
6 PAGINI 30 BANI

I

e folosită tehnica

Anul XXXV Nr. 6814

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Sîmbătă 27 noiembrie 1965

• Cu aceleași capacități — o producție su
plimentară în valoare de peste 26 milioane 
lei • Randament sporit, dar la toate agre
gatele • Un dosar plin de adrese, Iar utila* 
jele stau degeaba

■
Am citit cu interes dustrială a orașului

articolul publicat cu 
puțin timp în urmă în 
„Scînteia“, în care 
era redată experiența 
furnaliștilor hunedo- 
reni in folosirea cu 
indici superiori a ca
pacităților de pro
ducție, a tehnicii mo
deme. într-adevăr, a- 
ceasta este o proble
mă foarte importantă 

.și mereu actuală și ea 
preocupă, deopotrivă, 
colectivele de munci
tori, ingineri și tehni
cieni din întreprinde
rile orașului Turda. 
Fructificarea tuturor 
posibilităților po care 
le oferă tehnica mo
dernă existentă In în
treprinderi este o cale 
principală pentru spo
rirea producției și 
productivității muncii 
în viitorul cincinal.Comitetul orășenesc de partid a îndrumat îndeaproape organizațiile de bază, conducerile . tehnico-admi- nistrativ.e -să valorifice din plin rezervele de creștere a randamentului agregatelor. Și asemenea posibilități trebuie cu atît mai mult să fie cercetate și puse in valoare, cu cît în ultimii ani fabricile și uzinele din localitate au fost mult dezvoltate și reutilate. Numai in cursul șese- nalului, statul a investit în acest scop fonduri în valoare de peste 700 milioane lei. Sub directa îndrumare a comitetelor de partid, a birourilor organizațiilor de bază, aproape în fiecare întreprindere s-au întocmit studii pentru a se determina încărcarea judicioasă a mașinilor, a se preciza locurile unde există „strangulări“ sau capacități disponibile ; pe această bază s-au stabilit măsuri concrete pentru sporirea indicilor de utilizare intensivi și extensivi ai mașinilor și agregatelor.Ca urmare a dezvoltării și înzestrării fabricilor și uzinelor cu utilaje și instalații moderne, a eforturilor depuse de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru folosirea lor cu indici mai inalți. pentru organizarea muncii, metodelor de lucru, calificării producția

a- 75Cu de luni între-

Turda a crescut în 1965 față de anul 1959 de 2,18 ori, iar producția marfă de 2,46 ori. Ca un element 
esențial se desprinde 
faptul câ cea mal 
mare parte din acest 
spor de producție s-a 
obținut pe seama creș
terii productivității 
muncii. Comparativ cu 1959, productivitatea muncii în întreprinderile industriale din oraș este anul cesta cu aproape la sută mai mare, aceleași capacități producție, în 10 din acest anprinderile turdene au livrat derile planului produse 26 300 000 lei.Concludentă în privește folosirea indici superiori a parității mașinilor agregatelor, prin modernizarea și perfecționarea lor, este experiența uzinelor ..Industria sîrmii“ din Cimpia Turzii. încă do 

la începutul anului, 
un colectiv larg de 
specialiști și membri 
ai comitetului de par
tid a studiat, în fie
care secție, rezervele 
de capacități de pro
ducție ce pot fi puse 
în valoare prin diferi
te îmbunătățiri tehnice 
efectuate utilajelor și 
agregatelor. Propunerile acestui colectiv au fost însușite de conducerea uzinei aplicate, nificativ prin cuptorului nr. 2 s-a asigurat la oțelărie un spor de producție de peste 600 tone a- nual. Galvanizatorii au modernizat două instalații pe care se efectuează în flux continuu întregul proces tehnologic de re-

peste , preve-în valoare de

ce cu ca- și

coacere — decapare- zincare electrolitică ; pe această bază, producția a crescut de 1,3 ori. Organizațiile de bază din uzină au sprijinit inițiativele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din secții în acțiunea de modernizare, de creștere a indicilor de utilizare a agregatelor. De relevat că întregul spor de producție realizat în zece luni din acest an a fost obținut pe seama ridicării productivității muncii cu 9,5 la sută față de anul trecut.Nu mai puțin valoroasă este și experiența întreprinderii „E- lectroceramica“. Diagramele de ardere a produselor în cuptoare sînt defalcate pe luni, zile și ore, fiind urmărite operativ. Comitetul de partid, organizațiile de bază din secții analizează perio- . die stadiul aplicării- măsurilor tehnice și organizatorice stabilite pentru creșterea indicilor de utilizare, inițiază acțiuni concrete pentru scurtarea duratei . reviziilor și îmbunătățirea calității lor. Recent, printr-o intervenție bine coordonată, la care au fost mobilizate cele mai bune echipe de lăcă- tuși-mecanici, cuptorul pentru arderea capsulelor, intrat în reparație capitală pentru o lună, a fost repus în funcțiune în numai 11 zile. S-a cîș- tigat astfel timp prețios pentru sporirea producției.
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Uzinele „1 Mal" din Ploiești. In secția monta], lăcătușii montări Ion Bobelcă, Anghel Dlnescu șl șeful de bri
gadă Gheorghe Gurău sînt bine cunoscuțl. Iatâ-1 In fotogralle (de la stingă la dreapta) verliicînd sistemul 

de comandă al Instalației do fora] 4 LD

Plenar® 
ale comitetelor 

raionale 
de partid [

în întreaga țară au avut șl 
au loc ședințe plenare ale co
mitetelor regionale și raionale 
ale P.C.R. în cadrul cărora 
sînt discutate documentele re
centei Plenare a Comitetului 
Central, sînt stabilite măsuri 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate cu privire la dezvol
tarea agriculturii'. Zilele tre
cute s-a ținut o asemenea șe
dință și la Comitetul raional 
de partid Sînnicolau-Mare. 
lată ce probleme au fost dez
bătute cu acest prilej.

La Plenara recentă a C.C. al P.C.R., s-a subliniat că elementul primordial de care depinde valorificarea însemnatelor rezerve pe care le deține agricultura noastră socialistă îl constituie crearea unei puternice baze tehnico-materiale. Această apreciere este confirmată pe deplin și de experiența agriculturii raionului Sînnicolau-Mare. Participanții la plenara lărgită a comitetului raional de partid în care au fost dezbătute documentele recentei plenare a Comitetului Central au subliniat realizările obținute în sporirea producției vegetale și animale, ca urmare a folosirii mijloacelor de muncă moderne, prin care s-a reușit să se influențeze într-o mare măsură factorii na- tuțali de care depinde procesul producției agricole.
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?în darea de seamă tată de tov. Darie prim-secretar al comitetului raional de partid, s-a relevat că datorită dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii din raion în acest an cooperativele agricole de producție au obținut în medie la hectar, făță de 1961^.Jinșpor de recoltă'de 846 kg lâ grîu,7206 kg la porumb și 10 0Ô0 kg la sfecla de zahăr. Totodată, au crescut și veniturile bănești de la 36 milioane la 63 milioane de lei. Este un rezultat al faptului că în această perioadă s-au făcut investiții în valoare de 119 350 de hectare.Deosebit de sînt realizările de stat din raion. Luca, directorul trustului Gostat Sînnicolau-Mare, a arătat că în acest an gospodăriile de stat din cadrul acestui trust au obținut, în medie la hectar, 2 500 kg de grîu, 5 376 kg de porumb boabe și au realizat beneficii de 25 milioane de lei. în mare măsură aceste succese se datoresc faptului că aici revin pe tractor 73 ha teren și se folosesc cîte 70 kg de îngrășăminte chimice la hectar, socotite în substanță activă. Extinderea
Ion HERȚEG

prezen- Trifan,
O mare seră

(Continuare în pag. a Il-a)

Socialiste

(Continuare 
în pag. a V-a)

Nicolae NICOARA 
secretar al Comitetului 
orășenesc P.C.R.-Turda

semnificative gospodăriilor Tov. Ilie
ȘiEste sem- că numai modernizarea

de lei la suta

Din noul peisaj al orașului Bacău

In partea de sud-est a . orașului Ploiești, în apropiere de comuna Tătărani, au început lucrările de construcție a unui modern complex de sere pentru producerea de legume.Suprafața ocupată de noul complex,-proiectat de specialiști ai Institutului de studii și proiectări agricole București (I.S.P.A.), este de 51 de hectare. Apa caldă, necesară încălzirii serelor, este adusă prin conducte de la termocentrala electrică Brazi, aflată in a- propiere. Datorită gradului înalt de automatizare a instalațiilor se va asigura o producție de aproape două ori mai mare decit în serele de tip mai vechi. Complexul de sere va intra în producție eșalonat pînă în 1968. în etapa finală, se vor produce în această seră anual a- proape 10 000 de tone de roșii, castraveți și alte legume timpurii necesare aprovizionării orașelor București, Ploiești, stațiunilor de odihnă de pe Valea Prahovei, precum și pentru export. (Agerpres)
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Corpului didactic și studenților
Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu-MureșComitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România, transmit corpului didactic, studenților și tuturor colaboratorilor Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu-Mureș, călduroase felicitări cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a acestei merituoase instituții de învățămînt superior.înființarea în 1945 a Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu- Mureș a constituit expresia grijii și solicitudinii de care se bucură învățământul și știința în țara noastră, rodul politicii naționale marxist- leniniste a Partidului Comunist Român și a statului nostru. Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu-Mureș,. unde învață și muncesc umăr la umăr studenți și cadre didactice români, maghiari și de alte naționalități, a cunoscut o continuă dezvoltare. în cele două decenii de existență, Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu-Mureș, al cărui corp didactic cuprinde dascăli cu o bogată și îndelungată experiență, precum și tinere cadre formate în anii regimului popular, a dat țării peste 2 000 de medici și farmaciști, cu o bună pregătire profesională, cetățeni devotați ai patriei noastre.Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România urează corpului didactic și studenților noi succese și își exprimă convingerea că Institutul de medicină și farmacie din Tîrgu-Mureș își va îndeplini și în viitor sarcina de onoare de a da țării cadre medicale de înaltă calificare, părtași activi la opera de dezvoltare și înflorire a României socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

*

★Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș a aniversat vineri 20 de ani de la înființare. In sala Palatului culturii din localitate, pavoazată sărbătorește, s-au întrunit, în cadrul unei adunări festive consacrate acestui eveniment, sute de profesori universitari, medici și alți oameni de știință și cultură, studenți, reprezentanți ai unor întreprinderi și instituții științifice și culturale din localitate și din țară.Au participat tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Mureș- Autonomă Maghiară al P.C.R., Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Ion Teo- reanu, șeful secției de învățămînt și sănătate a C.C. al P.C.R., Ion Moraru, secretar general în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai unor instituții și organizații obștești precum și conducători și cadre didactice ale universităților și institutelor de medicină și farmacie din București, Cluj, Iași, Timișoara.La deschiderea adunării,' tovarășul Mihai Gere a dat citire telegramei de salut a C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri adresată corpului didactic și studenților Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș.Despre activitatea acestei instituții de învățămînt superior a vorbit prof. dr. Csögör Ludovic, rectorul Institutului. Crearea institutului nostru în primul an după eliberarea României de sub jugul fascist. a subliniat vorbitorul, este rodul politicii naționale juste a Partidului Comunist Român, a grijii sale deosebite îndreptate spre dezvoltarea economică și social- culturală a tuturor regiunilor țării. Institutul constituie un teren larg de rodnică colaborare între toate cadrele didactice și toți studenții, indiferent de naționalitate. învățătura și munca în comun au întărit spiritul lor de colaborare frățească, în întreaga activitate ne sprijinim pe tradițiile progresiste ale științei noastre medicale, pe realizările ei actuale mult apreciate și peste hotare. în continuare, vorbitorul a a- rătat că de la înființarea institutului acesta a dat patriei aproape

al C.C. al P.C.R.,

★

2 300 de medici și farmaciști. Față 
de 632 de studenți în 1945, în pre- 

sînt 
de

zent cursurile institutului frecventate de aproape 1100 studenți. Greutățile inerente începutului le-am putut înfrunta treptat bucurîndu-ne de ajutorul și grija permanentă a partidului și statului. Acest ajutor s-a făcut simțit la tot pasul în toate domeniile activității noastre didactice și științifice.Vorbind despre vizitele făcute, în regiune și la institut, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar P.C.R., , .tori ai partidului și statului, el a spus: Constituie o mîndrie pentru noi faptul că tovarășii din conducerea superioară de partid și de stat au venit de fiecare dată în mijlocul nostru interesîndu-se de activitatea noastră, de greutățile noastre, dîndu-ne îndrumări și sfaturi pline de înțelepciune. Toate acestea au constituit și constituie pentru noi o călăuză sigură în munca de viitor. însuflețiți de înaltele aprecieri cuprinse în telegrama Comitetului Central, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, sîntem profund recunoscători partidului nostru drag pentru atenția și grija pe care o manifestă fată de munca noastră, pentru ajutorul pe care-1 simțim zi de zi.In încheiere, vorbitorul a spus : institutul nostru, cadrele didactice și întreaga masă de studenți români, maghiari și de alte naționalități, strîns uniți în muncă și viață, afirmă cu tărie că, alături de toți oamenii muncii din țara noastră și călăuziți de politica Partidului Comunist Român, nu-și vor precupeți nici un efort pentru a contribui la realizarea mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., pentru a servi patria noastră comună — Republica Socialistă România.A luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Vereș. prim secretar al comitetului regional al P.C.R. Sărbătoarea noastră are loc în condițiile cînd întreaga țară este cuprinsă de un puternic avînt de muncă creatoare, pentru îndeplinirea istoricelor Directive ale Congresului al TX-lea al partidului.După ce a realizările pe tărîm economic social-cultural obținute în regiune și perspectivele de dezvoltare în viitorul cincinal, vorbitorul a

general al C.C. al 
și de alți conducă-

trecut în revistă
Și

(Continuare în pag. a V-a)
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mai bună a extinderea avansate a ridicării oamenilor, globală in-

vineri la amiază, președintele Consiliului de România, ConsiliulRepublicii Populare Polone, condusă de Jan Karol Wende, vicemareșal al Seimului, care, la invitația Marii Adunări Naționale, ne-a vizitat țara.Au participat Ștefan Voitec, preșe-

Stat alChivu de Stat RepubliciiStoica, a primit la delegația Seimului

nasvîSECCEHSKSS

dintele Marii Adunări Naționale, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat.A fost prezent Wieslaw Sobierăjski, ambasadorul R. P. Polone la București.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. (Agerpres)

Prin fereastra lar
gă priveam ninsoarea 
de afară.

— Să nu ți se pară 
curios, începu prie
tenul meu, profeso
rul, dar în fața aces
tei priveliști mă gîn- 
desc la dans.

— Aha, jocul ca
pricios al fulgilor de 
nea...

— Poate. E o miș
care frenetică, un 
perpetuum mobile 
plin de fantezie, fie
care fulg „improvi
zează" un joc care e 
numai al său. In pri
vința asta un fulg dă 
dovadă de mai multă 
originalitate decît 
unii dansatori care 
repetă dizgrațios și 
mecanic niște mișcări 
de robot. De altfel, 
se pare că dansul este 
arta cea mai strîns 
legată de natură si 
cea mai veche. îna
inte de a-și destăinui 
emoțiile sale pietrei, 
cuvîntului, sunetului, 
omul s-a folosit de 
propriul său trup 
pentru a organiza 
spațiul și pentru a 
ritma timpul.

— E o definiție 
frumoasă, chiar prea 
frumoasă, mai ales 
dacă mă gîndesc la 
twist.

— Ai dreptate, dar 
n-aș vrea să faci

cu artâ
păre- 
există 
inter-

E o

confuzii. După 
rea mea, nu 
dans urît, ci 
pretări urîte. 
chestiune descoperită și dezbătută cu mult 
timp înainte. Un 
mare maestru fran
cez, supranumit „Sha
kespeare al dansu
lui“, recomanda în 
urmă cu vreo două 
secole: dansatorii tre
buie să uite Uneori 
mișcările prescrise și 
să le înlocuiască cu 
mișcările sufletului, 
să uite pașii pentru 
a se gindi la expresia 
feții și la gesturile 
lor... Cu alte cuvinte, 
dansul nu e doar un 
consum 
ci și de 
eleganță, 
litate.

— Mulți dintre ti
nerii pe care i-am 
cunoscut ignorează 
asemenea cerințe 
cu toate că, între noi 
fie vorba, respecta
rea lor nu le-ar stri
ca deloc.

— Nici nu prea au 
de unde să le cu
noască Cursurile de 
dans, chiar și cele 
de la televiziune, 
reduc deobicei la în
vățarea unor mișcări 
interpretate corect și 
cam atît. Nu mi se 
pare suficient. Uite, 
mi-a căzut tn mînă

mai demult un ,.ma
nual" de dans, o căr
țulie scoasă acum 
cîteva decenii de un 
„maestru" agramat.

