lucrări de teorie și 
practică pedagogică, valorificînd 
moștenirea noastră pedagogică. în 
rîndurile de față vreau să aduc în 
discuție o problemă a cărei semni
ficație socotesc că poate să suscite 
interes și dincolo de cercul cercetă
torilor din domeniul pedagogiei.

Numeroși colegi susțin că sarcina 
pedagogiei ca știință se restrînge 
numai la perioada școlarității sau 
la educarea tinerei generații, mai 
ales. După părerea mea, acest mod 
de a vedea lucrurile este unilateral. 
Se știe că, sub îndrumarea partidu
lui, în țara noastră se desfășoară o 
vastă operă de educare și cultura
lizare a maselor — la toate vîrstele. 
Organizațiile de partid și obștești 
au permanent în centrul preocupă
rilor lor munca politico-educativă 
în rîndurile oamenilor muncii de 
diferite categorii, ca parte inte
grantă a operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste. în cluburi, 
cămine culturale, universități popu
lare, prin presă, radio, televiziune, 
cinematografie etc. se urmărește a- 
celași înalt țel — educația comu
nistă a membrilor societății noas
tre. Putem spune, fără teamă că 
exagerăm, că alături de pedagogii 
de profesie îndeplinesc funcții pe
dagogice și toți cei ce lucrează cu 
oamenii : activistul de partid și de 
stat, medicul, inginerul, maistrul, 
brigadierul. Or, cred că în această 
vastă activitate educativă, în aceas
tă muncă de variate genuri cu 
oamenii trebuie să se țină seama 
neapărat de anumite cerințe peda
gogice, de legi științifice. Nesoco
tirea acestor legi duce, după cum 
arată numeroase fapte, la diminua
rea efectului educativ al acțiunilor 
întreprinse. Științei pedagogice, 
cercetării in acest domeniu vast și 
complex le revin, după părerea 
mea, îndatorirea să studieze temei
nic, aprofundat și multilateral a- 
ceste legi, să stabilească metodele 
cele mai potrivite și eficiente de 
educație.

Pe ce căi consider că se poate 
realiza acest deziderat? în primul 
rînd, prin extinderea cercetărilor 
în domeniul pedagogiei nu numai 
asupra dezvoltării omului pe par
cursul întregii sale vieți, ci și asu

pra diverselor forme de influență 
educativă în societatea noastră so
cialistă, a tuturor factorilor educa
ției comuniste : școala, familia, or
ganizațiile obștești, instituțiile cul
tural-educative, opinia publică etc. 
Socotesc că sarcina de bază a aces
tor cercetări complexe, pe planuri 
diferite, ar fi: studierea din punct 
de vedere științific a elementelor 
esențiale ale personalității în so
cialism, prezentarea . în sinteză a 
trăsăturilor moral-politice ale omu
lui zilelor noastre, constructor activ 
al socialismului și comunismului : 
descoperirea legităților formării și 
educării acestei personalități pe 
etape de vîrstă ; dezvăluirea multi
laterală a modalităților de acțiune 
conform acestor legități.

Prof. Petre BÄRBULESCU 
Institutul de științe 
pedagogice

Marea noastră proză 
dintre cele două răz
boaie, mai ales prin 
Rebreanu, a impus în 
atenția vremii dramele 
violente, din nenumă
ratele care se nășteau 
zilnic, ale familiei înte
meiate pe interese ma
teriale. Am copilărit la 
țară și-mi vor rămîne 
mereu în minte, tulbu
rătoare, scenele în care 
mireasa era trimisă la 
părinți acasă, la două 
zile după nuntă, pentru 
că nu adusese în casa 
socrilor și vițelul vacii 
care fusese promisă în 
zestre.

Ar fi neadevăraf dacă 
aș susține că astăzi toa
te familiile se întemeia
ză, mai presus de afini
tățile afective, pe per
fecte coincidente de i- 
dealuri. Am scris ani 
de zile articole de ga
zetă pe această proble
mă și am notat nu pu
ține cazuri triste, cu con
secințe mai mult sau 
mai pufin tragice, pro
venite din răbufnirile 
vechii mentalități des
pre căsătorie. Citez cî- 
ieva din memorie.

După ce încercase 
să-și înscrie de trei ori 
la facultate fiica, fără să 
reușească, și convingîn- 
du-se că aceasfa este 
foarte slab pregătită și 
lipsită de șanse, un tată 
oarecare, funcționar 
pînă atunci onorabil, a 
hotărîf s-o mărite. A

găsit un băiat, inginer, 
amator să se însoare 
imediat cu fata, după 
primele irei „vederi". 
Singura lui pretenție era 
să i se dea fetei o a- 
numită sumă ca zestre 
— o sumă frumușică. 
Tatăl a făcut rost de o 
parte din bani, iar res
tul i-a furat. A intrat la 
pușcărie, iar peste șase 
luni, inginerașul (care 
de fapt avea ca studii 
doar o școală medie de 
proiectări) a lăsat fata 
pe motiv că nu-i con
vine să aibă în familie 
un pușcăriaș...

Responsabilul stației 
de radioficare dintr-o 
comună a raionului Ca
lafat iubea enorm o 
fată. II iubea și ea, dar 
fiind foarte tineri, nu 
se gîndeau să se că
sătorească prea repe
de. Părinții vroiau însă 
„să scape de o gri
jă" și au hotărît s-o mă
rite pe fată cu un me
dic veterinar trecut de 
patruzeci de ani. Dis
perați, cei doi îndrăgos
tiți au fugit din comună 
tocmai în Moldova, la 
niște neamuri. Familia 
fetei i-a găsit, au luat 
fata, au dus-o acasă și 
au logodit-o cu forfa 
cu veterinarul. Fata a 
fugit din nou cu fînărul 
pe care-l iubea, părin
ții au prins-o iar și au 
bătuf-o îngrozitor, reu
șind, în cele din urmă, 
s-o căsătorească cu ve

terinarul, pe care l-am 
cunoscut și care mi-a 
spus o frază cumplit de 
cinică, pe care n-am ui
tat-o nici acum : „Lasă, 
domnule, că dragostea 
nu fine de foame".

Am citat aceste două 
cazuri triste ca să arăt 
cît de grea este uneori 
sarcina societății noas
tre de a curăfi de pe 
institu(ia familiei tot no
roiul de concepții și 
prejudecăți joase pe 
care l-a așezat, parcă cu 
ură fățișă, trecutul. De 
ce nu ne este oare 
nouă indiferent, ba 
chiar ne interesează în- 
fr-un grad atîf de înalt, 
soarta familiei, situația 
morală a omului cînd se 
află între cei patru pe
reți ai săi ? De ce nu 
suportăm și urîm filozo
fia lui „fiecare doarme 
cum își așterne", de ce 
întreaga noastră’ opinie 
publică sare cu afîta zel 
în sprijinul familiei ? Nu 
e altceva decît grija ne
mărginită pentru sănă
tatea morală a omului, 
grija pentru afirmarea u- 
nei concepții noi despre 
viață, convingerea în
temeiată pe un adevăr 
dovedii practic că, - în 
componența spirituală a 
aceluia pe care îl nu
mim cu respect con
structorul socialismului, 
se interferează în chip

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)
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LA ADĂPOSTUL JUNGLEI
Cătunul, așezat la cîțiva 

kilometri de orașul Vinh, 
era alcătuit din numai pa
tru case amplasate în ju
rul unui teren ce servea 
ca ogradă comună. Prin
tre case șerpuiau tranșee, 
iar peste ele, din loc în 
loc, fuseseră așezate bîr- 
ne pentru punți între lo
cuințe. Unul dintre aceste 
podețe era și locul de joa
că a doi copii ce se îm
prieteniseră în cursul ve
rii. Fong era din. partea 
locului ; Hai sosise din o- 
rașul Vinh, împreună cu 
maică-sa, croitoreasă, și 
doi frățiori, după ce casa 
lor fusese dărîmată de o 
bombă, iar ei scăpaseră 
cu viață ca prin minune 
Se jucau cu bucăți con
torsionate de aluminiu, 
mici roți dințate, aripi de 
rachetă sau minuscule a- 
gregate electrice culese 
din rămășițele avioanelor 
Cînd auzeau alarma sau 
sunetul săgetător al bom
bardierelor își părăseau 
joaca și alergau în tran
șee Lipiți de zidul de pă- 
mînt, stăteau prinși de 
mină, urmărind, cu ochii 
mari, sinistrele păsări de 
pradă și nourașii de fum 
pe care-i plasau pe cer

® Școlile - „obiectiv militar" ® Un 
camuflaj ad-hoc ® Ștafetele de noapte
bateriile antiaeriene. îm
pliniseră șapte ani, dar fe
țele lor erau mai mature. 
Nu-i impresionau explozii
le, și de îndată ce avioa
nele se îndepărtau în di
recția mării își vedeau cu 
pasiune de preocupări.

Intr-o zi i-am văzut pe 
cei doi prieteni la altă în
deletnicire — culegeau 
frunze uscate de' bambus. 
Frunzele acestea și-au re
căpătat vechea utilizare 
pe care le-au dat-o în anii 
războiul de rezistență 
ostașii dornici să-nvețe 
carte — aceea de tăblițe 
și caiete.

Noaptea următoare 
ne-am mutat din cătun. 
După ore de mers de-a 
lungul micilor diguri din
tre orezarii, la ceasul cînd 
soarele lumina doar cele 
mai înalte piscuri ale lan
țului Hong-Linh, am fost 
surprinși de melodia unui 
cor de copii răzbătînd 
dintr-un crîng. Peste cîte- 
va clipe vedeam un ta
blou emoționant : în pă

dure fusese amenajată o 
școală. Au fost răriți co
pacii, în loc de bănci s-au 
așezat scînduri, iar tabla 
fusese prinsă între doi co- 
cotieri. Unii copii aveau 
cărțile așezate pe cîte un 
scaun. în față, alții le ți
neau pe genunchi. Toți 
purtau pentru camuflaj 
pălărie încinsă cu o 
plasă de culoarea cîm- 
pului, iar bluzele sub
țiri le erau vopsite într-un 
verde-gălbui. In jurul cla
sei se reliefau acoperișu
rile adăposturilor.

Copiii erau la ora de 
muzică. învățătoarea, 
Nguyen Thi Hoang Yen, o 
fată chipeșă, absolventă 
de un an a Institutului pe
dagogic din Vinh, acum 
sfărîmat de bombe, ne 
spune că primele zile de 
școală au fost consacrate 
lecțiilor de apărare anti
aeriană a copiilor. Cursu
rile încep la 5 dimineața 
și țin pînă Ia 8 — perioa
dă relativ mai liniștită — 
dar chiar în prima zi co

piii au fost nevoiți să în
trerupă de trei ori învăță
tura și să intre în adăpost. 
Mai tîrziu, am aflat că în 
aceeași zi, în localitatea 
Quynh Lun, din apropie
rea orașului Vinh, fusese 
bombardată o școală de 
șapte ani, fiind uciși 12 
elevi, răniți 26 și 2 învăță
tori. O mostră de ce în
seamnă pentru ambiția 
americană un. „obiectiv 
militar".

în Vietnam, la flecare 
pas încerci un sentiment 
de admirație față de mun
citorii, țăranii, învățătorii, 
inginerii, medicii, de toți 
patrioții care, în poiida 
pericolelor permanente și 
a numeroaselor privațiuni 
pe care le impun agresiu
nea S.U.A., sînt stăpîniți 
de un optimism robust, își 
mobilizează toate resur
sele tizice și intelectuale 
pentru a preîntîmpina o 
întrerupere sau . chiar în
cetinire a procesului de 
înfăptuire a programelor 
elaborate de partid în toa
te domeniile vieții. Nu sînt 
oare demne de cea mai

Al. CIMPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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legătură cu aceasta. Comitetul 
partid a cerut ca prima aduna- 
generală a organizației de bază 
fie consacrată dezbaterii sar-

Harass

fl ' i

Toamna... Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)
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După alegerea noilor birouri ale organizațiilor de bază

VIATA
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PARTID

ft ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
© Același punct de plecare, dar de aici 
direcții diferite ® Se poate înainta aștep
ți nd ? ® încotro țintește ajutorul ® Perspec
tivă... pe ghicite

Etapa finală a lui 1965 a fost ata
cată din plin, iar dincolo de ea se 
zărește înălțată ștacheta urcușului 
în noul cincinal. în întreprinderi, 
toate preocupările sînt îndreptate 
spre îndeplinirea planului de pro
ducție la toți indicatorii, spre pre
gătirea condițiilor pentru o pro
ducție ritmică și de bună calitate 
încă din primele săptămîni ale a- 
nului viitor. Sub semnul acestui 
imperativ acționează acum, cu în
treaga lor energie, organizațiile de 
partid. în multe locuri, abia s-au 
terminat adunările de dări de sea
mă și alegeri. Noile birouri alese 
au pornit la' lucru.

Am vizitat în aceste zile mai 
multe organizații de bază din fa
brici și uzine din Capitală, Craiova, 
Brașov, Pitești, Tîrgoviște.

Cu ce să începem?
s-a...Așadar adunarea de alegeri 

terminat. Noul birou se găsește la 
început de drum. în alte dăți a- 
ceasta presupunea o anumită pe
rioadă de „rodaj“, de acomodare 
cu munca. Acum rodajul trebuie 
efectuat „din mers“, în condiții în 
care activitatea tuturor colectivelor 
de muncă trebuie să atingă cota 
de intensitate maximă.

Trecuseră patru zile de la data 
cînd avusese loc adunarea de ale
geri a organizației de bază din sec
ția autoutilitare de la uzina „Auto
buzul“ din Capitală. Un interval 
de timp foarte scurt, dar prin de
clanșarea imediată a acelui resort 
viu care este spiritul de inițiativă 
al biroului, el a fost valorificat 
printr-o activitate densă, bine o- 
rientată. Planul de măsuri stabilit de 
adunarea de alegeri, după cum re
marca tov. GHEORGHE BUNC-ET, 
secretarul organizației de partid, 
vizează activitatea pe un an întreg, 
dar înfăptuirea lui începe încă din 
prima zi.

— Bineînțeles — spunea el — eu 
consider că noi nu ne aflăm pro- 
priu-zis la început de drum. Fie
care birou nou ales este moșteni
torul unei bogate experiențe a or
ganizației de partid. Sarcina noastră 
este să folosim cît mai bine această 
experiență și să o ridicăm pe o treap
tă superioară. în mod firesc, noul 
birou și-a concentrat atenția spre 
problemele îmbunătățirii calității 
produselor, întăririi disciplinei etc., 
adică spre acele probleme asupra 
cărora adunarea de alegeri a pus 
un accent deosebit.

Firește, pretutindeni punctul de 
plecare este același : concluziile a- 
dunării de alegeri concretizate în 
planul de măsuri. Dar din același 
punct drumurile se răsfiră în ne
numărate direcții, potrivit specifi
cului fiecărui loc de muncă. 
Esențial este să nu se piardă din ve
dere că activitatea organizației de 
partid trebuie să urmeze o linie as
cendentă pe baza sporirii aportului 
propriu al fiecărui membru de partid, 
în acest sens este semnificativ 
ceea ce relata tov. NICOLAE ȘER- 
BĂNESGU, secretarul organizației 
de bază din secția apretură umedă 
a fabricii „Partizanul Roșu“ Brașov:

— Noi am considerat că analiza 
activității întregii organizații de 
bază trebuie să fie completată de 
un exam,en minuțios al muncii fie
cărui comunist în parte. Pe acest 
temei am trecut la o mai bună re
partizare a sarcinilor de partid. 
Acum important este să urmărim 
cum sînt înfăptuite sarcinile încre
dințate, să-i ajutăm pe toți comu
niștii să aducă o contribuție cît 
mai mare la activitatea organiza
ției de partid.

Comitetului orășenesc de partid Pi
tești. Nu era acesta un bun prilej 
pentru a îndruma noile birouri să 
treacă neîntîrziat la lucru, pentru 
a le ajuta să-și întocmească primul 
plan de muncă, să concentreze e- 
forturile comuniștilor spre princi
palele sarcini actuale ?

Inițiativa, spiritul de orientare al 
noilor birouri au o Însemnătate ho- 
tărîtoare, dar tot atît de impor
tant este sprijinul efectiv al comi
tetelor raionale și orășenești de partid. 
In raionul Tîrgoviște, în aproape 150 
organizații de bază, lucrările adună
rilor de alegeri au fost conduse de 
membrii biroului comitetului raional 
de partid.

— Acest lucru — remarca tov. 
CONSTANTIN MOTOROIU, prim- 
secretar al Comitetului raional 
P.C.R. Tîrgoviște, ne-a permis să 
pătrundem mai adine în viața or
ganizațiilor de partid, să cunoaș
tem mai îndeaproape problemele 
specifice care se ridică la fiecare 
loc de muncă.

— V-am ruga să concretizați a- 
cest aspect.

— Iată un caz care mi se pare 
grăitor. Noi știam că la organiza
țiile de bază din schela Gura Ocni- 
ței, mina Șotînga, întreprinderile 
„Valea Ialomiței" și „Victoria" se 
manifestă deficiențe atît în orga
nizarea producției, cît și în munca 
de partid. Participînd la adunările 
de alegeri, am înțeles cauzele mai 
adinei ale acestor stări de lucruri. 
A reieșit că în aceste organizații 
critica nu se află la loc de cinste ; 
unii directori, ingineri, maiștri sar 
ca arși cînd sînt criticați ; alții pri
vesc cu „înțelegere" diferite nea
junsuri. Biroul comitetului raional 
de partid a desprins de aci necesi
tatea unei acțiuni perseverente 
privind stimularea criticii și auto
criticii, cultivarea exigenței parti
nice, combaterea oricăror ten
dințe de cocoloșire a lipsurilor.

Orientîndu-se după indicațiile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., folosind materialul faptic 
bogat reieșit din adunările de ale
geri, cabinetul de partid a întocmit 
cîteva conferințe despre însemnă
tatea și rolul criticii și autocriticii, 
al muncii colective, despre trăsă
turile politico-morale ale comunis
tului. Aceste conferințe, adaptate 
la situațiile concrete din diferite 
unități, au fost ținute pînă acum în 
peste 400 de organizații de bază.

Bineînțeles, eficacitatea Îndrumă
rii este cu atît mai mare cu cît ea nu 
se desfășoară după același calapod, 
ci finînd seama de condițiile respec
tive, de sarcinile specifice.

— Acolo unde birourile organi
zațiilor de bază cuprind mai mulți 
tovarăși aleși pentru prima oară — 
ne spunea tov. DUMITRU BLOJU, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Craiova — membrii bi
roului orășenesc au mers în uni
tățile respective și i-au ajutat la 
întocmirea primului plan de mun
că. In întreprinderile care întâm
pină greutăți în realizarea sarcini
lor de plan — uzinele „7 Noiem
brie", I.R.A.-8, Șantierul de con
strucții nr. 6 — birourile organiza
țiilor de bază au fost îndrumate 
să creeze colective care studiază la 
fiecare loc de muncă mijloacele 
practice de valorificare a rezerve
lor interne, de îmbunătățire a 
ganizării producției.

de muncă după alegeri, întocmit 
recent de biroul organizației de 
bază din secție, nu prevedea nimic 
în ' 
de 
re 
să 
cinilor ce revin în acest domeniu 
comuniștilor, să analizeze acțiunile 
inițiate de conducerea tehnico-ad- 
ministrativă spre a remedia nea
junsurile existente.

