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TEHNICA MODERNA
DIN NOILE ÎNTREPRINDERI 
ÎN MÎINI CALIFICATE
©O problemă majoră: asigurarea cadre
lor cu înaltă pregătire® Lipsa de preve
dere se răzbuna ® Sînt suficiente numai 
instrucțiunile? • în atenție — obiectivele 
care intră în producție anul viitorîn perioada șesenalului, regiunii Oltenia i-au fost alocate de stat fonduri de investiții de aproape 16,5 miliarde de lei, construindu-se numeroase obiective industriale. Noile unități, aparținînd industriei chimice, electrotehnice, cărbunelui și petrolului, cimentului și materialelor de construcții, prelucrării lemnului, sînt dotate cu utilaje și instalații complexe, de un înalt nivel tehnic. în primul an al viitorului cincinal vor intra în funcțiune alte unități industriale. Se pune însă întrebarea : 

cui încredințăm mijloacele tehnice 
moderne cu care sînf înzestrate noiie 
întreprinderi industriale ale regiunii !Se poate afirma, pe bjjțjă dreptate, că pregătirea de câare cu o înaltă calificare este o problemă majoră, care se pune în fiecare din tinerele vlăstare ale industriei noastre socialiste. Așa 
cum se subliniază în documen
tele Congresului al IX-lea al partidu
lui, caracterul complex al echipamen
tului tehnic cu care sînt înzestrate 
noile obiective industriale, necesita
tea respectării cu strictețe a tehnolo
giilor moderne, precum ți cerințele 
îmbunătățirii calității produselor ridi
că exigente sporite față de nivelul de 
calificare a cadrelor.Nu o dată viața a dovedit că pregătirea din vreme a cadrelor calificate, care să deservească ireproșabil mașinile și utilajele moderne de înalt randament, cu care sînt dotate noile unități de producție, constituie o condiție esențială pentru ca acestea să asigure în cel mai scurt timp indicatorii tehnici și economici proiectați. Tocmai de aceea comitetul regional de partid a îndrumat organele și organizațiile de partid, conducerile noilor întreprinderi să se o- cupe cu toată răspunderea și stăruința de recrutarea ți pregătirea te
meinică a cadrelor cu mult înainte ca 
noile obiective să intre în funcțiune.Este concludentă în acest sens preocuparea stăruitoare a Comitetului orășenesc de partid Tr. Severin și a conducerii C.I.L. din localitate pentru asigurarea cadrelor care urmau să lucreze în u- nitățile acestuia. Combinatul nu a primit de undeva din afară cadrele necesare. încă din timpul construcției, comitetul orășenesc de partid a recomandat conducerii combinatului să recruteze oamenii pentru a-i califica din vreme. Ei au fost trimiși la întreprinderi similare din țară să învețe meseria și să se specializeze în fabricarea placajului, mobilei, furnirului estetic. întorși pe șantier, muncitorii > au fost repartizați să lucreze alături de montori.Care sînt rezultatele preocupării din timp pentru crearea nucleului de cadre calificate ? Muncitorii s-au dovedit stăpîni pe mașinile și utilajele încredințate, au obținut randamente tot mai mari în folosirea lor. Numai în cîteva luni, s-au atins parametrii proiectați și s-au fabricat produse de calitate superioară.

Experienfa multor întreprinderi din 
|ara noastră arată cît este de impor
tant ca muncitorii, inginerii ți tehni
cienii, care vor forma cadrele de bază 
ale noilor unități, să ia parte la mon
tarea utilajelor ți la efectuarea pro
belor tehnologice pentru a cunoaște 
în amănunt modul lor de funcționare. Comitetul raional de partid Stre- haia a îndrumat comitetul de partid, conducerea tehnico-admi- nistrativă și comitetul sindicatului de la Exploatarea minieră Motru să folosească în permanență a- ceastă cale practică și eficace de calificare și de perfecționare a cadrelor pentru noile mine în deschidere. Tinînd seama de ordinea intrării în funcțiune a minelor și a abatajelor, s-a examinat cu a- tenție numărul de muncitori de care este nevoie, modul cum vor fi selecționați și ajutați să-și însușească temeinic profesia de miner, mecanic, electrician de mină, ce forme vor fi folosite în acest scop. Chiar și în prezent, viitorii muncitori participă efectiv la lucrările de deschidere a noilor a- bataje, la montajul instalațiilor și utilajelor, la cursurile de calificare și de ridicare a calificării, organizate pe lîngă exploatare.Dar problema pregătirii cadrelor 
nu poate fi privită numai prin prisma 
nevoilor determinate de intrarea în 
funcfiune a noilor obiective industria
le. S-a dovedit că este absolut necesar să fie depuse în continuare 

eforturi pentru ca toți muncitorii să-și însușească temeinic meseria. Bine a procedat in această privință organizația de partid după intrarea în exploatare a primei mine din bazinul carbonifer Motru. 
Fiecare maistru ți inginer, membru de 
partid, a primit sarcina să se ocupe 
un timp mai îndelungat de o echipă 
sau o brigadă, în care majoritatea 
muncitorilor erau tineri, cu mai puțină 
experiență în producție. La recomandarea organizației de partid, conducerea exploatării a repartizat în mod judicios tehnicienii și inginerii pe toate cele trei schimburi. Toate aceste . măsuri au dat posibilitate minerilor din noul bazin carbonifer al țării să reali

Instalațiile Fabricii de amoniac din cadrul Combinatului chimic-Craiova

PERSPECTIVA
UMANISTĂ

Primirea de către tovarășul
?

