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Oțel, sticla, energie. Centrala electrica de termoficare din Ploiești

de stat 
artiștii

rătorile antropometrice, care vor
besc despre o simțitoare dezvolta
re fizică a tinerilor de astăzi.

Cine alege în numele 
tinerilor ?
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In societatea noastră, care 
.modelează oameni cu o etică 
structural deosebită de a- 
ceea a lumii alcătuite pe 
principiul excelent transpus 
în metaforă de către Ber
nard Shaw — „mie să-mi 
fie bine, pe tine să te ia 
dracu" —, cultivarea atentă 
a deprinderilor sănătoase, cit 
și înlăturarea celor ruginite, 
anacronice, se înscrie în 
centrul preocupărilor noastre 
majore. In această acțiune, 
familia, școala si colectivul 
de muncă își au rolul lor 
biae precizat, dar peste toa- 

jV/ există acel for suprem 
care se numește opinie pu
blică — un complet de ju
decată tovărășească, cel mai 
înalt, în care sîntem che
mați să facem parte cu toții 
în calitate de oameni ai ce
tății. Această tormă de edu
cație deschisă, manifestă, o- 
perînd cu maximum de efi
ciență, este o arma proprie 
orînduirii noastre Apărînd și 
promovînd principiile con
viețuiri) socialiste, opinia pu
blică intervine spontan, ade
sea chiar la locul unde s-a 
săvîrșit abaterea, șt, de re
gulă, verdictul ei e greu de 
înfruntat Am asistat în re
petate rînduri, în tren, pe 
eȘadă la cinematograf sau 
iii. magazine la „procesele de 
conștiință" Intentate persoa
nelor căzute în greșeală și, 
de fiecare dată, privindu-1 
pe cel ce-și atrăsese deza
probarea oamenilor din ju
rul său. am avut sentimentul 
că dușul rece care I se ad
ministra îi tulbură, îl răvă- 
șeș’ft

Tot în astfel de ocazii ți-e 
dat să vezi însă și oameni 
care întorc capul nepăsători, 
plini de Indiferență Uneori 

găsesc și oameni care nu 
numat că nu se stmt datori 
să la atitudine tată de cel ce 
încalcă să zicem, normele 
bunel cuviințe, dai le și iau 
apărarea.

In

(Continuare în pag. a ll-a)

SPECTACOL DE GALA AL ANSAMBLULUI 
DE CÎNTECE Șl DANSURI AL ARMATEI 
POPULARE CHINEZE DE ELIBERARE ’y

Luni seara, la Teatrul de Operă 
și Balet a avut loc spectacolul de 
gală al Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, care se află 
într-un turneu în țara noastră.

La spectacol au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovîci, Dumitru Coliu, Ianoș 
Fazekaș, Petre Lupu, Ilie Verdeț, 
Mihai Dalea, Manea Mănescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, oa
meni de artă și cultură, generali 
și ofițeri ai forțelor armate, un 
numeros public.

Conducătorii de partid și de stat 
au primit pe membrii conducerii 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, în frunte cu Li Vei, con
ducătorul ansamblului, care a făcut 
un turneu în țara noastră.

La primire a luat parte ambasa-

Au fost de față Liu Fan, 
sadorul R. P. Chineze la 
rești, șefi ai altor misiuni 
matice, membrii Ambasadei R. P. 
Chineze și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Spectatorii au aplaudat îndelung 
frumusețea cântecelor și dansuri
lor chinezești, înalta măiestrie cu 
care corul, orchestra, soliștii și an
samblul de balet le-au interpretat. 
De o caldă, primire s-au bucurat 
dansurile și cîntecele românești in
cluse în program.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor chinezi le-a fost oferit un coș 
cu flori din partea C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri.

■ Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

amba- 
Bucu- 
diplo-

dorul .Republicii Populare 
ze, Liu Fan.

Conducătorii de partid și 
s-au întreținut cordial cu 
chinezi.

Primirea s-a desfășurat
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)
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activitatea
sindicatelor

Convorbire cu fovarășul DUMITRU BALALIA,
prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.

al

organizatorică

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
plecat luni seara în Austria, unde, 
la invitația guvernului federal al 
acestei țări, va face o vizită ofi
cială.

Președintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Jean Livescu,

adjunct al ministrului învățămîn- 
tuiui, și Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini.

La plecare, în gara Bănoasa, au 
fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Ianoș Fazekaș, Ilie Verdeț, 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigorc Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de

sonsasBS

• Pentru un milion și Jumătate de cetățeni ® Realizările 
si posibilitățile existente fac și pretențiile mai mari

• Nu! modelelor trase la șapirograf ® S-a măsurat, 
s-a centralizat, dar nu se aplică ® Cîteva cuvinte 
despre accesorii

Stat, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură, gene
rali.

Erau, de asemenea, prezenți 
Franz Irbinger, însărcinatul cu 
faceri ad-interim al Austriei 
București, și ambasadorul R. 
Ungare, Jozsef Vince.

(Agerpres)

Perspectivele însuflețitoare deschise de Congresul al IX-lea 
partidului pun și în țața celei mai largi organizații a clasei mun
citoare din țara noastră, sindicatele, sarcini mari și complexe. 
Aceste sarcini fac acum obiectul unor largi și pasionate dezbateri 
în adunările și conferințele de alegeri sindicale.

în legătură cu munca pe care o depun în prezent organizațiile 
de partid din regiunea Ploiești pentru conducerea și îndrumarea 
sindicatelor spre o perfecționare continuă a activității lor, redac
torii ziarului nostru. Victor Bîrlădeanu și Constantin Căpraru, au 
adresat cîteva întrebări tovarășului Dumîlru Balalia, prim-secretar 
al comitetului regional de partid.

sei largi a muncitorilor și tehnicie
nilor la descoperirea rezervelor in
terne de îmbunătățire a calității 
produselor a concretizat în o- 
biective precise o inițiativă a co
muniștilor care ar putea fi sinteti
zată astfel : a executa la cel mai 
înalt nivel 
fie.
blu ce intră 
ielor și instalațiilor

Lipsurile în organizarea întrece
rii își fac locul mai ales acolo unde 
activiștii sindicali — și nu pot fi 
absolvite de răspundere nici orga
nele de partid care-i îndrumă — 
privesc întrecerea numai din punc
tul de vedere al datelor și cifrelor 
statistice, Hmitîndu-se, în practică 
doar la înregistrarea angajamente
lor (în multe cazuri cu caracter ge
neral), stabilirea evidențiaților și 
acordarea stimulentelor materiale 
Angajamentele luate nu sînt întot
deauna urmate de o susținută 
muncă organizatorico-politică de 
masă, de crearea condițiilor mate
riale pentru îndeplinirea lor. A- 
ceasta este situația în schelele 
Mnreni și Tîrgoviște. la întreprin
derea forestieră Nehoiu unde - 
deși rapoartele comitetelor sindi
cale afirmă că întrecerea se desfă 
șoară „bine" — planul pe primeh 
trei trimestre ale anului nu s-a 
realizat, trăgînd înapoi și rezulta
tele obținute de alte întreprinderi 

Există încă din păcate. și c'azuv 
cînd un anumit spirit de paradă 
înfățișarea zgomotoasă a succeseloi 
în detrimentul unei analize pro
funde. critice și autocritice, a cau
zei lipsurilor. își găsesc loc chiar 
în activitatea consiliului regional 
a consiliilor locale ale sindicatelor 
Putem aminti consfătuirea organi
zată la Uzina mecanică Sinaia cu 
scopul de a generaliza experiența 
colectivului de aici, care aplică cu 
succes inițiativa „Fiecare produs 
— la un preț de cost cît mai re
dus“ Au reieșit o serie de lucruri 
extrem de valoroase. Dar inițiativa 
nu s-a extins pentru că în continu-

în

centru! atenției 
sarcinile principale

— Vă rugăm să ne arătați
ce fel orientează organele și or
ganizațiile de partid munca sin
dicatelor pentru mai buna or
ganizare a întrecerii socialiste.

— Experiența demonstrează cu 
limpezime că, atunci cînd organele 
și organizațiile de partid știu să 
orienteze just activitatea sindica
telor. să le îndrume -spre stabilirea 
unor obiective concrete, esen
țiale, și le ajută să mobili
zeze forțele spre îndeplinirea lor, 
întrecerea socialistă se manifestă 
ca o forță vie, efervescentă, rod
nică. Se cere însă o îmbinare ar
monioasă, un just echilibru 
drumării „de la centru“ 
marea „la fața locului“.

calitativ fiecare opera- 
fiecare reper, piesă, subansam- 

în componența utila- 
fabricafe aici.

cu
al în- 
îndru-

are a lipsit munca 
și politică necesară.

Pentru 
nîfesfări, 
partid a 
îonale și 
o activitate mai concretă de con
ducere și control al tuturor veri
gilor muncii sindicale.

a combate 
comitetul 
îndrumat 
orășenești

asemenea ma- 
regional de 

comitetele ra
să desfășoare

Stimularea inițiativei 
creatoare

Adolescența ! Vîrsta marilor 
idealuri, a ideilor și proiectelor ce
lor mai generoase. Sînt anii cînd 
tineretul începe asaltul asupra ști
inței, literaturii, a tot ceea ce cul
tura omenească a creat mai valo
ros. Avem un tineret bun. Te im
presionează maturitatea și înțelep
ciunea cu care tinerii, aflați încă 
pe băncile școlii, judecă probleme
le sociale, seriozitatea cu care 
muncesc. Dar tot atît de caracte
ristic le este și optimismul, bucu
ria vieții, dragostea, buna dispozi
ție. Este vîrsta cînd ochii sînt mai 
atenți la frumos și începe să se 
dezvolte gustul, cînd fetele și bă
ieții devin mai grijulii față de ți
nuta, și înfățișarea lor.

Adolescenta este, în același

timp, o realitate exprimată foarte 
lapidar în anuarul statistic : avem 
peste un milion și jumătate de ce
tățeni care nu mai sînt copii, dar 
nu au devenit încă maturi. O mică 
populație cu cerințele sale specifi
ce în materie de îmbrăcăminte.

Mai mult decît la îmbrăcămintea 
pentru adulti, aceea destinată a- 
dolescenților cere permanente îm
prospătări ale liniei, culorilor. în 
acest domeniu, fantezia și bunul 
gust al creatorilor au un teren 
vast de desfășurare. Industria și 
comerțul nostru au sarcina să 
pună la dispoziția tinerilor o îm
brăcăminte care să răspundă încli
națiilor firești ale vîrstei. Și, bine
înțeles, nu poate fi trecut cu ve
derea un element esențial : măsu-

Ce s-a făcut pentru a pune la 
îndemîna tinerilor îmbrăcămintea 
potrivită gustului lor? Acestei în
trebări i se poate da un răspuns în 
multe privințe pozitiv. Industria a 
făcut eforturi serioase pentru a 
produce cantitățile necesare : co
merțul a creat magazine și raioa
ne specializate de confecții pentru 
adolescenți. în ultima vreme, în a- 
ceste magazine au putut fi admi
rate unele piese cu o croială mo
dernă, în culori plăcute, tinerești.

în fond, ce preferințe au 
adolescenții ? Care le este gus
tul ? E 
întrebe, 
e vorba 
doar de
Dar acest lucru atît de simplu nu 
se obișnuiește în practica unor în
treprinderi producătoare.

— Ce se pricep ei ! spun cu 
scepticism unii specialiști din Mi
nisterul Industriei Ușoare.

. — Cine decide atunci în numele 
lor ?

— Industria, comerțul, comisiile 
mixte de avizare...

— în acest angrenaj pătrund 
tineri ? am insistat.

— Uneori...
Uneori... Dar chiar dacă tinerii 

avea o reprezentare permanentă 
diferitele comisii care hotărăsc ac
ceptarea sau respingerea unui mo
del. ne întrebăm : ar modifica a- 
ceasta întrucîtva destinul unor mo
dele ? Mecanismul este acceptarea 
prin vot. Or, formula de comisii în 
care prezența tinerilor este doar 
„reprezentativă“ și, . deci, minori
tară, nu oferă, pe cît se pare, 
soluții optime. înțelepciunea vîr
stei înaintate, de neprețuit în 
multe împrejurări., .nu este în
totdeauna unic criteriu cînd este 
vorba de alegerea îmbrăcămin
tei pentru adolescenți. Mai sînt u- 
nii oameni „cu principii“ eare-și 
închipuie că seriozitatea tineretului 
trebuie să se manifeste neapărat in 
rochii lungi în culori închise. în 
haine în afara oricărei mode. De ce 
să nu se găsească forme mai Dotri- 
vite de consultare în• care să pre
domine tineretul și în care gustul 
și dorințele lui să se îmbine cu în
țelepciunea și experiența specialiș
tilor ? O asemenea simbioză ar 
avea, desigur, ca efect alegerea unei 
îmbrăcăminti oe placul tineretului.

deajuris ca cineva să-i 
spre a-și da seama că nu 
de niscaiva ciudățenii, ci 

niște cerințe foarte firești.

și

Con ictu ar 
în— Vă rugăm să ne arătați 

cum sînt folosite consfătuirile 
de producție, adunările de gru
pă sindicală pentru antrenarea 
maselor la discutarea și rezol
varea problemelor de importan
ță generală ale întreprinderilor?

— Organizațiile de partid din 
regiunea noastră, în marea lor 
majoritate, acordă importanța cu
venită acestor forme de manifes
tare a inițiativei creatoare a oa
menilor muncii — expresie a pro
fundului democratism specific o- 
rînduirii noastre socialiste. în 
aproape toate întreprinderile ele 
se țin cu regularitate.

Desigur, nu e suficient ca organe
le de partid să se preocupe numai 
ca ele să aibă loc la datele fixate. 
Sensul răspunderii care incumbă co
muniștilor pentru funcționarea demo
cratică a activității sindicale — răs
pundere subliniată în documentele 
Congresului, in Statutul partidului — 
constă în a asigura o tot mai iarqă 
participare a maselor la viața poli
tică, economică, socială, la exercita
rea controlului obștesc.

pietricelelor
de Valentin SILVESTRU

ta construcția noilor 
locuințe din Deva se 
"folosește, printre altele, 
și betonul, iar la fabrica
rea betonului se între
buințează pietriș de 
rîu. Cîndva se făcea 

în acest sens, la 
AAureșului care 
avantajul de a 
pe lingă oraș. A-

cîteva sute depe la 
kilometri distanță.

Sfatul popular regio
nal Hunedoara n-avea 
cum Sa schimba apele 
cu regiunea vecină, 
dar putea să se supere 
pe Trustul regional de 
construcții că nu da a- 
tenția cuvenită resurse
lor naturale locale. 
Ceea ce a și făcut. 
Trustul a demonstrat 
însă negru pe alb că 
exploatarea acestei bo
gății l-ar sărăci, de
oarece pietrișul de lîn
gă Deva costă aproape 
de două ori mai mult 
decît cel de lînqă Ora
dea.

Alunei organele de 
'esort ale sfatului s-au 
:mpăca> cu trustul și 
s-au luat la ceartă cu 
Comitetul de Slat pen- 
•ru prețuri, prin hîrlie 
scrisă somîndu-l să re
pare acest neajuns. 
Răspunsul a fost că 
problema nu e de com- 
oeiența centrului, ci de 
interes local și deci 
neajunsul urmează a fi 
îndreptai la fața lo
cului.

Funcționarul din sec
țiunea respectivă a sfa
tului hunedorean a ma-

nifestal o mîhnită sur
prindere față de aceas
tă desconsiderare a 
chestiunii și a ajuns la 
concluzia că trebuie 
întreprins un demers 
la Comitetul de Stôt al 
Planificării, gîndindu-se 
să specifice chiar „pen
tru serviciul de pietri
cele" ca nu cumva sa 
se încurce pe-acolo. 
Dar si răspunsul Plani
ficării a lost descura
jau!, în sensul că stă
ruia asupra caracterului 
local al 
trișului 
nici un 
lească
București și încă prin 
corespondență.

Întrucît răspunsurile 
bucureștene se cam 
asemănau, în sufletul 
curat al lucrătorului re
gional a mijit la un 
moment dat ideea că 
s-ar putea să existe o 
înțelegere ‘enebroasă 
între forurile consulta
te, ceea ce i-a tulburat 
atît de rău cuqetul. în- 
cît l-a îndemnat să 
bată o a treia depeșă, 
de astă dată Interoga-

apel, 
albia
avea 
trece 
cum se recurge la ser
viciile celor trei Crișuri 
care au dezavantajul 
că ocolesc •ocalitatea

exem-— Dacă s-ar putea, 
piu care să ilustreze

— Iată șl exemplul Anul acesta 
comitetul regional de partid r în
drumat Consiliul regional al sindi
catelor să dezbată. întT-o olenară 
lărgită, felul cum organizează co
mitetele sindicatelor din întreprin
derile constructoare de mașini și 
textile întrecerea pentru ridicarea 
nivelului calitativ al produselor. A 
fost o dezbatere animată, care s-a 
soldat cu un plan de măsuri con
crete menite să ducă la lichidarea 
unor 
bine 
mîne 
nu e
susținută, care să-l transforme în rea
litate.

O asemenea activitate a desfă
șurat. bunăoară, comitetul de 
partid de la uzinele „1 Mai“, care 
a ajutat comitetul sindicatului să 
privească întrecerea socialistă ca 
o acțiune vie, creatoare, ca do
meniul principal al muncii de 
masă în producție. Antrenarea ma

un 
ideea.

(Continuare în pag. a V-a)
Corijențe repetate

'î

neaiunsuri Se știe însă prea 
că șl cel mai frumos olan ra
un simplu petec de Mrfie dacă 
urmat de o activitate ’ practică

:QupjobIerni; de bază
.■ ■■ ■ ■ .... ' ■" Z ..: ■

a construcției
ÿ;i

problemei pie- 
și nu voia cu 
chip să-i stabi- 
prețul de la

PROGRESUL
S! MODERNIZAREA
■jy
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(Continuare 
în pag. a II-a)

O privire cît de fugară aruncată 
intr-unui din magazinele pentru a- 
dolescenți este mai mult decit un 
argument în favoarea consultării 
tineretului. Lipscani, colț cu Calea 
Victoriei. Noul magazin de confec
ții pentru adolescenți. Ce caută 
aici — veți întreba din primul mo
ment — numai oameni în vîrs’ă 
veniți după cumpărături ? Nu cum
va au greșit magazinul ? Da și nu. 
E adevărat că pe firmă scrie „Ado
lescentul" Dar în vitrine sînt ex
puse rochii și paltoane mai mult 
decît serioase, cu o croială clasi
că — ca să nu spunem învechită 
— confecționate din slofe în culori 
pe gustul celor mai sceptici dintre 
pensionari. Și ce e în vitrină e si 
în magazin.

Roclica ȘERBAN

(Continuare în pag. 3 V-a)
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PRACTICĂ
SAU PIERDERE DE TIMP?

„Brățara de aur* a meseriei, a înaltei calificări se dobîn- 
dește azi printr-un proces de studiu științific fundamentat, 
în cadrul căruia orele de practică în fabrici și uzine mar
chează momente esențiale. Organizarea practicii în produc
ție este doar aparent o treabă simplă. De multe ori se ivesc 
o seamă de probleme complexe, care decurg din faptul că 
la buna desfășuiare a stagiilor de practică sînt chemate să 
concure deopotrivă școlile profesionale și întreprinderile 
unde vor lucra după absolvire elevii de azi. Cum se rezolvă 
unele dintre aceste probleme complexe în cîteva întreprin
deri din regiunea Argeș?

Cîte case 
atîtea obiceiuri

La o recentă consfătuire din Pi
tești, mai mulți profesori făceau 
aprecierea că, pe alocuri, în loc ca 
practica să-i familiarizeze pe viito
rii muncitori cu meseria aleasă, se 
transformă adesea, pur și simplu, 
în corvoadă sau pierdere de timp. 
Am pornit pe urmele acestei sesi
zări.

Un prim popas la Școala profe
sională de construcții din Pitești. 
Aici, cîteva sute de tineri sînt pre
gătiți să devină zidari, mozaicari, 
tinichigii, electricieni etc. Cei mai 
mulți fac practică pe șantierele de 
construcții din oraș. Viitorii zidari, 
elevii d’n anul III sînt organizați în 
brigăzi mai mari și execută întregul 
complex de lucrări de specialitate, sub 
îndrumarea unor maiștri-instruefori ai 
școlii. în general, practica lor se des
fășoară în condiții mulțumitoare, po
trivit programului. Altfel stau lucru
rile însă cu elevii din anii II și III 
de la celelalte meserii, care for
mează profilul școlii. Bunăoară, pe 
șantierul de pe magistrala de sud 
a. orașului, elevii mozaicari, dați în 
grija echipei lui Constantin Boțea, 
sînt puși mai mult să transporte 
mozaicul cu targa și găleata. Elevii 
electricieni și instalatori sînt mai 
norocoși. N-au fost transformați 
în cărăuși, dar li se încredințează 
numai lucrări de mică importantă 
și mai puțin lucrări de finisaj, le
gături în duze ș.a., care le-ar 
permite să aplice și să aprofundeze 
noțiunile predate la lecții. Timp de 
două săptămîni, un alt grup de 
elevi a făcut numai săpături și 
nici măcar cu uneltele cele mai 
potrivite.

După cum s-ar spune, cîte case, 
atîtea obiceiuri, deși există o pro
gramă precisă, cu un conținut 
clar, pentru efectuarea orelor de 
practică. .■ -

Cred că nu sînt primul care vă 
contrazic. Școala și șantierul, în ca
zul dv. au obligații comune.