îndeplinirea în bune condiții a 
planurilor de măsuri adoptate de 
adunările de alegeri impune noilor

birouri ale organizațiilor de bază 
să acționeze cu inițiativă și perse
verență încă din primele zile. Tot
odată, se cere însă ca ele să pri
mească din partea organelor locale 
de partid un sprijin substanțial, e- 
ficient, în vederea perfecționării 
stilului și metodelor lor de muncă, 
în vederea ridicării întregii munci 
de partid la nivelul sarcinilor tra
sate de Congresul partidului.

Raid realizat de
D. TTRCOB, C. SOCI, N. MOCANU, 
Gh. CÎRSTEA

La expoziția creatorilor amatori din regiunea Galați

Retrospectiva Maxy
acad. George OPRESCU

or-

Ce facem azi?
Dar mîine?

Despre inițiativă
și... expectativă

de
ti

în majoritatea organizațiilor 
bază de la întreprinderea „Textila 
Pitești adunările de alegeri s-au 
ținut încă în prima parte a lunii 
octombrie. Ce au întreprins de a- 
tunci noile birouri ?

— Să vă spun drept, n-am pri
mit încă planurile lor de muncă — 
ne spunea tov. CONSTANTIN DI- 
NESCU, locțiitorul secretarului^ co
mitetului' de partid — așa. că nu 
știu încă ce au făcut, pînă acum. 
Mai este timp. N-a trecut încă ter
menul stabilit de comitetul orășe
nesc de partid pentru a ni se tri
mite planurile...

— N-am avut ce trimite deoare
ce nici nu ne-am apucat de pla
nuri, ne-au spus, la rîndul lor, 
secretarii organizațiilor de bază nr. 
1 și 3 țesătorie 
nouă.

Așadar, în 
tetul de partid 
înmîneze planurile“, 
de partid așteaptă și ele.

și de la filatura

comi- 
„să i se 

organizațiile 
___  _ _ ’ . între 

timp, calitatea produselor lasă de 
dorit, planul decadal de producție 
nu se realizează la indicatori im
portanți. Și, totuși, la două dintre 

■ adunările de alegeri a participat 
tov. Maria Rădulescu, secretar al

timp ce 
așteaptă

Două întrebări, strîns legate 
tre ele, la care este chemat să 
răspuns practic fiecare birou 
organizație de bază. Le-am adresat 
și tov. RADU LINTE, secretarul 
organizației de bază de la serviciul 
mecanic-șef al uzinei „Autobuzul“ 
din Capitală. în loc de răspuns 
ne-a prezentat planul de măsuri 
stabilit în adunarea de alegeri. La 
prima vedere, nimic neobișnuit. 
Numai că, cercetînd lucrurile cu a- 
tenție, constați că au fost fixate de 
pe acum atît dalele, cît ți temele pre
cise ale adunărilor generale ale orga
nizației de bază pînă aproape de vi
itoarele alegeri ! Este aceasta pla
nificare ? Pare mai curînd tragere 
la sorți. Ni s-a arătat că în felul 
acesta s-a urmărit „o concretizare 
a perspectivei“. Fără îndoială, sta
bilirea sarcinilor de perspectivă e 
strict necesară, obligatorie, dar a- 
ceasta nu înse.amnă să fixezi munca de 
partid într-un cadru rigid.

— Planul de măsuri nu ne poate 
da orieînd. răspunsuri gata pre
gătite la toate problemele ridicate 
de viață — spunea tov. ANDREI 
ARON, secretarul comitetului de 
partid de la uzina „Metrom“ din 
Brașov. El este un ghid, o călăuză 
care nu poate încătușa cîtuși de 
puțin inițiativa. Munca de partid 
e cu atât mai eficace cu cît ea este 
concentrată în fiecare moment spre 
problemele esențiale și de cea mai 
mare actualitate. La noi, în. secția, 
sculărie, sînt deficiențe serioase în 
folosirea mașinilor la întreaga lor 
capacitate. Iată însă că primul plan

în- 
dea 
de I

I

I
I
I
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Pedagogia 
nu acționează

?

numai in sfera școlii

După părerea mea, în elaborarea 
sistemului muncii educative în an
samblul său — scop, căi de reali
zare — în concordanță cu cerințe
le etapei actuale și de perspectivă 
a construcției socialismului, 
cetările pedagogice au o 
portanță deosebită. Acestea 
condiționate în bună măsură
rezultatele obținute în cercetările 
fiziologice, psihologice, sociologica 
etc. Un bun pedagog nu poate face 
abstracție în munca sa de condi
țiile în care se dezvoltă copiii, ti
nerii, de condițiile în care trăiesc 
oamenii maturi din zilele noastre. 
Procesul educativ este influențat 
puternic de mediul socialist în con
tinuă efervescență și transformare. 
Noile particularități anatomo-fizio- 
logice ale copiilor, ale tinerei gene
rații, ca urmare a transformărilor 
produse în întreaga structură eco
nomică și social-politică a țării 
noastre, constituie un teren ce se 
cere mereu defrișat. în consecință, 
propun dezvoltarea nu numai a 
cercetărilor științifice în domeniul 
pedagogiei, dar și împletirea tot 
mai strînsă a acestora cu cercetă
rile ce se efectuează în domeniul 
psihologiei, fiziologiei, antropolo
giei, sociologiei, în general cu acele 
cercetări care urmăresc diferite 
aspecte legate de educarea și for
marea omului. Ar putea fi, astfel, 
abordate în comun de cercetători 
din diferite domenii teme privind: 
psihologia educației, influența me
diului socialist asupra educării ti
nerei generații și nu numai a ei, 
dialectica luptei dintre vechi și nou 
în. societatea socialistă,. experiența 
valoroasă în munca educativă ob
ținută de sindicate, organizații de 
tineret, de instituțiile de cultură. 
Formele concrete ale acestei cola
borări pot fi numeroase: consultări 
în elaborarea planurilor de cerce
tare. efectuarea în comun a unor 
studii complexe, organizarea de 
comunicări științifice, simpozioane, 
discuții in presa de specialitate etc. 
Asemenea dezbateri largi, la cate 
să participe filozofi, pedagogi, psi
hologi, fiziologi, sociologi, econo
miști, activiști din diferite dome
nii de activitate social-politică etc, 
ar duce la desprinderea mai con
cretă a problemelor de bază ale 
educației, la dirijarea cercetărilor 
în acest domeniu pe un făgaș unio 
și cu un țel tot mai precis conturat.

In acest scop se impune, după 
părerea mea, și o coordonare sis
tematică în aceste probleme a ac
tivității diferitelor institute de cer
cetare interesate, pentru a se în
lătura tendința de fărîmițare a cer
cetărilor, de abordare a unor teme 
minore, de repetare a problemati
cii. (în prezent, activitatea institu
telor de psihologie, fiziologie, filo
zofie etc. este îndrumată de Acade
mia Republicii Socialiste România, 
în timp ce a Institutului de științe 
pedagogice — de Ministerul învă- 
țămîntului). O coordonare mai bu
nă ar fi de dorit și în ce privește 
pregătirea cadrelor de cercetători, 
de care depinde în mare mă
sură eficiența muncii științifice. 
Din păcate, pregătirea de cadre cu 
înaltă calificare, acordarea unor 
titluri științifice în domeniul pe
dagogiei au rămas în urma diferi
telor domenii ale științelor sociale.

Alte căi eficiente de îmbogățire 
a problematicii de cercetare, de 
cuprindere a întregii sale comple
xități consider că ar fi: lărgirea 
colectivelor de cercetători prin a- 
tragerea de cadre didactice 
școli și facultăți, activiști ai 
ganizațiilor de masă, oameni care 
lucrează în domeniul muncii cultu
rale etc. ; îmbogățirea conținutului 
și o profilare mai precisă a publi
cațiilor de specialitate; asigurarea 
unei multilaterale informări și do
cumentații de specialitate (îndeo
sebi prin intermediul Centrului de 
documentare științifică al Acade
miei care în prezent nu se ocupă 
și de domeniul pedagogiei).

Dezvoltarea armonioasă a tutu
ror științelor sociale, împletirea lor 
organică cu cele tehnice constituie 
o necesitate. Orice rămînere în ur
mă într-un anumit sector creează 
posibilități de frînare în evoluția 
științei în general. Pe de altă par
te, nu trebuie pierdut din vedere 
nici un moment că procesul com
plex al educației trebuie să se 
desfășoare după reguli științifice. 
Aici, fiind vorba de oameni, nu es
te admis nici un fel de rebut, iar 
în acest domeniu rebuturile nu pot 
fi constatate imediat, direct. Nu 
se știe precis cui se datoresc defi
ciențele educative, dată fiind mul
titudinea de influențe pe diferite 
planuri. De aceea, se pare că și răs
punderea unor lucrători în dome
niul educației nu este totdeauna la 
nivelul cerințelor.

Folosind din plin condițiile favo
rabile create de partid și de stat 
cercetării științifice din țara noas
tră, pedagogia poate face noi pași 
înainte pe drumul dezvoltării sale 
ca știință a educării și formării o- 
mului societății socialiste. Consider 
că organizarea unor dezbateri mai 
largi privind problemele1 de bază 
ale pedagogiei, ale cercetării știin
țifice în domeniul educației în ge
neral va constitui un sprijin deo
sebit în realizarea sarcinilor ce 
stau în fața lucrătorilor din acest 
sector.

Pictorul M. H. Maxy a îm
plinit 70 de ani. Este aproa
pe de necrezut ca omul încă 
atît de tînăr în aparenfă, a- 
tît de vioi și plin de entu- > 
ziasm, a cărui activitate este 
așa de intensă, să aibă a- 
ceastă vîrstă venerabilă. Ca 
artist, cît și ca director al 
Muzeului de artă al Repu
blicii Socialiste România, 
Maxy este o prezență remar
cabilă a viefii noastre cultu
rale. Deschiderea expoziției 
sale retrospective — organi
zată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Arfă și U- 
niunea Artiștilor Plastici — 
mărturisește înalta apreciere 
de care se bucură pictorul. 
Publicul și confrații, veniți 
într-un număr mare la verni
saj, și-au manifestat astfel sti
ma față de creația unui ar
tist care și-a dăruit 50 de ani 
din viață picturii. Imaginea 
aceasta a publicului care um
ple sălile de expoziție ne-a 
devenit familiară ; Maxy a a- 
vuf prilejul și satisfacția să 
constate, chiar din ziua des
chiderii, interesul stîrnit de 
tablourile și desenele sale în 
rîndurile unor vizitatori din
tre care cel puțin o parte 
și-au format educația artisti
că în sălile muzeului nostru 
cel mai important, pentru a 
cărui bună organizare și-a 
spus cuvînful, cu autoritate și 
competență.

Retrospectiva din sala Dal
les prezintă mai multe etape 
din creația pictorului, punc- 
îînd sugestiv continuitatea u- 
nei viziuni personale. Multe 
dintre lucrările expuse — 
pictură, grafică — evocă ac
tivitatea militantă a pictoru
lui în perioada dintre cele 
două războaie. Tn anii de 
după eliberare, temele cu ca
racter social — prezente și 
în creația sa anterioară — 
încărcate de o anume gene
rozitate umană, au găsit te
renul prielnic pentru o afir
mare mai amplă și mai di
rectă.

Frumoasa invitație care 
mi-a fost trimisă cu oca
zia inaugurării retrospectivei 
osie, în același timp, o carte 
de vizită elegantă, dar și un 
portret al autorului operelor 
expuse ; nu un portret fizic, 
ci un portret intelectual al 
artistului. Pe prima față a in
vitației este reprodus „Nudul 
cu văl’ — operă concepută 
în maniera cubistă. Alegerea 
mi s-a părut a fi, astfel, o 
confesiune privind modul în 
care Maxy înțelege pictura. 
Aș face însă o observație. 
Cubismul — poate insuficient 
studiat la noi 
la Braque și 
♦orii acestei 
imaginea în 
geometrice, 
prafața tabloului și 
impresia că figura 
cipală reprezentată ar putea 
fi reconstituită din numeroa- 

cuburi puse la loc din 
împreună. Nu aceasta 
impresia ce-ți lasă nu

la care m-am referit ori 
opere din perioada cu

bistă a lui Maxy. Corpurile 
geometrice pictate de el de
vin mai mult ornament de
corativ decît componente ale 
unui volum fărîmițat.

Cunoscînd îndeaproape 
mișcarea artistică din Franța 
de la începutul secolului, 
Maxy a fost sensibil la noile 
direcții de exprimare artiști-

— pornește de 
Picasso. Iniția- 
școli disociau 
mici volume 

dispuse pe su- 
dînd 
prin-

că afirmate atunci, iar arta sa 
a luat un drum deosebit de 
pictura tradițională.

Drumul artistului a fost 
marcat de numeroase căutări. 
La apariția dadaismului, el se 
găsește în intimitatea șefului 
acestei școli distrugătoare de 
tradiție. Apoi se îndreaptă 
din ce în ce mai mult 
spre expresionism. Este in
teresant să menționăm că a- 
ceste căutări de drum n-au 
fost socotite de artist ca un 
scop în sine și nu l-au înde
părtat de înțelegerea rostu
lui social al artei ; prin aceas
ta pictorul se deosebea de 
cei care, părăsind arta tradi
țională, nu numai că își per
miteau, dar credeau absolut 
indispensabile distorsiunile 
din atitudinea personajelor, 
simplificările excesive și fot 
ceea ce-i îneînta pe „avan
gardiști". Asemenea altor ar
tiști care au frecventat cu
rentele de avangardă, Maxy 
și-a dat seama, în primii ani 
de după eliberare, că arfa tre
buie să se adreseze unui pu
blic extrem de larg, să cîști- 
ge în expresivitate, în forță 
de comunicare. El și-a pus 
talentul în slujba acestui pu
blic, aflat atunci abia la în
ceputul procesului de educa
re estetică. în această perioa
dă Maxy a practicat o arfă 
uneori, poate, prea narativă 
și a realizat lucrări care, u- 
nele, nu-l reprezintă integral; 
poate că din această pricină, 
tablourile respective sînt mai 
puțin reprezentate în expo
ziția retrospectivă.

Ridicarea la cultură a ma
selor, formarea și educarea 
gustului public, fenomen ca
racteristic socialismului, au 
creat ambianța propice mani
festării depline a celor mai 
diferite stiluri personale. în 
acest cadru, Maxy se regăse
ște din ce în ce mai mult pe 
sine, dăruindu-ne, în vremea 
din urmă, lucrări excelente, 
inspirate din realitățile socia
le de la noi — tablouri pline 
de înțelegere și de dragos
te, din ce în ce mai mult 
conforme temperamentului 
său artistic și făcînd legătura 
cu activitatea sa din tinerețe.

Este sentimentul cu care 
am părăsit retrospectiva. Me
reu în progres de-a lungul 
activității sale de decenii, 
Maxy a devenit un din ce în 
ce mai bun desenator și un din 
ce în ce mai bun armonizator 
de culori, și nu numai înfr-o 
singură direcție. Sînt în ex
poziția de la Dalles tablouri 
care, din punctul de vedere 
al coloritului pe care artis
tul a pus mai mult accentul, 
aparțin, unele, unor serii 
în care se urmărește să se 
obțină frumoase armonii de 
griuri, altele în care ac
centul se pune pe subtile ar
monii de roșu, astfel îneît a- 
proape fiecare din tablourile 
expuse îl reprezintă, evident, 
nu sub o altă față, dar cu a- 
numife detalii care se adaugă 
la imaginea pe care ne-o fa
cem despre esențialul artei 
sale.

Interesantă este și grafica 
lui M. H. Maxy, fot atît de 
variată și tot atît de inteli
gent gîndifă ca și pictura, 
lată de ce sînt bucuros să fe
licit sincer pe artist pentru 
cei 70 de ani ai săi. Opera 
sa aduce prezența unei per
sonalități originale în ansam
blul artei noastre actuale.

® Teatrul de Operă șl Balet : CAR
MEN — 19,30.
® Teatrul de Stat de Operetă : 
TARA SURISULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(sala Comedia) : OAMENI Șl ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE 
— 19,30, (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTO- 
FOR ! — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : „ANTIGONA" 
DEEA" — 19,30 (sala Studio) : 
FEMEI — 20,
© Teatrul
Calea Victoriei) :
MÄDOARE 
demlel) : _
AMNARUL — 16.
® Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZA — 20 (sala Victoria) : 
CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20. 
© Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20.
e Circul de stat : PARADA CIRCU
LUI — 20.

e La Fayette — film pentru e- 
cran panoramic : Patria — 9,45: 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
o Festivalul filmului sovietic : A 
FOST ODATÄ UN MOȘ ȘI O BABĂ : 
Republica — 9,30: 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21,15.
® UNCHIUL MEU ; Luceafărul —• 
9,15;-11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Gri- 
vița — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
București — 9,15; 12; 15,50; 18,15; 21, 
Feroviar — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Tomis — 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45, Mo
dern — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
© PACAT DE BENZINA : Capitol 
(completare Calitate în cantitate in
dustrială) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.30, Moșilor (completare ‘ ' *
salvați) — 15; 17; 19; 21.
(completare Acolo unde 
Hemingway) — 10; 12; 14;
20.30.
® MARILYn — cinemascop : Festi
val (completare Călătorie în para
disul păsărilor) — 9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21, Excelsior (completare Co
morile orașului scufundat) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia
(completare Calitate în cantitate in
dustrială) - 9,30; 11,30; 13,30: 16,30: 
18,45; 21.
« CĂLĂTORIE IN JURUL PÄMIN- 
TULUI : Victoria — 10; 12; 14; 16.15; 
18,30; 20,45, Flacăra (completare Chi
brituri) — 10; 16 ; 18,15 ; 20,30,
Rahova (completare Mexico-Expres)
— 16; 18,15; 20.30.
« DULCEA PASARE A TINERETn
— cinemascop : Central — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Miorița — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,30; 21.
•. CEAPAEV ; Lumina (completare 
Pionieria nr. 5/1965) — 9,45- 12- 14-
16,15: 18,30; 20,30.
O BANDA : Union (completare So
clul) - 16; 18.15; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
• VESELIE LA ACAPULCO : Doina 
(completare Pionieria nr. 5/1965) — 
11,30: 13,45; 16; 18,15: 20.30.
a LA HOTARUL DINTRE CELE 
DOUA OCEANE - CAMPIONUL — 
ARAM HACIATURIAN — Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
0 RUNDa 6 : Giulești (completare 
Vizita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste Ro
mania în U.R.S.S.) : — 16; 18.15:
20,30.
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI : Cul
tural - 15,30: 18; 20,30, Colentlna — 
15,30; 17,45; 20.
« SPĂRGĂTORUL — cl„ 
înfrățirea între popoare — 
18; 20,15.
© JUDEX : Dacia — 9—15 
nuare ; 17; 19: 21.
a CAMERA ÎN FORMĂ 
Buzești — 8,45: 11.15; 13,30; 
21.
» ONORABILUL STANISLAS. A- 
GENT SECRET : Crîngașl — 10,30: 16; 
18,15; 20,30. Bucegi — 9,30; 11,45; 16,15; 
18,30: 20,45, Pacea — 16; 18; 20 (la 
toate completarea Prima zi).
© A TRECUT O FEMEIE - cinema
scop : Unirea (completare Elevul do 
serviciu) — 16; 18,15; 20.30.
» CARAMBOL : Vitan (completare 
Căciula fermecată) — 15- 17- 19.
20.45.
© DOMNUL — U_______„
(completare Construim) 10.30? 
16,15; 18,30; 20,45.
O SAMBA : Popular — 10,30:
18,30; 21, Progresul — 14,30; 16,45; 1»; 
21,15 (la ambele completare A cui 
e vina 7).
e PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Arta (completare Gesta- 
povistu] Schmidt) — 10 ; 12,30: 15:
17,30: 20, Lira (completare Muzeul 
Zambaccian) - 15 30; 18; 20,30.
» PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop : Cosmos (completare 
In numele celor vii) — 15.45- ia 
20,15.
© LA ORA 5 DUPA-AMIAZA : Vii
torul — 15 30; 18: 20,30.
® CINEVA ACOLO SUS MA IUBEȘ
TE : Volga (completare Știați că...)
— 10, 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Flamura
— 10: 12,30; 15,30: 18: 20,30.
G SPRE CULMI : Drumul Sării — 18; 18; 20. .
® LALEAUA NEAGRA - cinema
scop : Ferentari (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România 
în R. P. Bulgaria) — io; 15.30; 18;
20,30.
o HOȚUL de PIERSICI • Cotroceni 
(completare Fata de pe Someș) — 
16; 18; 20.