Nicolae Ceaușescu a delegației 
cooperativelor agricole de producție

Coordonată funda
mentală a epocii noa- 

care noi o 
mai ac- 
desăvîr- 
socialis- 
tehnico- 

me-

■

stre, pe 
trăim cu atît 
tiv în cadrul 
șirii orînduirii 
te, revolujia
științifică ridică 
reu noi și noi aspecte • 
din sfera civilizației 
materiale, dar nu mai 
puțin și de ordinul 
culturii spirituale. în 
perspectiva dezvoltării 
impetuoase a omenirii 
în era atomică și cos
mică, problema deve
nirii umane capătă și 
ea parametri de alte 
dimensiuni.

Marii clasici ai gîn- 
dirii științifice revolu
ționare au întrevăzut 
acel timp cînd omul, 
deplin stăpîn al pro
priei sale naturi, se va 
regăsi pe sine în totali
tatea lui umană. în 
„Manuscrise economi- 
co-filozofice", din 1844, 
Marx considera comu
nismul „în sensul unei 
reale luări în stăpînire 
a esenței omenești de 
către om și pentru om; 
deci ca revenire com
pletă a omului, săvîr- 
șită conștient și în ca
drul întregii complexi
tăți, a dezvoltării de 
pînă acum, la starea sa 
de om social, cu alte 
cuvinte de om uman”. 
Acest comunism, ca 
umanism desăvîrșif — 
continuă Marx — „este 
adevărata rezolvare a 
conflictului dintre om 

George IVAȘCU

și natură și dintre om 
și om, adevărata solu
ționare 
dintre 
sență, 
zare 
dintre 
cesifate, dintre individ 
și specie. El este e- 
nigma 
istoriei 
că este 
gare".

Definind astfel uma
nismul autentic din 
perspectiva pe care o 
dă omenirii legitatea 
victoriei depline a 
luptei proletariatului, 
Marx trasa determinan
tele epocii în care, pa
ralel cu dezvoltarea 
multilaterală a forțelor 
de producție pe baza 
științei și tehnicii în 
continuă creștere, se 
va dezvolta multilateral 
omul însuși ca expre
sia cea mai plenară a 
valorilor pe care le va 
rodi o societate a oa
menilor muncii liberi și 
conștienți, societate cu 
un înalt grad de orga
nizare a producției bu
nurilor materiale, dar 
și cu un larg orizont 
spiritual — cel al „u- 
manismului desăvîrșif", 
de dezvoltare maximă 
și integrală a persona
lității umane.

în această măreață 
perspectivă nu puține 
sînt, însă, treptele pe 
care dialectica progre
sului trebuie să le par-

a conflictului 
existență și e- 
dinfre obiectivi- 
și autoafirmare, 
libertate și ne-

dezlegată a 
și e conștient 
această dezle-

zeze încă de la început o producție ritmică.
Numai studiul ți ridicarea continuă 

a calificării permit cadrelor din uni
tățile industriale să țină pasul cu ceea 
ce apare nou în tehnică ți tehnologie, 
pot asigura aplicarea de noi perfec
ționări, înaintarea în tehnică spre so
luții cu efecte economice cît mai bune. Din acest punct de vedere este e- dificatoare preocuparea organizațiilor de partid de la Combinatul chimic Craiova, Trustul minier Oltenia, C.I.L. Tg. Jiu, Fabrica de locomotive Diesel electrice din cadrul uzinelor „Electroputere“ și altele. Ele îndrumă și sprijină comitetele sindicatelor, conducerile întreprinderilor să organizeze conferințe tehnice, recenzii de cărți, schimburi de experiență la locul de muncă, expuneri ale inginerilor pe teme legate de noutățile care apar în tehnică.

lancu PENTEȘșef adjunct al comisiei economice a Comitetului regional P.C.R. Oltenia
(Continuare în pag. a V-a)

curgă, nu puține sînt 
contradicțiile generate 
de chiar complexitatea 
procesului.

Se-nfelege că ase
menea contradicții au 
proporțiile antagonice 
de structură în lumea 
încă supusă legii de 
tier a exploatării omu
lui de către om. Aco
lo revoluția tehnico-ști- 
ințifică are vaste reper
cusiuni sociale atît în 
ce privește folosirea 
forței de muncă a mi
lioanelor de muncitori 
amenințați — datorită 
automatizării — să în
groașe tot mai mult 
rînduriie celor rămași 
fără lucru, cît și în ce 
privește accentuarea a- 
celui proces dezuma- 
nizant, al tehnicismului 
și al mașinismului ca
re, încă cu 3—4 dece
nii în urmă, constituia 
obiectul alarmei date 
de un Karel Capek 
prin celebra-i piesă 
„R.U.R.” sau de un 
Charlie Chaplin prin și 
mai celebrul film „Tim
puri noi*.

în cercurile progre
siste din Occident dez
voltarea ciberneticii și 
a creierilor electronici 
pune probleme din ce
le mai anxioase. Re
centa înfîlnire interna
țională de la Geneva

(Continuare 
în pag. a V-a)

A
In construcție

Noi unități 
în industria 
lemnului

Investițiile în industria lemnului 
urmează să crească pînă în 1970 
cu circa 50 la sută față de șesenal. 
Se vor construi aproximativ 50 de 
secții noi pentru fabricarea plăcilor 
fibrolemnoase, aglomerate și înno
bilate, a placajelor, ușilor și ferestre
lor, a mobilei, cherestelei de fag și 
rășinoase etc. în medie vor intra în 
funcțiune cîte 10 unități noi pe an. 
O parte din ele se vor amplasa în 
cadrul C.I.L.-urilor existente, altele 
în complexe industriale care urmea
ză să fie construite pe amplasamen
te noi.