Se impune, deci, o primă con
cluzie : lipsa de colaborare între 
cei doi factori amintiți, care răspund 
în egală măsură de instruirea prac
tică a elevilor, generează un adevă
rat carusel al răspunderilor.

Lipsa de conlucrare între cei 
chemați să contribuie la buna pre
gătire a elevilor explică și per
petuarea unor deficiente. Tovară
șii de pe șantier nu iau atitudine 
fată de profesorii care nu-și fac 

. datoria de a îndruma atent prac
tica elevilor, sau fac formal acest 
lucru. Profesorii închid ochii 
și nu iau în seamă unele practici 
reprobabile, parcă nu ar avea nici 
ö răspundere fată de buna desfă
șurare a practicii în producție. 
Astfel, directorul școlii spunea că 
elevilor li se dau, de multe 
ori nemeritat, note de 9 și 10 la 
practică, deoarece de notația ma
ximă depinde și indemnizația bă
nească alocată special șefilor de 
echipe de către trust pentru în
drumarea elevilor.

Cine sînt îndrumătorii 
de practică ?

Caruselul răspunderilor
Un al doilea popas în biroul 

conducerii șantierului, pentru o 
scurtă convorbire cu inginerul- 
șef I. IONESCU. Căutăm explica
ție faptului că nu se respectă 
programa orelor de practică.

— Nu s-ar putea încredința 
elevilor lucrări mai importante ? 
— întrebăm pe interlocutorul 
nostru.

— Sigur că da. Dar de la școală 
nu vine nimeni să dea explicații ele
vilor asupra lucrărilor ce le au de 
efectuat, pentru a face o legătură cu 
ceea ce li se predă la cursuri.

Fără îndoială, pretențiile for
mulate față de școală sînt justi
ficate. Dar specialiștii șantierului 
nu pot fi absolviți de răspunderea 
care le revine în instruirea viito
rilor muncitori. Este o îndatorire 
nu numai cetățenească, ci și pro
fesională a lor. Conducerea unei 
uzine sau a unui șantier nu 
poate fi indiferentă față de pro
cesul de pregătire a viitorilor mun
citori, față de respectarea inte
grală a programelor de practică — 
deoarece de aceasta depinde In 
bună măsură nivelul de calificare a 
tinerilor care vor păți peste un an 
sau doi în producție. A nu te ocupa 
atent de instruirea elevilor școlilor 
profesionale, viitorii muncitori, în
seamnă să privești îngust problemele 
producției, să ignorezi perspectiva.

Am stat de vorbă și cu directo
rul școlii.

— Nimic de obiectat. Faptele sînt 
reale, ne răspunde tov. ALEXAN
DRU GRIGORE. Dar vina nu e a 
noastră. La urma urmelor, de practica 
elevilor trebuie să se ocupe trustul.

— Desigur, nu aveți dreptate.

Cui încredințăm elevii ? Cine 
sînt îndrumătorii de practică ? 
Iată întrebări pe care, după cîte 
se pare, nu și le-au pus, în ulti
mul timp, nici tovarășii din con
ducerea uzinei Colibași și nici 
tovarășii din direcția școlii profe
sionale de aci. Experiența arată 
că pregătirea profesională a elevilor 
depinde, în bună măsură, de numi
rea ca maișfri-insfrucfori a unor mun
citori cu înaltă calificare și cu tragere 
de inimă pentru această muncă. 
Neexistînd o colaborare strînsă 
între școală și uzină, de la o săp- 
tămînă la alta unii elevi trec în 
grija altor muncitori, sînt puși să 
efectueze mereu aceleași operații.

Maistrul 
GRĂJDAN 
tă intenția 
piat să se analizeze dacă munci
torii care au în seamă elevi sînt 
cei mai potriviți din punct de ve
dere al pregătirii profesionale, al 
experienței pedagogice etc. în loc 
să se discute „într-un viitor apro
piat“, n-ar fi fost mai firesc ca o 
asemenea problemă să fie dezbă
tută înainte de programarea sta
giului de practică ?

Anomalii mai mult sau mai pu
țin similare relevă și NICOLAE 
RUSES CU, directorul Centrului. 
școlar cooperatist din Rm. Vîlcea, 
care pregătește contabili, merceo
logi și vînzători pentru magazinele 
sătești. „De cele mai multe ori, ele
vii practicanți — lăsați numai în sea
ma unor responsabili fără experiență 
didactică — pun pe tineri să măture 
magazinul, să încarce și să descarce 
mărfurile. Rare sînt cazurile cînd sînt 
ajutați direct să deprindă meșteșugul. 
Cu alte cuvinte, viitorii contabili, mer
ceologi și vînzători sînt puși să care 
mărfuri pentru că au calificare, la fel 
ca în anecdota cu pianul la transpor
tul căruia erau preferați cei cu studii 
la conservator".

Conducerea acestei școli a pro
pus și a demonstrat că ai’ fi mai 
potrivite pentru practica elevilor 
magazinele cu cea mai bună acti
vitate în deservirea populației să
tești, încadrate cu personal bine 
calificat. Dar organele de resort — 
Uniunea regională a cooperative
lor de consum Argeș și Centrocoop 
— n-au dat curs acestei propuneri.

Deficiențele existente în orga
nizarea practicii elevilor în unele 
școli profesionale din regiunea Ar
geș arată că nici școlile, nici în-

instructor NICOLAE 
ne-a informat că exis- 
ca într-un viitor apro-
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treprinderile de care aminteam 
nu-și fac datoria așa cum ar 
trebui.

Organizațiile de partid din fabrici, 
uzine și șantiere, care știu cit de im
portantă este problema calificării, au 
datoria să ajute conducerile unități
lor economice să privească activitatea 
de pregătire a cadrelor în perspec
tivă, cu aceeași răspundere cu care 
se preocupă de ridicarea calificării 
muncitorilor de azi. O sfrînsă colabo
rare între școlile profesionale și în
treprinderile pe lîngă care ele’func
ționează, studierea unor soluții opti
me pentru instruirea practică a ele
vilor, atragerea specialiștilor și mun
citorilor cu o înaltă pregătire, și expe
riență profesională în îndrumarea ti
nerilor vor contribui la buna desfă
șurare a acestei activități, la obține
rea rezultatelor așteptate. în această 
direcție, sînt necesare, desigur, și 
îndrumarea mai fermă, controlul 
riguros din partea Ministerului în- 
vătămîntului 
resort.

(la cea de-a IV-a expoziție bienală de 
București)

artă plastică a artiștilor amatori din regiunea 
Foto : Gh. Vintilă

a Teatrul de Operă și Balet t 
CARMEN — 19,30.
• Teatrul de Stat de Operetă : 
TARA SURISULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca-
ragiale" (sala Comedia) : VIZITA 
BÂTRÏNEI DOAMNE - 19,30,
(sala Studio) : PATIMA DE SUB 
ULMI — 19,30.
» Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : ULISE $1 
COINCIDENȚELE (spectacol pre
zentat de Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. — orele 19,30), (sala Stu
dio. str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANIOTA — 19,30.
O Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
Magheru) : ANTIGONA șl ME- 
DEEA — 19,30, (sala Studio) : 
OPT FEMEI — 20.
• Teatrul „Țăndărică“ (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL ȘI 
VINTUL — 15,30; 17,30.

Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZĂ - 20,
(sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
O Ansamblul artistic al C.C.S. : 
MEREU MAI SUS — 20.
«Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat dc 
Circul mare din Budapesta) — 20.

CINEMATOGRAFE

Adaptarea unei
valoroase

pietricelelor
(Urmare din pag. I)

fivă, la Ministerul Finanțelor, cerînd 
lumină, explicînd cursul problemei, 
procurînd identitățile granulometrice 
ale prundișului, descriind harfa călă
toriilor lui spre oraș și oferind, la 
cerere, o probă în săculeț sigilat 
pentru a i se face expertiza de ri
goare în laboratoarele de speciali
tate. Și de aici însă a venit propu
nerea, pe cîf de laconică pe atît de 
dezolantă, de a se înceta schimbul 
de scrisori din lipsă de obiect : ches
tiunea nu e cu nici un chip de com
petența organelor centrale.

Și uite-așa, cu cît se întorceau mai 
abitir pietricelele în resortul sfatului, 
cu atît săreau de aici, ca din praș
tie, înapoi spre mereu alte și alte 
organisme. Pe stăruitorul funcționar 
începu să-l bată gîndul unei circu
lare pe două rînduri de îndigouri și 
își făcu chiar și o nouă listă de adre- 
sanți, cuprinzînd Ministerul Construc
țiilor, Comitetul Apelor, Comisia de 
lubrifianți și Muzeul satului, cînd un 
inginer din cadrul Trustului regional, 
observînd că mapa afacerii începe 
se semene ca volum cu dosarul cai
macamului Vogoride în preajma Uni
rii Principatelor, ridică din nou, în- 
tr-o ședință ce avea loc la sfat, pro
blema prețului obez al balastului,

I
I
!
I
I
I
I

După șase ani de 
detențiune într-un la
găr hitlerist, cinci mi
litari polonezi trăiesc 
prima lor zi de liber
tate într-un mic oraș 
german, părăsit de 
trupele fasciste în re
tragere și de majori
tatea localnicilor. Au 
rămas în urmă con- 
strîngerile, teroarea, 
ororile lagărului. Foș
tii prizonieri se plim
bă acum liberi pe 
străzile pustii, intră 
în magazinele lăsate 
la voia întîmplării, se 
instalează în casele 
nelocuite, își pot în
gădui orice. Dar oa
re libertatea înseam
nă a face orice, fără 
a. ține seama de con
diții, de lumea încon
jurătoare ? Iată între
barea căreia țintește 
să-i răspundă filmul

„Prima zi de liberta
te", inspirat de valo
roasa piesă cu ace
lași titlu a scriitorului 
polonez Leon Kru- 
czkowski.

Jucată și pe scene
le românești, piesa 
nu pare să se prete
ze deloc unei adap
tări cinematografice. 
Miezul dramei nu-1 
constituie o fabulație 
bogată (dimpotrivă, 
elementele acțiunii 
propriu-zise sînt pu
ține la număr), c> 
tensiunea situației a- 
lese de autor. Un 
dialog dens, de mare 
expresivitate, susți
ne întreaga confrun
tare de poziții și ca
racterizează complex 
și nuanțat fizionomia 
spirituală a eroilor. 
Subiectul, dezvoltîn- 
du-se în direcția

nalizei psihologice și 
stăruind asupra dez
baterii de idei, este 
mai degrabă static. 
Experimentatul ci
neast Aleksander 
Ford („Strada hota
rului", „Cei cinci din 
strada Barska", „Ca
valerii teutoni") a a- 
vut, în consecință, mi
siunea dificilă 
împăca aceste 
ticularități cu 
țele specifice 
lui.

Aportul regizorului 
se face remarcat în 
două direcții princi
pale. Mai întîi, filmul 
lărgește premisele 
conflictului, descriind 
într-un prolog amplu 
climatul social-politic 
al Europei la sfîrși- 
tul celui de-al doilea 
război mondial, cînd 
definitiva înfrîngere a

Germaniei naziste era 
iminentă, în ciuda o- 
poziției înverșunate a 
unor fanatici. Ultima 
noapte din lagăr 
(bogată în notații de 
detaliu sugestive), 
episodul atroce al 
violului (filmat la o 
tensiune acută), sce
nele de un calm con
trastant ale hoinăre
lii eroilor prin oraș 
(umorul amărui al în- 
tîlnirii cu manechine
le, de exemplu), pre
gătesc elocvent at
mosfera în care se 
va consuma drama, 

în al doilea rînd.

Ford a stăruit asupra 
portretizării eroilor, 
izbutind printr-o tipo
logie minuțios stu
diată (filmul benefi
ciază de o excelentă 
distribuție, foarte o- 
mogenă), să dea car
ne ideilor vehiculate 
de text. Teatralitatea 
pronunțată a lucrării 
originale nu a putut 
fi însă înlăturată. 
Pe ecran factura 
piesei se repercutea
ză asupra ritmului 
lent al peliculei, 
teva momente de 
cum sînt scenele 
luptă în special,

pot dinamiza filmul, 
deoarece rămîn a- 
dăugate ostentativ, 
nu se integrează or
ganic în structura 
dramei. Dar punctele 
de vedere ce se cioc
nesc aparțin unor oa
meni vii, care-și con
fruntă înaintea noas
tră concepțiile, expe
riențele de viață; din 
această confruntare 
se degajă puternic 
ideea libertății ca o 
mare răspundere a 
omului în fața socie
tății, în fața 
lor săi.

Mihail

Interprefi talentat! 
intr-un film hibrid

In aceste zile se desfășoară tradiționala „Decadă a cărții tehnico-știin- 
țifice". Cititori răsfoind lucrările expuse în vitrina Editurii tehnice de 

Ia librăria „Mihail Eminescu" din Capitală
Foto : M. Cioc
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Personalitatea lui 
Charles Aznavour — 
compozitorul, poetul, 
cîntărețul — are o di
mensiune pe care am 
cunoscut-o mai puțin, 
doar fragmentar: Az
navour — actorul, 
interpretul a nume
roase filme turnate 
sub bagheta unor re
gizori din diferite ge
nerații. în „Șoarecele 
din America", reali
zat de tînărul Jean- 
Gabriel Albicocco, 
nume asociat „noului 
val" francez, avem un 
bun prilej de a ne fa
miliariza cu arta sa 
actoricească.

Se întîmplă însă, 
cu filmul acesta, un 
lucru ciudat. Au fost 
destule cazuri în care 
o poveste cinemato
grafică plauzibilă, in
teresantă, să fie ra
tată din pricina unor 
filmări artificioase. 
De data aceasta, toa
te filmările au deo
sebită autenticitate, 
sînt realizate în „pla
tourile naturale" ale 
Anzilor Cordilieri, în 
splendida natură din 
Paraguay, Chile și 
Bolivia, pe fundalul 
unor impresionante 
căderi de apă sau în

imediata vecinătate 
a oceanului, de-a '' 
lungul unor drumuri 
accidentate, săpate 
în rocile cti forme 
neobișnuite ale mun
ților. Echipa de rea
lizatori a pătruns în 
adîncul înfricoșător 
al minelor de cupru, 
a filmat în gerul muș
cător al unor altitu
dini de peste 4000 de 
metri, și toate acestea 
se văd evident pe pe
liculă. Și se poate a- 
firma .că în această 
excelentă valorificare 
a peisajului pe ecran 
stă valoarea filmului. 
Pentru că fabula pro
priu zisă (deși cu 
reale virtuți de criti
că socială) își pier
de din autenticitate 
din pricina caracte
rului ei confecționat, 
și nu ne convinge.

Punctul de plecare 
al filmului este con
stituit de romanul lui 
Jacques Lanzman. E- 
roul, un francez sosit 
în America de Sud 
pentru a se realiza, 
își vede visul năruin- 
du-se, în goana per
manentă și ineficace 
după o muncă cin
stită, în contact cu 
realitățile mult prea

oamenii

cum se cheamă pietrișul și nisipul 
pe numele lor tehnic. El ceru .nu 
copii după adrese, ci o legătură di
rectă cu cei ce pretindeau acest preț, 
adică doi sau trei președinți de 
cooperative agricole pe teritoriul 
cărora Mureșul își depozitează cu îm- 
belșugare sedimentele. Funcționarul 
cu pricina își adăugă numaidecîf pe 
lista de adresanți încă două îndigouri 
și alte frei adrese, dar unul din vice
președinții comitetului executiv se 
urcă în mașină și porni să-i certe în 
original pe gospodarii atît de ațoși 
în comerțul cu pietre naturale.

întîlnirea 
președinți 
omul era de acord că prețurile sînt 
exagerate, dar avea pregătit, la în- 
demînă, un document destul de tînăr 
care hotăra să nu se vîndă pietriș 
sub 24 lei metrul cub. Al doilea pre
ședinte era de părere că ar fi po
triviți numai zece lei pe metrul cub, 
dar arăta același document, fixat cu 
«grijă în geam, iar a! treilea îl pusese 
la vedere într-un album și anume pe 
prima filă. Era vorba de Hotărîrea 
nr. .500/1957 a Sfatului popular re
gional Hunedoara, căreia i se dădea 
toată atenția și pe care, dacă cineva 
ar fi vrut s-o schimbe, apoi acela nu 
putea fi decît fot Sfatul popular re
gional Hunedoara și nimeni altcineva, 
el însuși intrat acum în conflict cu 
sine pentru simplul motiv că în- 
fr-unul din resorturile sale 
râseră cîfeva fire de nisip 
hotărîre fusese dată uitării 
goste din prima tinerețe.

Nu-i o istorie frumoasă ? 
lebra povestire despre o pasăre al
bastră : ei o tot căutau prin lume, 
ea-i adăsta în poarta casei.

Acum, după această plăcută desco
perire, se așteaptă o nouă decizie. 
Urmează să apară. Vine pe Mureș, 
vine...

După ora 15
(Urmare din pag. I)

cu pietre naturale, 
cu primul din cei trei 
a fost surprinzătoare :

se slrecu- 
și propria 
ca o dra-

Ca în ce-

O întîmplare într-un magazin. O 
femeie în vîrstă vrea să vadă mai 
multe valuri de stambă din care 
să aleagă și să cumpere. Vînză- 
torul, un ins atins de plictiseală, 
se face 
enervat 
toarei, 
obligat 
valurile 
ochiul, că d'aia ai ochi". Cei pre- 
zenți i-au făcut reproșuri vînzăto- 
rului. Lucru normal și firesc. Dar 
iată că, de lîngă grupul celor in
dignați de manifestarea de groso
lănie, se ridică un glas : „Lăsați-1, 
domnule, în pace, c-o fi obosit 
omul. V-ați pornit cu gura pe el"... 
După care, neașteptatul apărător 
se apropie de tejghea și cere cu 
voce mai scăzută : „Dă-mi din ma
terialul ăla, uite, colo, al patrulea 
val de pe raft".

A fost servit cu ce dorea și pe 
deasupra peste rînd, ceea ce m-a 
făcut să cred că sub sfînta Ini 
indiferență se ascundea multă 
meschinărie.

Alt caz. Intr-o curte străjuită de 
blocuri noi, o ceată de copii, în

că nu vede, n-aude ; apoi, 
de insistențele cumpără- 
rostește brutal : „Nu sînt 

să-ți întind dumitale toate 
de stambă. Alege cu

drumul de la școală spre casă, 
s-au oprit să bată mingea. Doi 
băieți au desfăcut ghiozdanele, au 
scos cretă colorată și, în timp ce 
colegii lor fac să urce în valuri 
nisipul din prundișul aleii, ei mur
dăresc un perete.

Doi bărbați înfășurați în trenduri 
traversează curtea. „Uite-i, dracii, 
spune unul, nu se mai astîmpără". 
Celălalt ridică din umeri : „Ce mă 
privește pe mine". Cum să-l pri
vească ?1 È1 locuiește în altă parte, 
prea puțin îi pasă ce sé întîmplă 
aici. Desigur, copiii ar trebui în- 
vățați că e un ultragiu adus bu
nului simț să mîzgălești un perete, 
dar fiecare să-și dăscălească o- 
drasla. „Ce sînt eu obligat să dau 
lecții de bună purtare tuturor mu- 
coșilor din orașul ăsta caze au 
chef să plimbe un cărbune pe ten
cuiala de sub fereastra dumitale ?" 
Ei, dacă s-ar fi întîmplat asta acolo 
unde locuiește el, poate că lucru
rile se schimbau.

Tipul lui „nu mă bag, nu 
m-amestec, nu mă privește", mînat 
de indiferență pe stradă, în restau
rant, la cinematograf, este adesea, 
la locul lui de muncă, un om de ati
tudine, sincer revoltat împotriva 
celor ce nu se încadrează cu punc
tualitate în orele de program sau 
produc tulburări procesului de pro
ducție. își face datoria conștiincios, 
întreprinderea (sau instituția) se în
scrie în centrul preocupărilor sale, 
acordă sprijin tovarășului său, în
tr-un cuvînt e activ, absorbit de 
toate problemele (uneori complexe 
și greu de descifrat) ce se ivesc 
în opt ore de lucru.

Dar vine ora 15 sau 16, cînd lu
crul ia sfîrșit și omul iese în stra-

dă. Și se produce atunci ceva 
inexplicabil. De cum a trecut pra
gul în stradă, același om devine 
cenușiu, indiferent, apatic. De a- 
cum înainte, pînă mîine diminea
ță, în timpul lui liber, se conside
ră rupt de tot ce se petrece în 
jur. Nu mai are pentru ce să-și 
facă griji. El e un om ordonat, nu 
trece pe „stop", în tramvai cedea
ză locul bătrînilor, la restaurant 
își consumă halba în liniște, dă 
explicații plin de solicitudine tu
riștilor, aruncă hîrtiile la coș, în 
sala de spectacole nu întreține 
discuții în gura mare cu vecinul 
de scaun, dar în același timp oco
lește pe insul postat la colțul stră
zii ca să acosteze femei cu vorbe 
pe care el le crede pline de spi
rit. „Dacă-i atrag atenția, îmi răs
punde obraznic și-o să-ncepem să 
ne certăm, iar eu sînt un om ci
vilizat, nu-mi place să mă cert"

Și-și continuă mersul, trăgînd 
cu voluptate în piept aerul încăr
cat de aromele toamnei. Totul în 
jur i se pare frumos și plăcut, zgo
motele orașului, difuze, venind 
parcă din orgi subpămîntene, pi
cură liniște pe nervii lui doritori 
de odihnă și omul trece, ca într-o 
plutire beată, și pe lîngă un ins 
înfipt în mijlocul străzii și care 
strigă, cu palmele duse la gură în 
formă de pîlnie, pe unu Nelu din- 
tr-un apartament de la etajul cinci. 
O clipă, una singură, se gîndește 
că respectivul cetățean ar trebui 
adus la ordine, dar pe urmă : „nu 
e treaba mea, se găsesc alții să-i 
atragă atenția".