Paul DIACONESCU

în
(Continuare 

pag. a V-a)

de energie, 
fantezie, de 
de sensibi-

se

I

Celui de-al 29-lea Congres
al Partidului Comunist din Marea BritanieLONDRADragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delega- ților la cel de-al 29-lea Congres al P.C. din Marea Britanie, întregului dv. partid, un cald salut frățesc.Vă urăm, dragi tovarăși, mari succese în creșterea și întărirea rîn- durilor partidului, a legăturilor sale cu masele. în unirea clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și democratice în lupta pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SCRISOARE D I NR O M A

'U

© Obiectivele
• între două

„săptămîni de luptă" 
planuri verzi

unei

în fimp 
Madama 
cliea și 
Senatului 
dezbateri 
vederilor 
dezvoltarea agriculturii, în 
îm-eaga ta 5 era în plină 
desfășurare săptămîna de 
luptă a muncitorilor agri
coli pălmași (braccianfi) 
pentru încheierea de noi 
contracte de muncă, pentru 
îmbunătă|iftea legislației so
ciale.

ce la Palazzo 
din Roma, străve- 
austera clădire a 
italian, aveau loc 
pe marginea pre- 
bugefare privind

Acum 
lui de 
aurii de portocali, 
parcă s-a strîns ’ol 
fierbinte al sudului 
în pîrgă. Și bătrînii 
au fructele coapte. 
Emilia și
și Ferrara, 
încrucișat 
blemele 
sînt
X«.

e vremea 
portocale.

culesu- 
Livezile 
în care 
soarele 
au dat 
măslini 
Dar la

Cagliari, la Enna 
braccianfi au 

brațele. Pro- 
care-i frămînlă

multiple și comple- 
„Braccianti au asigu-

ral lucrul numai pentru cinci 
luni pe an, spunea Giu
seppe Calafi. secretarul fe
derației muncitorilor agri
coli. Și restul de șapte ? 
Cum se nimerește. Sau mai 
exact, cum vor marii pro
prietari de pămînt să se 
nimerească. Ei trebuie să-și

Ion MÄRGINEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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25 de ani de la asasinarea lui Nicolae lorga

O FIGURĂ PROEMINENTA
A CULTURII ROMÂNEȘTI

profesor printr-o vo-Istoric șicație de neînvins, critic și istoric literar, poet și autor dramatic, ziarist, orator și om politic, Nicolae lorga a ocupat vreme de o jumătate de secol un loc de prim plan în cultura și viața publică a României. Membru a numeroase academii și doctor honoris causa a tot atîtea universități, el a lăsat în urmă-i una dintre cele mai vaste opere din istoria sale : bibliografia publicate pînă în șase ani înaintea singură două mari volume.Să evoci o personalitate atît de bogată și de puternică, dar și plină de contradicții, să înfățișezi o operă de asemenea anvergură, și aceasta într-un articol de ziar, este o încercare la care cu greu te poți încumeta. Tot ce voi putea căuta să fac, va fi să indic, după ce voi fi spus cîteva cuvinte despre viața lui lorga, care sînt, după părerea mea, laturile sale ce merită să fie drept aspectele majore Opere.Nicolae lorga s-a Botoșani, în Moldova, la iunie 1871. El se trăgea i tr-o familie de intelectuali. Progresele formației sale intelectuale au fost extrem de rapide. Istorie, filozofie, literaturi antice și moderne, el devora totul și reținea tot cu o memorie care va deveni curînd celebră. La 17 ani intră la universitate ; un an mai tîrziu o părăsea pentru a-și continua studiile în Franța, în Germania și în Italia.Profesor suplinitor la Universitatea din București din 1894, lorga va deveni în octombrie 1895, în urma unui al doilea concurs, titularul catedrei de istorie universală.De aici înainte, lorga va fi, mai presus de orice, profesor. Opera sa va fi în mare măsură o operă vorbită înainte de a fi scrisă ; cursuri la Universitate, la Academia comercială, la Așezămintele sale de la Vălenii-de-Munte, mai tîrziu la Sorbona și, pe lîngă cursuri, un număr nesfîrșit de conferințe. Niciodată nu i s-a cerut lui lorga o conferință și s-o fi refuzat. S-a voit totdeauna profesor și, în opinia publică a vremii sale, a fost considerat mai mult ca oricare altul — profesor.Opera istorică a lui lorga aparține — și nu numai prin obiectul cercetării — deopotrivă istoriografiei generale și istoriografiei românești. Căci, într-adevăr, au fost puțini istorici care să fi făcut un atît de susținut efort de gîndire personală, care să fi tins atît de mult ca dînsul spre sinteze tot mai cuprinzătoare. Vasta operă a lui lorga, moștenirea lui istorică va trebui să constituie, fără îndoială, obiectul studiilor istoricilor noștri, în scopul valorificării a tot ceea ce este valoros, înaintat.Activitatea istorică a lui Nicolae lorga ar putea fi reprezentată — atît în raport cu permanența interesului său, cît și cu întinderea contribuției sale — sub aspectul a trei cercuri concentrice, dintre care cel dintîi, cercul central, ar fi ocupat de istoria țării sale, cel de-al doilea de istoria sud-estului european, iar cel de-al treilea de ansamblul istoriei universale.Această imagine e justă, cu condiția să nu căutăm aici raporturi cronologice, etape în dezvoltarea interesului științific al lui lorga, căci astfel de etape nu există. Din punct de vedere cronologic, singura distincție care se impune este a- ceea dintre lucrările analitice de la început și tendințele sintetice ale spiritului său care de altminteri se vădesc foarte devreme în activitatea istorică a lui lorga.Sînt foarte puține probleme în istoria României, mai ales în ce privește lungul nostru ev mediu, în care să nu ai a ține seama — pentru a o îmbrățișa, a porni de la ea sau a o combate — de opinia lui lorga. sau cel puțin, pe care să le poți trata fără a folosi izvoare publicate de el. într-adevăr, nimeni în România n-a publicat a- tîtea izvoare istorice ca lorga — texte literare, documente scoase din arhivele din țară și din străinătate, relații ale călătorilor străini, inscripții, corespondențe ș.a. — expresie a pasiunii cu care cerceta, al uriașei sale tare.Cel puțin cercetărilor ale lui lorga atenția o clipăCel dintîi este efortul constant de a integra istoria României în istoria universală, efort admirabil servit de vastele sale cunoștințe, și care, legat de concepția sa istorică generală, avea drept scop, pe de o parte, să lumineze în acest chip fenomenele studiate și să le redea adevărata lor semnificație, iar pe de alta, să scoată în relief contribuția românească la dezvoltarea istorică generalăCel de-al din atenția care lorga de cultură, permanentă tradițiile culturale român, ca element fundamental al acelei tradiții pe care el o căuta pretutindeni.Studiile asupra istoriei și culturii sud-estului european formează cea de-a doua zonă de cercetări care a tenția lui în aspect nerală
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culturii univer- scrierilor sale 1934 — deci cu morții — umple

activității considerate ale acesteinăscut la i 5 din-

puteri de documen-două caractere ale de istorie națională trebuie să ne oprească

doilea caracter derivă cu totul deosebită ne o acorda fenomenelor ca și din dorința sa de a pune în valoare ale poporului
reținut în mod deosebit a- lui Nicolae lorga Aportul acest domeniu are și un de o semnificație mai ge- și în care este unul dintre

marii precursori ai eforturilor științifice actuale. Este vorba de cercetarea elementelor comune ale dezvoltării istorice a popoarelor din sud-estul Europei — între ele fiind cuprinși și românii — cercetare căreia i-a destinat un institut special, creat la București, acum o jumătate de veac.în cel de-al treilea cerc al Imaginii noastre intră, după cum spuneam, scrierile lui lorga pe care le-am numit de istorie universală, pentru a marca întinderea în spațiu și, în oarecare măsură. în timp, a preocupărilor științifice ale savantului român.Sinteza generală a lui lorga a fost îpdelung pregătită Drin sinteze parțiale — istoria unor popoare și state, a unor regiuni sau a unor instituții dominante — sinteze parțiale întemeiate întotdeauna pe lectura atentă. principale.încercarea lui atît neață de a îmbrățișa . versală în dezvoltarea e departe de a fi simplul rezultat al unei acumulări materiale tot mai mari de cunoștințe. Dimpotrivă, lărgirea continuă a orizontului. sintezele parțiale îmbrăți- șînd vaste spații sau cercetările care se desfășurau pe mai multe epoci istorice nu făceau decît să reflecte mersul gîndirii sale, care trebuia să ajungă la această sinteză generală.Mare om de știința, lorga a rămas totdeauna credincios studiului direct a) izvoarelor. în ce privește explicația faptelor, el va pune de la început accentul pe factorul spiritual, și în primul rînd pe rolul ideilor în dezvoltarea istorică. Din păcate, el a rămas refractar față de ideea de legi istorice obiective, ceea ce l-a făcut dealtminterl să se lipsească de acest instrument indispensabil de cercetare științifică. Evoluția lui se va face pe de o parte în sensul accentuării elementului spiritualist și subiectiv, iar pe de altă parte. în acela al unei căutări fot mai stăruitoare a factorilor de unitate ai procesului istoric. Deși lorga nu a ignorat nici factorul economic

a izvoarelor :de îndrăz- istoria liniei milenară

nici existența claselor și a luptei de clasă, poziția sa filozofică l-a împiedicat să urmărească, în toate consecințele lor, raporturile reale care leagă între ele elementele sintezei.Trebuie subliniată valoarea literară excepțională a unora dintre scrierile lui lorga. El a fost fără îndoială — deși această opinie e încă departe de a fi generală — unul dintre cei mai mari scriitori de limbă română. Ceea ce pare curios la început, dar se explică foarte bine prin natura talentului său și prin reacțiile sale intime, totuși lorga nu și-a dat măsura darurilor sale literare în operele de literatură. în schimb, e un foarte mare scriitor, și adesea mare poet, tocmai acolo unde lipsește intenția expresiei artistice : în notele sale de călătorie. în articole comemorative, în pagini de istorie literară, în scurtele sale articole de ziar.Activitatea prodigioasă a lui lorga, în care o capacitate de muncă rar întîlnită se alia cu o rapiditate de spirit tot atît de rară, a lăsat în urma ei nu numai numărul imens de scrieri despre care am vorbit, ci și numeroase instituții create de lorga : Institutul de studii sud-est european, Așezămintele de la Vălenii de Munte, Școala Română din Franța, Institutul de studii bizantine, Institutul de istorie universală, cărora li se adăugau diferite reviste, un ziar, chiar și o tipografie.După cum se știe, lorga a jucat un rol activ în viața politică a României în perioada dintre cele două războaie mondiale. Activitatea sa n-a depășit limitele unui om politic burghez. Marele său merit este însă că în momentele grele pentru țară, cînd hitlerismul amenința să înrobească poporul nostru și alte popoare, cînd coloana a V-a a hitlerismului în România, legionarii, au dezlănțuit cea mai deșănțată acțiune politică pentru a înhăma țara la carul Germaniei hitleriste, lorga savantul, omul de cultură, patriotul și-a ridicat glasul cu claritate, cu forță și pasiune împotriva nazismului și a legionarilor, în care vedea adevărații duș-

mani ai patriei. Vor rămîne ca un act de acuzare împotriva acestora articolele, cuvîntările lui lorga.„Pentru unii dintre aprinșii apărători ai ei de astăzi — scria el — adevărați energumeni, gata de toate loviturile, nedreptățile șl cruzimile, în credința că în ființa etnică se găsește ceva cu totul cepțional și misterios, care le dreptul de a amenința, de a runci, de a stăpîni, de a exploata, de a deznaționaliza și de a distruge, ideea națională a ajuns să fie un monstru“. Articolele lui lorga din ultimii ani, scurte, dure în e- nergia lor concentrată, doar afirmative și nu discursive, cu titluri izbitoare — „Sub ochii șarpelui“, „Jocul cu sufletul omenesc“, „Bunele vremi ale lui Attila“ — se înscriu printre cele mai înalte manifestări ale conștiinței umane rănite de barbaria hitleristă.Curajul său n-a șovăit niciodată ; el nu s-a îndoit nici o clipă de sfîrșitul acestui coșmar. Atunci cînd Hitler cucerea o nouă țară, lorga își intitula articolul : „Și pe urmă, ce?“. își da probabil seama că avea să plătească cu viața, dar nu s-a dat în lături de la ceea ce socotea drept o datorie.Venind la putere, legionarii au căutat să se răfuiască cu mișcarea muncitorească și antifascistă, primul rînd cu comuniștii; în celași timp, ei s-au răfuit și mulți alți adversari politici, iar victime ale terorii lor au căzut și numeroși oameni politici burghezi. în furia lor împotriva a tot ceea ce e înaintat, legionarii au a- sasinat numeroși intelectuali seamă, oameni de știință și tură.Astăzi un sfert de veac, în gimul de teroare care zeci de patrioți, Nicolae lorga era zmuls de la masa lui de lucru, supus chinurilor și ucis bestial în pădurea Strejnic de bandele legionare în serviciul hitlerismului.Impunitatea de care s-au bucurat autorii crimei și tăcerea impusă în jurul „cazului lorga“ atestă complicitatea întregului regim de dictatură fascistă.Dar de lorga nu te poți despărți în perspectivele sumbre ale anului 1940. Peste cele mai grave primejdii ale ceasului în care trăia, se ridica întrînsul totdeauna nădejdea. Nicolae lorga va rămîne ca o mare figură în istoria culturii și gîndirii românești.
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19,30.
„C. I. Nottara' 
mușcata din
(spectacol prezentat
Muncitoresc C.F.R.)— 
studio) : opt femei

O 18,30 Baschet. DINAMO
BUCUREȘTI - ZADAR (Iugosla
via) — în cadrul Cupei campio
nilor europeni la baschet. Trans
misie din Sala sporturilor' Flo- 
reasca ® 19,05 — Jurnalul televi
ziunii (I) • 19,15 — Repriza a Il-a 
a meciului de baschet 0 19,45 — 
Tele-ienciclopedie o 20,30 —Teatru 
în studio : „DOISPREZECE OA
MENI FURIOȘI" de Reginald 
Rose, e 22,00 — Cu mască... i: 
fără mască • 23,15 — Jurnalul 
televiziunii (II), Sport, Buletinul 
meteorologic.

12; 14; 16,15; 18.30 
- 9.30: 11,45; 14

9,45

9.45;
18.15: 20.30.

■ -.7 •.

Foto : Gh. Vințllă

• Teatrul de Operă ți Balet ; 
OEDIP — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale* (sala Comedia) : DOAM
NA LUI IEREMIA — 19J0, (sala 
Studio) : INTTLNIRE CU ÎNGE
RUL — 15,30, TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 20.
0 Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 19,30, (sala Studio, 
str. Al. Sahla nr. 76 A) ;
NIOTA —
0 Teatrul 
Magheru) : 
REASTRĂ 
de Teatrul 
19,30, (sala 
20.
0 Teatrul „ 
IUBESC PE AL 7-LEA — 20.
0 Teatrul Mic : VULPILE — 19. 
0 Teatrul evreiesc de stat : 
IDEI... PENTRU O REVISTĂ — 
20.
0 Studioul Institutului de artij\, 
teatrală șl cinematografică „I. Im ’ 
Caragiale* : ONDINE — 20.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL ȘI 
VÎNTUL — 15; 17.
e Teatrul satlrlc-muzlcal „C. 
Tănase* (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20, (sala Victo
ria): CU MUZICA... E DE GLU
MIT — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. I 
PE TREPTE DE LUMINĂ — 20. 
0 Circul de stat : PARADA CIR
CULUI (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

Bază materială
puternică, producții
agricole ridicate
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Studiul limbilor străine cu ajutorul unor Instalații moderne (la Institutul de științe economice „V. I. Lenin" 
din București) Foto : R. Costln

Monumentele!
patriei noastre

Ancheta publicată, sub titlul de mai sus în „Scînteia" nr. 6756, a scos în evidență serioase neajunsuri în ce privește întreținerea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor răspîndite pe întinsul patriei noastre.în scrisoarea de răspuns trimisă de Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al 
regiunii Oltenia, după ce se arată că anchșta ..Scînteii“ a constituit, un sprijin prețios. sînt enumerate o serie de măsuri menite să asigure păstrarea și valorificarea operelor lui Brâncuși de la Tîrgu Jiu. „Au fost întocmi
te documentațiile necesare 
prin D.S.A.P.C.-Oltenia și 
trimise spre avizare la Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și la Comitetul 
de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare 
(C.S.C A.S.). Pentru metali
zarea ..Coloanei fără sfîrșit" 
s-au primit avizele, a fost 
emisă autorizația și s-a în-

cu execu- se lucrea- 
șantieru-

cheiat contractul 
tantul în prezent 
ză la organizarea 
lui". Tn continuare, răspunsul se referă la întocmirea unei documentații privitoare la crearea cadrului urbanistic corespunzător punerii în valoare a sculpturilor lui Brâncuși. ..Tiuînd seama de 
concluziile desprinse din 
ancheta amintită Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al regiunii Oltenia a inițiat, 
cu ajutorul unor specialiști, 
un studiu amănunțit referi
tor la starea vestigiilor isto
rice și necesitățile de inter
venție... Pentru anul 1966 s-a 
întocmit planul de lucrări și 
se elaborează documentațiile 
necesare în ordinea urgen
ței, ținîndu-se seama de im
portanța și vechimea monu
mentelor respective".în răspunsul la care ne-am referit se precizează că 
„defidenfele semnalate se da- 
foresc ți faptului că nu există 
un organ de specialitate la ni
velul regiunii care să se ocupe 
practic de executarea lucrărl-

lor de Întreținere țl restaura
re ; la raioane, întreprinderile 
de industrie locală nu sînt spe
cializate in executarea unor 
lucrări de acest fel, care recla
mă meșteri cu o înaltă califi
care". Ar fi fost bine dacă adresa Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Oltenia ne-ar fi informat și asupra modului în care va fi rezolvată această problemă. Constituirea unor astfel de organe de specialitate în regiunile țării și asigurarea lucrătorilor cu calificare corespunzătoare trebuie să stea în atenția forurilor competente.

Comitetul executiv al Sfa
tului popular al regiunii 
Ploiești ne aduce la cunoștință că în ultima vreme au fost restaurate o serie de monumente din regiune, că se află în curs de organizare cîteva case memoriale etc. 
„în vederea realizării unei 
profunde analize a activită
ții noastre în această direc
ție și a stabilirii măsurilor 
necesare transformării mo
numentelor în obiective tu
ristice binecunoscute, cores
punzător imensei, lor însem
nătăți — se spune în adresa de răspuns — s-a stabilit ca 
în ședința plenară a Comi
tetului regional de. cultură și 
artă care va avea loc în ia
nuarie 1966, să fie inclus pe 
ordinea de zi referatul inti
tulat „Pentru o înțelegere 
superioară a însemnătății și 
cerințelor valorificării mo
numentelor istorice, arheolo-
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mecanizării a permis să se obțină de pe fiecare hectar o recoltă de porumb cu 1 000 kg mai mare decît în 1962, să se reducă consumul de zile-om la hectarul de porumb, de la 25 la 7. înfăptuirea prevederilor celui de-al IX-lea Congres al partidului privind dezvoltarea bazei tehnice a agriculturii va face cu putință să se obțină realizări și mai mari în sporirea producției. Participanții la plenară au menționat necesitatea folosirii cît mai intense a tractoarelor, mașinilor și diferitelor utilaje puse la îndemî- na agriculturii, astfel ca producția să crească în mod corespunzător.în plenară s-a criticat faptul că nu s-a urmărit cu suficientă perseverență realizarea integrală a planului de investiții. Lucrările au întîrziat mult îndeosebi la complexul zootehnic de la Grabăț, care va produce 90 la sută din carnea de bovine ce se va realiza în trust. „Noi nu am intervenit pe lîngă Trustul de construcții Banat pentru a se achita în termen de sarcinile ce îi revin — a arătat tov. Ion Dobre, directorul G.A.S. Grabăț. Ne-am bazat prea mult pe faptul că avem încheiat un contract cu a- ceastă întreprindere“.Plenara a constituit un bun prilej de a analiza posibilitățile de folosire mai rațională a bazei teh- nico-materiale în scopul creșterii producției în cooperativele agricole. Viorel Uibaru, președintele cooperativei agricole din Lenauheim, a subliniat că fondurile fixe la suta de hectare au. crescut de la 400 000 de lei, în 1962, la 625 000 de lei în 1965. Această creștere a fost urmată de o sporire corespunzătoare a recoltelor : de la 2 040 kg de grîu și 4 100 kg de porumb, la 3 600 kg grîu și 5 300 kg porumb, în medie la hectar ; iar veniturile membrilor sînt cu 12 la sută mai mari. Pentru a se obține noi realizări în această direcție vor trebui puse la îndemîna cooperativei mai multe tractoare și mașini de împrăștiat îngrășăminte chimice, va fi necesară extinderea mecanizării în zootehnie.