Timpul probabil pentru 3, 4 și 5 noiembrie, in țarâ . vreme schimbătoare, 
cu cer temporar acoperit Vor cădea ploi locale, mal frecvente în jumătatea 
de nord a țării. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere începînd 
din nord-vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 șl 5 grade, iar 
maximele între 3 și 13 grade. In București : Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în ușoară 
creștere.
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Mecanizarea complexă a lucrărilor agricole în gospodăriile de stat 
constituie o condiție esențială pentru sporirea producției, a productivi
tății muncii și reducerea prețului de cost al produselor. De-a lungul 
anilor statul a alocat ionduri importante în vederea înzestrării acestor 
unități cu o bază tehnică puternică, modernă. După cum se arată în Di
rectivele Congresului al IX-lea al partidului, și în anii următori 
vor ii tăcute importante investiții în tractoare și mașini agricole cu 
periormanțe tehnice ridicate, care să asigure un grad înalt de mecani
zare a lucrărilor agricole. Pentru ca extinderea mecanizării în gospo
dăriile de stat să fie însoțită de o reducere corespunzătoare a prețu
lui de cost al produselor este necesar ca mijloacele tehnice să fie fo
losite cu randament sporit, dotarea unităților cu utilaje să se facă pe 
baze științifice, iar sistema de mașini să corespundă necesităților pro
ducției. în această privință se ridică o serie de probleme pe care ne 
propunem să Ie dezbatem în pagina de țață.

Industria noastră con
structoare pune la înde
mâna gospodăriilor de 
stat și a celorlalte unități 
agricole tractoare și ma
șini tôt mai multe, mai 
moderne și variate, care 
permit lărgirea mecani- 
z tii lucrărilor agricole, 
efectuarea lor într-o pe
rioadă de timp mai 
scurtă și în condiții ca
litativ superioare. Așa 
cum se subliniază în 
Raportul prezentat la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, conducerile 
gospodăriilor de stat vor 
trebui să-și îndrepte efor
turile spre folosirea judi
cioasă a mijloacelor teh
nice perfecționate pe 
care Ie au la dispoziție.

Cei mai mulți mecani
zatori și-au însușit cu
noștințe temeinice cu pri
vire la tehnica modernă 
cu care sînt. dotate gos
podăriile, obțin succese 
însemnate în utilizarea 
cu randament sporit a 
tractoarelor și mașini
lor. Iată ce ne-a spus 
în legătură cu această 
problemă tov. EMIL IO- 
NESCU, directorul G.A.S. 
Săhăteni, regiunea Plo
iești :

„în acest an noi am 
reușit să depășim produc
țiile planificate la majo
ritatea culturilor, să rea
lizăm produsele agricole 
la un preț de cost mai 
mic decît cel prevăzut.

Sînt numeroase exem
ple. care demonstrea
ză aportul mecanizării 
lucrărilor agricole la 
sporirea producției și re
ducerea prețului ei de 
cost. în unele unități 
există totuși posibilități 
ca, prin folosirea mai ra
țională a mașinilor, să se 
obțină o micșorare și mat 
substanțială a costului 
produselor agricole. E- 
xemplul gospodăriilor de 
stat din trustul Urziceni 
este edificator. Pînă la 30 
septembrie, tractoarele a- 
flate în aceste unități au 
făcut aproape 780 000 ore 
funcționare față de 765 975 
cît fusese prevăzut. Este 
o cifră care oglindește 
strădania mecanizatorilor 
de a lucra bine tere- 
nțil, de a obține recol
te bogate și ieftine. Trac
toarele puteau fi folosite 
și mai bine. Un exem
plu. în septembrie, lună 
cînd la cîmp sînt foar
te multe lucrări de fă
cut, s-au înregistrat, în 
medie pe tractor, 274 ore 
funcționare. După cum a- 
preciază și conducerea 
trustului este un rezultat 
nesatisfăcător. în vreme 
ce unele gospodării cum 
sînt Urziceni și Borănești 
au realizat, în medie pe 
' ractor, 405 și respectiv 
435 ore funcționare, G.A.S. 
Dîlga a înregistrat numai 
150, G.A.S. Balaciu — 216, 
G.A.S. Malu — 236 etc. 
De ce asemenea diferen
țe ? împărtășind expe
riența bună a gospodăriei 
de stat Borănești, tov. 
ALEXANDRU COCOȘI- 
LÄ, directorul unității, 
ne-a spus :

„Noi facem, fiecare lu
cru la timp. Este o ches
tiune de cea mai mare 
importanță. Dacă întîrzii 
arăturile de vară, bună
oară, terenul se întărește 
și, ulterior, mașinile nu-și 
mai pot realiza norma, se 
uzează mai repede, se de
fectează des. în afară de 
aceasta asigurăm schim
bul doi pentru 60 la sută 
din tractoare, organizăm 
bine munca mecanizatori
lor, pentru a folosi rațio

Am obținut 4 024 kg grîu 
la hectar cu un preț de 
numai 623 lei tona față 
de 780 lei cit a fost pla
nificat, și aproape 6 400 
kg de struguri la un 
cost mai redus decît a 
fost stabilit. Aceste re
zultate se datoresc și 
exploatării raționale a 
tractoarelor și celorlalte 
utilaje. Mecanizatorii cu
nosc bine, de la începutul 
anului, sarcinile de plan, 
în timpul campaniilor, pe 
baza prevederilor înscrise 
în ordinele de lucru, ei 
știu din vreme unde 
vor munci, ce lucrări au de 
executat și in ce condiții, 
fapt ce-i ajută să-și pre
gătească din timp mași
nile, să folosească bine 
timpul, să evite deplasă
rile în gol etc. O mare a- 
tenție acordăm reparării 
și îngrijirii mașinilor — 
condiție esențială pentru 
folosirea tractoarelor cu 
maximum de randament. 
Datorită bunei organizări 
a muncii, în 1964 s-au rea
lizat, în medie, de fiecare 
tractor 909 hantri față de 
706 hantri cît era prevă
zut în plan, iar cheltuie
lile de întreținere au fost 
reduse cu aproape 4000 
lei. Astfel, am reușit să 
reducem prețul de cost al 
hectarului de arătură nor
mală cu 36,87 lei și să 
micșorăm costurile în sec
torul vegetal.

nal timpul de lucru în 
brazdă. Procedînd astfel, 
cu același număr de trac
toare pe care l-am avut 
și în anii anteriori am 
reușit să facem un volum 
mult mai mare de lu
crări".

De ce nu s-a realizat și 
la G.A.S. Malu planul de 
ore funcționare a tractoa
relor ?

„Au fost cauze obiective 
— răspunde tov. GH. 
GEORGESCU, inginer șef 
al gospodăriei. Datori
tă secetei pămîntul s-a 
lucrat greu, mașinile au 
fost suprasolicitate, nu 
și-au mai putut reali
za norma zilnică. Ca 
urmare a lipsei de pie
se de schimb, unele 
tractoare au stat nefo
losite zile întregi. In 
sfîrșit, condițiile necores
punzătoare în care facem 
reparațiile influențează 
negativ asupra calității a- 
cestora, ceea ce se simte 
pe parcurs".

La prima vedere s-ar 
părea că sînt numai cau
ze obiective. Lucrurile 
nu stau chiar așa. Aici 
nu s-a asigurat schim
bul doi pentru nici un 
tractor. Datorită neres- 
pectării orelor afectate 
îngrijirilor și calității re
parațiilor „viața“ tractoa
relor este mai scurtă, se 
înregistrează multe de
fecțiuni : numărul ore
lor de staționare, cau
zate de reparații acci
dentale, neprevăzute a a- 
juns la 1742 în cazul trac
toarelor, 562 în al combi
nelor și 1575 în al prese
lor de balotat. întîrziind 
începerea unor' lucrări, nu 
numai că s-a muncit în 
condiții grele, ceea ce a 
solicitat mai mult mașini
le, dar s-au închiriat un 
număr ridicat de tractoa
re din alte unități.

Rezerve însemnate de 
sporire a randamentului 
tractoarelor și mașinilor 
agricole sînt și în alte 
trusturi . Ele sînt demon
strate de numărul ridicat 
al orelor neproductive. 
Potrivit dărilor de seamă 

statistice rezultă că în 1963 
acestea au reprezentat 
11,5 la sută din totalul o- 
relor efectuate cu trac
toarele, iar în 1964 — 13,4 
la sută. Cauzele sînt mul
tiple : numărul mare de 
defecțiuni accidentale, 
staționarea tractoarelor 
din vina tractoriștilor etc.

Una din principalele 
cauze este întreținerea ne
corespunzătoare, în unele 
gospodării de stat, a ma
șinilor între două reparații, 
în acest an, ca de altfel 
și în 1964 s-au cheltuit 
pentru întreținerea trac
toarelor și mașinilor a- 
gricole sume mai mici de
cît cele planificate. La 
prima vedere este un suc
ces, fiindcă aceasta nu 
înseamnă altceva decît un 
preț de cost mai scăzut al 
lucrărilor mecanice. O a- 
naliză mai amănunțită a 
cifrelor arată însă că 
în anumite gospodării, 
(G.A.S. Dudu — Bucu
rești, Mircea Vodă — 
Galați, Redea — Oltenia 
etc) „economiile“ sînt rea
lizate pe seama neefec- 
tuării numărului de repa
rații și întrețineri prevă
zute. Este un mod de a-ți 
fura singur căciula. în a- 
semenea situații utilajele 
nu mai dau un randament 
normal, nu mai pot fi ex
ploatate pînă la numărul 
de ore prevăzute pentru 
introducerea în reparație 
capitală.

Efecte negative provoa
că și întîrzierea revizii
lor și îngrijirilor precum 
și slaba lor calitate. Creș
te numărul reparațiilor 
accidentale, mașinile sînt 
imobilizate în reparații o 
perioadă de timp mai 
mare decît cea prevăzută 
în normativ etc. Din a- 
ceastă cauză lucrările 
n-au putut fi executate 
la timp, producțiile au 
fost diminuate, au costat 
mai mult.

Ce denotă toate aces
tea? Că în unele gospodă
rii de stat este nevoie de 
o preocupare mal inten
să pentru întărirea dis
ciplinei în muncă și pen
tru ridicarea nivelului

înzestrarea unităților cu 
diferite utilaje este o ac
țiune complexă, care tre
buie să aibă la bază cri
terii științifice. Practica 
arată că dacă acest lucru 
se face fără discernămînt, 
fie că se creează un ex
cedent de mașini, fie că 
acestea nu satisfac ne
voile reale ale unităților. 
Și într-un caz și în altul 
procesul de producție nu 
se desfășoară în condiții 
normale, iar eficiența in
vestițiilor este nesatisfă
cătoare. în general, Trus
tul Central G.A.S. și trus
turile locale au ținut sea
ma de nevoile reale ale 
unităților în repartizarea 
mașinilor.

De la Trustul Central 
Gostat aflăm că înainte 
de a dota gospodăriile cu 
utilaje noi, se analizează 
amănunțit o serie de 
factori cum sînt mă
rimea gospodăriilor, mo
dul de folosință a te
renului, posibilitatea me
canizării lucrărilor în di
ferite zone, gradul de 
pregătire a mecanizatori
lor etc. Procedînd astfel, 
se face o repartizare co
respunzătoare a tractoa
relor și mașinilor agrico
le pe unități.

'Așa se procedează în 
general. Sînt însă și si
tuații cînd se pierd din 
vedere aceste principii. 
Cele relatate de directo
rul gospodăriei de stat Bo
rănești sînt semnificative 
în această privință :

„Unora dintre unități 
li se dau mai multe 
utilaje decît au nevoie, iar 
altora mai puține. Noi, de 
exemplu, deși am cerut

In gospodăriile de stat 
recoltatul păioaselor a 

fost mecanizat fn între
gime

Combine C.T. 2R fabri
cate la uzinele Semănă

toarea

de pregătire profesională 
a tractoriștilor, pentru e- 
fectuarea unor reparații 
de calitate ireproșabilă șl 
îngrijirea corespunzătoare 
a utilajelor în timpul ex
ploatării.

Sînt și alte cauze care 
fac ca extinderea mecani
zării să nu fie'■însoțită de 
o reducere corespunzătoa
re a prețului de cost al 
produselor. între altele 
este vorba de dotarea ne
corespunzătoare a unor 
unități cu utilaje.

pentru acest an doar 4 
combine CT2R, am primit 
8. Bineînțeles, plătim mai 
multe amortismente, ceea 
ce scumpește producția".

Un asemenea gen de 
„dotare“ s-a semnalat și 
în alte unități. Anul aces
ta, gospodăriile de stat 
din trustul Bîrlad au cul
tivat cu cereale păioase 
7 500 hectare — cu 3 700 
ha mai puțin decît în 
1964. Deși prin restrînge- 
rea suprafețelor încărcă
tura pe combină a scăzut 
de la 56 ha în 1964, la 37 
în acest an, s-a prevăzut 
ca, în 1965, gospodăriile 
de aici să mai fie dotate 
cu 75 de combine. Re
partiția a fost depășită. în 
loc de 75 de combine, în 
primul semestru, s-au pri
mit 95, astfel încît încăr
cătura pe mașină a ajuns 
numai la 25 ha. Era o si
tuație intolerabilă. Pen
tru a o înlătura, a înce
put mutarea mașinilor. 
De la Bîrlad au plecat 
la trusturile gostat Fe
tești și Tulcea, prin 
transfer definitiv, 94 de 
combine. Dacă ele n-ar 
mai fi urmat ruta Bucu
rești — Tulcea, sau Bucu- 
rești-Fetești, via Bîrlad, 
s-ar fi economisit sume 
importante. Iată ce nea
junsuri provoacă subiecti
vismul în repartizarea 
utilajelor ! Acesta nu este 
singurul caz. Tov. RUSU 
VADIM, directorul gospo
dăriei de stat Malu, regiu
nea București, arăta :

„Dacă ținem seama de 
tractoarele folosite în zo
otehnie sau la transpor

turi, precum și de cele a- 
flate lunar în reparații 
rezultă că, practic, pe 
tractorul pe care îl folo
sim în cîmp, revin cam 90 
de hectare. E mult. Ce-i 
drept, în campanii ni se 
trimit tractoare din alte 
gospodării. Dar acest „a- 
jutor" costă: adeseori hec
tarul de arătură normală 
pe care ni-l vînd diferite 
unități este mai scump de
cît cel pe care-l realizăm 
noi; mecanizatorilor ve- 
niți în unitate le plătim 
deplasare etc. Ar fi bine 
ca fiecare gospodărie să 
aibă numărul de mașini 
de care are nevoie".

Sînt și situații cînd 
mașinile rămîn în unită
țile cărora le-au fost re
partizate deși acestea nu 
mai au nevoie de ele. Este 
urmarea restructurării de 
la un an la altul a planu
rilor de producție ale 
trusturilor și unităților. A- 
semenea restructurări în 
planurile de producție 
s-au făcut și se vor face 
și pe viitor. Problema 
care se ridică este ca

redistribuirea parcului 
de tractoare și mașini 
din G.A.S. să se facă 
operativ, in funcție de 
schimbarea sarcinilor 
de producție, de noile 
condiții de exploatare, 
determinate îndeosebi 
de concentrarea și spe
cializarea producției.

Or, trebuie spus că de 
multe ori Trustul Central, 
trusturile locale și condu
cerile de gospodării au 
scăpat din vedere aceas
tă cerință. Cu prilejul 
unei analize făcute de or
ganele de control ale Mi
nisterului de Finanțe și 
Băncii Naționale s-a con
statat că în gospodăriile 
de stat există foarte mul
te utilaje nefolosite (unele 
dintre ele stau chiar din 
momentul dotării, iar al
tele au devenit disponi
bile pe parcurs, datorită 
schimbării structurii cul
turilor și neredistribuirii 
lor la timp). Este vor
ba de mașinile de recol
tat mazăre, cartofi, de 
vindrovere, dispozitive de 
recoltat floarea-soarelui 
etc.

La Trustul Central Gos
tat ni s-a relatat că 
această problemă stă în 
atenția conducerii trustu
lui, că s-au luat măsuri 
în vederea lichidării lip
surilor semnalate. Colecti
ve de specialiști, împreu
nă cu conducerile gospo
dăriilor și inginerii me
canici studiază situația 
utilajelor vechi pentru a 
se putea face redistribui

rea 'lor între gospodării, 
trusturi sau chiar alte u- 
nități socialiste.