El nu se bagă, nu se amestecă. 
Răspunderile lui se consumă între 
orele 7 și 15.

.dure,,...cu 
temperamental deo
sebit de violenți ai 
locurilor. Odiseea lui 
Charles prin această 
lume adesea haluci
nantă este agremen
tată, la fiecare pas, 
cu momente care se 
vor „de senzație", 
astfel îneît dorința 
realizatorilor de a e- 
videnția calvarul 6- 
roului se transformă 
repede, prin supraso
licitare, în contrariul 
ei. Filmul oscilează 
nefiresc, supărător, 
între introspecția psi
hologică și aventură, 
pe două planuri pa
ralele a căror alătu
rare conferă peliculei 
un caracter hibrid, lă- 
sînd să se simtă, a- 
desea, concesii făcu
te filmului comercial. 
Ca să nu mai vorbim 
de happy-endul atît 
de specific... Doar fi
nalul liric al filmului, 
povestea. de dragoste 
— și ea, de un tip a- 
parte — dintre Char
les și Maria (interpre
tată de buna actriță 
franceză Marie La- 
foret, frumusețe sta
tuară și fascinantă) 
păstrează o notă ve
ridică de poezie, și 
aceasta datorată a- 
proape exclusiv pro
tagoniștilor.

Tnterpreții sînt (ce-i 
al lor...) la înălțime. 
Aznavour se dove
dește un actor com
plex, cu bune mo
mente de interioriza
re și, de asemenea, 
cu accente foarte ve
ridice în scenele de 
acțiune. Charles, în 
interpretarea lui, păs
trează permanent ae
rul unui om cinstit, 
chiar atunci cînd via
ța îl obligă la com
promisuri murdare, 
într-un fel, chiar de la 
datele fizice ale per
sonajului avem sen
zația că rolul acestui 
„șoarece din Ameri
ca" a fost scris spe
cial pentru el. Marie 
Laforet, pe care o 
vedem pentru prima 
dată, impresionează 
nu numai prin frumu
sețe, ci și prin dispo
nibilitățile poetice și 
inflexiunile tragice 
ale jocului său. In 
sfîrșit, Franco Fa- 
brizzi, în rolul unui 
om lipsit de caracter 
(Paul) aduce, de ase
menea, o contribuție 
importantă la părerea 
general pozitivă des
pre interpretare. Pă
cat că în multe sce
ne talentul tuturora 
se cheltuiește în za
dar.

Călin CÄLIMAN

« DE-AS FI... HARAP ALB : 
Patria (completare Vizita condu
cătorilor de partid ți de stat în 
regiunea Cluj) — 9,45; 12; 14,15; 
10,30; 13,45; 21.
O DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Republica (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș) — 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
București — 9,15; 11,30; 13,45;
16,30; 18,45; 21, Melodia — 8.30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele 
completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj), Tomis — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21,15.
• ȘOARECELE DIN AMERICA : 
Luceafărul (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Gri- 
vlța (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol — 9; 11,30; 14: 16,30: 
19; 21,30, Feroviar — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, Modern — 9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la toate 
completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Maramureș), Floreasca completă
ri! Vizita conducătorilor de 
partid Și de stat în regiunea 
Cluj) — 10: 12,30; 15; 17,30: 20.
® BOCCELUȚA : Festiva] —- 
8,30; 11; 13,15: 15,45; 18,15; 20,45.
Excelsior — 9,30; 12: 14,15; 16,30: 
18.45; 21 (la ambele completare 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Cluj).
« ULTIMUL TREN DIN GÜN 
HILL ; Viotoria - (completare 
Universuri picturale) — 10; 12; 
14; 18: 18,15; 20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Cen
tral — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
Miorița — 10; 12.30; 15,30; 18:
20,30.
© TAXIUL MÖRTH : Lumina 
(completare Sport nr. 5/1965) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.30.
• AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Union (completare Calitate în 
cantitate industrială) — 15; 17; 
19; 21.
<» PROGRAM PENTRU COPII t 
Doina — 10.
• FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI: 
Doina (completare Simetrie) — 
11.30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• VINE PRIMĂVARA - MĂSU
RILE TIMPULUI — SPORT NR. 
5/1965 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare.
• MARILYN . — cinemascop : 
Ciulești (completare Au fost sal
vați) — 15,30; 18; 20,30.
« CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Cultural — 10: 12,30:
15,30: 18; 20.30, Pacea — 16; 18,15:
20.30 (la ambele completare 
Știați că?...).
e VESELIE LA ACAPULCO : 
Dacia (completare Intermediarul 
cu aripi) - 9,30—14 în continua
re : 16,15; 18 30: 21.
9 CĂPITANUL ZERO - cine
mascop ; Buzești completare Vi
zita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Maramureș)
— 8,45; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20,15. 
« CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Crîngasi — 16: 18,15: 
20,30.
® CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop :
Bucegi — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30. 
Viitorul — 14,45; 17,30: 20,15.
© DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop ; Unirea 
(completare Soclul) — 10.30: 16; 
18,15: 20,30.
® UNCHIUL MEU : Flacăra ~- 
10; 15,30: 18; 20.30.
® AII ! EVA ; Vitan — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
• MISTERELE PARISULUI - 
cinemascop ; Munca (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9,30; 11,30; 14; 16,15: 18,30: 20.45. 
<5 RUNDA 6 : Popular (comple
tare Suită bănățeană) — 16; 18,15; 
20,30.
© FEMEIA NECUNOSCUTĂ :
Arta — 8,45; 11; 13.15: 15,30; 
18; 20,30.
® Samba : Moșilor (completare 
A cui e vina?) — 15,30; 18; 20,30. 
» LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ : 
Cosmos — 16; 18; 20.
0 SPĂRGĂTORUL — cinema
scop : Colentina (completare 
Pionieria nr. 5/1965) — 10; 15;
17.30 20.
• CĂLĂTORIE IN JURUL BĂ- 
MINTULUI : Volga (completive 
Ceramica din Oboga) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
« PĂCAT DE BENZINA : Raho
va (completare In numele celor 
vii) — 16; 18,15; 20,30, Cotroceni 
(completare Compozitorul Aram 
Haciaturian) — 14; 16,15; 18,30;
20,45.
© WINETOU — cinemascop : 
Progresul — 15; 17; 19; 21.
• CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) : Fla
mura — 9; 12,30; 16,15; 20.
« HOȚUL DE PIERSICI : Lira 
(completare Fata de pe Someș)
— 15,30; 18; 20,30.
O JUDEX : Drumul Sării (com
pletare In paradisul păsărilor) — 
15,30; 17,45; 20.
• ONORABILUL STANISLAS,
AGENT SECRET : Ferentari
(completare Prima zi) — 10; 16; 
18,15; 20,30.

CUM E VREME!
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut umedă în Moldova și nor
dul Ardealului, unde cerul a ră
mas mai mult acoperit și local 
s-au semnalat ninsori slabe. în 
celelalte regiuni vremea s-a ame
liorat, iar cerul a devenit varia
bil, mai mult noros în estul 
Bărăganului și Dobrogea. Tem
peratura aerului ia ora 14 înre
gistra valori cuprinse între mi
nus 5 grade la Avrămeni și 11 
grade la Budești. in București : 
Vremea a fost relativ frumoasă, 
cu cerul variabil. Temperatura 
maximă a atins 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 noiembrie. în țară ) 
Vreme rece, mai ales în juma* 
taten de nord a țării. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea precipitații 
locale. Temperatura în scădere. 
Minimele vo.' 5:. cuprinse întiit 
minus 10 șl zero grade, ’.=<> 
maximele între minus 3 și plus 
7 grade. In București : Vreme în 
răcire, cu cer variabil. Tempera
tura în scădere.
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Anul 1965 a fost un an bogat. Ca 
niște cascade scăpărătoare s-au în
șirat evenimentele care i-au dat 
greutate și semnificație, înscriin- 
du-l -în istoria noastră nouă ca pe 
un an deosebit. Pregătirea și des
fășurarea Congresului al IX-lea, 
publicarea și discutarea largă a Pro
iectelor de Directive ale Congresu
lui, adoptarea noii Constituții, întâl
nirile conducătorilor de partid și de 
stat cu oamenii de artă, știință și 
cultură, cu muncitori și cu țăra
ni din diverse regiuni ale țării — 
sînt cîteva din evenimentele care 
i-au dat semnificația acestui an 
de neuitat. Lor li s-au adăugat, 
de curînd, vizita pe care conducăto
rii de partid și de stat au făcut-o 
în regiunile Cluj și Maramureș — în 
Transilvania lui Horia și a lui Gri
gor e Pintea — și Plenara recentă a 
C.C. al P.C.R., consacrată proble
melor agriculturii, dezvoltării pe 
viitor a satului românesc, de unde 
am venit mai toți, de curînd sau 
mai de demult.

Asupra acestui ultim eveniment 
aș vrea să stărui puțin, întrucît m-a 
interesat în permanență tot ce s-a 
întâmplat aicea, în lumea aceasta 
frumoasă și contradictorie. Satul a

fost leagănul copilăriei mele, izvo
rul de început al literaturii pe care 
am îndrăznit s-o scriu. Satul a fost 
locul de unde am plecat în lume și 
unde aș vrea să mă întorc mîndru. 
Satul a fost locul pe care l-am iu
bit și pe care am vrut să-l văd, 
schimbat, pe măsură ce am 
început să înțeleg necesitățile și

riei și abia acum, de curînd, a in
trat și el în fluxul dominant al is
toriei contemporane, în șuvoiul 
transformărilor revoluționare ini
țiate și conduse de partidul comu
niștilor. N-a intrat ușor, s-a fră
mântat și s-a zbuciumat, după obi
ceiul străvechi al tuturor celor care 
au pus temelia țării și firii noas-

PERSPECTIVE
Ion LÀNCRÀNJAN

noi ale lumii noas- 
a fost locul în care 
stătea lîngă

spinul lîngă trandafir. 
Satul a fost și este un izvor inepui
zabil de energie și de înțelepciune, 
de putere de muncă, de forță crea
toare. Satul a stat mult timp la 
marginea lumii și la periferia isto-

realitățile ■ 
tre. Satul 
neomenia 
cum stă

omenie,

zre — și a căror obîrșie merge, prin 
vreme, pînă la bătrînul Decebal—• 
clar și cînd a intrat, a făcut-o apă
sat, pentru totdeauna, așternîndu-se 
pe muncă, tot așa, după obiceiul și 
cu gravitatea celor străvechi.

Intrarea aceasta a satului într-un 
nou ciclu de dezvoltare e la înce
put, totuși. Și-n acest început, ple-

nara din 11—12 noiembrie a.c. va 
ocupa un loc însemnat. Măsurile 
preconizate de plenară vor duce 
la dezvoltarea 
satelor noastre, 
la. î - '
Pregătirile care s-au 
acum, 
acest 
lată, 
găția 
delor 
mecanizarea și irigarea, planificarea 
și organizarea întregii agriculturi 
socialiste vor duce fără doar și 
poate la izbînzile pe care le aștep
tăm. Spiritul în care au fost abor
date lucrurile, cu un spor evident de 
realism, cu fermitatea proprie con
ducerii noastre de partid, — consti
tuie o garanție sigură a acestor iz
bânzi, a înfloririi mai departe a 
agriculturii noastre noi. O chezășie 
o constituie și ecoul, larga aprobare 
pe care le-au avut lucrările și hotă- 
rîrile plenarei în rîndurile oameni
lor muncii de la sate, alături de 
care aș vrea să fiu și acum, ca și în 
alte dați, ca unul care n-a uitat și 
nu va uita niciodată locul de unde 
a plecat.

și la înflorirea 
la dezvoltarea și 

înflorirea întregii agriculturi, 
făcut pînă 

rezultatele obținute și în 
sector, experiența acumu- 

hărnicia oamenilor și bo- 
pămîntului, folosirea meto- 
noi de exploatare a solului,

Realizarea la timp
a investițiilor

cerință de prim ordin

Referindu-se la agricultura 
regiunii noastre, raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. din 11-12 noiembrie, 
subliniază că „dintr-o zonă cu 
cea mai scăzută fertilitate a 
pămînfului, cu producții ve
getale și animale extrem de 
reduse în trecut, zonă califi
cată adesea ca improprie 
pentru agricultură, Dobrogea 
s-a transformat în anii din ur
mă; în condițiile cooperativi
zării agriculturii și datorită 
măsurilor economice luate de 
stat, într-un important bazin 
cerealier al României, cu 
producții care depășesc me
dia realizată pe țară". Aceas
tă apreciere a conducerii 
partidului a avut un puternic 
ecou în rîndurile țăranilor 
cooperatori, al lucrătorilor din 
G.A.S. și S.M.T. Ea ne umple 
inimile de bucurie, ne dă un 
imbold însuflefitor pentru a 
mobiliza și mai mult rezer
vele de care dispunem pen
tru creșterea producției si 
întărirea economică a unită
ților agricole cooperatiste.

în cei 8 ani care au trecut 
de la încheierea cooperativi
zării, agricultura Dobrogei a 
cunoscut un puternic avînt. 
Cooperativele s-au întărit 
continuu, au dezvoltat neîn
cetat acele ramuri pentru 
care sînt condiții favorabile, 
au sporit simțitor producția 
vegetală și animală. Anul a- 
cesfa s-au obținut, în medie 
ia hectar, pe o suprafață de 
170 000 ha cîte 2 855 kg grîu, 
aproape 2 900 kg porumb pe 
110 000 ha și 1 624 kg floa- 
rea-soarelui. Aceasta înseam
nă o creștere, față de 1957, 
de 1 755 kg grîu, 1 630 kg po
rumb și 834 kg floarea-soare- 
lui la hectar. Succese deose
bite s-au înregistrat și în sec
torul zootehnic. Față de 1957 
anul acesta producția de lap
te de vacă, de lînă, carne, 
ouă I etc. a crescut de peste 
două ori.

Desigur, aceste rezultate au 
la bază un complex întreg 
de factori : crearea unei pu
ternice baze tehnico-mate- 
riale care a fost pusă la în- 
demîna cooperativelor agri
cole prin S.M.T., munca 
neobosită a cooperatorilor, a- 
sigurarea unităților cu cadre 
de specialiști, folosirea pe 
scară fot mai largă a îngră
șămintelor chimice și semin
țelor din soiuri valoroase, în
drumarea permanentă a coo
perativelor de către organele 
și organizațiile de partid de 
a reține din veniturile reali
zate sume de bani mai mari 
în vederea întăririi bazei lor 
m< ■sriale.

Propria experiență demon
strează convingător aprecie
rea făcută în raport că pu
tem folosi avantajele pe care 
le are organizarea producției 
în cooperativele agricole nu
mai dezvoltînd baza tehnico- 
maîerială, valorificînd la ma
ximum posibilitățile create de 
mecanizarea proceselor de 
producție, de chimizare etc. 
Pe ogoarele regiunii noastre 
lucrează 3 661 tractoare (în 
medie pe tractor fizic 
revin 131 ha), 2 227 com
bine, 3 437 semănători etc. 
Existența acestora a permis 
mecanizarea unei game va
riate de lucrări agricole, exe
cutarea lor înlr-o perioadă de 
timp mai scurtă și la un nivel 
calitativ înalt.

In cooperativele din re
giune a fost extinsă mecani-
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constituie puterea economică 
a cooperativelor agricole

zarea lucrărilor la majorita
tea culturilor. La grîu, orz, 
ovăz, ea s-a realizat aproape 
în întregime ; la prășitoare 
pregătirea terenului și semă
natul se fac mecanizat în pro
porție de sută la sută, între
ținerea culturilor — de peste 
90 la sută etc. Creșterea gra
dului de mecanizare este de
monstrată de faptul că, în 
1964 volumul de lucrări me
canizate efectuate pe un hec
tar a sporit de peste două ori 
față de anul 1957—1958. A- 
ceasta se datorește, în bună 
măsură, grijii pentru folosirea 
cu maximum de randament 
a utilajelor. Este o problemă 
de cea mai mare însemnă
tate. Numai în aceste condiții 
invesfifiile mari făcute de 
sfat pentru înzestrarea agri
culturii cu tractoare și ma
șini agricole fot mai multe și 
mai perfecționate aduc maxi
mum de eficientă.

O atenție din ce în ce mai 
mare a fost acordată calității 
lucrărilor. Rezultatele bune 
obfinute în această direefie 
nu sînt întîmplăfoare dacă a- 
vem în vedere că peste 80 la 
sută din mecanizatori sînt 
membri ai cooperativelor a- 
gricole în care își desfășoară 
activitatea, iar peste 100 șefi 
de brigadă fac parte din con
siliile de conducere ale aces
tor unități, Este un fapt care 
a dus la o mai mare cointe
resare a mecanizatorilor în 
executarea lucrărilor de cali
tate superioară.

Recoltele bune obținute în 
Dobrogea se datorcsc și pre
ocupării organelor de partid 
și consiliilor agricole pentru 
amplasarea judicioasă a cul
turilor și profilarea produc
ției. Pe baza analizelor fă
cute de specialiști pri
vind dezvoltarea coopera
tivelor din regiune, ex
periența și rezultatele ob
ținute, comitetul regional de 
partid a ajuns la concluzia că, 
prin dispersarea culturilor, 
a speciilor și categoriilor de 
animale în toate unitățile, nu 
se pot obține rezultatele 
scontate, in urma concluziilor 
trase de către colectivele de 
specialiști s-a recomandat co
operativelor agricole ca am
plasarea culturilor să se facă 
în funcție de condițiile pedo
climatice, de factorii social- 
economici, posibilitățile de 
mecanizare a lucrărilor, asi
gurarea forței de muncă, ex
periența acumulată etc. în ce 
privește creșterea animalelor, 
s-a stabilit ca fiecare unitate 
să extindă acele specii care 
găsesc mai bune condiții de 
creștere, pot valorifica cu
randament sporit condițiile 
naturale existente. Astfel,
majoritatea cooperativelor 
agricole de producție 
raionul Negru Vodă, din 
za orașului Constanța și 
parte din cele situate în 
ionul Medgidia — zona 
mai favorabilă culturii cerea
lelor — au început să redu
că numărul de oi și să-l mă
rească pe cel de porcine și 
taurine. Cooperativele agri
cole din raioanele Adamcli
si, Tulcea, Măcin și Hîrșova,

care dispun de suprafefe în
tinse de terenuri deluroase, 
au extins plantațiile de viță 
de vie și pomi fructiferi în 
terase, au sporit numărul de 
ovine. Roadele acestor mă
suri au început să se vadă : 
producțiile vegetale și ani
male sînt mai mari. Un sin
gur exemplu. In raionul Ne
gru Vodă numărul oilor a 
scăzut în 1965, față de 1963 
cu 20 la sută. Cu toate aces- 
fea producția totală de lînă 
pe întregul raion a fost cu 
16 la sută mai mare. Pe vi
itor vom căuta să extindem 
această inițiativă înfrucît de 
ea depinde însăși întărirea e- 
conomică a cooperativelor a- 
gricole.

Datorită succeselor obținu
te în sporirea producției a- 
gricole, unitățile cooperatiste

au putut să valorifice către 
stat cantități fot mai mari de 
produse și, pe această bază, 
să acumuleze fondurile nece
sare pentru reproducția lăr
gită. în acest an, de pildă, 
au fost vîndute statului, pe 
bază de contract, peste 
242 000 tone grîu și porumb, 
de peste trei ori mai mult 
decît în 1960, 312 000 hl lap
te (pînă la 12 noiembrie) etc. 
Numai din valorificarea aces
tor produse cooperativele a- 
gricole din regiune vor rea
liza un venit total de circa 
1,12 miliarde lei.

Obținînd asemenea veni
turi, oprind o bună parte din 
ele pentru dezvoltarea pro
ducției, cooperativele au 
dezvoltat foarte mult, într-un 
interval relativ scurf, fondul 
de bază (tabelul de mai jos 
în mii lei).

Creșterea, an de an, a fon
dului de bază a creat con
diții pentru intensificarea 
producției agricole, a consti
tuit, așa după cum se subli
niază și în raport, una din 
căile de creștere a puterii 
economice a cooperativelor 
agricole și a bunăstării mem
brilor ei. Majoritatea coope
rativelor agricole nu împru-

1960 1961 1962 1963 1964
405 236 543 685 689 836 802 700 919 539

de la stat decît sume 
de bani. Un exem- 
esfe concludent : în 
cooperativele agrico- 

regiune au făcut

mută 
mici 
piu 
1961 
le din 
cheltuieli pentru investiții în 
valoare de 155 milioane lei, 
din care doar 59 la sută erau 
din fonduri proprii. Anul tre
cut acumulările din fonduri 
proprii s-au mărit la 34 la

sută din totalul investițiilor. 
Ca urmare, valoarea zilei 
muncă în bani a crescut de 
2,2 ori. Aceasta dovedește 
justețea indicațiilor partidu
lui nostru privind necesita
tea creșterii continue a pro
ducției agricole și a venitu
rilor fiecărei cooperative, sta
bilirii unui echilibru înfre 
fondul de acumulare și cel 
de consum, aceasta fiind ca
lea sporirii fondului de bază.