Tov. Gh. Furfurică, directorul S.M.T. Biled, a arătat că, în ultimii ani, au crescut volumul și sortimentul de lucrări executate mecanizat. Pentru 1966 se prevede o nouă creștere a numărului de tractoare și mașini agricole. Este necesar ca planul de producție în S.M.T. să se întocmească după încheierea planurilor în cooperativele agricole, iar sarcinile să nu fie date în hantri, ci pe feluri de lucrări. Organizația de partid se preocupă îndeaproape de educarea tractoriștilor, astfel ca baza tehnică de care dispun să fie folosită cît mai bine, iar lucrările a- gricole să fie executate la un înalt nivel calitativ. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii permite extinderea irigațiilor, mijloc important de creștere a recoltelor medii la hectar. Vorbind despre necesitatea creșterii suprafețelor irigate, tov. Emil Vlaicu, directorul stațiunii experimentale Lovrin, a semnalat că în raion au existat deficiențe atît în ce privește metodele de amenajare a terenului, cît și în tehnica irigării.Tov. Ion Rusu, președintele consiliului agricol raional, a arătat că pe lîngă succesele obținute în direcția-introducerii și generalizării metodelor înaintate în activitatea consiliului agricol au existat și u- nele neajunsuri: n-au putut fi rezolvate o serie de probleme legate de aprovizionarea cooperativelor a- gricole cu diferite utilaje, de mecanizarea în zootehnie etc.Plenara comitetului raional de partid Sînnicolau-Mare a criticat unele aspecte privind folosirea nerațională a investițiilor. La cooperativele agricole din Grabăț și Nerău s-au cheltuit sume importante pentru construirea unor sedii mari și costisitoare.Planul de măsuri, adoptat de plenară, cuprinde o serie de măsuri pentru aplicarea în viață a Rezoluției plenarei C.C. al P.C.R. Se prevede, între altele, urmărirea realizării planurilor de investiții, întocmirea judicioasă a planurilor de producție pe 1966. Unele măsuri se referă la terminarea arăturilor de toamnă, evacuarea apelor, extinderea irigațiilor, îmbunătățirea muncii în zootehnie. Plenara a stabilit și ce trebuie întreprins pentru organizarea și ținerea adunărilor generale cooperativelor agricole, în va fi dezbătut proiectul de al cooperativei agricole și aleși delegații la conferința nii raionale.Participanții la plenară exprimat adeziunea deplină față de documentele luate în dezbatere și hotărîrea de a contribui prin munca lor, la dezvoltarea agriculturii din raion.

0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : 
Patria — 9,45; 12; 14,15; 16.30;
18,45; 21, București — 9: 11; 13; 
15; 17; 19: 21 (la ambele comple
tare La carnaval), Grivița (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în regiunea 
Maramureș) — 9,45; 12; 14,15;
16,30: 18,45; 21.
0 ULTIMA VACANȚĂ : Sala Pa
latului (seria de. bilete 1553 — 
orele 19.30). Republica — 9; 11; 
13; 15; 17; 19: 21, Flamura (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ma
ramureș) — 9.15; 11,30: 13,45; 
18,15; 20.30.
O AVENTURILE LUI PAT 
PATACHON : Cinemateca — 
12; 14
0 SAȘA : Capitol - 9; 11;
15: 17;
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN 
— cinemascop ; Luceafărul — 8; 
10,15: , 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, 
Festival — 8,45; 11; 13.15: 15,30; 
17,45: 20; 22.15. Feroviar — 8: 10,15; 
12.30; 14.45; 17; 19,15; 21.30, Excel
sior - 9.15: 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30. Melodia — 8,15: 10,15: 12,30; 
14,45: 17; 19,15; 21.30. Modern — 
9; 11: 13, 15: 17; 19.15; 21,30.
0 PRIMII ANI : Lumina
11,45: 13.45; 16:
0 DUMINICĂ LA NEW YORK 
Victoria — 10;
20,45. Bucegi 
16,15; 18,30: 20.45. Miorița 
12; 14.15; 16.30: 18.45; 21.
0 BOCCELUȚA : Central (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șt de stat în regiunea Mai 
ramureșl - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21.15, Floreasca (completare Sport 
nr. 5/1965) - 9,30; 11,45; 14; 16;
18.15; 20.30.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Buzeștl (completare Calita
te în cantitate Industrială) — 
9.30: 11,45; 14: 16,15: 18.30: 20.45,
Tomls (completare Vizita condu
cătorilor de partid șl de stat în 
regiunea Cluj) — 9; 11,15: 13.30; 
16, 18,30; 21 Volga (completare 
Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Mara
mureș) — 8,45; 11,15; 13.30; 16;
18,30: 21
0 ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Doina - 11.30; 
13.45: 16: 18,15; 20.30. Dacia —
9.30 — 14 în continuare: 16.15;
18.30, 20,45, Vitan — 11; 16; 18.15,;.
20.30 (la toate completare Prima, 
zi).
0 MARILYN — cinemascop : în
frățirea între popoare (comple
tare Universuri picturale) — 
10; 12; 14: 16; 18: 20.
0 CĂLĂTORIE TN JURUL PA- 
MINTULUI : Cultural (comple
tare Sport nr. 5/1965) — 10.30; 
15.30; 18; 20.30.
O UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Crîngași (completare Lecție în 
infinit) - 16; 16.15; 20.30.
® PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Unirea 
(completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Cluj) - 16; 18.15: 20,30.
O JUDEX t Munca (completare 
Universuri picturale) — 10,30; 14; 
16; 18,15; 20,30.

gice, de arhitectură și de artă 
plastică" din regiunea noas
tră. în pregătirea ședinței 
plenare, începînd cu data de 
15 noiembrie a.c., vor fi con
stituite colective care să stu
dieze acțiunile realizate pînă 
în prezent în acest domeniu 
și perspectivele muncii".După cum se arată în u- nele dintre răspunsurile adresate redacției, anumite lucrări importante de restaurare nu pot fi întreprinse fără avizul C.S.C.A.S. Astfel, Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii Oltenia ne informează că 
„lucrările pentru consolidarea 
monumentalei lucrări a lui 
Brâncuși „Poarta sărutului" 
n-au început dat fiind că nu 
s-a primit avizul Comitetului de 
Sfat pentru Construcfii, Arhitec
tură ți Sistematizare, cu toate 
demersurile ți revenirile făcute 
de noi". De altfel, în anchetă s-a arătat că C.S.C.A.S. are de spus un cuvînt cu greutate în problema restaurării și valorificării monumentelor. Din păcate, însă, pînă în momentul de față Direcția monumentelor istorice din C.S.C.A.S. nu a răspuns redacției noastre.Mai mulți cititori au scris „Scînteii“ pe marginea anchetei despre „Monumentele patriei noastre“,, semnalînd cazuri care ar trebui să stea în atenția organelor competente. Directorul Casei de copii școlari Boita, raionul Sibiu — Gh. Moșteanu, și M. Sandu, contabilul școlii,

atrag atenția asupra faptului că la castelul Turnul Roșu (unde este instalată școala) sînt necesare urgente intervenții de reparații și restaurare ; un cititor din Sinaia (dr. Dumitrescu) ne scrie că deși în ghidul „Auto-moto“ castelul din Bonțida este consemnat „monument istoric“, străvechile vestigii sînt lăsate în paragină.Alți cititori ridică în scrisorile lor problema ocrotirii 
monumentelor naturii ; și Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii, din cadrul Academiei Republicii Socialiste România, ne-a trimis o adresă în care se a- rată că „s-ar impune ca pe o 
rază de minimum 50 m în ju
rul fiecărui monument Istoric, 
să se bucure de ocrotire totală 
{acolo unde este cazul) ți ele
mentele naturale de peisaj care 
întregesc ți uneori subliniază 
valoarea estetică a acestor mo
numente".în cadrul anchetei s-a discutat și științifică torială în răspunsul„Editura Academiei tă că au fost publicate sau sînt înscrise în planul de a- pariție pe anul 1966 numeroase monografii arheologice, că au apărut o serie de lucrări de istoria artelor etc. Răspunsul menționează, printre altele, că „Editura A- 
cademiei a inaugurat o im
portantă serie privind mo
numentele istorice din țara

noastra 
Muzee" 
primul 
care a 
către comitetul de redacție". 
Ne exprimăm mirarea că editura privește ca din afară „soarta“ acestei colecții, că nu-și propune reluarea a- parițiilor, cu atît mai mult cu cît însăși scrisoarea de răspuns îi subliniază însemnătatea.Un rol important în asigurarea mnterialelor de popularizare a monumentelor revine editurii „Meridiane“. Dar această editură nu ne-a făcut cunoscut pînă acum punctul de vedere cu privire la observațiile, criticile și propunerile formulate în cadrul anchetei.

GUM E VREMEA
r\

despre cercetarea și activitatea edi- acest domeniu. în trimis redacției de 
“ se ara-

lerl în țară : Vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult senin, 
exceptînd vestul țării, unde s-a încălzit ușor șl cerul s-a acoperit. In 
regiunea București și local în Moldova s-a produs ceață. Vîntul a su
flat în general slab, prezentina Intensificări în Banat din sectorul 
sud-estlc. Temperatura aerului la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între minus 10 grade la Joseni și plus 4 grade la Oravița. tn București : 
Vremea a fost rece șl cețoasă Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de —3°.

Timpul probabil pentru zilele do 28, 29 și 30 noiembrie, tn țară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mal mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe locale, mai ales sub formă de ploaie și lapovlță. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere la început apoi în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 10 șl zero grade, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade. Ceață locală. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe, 
mai ales sub formă de ploaie șl lapoviță. Vînt slab, pînă Ia potrivit. 
Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.
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Schimbările structurale aduse de socialism in viata satelor 
se reflectă direct în noile cerințe de contort, în setea de cultură 
și de informare a țărănimii noastre. Gusturile au evoluat odată cu 
creșterea nivelului de trai, pretențiile au acum o altă altitudine, 
oamenii sînî mai receptivi la tot ce e modern, trumos, agreabil ; 
sînt respinse mărîurile desuete, depășite. Industria noastră repu
blicană produce în prezent — punînd la dispoziția comerțului — 
un larg sortiment de bunuri de larg consum, a căror calitate și 
diversitate satisfac tot mai mult exigențele cumpărătorilor.

în buna deservire și aprovizionare a oamenilor muncii de 
la sate, cu toate produsele ce le sînt trebuincioase, cooperația de 
consum are un rol de prim ordin. își îndeplinește ea, la treapta 
posibilităților de care dispune și la nivelul cerințelor actuale, 
acest rol ?

Cutreierînd satele țării, nu se poate să nu remarci importan
tele realizări obținute în acest domeniu. S-a creat o vastă rețea 
de unități — cu profil divers — volumul mărfurilor crește de Ia un 
an la altul, aprovizionarea se face în condiții mai corespunzătoare, 
se dă o mai mare atenție varietății sortimentelor. Toate acestea 
sînt realități evidente, care trezesc un simțămînt de bucurie și de 
mîndrie. Există, însă, locuri în țară unde calitatea mărfurilor aduse, 
și mai ales modul în care se vînd, Iasă de dorit. Aceste imagini 
contrastante nasc întrebarea : răspunde comerțul cooperatist, în 
totalitatea sa, cerințelor generate de actuala structură a satelor ? 
A fost eliminat pretutindeni din mentalitatea și din practica comer
cială principiul atîî de dăunător după care la țară ,,merge" orice ?

• Se studiază cererea 
de consum ?

® Este gustul 
cumpărătorilor 
influențat pozitiv?

• Se ține seama
de specificul local ?

® Răspunde deservirea 
pretențiilor satului ?

• Aprovizionarea se face 
ritmic și după nevoi ?

® Există o muncă 
de perspectivă ?

>

0 lege 
de bază
a comerțului

Succesul bunel deserviri se sprijină pe o axiomă comercială simplă : dacă vrei vinzi, trebuie să cunoști cerințele cumpărătorilor. Pentru a le cunoaște este, desigur, necesar să le studiezi din timp, cu minuțiozitate și pricepere, să sesizezi direcțiile de evoluție a gustului, să intuiești științific adeziunea la produsele noi, să iei, adică, „pulsul" cererii. Și întotdeauna, ți- nîndu-se seama de nevoile principale ale satului, de structura sa prezentă și în perspectivă, de specificul local. Cum respectă cooperația de consum această lege de bază a comerțului ?
— In momentul de față — ne-a declarat tov. IOAN 

ALEXANDRESCU, director adjunct al direcției comerciale din CENTROCOOP, căruia i-am cerut părerea în această problemă — n-am putea afirma că a- 
provizionarea satelor are la 
bază existența unui studiu 
științific, aprofundat, al ce
rerii de mărfuri. Necesarul 
de mărfuri se întocmește, 
desigur, după un șir întreg 
de criterii, care au însă 
mai mult o nuanță cantita
tivă decît calitativă. Stu
diul cererii, în funcție de 
specificul local, este o pro
blemă complexă. Noi încer
căm să detectăm pulsul ce
rerii, dar studiul n-a ajuns 
încă... studiu. Sîntem într-o 
fază cînd experimentăm, 
cînd căutăm metode efici
ente de sondaj. Pentru a- 
ceasta am avea nevoie de 
instalații moderne, de „cre
ieri" electronici, care să 
î.nmănuncheze și să selec
teze tot ce e valoros.— Dar creierii oamenilor nu pot fi de folos ?

— Dacă am încerca un 
studiu al cererii pe întrea
ga filieră, ne-ar trebui mii 
de funcționari. Or, la nivel 
de regiune și raion noi 
n-avem, lucrători, care să se ocupe exclusiv de studiul 
cererii. Cred că și în urmă
torii. doi ani ne vom. afla la 
acest capitol, tot aici.„îmbucurătoare" asigurare. venită tocmai de la forul care are sarcina să coordoneze activitatea pe canavaua unor criterii științifice ! Dacă la baza a- p^ovizionării și întocmirii Necesarului de mărfuri nu stă studiul cererii, după ce se ghidează atunci comerțul sătesc 9

— Desigur, anumite in
dicii ale cererii le avem, ni le dau vînzările efectuate în 
ultimul an. Principala ve
rigă în stabilirea mărfurilor 
cerute la sate o constituie 
însă, priceperea oamenilor 
pe care î> trimitem la con
tractări Ei sînt selecționați 
dintre cele mai pregătite 
cadre pe care le avem. SI 
aici există însă necazuri. 
De pildă, eu contractez o 
țesătură, dar n-am posibi
litatea ca — în urma unor 
nreferințe ale cumpărăto
rilor — să solicit industriei 
Schimbarea culorilor ori a 
contexturii.în problema lipsei de e- lasticitate în relațiile co- merț-industrie, precum și în ce privește optica repartiției mărfurilor la sate, a- flăm în continuare lucruri destul de ciudate.— Trebuie să spun că, la multe dintre sortimentele 
cele mai căutate, cotele re
partizate cooperației sînt 
foarte mici în comparație 
cu cele pe care le primeș
te rețeaua comerțului de 
stat. Există încă mentali
tatea că la țară merg și 
produse mai proaste, mai 
grosolane.— Dar cine să schimbe mentalitatea, dacă nu dv,

organul de conducere a cooperației ?— Poate nu știți că exis
tă instrucțiunile nr. 7 ale 
Ministerului Comerțului In
terior, care stabilesc ce 
mărfuri sînt pentru mediul 
rural și care pentru orașe. 
Eu găsesc că e total ana
cronică și neconformă cu 
actualul nivel de pretenții 
al satului nostru această 
„împărțire". Criteriul care 
stă la baza ei ? — cele mai 
bune articole în mediul ur
ban și cele care mai rămîn, 
cooperației. Stabilirea a- 
ceasta se face, în ultimă in
stanță, la nivelul regiuni
lor, de către direcțiile co
merciale.Iată, așadar, lucruri de neînțeles. Cum se poate întocmi un necesar de mărfuri pentru sate, dacă nu se cunoaște care sînt cerințele cumpărătorilor ?

Noflunea de comerț mo‘ 
dern este Imposibilă fără 
existenta unul studiu a- 
profundat al cererii, care 
să-tl dea siguranța că tri
miți în magazine mărfu
rile necesare, care răspund 
în mod real solicitărilor în 
continuă creștere șl schim
bare I

H'VMt

perspectivă

Am cutreierat mal multe raioane ale Olteniei. în satele din Filiași, Strehaia și Turnu Severin — deși se întîlnesc destule neajunsuri în privința deservirii — am remarcat și un lucru valoros, care se practică fără miraculoasa existență a „creierilor" electronici : se efectuează cu bune rezultate studiul gustului și nevoilor locale ale sătenilor, în comuna Broșteni, raionul Strehaia, merceologul 
CONSTANTIN BIRĂU, se ocupa cu treburi care, la prima vedere, ieșeau din a- tributiile sale. Stătea de vorbă cu sătenii despre mărfuri și calitatea lor, cam ce ar dori să li se a- ducă și cum să arate produsele. Făcea, deci, o muncă de investigație.

— Normal, ar trebui să 
mă rezum doar la a cerceta 
„carnetele cu cererea de 
consum". întocmite de ges
tionari și pe baza lor să 
propun asortarea magazi
nelor. Dar nu este de ajuns. 
Gestionarii trec acolo „pan
tofi bărbătești". ori. „țesă
turi groase", dar nu speci
fică și. ce fel de pantofi, ce 
anume țesături.. Eu stan de 
vorbă cu oamenii. Rezulta
tul investigațiilor mele 
merge la raion, iar de acolo 
la regiune, căci acțiunea se 
desfășoară pe un plan mai 
vast.Spre a vedea despre ce este vorba, hm făcut o călătorie la Craiova. Am a- vut aici o convnrhire cu tov. VASILE TOADFR. vicepreședinte al U.R.C.C. Oltenia :

— Ne-am dat seama că 
principalele cauze ale sla
bei aprovizionări, sînt gene
rate de necunoașterea ce
rințelor și a gustului cum
părătorilor Si atunci ne-am 
propus o metodă — poate 

• nu cu rezultate spectacu
loase imediate — care a- 
sigură o rezolvare a situa
ției în perspectivă. Anual 
se întocmește necesarul de 
mărfuri pentru întreaga re
giune. Ce cerem ? Cît ce
rem ? Reflectă acest nece
sar nevoile concrete ale să
tenilor ? Pentru a răspunde 
cît mai precis acestor în
trebări, am introdus — sub 
un control strict — obliga
tivitatea studierii, pe în
treaga filieră, a cererii de 
consum.— Și cum ați procedat ?

— Am alcătuit comisii. 

pe grupuri de mărfuri, 
formate din merceologi, șefi 
de depozite, președinți de 
cooperative și gestionari. 
Ei studiază cerințele, con
sultă caietele cu propuneri 
din fiecare magazin, pre
cum și evidența comenzilor 
neonorate existentă la de
pozit. Evidența la zi a a- 
cestor comenzi neonorate 
constituie o sursă foarte 
importantă a cunoașterii a- 
devăratelor cerințe. In sfîr- 
șit, toate acestea sînt con
centrate la regiune, unde 
începe un adevărat studiu, 
care are și el la bază o 
seamă de criterii.— Mi se pare cam complicat.