Este o măsură bună, 
care va duce la lichi
darea multora dintre de
ficiențele semnalate în 
folosirea mașinilor. O în-

Tractoarele și mași
nile agricole se perfecțio
nează continuu. în a- 
nii următorului cinci
nal, industria noastră 
va livra noi tipuri de ma
șini și utilaje, care să 
asigure un grad mai 
ridicat de mecanizare, 
îndeplinirea acestor sar
cini ridică multe pro
bleme. Una dintre cele 
mai importante este cea a 
îmbunătățirii calității lor 
constructive. Iată ce ne 
spune, în această privin
ță, tov. ION BURCEA, di
rectorul trustului G.A.S. 
Urziceni :

„în general, industria 
ne livrează mașini bune, 
tot mai perfecționate, în
tr-o gamă din ce în ce mai 
variată. Dar unele ma
șini construite recent 
nu sînt realizate la cel 
mai înalt nivel calitativ. 
Cîteva exemple. Semănă
toarea pentru porumb 
SPC-6 este o mașină ex
celentă : are productivi
tate mare, execută o lu
crare de bună calitate etc. 
Totuși, ea prezintă și cîte
va deficiențe : axul patrat 
de la distribuție nu dis
pune de sistem de ungere, 
pompa hidraulică de la 
sistemul de ierbicizare nu 
funcționează în cele mai 
bune condiții, roata tasa- 
toare are suprafața de 
călcare mică etc. Unele 
neajunsuri se semnalează 
și la depănușatorul de 
știuleți. El se defectează 
des, are o capacitate mică 
față de combina de recol
tat porumb CT2 R. In ge
neral defecțiunile nu pot 
fi puse pe seama prin
cipiului constructiv. Cel 
mai adesea, ele se dato
resc materialelor neco- 
respunzătoaro din care 
sint făcute anumite orga- 

trebare, totuși : de ce a 
fost luată cu atît de mare 
întîrziere ? în cazul de 
față, fiecare ceas pierdut 
a însemnat un volum de 
lucrări mecanizat mai mic 
decît cel normal, amor
tismente ridicate, plătite 
fără rost.

ne sau piese ale mașini
lor, precum și modului 
necorespunzător, după pă
rerea mea, în care se în
cearcă, înainte de omolo
gare, diferitele utilaje. 
Consider că mașinile nu 
sînt încercate în condiții 
de exploatare cît mai va
riate. Apoi, nu se face o 
consultare largă între cei 
care realizează utilajele 
și noi, care le vom ex
ploata. Cred că o con
fruntare mai largă cu 
specialiștii și mecanizato
rii din gospodării ar 
permite constructorilor să 
știe mai precis ce este 
bun la mașina respectivă 
și ce trebuie îmbunătă
țit".

La cel de-al IX-lea Con
gres al partidului au fost 
subliniate sarcinile impor
tante ce revin, în viitorul 
cincinal, constructorilor 
de mașini. Pentru înfăp
tuirea lor se impune ca 
în această ramură să se 
îmbunătățească introdu
cerea în fabricație a noi
lor mașini și utilaje, să se 
perfecționeze colaborarea 
și cooperarea între între
prinderi.

Referindu-se la necesi
tatea îmbunătățirii con
structive și funcționale a 
mașinilor, tov. GHEOR
GHE VASILE, inginer- 

Folosind cu randament sporit tractoarele și mașinile agricole, gospodăriile 
de stat au condiții să obțină realizări și mai importante în sporirea producției și 
reducerea prețului de cost al produselor. Așa după cum a rezultat din discu
țiile purtate, sînt necesare o mai bună organizare a activității mecanizatorilor, 
creșterea continuă a pregătirii lor profesionale, efectuarea în cele mai bune con
diții a reparațiilor și îngrijirilor, precum și dotarea judicioasă a unităților cu utilaje 
agricole. Organele și organizațiile de partid, consiliile gospodăriilor de sfat, trus
turile locale și Trustul Central Gostat sînt chemate să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de problemele mecanizării.

Pagină realizată de Radu ATANASESCU

șef la G.A.S. Borănești, 
regiunea București, ne 
relata următoarele :

„Cercetătorii, proiec- 
fanții și constructorii 
trebuie să urmărească 
simplificarea întreți
nerii și mînuirii u- 
tilajelor, creșterea ran
damentului șl a si
guranței în exploa
tare, prelungirea peri
oadei de folosire prin 
efectuarea, de către 
fiecare utilaj, a unui 
număr cît mai mare de 
operații.

Combina de recoltat po
rumb CT2 R, realizată re
cent, este o mașină bună. 
Din cauză că fracționează 
recoltatul (combina cule
ge știuleții din lan, depă- 
șunătorul îi depășunează 
etc), uneori folosirea ei 
nu este economică. Acum, 
în toamnă, am cheltuit 
1100 de lei pentru recol
tatul mecanic al unui hec
tar (din lan la pătul), 
cu cîteva sute de lei mai 
mult decît în cazul cînd 
aceste operații au fost fă
cute manual. Singurul a- 
vantaj pe care l-am avut, 
(ce-i drept foarte mare), 
a fost acela că am rezol
vat problema brațelor de 
muncă. Dacă această com
bină ar fi cuplată cu un 
sistem de depănușare ar 
rezulta o mașină mult 
mai economică".

Realizarea unor ma
șini moderne, care să 
răspundă cît mai bine 
nevoilor producției, tre
buie să meargă mînă 
în mînă cu grija pentru 
reducerea timpului în 
care se fac prototipu
rile șl omologarea, 
precum și cu accelera
rea fabricației în serie. 

Părerea unor specialiști 
din gospodăriile de stat 
este că nu întotdeauna se 
ține seama de aceste con
siderente. Iată ce ne spu
nea în această privință 
tov. GHEORGHE STRE- 
JAN, șeful oficiului meca
nic șef din Trustul Cen
tral Gostat :

„De la faza de proiecta
re a utilajelor și pînă la 
fabricația în serie trece 
mult timp. E bine să evi
tăm asemenea situații pe 
viitor. Cu cît perioada 
respectivă va fi mai 
scurtă, cu atît eficiența e- 
conomică a fondurilor in
vestite în mașini va spori, 
iar amortizarea lor se va 
face mai repede. In ur
mătorii cinci ani, potri
vit Directivelor Congresu
lui al IX-lea al partidu
lui, agricultura va primi 
un număr considerabil de 
mașini. Este necesar să 
fie luate din vreme cele 
mai potrivite măsuri, ast
fel ca să se realizeze nu 
numai utilaje bune, mo
derne, dar și în timp util".

Intr-adevăr cu cît 
noile utilaje vor intra 
mai repede în produc
ția de serie, cu atît 
vom realiza o eficiență 
mai mare, care pe an
samblul economiei în
seamnă milioane șl mi
lioane de lei. Bineîn
țeles, aceasta nu tre
buie să afecteze cîtuși 
de puțin calitatea uti

lajului, realizarea Iul la 
un înalt nivel.

O importanță deosebită 
pentru folosirea rațională 
a bazei tehnice existente 
în gospodăriile de stat 
are corelarea judicioasă'a 
procesului de fabricație a 
diferitelor tipuri de ma
șini. Referindu-se la a- 
ceasta, tov. TRIȚĂ FÄ- 
NIȚA, secretar general în 
Trustul Central Gostat, 
sublinia următoarele :

„In următorii cinci ani, 
o parte importantă a in
vestițiilor care vor fi fă
cute în gospodăriile de 
stat va fi destinată pen
tru extinderea și diversi
ficarea mecanizării lucră
rilor agricole. Unitățile 
noastre vor fi dotate cu 
o gamă mai variată de 
tractoare și mașini, ceea 
ce va asigura mecaniza
rea completă a culturii 
griului, porumbului, car
tofilor, sfeclei de zahăr, 
extinderea mecanizării în 
producția și pregătirea 
furajelor, în legumicultu- 
ră, viticultură și pomi
cultură etc. Mecanizarea, 
combinată cu chimizarea 
constituie principala cale 
prin care lucrătorii din 
gostat vor înfăptui sarci
nile trasate de Congres 
cu privire la sporirea pro
ducției. De aceea consider 
necesar să fie lichidate 
lipsurile în folosirea ma
șinilor și dotarea unități
lor. Totodată, trebuie pre
venite unele deficiențe 
care au existat în înzes
trarea agriculturii cu di
ferite utilaje, în corelarea 
fabricației diverselor ti
puri de mașini. Uneori a- 
ceastă corelație lipsește și 
efectele sînt negative. E- 
xistă o disproporție între 
numărul combinelor de 
recoltat porumb și al re
morcilor pe care le avem 
la dispoziție, fapt care nu 
ne permite să folosim nici 
jumătate din combine. Se 
semnalează o discordanță 
între existentul de com
bine CT2 R și de depănu- 
șătoare de știuleți, pre
cum și între acestea din 
urmă și transportoare. 
O situație oarecum simi
lară este și în cazul uti
lajelor necesare pregătirii 
terenului. Pentru a se e- 
vita asemenea situații, 
este necesară o colabo
rare mai strînsă între a- 
gricultură și constructori, 
o consultare mai largă a 
lucrărilor de pe ogoare, 
astfel ca ei să-și aducă 
aportul cuvenit la reali
zarea mașinilor moderne 
cu care va fi înzestrată 
agricultura".

Este o situație anorma
lă. Indiferent de faptul că 
utilajele din dotația gos
podăriilor de sfat sînt fo
losite din plin, lucrează 
cu randament scăzut, sau 
stau degeaba, amortis
mentele „curg". Iată de ce 
considerăm necesar ca

această problemă să
fie temeinic studiată de 
organele interesate și 
rezolvată operativ, în 
așa fel îneîf carențele 
semnalate să nu mai 
constituie o frînă în 
folosirea rațională a 
parcului de mașini e- 
xisfente în gostat.
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„A 7-A ARTA“
LA 70 DE ANI

Sosirea unui tren în gară (Louis Lumière, 1895)

© Louis Lumière și fotografiile 

mișcătoare ® „Afacerea Dreyfus" 
și „Călătoria in Lună" ® Cum s-a 

născut „Uzina de vise" ® Lovitura 

de trăznet a „Crucișătorului 
Potemkin" © „MagnetoscopuI" 

anului 1970

Articol scris pentru „Scînteia" 
de Georges SADOUL

Crucișătorul Potemkin (Eisenstein, 1925) Afacerea Dreyfus (Méliès, 1897)

Se împlinesc curînd 70 de ani de cînd, la 28 decembrie 1895, lîngă Opera 
din Paris, într-un subsol la „Grand Café“, a avut loc prima reprezentare a cine
matografului Lumière. Succesul acestui aparat cu fotografii mișcătoare a fost atît de 
mare, încît denumirea lui — la început considerată ca „greoaie“ — a fost adop
tată pe patru cincimi de pe suprafața globului. Noul gen de spectacole a fost nu
mit, în diferite limbi, cinematograf, cinema, cine, kino etc. Louis Lumière n-a fost 
nici primul, nici singurul inventator al acestei tehnici. Ideea au avut-o înaintea iui 
muiți cercetători, iar alții au perfecționat-o și după el. Dar succesul aparatului său 
a fost mai mare decît ai tuturor celorlalți. La primul spectacol cinematograful n-a 
atras decît 70 de spectatori. Astăzi se poate considera că pe marile ecrane ale 
sălilor de cinematograf, filmele sînt vizionate zilnic de 50 milioane de spectatori ; 
200 sau 300 de milioane de oameni urmăresc filme transmise pe micul ecran al 
televiziunii. Astfel cinematograful a devenit pentru mase imense de oameni cea 
mai populară dintre arte, un mijloc extraordinar de difuzare a informațiilor, cel 
mai puternic și cel mai modern dintre mijloacele de exprimare.

h început

a fost jurnald

de actualități..»

Succesul lui Louis Lu
mière s-a datorat atît per
fecționării treptate a aces
tui aparat fabricat cu cea 
mai mare precizie de mun
citorii parizieni, cit și ge
nului de filme pe care le-a 
prezentat sau le-a pro
dus. Chiar de la început 
Lumière a folosit aparatul 
de filmat ca un fotograf a- 
mator, filmînd familia și 
prietenii, excursiile și stră
zile orașului, peisajele și 
malurile mării. S-au născut 
astfel două mari genuri ale 
cinematografiei: jurnalul de 
actualități și filmul docu
mentar.

Puțin mai tîrziu, Georges 
Méliès, directorul unui mic 
teatru parizian, a intro
dus la rîndul său, în 
cinematografie „regia", fo
losind scenariul, actori, de-, 
coruri, costume, machiaje 
și trucuri ingenioase. El a 
realizat astfel filme care 
încă din 1900 ajungeau la 
300 de metri — adică un 
sfert de oră de proiecție. 
Subiectele lor erau împăr
țite într-un șir de „tablouri* 
animate. Méliès a abordat 
îndeosebi feeria, dar a pus 
în scenă și „actualități re
constituite" uneori chiar 
foarte arzătoare ca, de 
pildă, „Afacerea Dreyfus' 
(1897). Méliès a obținut pri
mele sale succese cu ceea 
ce numim astăzi filme 
„științifico-fantastice*. în 
special cu faimoasa sa 
„Călătorie în Lună" (1902). 
Ca și Lumière, el a avut 
numeroși rivali, imitatori 
sau predecesori. Méliès 
este însă cel care a impus 
pe plan mondial genul a- 
cesta Sub diversele sale 
forme, cinematograful a în
ceput de atunci să atragă 
milioane de oameni.

In cursul primilor ani ai 
secolului nostru și pînă la 
războiul din 1914, aristo
crații. burghezia, majorita
tea intelectualilor disprețu- 
iau cinematograful consi
dera' ca o distracție gro
solană, bună doat pentru 
„vulg". De fapt, oamenii 
muncii sînt cei care au a- 
sigurat în Europa succesul 
uriașei întreprinderi indus
triale organizale de Charles 
Pathé, iar în Statele Unite 
al acelor „Nickel Odéons". 
săli mici și ieftine unde se 
îngrămădeau mai ales 
proaspeții emigrant! de
barcați din Europa, care 
puteau cheltui cel mult 
cinci cenți pentru distrac
țiile lor Necunoscînd ade
sea limba engleză, ei pre
ferau celorlalte spectacole 
filmele, pentru că acestea 
erau mute și puteau fi în
țelese fără cuvinte

Banii plătiți de oamenii 
muncii din Europa și Ame
rica au făcut să se acumu
leze averi formidabile Cînd 
a izbucnit războiul din 
1914. central industriei fil
mului, care pînă atunci se 
găsea în Franța și în Ita
lia, s-a mutat în Statele

Unite: Aici emigranți îmbo
gățiți peste noapte, ca Zu- 
kor, William Fox, Cari La- 
emle etc., au construit 
o „capitală* a cinemato
grafului, în apropiere de 
Los Angeles, într-o subur
bie cu terenuri parcelate 
numită Hollywood.

Méliès fusese un artist. 
Cînd arta creată de el 
a încăput pe mîna oameni
lor de afaceri, aceștia au 
transformat-o într-o indus
trie, căci singura lor 
grijă era să stoarcă profi
turi cît mai mari. Ei au în
ceput să fabrice filme tot 
așa cum alții extrăgeau pe
trol, fabricau mitraliere sau 
cutii de conserve. Astfel 
unii oameni de afaceri s-au 
văzut nevoiți, aproape în 
pofida voinței lor, să aibă 
de-a face cu arta, după 
cum domnul Jourdain al lui 
Molière scria proză fără să 
știe. Dacă unele filme vă
deau totuși preocupări ar
tistice, acestea se datorau 
creatorilor instinctivi sau 
conștienți angajați ca „șefi 
de producție"

înainte de sfîrșitul răz
boiului din 1914—1918, arta 
filmului s-a dezvoltat în 
Franța datorită comicului 
Max Linder, realizatorilor 
Louis Feuillade, Jean Du
rand. Jasset etc. ; în Italia, 
o dată cu marile spectacole 
cum au fost „Cabiria" de 
Pastrone sau „Quo Vadis" 
de Guazzoni, s-au produs și 
filme realiste ca „Sperduti 
nel Buio" de Nino Martiglio. 
Aceeași cale a fost urma
tă in Anglia, în Danemarca, 
în Rusia țaristă, în Sue
dia etc.

nii americane. Dar tot Gri
ffith și-a arătat groaza față 
de război în „Intoleranță", 
operă puternică și generoa
să, în care a avut curajul 
să-i arate pe greviști ca e- 
roi, iar pe marii industriași 
ca organizatori . demni 
de dispreț ai masacrelor.

Contemporanul său, Tho
mas Ince a alcătuit din 
povestirile populare cu 
cow-boys o epopee fasci
nantă, punînd astfel ba
zele genului „western", în 
timp ce Mack Sennett crea 
un nou gen comic și des
coperea mari talente, in 
primul rînd pe Charles 
Chaplin. Acest mic come
diant, născut în 1889 în- 
tr-una din cocioabele lon
doneze, a fost geniul pe ca
re l-a dat cinematografia 
în prima sa perioadă de 50 
de ani. Personajul său, imi
tat în întreaga lume, era un 
om sărman și scund, care 
mai mult șoma decît lucra, 
persecutat de cei puternici 
și de poliția acestora, dar 
care izbutea întotdeauna, în 
împrejurările cele mai gre
le, să-și apere și să-și men
țină demnitatea de om. 
încă înainte de a ajunge 
la vîrsta de 30 de ani, Cha
plin devenise „tot atît de 
popular ca și Napoleon", 
potrivit remarcii ironice fă
cute de Louis Delluc. Aces
ta, împreună cu prietenul 
său Léon Moussinac, a 
creat în Franța critica ci
nematografică.

în pofida unor asemenea 
artiști creatori, cinemato
grafia era pe cale să de
vină o „uzină de vise", 
care fabrica mituri înșelă
toare pentru a face să se 
uite nedreptățile lumii ca
pitaliste. Revoluția rusă a 
creat însă un cinematograf 
de tip nou, naționalizînd in
dustria filmului, ceea ce a 
pus „aria cea mai impor
tantă" în serviciul poporu

lui. Astfel, acea zi de au
gust 1919, cînd Lenin a 
semnat decretul de națio
nalizare a studiourilor și 
sălilor de cinematograf, a 
devenit o dată esențială 
pentru „cea de a șaptea 
artă", pentru istoria și evo
luția ei. Măsura aceasta a 
fost luată în orele cele mai 
grele și mai dramatice ale 
războiului civil. Prezenta
rea la sfîrșitul anului 1925 
a „Crucișătorului Potem
kin" de S. M. Eisenstein a 
constituit o revelație cu e- 
fectul unei lovituri de trăs
net. Opera aceasta capitală 
a fost mal tîrziu de două 
ori clasificată drept „cel 
mai frumos film din lume". 
Deși a fost urmărit și inter
zis timp de 20 de ani de 
cenzura a numeroase țări, 
filmul acesta figurează 
azi pe primul loc în toate 
muzeele cinematografice 
din lumea întreagă.

Un mijloc

important

do răspindire

a culturii

re n-o cunoaște, temerile 
magnaților cinematografiei 
nu s-au dovedit fără te
mei. în cursul ultimilor 30 
de ani cinematografiile na
ționale vorbite în limba ță
rii respective s-au înmul
țit în întreaga lume. Mai 
ales după 1945, cinemato
grafia mondială a cunoscut 
o nouă dezvoltare. In a- 
ceastă perioadă a luat un 
puternic avînt arta filmului 
în țările socialiste, dintre 
care unele, — printre ele și 
România — n-au avut îna
inte o cinematografie 
proprie sau au avut-o 
într-un stadiu extrem de in
cipient, pe baza sporadice
lor inițiative ale unor entu
ziaști. Totodată, s-a născut 
cinematografia națională în 
țările recent eliberate de 
sub jugul colonial din 
Asia, Africa, America de 
Sud. Pentru a permite 
unor asemenea țări să-și 
răspîndească și să-și dez
volte cultura — deseori 
bogată și cu o mare vechi
me, dar nescrisă — cine
matografia reprezintă un 
mijloc inegalabil, chiar a- 
tunci cînd se folosesc mij
loace tehnice destul de 
simple.

Ce ne rezervă

Eisenstein...