Cu toate că unitățile coo
peratiste din regiunea Do
brogea au obținut rezultate 
bune în folosirea judicioasă 
a fondului de acumulări, ele 
dispun încă de mari rezerve 
pe care, în viitor, irebuie să 
le pună în valoare. Uneori 
consiliile de conducere, adu
nările generale ale membri
lor cooperatori nu orientea
ză bine fondurile de investi
ții spre obiective siriei ne
cesare, care asigură o efici
ență. ridicată. Un singur e- 
xemplu. în majoritatea uni
tăților s-au ridicat grajduri și 
magazii, s-au cumpărat ani
male de rasă, s-au exiins 
plantațiile de vii și livezi etc. 
Considerînd că totul este pus 
la punct, unele consilii de 
conducere manifestă tendin
ța de a cheltui fondurile de 
investiții pentru obiective 
care nu sînt necesare produc
ției : garduri, sedii costisi
toare, utilaje etc. Cooperati
va agricolă de producție To-

palu, de pildă, a cumpărat 
conducte și agregate de iri
gat în valoare de peste 
1 000 000 lei deși nu are con
diții de irigare. în schimb n-a 
făcut mai nimic pentru me
canizarea în zootehnie. în 
viitor va trebui să orientăm 
cooperativele să folosească 
fondurile destinate investiți
ilor în special pentru meca
nizarea în zootehnie, irigații 
etc.

Rezerve mai sînt și în ce 
privește executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor a- 
gricole. în acest sens trebuie 
să acordăm o mai mare aten
ție întăririi colaborării dintre 
brigăzile de tractoare și cele 
de cîmp ale cooperative
lor, ridicării calificării meca
nizatorilor, să desfășurăm o 
susținută muncă educativă în 
rîndul acestora în vederea 
creșterii simțului de răspun
dere față de munca depusă. 
Multe mai sînt de făcut în ce 
privește gospodărirea și fo
losirea integrală a îngrășă
mintelor naturale existente, 
precum și folosirea chibzuită 
a îngrășămintelor chimice pe 
baza unor planuri de fertili
zare judicios întocmite.

Organele regionale și ra
ionale de partid vor ajuta or
ganizațiile de partid să-și 
îmbunătățească activitatea 
polifico-organizatorică de 
mobilizare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de 
la sate în lupta pentru spo
rirea producției, pentru întă
rirea economică și organiza
torică a unităților agricole 
cooperatiste.

Ing. Emil CUBLEȘAN 
secretar ai Comitetului 
regional Dobrogea 
al P.C.R.

Recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. a iăcut o analiză 
amplă a problemelor ac
tuale ale agriculturii și a 
stabilit o serie de măsuri 
cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării în 
acest sector. O mare aten
ție a fost acordată proble
melor dezvoltării mijloace
lor de producție și de or
ganizare modernă a tuturor 
ramurilor agriculturii noas
tre socialiste, iactori de 
bază care determină creș
terea producției agricole.

Pentru dezvoltarea conti
nuă a bazei tehnico-mate- 
riale și a producției în gos
podăriile de stat din cadrul 
trustului Craiova, în acest 
an au fost alocate inves
tiții în valoare de 155 mi
lioane lei. Ele au lost des
tinate dezvoltării producției 
agricole și îndeosebi pen
tru creșterea animalelor în 
unități specializate pentru 
producția de carne. Noi am 
obținut o experiență bună 
în ce privește cheltuirea cu 
răspundere a banilor inves
tiți de stat. Ei au fost folo
siți în scopul valorificării 
superioare a terenurilor 
slab productive, a nisipu
rilor din unitățile aflate în 
sudul regiunii, pentru dez
voltarea sectorului zooteh
nic, executarea de plantări 
de pomi și vii, construirea 
de ateliere mecanice, spa
ții de depozitare a recoltei, 
cantine, 
minarea 
biective 
al celor 
fost posibile datorită cola
borării strînse între proiec
tant, constructor și benefi
ciar. Pe șantierele de con
strucții din unitățile noas
tre s-au întocmit grafice de 
execuție pe obiective cu 
termene precise de punere 
în funcțiune. Ele au fost 
analizate periodic de către 
conducerile unităților, con
structorii și diriginții de 
șantier ai trustului pe fie
care fază de execuție în 
parte. S-au stabilit cele mai 
eficace măsuri pentru ca 
mersul lucrărilor să se des
fășoare într-un ritm susți
nut, iar execuția lor să fie 
de calitate. S-a reușit ca 
în cele 10 luni care au tre
cut din acest an să reali
zăm valoric un volum de 
investiții de peste 131 mi
lioane lei.

Deși realizările obținute 
sînt mai bune decît în alți 
ani, ele nu ne mulțumesc. 
Care sînt cauzele ? In pri-

locuințe etc. Ter- 
la timp a unor o- 
și stadiul avansat 
ailate în lucru au

mul rînd, nominalizarea u- 
nor obiective s-a făcut cu 
o întîrziere de 2—3 luni, li
nele proiecte au ajuns la 
noi incomplete. De pildă, 
pentru atelierul mecanic de 
la gospodăria de stat Bra- 
bova proiectul n-a cuprins 
și. valoarea montării utilaje
lor (proiectant Institutul de 
studii și proiectări agricole 
București), fapt care a fă
cut ca Banca să nu accepte 
la timp deschiderea finan
țării lucrărilor. Mare par
te din totalul investițiilor 
sînt destinate dezvoltării 
creșterii animalelor — se 
construiesc două complexe 
de tip industrial pentru 
creșterea și îngrășarea por
cilor la Caracal și Băilești 
și alte obiective 
tante. Pînă în 
din banii alocați pentru 
aceste unități s-au chel
tuit 116 milioane lei, adică 
92 la sută din planul anu
al. Aș vrea să subliniez că 
deși planul valoric este în
deplinit față de grafic, o 
serie de obiective prevăzu
te să intre în funcțiune anul 
acesta sînt întîrziate. A- 
ceasta va afecta desigur 
planul de 
nul viitor, 
complexul 
(executant 
strucții-București) 
construcțiilor din punct 
vedere fizic și valoric 
încadrează în grafic, la 
de la Băilești (executant 
treprinderea 6 construcții 
Craiova) o parte din obiec
tive au depășit cu mult 
termenele de predare. Două 
linii de grajduri maternități- 
tineret și îngrășătorie, care 
trebuiau date în funcțiune 
în lunile iunie-iulie a.c. se 
găsesc abia acum în sta
diul de finisaj. Bucătăriile 
de furaje de la sectorul de 
producție care au avut ter
men de recepționare lunile 
iunie, august și octombrie 
nu sînt terminate nici la ora 
actuală, iar la castelul de 
apă, care trebuia să fie deja 
gata, abia a început turna
rea betonului la pahar. 
După cum se vede, între
prinderea nr. 6 construcții 
Craiova, spre deosebire de 
Trustul 1 construcții-Bucu- 
rești, nu și-a făcut datoria. 
Trebuie să mai adaug că 
și calitatea lucrărilor de la 
Băilești diferă față de cele 
de la Caracal, necesitind 
după recepție un volum 
mare de remedieri.

Ținînd seama de eforturi
le partidului și statului

impor- 
prezent,

producție pe a- 
în timp ce la 
de la Caracal 
Trustul 1 con- 

stadiul 
de 
se 

cel 
In-

pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru ridicarea ni
velului înzestrării ei teh- 
nico-materiale consider fo
lositor ca, pe baza ex
perienței cîștigate în ul
timii ani de gospodă
riile noastre, să fac unele 
propuneri. îndeplinirea vo
lumului sporit de investiții 
prevăzut pentru următorii 
ani este strîns legată de 
darea în funcțiune la ter
men a fiecărei capacități 
de producție proiectată. Ar 
fi util să ia ființă o între
prindere specializată nu
mai pentru construcții a- 
gricole. Practica a dovedit 
că în prezent unitățile de 
construcții nu au capa
citate de producție sufi
cientă pentru a acoperi și 
lucrările de pe șantierele 
de construcții agricole, care 
sînt foarte dispersate, iar 
an de an se înmulțesc. De 
obicei, constructorii acordă 
prioritate obiectivelor de 
pe șantiere concentrate în 
orașe. Crearea unor ase
menea întreprinderi va face 
posibil ca agricultura să 
aibă propriii ei construc
tori. Ei s-ar specializa și 
ar executa lucrări la timp 
și de bună calitate fiind 
legați de specificul produc
ției agricole.

Pentru realizarea integra
lă și sporirea eficienței in
vestițiilor în gospodăriile 
de stat și îndeosebi în uni
tățile specializate, socotesc 
că ar ii necesar să se stu
dieze și să se ia măsuri 
pentru extinderea șoselelor 
și a liniilor C.F.R. din a- 
propiere. Unele construcții 
care se fac în gospodăriile 
noastre de stat sînt incom
plete încă de la proiectare. 
La complexele de porci de 
la Băilești și Caracal, unde 
fluxul tehnologic se desfă
șoară la un înalt nivel de 
mecanizare și automatizare, 
a rămas nesoluționată pro
blema evacuării bălegaru
lui mineralizat. Aici se pierd 
anual peste 140 000 tona 
de gunoi mineralizat care 
este destinat să fertilizeze 
terenul gospodăriilor de 
stat din împrejurimi.

Rezultatele obținute pînă 
acum, experiența cîștigată 
ds noi sînt o punte traini
că spre noi realizări în dez
voltarea agriculturii noastre 
socialiste.

Ing. Vasile COJOCARU
director al Trustului
Gostat Craiova

din
ra- 

o 
ra- 

cea

Experiența a numeroase 
cooperative agricole, prin
tre care și a noastră, a do
vedit că rezultatele ce se 
obțin în toate ramurile de 
activitate sînt legate strîns 
de aplicarea unor măsuri e- 
îicace de cointeresare ma
terială în sporirea «produc
ției vegetale și animale și 
dezvoltarea avutului ob
ștesc. Eu pot să afirm că 
unitățile fruntașe, consoli
date din punct de vedere e- 
conomic și care obțin, an de 
an, venituri mari, își dato
rează succesele în foarte 
mare măsură aplicării princi
piului cointeresării materiale 
a cooperatorilor prin retribui
rea după rezultatele muncii 
lor. Din contră, acolo unde 
această problemă a fost ne
glijată, retribuirea făcîn- 
du-se fără să se țină seama 
de calitatea muncii și de 
rezultatele obținute, coope
rativele agricole nu s-au 
dezvoltat pe măsura posibi
lităților, producțiile și ve
niturile se mențin la un ni
vel nesatisfăcător. O spun 
cu toată convingerea deoa
rece și cooperativa noastră, 
după ce a introdus retri
buirea suplimentară, a ob
ținut rezultate foarte bune 
în sporirea producției, creș
terea veniturilor și bună
stării cooperatorilor,

Ținînd seama de expe
riența bună a cooperative
lor agricole fruntașe, rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușes.cu la Ple
nară subliniază că, în ac
tualul stadiu de dezvoltare

CRESTE PRODUCȚIA
CRESC VENITURILE

economică și organizatorică 
a cooperativelor agricole, 
este necesar ți pe deplin 
posibil să se generalizeze, 
alături de retribuirea de bază 
după zile-muncă, sistemul re
tribuirii suplimentare, atît în 
cultura plantelor, cît ți în 
crețterea animalelor. Expe
riența noastră, pe care 
vreau să o înfățișez în rîn-r 
durile care urmează, arată 
că dacă membrii coopera
tori sînt retribuiți, ținîn
du-se seama de contribuția 
adusă la creșterea produc
ției și a veniturilor, intere
sul lor sporește, participă 
cu regularitate la muncă, 
fac lucrări de bună cali
tate, iar în asemenea con
diții, cînd totul merge stru
nă, activitatea de condu
cere este mult ușurată.

Principala noastră grijă 
a fost ca retribuirea supli
mentară să se aplice în toa
te ramurile de activitate ale 
cooperativei: cultura cerea
lelor și plantelor tehnice, în 
legumicultura, creșterea- a- 
nimalelor. De. asemenea, de 
ea să beneficieze toți cei

care au contribuit la depă
șirea producției: cooperato
rii din echipă sau brigadă, 
brigadierul respectiv, ingi
nerul agronom și președin
tele. în felul acesta există 
o îmbinare a intereselor și 
toți, într-un efort comun, 
se străduiesc ca. producțiile 
ce ie obțin să fie cît mai 
mari.

Aplicarea retribuției supli
mentare este condiționată, în 
primul rînd, de repartizarea 
cu grijă a prevederilor pla
nului de producție pe bri
găzi și echipe, ținîndu-se 
seama de fertilitatea solului, 
de utilajele date în primire 
brigăzii și echipei, de brațele 
de muncă etc. De a- 
semenea, să se țină o evi
dență clară a muncii și mai 
ales a producției obținute.

In ce privește organiza
rea muncii, la culturile de 
cîmp terenurile se reparti
zează pe echipe, în zooteh
nie se dau în primire în
grijitorilor grupe de vaci 
sap de animale tinere, iar 
în legumicultura, la pro
ducerea de semințe, terenul

se repartizează individual 
pe oameni. La fiecare bri
gadă, echipă sau îngrijitor, 
se stabilesc sarcinile de 
producție, iar retribuirea 
se face pe lîngă zilele mun
că acordate și în funcție de 
depășirea producției. Iată 
cum s-a procedat la cultu
ra porumbului. Brigada 1 
a avut prevăzut să obțină 
o producție medie de 2 510 
kg porumb la hectar și a 
realizat 3 450 kg. Pentru 40 
la sută din producția obți
nută peste plan s-a acor
dat ca plată suplimentară 
suma de 35 570 lei care s-a 
repartizat pe echipe și oa
meni ținîndu-se seama de 
cantitățile obținute. Și su
mele primite sînt destul de 
mari. Lui Dumitru N. Va
sile i s-au cuvenit 1088 lei; 
Ion T. Andrei — 943 lei; 
Ștefan Pădure — 922 lei 
etc. La cultura florii-soare- 
lui, cele mai bune rezulta
te le-a obținut brigada nr. 
3 care a realizat 2 600 kg ia 
hectar, în loc de 1 600 kg 
cît era planificat. Ca retri
buție suplimentară s-au a-

cordât 17 142 lei. în legumi
cultura, ținîndu-se seama 
de caracterul mai deosebit 
al lucrărilor și de necesita
tea creșterii răspunderii 
personale, aplicăm un alt 
sistem. Cultivăm roșii pen
tru sămînță pe 2 ha unde 
sînt necesare lucrări de 
specialitate. Aici muncesc 
îndeosebi femeile. Fiecă
reia i s-a dat în primire o 
porțiune de teren cu 800 
fire de roșii, unde execută 
toate lucrările sub îndru
marea brigadierei Anica 
Boraciu. După cantitatea 
de sămînță obținută peste 
plan se acordă plata supli
mentară. Această măsură a 
stimulat nu numai hărnicia, 
ci și răspunderea pentru 
calitatea seminței. De pe 
cele două hectare cu roșii 
am încasat în acest an 
235 000 lei. Scăzînd cheltu
ielile de producție și valoa
rea zilelor muncă atribuite, 
rezultă un cîștig curat de 
60 000 Iei la hectar. Toc
mai de aceea extindem pro
ducerea semințelor de le
gume.

Cu bune rezultate apli
căm retribuirea suplimentară 
și în sectorul zootehnic. 
Atît la producția de lap
te, cit și Ia creșterea în 
greutate a animalelor se 
stabilesc ’ sarcini pentru 
fiecare îngrijitor. In ca
zul depășirii producției, se 
calculează, în primul rînd, 
zilele muncă ce se cuvin, 
iar pentru depășire se dă 
plata suplimentară. Ast
fel, pentru fiecare litru de 
lapte de vacă obținut 
plus se dau 
bani, 
oaie 10 bani. Deoarece 
zultatele definitive 
nute de îngrijitorii de vaci 
se cunosc numai la sfîrși- 
tul anului, calcularea plă
ții suplimentare se va face 
mai tîrziu. în schimb, la 
ciobani s-au dat deja ba
nii cuveniți pentru depăși
rea producției. îngrijitorii 
de viței primesc plată su
plimentară atunci cînd pre
dau fiecare animal la 
vîrsta de un an cu o greu
tate mai mare de 220 kg. 
Dumitru Gh. Nicolae a

cîte 20 
iar la laptele

în 
de 
de 

re- 
obți-

avut în primire 25 vițeî. 
Pentru sporul de creștere 
în greutate a fost retribuit 
cu 393 zile 
pentru că a 
ței cu o 
mare decît < 
a primit în 

întrucît 
producției participă și ca
drele cu munci de condu
cere, adunarea generală a 
aprobat ca și ei să pri
mească retribuție supli
mentară pentru depășirea 
producției.

Procedînd astfel, a cres
cut mult interesul tuturor 
cooperatorilor pentru spo
rirea producției. Rezulta
tele 
acest
am realizat, în medie la hec
tar, 2 510 kg grîu, 3 250 kg 
porumb, 2 100 kg Noarea- 
soarelui, 20 000 kg sfeclă de 
zahăr etc. Pentru depășirea 
producțiilor obținut« s-a a- 
cordat ca plată suplimentară 
aproape 400 000 lei.

Perfecționând formele de 
retribuire, alături de folo
sirea tehnicii moderne 
care statul 
îndemînă, 
mai mult producția 
co'ă vegetală 
vom mări 
operativei 
lor ei.

iarmuncă, 
predat 11 vi- 
greutate mai 
cea prevăzută 
plus 880 lei.
la realizarea

obținute oglindesc 
lucru. în acest an

pe 
ne-o pune la 

vom spori și 
agri

și animală, 
veniturile co
și ale membri-

Vasile 
președinte, 
cooperativa agricolă
Ciocîrlia, raionul 
Urziceni

LIXANDRU
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MOMENTE TRAGICE ALE OMENIRII
Cunoscută la mai toa

te popoarele lumii anti
ce, practicată timp de 
trei secole de pirații Me- 
diteranei, sclavia a atins 
un apogeu de tristă fai
mă după pătrunderea 
negustorilor europeni de 
„fildeș negru" — cum e- 
rau în batjocură denu
miți sclavii africani — 
pe continentul negru, 
unde au pustiit în calea 
lor vechi civilizații în
floritoare.

Marx scria : „Descope
rirea zăcămintelor de aur 
și de argint din 
merica, 
robirea 
de vie a populației băști
nașe în mine, începu
tul cuceririi și jefuirii In- 
diilor Orientale, transfor
marea Africii înfr-un ținut 
de vînăfoare sistematică 
împotriva negrilor — așa 
au arătat zorile erei pro
ducției capitaliste". Timp 
de 250 de ani, zeci 
de milioane de afri
cani au fost prinși și 
vînduți ca „marfă vie" 
în țări depărtate, unde 
au îndurat nenumărate 
chinuri, aducînd prin 
munca lor istovitoare o 
contribuție însemnată, la 
propășirea noilor melea
guri. Nicicînd și nicăieri 
n-au fost săvîrșite cri
me de asemenea propor
ții. Cea mai lungă și cea 
m.ai tragică epopee a o- 
mului, astfel a fost de
numită. vînătoarea de 
sclavi !

A" 
exterminarea, In

și îngroparea

Hernie Navigatorul 
și primii 
zece sclavi

„Cinstea" de a figura în 
fruntea unei lungi liste de 
regi,' prinți, nobili dintre 
cei mai iluștri sau simpli 
armatori burghezi care au 
inițiat expediții de jaf 
spre continentul negru a 
revenit prințului portughez 
Henric Navigatorul. In 1440, 
pe cînd explora coasta 
Africii, unul dintre ofițerii 
acestuia, Antam Goncalves, 
a făcut prizonieri cîți- 
va mauri. Prințul i-a ordo
nat să-i transporte înapoi 
în Africa, unae ofițerul a 
primit în schimbul lor zece 
negri și o anumită cantita
te de nisip aurifer. Cîrdă- 
șia dintre aur și sclavii 
negri făcuse astfel primul 
pas ; ea avea să dăinuie 
o întreagă epocă, purtînd 
departe germenii nenoroci
rilor care s-au adatut asu
pra milioanelor de victime 
ale vînătorilor de sclavi. 
Curînd portughezii au în
ceput să echipeze la Lisa
bona un mare număr de 
corăbii pentru acest oo- 
merț care „înflorea" dato
rită forturilor construite de 
ei pe coastele Africii.

Descoperirea Americii a 
dat un și mai mare avînt 
vînătorii de sclavi. Intrucît 
băștinașii noilor ținuturi — 
indienii — se dovediseră 
a fi foarte puțin rezistenți 
în condițiile de muncă din 
minele deschise de euro
peni — dar mar ales pe 
plantațiile lor de zahăr, în 
Antile și în nord-estul Bra
ziliei, de bumbac, în sudul 
Statelor Unite — s-a năs
cut ideea de a duce în 
„lumea noua" negri din 
Africa, puternici și sănă
toși.