— E complicat, dar stu
dierea acestor cerințe, pe un 
șir de ani, ne dă posibili
tatea să cunoaștem în ce 
direcție evoluează gustul, 
ce anume devine perimat, 
învechit și care mărfuri au 
„priză" la cumpărători. 
N-am neglijat consultarea 
directă a sătenilor. Fără ea 
toată munca ar fi fost fă
cută doar pe jumătate. La 
centrele de raion organizăm 
periodic expoziții cu vîn- 
zare (de exemplu, la Cala
fat, Corabia. Strehaia), în 
care introducem tot ce a so
sit nou în comerț. Invităm 
cumpărătorii să-și spună părerea despre noile măr
furi, despre utilitatea și ca
litățile lor. Pentru aceasta 
le punem la îndemână fișe 
de consult individuale, ce 
cuprind întrebări concrete 
în acest sens. Evoluția — 
în perspectivă — a gustu
lui ne interesează în cel 
mai înalt grad. Săteanul nu 
se mai mulțumește cu. ori
ce. Oamenii vor produse de 
calitate și produsele de care 
au nevoie. Am obser
vat că nu toți merceologii 
se îndeamnă să scormo
nească prin depozite nou
tățile, se mulțumesc cu ce 
li se dă. Ei zic : „asta e, 
asta duc". Atunci am orga
nizat, la. fiecare depozit, 
mici expoziții, cu noutățile 
sosite, iar merceologii sî.nt. 
obligați să le prezinte la 
unități și să urmărească în 
ce mod sînt primite de 
cumpărători. Așa fac cu
noștință cumpărătorii cu 
sortimentele noi. Și mal e- 
rist.ă o formă : periodic tri
mitem în sate 'caravane cu 
modele mai. neobișnuite. 
Cetățenii cumpără atunci 
dar. în continuare, vor so
licita și vânzătorului local 
să le aducă astfel de pro
duse In acest fel se influ
ențează si mistui. Mai sînt 
și alte metode.— Cum controlați dacă asemenea metode sînt practicate concret, pe întreaga filieră 9— Direct. Am stabilit 
oameni, cu responsabilități și funcții diferite, care au 
sarcina să controleze modul în care se aplică so
luțiile preconizate de noi. 
Si-apoi, sistemul pe rețea e 
astfel conceput. îneît se 
vede imediat., după rezul
tate. dacă cineva îsi înde
plinește formal obligațiile. 
Vreau să m.ai subliniez că. 
tonte aceste studii ale ce
rințelor concrete se fac ntît 
în virtutea satisfacerii soli
citărilor curente cît și în 
vederea activității de per
spectivăAm insistat asupra experienței din regiunea Oltenia care — deși se desfășoară într-o țesătură cam stufoasă și cam greoaie — exprimă, totuși, necesitatea unei preocupări vitale. Și demonstrează un fapt :

cînd există Inițiativă, to
tul este posibil. Ne aștep
tam ca inițiativa, înlr-o 
problemă de asemenea 
importantă, să vină de la 
sediu! CENTROCOOP. Cu
noașterea necontenită a 
cererii să stea la baza în- 
freoii acfivifăti comerciale, 
să fie ounetul nodal al co
ordonării de principiu din 
partea organelor de con
ducere ale cooperației.Cu sondaje care pun bazele... începerii unor studii și metode de cercetare a cererii ne vom afla mereu în urma obiectului de investigație — satisfacerea cererilor oamenilor muncii. 

Se cere depășit stadiul in
terminabilelor „încercări" 
și trecut cu seriozitate și 
răspundere la efectuarea 
studiului propriu-zis.

întrebat despre felul in care este aprovizionat cu mărfuri specifice satelor din raza cooperativei, tov. 
GHEORGHE DIACONEASA, președintele cooperativei din comuna Cepari, raionul Curtea de Argeș, ne spune nemulțumit :

— Cu anumite excepții 
— prost. In satele de pe 
valea Topologului se cer 
multe articole de fierărie, 
șine, potcovită, calele. Dar 
aprovizionarea nu se efec
tuează în funcție de cerin
țele sătenilor și de comen
zile pe care le trimitem, ci 
din birouri, șablon. în mul
te locuri nu există fier 
pentru potcoave. La noi 
prisosește. îl cumpără oa
meni care vin de la 10—20 
km. Căci în magazinele de 
acolo nu se trimite. în 
schimb, noi cerem fier-be- 
ton și, în cantitatea solici
tată, ni se trimite tot... fier 
pentru potcoave. în unele 
unități o să găsiți cutii în
tregi cu cuie. La Șuiei, însă, 
să nu le căutați, că nu 
există.Am căutat și, într-ade- văr, n-am găsit. Nici măcar unul.— Dacă magazinele sînt 
aprovizionate anapoda, de 
vină sînt merceologii — ne declară tov. GHEOR
GHE MARIA, vicepreședinte al U.R.C.C. Curtea de Argeș și director al întreprinderii comerțului cu ridicata. Ei trebuie să asi
gure, împreună cu gestio
narii, buna asortare a uni
tăților. în ceea ce ne pri
vește, noi facem totul. Ți
nem instructaje, le arătăm...

— De controlat, îi controlați ?
— Bineînțeles. Sistema

tic.E de ajuns însă o vizită prin cooperativele de pe Valea Topologului, pentru a te convinge de roadele a- cestui control „sistematic". Problema e deosebit de serioasă. Sistemul de aprovi- zinare curentă, practicat de unele U.R.C.C.-uri, nu se ghidează după criteriul satisfacerii trebuințelor locale ale satelor, ci se desfășoară uneori fără nici un fel de coordonare. Sau, altfel spus, după o „coordonare“ care împarte mărfurile, cifric, teritorial — „una ție. una mie“ — fără a se avea în vedere nevoile reale.
— De multe ori este greu 

să „impunem" anumite 
mărfuri cooperativelor — continuă tov. GHEORGHE 
MARIA. Chiar cînd e vor
ba de sortimente noi. în- 
tîmpinăm rezistența ges
tionarilor care „merg" pe 
mărfuri sigure, care se 
vînd precis. Aceasta și 
din cauza unor stocuri, de 
a căror existență ne facem 
și noi vinovați. Se știe că, 
în prezent, sătenii nu mai 
cumpără mobilă de tip 
popular, chiar dacă e ief
tină. Vor mobilă bună, fru
moasă, modernă. Or, noi 
am trimis în magazine gar
nituri nevandabile. Citiți !Ni se înmînează o adresă. U.R.C.C. Argeș „scrie" subordonatului său raional : „Dormitoarele „Căli- man“ și „Uva“ vi s-au repartizat peste necesarul dv deoarece la contractarea ce a avut loc în octombrie 1964, conducerea Ministerului Comerțului Interior și CENTROCOOP au obligat reprezentanții noștri să ia un număr mare de mobilier popular specific mediului rural și la prețuri avantajoase. în consecință, vi s-au repartizat obligatoriu și e necesar să luați 

măsuri pentru impulsionarea desfacerii, distribuind la fiecare magazin universal și mixt cîte două garnituri... etc“. Negru pe alb. Vasăzică, totul e să... trimiți magazinelor cite 2 garnituri de mobilă „specifică", dar care a încetat, de vreo 20 de luni să mai fie specifică și cu asta gata, s-a impulsionat desfacerea. Iată în ce fel înțeleg CENTROCOOP și U.R.C.C. Argeș să facă comerț. în loc să influențeze producția de mobilier în sensul satisfacerii cît mai corespunzătoare a actualelor cerințe ale satului, se dau directive prin care uniunile raionale sînt obligate să „impulsioneze vînzarea“ a ceea ce nu mai cumpără nimeni.

Electrificarea satelor și noile cerințe ale confortului fac ca aparatele electrotehnice — radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat, aspiratoare etc. — să fie cerute în număr tot mai mare și în mediul rural. Președinți de cooperative și de uniuni raionale ne-au înfățișat cifre interesante referitoare la numărul aparatelor vîndute la sate. Există însă raioane întregi, unde nu se află nici măcar un singur centru care să întrețină și să repare aparatele cumpărate. Oamenii se urcă , cu ele în tren ori în autobuzele I.R.T.A. și merg,. uneori cite 30—40 de km, pînă la prima unitate de reparații.
— în înființarea secțiilor 

de prestări — ne-a declarat tov. NICOLAE BULDEA, director general adjunct al Direcției generale de producție și aprovizionare din CENTROCOOP — 
ne-am. orientat în special 
către activită.țile de strictă 
necesitate : croitorie, fri
zerie, reparații încălțămin
te etc.— Repararea televizorului e mai puțin „strictă“ ?Răspunsul e prompt și categoric :

— La televizoare, la ra
dio și celelalte aparate e- 
lectrotehni.ee nu ne-am bă
gat și nici nu ne vom băga 
curî.nd. Avem în studiu în
ființarea unor secții mo
bile de prestări, dar nici 
acelea nu ne-am propus să 
aibă asemenea activitate. 
Realiști să fim, în cîțiva 
ani problema aceasta n-o 
văd rezolvată.Din nou o „asigurare“ care trezește amărăciune tocmai fiindcă face apel la... realism. întrebăm totuși : de ce ?

— în primul rînd, tre
buie școlarizate cadrele. 
Fără cadre de meșteșugari 
nu poți înființa secții care 
să repare aparate de radio, 
televizoare și încă la sate!— în momentul de față există preocupare pentru pregătirea unor astfel de cadre ?

— Nu. încă nu. Ș-apoi, 
chiar dacă îi școlarizăm, 
tot nu merg la sate... Se 
pune, de asemenea, și pro
blema pieselor de schimb IVasăzică, vindem aparate, dar nu ne mai interesează cine le repară. Fiindcă logica e foarte... modernă : asemenea activități nu fac parte din necesitățile stricte. Iar argumentele sînt : — „nu avem cadre, dar nici nu le pregătim". Cine să le pregătească ? Refrenul acesta l-am auzit și la direcția comercială din CENTROCOOP, și suna cam așa : „Știți dv. cu cine lucrăm noi ? Știți că mulți dintre gestionari n-au nici un fel de pregătire de specialitate? Dar merceologul ? Să zicem că se pricepe la țesături, dar el se ocupă de aprovizionarea cu toate grupele de mărfuri. De el și de ges-

Asemenea mărfuri au in prezent o „priză" deosebită Ia cumpărătoritionar depinde, în ultimă instanță, aprovizionarea“.Dar cine altcineva decît CENTROCOOP, trebuie să-i pregătească ?
Documentele Congresu

lui al IX-lea al partidului 
subliniază cu tărie nece
sitatea ridicării activității 
comerciale ți de deservi
re la un nivel corespunză
tor cerințelor oamenilor 
muncii. S-a subliniat, de 
asemenea, importanța pre
gătirii cu grijă ți perse
verență a unor cadre ca
pabile să-ți îndeplinească 
cu conțtiinciozitate pro
fesională ți competență 
sarcinile. Trebuie spus 
însă că în cooperația de 
consum preocuparea pen
tru formarea de lucrători 
calificați se află pe ulti
mul plan.„Optica“ de la centru se transmite și pe filieră. Notăm, pe scurt, discuția cu tov. RADU TRAISTĂ, președintele Uniunii interraio- nale Oravița :— De ce în tot ' raionul Bozovici nu există un singur centru pentru repararea aparatelor electrotehnice ?

— De ce vă surprinde ? 
Și în Oravița e doar unul 
singur, al cooperativei 
meșteșugărești, unde lu
crează, pare-mi-se, doi oa
meni.— Doi oameni, la două raioane ?

— Aceasta este realita
tea. în raionul Bozovici ar 
fi trebuit să deschidem noi 
o secție, dar nu putem. 
N-avem meseriași și nici 
repartiție pentru piese de 
schimb.— Ați trimis vreun om la școala profesională ?

— Nu!— Dar piese ați cerut ?— N-am cerut, căci n-a
vem centru de reparații.Asemenea situații umbresc activitatea rodnică depusă în numeroase alte sectoare ale cooperației de consum. Munca pe „felii“ reflectă slaba coordonare de ansamblu. în definitiv, ce e nou în faptul că, dacă aduci sătenilor aparate moderne, trebuie să existe și cineva care să asigure întreținerea și, eventual, să le repare ?

S-a încetățenit expresia : „Prietena noastră cartea“, în multe locuri din țară, prietena aceasta atît de mi

nunată este foarte bine ascunsă de ochii cititorilor. Pentru ce mai există a- cunci raioane de „carte și presă“ și librării specializate ?La librăria din Cepari, raionul Curtea de Argeș, abia putem pătrunde. Deasupra capetelor sînt niște sîrme de care atîrnă pantaloni, bluze, rochii, felinare... Abia te strecori printre ele. pînă la gestionar. , ,— Aici e librărie ?
— Nu se vede ? — răspunde „ofensat“ vînzătorul Gheorghe Balotă, arătînd cu degetul spre firma de a- fară.într-adevăr constați că nu prea se vede că-i librărie ; cărțile sînt ținute pur și simplu... sub tejghea.Uneori realitățile acestea sînt atît de uluitoare incit îți vine să crezi că lucrătorii din unitățile respective sînt plătiți să arate cum nu trebuie făcută meseria.
— Mai vînd și mărunți

șuri.De fapt, vinde numai „mărunțișuri“. Fiindcă nu știe să popularizeze cartea și nici nu-1 învață nimeni.Dincolo, peste munți, în „Țara moților“, vizităm raionul de cărți al frumosului magazin din satul Tîr- nava, raionul Brad. Acest raion expune... 10 cărți.— Numai atîtea ?
— Mai avem, dar stau în 

magazie. Nu prea se cum
pără.E limpede de ce nu se „cumpără“.— Cine alege titlurile, cînd faceți comenzi ?

— Eu și merceologul 
Măcin.Măcin Roman e merceolog pentru toate grupele de mărfuri — pantofi, sobe, brînză, cuie și... romane.— V-a ajutat cineva de 

Constatările de mai sus arată clar că este nevoie ele mă- 
M suri eficace pentru a se asigura în cel mai scurt timp ridicarea 
g activității de deservire în cooperativele de consum la nivelul ac

tualelor cerințe cile satului. Mai întîi se impune necesitatea efec
tuării unui studiu minuțios, al cererii de mărfuri, în funcție de 
nevoile și specificul local, studiu care să deschidă perspectiva asu
pra activității viitoare și să constituie o oglindă a cerințelor reale 
ale populației sătești. Este, totodată, de actualitate perfecționarea 
întregului sistem de pregătire a cadrelor, găsirea acelor forme 
de calificare și de cointeresare care să favorizeze pătrunderea și 
existența în rețea a unor lucrători care să-și exercite cu răspun
dere și competență îndatoririle. Actualul sistem de pregătire a ca
drelor nu poate asigura nici pe departe necesitățile comerțului 
sătesc. Și este limpede, nu se poate face comerț — la nivelul exi
gențelor — fără existența unor oameni capabili să prezinte și să 

? vîndă produsele în condiții civilizate.
Se impune, de asemenea, intensificarea controlului pe în- 

r treaga rețea, începînd cu uniunile regionale și pînă Ia ultimul 
î magazin sătesc. Se pune problema unei mai bune coordonări, pe 

direcțiile principale ale activității, pentru înscăunarea unor legi 
! elemenlare ale comerțului și pentru stricta lor respectare. Muncă 
j de perspectivă, control exigent și sistematic, atenție la cerințele 
I mereu în creștere și schimbare ale cumpărătorilor, respect pentru 
I cel care se adresează unităților sătești — iată doar cîteva dintre 
g sarcinile actuale ale cooperației.

Paqină organizată 
de Vasile TINCU

la U.R.C.C.-Brad în privința criteriilor după care vă aprovizionați cu cărți ?
— Nu-mi amintesc.Nu-și amintește nici tov. 

ROȘCA TEODOR, președintele U.R.C.C. în schimb, ne bombardează cu cifre : „Pînă în prezent planul de desfacere a cărții a fost depășit cu 3,4 la sută..." Cum s-o fi „depășit“ ?Poposim și la serviciul de cărți al U.R.C.C. Hunedoara, cu sediul la Deva.
— Nu există o preocupa

re specială pentru popu
larizarea cărții. — ne încu- noștiințează răspicat tov. 
TRAIAN VASIU.— Cum așa ? Nu vă cred.Pare hotărît să mă contrazică.

— Există, mă rog, in
structaje, dar cine le ține ? 
Practic, noi și cei de la 
raioane, n-avem, cum ex
plica metodele de populari
zare preconizate în in
structaje.— Din ce cauze?

— Serviciul de carte 
n-are un.. îndrumător. Noi 
ne ocupăm exclusiv de a- 
provizionarea cu cărți, nu 
de prezentarea și populari
zarea cărții.— Și pe cine aprovizionați dacă nimeni nu se pricepe Ia „marfa“ asta ?

— Pe gestionari. Ei sînt 
obligați prin planul...Este edificator.Nevoile de informare ale sătenilor au crescut și ei sînt receptivi la tot ceea ce este nou și interesant. Metodele primitive, după care se practică vînzarea cărții, in unele cooperative sătești sînt tot ce poate exista mat departe de cerințele vieții. Cartea nu se poate vinde ca varza, ca pantofii ori ca brînza. Ea cere oameni pregătiți, care s-o cunoască, s-o îndră

gească, să știe s-o prezinte și s-o vîndă.
— Acesta este adevărul, — ne confirmă și tov. ION 

IONESCU, director al Oficiului de difuzare a cărții din CENTROCOOP. în 
multe cazuri, omul care se 
ocupă cu desfacerea uleiu
lui, fierului, brînzei, vinde 
și cărți. Soluția o văd în- 
tr-un singur fel — înfiin
țarea de librării specializa
te, încadrate cu oameni 
pregătiți. Iar acești oameni 
să fie lăsați să-și facă me
seria, nu să devină vînză- 
tori de mărunțișuri, dis
tribuitori de petrol, achizi
tori... cum se întîmplă, în 
realitate, pe teren. Avem 
și multe rezultate frumoa
se, dar susțin cu tărie că 
actualul sistem în care se 
desfășoară desfacerea cărții 
la sate nu corespunde 
scopului și cerințelor aces
tei activități, că munca de 
popularizare este trecută 
pe planul doi, iar noi, cei 
din centrală, n-avem ce 
face.— Puteți efectua îndrumarea și controlul. De specialitate.

— Trei-patru oameni 
pentru toată țara ? Imposi
bil.Tov. director are dreptate. Se vede, firește, că îl frămîntă problema găsirii celei mai bune soluții pentru ridicarea acestui sector la un nivel corespunzător.