Recent a început construcția fa
bricii de mobilă și furnire din Con
stanța, precum și a fabricii de mo
bilă de la Vaslui. în următoarele 
luni va începe construcția secțiilor 
noi de plăci fibrolemnoase și plăci 
aglomerate de la C.I.L.-urile Bacău, 
și respectiv Sighet. De asemenea se 
prevăd investiții însemnate pentru 
o serie de lucrări de mărire a ca
pacităților de producție ale unora 
din fabricile în funcțiune. La 
Combinatele din Blaj și Suceava se 
va extinde producția de plăci fibro
lemnoase cu cîte 8 000 tone pe an. 
Noile unități vor fi înzestrate cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, cu linii 
automatizate de fabricație. Circa 90 
la sută din utilajele fabricilor de 
mobilă vor fi realizate în țară.

din R. P
Zilele trecute a sosit în țara noastră o delegație a cooperativelor agricole de producție din R. P. Bulgaria.Delegația a vizitat gospodării a- gricole de stat, cooperative agricole de producție și institute de cercetări agricole, luînd cunoștință de realizările acestor unități în domeniul dezvoltării agriculturii. Delegația a predat unor unități agricole

Șeful de echipă Ion Boișa din secția mecanică 
ușoară a uzinei „23 Augusf'-București. El și cu 
oamenii echipei pe care o conduce sînt numiți, 

taS«® pe bunâ dreptate, „bijutieri". La ce lucrează? La 
dispozitivele sistemului de frînare a vagoanelor, repere cu dimensiuni 

foarte exacte, cu o precizie de ordinul micronilor

Aici se nasc multe concepte de automatizare. In Imagine, aspect de muncă cotidiană la Institutul de pro
iectări pentru automatizare din București

ÎNCREDEREA ÎN OM
® CEVA COMUN CU ARTA ȘLE
FUITORILOR DE DIAMANTE
• DESPRE DETECTAREA Șl VALO
RIFICAREA „REZERVELOR 
MORALE“ ® LUMINI DIN UMBRE
• PARANTEZE CARE POT FRINGE 
ARIPILE ® ORICE CREDIT SE 
CUVINE ACOPERIT

Bulgaria

de partid și guverna- a Republicii Socialiste
cadourile oferite de cooperativele agricole de producție din R. P. Bulgaria cu prilejul recentei vizite a delegației mentale România.în ziua ția a fost colae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.

de 29 noiembrie, delega- primită de tovarășul Ni-

Știți cîte șlefuiri comportă diamantul pînă a fi prefăcut în briliant ? Cincizeci și opt. Abia după aceea capătă iradierile de minuscul astru solar care i-au creat faima.Există cel puțin o trăsătură comună între arta aceasta seculară și munca pasionată a comuniștilor pentru șlefuirea caracterelor umane : răbdarea, migala. Instrumentele de educare sînt multiple și complexe, dar unul dintre ele se dovedește deosebit de eiicient pentru a scoate la lumină carate încă nevalorificate, calități și aptitudini nebănuite, pentru a conferi strălucire unor fațete pînă atunci ascunse ale caracterului. E, la drept vorbind, mult mai mult decît un instrument — e o nobilă trăsătură morală, cultivată cu grijă și stăruință de partidul nostru: încrederea 
în om.

Sâ ajuți oamenii 
să se cunoască 
pe ei înșișiDiscutam zilele trecute cu tovarășul Nicolae Lărgan, cunoscut inovator de la uzina clujană „Tehno- frig”, despre una dintre cele mai prețioase rezerve interne ale fiecărui colectiv ; posibilitățile și talentele oamenilor. Muncitorul acesta cu vorba înceată se înflăcărase dintr-o dată : era vădit că tema făcea să-i vibreze o strună tăinuită a sufletului.

— Nu fiecare om se cunoaște în
deajuns pe sine, nu fiecare știe su
ficient de bine ce și cît poate — ne spunea el. Uneori, chiar dacă se 
întîmplă s-o știe, intervin anumite 
greutăți care îl descurajează, unele 
trăsături —■ timiditate ori modestie 
prost înțeleasă — care îl fac să-și 
țină ascunse calitățile. Principalul 
e ca, în asemenea împrejurări, să 
găsești alături un suilet cald 
de tovarăș, care, prin încrederea 
lui profund omenească în tine, să 
te iacă conștient de propriile tale 
forțe și însușiri...Vorbea, în chip vădit, dintr-o experiență nu prea îndepărtată în timp. Intr-adevăr, în urmă cu cîțiva ani pasiunea lui, abia înmugurită, pentru noul în tehnică întîmpinase o barieră de indiferență la unele cadre din conducerea tehnică a uzinei. Propunerile mureau cu zile în dosare frumos șnuruite, iar elanul, spiritul său de inițiativă amenințau să se ofilească. S-a găsit însă și de data asta, ca în atîtea alte împrejurări similare, acel „suflet cald de comunist", acea întruchipare a încrederii în om, în persoana unor tovarăși de la comitetul orășenesc de partid, de la consiliul sindical regional, care s-au bătut pentru inovațiile propuse, demonstrîndu-i lui însuși că e capabil să facă mult mai mult în această direcție.
O ștafeta de un fel 
deosebitSe află acum la a cincizeci și doua inovație și, după spusele lui, „creierul îi fierbe într-una". Dar nu 
e numai atît. Exemplul lui dovedește că în multe locuri se formează o adevărată „ștafetă a în
crederii", ai cărei promotori sînt comuniștii. Poate că Iosif Triteanu sau Gheorghe Gheorghe, muncitori în uzină, nici n-ar fi bănuit că sînt capabili să aducă ceva nou în meseria lor, poate că s-ar fi mulțumit cu îndeplinirea conștiincioasă a sarcinilor profesionale, fără să-și pună țeluri mai mari, dacă Nicolae Lărgan n-ar fi sesizat la ei unele aptitudini care-i distingeau și nu i-ar fi îndemnat, prin încrederea insuflată, să-și încerce puterile pe tărîmul inovațiilor.A avea încredere în om înseamnă însă nu numai a scoate la lumină însușiri sau talente ascunse, dar și a distinge, într-o îmbinare 
complexă de lumini și umbre, ceea 
ce este precumpănitoi, acele valori 
umane reale care merită dăruirea 
fără preget a încrederii. în fond, 
piatra de încercare a încrederii în 
om tocmai aici se află.