In Statele Unite dezvol
tarea artistică a filmului a 
făcut mari pași în perioada 
1914—1920 datorită unor 
personalități ca D, W. 
Griffith, Thomas Ince, Mack 
Sennett, Charles Chaplin. 
Griffith, fiul unm colonel su
dist ruinat în timpul războ
iului de secesiune, era un 
actoi mediocru în micile 
trupe care organizau tur
nee în 1908, datorită mai 
mult întîmplărn, el a fost 
promovat regizor al impor
tantei companii „Biograph”. 
Asemenea tuturor contem
poranilor săi, realizînd unul 
sau două filme de 300 de 
metri pe săptămînă, la în
ceput el a imitat cam pe 
toată lumea, dar curînd și-a 
afirmat originalitatea atît 
în felul de desfășurare a 
acțiunii, cît și în stilul său 
bazat pe montaj. In 1915 
Griffith a obținut succes 
cu „Nașterea unei națiuni". 
Acțiunea acestui film de 
lung metraj se petrecea în 
timpul războiului de sece
siune și în perioada ime
diat următoare Lăsîndu-se 
orbit de prejudecățile sale 
sudiste, el a prezentat pe 
rasiștii Ku-Klux-Klan-ului 
drept „salvatori" ai națiu

Descoperirea și universa
lizarea cinematografului 
vorbitor în jurul anului 1930 
a zdruncinat profund așa 
zisa „artă mută". Magnații 
americani ai industriei au 
întîrziat mult timp adopta
rea tehnicii noi, temîndu-se 
că aceasta le va pune în 
pericol hegemonia pe plan 
mondial. Intr-adevăr, pe 
timpul cinematografului 
mut era suficient să se tra
ducă titlurile pentru ca un 
film să poată fi înțeles pre
tutindeni. Dar chiar în ca
zul unei limbi răspîndite 
cum este engleza, numărul 
țărilor în care puteau fi ex
ploatate filmele vorbite în 
această limbă era foarte 
restrîns. Cu toate că s-a 
pus repede la punct tehnica 
„dublajului", permițînd u- 
nui actor să vorbească prin 
gura altuia o limbă pe ca

viitorul

In cursul ultimilor 20 de 
ani, în cinematografie s-a 
vădit tendința de a diver
sifica nu numai genurile ar
tistice. Aparatura și mij
loacele de înregistrare au 
trecut prin același proces. 
Dezvoltarea cea mai im
presionantă au avut-o ma
rile spectacole, datorită cu
lorii, ecranului larg al ci
nemascopului, trecerii de 
la pelicula de 35 de mm la 
cea de 70 mm, folosirii pis
telor sonore multiple pen
tru Stereofonie, ecranelor 
gigantice de tipul cine- 
ramei sau celor unde 
spectatorii se găsesc în 
centrul ‘unui ecran cir
cular, cum sînt circora- 
ma americană sau kinopa-

norama circulară sovie
tică. Acum există aparate 
de filmat portative, care în
registrează în același timp 
sunetul și imaginea și pot 
fi mînuite de un singur 
operator-regizor, folosite în 
orice condiții, chiar fără 
lumină artificială. Cu un 
astfel de utilaj, cineastul 
etnograf francez Jean Rouch 
a putut să realizeze expe
rimental pe străzile Parisu
lui un lung metraj interpre
tat în decoruri naturale de 
actori neprofesioniști, la 
prețul extrem de coborît de 
35 de mii de franci. Adop
tarea acestei tehnici ar per
mite să se realizeze filme 
de lung metraj foarte iefti
ne și în țările cu o cinema
tografie slab dezvoltată. 
Mulți tehnicieni și teoreti
cieni socot ca foarte pro
babilă punerea în comerț 
încă în 1970 a unor „mag- 
netoscopuri", la un preț e- 
chivalent cu al unei mașini 
de scris, al unui magneto
fon sau al unui aparat de 
radio cu tranzistori. Acestea 
vor putea funcționa în orice 
loc și la orice oră pentru 
a înregistra simultan sune
tul și imaginea pe bande 
magnetice (sau de alt gen), 
ce vor putea fi văzute și 
auzite imediat în film, pen
tru ca la-nevoie, mai tîr
ziu, să poată fi șterse și fo
losite din nou.

Fiind un mijloc de infor
mare și de cunoaștere cu o 
arie inegalabilă de cuprin
dere, cinematografia a a- 
juns. totodată, în zilele 
noastre, un puternic factor 
de artă și cultură, capabil 
să exprime cu o mare com
plexitate și subtilitate cele 
mai profunde probleme ale 
omului contemporan.

Numele unor creatori de 
filme ca sovieticul Vsevo
lod Pudovkin, americanul 
Orson Welles, francezul 
René Clair, italianul Fe
derico Fellini, spaniolul 
Luis Bunuel figurează as
tăzi printre numele remar
cabile ale culturii și artei 
mondiale.

Aparatul de filmat al lui 
Louis Lumière, creat la sfîr
șitul secolului trecut, conți
ne, deci, potențial în sine 
o revoluție culturală pe 
scară mondială, mai mare 
chiar decît cea înfăptuită 
în a doua jumătate a seco
lului al XV-lea de Guten
berg și de ceilalți inventa
tori ai tiparului.

JȘ® Yardul, unitatea de măsură anglo-sa- 
xonă, care măsoară 0,914 m, datează din 

anul 1101. Ea a tost introdusă printr-un de
cret al regelui Henric I care a hotărît ca în 
tot regatul unitatea de măsură să fie egală 
cu lungimea brațului său.

O colonie de pinguini 
în Antarctica

Finlanda, „tara celor o 
mie de lacuri“, este de 

fapt regiunea cea mai „amfi- 
bie", unde apa ocupă mai mult 
spațiu decît în oricare altă tară 
de pe glob. Ilidrografii susțin 
că numărul lacurilor din Fin
landa este de peste 60 000.

Sfecla de zahăr cultivată astăzi so de- 
-u- osebește mult de sfecla din care, în 
1747, s-a obținut pentru prima oară zahăr. In 
cei aproape 220 de ani de cultivare a sfeclei, 
cantitatea de zahăr extras a crescut de la 
1,5—6 la sută la peste 20 la sută, cît conține 
în prezent rădăcina de sfeclă.

Nu toți peștii se înmulțesc prin icre. 
Peste 200 de specii nasc pul vii. In 

țara noastră nu este cunoscut decît un sin
gur reprezentant — gambusia — care tră
iește în apele lacului Mangalia, unde a fost 
adus din America.
iA8 Unul din cele mai vechi cadrane solare 

din lume, descoperit în China și con
struit cu 300 de ani înaintea erei noastre, 
impresionează pe astronomi prin precizia lui. 
împărțit în o sută de segmente, fiecare co- 
respunzînd cu a suta parte din 24 de ore, el 
indică și astăzi ora cu o aproximație de 
cîteva minute.
E3H Există mamifere care îșî pot regla 

„după voință“ temperatura corpului. 
Astfel cămila își poate ridica la nevoie tem
peratura corpului pînă la 42 grade.

jæ5 Deoarece tăierea nasului era una din
■ ‘ cele mai răspîndite pedepse din India 

antică, cea mai veche metodă de rinoplastie 
— „chirurgia estetică a nasului" — a fost 
practicată în această țară încă din anul 800

î.e.n. Metoda este descrisă în „Aymoeda", 
cartea sfîntă a hindușilor, și constă din folo
sirea unei fîșii de piele de pe frunte pentru 
„confecționarea“ nasului.

Rra Din celebra biblie tipărită de Guten- 
berg în circa 180 de exemplare, s-au 

tras 35 de exemplare pe hîrtie de pergament. 
Pentru fiecare biblie pe pergament s-au pre
lucrat pieile a 170 de viței, întreaga ediție 
necesitînd 5 950 piei.
Etă S-a calculat că întreaga construcție a 
1.5S palatului Versailles (din secolul al 
XVII-lea), despre care se spunea că a dus 
Ia sărăcirea bugetului Franței, ar costa cu 
mijloacele tehnice de astăzi mal puțin decît 
construcția unei singure nave port-avion.

Cercetările științifice au demonstrat că 
dacă toți mușchii noștri și-ar exercita 

tensiunea asociat, în același sens, s-ar dez
volta o forță de minimum 25 tone I
I® Cea mai veche farmacie europeană se 
™ păstrează pînă astăzi în mînăstirea ora
șului Dubrovnik (Ragusa), pe coasta Dalma
ției (R.S.F. Iugoslavia). Ea datează din anul 
1200, epocă la care farmaciștii erau în ace
lași timp medici și duhovnici. Fiecare vas 
farmaceutic este o adevărată operă de artă.

B55| Un surprinzător caz de mimetism este 
relatat de naturalistul polonez Arcady 

Fiedler. In regiunile tropicale trăiesc helico- 
nidele, gen de fluturi, cu un miros care res
pinge orice vietate. Unii fluturi, deși nu au 
mirosul heliconidelor, „îmbracă“ o haină ase
mănătoare acestora, fiind astfel tot atît de 
evitați de păsări și animale.

I 
i

Vikingii
Pacificului

Cercetări recente aruncă o nouă 
lumină asupra unei enigme istorice
In insulele presărate ici, 

colo, în inima Pacificului, 
pe mișcătoarele cărări ale 
apelor care despart Alas
ka de Antarctica și coasta 
de vest a Americii de Fi
lipino, a luat naștere cu mi
lenii în urmă prima și uni
ca civilizație oceanică pe 
care o cunoaște lumea, O- 
riginea și istoria societăți
lor omenești din Polinezia, 
Micronezia și Melanezia 
constituie una din cele mai 
pasionante enigme istorice, 
pentru a cărei soluționare 
au depus și depun eforturi 
nenumărați etnologi și 
antropologi, arheologi și 
lingviști, istorici și geo
grafi. Căci numai un „atac 
concentric", desfășurat cu 
forțele unite ale celor mai 
diverse specialități, poate 
aduce lumină în această 
problemă spinoasă.

In adevăr, 16 000 km se
pară Alaska de Antarctica 
și 17 000 km despart Pana
ma de Filipino. Pe harta a- 
cestei uriașe împărății a 
apelor, pămînturile par 
simple și neglijabile în- 
crustațil. Totodată, este 
evident, oceanul nu a 
păstrat nici o urmă mate
rială a navigatorilor care, 
cîndva, în negura vremuri
lor, s-au aventurat în larg 
pe fragilele lor ambarcații, 
au descoperit insule necu
noscute și s-au statornicit 
acolo, întemeind civilizații 
originale. în lipsa unor ves
tigii materiale ale trecute
lor expediții oceanice, tre
buiau, așadar, găsite alte 
metode de investigație 
pentru a- clarifica originea

Studiind cu atenție di
recția vînturilor, taifunuri
lor și furtunilor din Pacific 
și cercetînd complicata țe
sătură a curenților și con- 
tracurenților oceanici, Fer
don a ajuns la o con
cluzie la prima vedere 
surprinzătoare : în prin
cipiu este posibil ca 
strămoșii locuitorilor actuali 
ai Polineziei să se fi stră
mutat aci fie de pe coasta 
Perului sau a Californiei, 
fie din Indochina și Insulele 
Sonde, fie din Australia, 
China sau Japonia 1 Ipote
za lui Ferdon părea deci 
să împace cele două pă
reri contradictorii susmen
ționate, dar aceasta cu pre
țul... lărgirii considerabile a 
numărului ipotezelor posi
bile.

Exploratori 
fără voie?

In aceste condiții își făcu 
apariția lucrarea lui A. 
Sharp pomenită mai sus și 
care privea întreaga pro
blemă dintr-un punct de 
vedere cu totul nou. Pînă 
la acest cercetător se ad
mitea în mod unanim exis
tența unor adevărate expe
diții pornite (indiferent de 
unde) cu scopul precis de 
a descoperi pămînturi noi 
în mijlocul oceanului. Ast
fel, pentru Peter Buck, fos
tul director al Muzeului 
Bishop din Hawai, strămo
șii polinezienilor de azi 
erau un soi de vikingi ai 
Pacificului pe care dorul 
de aventură și de îmbogă-

Pe baza traseelor urmate de vînturjle de est, care suflă 
în Oceanul Pacific spre Ecuator, și a celor urmate 
de vînturile de vest, provenite din cicloane, au fost e- 
mise ipoteze cu privire la originea locuitorilor Ocea

niei

fluențele diverse care s-ar 
fi putut exercita concomi
tent asupra civilizațiilor din 
insulele Pacificului. In ulti
mii ani, în ajutorul cercetă
rilor a venit și arheologia.

Săpăturile efectuate sub 
conducerea lui Spoehr în 
Insulele Mariane, la 1 500 
km de coastele japoneze, 
vădesc prezența omului pe 
aceste meleaguri acum 
3 500 de ani. In insula Pa
lau, Osborne a descoperit 
urme materiale similare cu 
cele descoperite acum cît- 
va timp de Suggs în Filipi- 
ne : un tip de unealtă în- 
tîlnit în regiunea Mării Chi
nei de Sud și în ținuturile 
de la nord-est de Indochi
na. Se conturează astfel o 
nouă teorie : exodul spre 
centrul Pacificului a înce
put în locurile situate 1- 
tre coasta continentali?’ a 
Chinei și Insulele Mariane. 
Aci și-ar avea deci obîrșia 
culturile originale făurite în 
plin ocean, din Hawai pînă 
în Noua Zeelandă. Rămăși
țe ale acestor culturi, bote
zate de arheologi „proto- 
polineziene", au fost identi
ficate și în Noile Hebride, 
la 5 000 km de Filipino, pre
cum și — oarecum trans
formate — într-un grup de 
insule din Melanezia, în 
apropierea Noii Caledonii.

Dar nici cu aceasta ar
heologia nu și-a spus ulti
mul cuvînt. Noi săpături 
au relevat frapante ase
mănări între vestigiile ar
heologice din Fiji și cele 
din insulele aflate în estul 
Polineziei. Aproape 5 000 de 
kilometri se află între Fiji și 
Insulele Marchize și totuși 
similitudinile sînt izbitoare. 
Iată de ce unii specialiști 
înclină să atribuie locuito
rilor Marchizelor o origine 
fijiană. Arheologii cred ast
fel a merge p.e urmele ce
lui de-al treilea salt spre 
răsărit al civilizației Pacifi
cului — salt care a dus pe 
navigatori pînă în inima 
Polineziei,

Insula Paștelui 
își păstrează taina

In ceea ce privește con
tactele cu continentul ame
rican, după părerea lui 
Thor Heyerdahl, confirmată 
de o a doua expediție a 
sa, acestea, rămîn totuși

strămoșilor actualilor lo
cuitori ai Polineziei, Micro- 
neziei și Melaneziei. Ulti
mele cercetări au adus sur
prize pe care le relevă un 
recent articol din revista 
„Sciences et avenir".

înainte
și după „Kon Tiki"

Pînă la apariția cărții lui 
A. Sharp „Vechi călători în 
Pacific" și Ia simpozionul 
internațional din 1961 con
sacrat acestei lucrări, exis
tau două ipoteze principa
le privitoare la originea 
civilizațiilor polineziene. 
Inițial, pe baza unor sim
ple considerații geografice 
și lingvistice, se credea 
că, probabil, insulele din 
centrul Pacificului au fost 
colonizate de populații a- 
siatice. Folosind drept 
trambuline arhipelagul Son
delor, (Sumatra, Java), 
salba de insule care par 
să prelungească în ocean 
sud-estul Asiei continenta
le, aceste populații ar fi 
putut ajunge — „sărind" 
din insulă în insulă — în 
Polinezia, Micronezia șl 
Melanezia. Presupunerea 
părea cu atît mai verosi
milă cu cît s-a constatat că 
limbile vorbite în această 
parte a Pacificului fac par
te din același grup lingvis
tic ca limbile malaeză și 
malgașă.

Iată însă că acum cîțiva 
ani un norvegian tăcut, în 
a cărui persoană îndrăznea
la concepțiilor științifice se 
împletea cu îndrăzneala 
exploratorului, se îmbarcă 
pe o plută construită cu 
mijloace primitive și făcu o 
călătorie care avea să de
vină celebră și să răstoar
ne multe idei preconcepu
te. Odiseea lui Thor Heyer
dahl pe „Kon Tiki’ a de
monstrat că drumul spre 
Polinezia putea să aibă 
drept punct de plecare și 
coasta de vest a Americii.

Așadar, după „Kon Tiki", 
se înfruntau două ipoteze 
contradictorii. Situația pă
rea destul de încurcată și 
așa, cînd a apărut o nouă 
teorie, datorită unuia din 
colaboratorii lui Heyerdahl, 
arheologul Edwin Ferdon.

Sculpturi înfățișînd pe strămoșii tribului Abeiam din 
Noua Guinee

țire îi minase să caute, 
îmbarcați în pirogi primiti
ve, noi pămînturi pentru ei 
și familiile lor. Sharp este, 
dimpotrivă, de părere că 
arhipelagurile din centrul 
Pacificului au fost descope
rite din pură întîmplare șl 
că eroii acestor aventuri 
marinărești nu au fost „vi
kingi" cu iz romantic, ci 
pescari amărîți pe care fur
tunile și uraganele 1-au 
transformat în exploratori 
fără voie.

Simpozionul din 1961, 
care a luat în discuție ipo
teza lui Sharp, a admis 
teza sa, neexcluzînd însă și 
existența unor expediții or
ganizate.

Vin in ajutor 
arheologii

Marele merit al tuturor 
acestor teorii constă în 
faptul că au evidențiat in-

cele mai evidente în Insula-. 
Paștelui. De altfel, cea de-0 
doua expediție a lui Heyer
dahl a descoperit și în In
sulele Galapagos obiecte 
purtînd amprenta artei po
pulare peruviene. Și totuși 
nici în problema Insulei 
Paștelui specialiștii n-au a- 
juns încă la un numitor co
mun. Astfel profesorul a- 
merican Emory susține că 
primii coloniști în acea
stă insulă proveneau 
din Marchize, și că doar 
„al doilea val" își avea 
originea în Peru. Se pare 
deci că misterul Insu
lei Paștelui, în ciuda efor
turilor depuse în ultimii ani, 
refuză să’se destrame... De 
altfel întreaga istorie mai 
veche a Polineziei, Micro- 
neziei și Melaneziei con
tinuă să rămînă, într-o oa
recare măsură, învăluită în 
umbră.

L. NIȚESCU
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Corespondență din Moscova

condusă de Vlada 
al Prezidiului

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

precum și col. Ljubo 
atașat militar, aero și

fru de la Moscova ne 
relatează că lingviștii 
sovietici au terminat re
cent editarea celui de-al 
17-lea și ultimul volum 
al „Dicționarului limbii 
literare ruse contem
porane*. Dicționarul cu
prinde peste 120 000 de 
cuvinte.

Zilele acestea a fost 
dată în exploatare sec
ția a 3-a a carierei Com
binatului de înnobila
re a minereului Sud — 
Krivoi Rog. In prezent 
producția carierei este 
de 25 000 000 tone 
minereu de fier anual. 
Datorită muncii 
mice desfășurate 
mineri, combinatul

Poporul sovietic întâmpină cu însuflețire aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. In aceste zile veștile sosite din Uniunea Sovie
tică anunță punerea în funcțiune a unor noi obiective industriale, remarca
bile realizări obținute în uzine și pe șantiere, în domeniul științei și cul
turii.

ntensă activitate creatoare

pe strada Bolșaia Ser- 
puhovka se înalță clă
direa de 17 etaje a In
stitutului de chirurgie 
„Vișnevski”. în piața 
Smolenskaia se constru
iesc două clădiri 
cîte 20 de etaje 
hotelului „Infurisf”.