Se pare că multe lu
cruri depind de Comite
tul executiv al CENTRO
COOP. că un ajutor pre
țios ar putea veni șl 
din partea Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă. In orice caz ■— 
ceva trebuie făcut. Mă
car pentru a se despărți 
principiul de vinzare al 
brînzei de cel al popu
larizării și desfacerii căr
ții.

lectrotehni.ee


PAGINA 4 SCÎNTEÏA

GENETICA
SI ZOOTEHNIA

§In cadrul cincinalului au fost trasate cini importante privind dezvoltarea tehniei. Cifrele, importante, sînt realizabile, dar ele pot fi depășite) mai ales dacă se recurge la metodele moderne de îmbunătățire a raselor prin selecție — cu fundamentare genetică și biologică, și a- sigurarea condițiilor necesare de mediu. Se insistă deci, pe bună dreptate, în documentele Congresului al IX-lea al partidului, a- supra însemnătății cercetărilor de genetică, biochimie și fiziologie pentru dezvoltarea zootehniei în țara noastră.In țările în care studiul și cercetările din geneticii sînt mai intate și mai larg cate, s-au obținut zultate foarte bune : noi și linii valoroase de a- nimale. Astfel, în S.U.A., Danemarca, Olanda etc., au fost obținute, cu contribuția specialiștilor geneticieni, rezultate valoroase în creșterea animalelor. In moderna stațiune experimentală avicolă de pe coasta Atlanticului, Magne- raud, din Franța, producerea hibrizilor este dirijată, de asemenea, de geneticieni. Acestea sînt numai cîteva exemple.Doar cu cîteva decenii în urmă, diferitele metode zootehnice de ameliorare, ca selecția, consangviniza- rea și încrucișarea, se a- plicau la întîmplare, și nu numai la noi în țară, cercetătorii conducîndu-se de multe ori după moda timpului respectiv. Se punea accentul mai mult pe caractere ereditare neesențiale, de exemplu culoarea, și nu se ținea seama de caracterele productive cantitative și de fertilitate. Studiile de genetică la animale au dus la stabilirea deosebirii dintre noțiunile de „fenotip", reprezentat prin înfățișarea (exteriorul) animalului și determinat de interacțiunea dintre baza ereditară a organismului și factorii mediului ambiant, și cea de „genotip", formă care are ca substrat material unitățile ereditare denumite gene, conținute în cromozomii nucleelor celulelor șl care se transmit de la părinți la descendenți. Potențialul zentat poate desfășura la maximum numai cînd condițiile de mediu (hrană, întreținere, adăpost) sînt optime. Baza teoretică pentru aplicarea metodelor de ameliorare la animalele domestice ne-o oferă „genetica populațiilor’, adică aplicarea ei la populații întregi de animale. Ea ne poate da indicații cînd și cum să recurgem la diferitele metode și la ce specii de a- nimale anume.Crearea de noi rase de animale de mare productivitate ca și, în general, a- meliorarea unor astfel de populații de animale, nu se poate concepe fără cunoașterea și aprofundarea legilor eredității și valabilității animalelor. Ca urmare a acestor legi apare, în prima generație, fie uniformitatea, fie o stare intermediară a hibrizilor, apoi in a doua generație, disocierea caracterelor ereditare și altă combinare a lor. Nu trebuie ignorate nici dominanța, nici recesivitatea (mascarea) u- nor caractere. Fenomenele acestea se bazează pe procese care au loc la nivelul cromozomilor; aprofundîn- du-le, genetica poate veni în sprijinul zootehniei, de- terminînd transmiterea dirijată a unor caractere ereditare. Se poate realiza astfel sporirea producției de lapte, a procentului de grăsime din lapte, a greutății lînii, a greutății corporale a animalelor, a fecundității lor, transmiterea culorilor. De cunoașterea ereditabilității unei însușiri depind alegerea metodei de selecție, durata și eficacitatea ei.Cu ajutorul geneticii au fost fundamentate metodele moderne de selecție, care urmăresc întîi obținerea unor indivizi cu caracteristici superioare (de exemplu,, tauri și berbeci reproducători, verificați după descendenți), care sînt utilizați apoi pentru crearea unor familii, linii și chiar rase, cu însușiri deosebite. Genetica ajută și la rezolvarea altor probleme zootehnice cu aspect economic, cum sînt determinarea și dirijarea sexului animalelor, a raportului între
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ținute Iaștiințlfică, că a sosit se studia
sexe, cît șl lămurirea mecanismului apariției unor boli ereditare care scad producțiile animaliere. Reprezintă interes pentru zootehnie detectarea, prin metode genetice, a mutațiilor defavorabile, care împiedică ridicarea fertilității animalelor. în sprijinul acestor cercetări se recurge și la metode biochimice de studiere a substanțelor din serul sanguin al animalelor, în special al fracțiunilor proteice, al transferine- lor, tipurilor de hemoglobi- nă, grupelor sanguine, care oferă indicii asupra rezultatelor posibile ale încrucișărilor. In cercetări e- fectuate în laboratorul nostru au fost stabilite la populații de oi tipurile de hemoglobină și legătura dintre aceste tipuri și productivitatea animalelor.In etapa actuală, în vederea ridicării continue a potențialului productiv al animalelor, se impune ca specialiștii să dea mai multă atenție selecției variațiilor ereditare, utile din punctul de vedere economic. Creșterea în rasă cu
rată face imperios nece
sară Introducerea unor re
gistre genealogice pentru 
fiecare rasă din toate spe
ciile care urmează să fie 
ameliorate.Prezintă o mare importanță și metoda încrucișării și cea a consangvinizării în vederea realizării fenomenului denumit „heterozis", concretizat prin producerea de hibrizi viguroși, superior productiv formelor parentale. La păsări, în cadrul cercetărilor noastre, s-a reușit să se prelungească efectul hibridizării de-a lungul a patru generații provenite din încrucișarea alternantă a raselor Leghorn și Rhode-Island, ob- ținîndu-se o producție de ouă, greutate corporală și procent de ecloziune superioare formelor parentale. Cunoașterea principalelor tipuri de interacțiuni genetice care guvernează formarea și transmiterea caracterelor economice

direct proporțională, și alte însușiri (de exemplu, greutatea corpului și talia, care se află în corelație pozitivă). Specialistul care lucrează cu o populație de animale trebuie să aibă în vedere și faptul că media producției obținute — lapte, lînă, carne etc. — îi indică rezultatul selecției. In același timp trebuie să țină seama de faptul că și variațiile față de medie sînt determinate de acțiunea unor gene și de frecvența lor în cadrul populației, ca și de condițiile de mediu. Aplicînd judicios 
principiile genetice, specia
listul va putea stabili, cu 
destul de multă certitudine, 
rezultatele ce ar putea fi 
obținute. Valorile posibile pentru caracterul urmărit el le va putea afla în prealabil prin realizarea unui model ipotetic, pe baza studierii parametrilor populației respective.

Considerăm că aplicarea 
metodelor moderne de se
lecție este indicat să se 
facă în ferme de elită și 
ferme de înmulțire sau fer
me industriale, în funcție de structura populației și scopul urmărit. In afară de aceasta, în ferme industriale se va continua e- fectuarea de încrucișări rotaționale a două sau mai multe rase, în scopul obținerii de hibrizi precoci și al menținerii fertilității și viabilității.

în etapa actuală, în țara 
noastră, este de dorit ca, 
în primul rînd, atenția să 
tie îndreptată spre lucrările 
de ameliorare a animalelor 
autohtone (bovine, ovine, 
suine, galinacee). Trebuie 
să încurajăm însă și ini
țiativa creatoare a 
cetătorilor 
pentru a 
tipuri noi 
pun Ia 
lor lor, pe lîngă 
multilaterale de 
generală și alimentația a- 
nimalelor,' o temeinică pre
gătire teoretică și practică 
în domeniul geneticii.Zootehnia s-a emancipat faza empirismului ba-

postuniversitare, 
nivel superior.în cercetarea sîntem de părere momentul de aposibilitatea conjugării eficiente a eforturilor geneticienilor ce lucrează în diferite ramuri ale științei a- gricole (vegetale și animale), iar roadele nu vor în- tîrzia să se arate.

unei 
stare de

cer-
pasionați care, 
crea 

de 
baza

rase și 
animale, 

lucrări- 
cunoștințe 
zootehnie
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Spectroscopia
în industrie

sînf condifionatefelor
structura lor atomică și 
leculară. De aici rezultă 
portanța fundamentală

Caracterul nedesfrucfiv, rapid 
și cu un consum infim de 
substanță, face ca analiza 
spectroscopică a oțelurilor, 
fontelor ș. a. să devină o 
practică zilnică în oțelării, în 
uzinele în care se prelucrea
ză metalele, în conirolul pie
selor finite etc. în industria 
chimică și petrochimică, spec
troscopia în infraroșu și în 
ultraviolet joacă un rol fun
damental în toate fazele pro
ceselor de producție, de la 
controlul purității materiei 
prime, pînă la analiza sub
stanței finale complexe, obți
nute în aceste ramuri. Spec- 
troscopul nu poate lipsi da
că vrem să obținem o pro
ducție de calitate.

Posibilitățile spectroscopiei 
nu se opresc însă nici aici. 
Ea va permite, într-o fază 
mai înaintată, cu ajutorul u- 
nor spectromefre de analiză 
care vor transmite datele ob
ținute spre diferite aparte, 
dirijarea automată a unor 
procese de fabricație In in
dustria chimică.

de 
mo- 
im- 

a 
spectroscopiei, ca metodă de 
cercetare în toate domeniile 
științelor naturii, cît și în a- 
plicațiile acestora în știință 
și tehnică. Cu drept cuvînt 
s-a spus despre spectroscop 
că este un aparat universal 
ca întrebuințare și scopuri, 
îndreptat spre asfrele cerești, 
el ne poate relata ce ele
mente conțin ; în 
ajută să constatăm Impurități 
în oțeluri ; cu el recunoaș
tem structura unor molecule 
noi, sintetizate de chimia or
ganică ; îl înfîlnim în la
boratoarele de biologie, în 
fabricile de produse chimice, 
în industria pieselor semicon
ductoare, în laboratoarele de 
medicină legală etc.

Domeniul spectral în care 
se lucrează trebuie ales du
pă caz. Pentru substanțele
colorate, spectroscopia în
domeniul vizibil poate să ne 
dea informații prețioase ; 
pentru cele incolore se face 
apel la spectroscopia în in
fraroșu sau în ultraviolet. 
Apa, de exemplu, este inco
loră pentru lumina vizibilă, 
ea absoarbe însă puternic a- 
numife domenii din spectrul 
infraroșu. Acest fapt permite 
să detectăm urme invizibile 
de vapori de apă în atmos
feră. Ozonul este un gaz in
vizibil, dar cu spectroscopia 
în ultraviolet îl putem detec
ta, pentru că absoarbe raze 
din acest domeniu spectral. 
Se știe că ozonul se formea
ză din oxigen în straiele su
perioare ale atmosferei, sub 
acțiunea radiației solare ul
traviolete pe care o absoar
be, protejînd 
tul de această 
culoasă.

Cu ramura 
troscopiei pe 
mit-o spectroscopie hertzia- 
nă, deci cu ajutorul micro-
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diferitele domenii de a le a- 
naliza compoziția și descifra 
structura.

Spectroscopia se afirmă și 
la noi ca o principală me
todă de analiză și control în 
industrie. în acest scop, Co
misia de spectroscopie a A- 
cademiei Republicii Socialis
te România «rganizează 
cursuri, consultații, vizite la 
fabrici, conferințe, pentru a 
ajuta întreprinderile In
dustriale să-șl organizeze la
boratoarele de spectroscopie.

undelor, se poate studia cu 
succes structura substanțelor 
care au proprietăți magneti
ce. Prin urmare se poate spu
ne că nu există substanță 
sau material care să scape 
posibilității spectroscopiei de

Toafe substanțele — ga
zoase, lichide sau so
lide — pot fi cerce
tate cu ajutorul lumi
nii. In anumite condi
ții ele o emit sau o 
absorb. Prin lumină trebuie să 

înțelegem nu numai cea vizi
bilă, ci și cea invizibilă : ra
zele infraroșii, cu lungimi de 
undă mai mari, și cele ultra
violete, cu lungimi de undă 
mai mici decît lumina vizibi
lă. Există însă și o ramură 
pe care am numit-o spectro
scopie hertziană, deoarece 
cercetează substanțele cu 
unde din domeniul radioteh- 
nicii. Pe ce se bazează 
această posibilitate de cerce
tare a substanțelor cu ajuto
rul luminii ?

Răspunsul este simplu șl 
dat de teorie : trecerea ato
milor sau moleculelor 
substanțe dinfr-o
energie în altă stare de e- 
nergie se face cu emisie ori 
cu absorbție de lumină, adi
că de unde electromagneti
ce. Cu cît diferența de e- 
nergie între cele două stări 
este mai mare, cu atît lumi
na emisă sau absorbită se 
situează mai spre violet sau 
ultraviolet ; cu cît diferențele 
sînf mai mici emisia sau ab
sorbția se deplasează înspre 
roșu sau infraroșu, sau chiar 
spre domeniul microundelor 
hertziene. Totalitatea tran
zițiilor între diferitele stări 
de energie ale atomilor sau 
moleculelor substanței stu
diate ne dă spectrul acelei 
substanțe. Spectrul substanței, 
obținut în condiții date, este 
întotdeauna același și ser
vește la identificarea sigură 
a substanței respective. De 
aici o primă importanță a 
spectroscopiei, ca metodă de 
analiză pentru identificarea 
substanțelor. Dar spectrosco
pia poate mai mult.

Ea ne permite, cu ajutorul 
teoriei, să știm ce se pe
trece în atomi și molecule în 
momentele cînd se emite și 
se absoarbe lumină. Spec- 
troscopistul poate „vedea* 
ce salturi fac electronii în a- 
tomi, cum vibrează atomii în 
molecule și cum se rotesc 
moleculele în substanțele ale 
căror spectre le-a obținut la 
spectrografe sau spectrome
fre. Astfel, el poafe să-și dea 
seama cum sîrrf așezați e- 
lecfronii în atomi, atomii în 
molecule, moleculele în sub
stanța cristalină, obținînd in
formații precise asupra struc
turii materiei.

Proprietățile mecanice, ter
mice, electrice ale substan-

uzine ne

Lampa de mină cu radioizotopi poate funcționa, cu o singură încărcătură, ani 
de zile fără baterii și fără a li conectată la rețea. Ea a fost realizată Ia Institutul 

de cercetări miniere din Budapesta

nouă a spec- 
care am nu-

Pitecantrop

Neandertalian

Homo Sapiens

Australopltea

|< < ■
■

«
Prin însămînțarea artificială a unor prepelițe cu sper
mă de la cocoși Leghorn alb, Cornish negru și New 
Hampshire, geneticienii japonezi au obținut hibrizi care 
prezintă caractere ereditare utile ale ambilor părinți

Prepelița șl cocoșul Leghorn o familie ?

¥ălul de întuneric acoperă obîrșia omului se risipește treptat, știința pătrunde tot mai adine vremurile vechi care preced istoria scrisă, lămurind multe semne de întrebare. încă în secolul al XVI-lea, italianul Mercatti a cutezat să afirme că pietrele „căzute din cer“, păstrate la loc de cinste în colecțiile Vaticanului, nu ar fi altceva decît1 unelte ale oamenilor primitivi, înainte ca aceștia să fi cunoscut metalele. Dar au trebuit să treacă alte patru secole, pînă ce, în 1859, s-a stabilit că uneltele de piatră găsite la Abbeville, pe valea rîului Somme, în Franța, erau contemporane cu marile mamifere, de mult dispărute de pe suprafața pămîntului. în a- ceeași perioadă, Darwin, fundamentîndu-și teoria e- voluției, a integrat și pe cm în evoluția generală a lumii animale, ca descendent al unor maimuțe antropomorfe. Care sînt însă verigile trecerii de la maimuță la om ? Cînd a avut loc această trecere ? A- cestea sînt întrebări la care antropologia, prin cercetările ei, prin interpretarea descoperirilor, încearcă să dea răspunsul.Un puternic impulsdat cercetărilor descoperirea, pe la mijlocul secolului trecut, pe valea Neanderului, în Germania, a unei calote craniene. La început, se considera că a- cest craniu voluminos, dar cu o capacitate mică pentru creier, cu fruntea teșită și proeminente arcade supraorbitale, ar reprezenta un caz patologic, craniul unui idiot. Au urmat însă numeroase descoperiri de resturi fosile asemănătoare în Europa, Africa și Asia. A ieșit la iveală că este vorba de primitiv : Cum s-a la el?După teoriile lui Darwin, veriga lipsă între om și maimuțele antropoide trebuie să fi trăit undeva, prin insulele Indoneziei. Un tî- năr medic olandez, Eugen Dubois, a plecat în Indonezia să caute acea făptură ipotetică. Săpînd ani în șir în Sumatra, apoi în Java, a descoperit în apropierea satului Trinil, în 1891, resturi fosile ale unui om- maimuță : tot o calotă craniană, dar și un femur, aces-

a

animalele domestice reprezintă o necesitate deosebită. Pentru a da roadele 
scontate, este necesar ca 
selecția genetică să acțio
neze în continuare pe a- 
ceeași populație de ani
male, dar concomitent cu 
o alimentație complexă și 
rațională.Rezultatul selecției depinde de intensitatea selecției și de corelațiile dintre gene, știut fiind că acțiunea unora dintre nu transmiterea însușiri, multora. Pe de altă parte, selecția unei însușiri atrage după sine, în dezvoltare

influențează unei ci chiai
! gene numai singure a mai

zat ps observații disparate. Ea își trage astăzi izvorul din experimentări riguros științifice și, în special, din cele de genetică. Progresele considerabile obținute în domeniul geneticii animale au făcut ca, în alte țări, predarea acesteia la facultățile ce pregătesc specialiști pentru sectorul zootehnic să se facă separat de alte discipline. Considerăm că este necesar 
ca și în țara noastră să se 
studieze posibilitatea extin
derii predării acesteia ca o 
disciplină de sine stătătoa
re. O altă formă de pregă
tire ar fi organizarea de 
cursuri de specializare

același tip de om neandertalienii. ajuns însă pînă

ta din urmă asemănător cu cel omenesc, demonstrînd că acea făptură era în stare să umble vertical. L-a botezat Pithecantro- pus erectus, adică omul- maimuță care poate merge drept. Mai apoi, resturi fosile de pitecantropi au fost descoperite în China, la Ciu-ku-tien. A- cest tip, denumit Sinanthropus pekinensis, cunoscuse utilizarea focului. Paleontologul chinez W. A. Pei a descoperit numeroase resturi fosile de sinan- tropi.în problema originii și evoluției omului a făcut mare vîlvă descoperirea u- nor forme umane cu ca-

C. S. NICOLÂESCU-PLOPȘOR 
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Republicii Socialiste Româniade timp în care trăiseda erau zorile epocii paleolitice, aproximativ 2 300 000 de ani în urmă, după cum arată determinările tode radioactive.în 1961 au fost perite rămășițe de lopiteci și la nord cui Ciad, în Sahara, apoi în valea Iordanului, demonstrînd că australopitecii au depășit hotarele A- fricii. Trebuie de altfel încadrate în familia austra-

cu me-desco- austra- de la-

zată prin unelte realizate din oase, coarne și dinți de animale. Ei au trecut cu timpul la crearea celor mai simple unelte de piatră cioplită, aparținînd perioadei denumite „cultura de prund“. După cum arată descoperirile privind culturile de prund, australopitecii s-au întins peste întreaga Africă, partea de sud a Europei și sud-estul Asiei, desfășurîndu-și existența de-a lungul unei pe-
• PIETRE CĂZUTE DIN CER? ® EVOLUȚIA CAPACITĂȚII

2> ■>

CRANIENE • VERIGA DINTRE REGNUL ANIMAL SI
LUMEA UMANA
ȚÂRII NOASTREractere mai vechi decît ale pitecantropilor. în 1924, Raymond Dart a găsit lîngă Taungs, în Bechuana- land, un craniu de copil, socotit la început că ar fi aparținut unei maimuțe, a- vînd totuși unele caractere net umane ; a fost numit Australopithecus africanus. Au urmat, tot în .Africa, alte descoperiri, la Sterk- fontein, la Makapansgat și Koomdraai, care demonstrează că australopitecii, folosind unelte de os, e- rau capabili de activități intenționate și că, astfel, după părerea lui Dart, ar reprezenta veriga care s-a desprins prima de regnul animal. Unii arheologi însă concep să dea calificativul de unealtă doar celor, lucrate din piatră. Susținerea lui Dart că australopitecii sînt făuritori și mînui- tori de unelte, și-a găsit confirmare deplină în 1959, cînd cercetătoarea engleză Maria Leakey a făcut, în defileul de la Ol- clowai, în Tanganica, o descoperire considerată senzațională : un craniu și alte oseminte de australo- pitec, în asociere cu unelte de piatră cioplite. Pe temeiul acestor descoperiri, australopitecul de la Oldo- wai a putut fi socotit om, dîndu-i-se numele de Zin- janthropus, adică omul Africii de răsărit. Perioa-

® AUSTRALOPITECI PE PÀMÎNTUL

lopitecilor și resturile fosile găsite într-o peșteră din provincia Kwangsi din sudul Chinei. în Europa, descoperiri de aceeași natură s-au făcut în 1958 în peștera de la Vallonnet din apropiere de Monte Carlo. Ar trebui menționate și cele de la Tegellen din O- landa, unde au fost găsite oase sparte, demonstrînd o activitate intenționată, datînd din perioada austfa- lopitecilor.Analizînd cunoștințele la care s-a ajuns pînă în clipa de față cu privire la obîrșia și evoluția omului, putem spune că perioada de formare a lui îmbrățișează cel puțin 2 000 000 de ani, în care se pot deosebi patru trepte succesive, co- nu numai unor : de evoluție dar și unor ce în ce mai

rioade de cel puțin un milion și jumătate de ani.în antropozoicul mijlociu apar pitecantropii a căror capacitate craniană ajunge pînă la 1 000 cm c. Aceștia foloseau unelte de piatră cioplită, mai evoluate, de genul celor găsite la Abbeville și Saint- Acheul (Franța). Ei au fost răspîndiți în sudul Asiei, în jumătatea de sud a Europei și în întreaga Africă.