— E, uneori, afurisit de greu —• spunea muncitorul loan Iușan, membru al organizației de partid de la uzinele „Unirea" Cluj — să 
scoți de sub pojghiță fondul sufle
tesc bun, dar deformat de înrîuriri 
nefericite, al unui tînăr care-ți vine 
în colectiv. Un adevărat „specia
list" în materie e tovarășul Va
sile Regöczy de la montaj ; cum 
aude că în vreun atelier al uzinei

Victor BÎRLADEANU 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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Buzău

Din granule 

albe de 
polietilenăLa fabrica de mase plastice din Buzău a intrat în funcțiune, cu 45 de zile înainte de termen, o secție modernă de prelucrat granulele albe de polietilenă produse de Combinatul petrochimic de la Brazi, în noul sector industrial se realizează ambalaje pentru u- zinele și combinatele de îngrășăminte chimice din țară. Noua secție este dotată cu mașini și utilaje cu funcționare automată. Ea a fost proiectată de „Iprochim“-București și construită de I.C.S.M. Brazi. Aici se vor produce anual peste 10 milioane de saci și pungi din polietilenă, într-o gamă largă ca mărimi și grosimi, cu diverse desene și texte imprimate în culori. Secția este înzestrată și cu o instalație de recuperare a deșeurilor de polietilenă.

C. CÄPRARU

Oradea

Cerbul carpatin 
in Munții Apuseni

I Cerbul carpatin, atît de a- 
preciat pe plan international 
pentru neasemuitele sale tro- ra fee. populează întregul lanț

h Carpatic, dar a dispărut din
ia munții Apuseni încă in timpul
Î primului război mondial. Cu

citiva ani în urmă, din inițiati
va unor ocoale silvice cerbul 

(carpatin a fost colonizat in Va
lea lerii din răsăritul munților 
Apuseni. în prezent, această 

I acțiune se desfășoară și in par
tea de vest. Colonizarea acestei 
specii a fost precedată de mă- 

Îsuri de slirpire a lupilor și Uși
lor. Acțiunea de colonizare a
cerbului carpatin in munții A-

n puse ni continuă. La ocolul sil
it vie Sudriciu s-a amenajat un
B nou tare pentru reproducerea
I acestor animale.

H. GROSU
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Vințilă

mai așteaptă

Specializarea magazinelor
Șl SPECIFICUL ORAȘULUIS-a vorbit mult despre avantajele specializării rețelei comerciale, verigă importantă în lanțul bunei deserviri a populației de către comerțul nostru socialist. Desfășurînd larg această acțiune, Ministerul Comerțului Interior a elaborat normative de organizare a unităților cu amănuntul, care au devenit obligatorii în întreaga țară. Important este însă cum se aplică principiile de organizare a rețelei, în ce măsură sînt ele împletite cu nevoile curente, cu caracteristicile locale ale orașelor.

Criteriile de speciali
zare a rețelei — ne-a declarat tov. FLORIAN MÂLÂIEȘ, director adjunct al Direcției comerciale regionale Crișana — 
au la bază indicațiile cu
prinse în normele minis
terului. Profilul magazinelor, 
așezarea lor teritorială s-au 
realizat finind cont de frec
vența cererii populației 
pentru diferitele categorii de 
produse, urmărindu-se evi
tarea deplasării cumpără
torilor la distanțe mari. 
Dimensiunile spațiilor co
merciale pe tipuri de uni
tăți s-au stabilit, de ase
menea, în așa fel încît să 
se asigure o deservire ci
vilizată, cu un sortiment 
variat de mărfuri, fără 
pierdere de timp. Au fost

Modern înseamnă și exigent 
Vadul comercial și „personali

tatea" localului © întoarcerea la comer
țul de stradă ? Criteriul principal
satisfacerea cerințelor cumpărătorilor

eliminate unele tipuri 
necorespunzătoare, s-au 
comasat unități de a- 
celași profil, creîndu-se 
posibilitatea introducerii 
formelor avansate de 
vînzare, utilizării largi 
a tehnicii comerciale mo
derne. Specializarea pen
tru desfacerea unor gru
pe de mărfuri a fost 
orientată — ca principiu 
actual
— spre 
gazine 
gazine 
■cuprindă și raioane spe
cializate complimentar, 
amplasate în centrele de 
cartier și îndeosebi în 
centrul orașului. Unitățile 
strict specializate le-am 
organizat numai pe stră
zile principale și au drept 
scop folosirea cu eficiență 
economică și la un nivel 
de deservire corespunză
tor a micilor localuri e- 
xistente.

și de perspectivă 
înființarea de ma- 
combinate și ma- 

generale care să

La „Select" atrage a- tenția modul cum sînt prezentate noutățile. Ba mai mult, lucrătorii de aici alcătuiesc chiar o o- riginală modă a săptămî- nii. Manechinele sînt „e- chipate“ complet și cu gust, într-o costumație de... ultimă oră și pe specificul sezonului, cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte existente în magazin. Nu sînt uitate nici obiectele auxiliare — umbrelă, poșetă etc. — càré se armonizează cu ținuta model. în afara faptului că se prezintă în- 
fr-un mod atrăgător tot ce

a sosit recent, se face în 
acest fel și o educare a 
gustului cumpărătorului.Unitatea cu cel mai mare dever și cu cele mai largi posibilități de organizare a activității comerciale pe principii moderne este Magazinul u- niversal. Cele 16 raioane specializate desfac, pe un spațiu restrîns, un mare sortiment de produse. Cetățeanului i se pun la dispoziție, în afara obiectelor pentru care a venit, și cîteva articole mărunte, de folosință diversă, dar de strictă necesitate, se servesc gustări, produse zaharoase și băuturi răcoritoare.