Corespondentul

Cronica

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Bodnaraș, a 
primit luni la amiază delegația 
Uniunii Asociațiilor de combatanți 
din războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei, 
Zecevici, membru 
Comitetului federal al Uniunii. Din 
delegație fac parte Savka Iavori- 

ț1 na, secretar al Uniunii Asociațiilor 
de combatanți din războiul de e- 
liberare națională a Iugoslaviei, e- 
rou al poporului, Marko Pericin 
Kamenjar, general pensionar, erou 
al poporului, Slanev Milan, acti
vist al Uniunii Asociațiilor de com
batanți din războiul de eliberare 
națională a Iugoslaviei din Mace
donia.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a partici
pat Gheorghe Vasilichi, președinte
le Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști din Republica Socialistă 
România. Au fost de față Ante 
Ciudina, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București, 
Krzisnik, 
naval.

tanți din războiul de eliberare na
țională a Iugoslaviei, condusă de 
Vlada Zecevici, membru al Prezi
diului Comitetului federal al Uniu
nii. Au luat parte : Gheorghe Va- 
silichi, președintele Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, gene- 
ral-colonel Mihai Burcă, vicepre
ședintele Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, general-maior în rezervă 
Gheorghe Zaharia, secretar general 
al Comitetului organizatoric, și alți 
membri din conducerea Comitetu
lui organizatoric. A fost, de aseme
nea, prezent Ante Ciudina, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească privind activitatea ce
lor două organizații. In seara ace
leiași zile, delegația a părăsit Ca
pitala plecînd spre patrie. La Gara 
de Nord, a fost condusă de general 
de armată Iacob Teclu, general-co
lonel Mihai Burcă. Au fost, de ase
menea, de față, Ante Ciudina, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei. Uzinele Electronica. Se reglează un nou lot de televizoare

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

® Fabrici și mine intrate în funcțiune 
© încă trei orașe în bazinul Donețului 
© Tipuri noi de televizoare cu tranzistori

■Ar

Președintele Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist, general de armată 
Iacob Teclu, a primit luni delega
ția Uniunii Asociațiilor de comba-

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
octombrie 1965, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere : M.H.R. i L.E.Y. i 
M.M.F. I P.G.K. I Z.A.J. I N.J.K. i 
E.O.Y. I G.S.T.
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Sportivi romani 
in Întreceri 
internaționale

LUPTE. în cadrul turneului inter
național de lupte de la Leipzig 
(R. D. Germană) sportivii români 
au avut o comportare foarte bună. 
N. Martinescu („greco-romane") și 
Șt. Stîngu („libere”) au cucerit me
daliile 
Baciu 
Coman 
63 kg.

VOLEI. In ziua a doua a turneu
lui internațional masculin de volei 
de la Paris, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 3—0 
(15—0 ; 15—8 ; 15—8) selecționata 
de tineret a Franței.

de aui la categoria grea, 
s-a clasat pe locul III, iar 
pe locul IV la .categoria

POPICE. Continuîndu-și turneul 
în R. D. Germană, selecționatele 
divizionare de popice din România 
au evoluat la Dessau. La masculin, 
gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 5 411—5 349 puncte. 
Echipa feminină română a cîștigat 
cu scorul de 2 426—2 333 puncte.

(Agerpres)

in cîteva rînduri
• Pe stadionul olimpic din Roma, 

reprezentativele Italiei și Poloniei s-au 
întîlnit in meci retur pentru prelimina
riile campionatului mondial de fotbal. 
Victoria a revenit fotbaliștilor italieni 
cu 6—1 (2—0).

® Noul record mondial de juniori Ia 
aruncarea ciocanului, stabilit duminică 
de tinărul atlet român Gheorghe Cos
tache, este de 71,52 m.

ö într-un meci internațional de tenis 
desfășurat la Köln echipa R.F. Germa
ne a învins cu scorul de 3—2 echipa 

/■ Belgiei.

Exigențele 
beneficiarilor 
sînt dictate 
de interesele 
generale 
ale economiei

(Urmare din pag. I)

prescripțiilor din standarde. Alte 
refuzuri au fost provocate de de
pozitarea necorespunzătoare a ma
teriei prime. Respingerea unui vo
lum mare de țesături a constituit 
principala sursă a stocurilor su
pranormative. Au fost imobilizate 
astfel mijloace materiale și bănești, 

■ ceea ce a îngreunat situația finan
ciară a întreprinderii.

Din cele de mai sus reiese că în 
întreprindere nu s-a înțeles clar 
că exigențele beneficiarilor nu pot 
fi considerate ca un simplu dezi
derat, ci ele sînt dictate de inte
resele generale ale economiei. 
Este greu de presupus că con
ducerea fabricii nu cunoaște că 
economia noastră nu se poate dez
volta acumulînd cantități de bu
nuri materiale care nu corespund 
întru fotul cerințelor ei reale — 
în cazul de față, nevoilor de a asi
gura populației produse textile 
trainice. în sortiment larg, reali
zate cu bun gust.

în cursul acestui an, colectivul 
Uzinei de piese auto Colibași a în
registrat unele progrese în ridica
rea nivelului tehnic al produselor. 
Pînă la sfîrșitul trimestrului III, 
uzinei i-au fost refuzate produse 
valorînd peste 3 200 000 lei. Cu ce 
consecințe ? Uzina a cheltuit pen
tru remanierea produselor defecte 
aproape 3 milioane de lei. Din 
cauza calității nesatisfăcătoare 
și nerealizării producției în mod 
ritmic, uzinele „Tractorul“ din 
Brașov și altele — cu care 
avea încheiate contracte de co
laborare — n-au primit la ter
men cutii de viteze, supape, di
ferite tipuri de pompe, pistoane.

Evident, volumul refuzurilor nu 
poate constitui singurul criteriu de 
apreciere a calității produselor. 
Dar el trebuie să fie un semnal 
pentru întreprinderea respectivă, 
pentru organele tutelare și ban
care. un prilej de analiză amănun
țită și exigentă a cauzelor, de dez
văluire a carențelor care persistă 
în producție. Cu atît mai necesar 
era să se ia măsuri hotărîte în în-

treprinderile amintite, cu cît, în 
privința calității, ele sînt în reci
divă. în 1964, fabrica „Textila“ și 
Uzina de piese auto Colibași au în- 
tîmpinat greutăți serioase în des
facerea produselor. După fiecare 
lună a anului în curs, Uzina din 
Colibași a trimis Direcției gene
rale automobile, tractoare și rul
menți din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini buletinul 
calității, precizînd volumul refuzu
rilor și cauzele acestora. E drept, 
forul tutelar a intervenit prompt, 
trimițînd în uzină 20 de specialiști 
care au analizat în vara acestui 
an, timp de o lună, posibilitățile de 
ridicare a calității produselor și 
au stabilit o serie de măsuri teh
nice și organizatorice. Cu toate a- 
cestea, uzina livrează și acum 
piese de calitate necorespunzătoare.

Sprijinul acordat fiecărei întreprin
deri de către direcția generală tute
lară șl de bancă, trebuie să se con
cretizeze în ridicarea activității econo
mice a acesteia la un nivel superior. 
Am adus la cunoștința Direcției ge
nerale a industriei bumbacului din 
Ministerul Industriei Ușoare că 
cheltuielile neeconomicoase au o 
pondere inadmisibil de mare în pre
țul de cost al întreprinderii „Tex
tila“. S-a răspuns simplu și lapi
dar : „Volumul cheltuielilor nepro
ductive este analizat periodic de 
către organe specializate din Di
recția de control financiar intern 
din minister cu ocazia reviziilor de 
fond ce se efectuează cel puțin o 
dată pe an. în cadrul acestor ve
rificări se analizează și natura 
cauzelor care au generat cheltuie
lile neproductive și, respectiv, o- 
portunitatea includerii pe costuri a 
acestora“. Este un răspuns cel 
țin formal 1 Dacă conducerea 
recției generale află că 'într-o 
treprindere se face risipă, 
materiile prime și fondurile 
sînt bine gospodărite, nu
(sau altcineva din minister) 
trebuie să fie oare aceea care să 
plece „cu primul tren“ la fața lo
cului pentru a lua cu promptitu
dine măsurile ce se impun ? 
îmbunătățirea activității unei între
prinderi presupune, în primul rînd, ca 
direcția generală tutelară din minis
ter să acționeze preventiv, operativ, 
să nu lase exercitarea unor atribuții 
numai pe seama altora, chiar dacă ele 
intră și în competența anumitor or
gane „specializate”.

Recent, comisia economică a Co
mitetului regional de partid Argeș 
a analizat rezultatele obținute în 
acest an de colectivul Uzinei de 
piese auto Colibași în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Au fost scoase 
la iveală o serie de neajunsuri, 
cauzele lor și, pe această bază, s-a 
întocmit un program cuprinzător 
de măsuri tehnice, organizatorice 
și politice, unele dintre acestea 
fiind legate nemijlocit de îmbună
tățirea calității produselor.

Cu prilejul acestei analize s-a 
desprins și mai clar necesitatea per
fecționării activității organelor banca-

re din regiune, întăririi legăturii aces
tora cu întreprinderile, creșterii efi
cienței controlului financiar. Prin mă
surile pe care le preconizăm, ur
mărim ridicarea rolului sucursalei 
și filialelor băncii — prin folosirea 
cu mai multă pricepere a pîrghiilor 
economice — în acțiunea de îm
bunătățire continuă a nivelului ca
litativ al produselor, de realizare a 
unor indicatori economici și finan
ciari superiori. Totodată, avem în 
vedere acordarea unui sprijin di
ferențiat întreprinderilor, în func
ție de rezultatele obținute de aces
tea în producție, exercitarea unui 
control care să prevină apariția 
unor neajunsuri în îndeplinirea 
planului. Aceasta este deosebit de 
necesar dacă ținem seama că unele 
controale se efectuează încă tardiv, 
se limitează la simpla constatare 
a unor lipsuri. Organele bancare, 
îmbunătățindu-și munca în lumina

■ cerințelor sporite puse de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, vor 
aduce o contribuție mai substan
țială la ridicarea pe o treaptă su
perioară a nivelului activității e- 
conomice și financiare a întreprin
derilor din regiune.

Ceva despre familie
(Urmare din pag. I)

în-
că 
nu 
ea

hofărîfor convingerile generale cu 
cele infime, că fericirea omului pre
supune o împlinire în foate compar
timentele existenței. Principiile înain
tate ale moralei noastre cu privire 
la familie trebuie să pătrundă’în con
vingerile oamenilor prin interesul 
major — manifestat în orice împre
jurare — al întregii opinii publice.

Tn timp ce se lucra la construcția 
combinatului de prelucrare a lemnu
lui de la Suceava, mi-a fost dat să 
asist la o scenă cutremurătoare. Era 
afară un ger cumplit de aproape 40 
de grade. Conducerea șantierului dă
duse dispoziție ca echipele care a- 
veau locul de muncă în aer liber 
înceteze lucrul. Dat fiind însă că 
crările de montaj erau rămase 
urmă din cauză că unele utilaje 
siseră cu înfîrziere, echipele de mon- 
fori au hotărîf să continue lucrul în 
condițiile enorm de grele ale acelui 
ger cumplit. Spun cumplit, pentru că 
mie mi se părea cu totul imposibil 
ca un om să stea afară pe o vreme 
ca aceea mai mult de o jumătate de 
oră și încă la o înălțime foarte mare. 
Și totuși oamenii aceia lucrau cu gă
lețile cu cărbuni aprinși lîngă ei, 
acoperiți de brumă, cu fețele con
gestionate de frig. Cel mai tulbură
tor nu era însă gestul lor în sine, cl 
faptul că, peste drum de construcție, 
se aflau barăcile în care locuiau fa
miliile lor. $i la toate ferestrele a- 
cestor barăci străluceau fierbinți ochii 
soțiilor și copiilor, cu cea mai neli
mitată dragoste și admirație, iar ei,

să 
lu- 
în 

so-

(Urmare din pag. D

înaltă admirație eforturile 
pe care populația de la o- 
iașe și sate le depune 
pentru ca, alături de lupta 
titanică pe care o duce 
împotriva agresorului și 
de vasta muncă din uzine 
și de pe ogoare, să gă
sească forme adecvate 
pentru continuarea învăță
mîntului de toate gra
dele ?

în regiunile din sudul 
republicii, care au fost 
cele mai intens bombar
date, s-a născut încă în 
cursul verii o largă miș
care populară avînd ca 
deviză „Să construim școli 
pe linia frontului". Din 
convorbirile cu activiști 
locali, cu învățători, re
iese că anul acesta, în fie
care provincie, în fiecare 
sat, vor fi școlarizați 
mai mulți copii decît anul 
trecut. în întreaga repu
blică, în școlile de toate 
gradele, s-au înscris a- 
proape 3 milioane de co
pii, cu circa 400 mii mai 
mulți decît anul trecut. 
Este firească întrebarea : 
ce determină această grijă 
pentru adăparea tinerei 
generații la izvoarele cul
turii ? încrederea în drep
tatea cauzei pentru care

luptă poporul vietnamez ? 
Sentimentul mîndriei na
ționale î Da, dar nu nu
mai atît. Este și conștiința 
socialistă dobîndită în 
anii de după eliberare, 
setea de cunoaștere spo
rită pe măsura răspîndirii 
culturii în mase, înțeleqe- 
rea necesității de a crește 
o generație care să ducă 
mai departe opera de în
florire multilaterală a na
țiunii, începută de înain
tași.

în vechiul Vietnam ne
știința de carte cuprindea 
covîrșitoarea majoritate a 
populației. Jungla a fost 
cea dintîi școală pentru 
populație. Prin eforturile 
învățătorilor și ale militari
lor autodidacți, țăranii în
rolați în armata revoluțio
nară, ținînd pe genunchi 
frunze de bambus în loc 
de caiete, pătrundeau în 
lumea miraculoasă a slo
velor, iar după eliberare, 
școlarizarea a devenit o 
mișcare generală. In pa
tru ani, pînă în 1958, în
treaga populație adultă, 
cu excepția unor mici gru
puri din regiunile muntoa
se, a învățat carte. Proce
sul acesta a continuat cu 
absolvirea de către adulți 
a școlii elementare sau a 
celei de șapte clase. în

aceasta piimavara, pre
ședintele republicii deco
ra, alături de unități ale 
armatei care și-au cucerit 
merite în apărarea patriei, 
două provincii, evidenția 
60 de districte și 1 200 de 
sate în care populația ab
solvise patru sau mai mul
te clase. Firește, copiii de 
vîrstă școlară au fost de 
mult cuprinși în vasta re
țea a școlilor care s-au 
creat la orașe și sate. 
Dar la Phu Tho, Viet Tri și 
Hai Fong am văzut între
prinderi moderne unde toți 
muncitorii absolviseră mi
nimum șapte clase.

Alături de tînăra clasă 
muncitoare, s-a format, cu 
sprijinul țărilor socialiste, 
o promițătoare pleiadă de 
ingineri și tehnicieni, și 
alte cadre. Am auzit nu
mai cuvinte de laudă la 
adresa medicilor, profe
sorilor și a altor ca
tegorii de intelectuali, 
care învățaseră la școli
le superioare din Româ
nia. între timp în R. D. 
Vietnam s-au deschis 
institute pentru formarea 
de cadre în domenii va
riate ale economiei și 
culturii.

Vietnamul se afla într-o 
perioadă de înflorire inte
lectuală, de asimilare a 
valorilor culturii, de afir
mare a talentelor ieșite 
din popor. Și, deodată, a- 
supra lui s-a năpustit 
monstruosul mecanism de

război al Pentagonului. 
Numeroase școli de toate 
gradele au fost distruse. 
Mulți copii și învățători au 
pierit sau au fost răniți. Și 
cu toate acestea procesul 
de învățămînt n-a putut fi 
zăgăzuit. Din orașele bom
bardate, copiii au fost e- 
vacuați. Ca urmare, în 
multe sate numărul ele
vilor a crescut de 2—3 ori. 
Anul acesta, multe dintre 
școli — adesea cele mai 
impunătoare clădiri din 
satele vietnameze, și deci 
ținte pentru rachete și 
bombe — au devenit 
inutilizabile. Numeroa
se case ale țăranilor 
au devenit clase în care 
învață grupuri de 20— 
30 de copii. în regiuni
le cele mai puternic lo
vite de aviația americană 
nici casele țăranilor nu 
prezintă însă garanție. 
Aici, școlile s-au mutat în 
crînguri și păduri, iar în 
localitățile din apropierea 
munților — în junglă. Am 
văzut școli amplasate 
printre orezării, altele a- 
dăpostite de țesătura dea
să a junglei, prin care de 
abia se strecoară razele 
soarelui, altele plasate în 
peșteri, după ce acestea 
au fost curățate de șerpi 
și lilieci. în alte locuri, 
stînci fantastice, ce se în- 
convoaie ca niște arcuri 
de triumf peste cîte o po
iană, adăpostesc pe elevi 
și învățători.

Lipsesc adesea, 
cauza dificultăților 
transport, manualele, caie
tele, creta. Dar populația, 
instituțiile de învățămînt 
depun eforturi pentru în
vingerea dificultăților. în 
unele locuri, caietele au 
fost înlocuite vremelnic cu 
frunze de bambus. Tipo
grafiile din Hanoi tipăresc 
manuale cu prioritatea nr. 
1. Tineretul din orașe și 
sate s-a antrenat într-o 
largă mișcare pentru a 
asigura regiunilor din su
dul republicii rechizite 
și cărți. Ștafete de sute de 
tineri pornesc din Hanoi, 
pe drumuri întortocheate 
de noapte, cu biciclete, 
bărci sau cu cobilița, că- 
rînd, de-a lungul a zeci de 
kilometri pînă la un alt 
oraș, materialele necesare 
școlilor. Acestea sînt apoi 
predate altor grupuri de 
tineret, și așa mai departe, 
pînă cînd cărțile și caie
tele ajung la 3, 4, 5 sute 
de kilometri, în apropierea 
liniei de demarcație.

S-au găsit timp și forțe 
pentru îmbunătățirea pro
gramelor școlare, pentru 
adaptarea lor la cerințele 
imediate ale economiei.

Grija pentru continuarea 
învățămîntului, în pofida 
condițiilor vitrege create 
de război, este și ea una 
din manifestările de ero
ism ale poporului vietna
mez.

de-acolo, de sus, vedeau acest uriaș 
spectacol și poate că de aceea nu a 
îndrăznit nici măcar unul dintre ei 
să coboare înainte de terminarea ce
lor opt ore de lucru.

„Citesc cu foarte mult interes arti
colele 
soțul, 
odată 
eu cu 
nora, sîntem foarte fericiți, consider 
că avem două familii solide. Fiul 
meu este căsătorit de foarte curînd 
și am observat la el următorul fe
nomen : după ce merge la un film, 
la teatru sau după ce citește o carte 
ori ziarul, el desprinde în legătură 
cu familia aspectele cele mai triste. 
„Uite, mamă, îmi spune, ce se spune 
în ziar despre unii". Vă întreb pe 
dumneavoastră : de ce se scrie atît 
de mult despre cazurile negative și 
atît de puțin despre cele pozitive? 
Oare cele mai 
cele pozitive și nu din ele 
să învețe cei tineri în primul 
Observația era adevărată și 
valabilă încă și astăzi.