De la ceatlăul 
de trei coți 
la paharul 
cu rachiu

Astfel a început goana 
nebună după negri. Aven
turieri lipsiți de scrupule

VÎNÀTOAREA

DE SCLAVI

son, scriitori cu renume 
mondial ca Longfellow și 
Whitman, dar un rol poate 
mai însemnat decît aceștia, 
în lupta practică împotriva 
sclavagismului 
Harriet Beecher 
năra autoare a 
pamflet „Coliba
Tom". Această carte a in
fluențat adînc miile de citi
tori prin forța indignării cu 
care arăta că brutala în
robire a negrilor constituie 
cea mai mare rușine din 
toată istoria Americilor. îm
potrivirea plantatorilor care 
conduceau statele confede
rate din sud a provocat, 
după cum se știe, războiul 
de secesiune care s-a ter
minat cu înfrîngerea lor și 
eliberarea — în 1865 — a 
negrilor din S.U.A. In semn 
de recunoștință pentru ro
lul jucat de „Coliba un
chiului Tom", președintele 
Lincoln a supranumit-o pe 
autoarea romanului „tînăra 
care a cîștigat războiul" 
Dar și acum, după o sută 
de ani de la abolirea scla
viei, în S.U.A. se mai 
păstrează inegalitatea, dis
criminarea rasială, împo
triva cărora populația de 
culoare 
zenie.

l-a jucat 
Stowe, tî- 
romanului 
unchiului

luptă cu atîta dîr-

o Drama unui întreg continent ® „Marfă vie" transfor
mată în aur © Cîte vieți a răpit Africii pustiitorul flagel? 
® Plantatorii sclavagiști și „tînăra care a cîștigat războiul" 
® Ultimele „deghizări" ale rușinoasei sclavii

dreptăți spre corăbii, bă- 
trînii și copiii erau omorîți. 
Iată — dupa mărturia unui 
contemporan — cum erau 
minați sclavii spre locul 
de vînzare : „t>e iviră în- 
ir-un lung șir, cu trupul în
covoiat de oposeală și 
spaimă, fiecare avînd gîtui 
prins într-o furcă lungă de 
trei coți, cu ceie aouă vîr- 
furi unite către ceată prin- 
tr-un drug de lemn. Cînd 
pornesc la drum, unul din
tre conducători ia pe u- 
meri coada turcii primului 
sclav ; acesta ia turca o- 
mului care îl urmează ; al 
doilea poartă turca celui 
de-al treilea și așa mai 
departe. La popasuri capul 
coloanei înfige în pămînt 
coada ascuțită a furcii și 
întreaga coloană se o- 
prește. E la mintea omului 
că nu-i chip să scapi cu 
fuga c-un ceatlău de trei 
coți lungime la

După primele
„modeste" care 
cît de rentabil 
comerț, negustori englezi, 
olandezi, francezi și spa
nioli și-au tăcut din el 
principala sursă de înavu
țire. Vasele \lor încărcate 
în porturile europene cu 
mărunțișuri lipsite de va
loare ajungeau pe coastele 
Guineei unde, în schimbul' 
mărfurilor aduse, încărcau 
cîte trei, patru sute de 
sclavi cu destinația spre 
America. Națiuni coloniza
toare, concurîndu-se cu lă
comie unele pe altele în 
goana după sclavi, și-au 
împrăștiat forturile și a- 
gențiile de-a lungul coas
telor africane, in aceste 
așezări, ele țineau forțe ar
mate pentru vînătoarea de 
sclavi. Unele 'căpetenii ne
gre locale coiaoorau cu 
albii, cutreierînd ținuturi
le din jur șt răpind pe 
membrii triburilor înveci
nate. Aceștia din urmă re
zistau și asttei luau naș
tere multe războaie locale.

In nuvela „Tamango", 
scriitorul francez Prosper 
Mérimée a descris felul 
cum decurgea trocul. „Fran
cezul, cu cît bea mai mult, 
cu atît scădea prețul ofe- 

cît bea

gît".
încercări 

au dovedit 
este acest

zece rămași, Tamango, nu 
mai ceru decît un pahar 
de rachiu de fiecare..."

„Roadele“ 
traficului 
triunghiular

Apoi corăbiile gemînd de 
încărcătură își ridicau pîn- 
zele și porneau spre „lumea 
nouă". în „Istoria poporu
lui din Statele Unite", J. B. 
McMaster înfățișează ta
bloul îngrozitor al unui vas 
de transportat sclavi: „Cînd 
apunea soarele, toată lu
mea cobora în cală. Acoio 
spațiul destinat fiecăruia 
pentru dormit era de 6 pi
cioare pe 16 inci. Drept pa
turi aveau scînduri goale. 
Pentru a-i face pe sclavi să 
se culce strîns lipiți unul de 
celălalt era folosit biciul. 
Era cu neputință ca vreu
nul să se întoarcă de pe 
stînga pe dreapta, fără ca 
întreg rîndul de suferinzi, 
crispați și înțepeniți, să nu 
facă la fel. Dar mizeria nop
ții nu era nimic pe lîngă 
mizeria unei zile de furtu-, 
nă. Atunci ușile erau fere
cate, peste zăbrele se tră
geau pînze gudronate și 
aerisirea înceta; aerul de
venea greu și înăbușitor; 
podeaua se umezea de 
transpirație; gemetele și gî- 
fîielile negrilor închiși
puteau auzi pe punte... Nu 
era ceva neobișnuit ca să 
lie aduse sus pînă la 5 ca
davre deodată și aruncate 
peste bordul vasului. De
seori, din lipsă de provizii 
sau apă, sau aflîndu-se în 
primejdie de a fi capturați, 
negustorii de sclavi arun
cau rechinilor încărcătura 
lor omenească. Molimele 
secerau pe mulți dintre cap
tivi”.

Dar comerțul cu sclavi, 
una dintre cele mai impor
tante migrații omenești din 
cîte a cunoscut istoria, 
continua să aducă profituri 
imense. Așa, de pildă, va
sul „Venus" din Baltimore, 
a cărui construcție prin 
1770 costase 30 000 
lari, a realizat un 
ciu de 200 000 de 
chiar la prima sa 
rie. în același an,

se

*

urinele rușinosului

africanul,

de do- 
benefi- 
dolari 

călăto- 
numai

tat cu dîrzenie sclavajului.
Istoria sclavajului din A- 

merica se caracterizează 
prin cel puțin 250 de răs
coale cunoscute ale negri
lor. Acest lucru dovedește 
cu siguranță că încercă
rile organizate în scopul 
obținerii libertății nu erau 
nici „rare", nici „neobiș
nuite".

Negoțul de 
scris istoricul 
W. E. Burghardt 
„a însemnat o 
economică, socială și po
litică 
babil 
toria
10 000 000 de negri au fost 
răpiți din patria lor. Fie
care sclav importat repre
zenta probabil în medie 
încă cinci negri omorîți în 
Africa sau în cursul trans
portului pe ocean. De a- 
ceea se poate spune că 
negoțul american de sclavi 
a însemnat eliminarea a 
cel puțin 60 000 000 de ne
gri din patria lor. Și mai 
sînt astăzi oameni care se 
întreabă care pot fi cauzele 
pentru care, începînd din 
anul 1600, cultura a stag
nat în această regiune 1"

Intr-adevăr, Africa cu
noscuse, începînd din se
colul al XI-lea o civilizație 
remarcabilă. Ca și mulți 
alții, etnologul german Leo 
Frobenius a descris în lu
crarea sa „Civilizația afri
cană", „uimirea care îi cu
prindea pe negustorii din 
evul mediu cînd în călăto
riile lor prin Golful Gui
neei găseau în orașele a- 
fricane străzi bine amena
jate, întinzîndu-se pe kilo
metri întregi, străjuite de o 
parte și de alta de copaci... 
ogoare minunate... o țară 
locuită de oameni care 
purtau veștminte frumoase, 
confecționate chiar de lo
cuitorii acestei țări... state 
mari și bine organizate, 
cîrmuitori puternici, locui
tori foarte civilizați". Dar a- 
ceastă dezvoltare prosperă 
a fost frînată în mare mă
sură de tragedia „negoțu
lui de sclavi", desfășurată 
în secolele al XVII-lea 
al XVIII-lea.

sclavi, a 
american 
du Bois, 

catastrofă

de proporții pro- 
unice în is- 

omenirii... Cel puțin

Oare 
negoț de sclavi au dispărut 
astăzi cu desăvîrșire ? Vre
me de mulți ani după a- 
bolirea sclaviei, în nume
roase țări au continuat să 
existe forme deghizate 
comerțului de sclavi. A 
instaurat un sistem de 
portare a muncitorilor 
„rase inferioare", atrași prin 
înșelăciuni și siliți să lucre
ze în colonii. Dar în Africa, 
unde către sfîrșitul seco
lului al XIX-lea puterile 
europene au fost nevoite să 
renunțe la sclavajul pro- 
priu-zis, n-a fost el oare 
înlocuit cu forme noi de 
constrîngere ? însăși baza 
sclavajului — munca for
țată — mai este și astăzi 
folosită pe scară largă în 
coloniile portugheze din 
Africa. Convenția de la 
Geneva cu privire la mun
ca forțată a fost ratificată 
în 1939 de 19 state. Toate 
puterile cu posesiuni colo
niale în Africa se numără 
printre ele. Cu o singură 
excepție : Portugalia. Deși 
a exercitat o anumită pre
siune morală, această con
venție prevede atîtea ex
cepții, încît, de fapt, lasă 
deschisă posibilitatea de a 
recurge la constrîngerea 
pentru obținerea forței. de 
muncă.

De altfel, după cum a- 
testă datele de care dispu
ne Comisia internațională 
O.N.U. a drepturilor omu
lui, în unele țări riverane 
ale Mării Roșii, Golfului 
Persic și Oceanului Indian 
mai dăinuie și astăzi a- 
numite forme de sclavie.

Este neîndoielnic însă că 
în zilele noastre, cînd miș
carea de eliberare cunoaș
te un avînt atît de mare și 
sistemul colonial se destra
mă, vor fi șterse pentru tot
deauna și ultimele urme lă
sate de această rușinoasă 
pată în istoria omenirii.

ale 
fost 
im- 
de

Tudor POPESCU
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MAREA CEA UNA H OASPEȚIIa
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Prof. Radu VULPE
doctor în științe istorice

• „Ahșaena" — stihia 
toare 
focare
® De 
lui, la 
novezi
nopol al sultanului ® O nouă 
florire a Mării

înfricoșâ- 
Brîu de 
civilizații

și neînțeleasă e 
ale unei înalte 

la Mitridate, regele Pontu- 
Burebista © Venețieni, ge- 
și... cinci veacuri de mo- 

în-
Negre

Comerțul cu sclavi", gravură din 1794 după tabloul lui G. Morland

Lupta 
aboiiționiștilor

al

cele mai perfide 
pentru a-i prinde, 

sabie

foloseau 
mijloace 
trecînd prin ioc și 
regiunile cele mai înflori
toare din Africa. Vînătorii 
de sclavi năvăleau în sate, 
dîndu-le foc și urmărind 
pe locuitorii lor pînă 
mijlocul junglei unde 
încercuiau, folosind i 
anume dresați. Cu greu ne 
putem imagina astăzi cru
zimea cu care erau tratați 
acei nefericiți care cădeau 
în plasa „colonizatorilor 
civilizați". Trierea se făcea 
pe loc. Cei tineri, buni 
pentru vînzare, erau în-

în 
> îi 
cîini

cu atît își micșora preten
țiile. Bumbăcărie ieftină, 
pulbere, cremene de puș
că, trei poloboace cu ra
chiu, cincizeci de puști re
parate ca vai de lume au 
fost date în schimbul a o 
sută șaizeci de sclavi. Mai 
rămîneau vreo treizeci de 
copii, bătrîni, femei infir
me. Tamango, care nu știa 
ce să facă cu acele ciu
rucuri, oferi căpitanului 
să-i vîndă fiecare bucată 
pe o sticlă cu rachiu. Le
doux, din treizeci de sclavi, 
luă douăzeci din cei mai 
zvelți. Atunci, pentru cei

Rhode Island avea 150 de 
vase care se îndeletniceau 
cu negoțul de sclavi ! La 
sosire, negrii erau în ge
nere vînduți proprietarilor 
de mari plantații și mine 
pe mărfuri sau polițe, pro
fiturile fiind astfel încasate 
de negustori abia la reve
nirea lor în Europa. Acest 
trafic triunghiular a consti
tuit unul din principalele 
mijloace de 
capitalurilor 
dernă.

Negrii, în 
nei forțate
care erau supuși, au rezis-

acumulare a 
în epoca mo-

ciuda discipli- 
și a terorii la

Spre sfîrșitul secolului 
XVIII-lea, necesități econo
mice imperioase, care ce
reau înlocuirea muncii cu 
slab randament a milioa
nelor de robi, precum și 
excesele stăpînilor de 
sclavi au determinat în Eu
ropa o intensificare a cu
rentului spre abolirea scla
viei. Economiști ca A- 
dam Smith și Rossi au de
monstrat că ea constituie o 
piedică în calea dezvoltării 
tehnice și economice. To
tuși, cînd în august 1789, 
Declarația drepturilor o- 
mului a căutat să satisfacă 
cererile mulatrilor din San 
Domingo, veniți la Paris să 
afirme în Adunarea Națio
nală drepturile populației 
de culoare din această co
lonie, pe atunci franceză, 
plantatorii au știut să-și 
manifeste atît de „convin
gător" nemulțumirea, încît, 
în martie 1790, Adunarea 
Națională a fost nevoită să 
dea înapoi.

în Anglia, după o înde
lungată luptă, Camera Co
munelor a votat în 1833 le
gea abolirii sclaviei, iar 
o dată cu ea și o enormă 
compensație de 20 000 000 
de lire sterline pentru... 
plantatori.

In S.U.A., mișcarea abo- 
liționistă a numărat în rîn- 
durile ei oameni politici ca 
Franklin, Madison și Jeffer-

I
I
I
I

Marea Neagră, din ale 
cărei țărmuri o porțiune de 
245 km îi revine Republi
cii Socialiste România, a in
trat în istorie mult mai fîr- 
ziu decît Mediterana. Coas
tele sale monotone, mai mult 
joase și palustre decît mun
toase, cu golfuri puține și 
larg deschise, cu adăposturi 
rare, apoi lipsa oricărui os
trov în largul său (cu neîn
semnata excepție a insulei 
Șerpilor), vînturile puterni
ce care îi frămîntă valurile 
au făcut ca în vremurile 
primitive această mare să 
rămînă cu totul neîmbie
toare pentru populațiile 
din jurul ei. Ca și ceilalți 
riverani ai săi, geții și 
sciții, oameni ai usca
tului, păstori și plugari, nu 
vedeau în imensitatea de ■ 
ape decît o stihie înfrico
șătoare și neînțeleasă, că
reia în graiurile lor îi spu
neau Ahșaena, adică „mo- 
horîtă", „neagră". De a- 
tunci datează numele ei de 
azi.

Presupunerile după care 
descoperitorii Mării Negre 
ar fi fost fenicienii de pe 
coasta Libanului Sau carie- 
nii din sud-vestul Asiei 
Mici sînt foarte discutabile. 
Sigur este, în orice 
că Marea Neagră 
cunoscut strălucirea 
activități omenești 
tinue și perseverente 
prin greci. Acești 
din Egeea au fost cei mai 
iscusiți corăbieri ai antichi
tății. Elenul privea 
ca pe o punte de la un 
uscat la altul. De

caz, 
n-a 

unei 
con- 

decît 
oameni

mai’ëa

aceea 
o și numea la început pon-

Cînd grecii au pătruns 
în Marea Neagră, i-au spus 
fot Pontos, dar am greși 
dacă ne-am închipui că, de 
îndată ce au luat contact cu 
valurile ei, s-ar fi simțit ca 
acasă. Cînd au aflat de nu
mele Ahșaena al mării, 
i-au înțeles sensul sumbru 
și l-au asemuit cu o vorbă 
grecească apropiată, creînd 
expresia Pontos 
adică „Marea 
noasă". Legenda 
uților porniți spre țărmuri
le caucaziene în căutarea 
Lînei de aur nu reprezintă 
decît proiectarea în mitolo
gie a acestei faime, exage
rată desigur, dar reflectînd 
nu mai puțin realele 
mejdii cu care au avut 
luptat primii navigatori 
.leni aventurați dincoace 
Bosfor.

Totuși, oricît de grea, 
vigația în Marea Neagră 
era ispititoare pentru greci 
și din belșug răsplătită. 
Țărmurile ei ofereau bogă
ții nesfîrșite, o adevărată 
„lînă de aur" : metalele 
Capadociei și ale Colhidei, 
peștele de apă dulce și sal- 
masfră de la gurile marilor 
fluvii, lina, pieile, brînzetu- 
rile produse de turmele 
din stepe, dar mai ales grî- 
nele cultivate pe roditoare
le șesuri ale Sciției și ale 
țărilor getice. Relațiile de 
schimburi ale grecilor cu 
populațiile locale, care în
cepuseră a se deprinde să 
prefuiască vinurile, untde
lemnul și produsele rafina
te ale meșteșugarilor eleni, 
au devenit atît de asidue, 
încît grecii s-au așe
zat statornic în diferite 
puncte de pe coastele pon-

Âxeinos,
Nepriete- 

argona-

pri
de 
e- 
de

na-

Pontul Euxin, sculptură din epoca romană aflată la Mu
zeul regional al Dobrogei

Mina iscusită
a meșteșugarului

Originalitate creatoare 
meleagurile Noii 
Frumosul făurit 
de piatră

pe 
Zeelande 

cu dalta
maori

Parte integrantă a popu
lației polineziene ce trăieș
te pe numeroasele insule și 
arhipelaguri din întinsul ne- 
sfîrșit al Pacificului, tribu
rile maorilor au populat cu 
vreo șase veacuri în urmă 
meleagurile Noii Zeelande. 
Condițiile' de viață găsite 
aici se deosebeau în mod 
pronunțat de cele din Po- 
linezia tropicală ; clima este 
mai răcoroasă, în insula 
sudică chiar temperată, iar 
ploile — „plînsul cerului" 
cum le numesc maorii — cad 
în cea mai mare parte a a- 
nului. Păstrînd anumite tră
sături general comune cul
turii polineziene, cultura 
maorilor a căpătat un pu
ternic colorit local, original.

între altele, cu deosebită 
măiestrie se manifestă ori
ginalitatea creatoare a mao
rilor în arta lucrului în lemn, 
Mîna harnică și mintea iscu
sită a meșteșugarilor maori 
au înălțat lucrul în lemn la 
o adevărată artă. Frumuse
țea lucrurilor sculptate sau 
ornamentate, îndemînarea cu 
care le executau au stîrnit 
admirația îndreptățită încă 
a primilor călători europeni 
care au venit în contact cu 

B maorii. Admirația le-a fost 
accentiuată de faptul că
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I
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nu întrebuințau de-maorii
loc unelte de fier.

Intr-adevăr, în Noua Zee- 
landă, ca și în celelalte 
insule ale Polineziei, unel
tele folosite de băștinași pî- 
nă la descoperirea lor de 
către europeni erau numai 
de piatră. în insulele acestei 
regiuni a globului nu se gă
sește minereu de fier. Unel
tele maorilor erau toporul, 
din bazalt sau nefrit, dalta 
de piatră, cuțitul de piatră 
Din jadeit confecționau tes
le cu tăișul foarte ascuțit 
și dur.

Sculpturi și ornamente de 
diverse forme, ce vădesc un 
dezvoltat simț al frumosului, 
puteau fi întîlnite, și în 
parte se mai întîlnesc și as
tăzi, pe felurite construcții 
și obiecte ale maorilor. Ar
hitectura are în Noua Zee- 
landă trăsături aparte fată de 
cea răspîndită în restul insu
lelor polineziene. în Noua 
Zeelandă, din cauza climatu
lui, băștinașii și-au creat 
construcții solide de bîrne 
atît pentru locuit sau pri
miri de oaspeți și tinerea 
adunărilor obștești, cît și 
pentru păstrarea proviziilor 
satului, cum erau, de pildă, 
hambarele. Anumite părți 
ale acestora — fațadele lo-

cuințelor și ale caselor de 
oaspeți, inclusiv părțile lor 
superioare, căpriorii și chiar 
și coama acoperișului — 
erau acoperite în întregime 
cu sculpturi, executate cu 
măiestrie. Pe stîlpul princi
pal al casei se sculpta figura

tic®, întemeind numeroase 
orașe.

Această colonizare a că
pătat o mare intensita
te în secolele VII—VI î.e.n. 
cu deosebire prin inițiativa 
Miletului, o strălucită cetate 
ionică de pe țărmul egeean 
al Asiei Mici. Atunci au 
luat ființă orașe milesiene 
ca Sinope, Amisos, Trape- 
zunf, pe țărmul pontic al 
Asiei Mici, Panticapaion 
(Kerci) la intrarea în Marea 
de Azov, Tanais (Rostov) 
la gura Donului, Olbia la 
gurile Bugului și Niprului, 
Tyras (Cetatea Albă) la li
manul Nistrului, Istria la sud 
de Delta Dunării, Tomis pe 
locul Constanței de azi, Dio- 
nysopolis (Balcic), 
(Varna), Apollonia 
poli) pe coasta 
Grecii dorieni au 
Marea Neagră mai 
colonii, dar tot atît de im
portante, ca Heraclea Pon
tică pe coasta Asiei Mici, 
Chersonesos (Sevastopol) 
în Crimeia, Cailafis (Manga
lia) în Dobrogea, Mesambria 
(Nesebăr) în Tracia.