— Magazinul nu este încă 
ceea ce ar trebui să fie — ne spune tov. STE- 
LIAN STOICA, șef adjunct al unității. La în
ceputul anului magazinul 
va „intra" în modernizare 
generală, iar activitatea 
sa comercială va fi orga
nizată pe baze noi. Totuși 
acum ne străduim ca fie
care raion specializat să 
prezinte sortimente com
plete de mărfuri.

Servirii mărunte - atracții mari

Titulatura obligă

sînt organiza- principiul auto-La unul din
Părăsim terenul discuțiilor teoretice, spre a face o vizită prin unitățile comerciale din Oradea, Nouă magazine alimentare te pe servirii,ele a fost înființată și o secție „Gospodina“ cu semipreparate culinare. Pe cumpărător îl surprinde plăcut existența aproape în fiecare unitate de acest gen a unui raion cu mărunțișuri, unde se află articole de uz gospodăresc. Interesantă ni s-a părut, de asemenea, prezența unei unități care dă posibilitate consumatorilor să servească într-o ambianță plăcută, lapte și produse Este un semn rător al introducerii și în orașele din țară a unor tipuri de unități mult a- preciate în Capitală.Lucruri pozitive sînt de semnalat și în sistemul dé desfacere a fructelor și legumelor. în majoritatea unităților — rearne- hajate și dotate cu mobilier modern — au fost create posibilități pentru spălarea și curățirea ră- dăcinoaselor destinate consumului. în prezent se pregătește deschiderea u- nei unități model în care toate produsele vor fi vîndute în pungi din plastic, de diverse mărimi. Acest lucru presupune a- provizionarea zilnică cu un bogat sortiment de legume și fructe proaspete, de cea mai bună calitate, spălate și curățate. (După cite știm, împotriva introducerii acestui sistem „Aprozar“-urile au invocat tot soiul de „motive o-

pe loc,lactate, îmbucu-

biective“. Iată însă că atunci cînd în fața lucrătorului din comerț stă realmente preocuparea pentru deservirea civilizată a cumpărătorului se găsesc forme și posibilități). Introducerea formelor noi de vînzare presupune însă respectarea întocmai a principiilor care stau la baza lor. La magazinul a- limentar cu autoservire hr. 2 fluxul circulației cumpărătorilor este ,,'gî- tuit“ tocmai acolo unde el ar trebui să se afle... în plină viteză. La casă ! Ce folos că în cîtevâ clipe consumatorul alege ce-i trebuie, dacă este nevoie să aștepte zeci de minute spre a plăti marfa cumpărată.
— Să nu ne zgîrcim 

tocmai la lucrurile micit — este de părere tov. responsabilă ELISABETA 
JUHASZ. Poate că în ma
gazinele de acest tip ar 
trebui mai puțini „supra
veghetori" de interior, 
și mai multe casie
rițe. Altfel, unul din
tre dezideratele autoser
virii — scurtarea timpu
lui de cumpărare — nu 
este îndeplinit.Am dat exemplul de mai sus, poate nesemnificativ pentru oglinda, în general pozitivă, a deservirii în aceste unități, spre a sublinia necesitatea 
respectării întocmai a tu
turor măsurilor ce le Impli
că introducerea unor forme 
noi. Căci banii cheltuiți cu mobilierul și cu amenajarea modernă a magazinelor creează doar ambianța. dar deservirea rapidă depinde în primul rînd de buna organizare a vînzării.

— Pe lîngă multe unități 
specializate — ne-a informat tov. EMILIAN CRI- 
ȘAN, șefiil serviciului de organizarea și tehnica comerțului — am inițiat un 
mare număr de servicii 
care vin direct în spriji
nul populației. Am asi
gurat în primul rînd 
transportarea mărfurilor vo
luminoase și de uz în
delungat la domiciliu — 
mobilă, frigidere, televi
zoare, mașini 
etc. în cadrul 
fix, indiferent 
ța și etajul la 
cumpărătorul, 
duc la domiciliu 
obiect de acest fel. Tot 
în cadrul aceluiași tarif 
se asigură și manipu
larea obiectelor. Pentru 
mobilier trimitem, la ce
rere, și un tîmplar care 
efectuează gratuit de
montarea și montarea 
garniturilor mai grele. în 
prezent ne preocupă ideea 
introducerii unui om de 
specialitate și la magazi
nele electrotehnice. El ar 
urma să-l ajute pe cum
părător să pună în func
țiune aparatul. în privin
ța folosirii corecte a apa
ratelor electrotehnice, 
noi organizăm periodic 
demonstrații practice, care 
s-au dovedit a avea... suc
ces de public.

O altă formă apreciată 
de cumpărători este des
facerea articolelor și piese
lor aiitO-moto prin corespon
dență. Indiferent în ce 
parte a regiunii se află, 
cetățeanul trimite o scri- 
soare-comandă pe adresa

de spălat 
unui tarif 
de distan- 
care șade 

mașinile 
orice

magazinului, la care i se 
răspunde prin expedierea 
mărfii solicitate. Plata se 
efectuează la primire. Un 
amănunt — n-am primit 
încă nici o reclamație. La 
una din unitățile care 
vinde articole foto-sport 
am înființat o „cameră 
obscură“ pentru fotogra
fii amatori. Amatorii își 
pot încărca aci aparatele 
cu filme fără casetă, pri
mind totodată din partea 
unui specialist îndrumări 
practice.După cum se Vede, la Oradea există o preocupare reală pentru îmbogățirea specificului magazinelor specializate cu servicii mărunte, dar cu o deosebită utilitate pentru cumpărători.