Dezvoltarea lor în timp a- coperă circa 300 000-400 000 de ani.Al treilea stadiu este cel al neandertalienilor, a căror capacitate craniană a- junge la 1 200—1 400 cm c. Ei știu să aprindă focul, nu numai să se folosească de cel natural, sînt primii purtători de lance, realizează din așchii de cremene u- nelte ascuțite și tăioase.Ultimul stadiu este cel denumit homo sapiens, a- dică al oamenilor fosili a- semănători cu cei actuali. Capacitatea craniană nu a mai înregistrat salturi, ca în etapele anterioare, volumul este aproape același, s-a perfecționat însă structura creierului și centrilor nervoși. Ei sînt purtători ai unei culturi din ce în ce mai evoluate.E interesant de observat că între aceste patru stadii ale evoluției nu s-au putut stabili faze de tranziție. Ele apar ca niște salturi calitative, datorate perfecționării proceselor de muncă socială, specifice o- mului. Urmarea a fost dezvoltarea creierului și transformarea înfățișării fizice a omului pînă la asemănarea omului fosil cu oamenii din zilele noastre.în încheiere, vrem să ne oprim și asupra contribuției științei românești în a- ceastă problemă. Descoperirile de la Bugiulești, în raionul Oltețu, regiunea Oltenia, au arătat că pe țărmurile unui golf al lacului Getic a trăit, pe la

începutul perioadei antro- pozoice, cu circa 2 milioane de ani în urmă, o hoardă de oameni-maimuță. Semnele arată că erau vînători și hoitari. Știau să spargă oasele pentru extragerea măduvei, se foloseau de unelte de os, aidoma cu cele din peșterile australopitecilor din sudul Africii, demonstrînd și aici desfășurarea unor activități intenționate. Rămășițe ale culturii de prund s-au găsit apoi pe valea Dîrjovului, pe valea Dîm- bovnicului. în regiunea Argeș, pe valea Oltului la Fărcașele, pe valea Homor- cea și Valea Mare, la Bu- giulești — Oltenia, rela- tînd despre prezența unor australopiteci de pe o treaptă de „cultură“ oarecum superioară.Recent, la sfîrșitul lunii octombrie, țara noastră a fost vizitată de către prof, emerit Raymond Dart de la Universitatea de la Jo- hanesburg din Africa de Sud, primul descoperitor al australopitecilor și recunoscut ca o autoritate științifică în problemele de început ale antropogenezgi. Examinînd materialele Çsi locurile de descoperire din valea Dîrjovului, a confirmat punctul de vedere al cercurilor noastre științifice că în aceste locuri au trăit cu multe sute de mii de ani în urmă triburi de australopiteci, acea primă verigă de oameni primitivi care face legătura între regnul animal și lumea umană.

respunzînd i stadii fizice progresivă, culturi din dezvoltate.La bază trebuie să se fi găsit australopitecii, prima formă ce marchează trecerea de la animal la om. Ei trebuie să fi fost vînători și hoitari, bipezi. Capacitatea lor craniană era în jur ■ de 600 cm c. Reprezentantul lor cel mai evoluat era Zinjanthropul, cu capacitatea craniană de 650 cm c. Ei pot fi considerați făuritori și purtători ai unei prime „culturi“, caracteri-
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Primirea la C. C. al P. C. R. 
a tovarășului S. MikunisTeri, tovarășii Paul Niculescu Mi- zil, membru al Comitetului Executiv, secretai- al C.C. al P. C. Român, și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P. C. Român, au primit la C.C. al P.C.R. pe tov. S. Mikunis,

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. F. IugoslaviaVineri la amiază, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Jakșa Petrici, a oferit o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Au participat Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, Emil Dră-

Sosirea unei delegații a Marelui Hural Popular 
al R.P. MongoleLa invitația Marii Adunări Naționale, vineri seara a sosit în Capitală o delegație a Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, condusă de acad. Bazarîn Șirăndăv, membru al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, vicepreședinte al Marelui Hural Popular, președintele Academiei de științe a R. P. Mongole.Din delegație fac parte deputății Bazarîn Dămbărel, prim-ad- junct al ministrului sănătății, Daș- dorjin Damdin, președintele Comitetului executiv al Huralului de deputați din aimacul Hubsgul, membru al comisiei juridice a Marelui Hural Popular, Bodîn Radnaa, c'-'retarul comitetului de partid al somonului Undur Ulan din aima- cul Arhangaisk, Nugamanî Zalil, Erou al Muncii din R. P. Mongolă, maistru la minele din Nalaika, Burănhughin Janciv, Erou al Mun

Vizitele delegației Seimului R. P. PoloneVineri dimineața, delegația Seimului R. P. Polone, condusă de Jan Karol Wende, vicemareșal al Seimului, s-a întîlnit la Palatul Marii Adunări Naționale cu acad. Ștefan S. Nicolau și Kovacs Gyorgy, vicepreședinți ai M.A.N., precum și cu președinții unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale. >
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a parlamentarilor polonezi, am-

Âzi după amiază

Patinoarul Floreasca 
își deschide porjilePatinoarul artificial Floreasca își deschide porțile astăzi după amiază la ora 18,30. Programul de funcționare pentru public va fi următorul : în zilele de lucru între orele 10—12; 12,30—14,30 și 18,30—20,30, iar duminica între orele 10—13 ; 14—17 și 18—21. 

secretar general al Partidului Comunist din Izrael.Cu acest prilej, a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

gănescu, ministrul energiei electrice, membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și ai unor organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice și alți diplomați străini, (Agerpres)

cii din R. P. Mongolă, agronom al G.A.S. Jargalant din aimacul Central, Tșendsirengyn Terbriș, funcționar la Prezidiul Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, Gurjavin Erdene, funcționar la Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Mongole.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost în- tîmpinați de Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Mateescu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură al M.A.N., Ion Sandu, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, deputați ai M.A.N., funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față Togoociin Ghen- den, ambasadorul R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres) 

basadorul Republicii Populare Polone la București, Wieslaw Sobie- rajski a oferit o recepție. Au participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Necula și Ștefan S. Nicolau, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat, deputați în Marea Adunare Națională, oameni de artă și cultură, generali, ziariști.Au fost prezenți șefii unor misiuni diplomatice. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
LOTO

La tragerea Loto din 26 noiembrie 
1965 au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 79 35 16 71 62 58 17 26 
25 47. Premii suplimentare : 46 53 67

Fond de premii : 876 600 lei.

Semnarea unui protocol 
româno-sovieticLa 26 noiembrie a.c. s-a semnat la București un protocol prin care se prevede livrarea de către Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice a asistentei tehnice și echipamentelor necesare laboratorului de încercări la mari puteri de rupere de la uzina Electroputere- Craiova- Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Cîm- peanu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea sovietică de I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. la București.

albanez „Primii ani“

de gală cu filmul „Primii producție a studiourilor a- țări.spectacol au participat

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Albania, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara la cinematograful „Republica“ din Capitală un_spec- tacol ani“, cesteiLaEduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mih- nea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au luat parte, de asemenea, Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania la București, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, a luat cuvîntul regizorul Sergiu Nicolaescu care a prezentat publicului delegația de cineaști din R. P. Albania compusă din Fatmir Gjata și Pir o Mani, prezentă în țara noastră cu acest prilej. (Agerpres)
Sărbătorirea artistului 
emerit Mișu Fotino dea 60 a Artis- la Tea-Cu prilejul sărbătoririi ani de activitate teatrală tului Emerit Mișu Fotino, trul de Stat din Brașov a avut loc vineri seara un spectacol omagial. La reușita spectacolului și-au dat concursul artiști bucureșteni precum și numeroși actori al Teatrului de Stat din Brașov.
Conferirea de titluri, ordine și medalii 

ale Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, pentru activitatea didactică și științifică îndelungată, contribuția la dezvoltarea științei medicale românești și merite deosebite în învățămîntul superior medical și pentru activitatea desfășurată în cadrul clinicilor, prin decrete ale Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România s-a conferit titlul de „medic emerit al Republicii 
Socialiste România“ tovarășilor Barbu Zeno, Doczy Paul și Vasile Săbădeanu ; „Ordinul Muncii“ clasa I tovarășului Csögör Ludovic ; 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a tovarășilor : Andér Zoltân, Dane

Institutul de medicină si farmacie
din Tg. Mureș la a 20-a a niversare

(Urmare din pag. I) spus : Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară cunoaște astăzi o înflorire fără precedent. Au fost create posibilități largi pentru ca fiecare om al muncii, indiferent de naționalitate, să-și afirme talentul și capacitatea sa creatoare, să-și valorifice cunoștințele și aptitudinile. Bilanțul bogat al realizărilor statului nostru înscrie la loc de cinste înfăptuirile din domeniul științei și al învățămîntului superior. înființarea în urmă cu 20 de ani a Institutului de medicină și farmacie este încă o dovadă în această direcție, o mărturie a grijii partidului și guvernului pentru dezvoltarea învățămîntului superior. în pragul celui de-al III-lea deceniu de activitate fructuoasă, a spus în încheiere vorbitorul, urăm din toată inima Institutului medi- co-farmaceutic noi succese în întreaga sa activitate pusă în slujba poporului, a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.în cuvîntul său, tovarășul Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, a subliniat că unul din obiectivele importante ale politicii partidului și statului nostru a fost și este ridicarea la un înalt nivel a învățămîntului de toate gradele. Prin măsurile luate, învățămîntul a fost reorganizat corespunzător noilor cerințe ale economiei și culturii socialiste și a devenit accesibil tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate. Ca urmare a îndrumării și sprijinului permanent acordat învățămîntului de către partid s-a dezvoltat și activitatea didactică și științifică din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. O expresie a acestei dezvoltări o constituie și creșterea continuă a institutului dv.La grija manifestată de către partid, Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș a răspuns prin realizări remarcabile. Rodnica activitate a colectivului de cadre didactice și studenți din institut se caracterizează prin devotamentul cu care medicii și farmaciștii absolvenți ai acestui institut s-au încadrat alături de ceilalți colegi din țara noastră în activitatea plină de răspundere pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii, exercitîn- du-și cu competență profesiunea, în încheiere, ministrul învățămîntului a urat întregului personal și tuturor studenților institutului noi

Margareta, Gündisch Mihail Iuliu, Kelemen Ladislau, Lâszlo Ioan, Maros Tiberiu, Reicz Gabriel, Uj- väry Emeric, Vilhelm Edmund Kund Koman, Iosif Iosif Togănel ; 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România“ clasa a IV-a tovarășilor : Antalffy Andrei, Pâpay Zoltân, Spielmann Iosif, Széva Ioan ; Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România“ clasa a V-a tovarășilor : Arsenescu Gheorghe, Csizer Zoltân, Gross Frederic, Hor- vâth Nicolae, Izsâk Victor, Naftali Zoltân, Iosif Ștefan Csidei, Cornel Isidor Ciugudean.S-a conferit, de asemenea, „Medalia Muncii" unui număr de 25 de tovarăși. 

și mari realizări în activitatea lor viitoare.Din partea Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale a luat cuvîntul tov. Ion Moraru, secretar general în acest minister. La obținerea multora din succesele pe tă- rîmul ocrotirii sănătății, a spus el, o contribuție importantă au adus-o absolvenții și cadrele didactice din institutul dv. Munca rodnică de cercetare științifică dusă de profesorii, conferențiarii, asistenții din Tg. Mureș a însemnat un real a- port la creșterea prestigiului cadrelor didactice și a institutului dv., contribuind în același timp la îmbogățirea patrimoniului științei medicale românești. în încheiere, vorbitorul a spus : Rezultatele de pînă acum conving de devotamentul, abnegația și entuziasmul cu care cadrele didactice și întregul personal sanitar din institutul dv. muncesc pentru îndeplinirea mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. în îmbunătățirea continuă a asistenței medicale a oamenilor muncii din țara noastră.Vorbind în numele colegilor săi, studentul Alexandru Tarnovitz, din anul IV al Facultății de medicină, a arătat că vîrsta celor care urmează în acest an cursurile coincide cu vîrsta institutului. Trăim într-o patrie liberă, bogată și frumoasă, a spus el. Sîntem fiii unui harnic și talentat popor, ne formăm ca specialiști sub soarele luminos al socialismului. Profesorilor care ne înconjoară cu dragoste, care veghează anii noștri de ucenicie și ne transmit făclia științei, le aducem azi un cald omagiu. Cu deplina conștiință a răspunderii ce ne revine ca viitori medici și cetățeni, învățăm cu sîrguință, sîntem animați de dorința de a ne îmbogăți și mai mult cunoștințele științifice și practice pentru a ne putea îndeplini misiunea nobilă de a veghea la sănătatea oamenilor muncii, de a fi mereu la înălțimea încrederii pe care partidul și statul nostru ne-o acordă zi de zi.Cuvintelor spuse de Alexandru Tarnovitz li s-au alăturat cele ale studentei Olivia Petru, din anul I al Facultății de farmacie, care, după ce a exprimat recunoștința pentru viitorul luminos pe care îl are studențimea ca urmare a grijii permanente și dragostei părintești pe care le-o poartă partidul și guvernul tării noastre, s-a angajat în numele studenților mai tineri din acest institut să folosească din plin condițiile optime create, să ța pentru medici de ai patrieiO solemnitate ca cea de astăzi este o serbare de bucurie care prilejuiește o reverificare a forțelor, o optimistă scrutare în viitor și întîi de toate o expresie a recunoștinței față de Partidul Comunist Român și de poporul nostru muncitor — a spus dr. Paul Doczay, șeful catedrei de medicină internă a institutului. Urmăresc cu atenție și vă mărturisesc cu multă simpatie comportarea tineretului studios. Pe lîngă pregătirea profesională a tinerelor cadre, educarea în spiritul umanismului, al patriotismului este o sarcină de onoare pentru noi, care trebuie să. se împletească ca un fir de aur în întreaga activitate 

învețe cu toată sîrguin- a deveni farmaciști și valoare, cetățeni demni, noastre socialiste.

a corpului didactic. Rezultatele și experiența dobîndite ne-au confirmat pe deplin că în institut s-a format un colectiv sudat de cadre didactice, români, maghiari și de alte naționalități, unite de aceleași scopuri și năzuințe — formarea de cadre medicale temeinic pregătite, devotate patriei noastre socialiste.Institutul nostru, a spus prof. dr. Vasile Săbădeanu, șeful catedrei de oftalmologie, a îndeplinit — și credem că cu cinste — un rol important, rolul pentru care a fost creat, acela de a contribui la satisfacerea nevoilor de ocrotire a sănătății în patria noastră socialistă, prin știința pe care a acumulat-o, prin medicii pe care i-a format. Privesc acest prezent prin perspectiva celor 20 de ani și îmi apare îndeplinirea unui vis al meu și al tuturora înțelegerea și înfrățirea în care conlucrează oameni diferiți ca naționalitate, dar uniți în idealuri, oameni porniți pe un drum comun — drumul înfloririi patriei noastre scumpe, drumul fericirii poporului nostru. Cred că și din acest punct de vedere, Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș și-a îndeplinit cu vrednicie rostul.Luînd cuvîntul în continuare, dr. Pal Andras, medic, absolvent al institutului, a spus : în aceste clipe mă gîndesc cu recunoștință la dascălii noștri care în frumoșii ani ai studenției ne-au învățat, ne-au insuflat interes pentru știință, pasiune pentru profesia nobilă de medic. Am fost educați ca cetățeni demni ai țării noastre, ne-au sădit în inimi dragostea fierbinte pentru Partidul Comunist Român, pentru poporul nostru muncitor. Sînt mîn- dru că pe baza celor învățate îndeplinesc sarcina de a îngriji sănătatea oamenilor muncii din circumscripția méa.După ce a vorbit despre activitatea obștească și educativă a intelectualilor de la sate, vorbitorul 
a încheiat adresînd studenților u-Cu prilejul aniversării a 20 de medicină și farmacie din Tg. Mureș, cadrele didactice și studenții, întregul personal exprimă cele mai calde mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România pentru dragostea și grija manifestate față de institutul nostru, pentru minunatele condiții de muncă și de viață care ne-au fost asigurate.Expresie a politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș a cunoscut o continuă dezvoltare. în institutul nostru învață împreună înfrățiți peste 1000 de studenți români, maghiari și de alte naționalități care se pregătesc pentru viitoarea lor profesiune de medici și farmaciști.Pe lîngă munca de instruire și educare a studenților, corpul nostru profesoral desfășoară o activitate științifică tot mai bogată, aducîndu-și contribuția la rezolvarea unor probleme majore ale științei și practicii medicale.Cuvintele calde adresate nouă prin telegrama de salut a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, distincțiile acordate cu prilejul aniversării institutului constituie o nouă dovadă a aprecierii de care se bucură munca noastră, constituie un nou îndemn pentru intensificarea activității noastre didactice și științifice.Exprimîndu-ne atașamentul profund față de politica înțeleaptă a partidului nostru, ne angajăm să contribuim cu toată priceperea și capacitatea la traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R ocrotirii sănătății și cercetării științifice, să dăm țării medici bine pregătiți, devotați trup și suflet poporului, scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Telegrama a fost primită cu îndelungi și puternice aplauze. întreaga asistență, în picioare, a o- vaționat pentru conducerea partidului și statului nostru.A urmat un program artistic susținut de formațiile studențești din localitate. 

rarea să muncească cu perseverență și să-și însușească cunoștințe temeinice, atît teoretice cit și practice, în așa fel încît la terminarea facultății să-și poată îndeplini cu succes obligațiile față de poporul muncitor.Prof. dr. Aurel Moga, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Cluj, a transmis salutul institutelor similare din țară.Salutul Universităților din Iași, București, Cluj și Timișoara a fost transmis de prof. dr. Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara.în timpul adunării s-a comunicat că pe adresa institutului au sosit numeroase telegrame de salut din partea unor instituții culturale și a unor cunoscute personalități ale vieții științifice.S-a dat apoi citire Decretului Consiliului de Stat privind acordarea de titluri, ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor lucrători ai institutului.De asemenea, au fost acordate diplome și insigne de „evidențiat în munca medico-sanitară“ unor medici și tehnicieni.După înmînarea distincțiilor, tov. Mihai Gere, în numele C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le sănătate și noi succese în activitatea viitoare.în numele celor distinși au răspuns Zeno Barbu Și Pâpay Zoltân care au mulțumit pentru înalta cinste ce li s-a arătat, asigurînd conducerea de partid și de stat că își vor închina și în viitor toată capacitatea de muncă și priceperea nobilei misiuni de apărare a sănătății omului.în încheierea adunării s-a dat citire unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România de către corpul profesoral, studenții și întregul personal al institutului, în care se spune : ani de la înființarea Institutului de

Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, la sediul institutului s-a deschis expoziția „Aspecte din viața și activitatea Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș în cei 20 de ani de activitate", (Agerpres)'

La ce nivel 
e folosită tehnica 
întreprinderilor

(Urmare din pag. I)S-a confirmat în practică cît esta 
de important ca conducerile între- 
ppnderilor să se bizuie pe inițiativa 
colectivului în acțiunea de iolosire 
mai bună a capacităților de pro
ducție. Anul acesta. întreprinderea de carton asfaltat a primit din partea forului tutelar sarcina de a fabrica o cantitate suplimentară de 1 600 000 m p tapete semilava- bile, cerute la export. Fără a analiza în prealabil posibilitățile, conducerea întreprinderii a fost de părere că. efectiv, nu este cu putință să se realizeze acest spor de producție. Comitetul de partid nu a fost însă de acord cu acest punct de vedere. La propunerea sa, conducerea tehnico-administrativă a organizat o largă consultare cu muncitori fruntași în producție, maiștri și ingineri. Soluția a fost găsită și comanda a fost aproape in îr3regime realizată.