Peste cîteva zile am plecat 
ren să scriu despre o familie 
fivă", deși nu eram prea convins că 
voi găsi un lucru deosebit. Am a- 
juns la Balș, în regiunea Oltenia, și 
am stat o zi întreagă cu activiști care 
se aflau la sediul organizației raio
nale de fineret. „O familie pozitivă 
mai deosebită, un caz demn de a fi 
popularizat?" se întrebau ei, neîn- 
jelegînd prea bine cam ce-aș vrea eu 
dar străduindu-se cu toată bunăvoin
ța să mă ajute. Spre seară, cînd șe
deam de vorbă cu primul secretar, 
a intrat în biroul lui o femeie cu 
părul alb, cu care a schimbat cîteva 
cuvinte. „Cine este ?" l-am întrebat. 
„O instructoare de pionieri". „Așa 
bătrînă I" m-am mirat eu. „Nu e bă- 
trînă, mi-a spus, este utemistă (asta 
seîntîmpla acum șase ani), n-are de- 
cîf 22 de ani”. Am fugit pe ușă în 
clipa următoare și am ajuns-o din 
urmă pe drum. Am însoțit-o pînă a- 
casă, înfr-un sat din apropiere, unde 
i-am cunoscut soțul și copilul și unde 
am aflat faptele de mai jos.

Cei doi erau învățători și s-au că
sătorit la 18 ani, din cea mai sin
ceră dragoste. Au mers amîndoi în 
același sat, în care se și aflau atunci 
cînd i-am cunoscut. întotdeauna mo
dești și sfioși, marea lor bucurie era 
munca. De dimineață pînă seara 
munceau, făcînd absolut fot ce poa
te face un intelectual într-un sat, cu 
o pasiune care nu obosea niciodată. 
Se ocupau de căminul cultural, de 
echipele artistice, în care jucau și ei 
teatru sau dansau ; el era și secretar 
al organizației de fineret, ea se o- 
cupa cu organizația de femei, con
ducea cîteva cercuri de citit, era bi
bliotecară, instructoare de pionieri, 
amîndoi erau depufafi în sfatul popu
lar — și făceau fotul, așa cum spu
neam, cu o mare pasiune, din pro
prie inițiativă, pentru că știau 
simțeau că era nevoie de ei. La 
moment dat, el s-a hofărît să 
meze institutul pedagogic de trei 
de la 
și ea 
după 
înscrie și ea. După plecarea soțului, 
ea a luat asupra ei și sarcinile care 
rămîneau 
deasupra și un copil mic. în fiecare 
zi el făcea naveta, mergînd pe jos 
zece kilometri dus și zece întors, de 
la gară, dormind numai cinci ore pe 
noapte, și erau atît de fericiți, încît 
tot timpul ființele lor răspîndeau în 
jur o lumină care trecea prin lu
cruri, transfigurîndu-le. într-o zi s-a 
înfîmplat o nenorocire. Băiețelul a 
căzut dinfr-un pod și a fost qăsit în 
nesimțire. Nu numai satul, ci între
gul raion a intrat în alarmă. Mașina 
„Salvării" a plecat imediat spre sat 
și, atunci cînd s-a aflat că s-a împot
molit din cauza noroiului, primul se
cretar al comitetului raional de partid 
a plecat el însuși înfr-un „Gaz" cu 
două diferențiale, a luat-o pe mamă 
cu copilul în comă și au ajuns, în
tr-o jumătate de oră, la spital. Lupta 
medicilor cu moartea a durat șapte 
zile și șapte nopți și, dacă copilul a 
scăpat, nimeni nu ar putea spune 
dacă aceasta s-a datorat medicilor sau 
mamei, care n-a închis ochii șapte 
zile și șapte nopți, alungînd moartea 
din preajma copilului cu acea dispe
rare și forță supranaturală de care 
numai o mamă este capabilă. Cînd 
s-a întors în sat, după trei săpfămîni, 
cu copilul în afara oricărui pericol, 
toți oamenii au ieșit în drum și au 
început să plîngă. învățătoarea lor. 
de 22 de ani, 
alb.

După aceea, 
a urmat să se 
înainte, cei doi 
săvîrșească o fericire pentru a cărei 
laudă îmi lipsesc acum cuvintele fru
moase. Numele lor este Gheorghiu 
sau Gheorghiaș, nu-mi aduc precis 
aminte. Acum vreo doi ani mi-au tri
mis o ilustrată dintr-o stațiune de 
odihnă, unde se aflau cu copilul.

despre familie, împreună cu 
fiul și nora mea — îmi scria 
o profesoară pensionară. Atîf 
soțul meu, cîf și fiul meu cu

rit- 
de 

a 
trimis uzinelor metalur
gice, anul acesta, 200 000 
tone materie primă peste 
plan.

La uzina metalurgică 
din Novomoskovsk, din 
sudul Ucrainei, s-a 
terminat construirea u- 
nei fabrici de țevi su
date, 
sînt 
zafe

jjALO, AVEȚI LEGĂTURA

numeroase nu sini 
trebuie 
rînd?" 
rămîne

pe fe- 
„pozi-
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și 
un 
ur- 
ani 

Craiova, simțea aceasfă nevoie, 
a fost de acord, urmînd 
ce

ca 
termină el institutul să se

descoperite, avînd pe

avea părul complet

viafa lor de familie 
desfășoare la fel ca 
confinuînd să-și de-

I 
!
I
I
Ü
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I

Toate procesele 
complet mecani- 
și aufomafizafe. 

Chimișfii din Kirova- 
kan (R.S.S. Armeană) au 
îndeplinit cu 72 de zile 
înainte de termen pla
nul anual de produc
ție. Colectivul uzinei 
constructoare de mașini 
pentru industria polime
rilor a îndeplinit planul 
privind realizarea unor 
tipuri de mașini mo
derne.

Cu importante reali
zări întîmpină 
de 7 noiembrie 
crătorii industriei cimen
tului din orașul Volsk, 
regiunea Saratov, 
mai 
vik", 
traf 
de-al 
rotafiv, 
nual la dispoziția șan
tierelor circa 2 000 000 
tone ciment.

La Leningrad a în
ceput producția a două 
tipuri de televizoare 
cu tranzistori : „Debut" 
și „Ritm". Primul este 
un televizor de came
ră, iar celălalt — o va
riantă portabilă destina
tă turiștilor.

Pe harta bazinului 
Doneț au apărut încă 
trei orașe, care pînă nu 
demult erau simple a- 
șezări ale minerilor. A- 
nual în Uniunea So
vietică apar aproxima
tiv 20 de noi orașe.

în curînd, în peisajul 
urban al Moscovei se 
vor încadra noi edificii 
cu multe etaje. Astfel,

Nu-
uzina „Bolșe- 

unde recent a in- 
în funcțiune cel 

zecelea cuptor 
va pune a-

PRIN LASER“
Generatorii cuantici 

își găsesc noi aplica
ții practice in cele 
mai diferite domenii.

Patru ingineri: Ser- 
ghei Aliakicev, Dmi
tri Goriatcev, Boris 
Milinkis și Evgheni 
Ostapcenko au reali
zat o instalație ex
perimentală pentru 
transmiterea imagini
lor televizate și a 
sunetului cu ajutorul 
razei laserului.

Experiențele efec
tuate au permis să se 
constate calitatea bu
nă a imaginii și a su
netului. Claritatea a- 
tinge 550 de linii în 
centrul imaginii. Ra
za laserului transmi
te imaginile și sune
tul fără să le altere
ze — și aceasta nu 
numai cînd văzdu
hul este curat, ci 
chiar și atunci cînd 
trebuie să străbată o 
perdea subțire de 
fum.

A doua aplicație a- 
mintește de hiperbo
loidul inginerului Ga
rin din romanul știin- 
țifico-fantastic cu a- 
celași titlu al lui A- 
lexei Tolstoi. Este vor
ba despre prima linie 
telefonică la care ca
blul a fost înlocuit 
cu raza laserului. 
Este o linie lungă de

cinci kilometri cu un 
capăt pe colinele Le- 

: nin, unde a fost in
stalat un laser cu 
gaz, iar cu celălalt 
capăt în Piața Zu
bovskaia, unde se 
află o centrală tele
fonică automată.

Convorbirile telefo
nice prin laser se aud

■ neobișnuit de clar, 
fără să fie deranjate 
de nici un fel de para-

■ ziți, de parcă abona
tul telefonic s-ar afla

: la numai un metru 
distanță.

M. D. Krașcin, con
structorul principal 
al aparaturii acestei 
prime linii telefonice 
cu laser, declara că 
raza generatorului 
cuantic este capabilă 
să transmită simul
tan cîteva zeci de mii 
de convorbiri telefo
nice. Această primă 
linie are numai 5 ki
lometri, dar rezulta
tele experienței în
dreptățesc trecerea la 
aplicarea practică.

Prima linie telefo
nică cu laser din 
Moscova, realizare a 
institutului central de 
cercetări științifice 
pentru telecomunica
ții, va intra în cu
rînd în exploatare 
curentă.

S. POD1NÄ

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI
COMUNIST ITALIAN

Raportul prezentat
ROMA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Mărgineanu, transmite : 
In cadrul lucrărilor Plenarei C.C. 
și Comisiei 
trol a P. C. 
go, secretar 
a prezentat 
mul punct de pe ordinea de zi 
intitulat „Discutarea proiectului 
tezelor pentru Congresul al IX-lea 
al partidului“. Longo a abordat pe 
larg în raportul său problemele 
situației internaționale și poziția 
P. C. I. față de aceste probleme. 
Arătînd că gravitatea situației in
ternaționale face necesar un nou 
avînt în lupta pentru destindere și 
coexistentă pașnică, el a spus că 
lupta pentru salvgardarea păcii, 
stingerea focarelor de război exis
tente, împiedicarea izbucnirii de noi 
conflicte, este mai mult ca oricînd 
sarcina fundamentală și urgentă a 
comuniștilor. „Nu se va putea de
termina o cotitură în situația in
ternațională în favoarea păcii, a 
spus el, fără încetarea agresiunii 
americane în Vietnam și nici nu se 
va putea afirma pe deplin și trai
nic pacea în lume fără o luptă si
multană împotriva regimurilor 
reacționare și pentru progresul de
mocratic și social“.

Pronunțîndu-se pentru o nouă 
politică externă a Italiei, raporto
rul a arătat, printre altele, că o- 
biectivele ei principale trebuie 
axate pe dezangajarea atomică, 
renunțarea la N.A.T.O., neutralita
tea Italiei și disocierea ei de poli
tica agresivă imperialistă, recu
noașterea R. P. Chineze și resta
bilirea drepturilor sale legitime în 
O.N.U., lichidarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul Italiei, 
crearea de zone denuclearizate în 
Europa centrală, de sud și Medite- 
rana, respingerea oricărei forme 
de înarmare atomică a R.F.G., re
cunoașterea R. D. Germane. El a 
subliniat că crearea unui sistem de 
securitate colectivă trebuie să ducă 
la desființarea pactului atlantic și 
a tratatului de la Varșovia.

Centrale de con- 
Italian, Luigi Lon- 
general al P.C.I., 

un raport la pri-

de Luigi Longo
Referindu-se la problemele miș

cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, Luigi Longo a spus : 
„Afirmăm că trebuie respinse ca 
nocive și periculoase orice procé
dée care duc la adîncirea actuale
lor divizări și rupturi, cum ar fi 
de pildă convocarea, în actualele 
condiții și în actualul moment, a 
unei consfătuiri a partidelor co
muniste și 
pronunțat 
eforturilor 
bilaterale 
partide, în 
unitate de 
toate forțele comuniste și munci
torești, ci și între toate forțele 
antiimperialiste în jurul unor o- 
biective comune.

„Astăzi, internaționalismul tre
buie clădit pe baze noi, pe recu
noașterea deosebirilor existente 
între diferite forțe ale mișcării, pe 
deplina lor egalitate, independență 
și autonomie, pe respingerea ori
cărei întoarceri la forme centrali
zate de conducere a mișcării și pe 
necesitatea unei confruntări re
ciproce a ideilor și pozițiilor“.

Ocupîndu-se de problemele in
terne actuale ale Italiei, raportorul 
a vorbit despre criza coaliției gu
vernamentale de centru-stînga, a 
citat acțiunile organizate de P.C.I. 
împotriva puterii monopolurilor, 

- pentru apărarea drepturilor oame
nilor muncii. El a expus propu
nerile conținute în proiectul de 
teze al P.C.I. cu privire la nece
sitatea creării bazelor politice ale 
unei noi majorități guvernamen
tale. Tn ultima parte a cuvîntării. 
L. Longo s-a ocupat de problemele 
organizatorice ale partidului.

După discuții, la care au partici
pat numeroși vorbitori, Plenara a 
adoptat o rezoluție care aprobă 
raportul prezentat de Luigi Longo 
și proiectul de teze ce urmează să 
fie prezentat Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Italian, 
convocat pentru 25—30 ianuarie 
1966.

muncitorești“. El s-a 
pentru concentrarea 

pe linia unor întîlniri 
și multilaterale între 

căutarea unor forme de 
acțiune nu numai între



intre Londra
și Salisbury se mențin
9

importante
divergențe
Declarațiile lui Wilson 
in Camera Comunelor

LONDRA 1 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, 
primul ministru britanic a decla
rat luni că dacă nu ar fi luat ini
țiativa de a pleca de urgență la 
Salisbury Smith ar fi declarat in
dependența unilateral. Wilson a 
arătat că sarcinile „comisiei rega
le unite“ a cărei constituire a fost 
anunțată, ar fi „numai elaborarea 
unei constituții de independență și 
nu consultarea opiniei publice rho- 
desiene“. El a adăugat că, în ce 
privește constituția, „între guver
nul de la Salisbury și cel de la 
Londra continuă să existe impor
tante divergențe“. Obstacolul prin
cipal, a spus Wilson, îl constituie 
problema reprezentării, africanilor 
în parlamentul Rhodesi'ei, devenită 
independentă.

Declarînd că nu va întreprinde 
măsuri militare împotriva Rhode- 
siei, în cazul cînd aceasta își va 
proclama în mod unilateral inde
pendența, Wilson a afirmat totuși 
că vor fi întreprinse sancțiuni eco
nomice și financiare. Acest lucru 
a determinat numeroase luări de 
poziții în rîndul cercurilor finan
ciare și economice rhodesiene, 
considerate drept moderate. „Fer
mierii, plantatorii de tutun, cres
cătorii de vite, scrie agenția 
France Presse, și-au dat seama, în 
urma argumentelor lui Wilson, că 
riscă să piardă totul“. Aceeași a- 
genție precizează că forțele extre
miste insistă pentru declararea 
unilaterală a independenței.

Unii observatori consideră că 
presiunea extremiștilor continuă să 
crească și că „se poate aștepta la 
o lovitură din partea lor“, adică 
declararea unilaterală a indepen
denței în 
mîni.

Intr-un 
mînalului 
Report“ premierul rhodesian, Ian 
Smith, a arătat că țara sa nu ar fi 
hotărîtă să mențină supremația al
bilor dar că în prezent africanii 
„nu au atins încă nivelul de dez
voltare care le-ar da competența 
de a guverna“.

următoarele două

interviu acordat 
„U. S. News and

săptă-

săptă- 
World
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• Apel pentru lichidarea tuturor formelor de dis
criminare 
importanța 
tineretului

rasială © Numeroși 
declarației in

delegați subliniază 
problemele educării

1. — Trimisul spe- 
Nicolae Ionescu, 

dimineața

NEW YORK 
cial Agerpres, 
transmite : Luni dimineața s-a 
întrunit ședința plenară a Adu
nării Generale. Lucrările ei au fost 
conduse de Amintore Fanfani, pre
ședintele actualei 
după cum se știe, 
cat timp de trei 
exercite atribuțiile 
accident.

După dezbateri, 
cuvîntul numeroși delegați, 
narea Generală a adoptat în una
nimitate o serie de documente a- 
doptate în prealabil de Comitetul 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale. In aceste docu
mente se face apel la „toate na
țiunile să întreprindă acțiuni ur
gente și eficiente în vederea lichi
dării tuturor formelor de discri
minare rasială". Adunarea Gene-

cere secretarului general al

sesiuni, care, 
a fost împiedi- 
săptămîni 
din cauza

să-și 
unui

la care au luat 
Adu-

Festivități le 
de la Alger

rală
O.N.U., U Thant, să prezinte anul 
viitor un raport asupra progrese
lor făcute în îndeplinirea reco
mandărilor organizației împotriva 
intoleranței rasiale și religioase.

★

Tot luni dimineața a avut loc o 
ședință - a Comitetului pentru pro
blemele sociale, culturale și uma
nitare, în cadru] căreia au luat 
cuvîntul numeroși delegați în le
gătură cu adoptarea, în ultima zi 
de lucru a săptămînii trecute, a 
proiectului de declarație privind 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare. Reprezentanții Olandei, 
Ghanei, S.U.A., Franței, Nigeriei, 
Australiei, Greciei, Angliei, Noii 
Zeelande și ai altor țări au arătat 
că votul acordat în favoarea adop
tării documentului constituie o 
recunoaștere a influenței pe care 
acesta poate să o aibă asupra edu
cării tineretului în spiritul ideilor 
cuprinse în el. Ei au subliniat în
semnătatea inițiativei delegației 
române privind elaborarea decla
rației.

soldați saigonezi și americani scoși din lupta
SAIGON 1 (Agerpres). — Forțe 

patriotice sud-vietnameze au ata
cat de două ori în cursul zilei de 
luni baza militară americană de la 
Da Nang, situată la 450 km nord 
de Saigon. Acest atac a fost cel 
de-al doilea în decurs de o săptă
mână.

Citînd agenția de presă Elibera
rea, agenția France Presse rela
tează că în atacul lansat împotriva 
bazei de la Duc Lap (la 35 km 
nord-est de Saigon) în noaptea de 
27 spre 28 octombrie, forțele pa
triotice au scos din luptă 400 de 
militari ai trupelor guvernamen-

tale și au distrus în totalitate ba
talionul nr. 51 al armatei saigo- 
neze.

Potrivit unor date transmise de 
agenția de presă sud-vietnameză 
„Eliberarea“, forțele armatei 
eliberare națională au scos 
luptă, în prima jumătate a 
octombrie, 1 588 de soldați 
mici, printre care 593 de soldați și 
ofițeri americani. Patrioții sud- 
vietnamezi au doborît în această 
perioadă 29 de avioane dușmane, 
au avariat alte 10 avioane, au dis
trus 10 vehicule și patru trenuri 
militare și au capturat o însem
nată cantitate de arme și muniții.

Vizita delegației 
în Iugoslavia

BELGRAD 1 (Agerpres). — In 
zilele de 31 octombrie și 1 noiem
brie, delegația militară română a 
vizitat orașele Split și Zadar. Du
minică delegația a asistat la ö apli
cație tactică executată de o subuni
tate de vînători de munte. Luni, 
membrii delegației au fost oaspeții 
Centrului școlar de pregătire a ofi
țerilor și subofițerilor de aviație și 
ai Centrului școlar militar naval.

militare române

de 
din 

lunii 
ina-

NAȚIONALĂ A ETIOPIEI

ADplS-ABEBA. Centrul orașului

ALGER. — Algerul a marcat 
luni, 1 noiembrie, împlinirea a 11 
ani de la declanșarea luptei arma
te a poporului algerian împotriva 
asupririi colonialiste, pentru elibe
rare națională.