De jur împrejur, Marea 
Neagră se împodobise cu 
un brîu de focare ale unei 
înalte civilizații, făcîndu-și 

' loc în istorie ca un factor de 
progres. încetase de a mat 
fi o pustietate dușmănoasă 
omului. Grecii îi prinseseră 
capriciile și acum le stăpî- 
neau cu măiestrie. Numele 
de „Mare Neprietenoasă" li 
se părea fără rost și chiar 
supărător pentru zeul ei, 
Pontos, în care credeau și 
care li se arăta atît de dar
nic. Și astfel au schimbat 
numele de Pontos Axeinos 
în acela de Pontos Euxei- 
nos, adică „Marea cea bună 
cu oaspeții”.

Timp de mai bine de 
douăsprezece veacuri, cît 
au durat acest nou nume și 
lumea care l-a creat, Marea 
Neagră n-a încetat să joace 
un rol de seamă în dezvol
tarea civilizației, reprezen- 
tînd, prin țărmurile sale, un 
imens rezervor de hrană 
pentru popoarele Meditera- 
nei.

Atena, care îi biruise 
pe perși la Salamina și-și 
instaurase hegemonia asu
pra Mării Egee, a ținut 
să-și afirme prestigiul și pe 
țărmurile pontice, Irimițînd 
aici, pentru o demonstrație, 
o flotă militară sub condu
cerea lui Pericle. Bătălia na
vală de la Aigos Pofamos 
(in Helespont), care, termi- 
nîndu-se cu înfrîngerea A- 
tenei, a decis sfîrșiful răz
boiului peloponesiac în fa
voarea Spartei, s-a dat în 
primul rînd pentru stăpîni- 
rea drumului dintre Egeea 
și Pontul Euxin. După Ale
xandru Macedon, civilizația 
greacă, înregistrînd o largă 
răspîndire pretutindeni, a 
izbutit și în bazinul pontic 
să influențeze profund cul
tura populațiilor locale, prin
tre care și pe aceea a geto- 
dacilor, deschizîndu-le căile 
unei evoluții 
Prin 
î.e.n., 
Pontului 
dociei),

preajma
Mifridafe, 

(țărmul 
la un

Odessos
(Sozo- 

Traciei. 
creat în

puține

superioare, 
anului 100 

regele 
Capa- 

momenl

legendară 
membrilor 
five. Stîlpii 
casele de oaspeți ale maori
lor purtau, la fel ca și la 
polinezienii din celelalte 
insule, nume ale strămoșilor,- 
pe fiecare stîlp se sculpta o 
figură omenească ; unele 
aveau limba scoasă afa
ră, ceea ce simboliza 
mînia și forța, dar și înțelep
ciunea. Semnificativ e și fap
tul că fața unora din ele era 
acoperită cu tatuaje în 
formă de spirale sau linii 
curbe, aidoma cu cele ce și 
le tatuau maorii. Uneori 
figurile omenești erau înca
drate de ornamente simetric 
dispuse, alcătuite din linii 
curbe și spirale.

Motivul cel mai răspîndil 
sculptat pe stîlpi de casă, 
bărci,

a strămoșului 
locuinței respec- 

principali din

arme, pandantive de

maorilor sculptate peFiguri de strămoși legendari ai 1 
pereții unui hambar

e adus sub autoritatea 
ți sub protecția sa toate ță
rile și orașele din jurul Mă
rii Negre. Această unitate 
s-a destrămat însă foarte re
pede, ceea ce i-a înlesnii 
regelui get Burebisfa să de
vină cîfva timp stăpîn al ce
tăților elene de pe coasta 
de apus a acestei mări (nu
mită „Pontul Sting"). în 
cele din urmă, unitatea Pon
tului Euxin fu refăcută în 
mod trainic de romani, ale 
căror interese erau favora
bile comerțului grecesc. Sa'- 
colele imperiului roman -,u 
corespuns celei mai înflori
toare epoci din existența o- 
rașelor pontice.

Dar seria marilor migrații 
de la sfîrșiful antichității, 
au slăbit pînă la nimicire 
centrele de civilizație crea
te odinioară de greci pe 
țărmurile Sciției celei mari 
și pe ale Dobrogei. Orașe
le grecești de pe litoralul 
pontic al Asiei Mici, dăi
nuind sub oblăduirea impe
riului bizantin, 
seră viața

. locale. O 
peritatea 
bolizase 
veacuri, începu să dispară 
și numirea Pontul Euxin, 
făcînd loc noțiunii străvechi 
de Marea Neagră, care 
s-a impus definitiv.

în epoca feudală, vene- 
țienii și mai ales genovezii, 
alți navigatori ai Médite 3- 
nei, desfășurară, ca și elț.iii 
antici, un întins comerț în 
Marea Neagră, întemeind 
pe țărmuri numeroase escau 
le, porturi și chiar cetăți, 
dar, mai înainte ca activita
tea lor să dea roade pe tă- 
rîmul civilizației, fură cu 
desăvîrșire izgoniți de cu
cerirea turcească. Timp de 
cinci veacuri traficul comer
cial al acestei mări, care în 
întregime fu cuprinsă în 
uriașele hofare ale împără
ției otomane, a încremenit 
în inerție, ca un monopol al 
sultanului, echivalînd cu o 
exploatare excesivă, stavilă 
oricărei perspective de pro
gres.

Pentru o nouă înflorire a 
civilizației superioare pe în
tinsul Pontului Euxin, istoria 
a trebuit să aștepte vremu
rile moderne, cînd popoa
rele locale, printre care și 
poporul român, redeștep
tate la o energie nouă, sti
mulate de năzuința spre li
bertate, pace și propășire, 
și-au căutat un izvor de 
prosperitate în legăturile 
economice cu vasta lume a 
mărilor și oceanelor, folo
sind propriile lor mijloace 
de navigație. 
Neagră

își reslrîn- 
la preocupări 

dată cu pros- 
pe care o sim- 
fimp de afîtea

Iar Marea 
face legătura cu 

Mediterana și prin aceasta 
cu oceanul planetar.

Unele din popoarele ță
rilor riverane ale Mării Ne
gre și-au luat soarta în pro
priile lor mîini, și-au fău
rit o nouă orînduire, por
nind pe drumul construirii 
socialismului și comunismu
lui, deschizînd astfel căile 
pentru valorificarea tot mai 
deplină a hărniciei și pri
ceperii locuitorilor de pe 
țărmurile' ei.

lemn etc. a fost figura ome
nească. După părerea cerce
tătorilor culturii polineziene, 
figura omenească cu picioa
rele încrucișate și cu mîinile 
așezate pe pîntece a fost 
adusă de maori din patria de 
unde au descins aici — din 
Insulele Societății. El este 
un motiv comun, general 
răspîndit la polinezieni.

Stilul ornamental la maori 
are însă trăsături proprlLsi 
șe deosebește de stilul geo
metric caracteristic poline- 
zienilor din alte arhipe
laguri. Rolul principal în 
ornamentica maorilor l-a a- 
vut și îl are spirala, îndeo
sebi spirala dublă. Ea se pu
tea întîlni pe cele mai diver
se obiecte. în trecut pînă și 
bordurile și provele bărcilor 
se sculptau avînd ca motiv 
voluta dublă sau chiar tri
plă. Se folosea mult și linia 
curbă.

Remarcabil este de aseme
nea și simțul simetric deo
sebit de dezvoltat la mește
șugarii maori. Ornamenteje 
ce acopereau felurite obiec
te sau părți de construct? 
bărcii erau dispuse
tr-o simetrie perfectă fa4ă
de figura omenească pe care 
de regulă o încadrau.

Multe din obiectele create 
de mîna îndemînatică a 
meșteșugarului maori, nu 
arareori adevărate comori de 
artă plastică populară, prin 
străduință unor cercetători 
șl muzeografi care au vădit 
interes pentru cultura poli- 
neziană, și-au găsit locul în 
muzee, cu deosebire în mu
zeul Bischop din Honolulu. 
Ele trezesc admirația și 
îneîntă și astăzi ochiul iubi
torului de frumos, al celui ce 
caută să cunoască valorile 
artei lucrului în lemn a 
maorilor din Noua Zeelandă.

Ion VLADUȚIU
candidat în științe istorici
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Vizitele delegației 
de Eliberare din

Membrii delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, condusă de Tran Hoai 
Nam, membru al C.C. al F.N.E., 
însoțiți de Stanciu Stoian, secreta
rul general al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, au fost luni dimineața oaspeții 
Combinatului poligrafic Casa 
„Scînteii“.

După-amiază, delegația a făcut o 
vizită la uzinele „Republica“. Nu
meroși metalurgiști, prezenți în sa- 
a de festivități a întreprinderii, 
mde a avut loc un miting, au în- 
împinat pe oaspeți cu căldură. 

I-vintre cei prezenți în sală se aflau 
reprezentanți ai conducerii Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, Con
siliului Central al Sindicatelor și 
Comitetului orășenesc București al 
P.C.R.

La miting a luat cuvîntul prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Afri
ca. Cetățenii țării noastre — a spus 
printre altele vorbitorul •— urmă
resc cu profundă solidaritate lupta 
eroică a poporului vietnamez. Ei 
condamnă cu cea mai mare fermi
tate agresiunea ST* A. în Vietnam, 
își exprimă solidaritatea deplină 
cu lupta grea și plină de sacrificii 
a Frontului Național de Eliberare, 
și nestrămutata încredere în vic
toria poporului vietnamez în 
h ota sa dreaptă pentru indepen
dența, suveranitatea, unitatea și

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIÉTO-ROMÂNA

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-română condusă de 
E. A. Vasiukova, vicepreședintă a 
asociației, doctor în științe me
dicale, directorul Institutului de 
endocrinologie din Moscova, care 
ne-a vizitat țara pentru a lua 
parte la manifestările organizate 
cu prilejul celei de-a 48-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a părăsit 
luni seara Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie. La plecare, pe 
peronul Gării de Nord, erau pre

HOCHEI

Un titlu ciștigat anticipat...
Pe patinoarul „23 Au

gust" din Capitală s-a 
încheiat primul tur al 
campionatului republi
can de hochei. în cel 
mai așteptat meci al 
turneului, Steaua a 
învins cu 5—1 pe e- 
terna sa rivală, Voin
ța M. Ciuc, și a în
cheiat astfel neînvinsă 
prima „manșă" a com
petiției. Se credea de 
data aceasta că în în- 
tîlnirea dintre preten
dentele principale ia 
titlu, Voința va reuși 
să se apropie mai 
mult de Steaua, even
tual să realizeze un 
rezultat favorabil. Dar 
n-a fost așa. Steaua a 
putut să-și impună și 
de data aceasta jocul 
ei, bine organizat, ma
tur, bazat pe o apăra
re solidă avînd in 
fruiȘte pe Varga. De
sigur, echipa din 
Miercurea Ciuc poate 
invoca în favoarea sa 
faptul că din minutul

7 al partidei, cel mai 
bun jucător al ei, 
Szabo II, a fost acci
dentat, nemaiputînd 
relua jocul.

Steaua a fost’ su
perioară, așa cum ară
tam mai sus, datorită 
unei mai bune organi
zări a jocului, dar în 
plus a beneficiat și de 
o pregătire fizică mai 
temeinică, ca urmare 
a perioadei de antre
namente pe care jucă
torii săi au efectuat-o 
timp de circa o lună 
în Cehoslovacia. Ur
mează ca în turul II 
al competiției (care 
începe la 22 noiem
brie), Voința să în
cerce să se revanșeze, 
bazîndu-se de data a- 
ceasta pe o pregătire 
mai îndelungată (ea va 
rămîne intre timp la 
București, participlnd 
la „Cupa F.R.H.P.", 
programată săptămîna 
aceasta). Dacă Voința 
va izbuti acest lucru.

MECIUL ȘTIINȚA CLUJ- 
ATLETICO MADRID 
VA Fl TRANSMIS 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Mîine, pe stadionul central din 
Cluj, va avea loc prima întîlnire 
dintre formațiile de fotbal Știința 
Cluj și Atletico Madrid contînd 
pentru competiția internațională 
„Cupa Cupelor". Partida este aș
teptată cu viu interes nu numai 
de publicul spectator din Cluj, ci 

' și de cei din alte regiuni ale ță
rii. Fotbaliștii clujeni vor avea de 
înfruntat o echipă de renume în 
fotbalul european, care la ora 
actuală conduce în clasamentul 
campionatului Spaniei.

Partida Știința—Atletico va în
cepe la ora 14,15 și va fi transmi
să în întregime de posturile noas
tre de radio și televiziune.

L_ _ _ —- - - - - -—

Frontului Național 
Vietnamul de sud
integritatea teritorială a patriei 
sale. Poporul român cere să se 
pună în aplicare prevederile Acor
dului de la Geneva din 1954, să 
înceteze războiul de agresiune din 
Vietnamul de sud, să fie retrase 
toate trupele străine din Vietnam, 
să înceteze bombardamentele ae
riene și orice încălcare a suvera
nității și securității Republicii De
mocrate Vietnam. Poporul vietna
mez să fie lăsat să-și rezolve sin
gur problemele sale interne, în 
conformitate cu interesele și voin
ța sa proprie.

A luat apoi cuvîntul conducăto
rul delegației F.N.E., Tran Hoai 
Nam. în cursul vizitei în România 
— a spus vorbitorul — am avut 
prilejul să ne dăm seama de sen
timentele prietenești și de solidari
tate pe care poporul dv. le nutreș
te față de poporul vietnamez. Sin
tern foarte bucuroși că am putut 
cunoaște nemijlocit marile realizări 
obținute de poporul român în con
diții de libertate, independență și 
pace. Pe acest drum năzuiește să 
meargă și poporul vietnamez și es
te sigur că va reuși. Oricîte sa
crificii vor mai fi necesare, noi sin
tern hotărîți să ducem lupta pînă 
la victoria definitivă împotriva im
perialismului american agresor. 
Dorim noi succese poporului ro
mân în munca sa creatoare, pen
tru înflorirea patriei sale socia
liste.

După miting, oaspeții au vizitat 
principalele secții ale uzinei.

(Agerpres)

zenți Marin Florea lonescu, vice
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S. și 
activiști ai acestei organizații, oa
meni de știință și cultură. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

*
Duminică, membrii delegației 

au vizitat cooperativa agricolă de 
producție din comuna Chirnogi, 
raionul Oltenița. în cinstea oaspe
ților, Consiliul General A.R.L.U.S. 
a oferit o masă prietenească.

(Agerpres)

campionatul ar de
veni cît de cît intere
sant, pentru că altfel, 
în condițiile unei prea 
certe ierarhizări a va
lorilor între echipe, 
care se observă în ul
timii ani — datorită 
diferențelor în con
dițiile de pregătire și, 
pe de altă parte, unei 
fluctuații, insuficient 
de judicios dirijate, a 
jucătorilor de la o e- 
chipă la alta — cam
pionatul își pierde din 
interes și nici hoche
iul nostru, în general, 
nu are de ciștigat. în 
astfel de condiții, 
Steaua pare a fi cîști- 
gat anticipat titlul de 
campioană pe 1965.

La încheierea pri
mului tur, clasamen
tul se prezintă astfel : 
1. Steaua 10 p; 2. Vo
ința M. Ciuc 8 p; 3. 
Dinamo 6 p; 4. Știința 
București 4 p; 5. Tîr- 
nava Odorhei 2 p; 6. 
Știința Cluj 0 p.

C. DIAMANTOPOL

Ieri seară, în sala Horească, s-au încheiat campionatele internaționala 
de gimnastică ale României. Programul zilei a cuprins doar exerciții li
ber alese executate de primii șase clasați la fiecare aparat. Fotografiile 
alăturate prezintă pe gimnasta franceză Evelyne Letourneur (stingă) și 
pe reprezentantul țării noastre Gh. Tohăneanu (dreapta), cîștigători ai 
titlurilor de campioni internaționali, care au ocupat locul întîi la indivi

dual compus Foto : S. Cristian

Premiera filmului

„De-aș fi... Harap Alb"
Cinematograful „Patria“ din Ca

pitală a găzduit luni seara pre
miera filmului „De-aș fi... Harap 
Alb“ — o producție în culori a 
Studioului „București“. Filmul a 
fost distins cu Premiul pentru re
gie la Festivalul internațional de 
la Moscova — 1965 și cu Premiul 
special al juriului la festivalul din 
acest an de la Mamaia. Scenariul 
și regia noii producții poartă sem
nătura cunoscutului cineast Ion 
Popescu-Gopo.

„ZIUA MĂRCII POȘTALE RO
MÂNEȘTI" a fost consemnată 
luni în Capitală printr-o adunare 
festivă, precum și prin deschi
derea unei expoziții care cu
prinde colecții ale filateliștilor 
din țara noastră. Cele 478 de 
planșe expuse în holul Poștei 
centrale reflectă cele mai noi 
realizări ale poporului român, 
tradițiile sale de luptă, bogățiile 
și frumusețile patriei noastre.

Comuniștii 
si activitatea ?
sindicatelor

(Urmare din pag. D

Este cît se poate de firesc că în 
întreprinderi ca Schela de extrac
ție Gura Ocniței, centrala electri
că Doicești, „Cablul românesc“ etc. 
consfătuirile de producție, adună
rile de grupă sindicală sînt prile
juri ale unui larg și viu schimb de 
opinii, antrenînd un mare număr 
de participant, deoarece aici orga
nizațiile de partid se îngrijesc ca sin
dicatele, conducerile tehnico-adminis- 
trative să pregătească rapoarte bine 
documentate ți combative, iar propu
nerile și inifiativele valoroase să fie 
aplicate în practică. Nu putem însă 
trece cu vederea că mai avem și 
întreprinderi — cum este Grupul 
de construcții nr. 3 Buzău — unde, 
de multe ori, consfătuirile și adu
nările se desfășoară formal, pe 
baza unor materiale pline de ge
neralități.

O preocupare însemnată a orga
nelor și organizațiilor de . partid 
din regiune, în momentul de față, 
este de a asigura buna desfășurare 
a adunărilor și conferințelor de a- 
legeri sindicale.

Grija pentru om -
nu în abstract

— Cum se preocupă organi
zațiile de partid țle îndrumarea 
sindicatelor în ce privește gri
ja pentru nevoile oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor lor de 
muncă și de trai ?

— Comitetul regional a cerut or
ganelor și organizațiilor de partid 
să sprijine sindicatele ca să veghe
ze la aplicarea corectă a sistemului 
de retribuire socialistă a muncii, 
prin respectarea principiilor de sa
larizare și premiere, să atragă mai 
larg masele la buna gospodărire a 
fondurilor de asigurări sociale, la 
exercitarea controlului obștesc a- 
supra aplicării legislației muncii, a- 
supra deservirii populației în uni
tățile comerciale, medico-sanitare 
și stațiunile balneo-climaterice. A- 
nul acesta zeci de mii de salariați 
din regiune au fost trimiși, prin 
grija sindicatelor, la tratament și 
odihnă în diferite stațiuni.

Vrednic de subliniat este și fap
tul că în anii șesenalului s-au chel
tuit, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în regiunea Plo
iești fonduri în valoare de peste 
249 milioane lei. Dintr-un studiu 
inițiat anul acesta de comitetul ré
gional de partid a rezultat că în-

Excursia șefilor unor misiuni diplomatice 
în regiunile Galați și Ploiești

In zilele de 13 și 14 noiembrie 
a.c. a avut loc o excursie în re
giunile Galați și Ploiești, organi
zată de Ministerul Afacerilor Ex
terne pentru șefii misiunilor diplo
matice din București, la care au 
participat : Jaroslav Sykora, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace, cu soția ; Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul Republicii 
Populare Polone, cu soția ; Martti 
Johannes Salomies, ambasadorul 
Finlandei ; Togoociin Ghenden, 

.ambasadorul Republicii Populare 
Mongole, cu soția ; Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria, cu soția ; Ho
noré Cambier, ambasadorul Bel
giei, cu soția ; Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței ; Niccolô 
Moscato, ambasadorul Italiei, cu 
soția ; Jozsef Vince, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare, cu 
soția ; Sambas Atmadinata, amba
sadorul Indoneziei, cu soția; Ewald 
Moldt, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane, cu soția ; 
Leslie Charles Glass, ambasado
rul Marii Britanii, cu soția ; Jaksa 
Petric, ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia ; 
Joost B. Haverkorn, ministrul O- 
landei, cu soția ; Zvi Ayalon, mi
nistrul Izraelului, cu soția ; Viggo 

tr-o serie de întreprinderi ca De
poul C.F.R. Ploiești, Exploatarea 
minieră Ceptura. Rafinăria Telea- 
jen, Rafinăria Cîmpina, Combina
tul petrochimic Brazi s-au realizat 
în întregime lucrările de protec
ția muncii prevăzute în contrac
tele colective și planurile M.T.O.

Nu s-ar putea spune însă că 
pretutindeni sînt folosite din plin 
condițiile și posibilitățile create în 
această direcție de partidul și sta
tul nostru. Un exemplu grăitor este 
acela al Uzinei de îngrășăminte 
chimice Valea Călugărească, unde 
este vizibilă lipsa de control asu
pra felului cum e folosit de mun
citori echipamentul de protecție, 
nu se iau măsuri operative de în
locuire a echipamentului uzat și a 
sculelor deteriorate.

Practica dovedețfe că asemenea 
deficiențe se fac simțite mai ales 
acolo unde Intre comitetul sindicatu
lui ți conducerea administrativă se 
creează relații de „armonie" neprin
cipială, concretizate în „închiderea 
ochilor", în acoperirea reciprocă a 
deficiențelor ți unde organizațiile de 
partid se împacă cu asemenea stări 
de lucruri, nu iau atitudine fermă îm
potriva lor.