— Preocupări în acest 
sens există și în unitățile 
de textile — ne informează tov. EUGENIA GUI, economistă la sectorul textiie-încălțăminte. La 
magazinul „Elegant" exis
tă un atelier care preia 
„pe loc" comenzi pentru 
lenjerie. După moderni
zarea magazinului uni
versal vom înființa aici 
o masă de croit. Multe 
gospodine știu să coasă, 
dar nu știu să croiască. 
Cîțiva specialiști vor 
croi la cerere rochii, 
cămăși, bluze și altele. 
Pentru a informa pe cum
părători despre linia nouă 
a modei, noi procurăm 
cele mai recente reviste 
de modă pe care le pu
nem la dispoziția vizita
torilor magazinelor de 
confecții și tricotaje. Mul-

te modele se pot cumpă
ra imediat. Pentru altele, 
primim sugestii în vede
rea contractărilor.Iată doar cîteva din „auxiliarele“ unităților specializate, care vin direct în sprijinul cetățenilor și întregesc specificul magazinelor.

— Am căutat și forme 
prin care să aducem pro
dusele cît mai aproa
pe de cel care le consu
mă — ne-a spus tov. TI
BERIU FRATER, directorul T.A.P.L.-Oradea. La 
Fabrica de confecții și tri
cotaje „Miorița" am or
ganizat o secție de desfa
cere a produselor „gospo
dina". Inițiativa a avut 
succès. Intenționăm să 
extindem această metodă, 
în special la întreprinde
rile unde lucrează multe 
femei, pentru ca acestea 
să-și poată procura la 
plecarea acasă semiprepa
rate culinare.

în multe unități specia
lizate am extins Și Vîhza- 
rea pe bază de comenzi 
prealabile. La cerere se 
organizează mese la do
miciliu, asigurîndu-se și 
personalul care serveș
te conform preferințelor 
cetățeanului. Poate o să 
pară surprinzător, dar noi 
am reluat, în forme mo
derne, ți unele practici 
aie comerțului de stradă. 
Echipați nu motoscutere, 
ori cu coșuri sau casolete 
elegante, oameni în ținută 
corespunzătoare vînd pe 
străzi, în locurile •aglome
rate, pe stadioane, în ve
hiculele de transport îh 
comun, în școli și insti
tuții, gustări, produse -de 
patiserie și semipreparate 
culinare. Acest soi de co
merț este foarte rentabil 
și de loc învechit. El este 
apreciat tocmai fiindcă 
pune la îndetiiîna consu
matorului, indiferent de 
locul unde se află, produ
sele dorite. La început 
ne-am gîndit la problema 
aspectului ; am ales însă 
lucrători prezentabili și 
pricepuți, care fac această 
treabă cu eleganță și 
demnitate. în acest fel 
unitățile specializate își 
extind sfera de activitate 
dincolo de pragul sediilor 
proprii.

■irAm relevat cîteva din rezultatele și preocupările care hi S-au părut importante tocmai prin faptul că răspund cerințelor cotidiene ale cumpărătorilor. Ele reflectă atît interesul pentru organizarea cît mai eficientă a rețelei comerciale, cît și folosirea tradițiilor specifice orașului și locuitorilor luî. Multe din ele merită să fie consultate mai atent de forurile de resort în a căror sarcină cad studierea și extinderea experiențelor valoroâse.
Vasile TINCU

De la un timp — spre satisfacția iu
bitorilor filmului — problema culturii ci
nematografice a depășit sfera teoretică a 
pledoariilor și a expunerilor de motive 
pentru a se înscrie practic pe ordinea 
de zi a actualității noastre artistico-cul- 
furale. Dezbaterile de principiu nu și-au 
pierdut, firește, interesul, dar ele bene
ficiază do argumentul concret al activi
tății cinecluburilor, universităților popu
lare (se prezintă vizionări însoțite de 
expuneri) și, mai cu seamă, de argu
mentul stagiunilor „Cinematecii". Nece
sitatea acestui veritabil „muzeu al fil
mului", rostul educativ al unui astfel de 
focar de răspîndire a operelor 'intrate în 
patrimoniul de aur al celei de-a șaptea 
arfe nu mai trebuie demonstrate.

Este evident că nu se poate vorbi 
dèspré cultură cinematografică fără a 
vedea filme. Ca mijloc de cultură și ca 
obiect de studiu estetic, cinematograful 
trebuie cunoscut și gustat în ceea ce a 
avut și are reprezentativ ca creație ar
tistică și nicidecum prin producțiile și 
Subproducțiile de serie ale gigantului 
care se cheamă industria filmului. Cine 
își închipuie „Cinemateca" doar ca o oa
recare sală de cinematograf unde rulea
ză altfel de filme decît în rețeaua obiș
nuită, ca un loc de divertisment lesni
cios, comite o eroare flagrantă și riscă 
să fie dezamăgit de programele pre
zentate aci. Pentru că în noua stagiune, 
într-o măsură mai mare și într-un mod 
mai consecvent decît în anii trecuți, se
lecția programelor are ca scop să fami
liarizeze pe cinefili cu opere clasice și 
moderne ale artei filmului, realizări care 
nu sînt tributare criteriilor comerciale și 
care pot ilustra momente importante alb 
drumului străbătut de cinematografie în 
cursul dezvoltării sale de șapte decenii. 
Astfel structurate, reprezentațiile pentru 
abonați cuprinse de ciclul intitulat „70 
de ani de la apariția cinematografului* 
aduc lunar o diversităfe de filme din 
epoci diferite. Ele merg de la realizări 
memorabile ale epocii mute („UHimul 
dintre 
citate” 
creații 
nopții" 
pentru 
slovaci, sau 
prezénfaiiva pentru personalitatea 
neasiului suedez Ingmar Bergman). Au 
fost incluse ți filme din perioadă anilor 
1930—Ï940, marcînd date importante în 
istoria cinematografului („Cetățeanul 
Kane* de O'rsoh V/elles, de pildă, sau 
„Furtună deasupra Mexicului", prilej de 
a cunoaște, fie și prin intermediul unui 
montaj needificator, materialul realizat de 
Eisenstein îh vederea filmului său „Que 
viva Mexico !", rămas, din păcate, ne
terminat), ca și realizări ale epocii post
belice („I Vitellohi” de Fellini). Se mai 
face simțit un anume eclectism în alcă
tuirea programului (ar trebui urmărite