Biroul comitetului orășenesc de 
partid consideră că mai sînt încă 
multe de făcut pentru utilizarea 
completă a capacităților de pro
ducție în unitățile industriale. Este o concluzie pe care am desprins-o cu prilejul analizei rezultatelor economice pe trei trimestre și stabilirii măsurilor care se impun pentru realizarea planului pe întregul an și pregătirea temeinică a producției din primul an al șe- senalului.Intr-un șir de cazuri s-a dovedit că gradul de utilizare a mașinilor și agregatelor nu se ridică nici acum la nivelul posibilităților, datorită „strangulărilor" la anumite operații sau în unele sectoare ale producției. O atare situație s-a constatat anul acesta la fabrica de ciment „Victoria socialistă“. Aici s-au construit, în

mnwnSSSZSGESultimii, ani, trei linii noi de ciment. Conducerea întreprinderii și organizația de partid nu au urmărit însă cu perseverență ca toate agregatele să lucreze la parametrii stabiliți. La morile de ciment, ca și la operația de însăcuire și încărcare a producției în vagoane, se lucrează și azi cu randament scăzut.Comitetul orășenesc de partid nu a stat cu brațele încrucișate în fața unei asemenea stări de lucruri. Nu de mult, un colectiv de specialiști ai comisiilor economice ale comitetelor regional și orășenesc de partid a studiat amănunțit situația la fața locului, constatînd serioase neajunsuri în organizarea producției, în întreținerea, repararea și exploatarea agregatelor. Concluziile și recomandările colectivului au fost dezbătute cu activul comitetului de partid al fabricii și, pe baza lor, s-au întocmit planuri concrete de măsuri aflate în curs de aplicare. Printre altele, s-a întărit asis
tența tehnică în schimburile II și 
Iii, unde apăreau cele mai dese 
opriri în funcționarea agregatelor, 
în toate secțiile s-au repartizat pe 
schimburi maiștri mecanici și teh
nologi. Pentru scurtarea timpilor de 
reparații, piesele ce urmează să în
locuiască pe cele uzate se pregă
tesc dinainte ; s-a asigurat și un 
control mai riguros asupra calită
ții lucrărilor de reparații. Există totuși unele probleme, mai ales în legătură cu punerea la punct a instalației de însăcuire și încărcare a cimentului, care nu-și pot găsi soluționarea numai cu forțele colectivului și, de aceea, este nevoie de un sprijin mai substanțial din partea forului tutelar — Ministerul Industriei Construcțiilor — a pro- iectanților și furnizorilor de utilaje.Sînt și întreprinderi unde gradul de utilizare a mașinilor și agregatelor este scăzut datorită în special întreruperilor în funcționarea lor. Edificatoare în acest sens este situația de la întreprinderea de industrie locală „Turdeana“. Ea nu a livrat la timp anul acesta unele comenzi de balast, pietriș și piatră de construcție, în primul rînd din cauza deselor opriri ale utilajelor de bază — mai ales excavatoare. Se produce astfel o reacție în lanț, depășindu-se mult șl 

timpii de staționare a autobasculantelor pentru încărcare. Comitetul orășenesc de partid a cerut organizației de partid și conducerii întreprinderii să dea dovadă de stăruință pentru înlăturarea acestor neajunsuri care frînează eforturile colectivului în lupta pentru realizarea planului la toți indicatorii.Dacă în unele fabrici nu sînt folosite anumite capacități de producție, aceasta se datorește și insuficienței studieri de către forurile tutelare a necesităților de utilaje. în curtea fabricii de produse refractare „9 Mai“ stă de mai mulți ani sub cerul liber un colergang de măcinare, care cu timpul a fost descompletat ba de o piesă, ba de alta. Directorul întreprinderii ne-a prezentat un dosar plin cu adrese prin care se cerea forului tutelar să dirijeze acest utilaj în alte unități, unde eventual ar putea fi folositor. Intervențiile au rămas fără rezultat și utilajul se degradează.îndeplinirea sarcinilor sporite trasate de Directivele Congresului al IX-lea al partidului pentru viitorul cincinal presupune ca în toate întreprinderile să se folosească din plin capacitățile de producție, tehnica modernă de care dispun. Comitetul orășenesc de partid Turda va urmări și de aici înainte ca organizațiile de partid, conducerile tehnico-administrative să pună pe prim plan problemele legate de utilizarea cu z indici 
mereu mai înalțî a mașinilor și a- 
gregatelor, prin modernizarea și 
întreținerea lor în condiții ire
proșabile, prin reducerea întreru
perilor în funcționare și a duratei 
reparațiilor, prin ridicarea conti
nuă a calificării cadrelor.

Distracție cu aïtă»

(Urmare din pag. I) 
care poza ridicol pe fiecare paginii 
și oferea în trei cuvinte rețeta val
sului. Era un soi de „regulament de 
funcționare a picioarelor", o înși

ruire de pași, explicați sec și fard 
gust. De ce-ți pomenesc acest lu
cru ? Pentru că mă miră faptul că 
n-am văzut încă în librării un ma
nual de dans.

— Față de ritmul cu care apar 
(și dispar) noile dansuri, n-ar pu
tea fi niciodată actual.

— Greșești. Nu m-am gîndit la 
un „jurnal de modă", la un „rețe- 
tar", facil și școlăresc, ci la un cod 
al bunului gust, cu referiri la is
toria dansului, la artele înrudite, 
un mijloc foarte accesibil de edu
cație estetică. Au apărut cărți de
spre muzică și înțelegerea ei, de
spre artele plastice sau teatru. 
Foarte bine, dar despre arta dan
sului de ce nu apar ?

— Și totuși, tinerii dansează...
— Bineînțeles. Și mai ales în a- 

cest anotimp. Plimbările, sporturi
le s-au restrîns, orele libere se 
desfășoară, în mare măsură, în in
terior, între cei patru pereți ai ca
sei, ai sălii de spectacol. Nu întîm- 
plător elevii mei mi-au vorbit în 
ultimele zile de dans. Vor să dan
seze mai des.— Ii împiedică cineva ?

— Da și nu. Două mentalități 
opuse își dau mîna în chip para
doxal. Am întîlnit pedagogi și ac
tiviști culturali care spun : la vre
mea noastră noi nu dansam așa. 
Desigur, pentru că ritmurile de 
azi nu existau pe atunci. Ei uită 
însă că dansau tango, foxtrot, ceea 
ce reprezenta moda tinereții lor. 
Alții, dimpotrivă, susțin că tinerii 
trebuie să danseze cum vor, chiar 
dacă frizează citeodată cerințele 
esteticii și ale bunului simț. Am
bele atitudini mi se par la fel de 
greșite.

—• Totuși, dansul rămîne, în de
finitiv, un divertisment.

— Da, un divertisment, dar el 
poate deveni și o distracție cu 
artă. Și nu e vorba numai de edu
cația estetică ci, poate, și de edu
cație în general, de o anume doză 
de respect față de sine și față de 
cei din jur.

Profesorul a tăcut. Privea pe fe
reastră, fermecat de grația in
conștientă a fulgilor de zăpadă,

„Braccianti“ 
și „mezzadri“

(Urmare din pag. I)

cucerească prin luptă grea drep
turile. Și, pentru prima oară în 
acest an, alături de ei au venit și dij- 
mașii (mezzadri) într-o acțiune de so
lidaritate. Uniți, ei pot impune noi 
contracte de lucru mai avantajoase, 
precum și prevederi ale legislației 
sociale care să le vină în ajutor în 
caz de șomaj sau de boală”.

In urmă cu cîteva săptămîni am 
fost martorul unor scene emoționante 
în provincia siciliană Caltanisetta. în
tr-o dimineață, mii de pălmași din 
Mezzarino și Sommafino, două mici 
localități, au ocupat simbolic pentru 
cîteva ceasuri feuda Galiftano punînd 
sfăpînire pe cele 2 000 de hectare. 
Oamenii, împinși de nevoi, au 
venit laolaltă cu copiii, cu băfrînii, 
pentru ca prin gestul lor să atragă 
atenția autorităților asupra situației 
grele în care se află. Am stat la um
bra unui măslin și am ascultat cuvin
tele unui truditor al pămînfului din 
Riessi. „Și în regiunea noastră, spu
nea Gianbatista, guvernul a acordat 
fonduri pentru irigații, pentru cumpă
rarea de îngrășăminte necesare pă
șunilor și terenului cultivat cu ce
reale. Numai că proprietarul a folosit 
banii în construcții de case la oraș 
pentru a face speculă. Privește...” Și 
Gianbatista îmi arată zeci de hec
tare de pămînf lăsate în paragină.

Faptul relatat oglindește o situație 
existentă în multe locuri din sud. Deși 
au trecut 15 ani de la reforma agrară 
din 1950, cînd mai bine de 14 000 
de familii au primit pămînf pe care 
trebuie să-l plătească în termen de 
30 de ani, totuși există încă mari su
prafețe care stau nefolosite pentru că 
moșierii n-au nici un interes să fie a- 
plicată reforma. Dimpotrivă, profitînd 
de faptul că dețin mult pămînf, soli
cită de la stat credite cărora le dau 
apoi alte destinații.

în ultimii ani statul a acordat o a- 
tenție sporită problemelor agriculturii. 
S-au înregistrat progrese mai ales în 

domeniul extinderii mecanizării, al 
dezvoltării unor sectoare, printre care 
zootehnia, viticultura, creșterea citri
celor. în cadrul așa-zisului „plan ver
de nr. 1 ", în curs de 5 ani, statul a 
orientat fonduri în special spre îm
bunătățiri funciare. A crescut înfr-o 
oarecare măsură și numărul specialiș
tilor.

în momentul de față se află în faza 
de elaborare cel de-al doilea plan 
verde care are ca prevederi princi
pale îmbunătățirea asistenței tehnice, 
organizarea pieței, extinderea meca
nizării, progresul zootehniei și altele. 
Sînt incluse prevederi importante, 
dar aici, în convorbirile pe care le-am 
avut, se apreciază că traducerea lor în 
realitate nu va fi ușoară din pricina 
concentrării monopoliste care acțio
nează și în agricultură ca adversarul 
cel mai puternic al proprietăților mici 
și mijlocii. De altfel, chiar în proiec
tul de plan pentru 1966, la capitolul 
agricultură, fondurile prevăzute sînt 
mai mici cu 40,6 la sută în domeniul 
investițiilor față de 1965.

Acesta este unul din principalele 
motive pentru care în aceste zile 
au loc puternice acțiuni ale 
forțelor progresiste pentru a impune 
modificări „planului verde nr. 2”

Spuneam mai înainte că statul acor
dă credite pentru dezvoltarea agri
culturii. Există însă o anumită politică 
și în acest domeniu, care îi împiedică 
pe micii proprietari să intre în pose
sia fondurilor necesare. Cîteva cifre 
sînt semnificative. în ultimii trei ani, 
din cele peste 700 000 de cereri ale 
mezzadrilor și colonilor (acestea sînt 
forme ale dijmășiei), mai puțin de 
200 000 au fost rezolvate favorabil, în 
timp ce, din cele 97 000 cereri ale 
marilor întreprinderi agricole de tip 
capitalist, peste jumătate au găsit o 
soluționare rapidă, iar un sfert au fost 
rezolvate parțial, prin credite ceva 
mai mici decît cele solicitate. Aceas
tă politică a dus la faptul că o seria 
de lucrări urgente pentru irigații și îm
bunătățiri funciare, pentru dezvoltarea 
zootehniei, deși au fost începute, au 
trebuit să fie abandonate. Numai în 
sectorul zootehnic, deficitul a fost în 
primul semestru al acestui an de 158,1 
miliarde lire pe ansamblul agriculturii 
italiene, față de 141 miliarde în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. S-a înregistrat și o scădere con
siderabilă a forței de muncă ocupa
tă în acest sector ; mal bine de tnș 

milion de oameni au părăsit anul 
trecut lucrul cîmpului, numai o mică 
parte angajîndu-se în industrie, res
tul, adică marea majoritate, plecînd 
în emigrație peste hotare.

O trăsătură caracteristică a fră- 
mînfărilor sociale care au loc în 
regiunile agricole ale Italiei, cu deo
sebire în sud, în Sicilia și în Sardinia, 
o reprezintă acțiunile dijmașilor ră
mași încă sclavii instituției medievale 
a mezzadriei. Ei cer în primul rînd 
ca, la împărțirea recoltei, să se țină 
seama de prevederile unei legi din 
martie anul trecut, care stipulează ca 
cei ce muncesc pămîntul să primească 
circa 64—65 la sută din recoltă. A- 
ceasfa cu atît mai mult cu cît imensa 
majoritate a marilor proprietari nu 
vor să țină seama de preve
derile legii.

Pentru micul dijmaș din sud o ches
tiune de viață și de moarte este fo
losirea apei pentru irigarea pămîntu- 
rilor pîrjolite de vînful cald sirocco, 
ce suflă dinspre Africa. Problema a- 
pei constituie încă un mijloc nemilos 
de presiune din partea moșierilor, a- 
deseori aliafi cu mafia.

Am fost de curînd înfr-o comună 
din provincia Bari, Rutigliano îi spune, 
în imensa lor majoritate oamenii lu
crează aci în dijmă. Cu unul din ei, 
Salvatore M., am colindat cîmpul. 
Era un bărbat în jur de 40 de ani, 
care arăta mult mai în vîrsfă : „Anul 
acesta recolta n-a fost prea bună. Eu 
am primit doar 45 la sută din produse 
în loc de 60 la sută. Și în plus cît am 
cheltuit cu apa ?" Salvatore îmi arată 
cîteva pufuri arteziene.

— Ele aparțin primarului Moccla șl 
altor mari proprietari. Ei au primit 
credite de la stat, au executat lucrările 
și ne vînd nouă apa cerînd 3 500 lire 
pe oră. Pe un hectar de pămînf care 
trebuie irigat cel puțin de două ori 
în timpul secete, plătești și pînă la 
.130 000 de lire. De unde?

Recent, revista „Rinascita* à publi
cat trei pagini constate probleme
lor agriculturii Italiene. Tntr-un articol 
intitulat „între un plan verde și altul 
se adîncește criza agricolă” revista 
face o amplă analiză a carențelor 
care se manifestă în acest sector, 
arătînd că este necesară o nouă poli
tică de reformă agrară, lupta uni
tă a muncitorilor agricoli pentru a face 
față ofensivei marilor proprietari de 
pămînf.



Stare
excepțională

In Congo? LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).■ — Colonelul Leonard Mulamba, însărcinat de generalul Mobutu cu formarea noului guvern congolez, a început consultările cu reprezentanții celor 21 de provincii congoleze. Se anunță că vineri Mulamba a avut o convorbire cu fostul premier Chombe. Totodată el s-a întîlnit cu membrii fostului cabinet al premierului Evariste Kimba. Cu acest prilej, Evariste Kimba, destituit din funcția de prim-ministru, după lovitura de stat, a promis „formal“ să sprijine pe Mulamba în vederea formării viitorului guvern, anunță postul de radio Leopoldville. A- celași post de radio relatează că pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea excepțională și au fost interzise ceea ce noile autorități numesc „organizații subversive“. întreaga putere a trecut de fapt în mîinile unei junte militare formată din grupuri de generali și colonei.
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). într-un comunicat al autorităților militare congoleze, difuzat de postul de radio Leopoldville, se spune că fostul vicepreședinte al Congoului, Antoine Gizenga, a fost eliberat vineri dimineață.După cum se știe, Moise Chombe, care a preluat anul trecut conducerea guvernului, anunțase și el „eliberarea“ lui Antoine Gizenga. De fapt, Gizenga a fost transferat din insula Bolabemba stabilin- du-i-se un arest la domiciliu.

Conferința Organizației
Statelor Americane
0 ACȚIUNE NEAȘTEPTATA A

RIO DE JANEIRO 26 (Ager- pres). — Conferința ministerială a O.S.A. care-și desfășoară lucrările la Rio de Janeiro se apropie de sfîrșit. In cercurile observatorilor s-a menționat că, în cadrul lucrărilor pe comitete, s-a ajuns la un acord privind organizarea anuală a întîlnirilor miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale O.S.A., în locul actualelor preve-
Mitinguri în Cipru

A.

In favoarea
neamestecului

în treburile interne
NICOSIA 26 (Agerpres). — Vineri, în întreaga insulă, ciprioții greci au întrerupt pentru două ore munca, participînd la mitinguri în favoarea neamestecului în treburile interne ale Ciprului. Partici- panții la aceste mitinguri s-au declarat în sprijinul proiectului de rezoluție, depus de 25 de țări în' Comitetul Politic al O.N.U., în care se subliniază că Republica Cipru „trebuie să se bucure de suveranitate deplină, independență completă, fără nici un amestec străin în treburile sale interne“.

Fanfani în dezacord
cu poziția guvernului
italianROMA 26. Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : Revista „Espresso“ a publicat un interviu acordat de ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, care se află în prezent la New York, unde îndeplinește funcția de președinte al cèlei de-a 20-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Fanfani critică faptul că guvernul italian a dat instrucțiuni delegației sale la O.N.U., în probleme importante de politică internațională, fără a-1 consulta și pe el, care deține calitatea de ministru de externe al Italiei. Fanfani a subliniat că a intenționat de trei ori să-și prezinte demisia din funcția de minisțru de externe și a renunțat să se retragă din guvern numai în urma insistențelor președintelui Consiliului de Miniștri, Aldo Moro, și altor miniștri.Enumerînd problemele asupra

cărora nu este de acord cu poziția guvernului, Fanfani s-a referit printre altele la votul negativ al delegației italiene în problema reprezentării R. P. Chineze la O.N.U.Interviul lui Fanfani a declanșat interpelări în Camera Deputaților în legătură cu politica externă a guvernului- „Giornale d’Italia“ scrie într-un editorial: „In cadrul guvernului de centru-stînga se înregistrează două poziții diferite : socialiștii nu sînt de acord, dar se resemnează, acceptînd politica externă a Italiei, iar ministrul de ex- . terne în funcție se dezice în mod public de politica pe care el însuși trebuie s-o aplice“. Ziarul „Paese Sera“ subliniază că „există o mare frămîntare în cercurile politice : guvernul este în dificultate, iar majoritatea parlamentară este neliniștită“.