Un obiectiv important pe care 
ni-1 propunem este de a spori com
bativitatea organizațiilor de partid 
pe acest tărîm, călăuzind, totodată, 
sindicatele să manifeste atenție și 
solicitudine față de nevoile oame
nilor muncii.

Munca educativă 
la nivelul cerințelor 
actuale

— In ce direcții principale 
sînt orientate eforturile sindica
telor în domeniul activității cul
tural-educative ?

— în lumina sarcinilor trasate 
de Congresul partidului, îndru
măm sindicatele spre intensifica
rea activității politice și cultural- 
educative de masă, folosind mai 
bine în acest scop baza materială 
de care dispun. Cluburile schele
lor Băicoi și Gura Ocniței, clubul 
„16 Februarie“ din Ploiești și al
tele organizează manifestări va
riate și atractive, cu un bogat con
ținut de idei (cicluri de conferin
țe, tribune ale experienței înain
tate, programe artistice, con
cursuri pe diferite teme, seri lite
rare, excursii educative etc), la 
care participă în timpul lor liber 
numeroși salariați cu familiile lor. 
Va trebui să extindem această ex
periență pozitivă și la schela Bol
dești, la întreprinderile forestiere 
și de construcții, unde munca cul- 
tural-educativă e neglijată.

Experiența arată că eficacitatea 
muncii cultural-educative depinde 
în măsură hotărîtoare de felul în 
care ea este axată pe cultivarea 
înaltelor trăsături moral-politice 
caracteristice omului nou.

Rezultatele pozitive obținute la 
uzinele „1 Mai“ Ploiești, Uzina de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, Rafi
năria Teleajen, Termocentrala 
Brazi confirmă necesitatea de a fo
losi cu și mai multă perseverență 
formele obștești de înrîurire pen
tru combaterea unor deprinderi și 
obiceiuri înapoiate, cultivarea vigi
lenței față de influențele ideologiei 
și moralei burgheze, respectarea 
normelor de conviețuire socială.

îndrumare politică 
sau tutelă măruntă?

— Cum înfăptuiesc organele 
și organizațiile de partid din 
regiune indicațiile Congresului 
al IX-lea referitoare la munca 
de conducere și îndrumare a 
sindicatelor ca expresie a legă
turii strînse, organizate a parti
dului cu clasa muncitoare ?

— E vorba, în fond, de o pro
blemă importantă a stilului nostru 
de muncă în general. Conducerea 
activității sindicatelor prezintă un ca
racter multilateral, complex ; ea se 
poate realiza In bune condiții doar pe 
teren. In contact direct cu problemele 
variate ridicate de viață. întreaga 
muncă a comuniștilor în sindicate se 
desfășoară cu succes numai pe 
baza metodelor de convingere, a sti
mulării inițiativei, a adîncirii democra
ției. Iar îndrumarea și controlul 
din partea organelor de partid 
trebuie să se facă cu mult tact și 
grijă, cu respectarea normelor sta
tutare.

Problema principală este aceea de 
a informa ți de a orienta pe activiștii 
sindicali în legătură cu principalele 
sarcini puse de partid la ordinea zilei. 

Christensen, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Danemarcei ; Joao Taba- 
jara de Oliveira, însărcinat cu 
afaceri a. i. al Braziliei ; Alberto 
Guani, însărcinat cu afaceri a. i. 
al Uruguayului, cu soția ; J. W. 
Neubert, însărcinat cu afaceri a. i. 
al Statelor Unite ale Americii ; 
Riăm Gion Riăn, însărcinat cu a- 
faceri a. i. al Republicii Populare 
Democrate Coreene ; Argun Co
ban, însărcinat cu afaceri a. i. al 
Turciei. A luat parte, de aseme
nea, Hans K. J. Ahlström, atașat 
al ambasadei Suediei.

Cu această ocazie au fost vizi
tate : Combinatul de celuloză și 
cartoane din stuf de la Chițcani- 
Brăila, Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Galați, orașul Galați și Institutul 
de cercetări hortiviticole „Valea 
Călugărească“.

In seara zilei de 13 noiembrie, 
șefii misiunilor diplomatice au a- 
sistat la un concert simfonic pre
zentat de orchestra simfonică de 
stat din Galați. In aceeași seară, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
Galați, C. Dumitrache, a oferit un 
dineu în cinstea participanților la 
excursie.

(Agerpres)

A intrat în practica comitetului 
regional de partid, a comitetelor 
orășenești și raionale să asigure 
participarea unor cadre de con
ducere din sindicate la adunările 
unde se discută probleme impor
tante ale economiei, iar activiștii 
care muncesc în sindicate iau parte 
cu regularitate la instruirile și ex
punerile ținute în fața aparatului 
de partid. Totodată, secretari și 
alți membri ai birourilor regional 
și raionale de partid participă ac
tiv și iau adesea cuvîntul la ple
narele consiliilor sindicale, la con
sfătuiri de producție, la diferite ac
țiuni educative.

Totodată, organele și organiza
țiile de partid analizează periodic, 
în ședințe și adunări, activitatea

In încheiere, tov. D. Balalia ne-a spus:
Organizațiile de partid din regiunea Ploiești privesc cu toată 

răspunderea importantele sarcini care revin economiei regiunii în 
lumina istoricelor documente ale Congresului partidului. Ne dăm 
seama că traducerea lor în viață cu succes depinde într-un înalt 
grad și de ridicarea activității sindicatelor pe o nouă treaptă ca
litativă. De aceea, ne vom concentra și în viitor eforturile pentru 
a sprijini sindicatele în multilaterala și complexa lor activitate, în- 
drumîndu-le să antreneze masele cele mai largi de oameni ai 
muncii, întreaga lor energie și pasiune, în realizarea marilor obiec
tive stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. Vom folosi în mod 
deosebit adunările generale și conferințele sindicale de dări de 
seamă și alegeri spre a ajuta sindicatele să-și perfecționeze stilul 
și metodele de muncă.

0 privire 
in garderoba 
adolescenților

(Urmare din pag. I)

Dacă li s-ar cere adolescenților 
să dea note confecțiilor expuse, 
mulți producători ar rămîne, cu si
guranță, uimiți cît de departe sînt 
de ceea ce se cere. Abstracție fă- 
cînd. bineînțeles, de oîteva sorti
mente reușite. Dar poți să mulțu
mești preferințele atît de diferite 
ale fetelor doai’ cu 4 modele de 
pardesie, 3 modele de fuste și 8 de 
rochii ? Lipsesc, cum ne spunea 
responsabila magazinului, „magne
ții“ care atrag tineretul.

— Tiparele pentru îmbrăcămin
tea adolescenților — ne spunea un 
maistru dintr-o fabrică de confec
ții — sînt de fapt aceleași ca pen
tru adulți. Doar dimensiunile di
feră.

— Este desigur o explicație. Dar 
nu și acceptabilă. Este, complet gre
șit — este de părere actrița 
Irina Petrescu — să ne gindim la 
îmbrăcămintea pentru tineret doar 
din punctul de vedere al staturii, 
al grosimii taliei etc. Cred că nu 
greșesc afirmînd că în acest caz, 
creatorii de modele ar trebui să 
aibă, în primul rînd, funcția de edu
catori ai gustului estetic al adoles
cenților. Monotonia, gustul îndo
ielnic, în creația și confecția pro
duselor pentru adolescenți nu aduc 
numai pagube materiale. Se știe că 
produsele întrunind asemenea „ca
lități“ nu se vînd. Dar, ceea ce 
este mai important, alterează în
clinația firească a adolescenților ' 
spre tot ce este frumos și original.

Dacă ar fi întrebați 
tinerii

De ce nu li se cere tinerilor pă
rerea ? Poate există temerea că 
pretențiile lor sînt exagerate, ab
surde. Am stat de vorbă cu oîțiva 
tineri pentru a le afla părerea.

— Vitrina magazinului pentru 
adolescenți de pe Bd. N. Bălcescu 
este, cred, singura care nu mă a- 
trage — ne spune Anîșoara Milî- 
taru, elevă. Cu toată bunăvoința 
gestionarilor, din cauza materiale
lor, ea este atît de tristă și mono
tonă în comparație cu cele din jur ! 
M-am întrebat de ce ? Răspunsul 
l-am găsit la magazinul de stofe și 
mătăsuri de peste drum. Acolo sînt 
țesături în cele mai diferite culori, 
multe dintre ele foarte frumoase. 
Deci materiale potrivite pentru 
îmbrăcămintea unor tineri sînt. Ele 
sînt folosite însă pentru confec
țiile destinate adulților. Nu mai 
rămîne decît să aștept să îmbătrî- 
nesc pentru a purta o jachetă 
roșie.

— îmbrăcămintea pentru băieți 
nu pune atîtea probleme de colo
rit — este de părere Vasile loniță, 
student. Costumele trebuie să aibă 
mai întîi linie, o croială modernă. 
La cursuri sau la sport costtimul

Vizitele 
delegației C. C. S. 
din R. P. Ungară

Continuîndu-și vizita prin țară, 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Ungară, 
condusă de tov. Brutyo Jânos, pre
ședintele C.C.S.,_,a poposit luni în 
regiunea Ploiești. Membrii dele
gației au fost oaspeții constructo
rilor de utilaj petrolier de la uzi
na „1 Mai“. Vizitînd secțiile între
prinderii, oaspeții s-au întreținut 
îndelung cu muncitori, tehnicieni, 
ingineri, activiști ai sindicatelor, 
care i-au informat despre dezvol
tarea continuă a uzinei, despre 
activitatea sindicatului în organi
zarea întrecerii socialiste și stimu
larea evidențiaților și fruntașilor, 
despre grija pentru asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață. 
Pe platoul de montaj și probe ge
nerale, membrii delegației au a- 
preçiat modernele instalații de fo
raj, printre care instalația de mare 
adîncime 3 DH-200.

In continuare, membrii delega
ției Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Ungară au vizitat 
Muzeul Doftana.

(Agerpres)

comuniștilor care fac parte din di
ferite organe sindicale.

Unele comitete raionale sau oră
șenești de partid, cum sînt cele din 
Cîmpina și Tîrgoviște, au acumu
lat o bună experiență în munca 
de conducere și îndrumare a sin
dicatelor. Ceea ce nu se poate însă 
spune despre Comitetul raional 
Rîmnicu Sărat, care neglijează pro
blemele activității sindicale.

Mai există și un alt aspect al 
aceleiași chestiuni. în unele între
prinderi, bunăoară la combinatul 
„Progresul“ din Ploiești, comite
tele de partid înlocuiesc îndruma
rea politică a activității sindicale 
cu un soi de tutelă măruntă, ba 
uneori și prin substituirea organu
lui sindical respectiv.

însă este destul de incomod. Mulți 
colegi de-ai mei preferă un panta
lon neșifonabil și o jachetă fie tri
cotată, fie din alt material, moale 
și călduros iarna, subțire și ușor 
vara. O observație privitoare la 
paltoane și pardesie : mai multe 
modele sport cu clape, cusături du
ble, cordon, nasturi bombați, din 
stofe uni sau în culori amestecate, 
cît mai puține gri închis și bleu
marin.

Am comunicat aceste păreri 
culese la întîmplare, precum și 
constatările noastre serviciului 
de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare. Drept răspuns ni 
s-a adus la cunoștință că, la con
tractări, s-au prezentat 130 de mo
dele, dîndu-ne a înțelege că prin
tre cele rămase necontractate ar fi 
tocmai acelea reușite. De ce nu au 
fost reținute toate modelele ? Pen
tru că, răspunde comerțul, indus
tria n-a rezolvat încă problema 
construcțiilor de tipare; din aceas
tă cauză varietatea de modele și 
mărimi este redusă. Ea nu cores
punde nici pe departe posibilități
lor existente în industria de con
fecții. Nu poate fi negat faptul că 
avem creatori de valoare în fabri
cile de confecții, meșteri pricepuți, 
capabili să îmbogățească garderoba 
tineretului cu o îmbrăcăminte co
respunzătoare vîrstei.

Completări la un costum
Eleganța vestimentară este, de 

fapt, o îmbinare armonioasă în
tre costum și celelalte accesorii, nu 
lipsite de importanță. în îmbrăcă
mintea tineretului, am putea spu
ne, au chiar un rol de mîna întîi. 
O cămașă cu o anume croială, o 
cravată potrivită pot să dea unui 
tînăr satisfacția de a fi mereu 
frumos îmbrăcat. Un fular viu 
colorat, un cordon, doi-trei nasturi 
de un fel deosebit pot să învio
reze o rochie. Sînt adaosuri nelip
site care conferă ținutei culoare, 
prospețime, inedit.

Am căutat cîte ceva din toate a- 
cestea în magazinele pentru ado
lescenți. Sînt unele lucruri mărun
te, pe care, oricîtă răbdare și stă
ruință ai depune în a le căuta, tot 
degeaba. Ele nu există. Ne gîndim, 
de exemplu, la tot felul de cordoa
ne, mai late și mai înguste, cu în- 
crustații sau fără, din piele, mate
rial plastic sau pur și simplu din
tr-o țesătură groasă, frumos colo
rată ; la bretele pentru fustele fe
telor, dar și la acelea pentru 
băieți, la ciorapi din fir subțire de 
bumbac pentru adolescente, la un 
basc sau o pălărioară, ba chiar la o 
pafta sau o cataramă mai îndrăz
neață, care stau bine vîrstei.

Vor fi existînd, poate, printre 
producători sau în comerț unii 
care, examinînd aceste propuneri, 
vor spune că acestea sînt nimicuri, 
pretenții exagerate. Nu le împăr
tășim părerea și, de altfel, nici nu 
vedem motivele pentru care ase
menea obiecte n-ar putea fi puse 
la dispoziția tinerilor cumpărători, 
în industria noastră există încă 
importante resurse de fantezie și 
bun gust nepuse în valoare. De ce 
să fie ținute sub cheie tocmai în
tr-un sector în care este atîta ne
voie de ele ? Avem datoria și po
sibilitățile să oferim tineretului 
acea îmbrăcăminte cochetă, ieftină 
și de bun gust la care are dreptul.

RĂSFOIND
PRESA 
STRĂINĂ

DUPĂ INSTALAREA 

NOULUI LOCATAR 

LA CITY HALL
Publicăm mai jos extrase 

din comentarii pe margi
nea alegerii, in postul de 
primar al New York-ului, 
a lui John Lindsay. Ziarul 
„LE MONDE“ scrie :

„Alegerile de Ia primăria 
New York-ului depășesc 
cu mult cadrul orașului sau 
al statului (New York) : a 
fi în fruntea celei mai im
portante municipalități a 
Statelor Unite constituie 
întotdeauna un important 
atu în cursa pentru cele 
mai înalte funcții poli
tice. Criza prin care trece 
partidul republican, după 
înfrîngerea de anul trecut, 
conferă evenimentului o si 
mai vastă importantă.

Nu ar fi posibil, fără în
doială, să se analizeze vic
toria lui Lindsay fără a 
se ține seamă de factorii 
locali: douăzeci de ani de 
«domnie» democrată la 
City Hall (primăria din 
New York) l-au servit 
larg pe candidatul republi
can independent; fosta e- 
chipă în frunte cu Robert 
Wagner se mulțumea de 
cîțiva ani cu expedierea 
chestiunilor curente, lăsînd 
să se acumuleze în toate 
domeniile probleme nere
zolvate : criminalitatea, cir
culația, relațiile interrasia- 
le, lipsa de apă, criza ascu
țită din învățămînt, ca și în 
domeniul locuințelor etc. 
Un astfel de bilanț, mai 
degrabă negativ, avea toa
te șansele să-l îndepărteze 
pe alegător de candidatul 
democrat A. Beame.

Cel mai periculos rival 
al noului primar nu era de 
fapt Beame, ci candidatul 
republican «ortodox» Wil
liam Buckley. Scopul ur
mărit de acest suporter 
al lui Goldwater era în
frîngerea lui John Lindsay 
printr-o persoană inter
pusă, înlesnind victoria 
lui Beame. Faptul că a- 
cest calcul a eșuat este 
important pentru partidul 
republican".

Referindu-se la concepții
le celor doi candidați din 
partea partidului republi
can — Buckley și Lindsay, 
ziarul scrie mai departe : 
„Pentru Buckley, omul de 
extremă dreaptă, e vorba 
de a dota partidul repu
blican cu o ideologie 
precisă, apropiată de cea 
a lui Goldwater. Lindsay 

■ era de părere că vechii 
formații trebuie să i se in
jecteze sînge proaspăt.

Ce atitudine vor adopta 
acum conducătorii repu
blicani ? Aceasta va depin
de, în parte, chiar de Lind
say; e puțin probabil că el 
să se cantoneze în noua 
sa primărie și să nu în
cerce trezirea «uriașului a- 
dormit» (partidul republi
can). El va avea, fără 
îndoială, de făcut nu puțin 
spre a neutraliza elemen
tele extremiste, care înea
că de trei ani partidul re
publican. Pentru a se im
pune, John Lindsay va tre
bui să iasă din rezerva sa. 
Sarcina care-1 așteaptă nu 
este ușoară, căci trebuie 
dat crezare «fraților săi 
dușmani» (adică reprezen
tanților aripei „goldwate- 
riste" — n.r.j că îi vor face 
viața grea. In mîini ti
nere, dar fără experiență, 
primăria New York-ului 
rămîne totuși un instru
ment cu două tăișuri: John 
Kennedy și-a pregătit as
censiunea mult timp și din 
umbră. John Lindsay și-a 
ales drumul prezentîndu-se 
în plină lumină. Este o în
cercare temerară".

IARNĂ TIMPURIE
Iarna s-a instalat temeinic în 

cea mai mare parte a Europei 
occidentale și centrale. Duminică 
a căzut prima zăpadă la Paris. 
Străzile Vienei sînt acoperite de 
un strat subțire de zăpadă, iar 
cele ale Stockholmului de un 
strat de peste 30 de cm In nu
meroase părți ale Angliei au fost 
înregistrate temperaturi foarte 
coborîte. Zăpada acoperă cea mail 
mare parte a Belgiei. Numeroa- 
se accidente rutiere au fost Srem-r 
nalate în nordul R.F.G. Iu Qlan- 
da, Polonia de sud și regiunile 
muntoase din Iugoslavia au căzut 
zăpezi abundente.



VIETNAMUL 
DE SUD

H Pierderile suferite 
de intervenționiști în 
cursul acestui an

SAIGON 15 (Agerpres). —
Făcînd un bilanț al succeselor 

repurtate de forțele patriotice 
sud-vietnameze, agenția de presă 
Eliberarea subliniază că de Ia în" 
ceputul acestui an ele au scos din 
luptă peste 11000 de militari 
americani. Aproximativ 600 de 
avioane americane au fost doborî- 
te sau avariate în primele nouă 
luni. Au fost, de asemenea, dis
truse 27 de tancuri si 113 mașini 
amfibii. O mare cantitate de ar
me și echipament militar a fost 
capturată.

Ca urmare à boicotului

Raymond Guthrie, profesor la 
Colegiul Dartmouth șl unul din po- 
efii cunoscufi americani, a anunfat 
că a înapoiat președintelui Johnson 
medalie „Steaua de argint* primi
ta pentru participarea sa la luptele 
din primul război mondial, în semn 
de protest împotriva intervenției 
S.U.A. în Vietnam. „Trebuie să fac 
fot ce stă în puterile mele pentru 
a-mi exprima protestul* — a decla
rat Guthrie în fa|a studenfilor, că
rora le-a declarat că se pronunță cu 
hofărîre împotriva acțiunilor mili
tare duse de S.U.A. în Vietnam.

partidelor de opoziție

ACTIVITATEA 
DIETEI JAPONEZE 
ESTE PARALIZATĂ

TOKIO 15 (Agerpres). — Rati
ficarea de către deputății libe- 
ral-democrați a tratatului japo- 
no—sud-coreean în Camera in
ferioară a Parlamentului a pro
vocat o criză politică în cele 
două camere ale Dietei japone
ze. Partidele de opoziție — so
cialist, comunist și partidul Ko- 
meito — au refuzat să participe 
în continuare la lucrările sesiu
nii parlamentare, în semn de 
protest față de acțiunile anti
democratice ale deputaților libe
ral-democrat!. Tn urma acestei 
acțiuni de boicot, activitatea 
Parlamentului, care urma să 
examineze și să adopte o serie 
de proiecte de lege importante, 
inclusiv bugetul suplimentar, a 
fost paralizată

Tn ciuda măsurilor preconizate 
de partidul de guvernămînt în 
vederea reluării activității Par
lamentului. partidul socialist a 
făcut cunoscut că refuză chiar 
să ducă tratative în această pro
blemă cu liberal-democrații. ce- 
rînd cu hotărîre dizolvarea Ca
merei inferioare a Parlamentu-
lui.

MECANISMUL UNOR „AJUTOARE“-POVERI
Bl 100 de dolari dațl cu o mînâ și 150 luați 
cu cealaltă 9 Datorii externe care cresc 
vertiginos

WASHINGTON 15 (Agerpres). —
„Dacă îi împrumuți cuiva 100 de 
dolari pe an, dar îi iei în același 
timp 150 de dolari ca dobîndă pe 
împrumuturile anterioare, nu-1 
ajuți prea mult“ — arată David 
K. Willis, corespondentul din Wa
shington al ziarului „The Christian 
Science Monitor“. Tn articol se re
levă că o bună parte din împru
muturile acordate de S.U.A. țări
lor în curs de dezvoltare se în
toarce înapoi prin dobînzile foar
te mari percepute pentru împru
muturile anterioare.