oameni” de Murnau ori „Rapa- 
de Erich von Stroheim) pînă la 
ale ultimilor ani („Diamantele 
de Jan Nemec, film semnificativ 
căutările tinerilor cineaști ceho- 

„Fragii sălbatici”, operă re- 
ci-

mai insistent anumife criterii de studiu : 
prezentarea operelor unui aufor, prezen
tarea filmelor concludente pentru un mo
ment al istoriei cinematografului sau pen
tru definirea unor curente, căutări stilisti
ce etc.). Activitatea „Cinematecii" ar pu
tea fi încă ameliorată sub acest raport, 
ți ni se pare demnă de semnalat, de 
pildă, antologia consacrată regizorului 
Pabsf — prevăzută în decembrie — 
care unește necesitățile Informării cu 
cele de dezvoltare a gustului șl culturii, 
pe baze riguroase, excluzînd linia mini
mei rezistențe.

în aceste condiții, spectatorului „'Cine
matecii* i se ridică anumite pretenții spe
ciale, i se solicită o atitudine activă, o 
sete vie de cunoaștere, o disponibili
tate culturală. Unele filme — bunăoară 
cele miile, ’cu ’handicapul tehnic și de 
expresie cinematografică pe care-l au 
față de filmul contemporan — își cro
iesc mai greu drum spre receptivitatea 
noastră, arată desuete, naive chiar. Al
tele, curh ar fi realizările — adeseori 
discutabile — ale unor regizori mo
derni care caută în ‘cinema un lim
baj nou și tind să suprime convențiile 
intrate în obișnuința publicului, cer un 
efort intelectual, o participare atentă 
pentru a putea fi pătrunse și apreciate 
exact.

Tocmai de aceea este imperios nece
sar ca proiecțiile de la „Cinematecă" să 
fie susținute de un sistem eficient ți mul
tilateral de informare ți explicare a fil
melor programate. Dacă renunțarea la 
conferințele introductive se justifică, prin
tre aliețe, prin creșterea substanțială a 
numărului!, de reprezentații (care nu pot 
fi toatâjț precedate de expuneri), alte 
mijloac^'care pregătesc spectatorul, îl 
ajută să intre în atmosferă sînt încă in
suficient utilizate. Prezentarea scurt-me- 
frajului „Dama cu camelii" cu Sarah Bern
hardt, film datînd din 1912 și purfînd 
grav semnele vîrstei sale (dacă n-ar fi 
să menționăm decît mișcarea sacadată a 
imaginilor datorată diferenței de viteză 
între înregisfrareă peliculei de acum ju
mătate de veac și proiecția ei astăzi) 
pretindea neapărat explicații pe gene
ric. îh general. Se simte nevoia unei 
mai mari preocupări pentru inițierea ți 
familiarizarea spectatorului eu ceea ce 
urmează să vadă. Programul de sală ti
părit, un instrument util, este încă destul 
de liniar alcătuit, fără a stărui asupra 
filmelor care pretind explicații mai largi, 
ci fratînd oarecum egal, cu accent pe 
latura informativă, filme, cineaști, actori 
mai mult sau mai pu|in cunoscufi. Mai 
ales completările — adesea de o valoare 
remarcabilă — nu se bucură de aceeași 
atenția din partea organizatorilor. în mod 
inadmisibil, „Podul", documentarul lui 
Joris Ivens, a rulat fără generic ți cine 
nu a avut programul la dispoziție nici 
n-a pufuf afla ce film a văzuf. A pre
zenta filme într-un astfel de anonimat 
contravine cu însăși ideea de cinema
tecă.

Continuă să fie deficitare traducerile. 
Cele mai multe filme încă nu au tradu
cerea românească înserată pe peliculă 
(soluția aceasta ar rezolva neajunsurile 
radical) și atunci ar trebui asigurată de
plina acuratețe a tălmăcirilor prin difu
zor. Deocamdată însă ele sînt lăsate nu 
odată la inspirația de moment a transla
torului ; la aceasta se adaugă ți defi
ciențele propriu-zis tehnice ale audiției.

Pe de altă parte, credem că acțiu
nile mai largi de răspîndire a culturii 
cinematografice, de formare a unui pu
blic evoluat de cinefili, acțiuni al cărui 
nucleu îl reprezintă „Cinemateca", 
nevoie de o sferă de cuprindere

© Sala Palatului : COLOMB® 
(spectacol, prezentat de Teatrul 
,,C. I. Nottara" — 19,30)
O Teatrul de Stat de Operetă t 
ȚARA SURISULUI - 19,30
© Teatrul Național „I. L. Cam
biale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio) : ÎNTlLNIRE CU ÎNGERUL
— 19,30 .
O Teatrul de Comedie : TROI-
LUS ȘI CRESIDA — 20
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : NIMIC NU 
SE PIERDE, DRAGUL MEU — 
19,30, (sala Studio, str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : CANIOTA - 19,30
O Teatrul. „C. . I. Nottara (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20 
© Teatrul „Bărbii Delavrancea" 
NUNTA LA REVISTA — 20
© Teatrul Mic JOCUL IELE
LOR — 19,30 ■„
© Teatrul „Țăndărică” (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL șl 
VINTUL - 15 ; 17
O Teatrul satlrlc-muztcal „C. 
Tănase“ (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20, (sala Victo
ria) ; CU MUZICA... E DE GLU
MIT — 20
© Ansamblul artistic al C.C.S.xS 
MEREU MAI SUS — 20
© Circul de stat : PARADA'
CIRCULUI (spectacol prezentat 
de Circul Mare din Budapesta)
— 20