COLUMBIEI

deri prin care asemenea reuniuni au loc la fiecare cinci ani. De asemenea, au fost elaborate bazele u- nei reforme a statutului O.S.A. privind întărirea și acordarea autonomiei Consiliului interamerican economic și social.Cu toate eforturile depuse de delegația S.U.A. pentru a se evita discutarea intervenției militare în Republica Dominicană, această problemă a fost ridicată în ședința de joi a conferinței de delegația Columbiei. Potrivit relatărilor a- genției Associated Press, ministrul afacerilor externe al Columbiei, Castor Jaramillo Aruba, a prezentat un proiect de rezoluție care subliniază că „intervenția armată unilaterală care a avut loc în Republica Dominicană face să devină esențial ca participanții la conferință să reafirme principiu] neintervenției“. „Diplomații nord-ame- ricani — subliniază agenția — au rămas uimiți de acțiunea Columbiei, întrucît Jaramillo nici nu a menționat-o în convorbirile particulare avute cu secretarul de stat Dean Rusk“. Poziția Columbiei a fost sprijinită de delegația Republicii Dominicane, care, prin intermediul ministrului afacerilor externe, Jose Ramon Rodriguez, a declarat : „Delegația dominicană nu obiectează împotriva reafirmării principiului neintervenției, guvernul și poporul dominican pronunțîndu-se împotriva oricărei încercări de intervenție“.

note C. • •

Opi 11,

biciul și gratiile
Au plecaf din Senka. 

Nu erau puțini ; cifra 
exacta — 239. Tofi e- 
levi — mai mici și mai 
mari. Copii. Coloana 
lor s-a îndreptat spre 
Salisbury — reședinfa 
guvernului rasist al Rho- 
desiei. Tn capul coloa
nei, pe o pancartă 
mare, desfășurată, se 
putea citi : „Jos regi
mul rasist I’ Elevii rho- 
desieni au înțeles să-și 
exprime în felul acesta 
protestul împotriva de
clarării unilaterale a 
„independenței” — act 
care condamnă popu
lația africană la o to
tală lipsă de drepturi și 
la o cruntă asuprire.

Coloana n-a ajuns la 
destinație. Ea a fost in
terceptată de puternice 
forțe ale poliției care 
i-au arestat pe cei 239 

copii. Apoi a fost 
organizată judecarea 
lor „urgentă" de către 
un tribunal special din 
Senka. în fața instanței, 
„inculpații” au declarat 
că n-au avut nici un 
conducător și nici un 
plan de organizare. Ni
merii nu i-a îndemnat 
să participe la mani
festație. A fost un act 
spontan, 'dictat de con
știința lor de fii ai po
porului Zimbabwe.

Tribunalul a con
damnat pe toți parti-

cipanfii la patru pînă 
la șase lovituri de 
bici. în funcție de 
vîrstă. Pedeapsa a și 
fost executată înfr-un 
lagăr al poliției. Nu
mai o parte din copii 
au scăpat însă cu afît. 
Elevii mai mari au pri
mit, pe deasupra, o 
lună de închisoare.

Ziarul austriac „Ar
beiter Zeitung", care 
relatează cele de mai 
sus, nu dă cifra exactă 
a acelora care vor face

cunoștință, la o vîrstă 
fragedă, cu gratiile în
chisorilor rhodesiene. 
Dar un lucru este si
gur : atîf loviturile de 
bici, cîf și timpul pe
trecut în închisoare nu 
vor face decît să întă
rească voința de luptă 
a acestor tineri, ca și 
a maselor populației 
africane, împotriva re
gimului rasist de la 
Salisbury.

G. D.

In acest desen, reprodus din ziarul 
englez „Daily Worker", inițialele 
U.D.I.’ — gratii la terestrele temni
țelor rhodesiene — se referă la așa- 
numita „Declarație unilaterală de 
independență" a regimului rasist

„Un adevărat
act politic“
Absența Franței
la reuniunea N.A.T.O.
de la ParisPARIS 26. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Sîmbătă, sub președinția lui Man- lio Brosio, secretar general al a- lianței atlantice, se întrunește la Paris, la cererea lui McNamara, ministrul apărării al S.U.A., Comitetul special al N.A.T.O., compus din miniștri ai apărării din zece țări ale N.A.T.O. De la această întrunire vor lipsi reprezentanții Franței, Portugaliei, Norvegiei, Luxemburgului și Islandei.Ziarul „Paris Jour“ apreciază că absența Franței la reuniunea celor zece este un adevărat act politic: „Franța s-a opus proiectului lui McNamara de constituire a unui comitet restrîns pentru strategia nucleară a N.A.T.O., pe care îl consideră ca un nou camuflaj menit să favorizeze accesul Bonnului la arma atomică. Experții francezi consideră noul proiect al lui McNamara la fel de periculos ca și forța nucleară multilaterală, căci din moment ce Germania federală va face parte dintr-un asemenea comitet, ea va avea un acces recunoscut la strategia și la arma atomică și atunci nu se va mai putea reveni“.

Mesajul președintelui Ho Și Min

adresat unor luptători pentru pace din S.U.A ■

Teroarea politica

din Venezuela

HANOI 26 (Agerpres). — Intr-un mesaj transmis dr. Benjamin Spock și prof. Stuart Hughes, copreședinți ai Comitetului național de luptă pentru o politică nucleară rațională din S.U.A., președintele Ho Și Min arată că R. D. Vietnam și-a expus poziția în problema vietnameză în cadrul programului în patru puncte al guvernului, program bazat pe principiile acordurilor din 1954 de la Geneva. „Imperialiștii americani, se spune în mesaj, care au sabotat acordurile de la Geneva, sînt gresorii. Poporul vietnamez victima agresiunii. Dacă

Vietnam

a- este imperia-
Dan"

— Ziarul alHANOI 26 (Agerpres). „Nhan Dan“, organul central C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, a publicat un articol în care demască afirmați-

Misiune civilizatoare : Un ofițer al trupelor întervenționiste americane 
dină foc colibei unui țăran sud-vietnamez, bănuit ca simpatizant al for

țelor patrioților

MOSCOVA 26 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizată la Moscova, Zulfikar Aii Bhutto, ministrul de externe al Pakistanului, transmite TASS, a declarat ziariștilor că Pakistanul a acceptat propunerea Uniunii Sovietice cu privire la bunele oficii și la posibilitatea de a se examina pe un teren neutru toate aspectele relațiilor pakistano-indiene (la 23 noiembrie Shastri, primul ministru al Indiei, a declarat că este gata să se întîlnească cu Ayub Khan la Tașkent).Bhutto a menționat că întîlni- rea între conducătorii Indiei și Pakistanului va putea fi organizată la sfîrșitul anului curent sau la începutul anului viitor.Zulfikar Aii Bhutto a declarat că Pakistanul dorește „o reglementare echitabilă a problemei cu privire la Jammu și Kașmir“.Vorbind despre relațiile pakis- tano-sovietice, ministrul de externe al Pakistanului a subliniat perspectivele bune pentru dezvoltarea lor, inclusiv în domeniul economic,. unde poate fi „realizat un mare progres“.

liștii americani încetează agresiunea, pacea va fi imediat restabilită în Vietnam. Această poziție reprezintă unica bază corectă pentru o reglementare a problemei vietnameze, în interesul poporului vietnamez, al poporului american și al păcii în lume“, subliniază mesajul.In încheiere, președintele Ho Și Min salută lupta poporului american pentru încetarea războiului de agresiune din Vietnam, pentru încetarea atacurilor aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam, pentru retragerea trupelor americane.
reafirmă pozifla

Ile guvernului american cu privire la așa-zise tratative de pace necondiționate în problema vietnameză. „La 28 iulie 1965, în timp ce trimitea încă 50 000 de soldați americani în Vietnamul de sud, Johnson pretindea că întărirea forțelor S.U.A. este menită să pună rapid capăt războiului și să creeze condiții pentru tratative de pace. în prezent, efectivele S.U.A. și ale altor țări în Vietnamul de sud totalizează aproximativ 200 000 de oameni“, subliniază articolul. Nu demult, se arată în continuare, secretarul de stat, Dean Rusk, a declarat că S.U.A. continuă să lase ușa deschisă pentru posibilități de pace. Pînă în prezent însă, guvernul american nu a adoptat niciodată o atitudine serioasă în ce privește o soluționare politică corectă a problemei vietnameze. Opinia publică din S.U.A. și din întreaga lume, subliniază ziarul, își dă din ce în ce mai limpede seama că baza pentru soluționarea politică justă a acestei probleme o constituie programul în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam și Declarația de la 22 martie a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. „Dacă imperialiștii americani încetează acțiunile lor agresive împotriva Vietnamului, dacă retrag toate trupele și armamentul S.U.A. și țărilor satelite din Vietnamul de sud și dacă aplică cu strictețe prevederile acordurilor din 1954 de la Geneva, atunci pacea va fi imediat restabilită în Vietnam. Poporul vietnamez iubește pacea, dar aceasta nu poate fi despărțită de independența națională“. în încheiere, articolul arată că „poporul vietnamez este hotărît să lupte pînă la victoria finală“.

Grevă generală in Uruguay

Vasile OROS

RIO DE JANEIRO

SCURTE ȘTIRI
capta Informațiile științifice culese de 
satelit și pe care acesta le va transmi
te prin radio pe Pămint.
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LOGICA SI... CONTRALOGICA
?

ALBERTO LOVERA
a murit in închisoare

Alberto Lovera, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Venezuela, fost deputat, 
arestat în luna octombrie, a murit 
în închisoare în urma tratamentu
lui inuman la care a fost supust 
Această știre a fost anunjafă îs,. 
Camera Depufajilor din Venezuela’ 
de secretarul partidului Avangarda 
populară nafională, Jose Vincente 
Rangel, după ce despre soarta lui 
Lovera nu se mai știa nimic de cî- 
feva săpfămîni.

Arestarea, torturarea și tn cele 
din urmă asasinarea lui Lovera 
sînt un aspect al represiunilor în
dreptate împotriva tortelor progre
siste din Venezuela. In închisorile 
din această fără au mai pierit alți 
15 deținuți politici, printre care și 
veteranul mișcării sindicale, Donato 
Carmona.

Asemenea acțiuni, după cum a 
arătat Jose Vincente Rangel, stîr- 
nesc indignare în rîndurile opiniei 
publice din Venezuela. Camera 
inferioară a parlamentului a adop
tat o rezoluție în care condamnă 
represiunile împotriva făranilor și 
prigoana împotrivă conducătorilor 
partidului comunist, iar ziarul „Na- 
cional”, unul din cele mai răspîn- 
dite din Venezuela, referindu-se la 
dispariția lui Lovera, a scris : „Pînă 
cînd vor fi încălcate în această 
fără drepturile elementare ale o- 
mului ?". «f

Opinia publică din țara noasfft, 
își unește glasul cu glasul oame
nilor iubitori de pace și libertate 
din lumea întreagă pentru a-și ex
prima protestul fată de manifestă
rile terorii politice 
nezuela.

Partizani In munții Venezuelel

începînd de ieri de la miezul nopții, o grevă generală de 24 de ore paralizează, pentru a treia oară în acest an, activitatea întregii țări. In serviciile publice esențiale, ca spitalele și energia electrică, funcționează doar „grupuri de urgență“.Sînt cuprinse complet sectoarele comerțului, transportului, industriei, aviației comerciale și întreprinderilor grafice. La grevă au aderat toate sindicatele muncitorești și ale funcționarilor publici, ceea ce înseamnă peste jumătate de milion de oameni. Șoferii de taxiuri se află în grevă de o lună. Colegiile și universitățile au declarat grevă în sprijinul unor alocații mai mari pentru învățămînt. Astăzi și mîine nu apare nici un ziar. Transpor-

turile în comun și-au încetat complet activitatea.Greviștii protestează contra scumpirii traiului și revendică introducerea prevederii de sporire a salariilor lor cu 48 la sută, în noul buget ce urmează să fie aprobat pînă sîmbătă. sporire cerut, pentru a face costului vieții, mele zece luni sută, nu a fost probat. Invocînd lipsa de mijloace, guvernul a oferit numai 25 la sută. Camera deputați- lor, al cărei termen pentru a hotărî asupra sporirii salariilor trebuia să se încheie ieri, a ținut o ședință extraordinară, cu ușile închise, pentru a se pronunța asupra situației.

de parlament Procentul de de 48 la sută, față scumpirii care în ulti- a atins 55 la pînă acum a-

Parcurgind scala undelor 
medii, dai inevitabil peste cîte- 
va posturi din care erup sono
rități stridente și încerci să 
distingi instrumentele explozi
ve torturate, inclusiv coardele 
vocale ale unui personaj sufe
rind de răgușea/ă acută. Cine 
are răbdare 
terva/e de 
ceptabilă, 
cu melodii 
orchestrale, 
cultătorilor 
mește in termeni generali „pop- 
music" sună plăcut dacă nu e 
desfigurat. Este însă nevoie de 
o respectabilă doză de stoicism 
pentru a suporta partea vorbi
tă — formată aproape exclusiv 
din obositor de repetate recla
me pentru Pepsi-Cola, creme de 
bărbierit, antinevralgice și alte 
diverse produse.

Toate aceste posturi fac par-

poate nimeri și in- 
muzică ușoară ac- 
uneori chiar bună, 
frumoase și reușit 
care amintesc as- 

că ceea ce se nu-

te dintr-o categorie aparte — 
„pirații eterului" — reprezen- 
tînd expresia radiofonică a 
concurentei comerciale. Se nu
mesc Radio-Caroline, Radio- 
Sipy. Radio-London, Radio-390... 
Va apare In curînd și Radio- 
Scotland. Nu figurează în pro
gramele de radio tipărite, dar 
nu fiindcă n-ar fi recunoscute o- 
ficial, ci pentru simplul motiv că 
nu au ce anunța : zi și noapte 
emit numai muzică și reclame.

Pirații, spre deosebire de 
postul de radiodifuziune B.B.C., 
nu încasează taxe. Ei nu cer 
altceva decît să le asculți emi
siunile

Și de multe ori cei ce nu 
agrează programele vorbite ale 
B.B.C. mișcă butonul în căuta
rea unui pirat. Din diverse son
daje a reieșit că emisiunile 
vorbite solicită atenție și con
centrare, în timp ce muzica

BELFAST. Joi s-au desfășurat în Irlanda de nord alegeri generale 
pentru reînnoirea celor 52 de locuri ale Parlamentului. Ca în toate alege
rile desfășurate din anul 1921 și pînă în prezent, victoria a revenit și de 
astă dată Partidului unionist (conservator) care se pronunjă pentru unirea 
Irlandei de nord cu Anglia. Potrivit unor rezultate parțiale, acest partid 
a objinut 27 de locuri în parlament (ceea ce îi asigura majoritatea care 
va permite primului ministru — Terence O’Neill — să formeze noul guvern), 
în vechiul parlament unionișfii dispuneau de 34 de locuri.

ADDIS ABEBA. Secretarul ge
nera! al Organizației Unității Afri
cane, Diallo Telli, a anuntat ofi
cial că la 3 decembrie în capitala 

, Etiopiei se întrunește sesiunea 
extraordinară a Consiliului minis- 

. terial al O.U.^/X„ pentru a dezbate 
situația din Rhodesia.

LUSAKA. O explozie a distrus un 
■stîlp de susținere a liniei de înaltă 
tensiune, care leagă barajul hidro
centralei de la Kariba cu întreprin
derile producătoare de cupru din 
Zambia. Hidrocentrala se află pe 
fluviul Zambezi' la frontiera dintre 
Rhodesia și Zambia. Agenția Asso
ciated Press afirmă că acesta este

„primul sabotaj serios de cînd Rho
desia și-a declarat independența". 
Imediat după declararea unilatera
lă a independenței Rhodesiei, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, a cerut guvernului Angliei să 
trimită unități militare pentru a pro
teja tocmai această linie de înaltă 
lensiune atît de necesară industriei 
cuprifere zambiene. Răspunsul An
gliei a întîrziat.

Lansarea în spațiu 
a satelitului francez „A-1"

PARIS. Vineri la ora 15,47 G.M.T. 
Franța a lansat cu succes de la baza 
Hammaguir din Sahara (Algeria) sa
telitul „A-1“ în greutate de 42 de kg. 
Rotațiile sale în jurul Pămîntului vor 
ii urmărite de stațiile radar „Diana“ 
și '„Iris“ instalate, de tehnicienii fran
cezi de la Centrul național de studii 
spațiale în Franța și in Africa. Stațiile 
„Diana“ vor determina traiectoria sa
telitului „A-1", iar stațiile „Irls“ vor

MOSCOVA. La 26 noiembrie tn 
Uniunea Sovietică a fosl lansat
satelitul artificial al Pământului
„Cosmos-97". Pe bordul satelitului 
se află aparate științifice destina
te continuării cercetărilor in spa
țiul cosmic, un sistem radio pen
tru măsurarea precisă a elemente
lor orbitei și un sistem radiolele- 
metric pentru transmiterea pe Pă
mint a datelor 
rea mașinilor 
tifice.

privind funcționa
și aparaturii știin-

RANGOON.
americani, condus 
democrat Mike Mansfield, a sosit 
la Rangoon pentru • o vizită de 
două zile In Birmania.

Grupul senatorilor 
de senatorul

„fluviu" transmisă de pirați nu 
cere nici măcar să fie „ascul
tată", ci doar „auzită". Se pare 
că rezultatele acestei formule 
satisfac pe pirați, care afirmă 
că atrag un impresionant nu
măr de ascultători — Caroline 
și London intre 9 și 13 milioa
ne săptăminal, iar Radio-390 
circa 7 milioane. Firește, Ur
mele comerciale nu scapă ase
menea Împrejurări favorabile 
pentru a-și plasa reclamele. Iar 
din minutele vlndute, pirații 
fac bani buni.

tn afară insă de efectele fi
nanciare, apar și cele de natu
ră culturală și socială. Mare 
parle din emisiunile „muzicale" 
captează atenția adolescenților, 
ba chiar și a destui adulti, 
creind iluzia că euforia trepi
dațiilor disonante, a ritmului 
stimulativ obsedant ar oferi 
cheia evadării din banalul curs 
cotidian al vieții, din mediocri
tate, din atmosfera problemelor 
sociale care preocupă opinia 
publică.

Concepția celor ce profesea
ză acest business al primitivis
mului muzical este luată in 
deridete și combătută in presă. 
Directorul lui Caroline. Ronan 
O’Rahilly. fiu de industriaș mi
lionar. a declarat că el preferă 
acest gen de muzică lui Beetho
ven : „E mai animalic... Noi 
facem parte din logica evolu
ției". La care un mucalit a răs
puns : mai degrabă din contra- 
logica evoluției...

Citeva țări vest-europene, 
printre cate și Marea Britanie, 
au semnat un acord privind in
terzicerea piraților. A apărut 
insă un mic amendament : ntt- 
mai dacă nu interferează alte 
posturi, in timpul programelor 
acestora. Ceea ce a salvat noua 
instituție a pirateriei radiofoni
ce. Se vorbește de un proiect de 
fuziune a piraților, tn timp ce in 
Marea Nordului, un post pirat 
de televiziune și-a inceput pri
mele emisiuni experimentale. . 
Pirații prosperă și se organi
zează conformîndu-se. după 
cum se vede, procesului de 
concentrare a capitalului. De
talii de orice natură pot fi 
obținute de la amabilul perso
nal al sediilor din Londra ; 
Radio-Caroline, de pildă, se 
află într-o clădire impozantă, 
cu firmă la intrare, ca orice 
companie serioasă, care se res
pectă. Fără simbolica emblemă 
cu capul de mort.

Liviu RODESCU

s

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteli“. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorU voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scfnteil