Festivitățile au fost deschise du
minică seara de președintele Con
siliului Național al Revoluției, co
lonelul Houary Boumedienne, 
printr-un mesaj difuzat de postu
rile de radio și televiziune.

In primele ore ale zilei de 1 no
iembrie, în capitala Algeriei au 
fost trase 101 salve de tun. Luni 
dimineața, la cimitirul eroilor re
voluției „El Alia“ a avut loc o ce
remonie comemorativă. Apoi a avut 
loc o paradă militară. în tri
bunele oficiale se aflau delegații de 
peste hotare, invitate să participe 
la sărbătoarea poporului algerian, 
printre care și o delegație a sindi
catelor din Republica Socialistă 
România, condusă de Constantin 
Eftimie, membru al Prezidiului 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.

Erau prezente, de asemenea, de
legațiile unor țări din Asia și Afri
ca, care au luat parte la lucrările 
de pregătire în vederea proiectatei 
conferințe afro-asiatice.

Din motive de sănătate, tovarășul 
Leontin Sălăjan nu și-a putut con
tinua călătoria și a rămas la un 
spital din Liubliana pentru trata
ment medical. El a fost vizitat de 
generalul de armată Ivan Goșniak, 
locțiitor al comandantului suprem 
al forțelor armate ale R.S.F. Iugo
slavia, secretar de stat pentru apă
rare națională.

BINEVOITOARELE

Drama
SĂBII

și nu Washington

RIO DE JANEIRO

De la
„consiliul mundirelor 
Pentru ce Lima

„Proiectul Camelon" la
li
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YEMEN. La Jună, Ia circa 20 km de Taez (capitala tării), s-au adunat 
peste 100 de delegați din diferite regiuni pentru a discuta mijloacele de 

întărire a regimului republican și a unității naționale

»

Situafia din Indonezia
DJAKARTA 1 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează despre 
continuarea represiunilor împotriva 
forțelor democratice în diferite re
giuni ale țării. Astfel, potrivit 
postului de radio Djakarta, în ca
drul unor „operațiuni de curățire“ 
în districtul Surakarta din Jawa 
centrală, unități ale armatei au 
capturat 342 de oameni, toți 
membri ai Frontului Tineretului 
Comunist. De asemenea, în cursul 
unei ciocniri, 50 de tinpri comuniști 
au fost uciși.

Agenția Antara a anunțat că în
tre Bojolali și Musuk comunica
țiile continuă să fie tăiate, că a- 
yioane au lansat manifeste adre
sate soldaților din armată, despre

că aucare se semnalase anterior 
dezertat. Potrivit agenției Reuter 
„informațiile par să indice o si
tuație încordată și serioasă în în
treaga regiune a Jawei centrale". 
Aceeași agenție anunță că gene- 
ralul-maior Suharto, ministru al 
armatei și șef al statului major, a 
preluat controlul direct al căilor 
ferate. Ministrul comerțului a 
expulzat din consiliile corporațiilor 
industriale de stat pe reprezentan
ții Federației sindicale (S.O.B.S.I.). 
Generalul Subroto, șeful centrului 
de informații al armatei, a decla
rat că acțiunile de epurare 
stituțiilor de stat continuă.

I
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Ecuador

Asasinarea
ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R

Incepînd din anul 
1960, comandanții mi
litari „din cele trei 
Americi" se reunesc 
anual, în cadrul unei 
așa-numite „conferințe 
militare a Americilor", 
avînd întotdeauna pe 
agendă un punct prin
cipal : lupta împotri
va mișcărilor de eli
berare. Pînă acum se
diul acestui consiliu 
al mundirelor a fost 
invariabil Washingto
nul. Acum, pentru pri
ma oară, sediul întru
nirii a fost mutat în
tr-o capitală latino-a- 
mericană și anume Ia 
Lima, în Peru. Bine în
țeles, nu este vorba 
de o preferință întîm- 
plătoare. Peru, Colum
bia și Venezuela sînt 
zguduite de puternice 
mișcări de rezistență 
populară, care se in
tensifică în pofida 
imensului dispozitiv de 
represiune îndreptat 
împotriva lor. Cu toa
te diferențele existen
te între cele trei 
țări amintite, fenome
nul este comun pen
tru că pleacă de la a- 
celeași rădăcini și a- 
nume: structuri econo- 
mico-sociale depășite 
și persecuții antide
mocratice.

In Venezuela .50 la 
sută din venituri se 
concentrează în mîini
le a numai 10 la sută 
din familii și 1,7 la 
sută din populație este 
proprietara a 74 la 
sută din pămînturile 
cultivabile. Țărănimea 
peruviană, reprezen
tînd 56 la sută din 
populație, are numai 
13 la sută din venitul 
național. Un grup de 
familii moșierești, for- 
mînd doar 1,5 la sută 
din populație, stăpî- 
nește 63 la sută din 
suprafața cultivabilă. 
In Columbia lucrurile 
stau aproximativ la 
fel. Am reprodus aci 
doar cîteva cifre me
dii (care indică oricum 
o situație sumbră). Să 
nu uităm că ele ascund 
inegalități șl mai dra
matice atît între diver
sele categorii sociale, 
cît și între diferitele 
regiuni ale unei țări.

Dovadă, între altele, 
faptul că, de regulă, 
mișcările armate de e- 
liberare, fie că purced 
direct din masa țăra
nilor dezmoșteniți, fie 
că au strînse legături 
cu ea. Un exemplu e- 
locvent în această pri
vință îl oferă Colum
bia (țara care, 
ultimele 
apropie 
recordul 
materie 
peste 20 la sută). Re-

după 
estimări, se 
vertiginos de 

mondial în 
de șoma] —

re mai verosimil că 
inițiatorii au prefe
rat această cale pen
tru ca, pe de o 
parte, să lase impresia 
unei ample „solidari
tăți continentale" în 
lupta împotriva mișcă
rilor de eliberare, iar 
pe de altă parte, pen
tru ca controlul efectiv 
al măsurilor proiecta
te ori realizate să 
fie păstrat în mîinile 
S.U.A.

Acum, în preajma

Auschwitz-ului 
pe 15 scene

Astăzi este sărbătoarea națio
nală a Etiopiei. Pe agenda date
lor festive din Etiopia, ziua de 
2 noiembrie evocă evenimentul 
încoronării, în urmă cu 35 de 
ani, a împăratului Haile Selassie 
I, șeful statului, personalitate 
politică de vază.

In țara noastră sînt bine cu
noscute vitejia și eroismul po
porului etiopian în lupta împo
triva agresiunii fasciste, pentru 
eliberarea patriei sale.

în prezent. Etiopia, țara unei 
vechi istorii și civilizații, se 
află angrenată, ca și alte state 
de pe continentul 
făgașul dezvoltării economiei și 
culturii naționale. Depunînd e- 
forturi, poporul etiopian a obți
nut succese pe linia lichidării 
grelei moșteniri a trecutului, în 
dezvoltarea agriculturii, ramură 
dominantă în economia țării, 
în punerea temeliilor unei in
dustrii proprii, în ridicarea ni
velului de cultură al populației.

Pe plan extern, Etiopia pro
movează o politică îndreptată 
spre asigurarea păcii — politi
că de neaderare la blocurile

african, pe

militare agresive, de colaborare ' 
cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor social-politică. 
Ea se afirmă ca un factor activ 
al luptei pentru lichidarea de- : 
plină a colonialismului, pentru 
întărirea unității popoarelor 
Africa.

Intre popoarele român 
etiopian există tradiționale 
gături prietenești. Calda primi
re făcută împăratului Haile 
Selassie I, cu prilejul vizitei 
sale de anul trecut în Repu
blica Socialistă România, a con
stituit o expresie a sentimente
lor de prietenie și respect pe 
care poporul român le nutrește 
față de poporul etiopian, aceas
tă vizită aducînd o contribuție 
importantă la dezvoltarea rela
țiilor statornicite între România 
și Etiopia, în interesul păci; și 
colaborării internaționale.

Bucurîndu-se sincer de succe
sele obținute de poporul etiopian 
în dezvoltarea economiei și cul
turii naționale, poporul român 
îi transmite, cu prilejul sărbă
torii de azi, cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de prospe
ritate și pace

din

unui lider comunist PENTRU CONSTRUCȚII

a fost prezenta-
15 scene din Re-

Zilele acestea 
tă simultan, pe 
publica Democrată Germană și 
din Republica Federală Germa
nă, drama „Ancheta", de Peter 
Weiss, cunoscut autor vest-ger
man, care trăiește actualmente 
în Suedia. Posturile de radio din 
R.D.G., R.F.G. și din Berlinul de 
vest, precum și televiziunea est 
și vest-germană, au transmis, de 
asemenea, această piesă 
redă, pe bază de fapte reale

care
și

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Aproape 1 000 de cetățeni de culoare au participat let Natchez, —---------j. . *

împotriva 
șurat și o „contra-demonstrație 
Elanului. La Suffolk, '
tru drepturile civile au fosf răniți cu focuri de” armă “la 
după ce au părăsit o adunare 
atacului n-au fost descoperi}!;

Mississippi, la un marș organizat în semn de protest 
segregației rasiale. Concomitent,, la Natchez s-a desfă- 

7 >* a unui grup de membri ai Ku-Klux- 
Vlrginia, doi conducători ai militanților pen- 

' .2 2. ---- “ la scurt timp
a negrilor din localitate. Autorii

QUITO 1 (Agerpres). — Ziarul 
„El Pueblo“, organ al C.C. al Par
tidului Comunist - din Ecuador, de
nunță asasinarea liderului comu
nist Ernesto Espinoza într-o în
chisoare ecuadoriană. „Asasinarea 
deținuților politici în închisorile 
ecuadoriene, precum și a persoane
lor care participă la manifestații 
democratice demonstrează că junta 
militară din Ecuador este dispusă 
să facă orice pentru a se menține 
la putere“, scrie „El Pueblo“.

PRAGA 1 (Agerpres). — La 
dința a XVI-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru construcții 
s-au analizat problemele coordo
nării planurilor de dezvoltare a ță
rilor membre în domeniul cimen
tului pe perioada 1966—1970, s-au 
elaborat recomandări în vederea 
perfecționării colaborării în indus
tria materialelor de construcții, 
sticlei și ceramicei, în proiectare și 
sistematizare, precum și în dome
niul coordonării cercetărilor tehni- 
co-științifice. Ședința comisiei s-a 
desfășurat într-o atmosferă de în
țelegere deplină.

zistența îndîrjită a „re
publicilor țărănești’ 
din „Marquetalia", „El 
Pato’ și altele demon
strează forța unei miș
cări de partizani izvo- 
rîtă din nedreptățile 
sociale.

Observatorii politici 
și de presă din țările 
latino-americane arată 
cine sînt inspiratorii 
acțiunilor represive, 
inclusiv a reuniunilor 
militare, de tipul celei 
de la Lima. Intr-un me
morandum asupra așa- 
numitului proiect „Ca
melon" se spune între 
altele : „Proiectul Ca
melon (inventarierea 
potențialului mișcărilor 
de eliberare) este 
consecința conjugării 
mai multor factori și 
forțe. In mod special 
este consecința rolului 
tot mai marcant acor
dat armatei nord-ame- 
ricane în politica ge
nerală a Statelor U- 
nite...*.

In ultimă instanță, 
ldeea unei întruniri 
periodice (unii spun 
că pentru a se efec
tua consultări de opi
nii, alții că ar fi vorba 
doar de a difuza gene
ralilor prezenți instruc
țiunile de rigoare) a 
avut ca argument teza 
că, dată fiind amploa
rea tulburărilor, lichi
darea lor trebuie să 
cadă, în mod indispen
sabil, în seama unui 
angrenaj militar con
tinental, întrucît acțiu
nile izolate nu mai pot 
conta nicidecum pe 
succes. De fapt, pa-

ar- 
A- 
Și

vi-
lack 

secretarul

celei de-a șasea con
ferințe a „forțelor 
mate din cele trei 
merici", Columbia 
Venezuela au fost 
zitate de d-1 
Vaugham,
cu afacerile latino-a
mericane în Departa
mentul de stat al 
S.U.A. Scopul vizitei 
sale este învăluit în 
discreție, dar e lesne 
de bănuit că ea are 
legătură cu agenda 
viitoarei conferințe mi
litare de la Lima, unde, 
după cum se afirmă. 
Pentagonul și-a insta
lat un veritabil labo
rator de cercetări în 
acest domeniu. încă 
în decembrie anul tre
cut, în Peru s-a reali
zat „operația Aya- 
cucho* — o acțiune 
coordonată a efective
lor militare din diver
se țări ale continen
tului împotriva unei 
ipotetice ridicări ge
nerale la arme. Pen
tru realizarea opera
ției, Statele Unite 
cheltuit suma de 
truzeci milioane 
dolari.

Ca și în trecut, 
serie de șefi militari 
reacționari din țările 
latino-americane își 
rezervă (sau li se re
zervă) rolul ingrat de 
„săbii binevoitoare" 
dirijate de conjurația 
de iorțe ce încearcă 
din răsputeri să frîne- 
ze mersul spre progres 
și bună stare al lati- 
no-americanilor.

documente, episoade zguduitoare 
din lagărul de exterminare de 
la Auschwitz.

In „Ancheta" apar ca perso
naje 18 dintre acuzații din proce
sul unor călăi de la Auschwitz. 
Alte personaje întruchipează zece 
martori care vorbesc în numele 
numeroșilor martori care au de
pus în realitate la proces.

Primită cu viu interes de pu
blic, piesa lui Peter Weiss a sus
citat discuții in presa est și vest- 
germană, care a subliniat semni
ficația ei. „Scopul piesei nu este 
prezentarea procesului — a scris 
ziarul „Die Welt“ din Hamburg 
— ci prezentarea mecanismului 
crimei și a mânuitorilor lui".

Prin largul ei răsunet, repre
zentarea „Anchetei" a constituit 
un eveniment artistic deosebit 
și, în același timp, un puternic 
rechizitoriu împotriva fascismu
lui și a sprijinitorilor săi.

Inaugurarea unei expoziții 
agricole Ia Pekin

PEKIN. La 1 noiembrie, în capi
tala R. P. Chineze s-a deschis Ex
poziția națională a unităților agri
cole fruntașe în obținerea de re
colte, în lupta pentru transforma
rea naturii. Inaugurarea expoziției 
a avut loc în prezenta lui Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu De, președin
tele Comitetului permanent al A- 
dunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, și a altor conducători de 
partid și de stat ai R. P. Chineze. 
Prin numeroase fotografii, mache
te, hărți și exponate agricole ex
poziția oglindește felul în care di
feritele unităti agricole au îmbinat 
metodele tradiționale de lucrare a 
pămîntului cu cele moderne, reu
șind să obțină recolte sporile la 
hectar.

a ziarului „Nodon Sinmun", or
ganul C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Din prezidiul adunării 
au făcut parte Kim [r Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, Toi En Ghen, Kim 
Ir, vicepreședinți ai Comitetului 
Central al Partidului, și alți con
ducători de partid și de stat.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
primit la I noiembrie pe ministrul 
de externe al Franței, Couve de 
Murville, care la invitația guver
nului sovietic se află într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbi
re privind problemele actuale in
ternaționale și ale dezvoltării rela
țiilor sovieto-franceze.

St. DEJU

cu

PHENIAN. La 1 noiembrie, In 
sala Teatrului Mare din Phenian 
a avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 20-a aniversări

TORONTO. Primul ministru a! 
Canadei, Lester Pearson, care în
treprinde în prezent un turneu e- 
lecțoral în principalele orașe ale 
tării, a declarat la Toronto că gu
vernul canadian nu dorește și nu 
va trimite trupele sale să lupte în 
Vietnamul de sud.

Colaborare

Vasile OROS

au 
pa- represalii

împrumuturile solicitate de 
Togo și Madagascar „Fondu
lui european de dezvoltare 
(F.E.D.)" au fost refuzate. Re
prezentanții Germaniei occi
dentale și ai Belgiei în Comisia 
F.E.D. și-au motivat refuzul 
susținînd că cererile celor două 
țări africane ar privi „împru
muturi speciale", iar Madagas
carul și Togo s-ar îndatora ast
fel „în mod periculos".

Adevăratul motiv — susține 
revista „Jeune Afrique“ — este 
cu totul altul. Unele cercuri

Manifestați© organizată de studenții din Rio de Janeiro în apărarea drepturilor constituțional©

financiare vest-germane și bel
giene susțin că F.E.D. „favori
zează exagerat de mult acele 
state africane care sînt în rela
ții mai apropiate cu Parisul". Pe 
de altă parte, exponenții acelo
rași cercuri — continuă revista 
— „sînt nemulțumiți de faptul 
că politica franceză „blochea
ză“ Piața comună". Autorul ar
ticolului are în vedere faptul 
că Franța, apreciind că actua
lul mecanism al C.E.E. și ten
dințele de lărgire a prerogati
velor organelor conducătoare 
sînt incompatibile cu princi
piul suveranității — a ridicat 
problema revizuirii Tratatului 
de la Roma, care a dat naștere 
Pieței comune.

Faptul relatat de „Jeune 
Afrique" e, în aparență, mă
runt, dar și el aruncă o lumină 
asupra relațiilor din Piața co
mună, înfățișată de adepții ei 
cei mai zeloși — mai ales acum 
de cînd e în criză acută — 
drept „comunitatea" care „rea
lizează ideal colaborarea eco
nomică dintre parteneri".

Se vede așadar încă o dată 
cum arată acest ideal de „co
laborare" : sancțiuni și repre
salii nu numai împotriva cui 
nu se supune, ci și a priete
nilor săi.

PARIS. Secretariatul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez a anunțat că numeroși 
parlamentari, primari și consilieri 
generali comuniști, în frunte cu 
Waldeck Rochel și Jacques Du- 
clos, au cerul Consiliului Consti
tuțional să fie treculi printre cele 
100 de personalități care, potrivit 
constituției, trebuie să semneze ce
rerea de înscriere a numelui Ini 
François Mitterrand pe lista oficia
lă a candidaților.

HELSINKI. In cadrul relațiilor 
dintre orașele înfrățite Constanta 
și Turku (Finlanda), la Școala su
perioară de comerț din orașul 
Turku s-a deschis vineri o expozi
ție de desene executate de elevi 
din orașul Constanta, reprezentînd 
imagini din acest oraș și din re
giunea Dobrogea,

KS

BUENOS AIRES. în localitatea 
argentineană Mendoza a luat sfîr- 
șit întilnirea de două zile dintre 
președintele Republicii Argentina, 
Arturo Illia, șj președintele Repu
blicii Chile, Eduardo Frei. în 
cursul convorbirilor dintre mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări a fost examinată opor
tunitatea conferinței O.S.A. pro
gramată să 
noiembrie,: ta 
ales In urma 
petrecute în

se deschidă la 17 
Rio de Janeiro, mai 

ultimelor evenimente 
America Latină.
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