---------------------------- ■-------------------------------------—

VIENA

GRUPUL DE ZIARIȘTI ROMÂNI 
PRIMIT DE CANCELARUL 
AUSTRIEI

VIENA 15 (Agerpres). —• în 
cursul zilei de luni, cancelarul fe
deral al Austriei, dr. Josef Klaus, 
a primit grupul de ziariști români 
sosit la Viena cu prilejul vizitei în 
Austria a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

In aceeași zi, ziariștii români au 
fost primiți dedr. Bruno Kreisky, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei, și de dr. Fritz Bock, mi
nistrul comerțului și reconstrucției.

„Eastern express“ 
și divergențele 
din N.A.T.O.

ANKARA 15 (Agerpres). — Gene
ralul Lemnitzer, comandantul șef al 
forțelor N.A.T.O. din Europa, a so
sit luni la Diyarbakir, localitate si
tuată în șud-estul Turciei, pentru 
a asista la faza finală a manevre
lor N.A.T.O., cunoscute sub numele 
de „eastern express“.

Manevrele au reunit unități 
armate turce, unități mobile 
belgiene, vest-germane, britani
ce, italiene și americane. Aces
te manevre au constituit un nou 
prilej de manifestare a divergențe
lor existente în sînul N.A.T.O. Zia
rul „Times“ a remarcat refuzul 
Franței de a-și aduce contribuția 
la finanțarea exercițîilor forțelor 
mobile ale N.A.T.O. De altfel, la 
manevre nici nu au participat uni
tăți franceze.

„Este din ce în ce mai greu, 
spune el, pentru țările în curs de 
dezvoltare să-și plătească împru
muturile“. Autorul arață că dato
ria externă provenită din împru
muturi a acestor țări este conside
rabil sporită prin acumularea do- 
bînzii.

Violări ale apelor 
teritoriale și spațiului 
aerian chinez

PEKIN 15 (Agerpres).— Agenția 
China Nouă informează că la 14 
noiembrie o navă de război ame
ricană a pătruns în apele terito
riale ale R.P. Chineze, la est de 
Ciunu, în largul coastei provinciei I 
Fuțzian. în aceeași zi, nouă avioa- j 
ne militare americane au pătruns 
în spațiul aerian al R.P. Chineze, 
deasupra Insulelor Sișa, în largul 
coastei provinciei Guandun. Pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze 
a publicat un avertisment împotri
va acestor acte de provocare.

In Hyde Park din Londra a avut 
loc duminică o demonstrație de 
protest împotriva acțiunilor rasiști
lor rhodesieni. După miting, parti- 
cipanții s-au îndreptat spre reșer 
dința primului ministru pentru a-i 
transmite o scrisoare cerînd să se 
pună capăt dictaturii minorității 
albe din Rhodesia. Așa cum se 
vede în fotografie, poliția a oprit 
coloana de manifestanți pe Dow
ning Street. Doar un mic grup a 
fost admis să prezinte scrisoarea. 
In același timp, studenții din Lon
dra, Lyds, Oxford, Sheffield și din 
alte orașe au organizat demonstra
ții în sprijinul folosirii forței militare 
împotriva rasiștilor din Rhodesia.

• Guvernatorul general al Rho- 
desiei, Humphrey Gibbs, a refuzat 
să abandoneze atribuțiile sale, așa 
cum i-au cerut guvernanții de la 
Salisbury. Duminică seara, guver
nul britanic a dat publicității un 
comunicat în care se spune că toți 
acei care vor încerca să obțină 
expulzarea guvernatorului general 
sau să-i uzurpe autoritatea, vor 
comite „un act de trădare“.

• La 15 noiembrie s-a deschis la 
Nairobi conferința a patru țări a- 
fricane : Tanzania, Kenya, Uganda 
și Zambia, ai căror reprezentanți 
vor examina posibilitatea unei reu
niuni a conducătorilor de state și 
guverne membre ale O.U.A., care 
.să stabilească măsurile ce trebuie 
.luate împotriva guvernului mino
rității rasiste din Rhodesia.

• Președintele Guineei. Seku Tu
re, a adresat lui Diallo Telli, secre
tarul general al Organizației Uni-, 
tații Africane (O.U.A.), un mesaj 
prin care îi aduce la cunoștință că 
țara sa va pune la dispoziția or
ganizației un batalion în vederea 
unei eventuale acțiuni militare 
împotriva Rhodesiei.

• In legătură cu situația din Rho
desia, Consiliul de Miniștri al Re
publicii Congo (Brazzaville) a 
hotărît să pună la dispoziția 
O U.A., la caz de nevoie, un con
tingent de voluntari.

• Luni au început în Camera 
Comunelor dezbaterile pe mar
ginea unui proiect de lege guver
namental menit a da guvernu
lui posibilitatea să ia orice sanc
țiuni economice împotriva Rhode
siei. Dezbaterile au început para
lel atît în Camera Comunelor cît 
și în Camera Lorzilor.

Situația din Rhodesia 
in dezbaterea 
Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
din nou luni pentru a discuta si
tuația din Rhodesia. Au fost dez
bătute proiectul de rezoluție pre
zentat sîmbătă de ministrul de ex
terne britanic, Michael Stewart, 
care prevede în principal ca toate 
statele să se abțină de la orice a- 
sistență acordată guvernului rho- 
desian, precum și cel propus de 
reprezentantul Coastei de Fildeș, 
Arsene Assouan Usher, în nu
mele unui grup de țări africane, 
care cere să se ia toate măsurile, 
inclusiv cele de ordin militar.

Tn cuvîntul său, reprezentantul 
Mauritanien amintind că Ma
rea Britanie și-a trimis forțele 
armate pentru a pune capăt unor 
rebeliuni în coloniile sale de nenu
mărate ori, a întrebat de ce nu 
face același lucru și acum.

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

B Continuarea dezbaterilor în problema res
tabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze 
H Adoptarea în Comitetul economic și fi
nanciar a rezoluției privind „campania mon
diala pentru alfabetizare"

NEW YORK 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite:

Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
întrunit luni după-amiază în șe
dință plenară pentru a continua 
dezbaterile în problema restabili
rii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U.

Luni au fost reluate, de aseme
nea, dezbaterile în comitetele 
principale ale Adunării. în Comi
tetul economic și financiar a fost 
adoptat prin aclamații un proiect 
de rezoluție privind „Campania 
mondială pentru alfabetizare“, pre
zentat de un grup de 18 țări, prin
tre care și România. Din grupul

de coautori mai fac parte Algeria 
Chile, S.U.A., Franța, Irak, U 
craina, Iran, Mali și altele. In do 
cument se subliniază că „analfa 
betismul este o problemă de inte
res mondial“ și că „alfabetizarea 
constituie unul din . factorii esen
țiali ai! dezvoltării economice, so
ciale și culturale“. Rezoluția „in
vită țările în care analfabetismul 
constituie o problemă majoră să 
acorde prioritate alfabetizării în 
cadrul politicii și programelor lor 
de dezvoltare și să'mobilizeze sur
sele disponibile — materiale, fi
nanciare și umane — guvernamen
tale sau neguvernamentale“.

Vizita delegației de partid și de stat 
a R.P. Polone in R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
15 noiembrie a sosit la Belgrad, 
într-o vizită oficială, delegația de 
partid și de stat a R. P. Polone, 
condusă de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secrètar al C.C. ăl P.M.U.P., 
și Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. Din delegație 
mai fac parte Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Marian Naszkowski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ministru adjunct 
al afacerilor externe.

La gara centrală din Belgrad, 
oaspeții polonezi au fost întîmpi- 
nați de I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar general 
al U.C.I., Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
și de alți conducători de partid și

de stat, precum și de un mare nu
măr de locuitori ai Belgradului..

Salutîndu-i pe W. Gomulka și pe 
ceilalți membri ai delegației, I. B. 
Tito a arătat că vizita lor va adu
ce o contribuție importantă la în
tărirea relațiilor frățești dintre 
cele două țări. Ea va oferi prilejul 
unei examinări a diferite aspecte 
ale colaborării reciproce și a căilor 
de dezvoltare continuă a acesteia, 
analizarea experienței reciproce în 
construcția socialistă, precum și un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale actuale.

In cuvîntul de răspuns W. Go
mulka a mulțumit pentru primirea 
făcută și și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că în. convor
birile cu conducerea U.C.I. și a Ve
cei Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia va avea loc un schimb de 
păreri atît în problemele colabo
rării multilaterale, în special în do
meniul economiei, cît și în proble
mele actuale internaționale care in
teresează cele două țări.
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• Vii discuții în rîndul social-demo
craților vest-germani • Cînd se 
renunță pînă și la culoarea roșie

de așteptat, 
a dezlănțuit 
dezbateri. Tn-

COLONIALIȘTII

în partidul social-de
mocrat din R.F.G., pre
cum și în secțiunea sa 
din Berlinul occidental, 
unde președintele parti
dului, Willy Brandt, exer
cită, 
funcția de primar, 
desfășoară de 
discuții ample 
la rezultatele 
parlamentare 
avut loc în 
occidentală. i 
rii socîal-democrați își 
puseseră mari spérante 
în aceste alegeri. Scruti
nul din 19 septembrie le-a 
dezmințit însă.. Acum. în 
partidul social-democrat, 
inclusiv în sferele, sale de 
conducere, se caută cau
zele eșecului electoral. Tn 
cercuri tot mai largi 
ale partidului se face a- 
preeierea că programul 
cu care conducerea s-a 
prezentat în alegeri nu 
numai că nu a răspuns 
așteptărilor maselor, dar 
nici măcar cerințelor ce
lor ce votează îndeobște 
pentru P.S.D.. nu a ofe
rit soluții pentru pror 
blemele economice, politi
ce șî sociale ale Germa
niei occidentale, nu a re
prezentat o . alternativă 
clară — atît în. politica 
externă, cît șî în cea in
ternă — fată de orientarea 
partidului de guvernă
mînt Uniunea creștiri-de- 
mocrată. Mai mult, în 
domenii ca politica „a- 
tlantică" și în cererile de 
obținere a armei atomice 
P.S.D. a depus un zel su- 
pralîcitîhd partidul creș
tin democrat (U.C.D.). Dar 
în actuala campanie elec
torală P;S.D. n-a făcut 
decît să aplice orientarea 
adoptată la recomanda
rea insistentă a vicepre
ședinților partidului, Fritz 
Erler șî Herbert Wehner.

după cum șe știe, 
se 

cîtva timp 
! cu privire 
I alegerilor 

care au 
Germania 

Conducăto-

Drept urmare, progra
mul social-democrat a a- 
lunecat ' repede, după 
aprecierea multor ziare 
vest-germane, spre po
zițiile programului creș- 
tîn-democrat și aceas
ta pînă la confundare. 
Dar — așa cum a scris 
ziarul „Kölner Stadtan
zeiger" — „linia de 
îmbrățișare a pozițiilor 
creștin-democrate nu s-a 
dovedit rentabilă". „Ale
gătorul, adaugă ziarul ci
tat, a preferat să voteze 
concepția originală în lo
cul reproducerii“.

Tocmai de aici, un 
curent tot mai larg în fa
voarea căutării unui curs 
nou. O acțiune semnifica
tivă în această direcție a 
întreprins în ultima vre
me un grup de social-de- 
mocrați din Berlinul oc
cidental, condus de consi
lierul Harry Ristock, fost 
președinte al organizației 
tineretului social-demo
crat. , ’ .

Grupul a întocmit un 
document întitulat „Ana
liză electorală", pe care 
l-a trimis deputatilor so- 
cial-democrați și condu
cătorilor partidului. în a- 
cest document conduce
rea P.S.D. este viu criti
cată pentru însușirea tac
ticii lui Wehner. „Partidul 
a renunțat, se spune prin
tre altele în document, la 
unele din rațiunile esen
țiale ale existenței noas
tre. El și-a plecat spina
rea, s-a tîrît în fața- tu
turor reprezentanților i- 
deologiei burgheze. In fa
ța reacționarilor creștin- 
democratî el nu a propus 
nimic valabil poporului 
german. El a înșelat , sin
dicatele, care sînt aliate
le noastre firești, pe tă- 
rîm economic și social, 
și în privința gravei pro-

bleme a înarmării atomi
ce". „Atitudinea noas
tră față de politica e- 
conomică, față de le
gile excepționale, în pro
blema înarmării atomi
ce este diametral opu
să concepției sindicatelor 
și a forțelor progresiste 
numite mai sus“, se afir
mă în „Analiza elec
torală“.

Cum era 
„analiza“ 
furtunoase
tr-o ședință a conducerii 
P.S.D. din Berlinul oc
cidental, acțiunea con
silierului Harry Ristock 
a fost înfierată de că
tre adepț.ii lui Weh
ner și Erler. Fracțiunea de 
centru din partid, repre
zentată de locțiitorul lui 
Brandt, Heinrich . Albert, 
și consilierul lui, Horst 
Korber — a susținut însă ' 
că argumentele lui Ris
tock merită să fie discu
tate.

Situația din Partidul 
social-democrat vest-ger- 
man face obiectul unbr 
comentarii de presă si 
în alte țări din Europa 
occidentală. , Descriind 
„devierea spre dreapta“ 
a acestui partid, zia
rul social-democrat bel
gian „Voorüit“ scrîe : 
„Programul a fost modifi
cat, au fost renegate prin
cipiile de bază ale socialis
mului,- trecerea mijloace
lor de producție din pro
prietate 
proprietate comună nu a 
mai fost considerată o 
necesitate". „P.S.D., adau
gă ziarul, a mers și. mai’ 
departe. El a renunțat 
pînp și la culoarea roșie, 
afișele ' sale nu arată .nici 
un centimetru pătrat roșu. 
Deși roșul este drapelul 
proletariatului, 
a lichidat cu ,
pentru ca să nu fie posi
bilă nici o Confundare“.

în legătură cu nemul
țumirile ivite în P.S.D. 
după alegeri, ziarul pari
zian „Combat“ scrie: „Li
derii P.S.D. : au - motive 
deosebite de . a fi< decep
ționați și ase întreba dacă 
renunțările lor, ruptura 
lor cu conținutul esențial 
al socialismului în unicul 
scop de: a . fi „potriviți 

■ pentru saloane“ (adică 
acceptabili claselor avu
te) nu au fost o trădare 
inutilă și, în orice caz, 

' o greșeală istorică“.

Un comunicat dat publici
tății la Moscova înștiințează 
că Prezidiul C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au analizat și apro
bat proiectul planului de 
dezvoltare a economiei na
ționale și proiectul de buget 
pe anul 1956.

Sarcinile privind dezvolta
rea producției industriale — 
se spune în comunicat — au 
fost fixate ținîndu-se seama 
de îndrumările recentei ple
nare a C.C. al P.C.U.S. Inves
tițiile prevăzute pentru dez
voltarea industriei trebuie să 
asigure, în primul rînd; înde
plinirea unor măsuri impor
tante de reutilăre tehnică a 
întreprinderilor și încheierea 
punerii în funcțiune a celor 
în curs de construcție. Se 
prevede dezvoltarea cu pre
cădere a electroenergeticii, 
construcției de mașini, indus
triei de prelucrare a meta
lelor, industriei chimice și 
altor ramuri, precum și o 
creștere însemnată a produc
ției de țesături, confecții, în
călțăminte și tricotaje, a pro
ducției de frigidere, mașini

de spălat, televizoare, apa
rate de radio etc. Proiectul 
de plan prevede, de aseme
nea, o însemnată sporire a 
investițiilor pentru agricultu
ră în scopul creșterii livrări
lor de tractoare, combine, 
autocamioane, îngrășăminte 
minerale și a extinderii lu
crărilor de irigație și drenaj.

Resurse materiale însem
nate vor fi acordate pentru 
dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe, școli, spitale și alte 
obiective social-culturale.

O .atenție deosebită — se 
spune în comunicat — a fost 
acordată problemelor ridică
rii productivității muncii și e- 
ficienței producției sociale, 
introducerii pe scară largă 
în economie a cuceririlor 
științei și tehnicii, îmbunătă
țirii folosirii fondurilor fixe 
de producție și a investiții
lor capitale.

Proiectele de plan și buget 
pe anul viitor vor fi supuse 
dezbaterii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

într-o declarație 
recentă, ministrul de 

' interne al Portugaliei 
a respins acuzațiile 
aduse în Consiliul de 
Securitate de repre
zentanții a patru țări 
africane •— Madagas
car, Tunisia, Sierra 
Leone și Liberia — 
privitoare la repre
siunile antipopulare 
din coloniile portu
gheze. „Afirmația că 
în Angola și Mozam- 
bie domnește teroa
rea. că zeci de afri
cani au fost masa
crați, ■ că sute de mii 
de africani s-au refu
giat pe teritorii stră
ine sînt curate năs
cociri" — a pretins 
cu aplomb conducă
torul aparatului de 
represiune .portughez, 
„în realitate, a adău
gat el, situația pe 
teritoriile africane a- 
flate sub controlul 
Portugaliei este per

fect normală și adesea 
mai bună decît în 
alte țări africane". 

, Cinicele „dezmin
țiri" n-au convins pe 
nimeni. Un nou dis
curs pronunțat la Or- 

. ganizația Națiunilor 
Unite . de trimisul 
Coastei de Fildeș, 
Arsène Usher, a zgu
duit de-a dreptul au
ditoriul. Acest dis
curs, remarcă ziarul 
.„Le Monde", face 
parte din acele inter
venții care nu se uită 
mult timp.

lată un. fragment ghezi, pe care guver- 
.din cuvîntare: „Azi, 
toți africanii, oriun
de s-ar afla, și în ori
ce moment, cred și 
proclamă că, în in
teresul păcii și secu
rității internaționale, 
arhaicul colonialism 
portughez trebuie 
desființat. Portugalia 
însă își urmează ca
lea cu siguranța unui 
somnambul. $i aceas-

ta costă nenumărate 
vieți omenești. Afri
canii din așa-zisa 
Guinee portugheză 
luptă cu un curaj pe 
măsura credinței lor 
în victoria finală. De 
aproape cinci ani, cu 
mijloace rudimentare, 
poporul Angolei dă 
asalturi repetate co
lonialismului portu
ghez și mulți mor 
pentru libertatea și 
demnitatea Africii. 
Cei din Mozambic țin 
piept unor unități 
de 40 000 de portu-
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particulară în 
täte comună nu a I

P.S.D.-ul 
aceasta,

Ștefan DEJU

Berlin, 15 noiembrie

A. MUNTEANU

Moscova, 15 noiembrie
S. E.
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SCURTE ȘTIRI
CIUDAD MEXICO.

Camera națională a industriei 
prelucrătoare din Mexic a 
cerut ca industria suitului să 
fie naționalizată $1 zăcămin
tele de sulf să fie exploatate 
potrivit unui plan care să 
servească interesele națio
nale.

S.U.A. nu trebuie să se în
scrie „ca reprezentanți ai 
unei puteri străine", tn liotă- 
rîrea sa, adoptată în unani
mitate, Curtea supremă sta
bilește ca „neconstituțională“ 
dispoziția legii McCarran, a- 
doptată în 1950, care îi obli
gă pe membrii partidului să 
se înregistreze în listele gu
vernului federal ca „agenți 
ai unei puteri străine“.

nul Salazar. îi jert
fește pentru o cauză 
pierdută și respingă
toare".

Dacă toate acestea 
se cheamă situație 
„perfect normală" și 
„bună", atunci ce se 
numește robie, repre
siune și fărădelegi 
coloniale?

ROMA. Duminică seara s-au încheiat la Roma lu
crările celui de-al 36-lea congres al Partidului Socia
list Italian. Congresul a aprobat cu 80 la sută din 
voturi o moțiune a curentului majoritar, în care s-a 
stabilit continuarea participării Partidului Socialist la 
guvern, arătîndu-se totuși necesitatea „unei înviorări 
a activității guvernamentale".

WASHINGTON. Curtea su
premă a S.U.A., judecînd 
recursul a doi cetățeni ame
ricani, a hotărît că membrii 
Partidului Comunist

Expoziția „Turism șl vinătoare în România" organizată de O.N.T 
păți" Ia Bruxelles

CAIRO. La 15 noiembrie 
a sosit în R.A.U.; la invita
ția lui Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., Todor 
Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, prim-secretar al 
C.C. al P.G.B.

PR AGA. Agenția C.T.K. 
anunță că la invitația C.G. 
al P. C. din Cehoslovacia, 
(a 15 noiembrie a sosit la 
Praga, într-o scurtă vizită, 
Luigi Longo, secretar ge
neral al P.C. Italian, însoțit 
de Giuliano Pajetta, mem
bru al G.C. al P.C.I., șeful 
secției externe a P.C.I.
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BUDAPESTA. Intre uzina 
de tractoare „Vörös C-. 
lag“ din Budapesta și '( 
ma vest-germană „Schaff“ 
s-a stabilit, cu titlu de ex
periență, o colaborare 
privind crearea unei com
bine pentru lucrări tera- 
siere.

SANTIAGO DE CHILE 
Intre corporația reformei 
agrare și țăranii de pe 
domeniul „Calibrau" (pro
vincia Santiago) a fost 
semnată o convenție în 
baza căreia cele 7 125 hec
tare de pămînt ocupate cu 
forța de țărani rămîn în 
folosința acestora.
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