Cum se cucerește prestigiulMagazinul „Turist“, a- flat în plin centrul orașului, atrage prin vitrinele sale, prin ambianța plăcută a interiorului și — înainte de toate — prin frumusețea modelelor de tricotaje expuse.
— Magazinul nostru 

este strict specializat —■ ne spune tov. responsabil 
ALEXANDRU KLEIN. 
Vindem numai tricotaje, 
iar ca sortiment compli- 
mentar, produse de arti
zanat. Ne îngrijim în per
manență să prezentăm 
cumpărătorului modelele 
cele mai noi apărute, în- 
tr-un sortiment divers și 
atrăgător. Am luat mă
sura ca fiecare gestionar 
de raion să viziteze cel

puțin de două ori pe săp- 
tămînă baza de aprovi
zionare a I.C.R.T.I. In 
ceea ce mă privește, merg 
în depozite de 
pe săptămînă.
.foarte mult 
continuă și în 
articolele căutate.— De ce ați ales ca sortiment complimenter produsele de artizanat ?

— Se cer 1 Ne aflăm în 
centru și pe aici trec foar
te mulți turiști.Este plăcut să constați că oamenii au îndrăgit unitatea în care lucrează, că fac tot ce este posibil pentru a o „ridica“ în ochii cumpărătorilor.

cinci ori
Contează 
asortarea 

special cu

(Urmare din pag. I)

se părea fără ieșire, aceasta a pornit șe-
încrederea în sinè.

încrederea
in om

sînt dificultăți cu un tînăr, propune 
ca acesta să fie dat în echipa lui. 
Rareori a dat greș.

Cu ochi ageri
și inimă caldăUneori ițele sufletești sînt tare încurcate și numai un ochi pătrunzător, care nu privește viața, oamenii cu superficialitate Și indiferență, se poate descurca în păienjenișul lor. S-a întîmplat ca o tî- nără din uzină să încerce să se sinucidă. S-au găsit unii care, după acest act disperat, să lanseze ideea că „I. e o dezechilibrată“, că are o boală nervoasă care face imposibilă rămînerea ei în rîndurile colectivului. Tovarășul Regöczy n-a fost de acord cu această părere și a cerut ca tînăra să fie trecută în echipa lui. Nu i-a venit ușor, în zilele și săptămînile ce au urmat.

să spargă crusta de gheață care acoperise Inima fetei. Apropiin- du-se părintește de ea, dar, în a- celași timp, tratînd-o fără condescendență și compătimire (care, a- desea, în loc să vindece, adîncesc ràna), a descifrat pînă la urmă motivul care o împinsese la acel act nesăbuit. Nu era vorba nici de „dezechilibru nervos", nici de vreo „dramă sentimentală", ci de altceva, mai simplu și, totodată, mai profund : suferind un șir de eșecuri pe planul realizării profesionale, pierzînd încrederea în posibilitatea de a măi face ceva de folos în viață, ajunsese într-un impas sufletesc care i Tocmai de la ful de echipă în strădania de a reda tinerei care echivala, în fond, cu încrederea în viață. I-a demonstrat că e capabilă să muncească la fel de bine ca și ceilalți, a ajutat-o, cu înțelegere și răbdare, să-și învingă frînele interioare — și a reușit.
— Mai sînt unii — observa tovarășul Regăczy — care privesc omul, 

aș spune, „cu paranteze". E bun, 
dar... E capabil, dar... Și cînd te 
gîndești că tocmai aceste „paran
teze" poț fringe unele aripi, mai 
fragile. Să nu fii credul, în nici un 
caz, dar nici să împărți omul în 
felii și felioare...

La finisarea unul bloc de locuințe 
din Galați

au 
mai 

bogată. S-ar impune ca, pe lîngă re
zultatele obținute pe acest tărîm de Ar
hiva Națională de Filme în colaborare 
cu Asociația cineaștilor, Direcția rețelei 
cinematografice și a difuzării filmelor să 
inițieze acele cinematografe specializate, 
în repetate rînduri propuse de critici și 
solicitate de spectatori. Existența unor 
astfel de săli de cinema, care să pre
zinte în exclusivitate realizări de înaltă 
calitate (elimînînd total filmele ieftine, 
comerciale), fie opere clasice, fie reluări, 
filme văzute demult sau alfele impor
tante și prea puțin cunoscute de marele 
public, ar contribui la sporirea intere
sului pentru filmul de valoare, la dez
voltarea culturii cinematografice.

M. POP

Problema încrederii în om este — așa cum a reieșit din discuțiile cu multi dintre interlocutorii noștri — 
nu numai o problemă individuală, 
dar și pinde, munca partid, ceasta locul colectivului. La uzinele „Unirea" comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază acționează eficient în această direcție — prin dezbateri organizate pe teme ale eticii noastre, dar mai ales prin exemplul pe care îl dau în permanență comuniștii.

una de climat. Totul de- în măsură hotărîtoare, de educativă a organizației de de atmosfera pe care a- izbutește s-o creeze în mij- .

Förc exigență 
nu se poateîncrederea nu este însă un cec în alb, fără acoperire ; ea se cete 
justificată prin întreaga muncă și 
comportare. Firește, aceasta depinde în cea mai mare măsură de însăși atitudinea omului respectiv. Dar nu numai de ea. Pentru că încrederea rodește doar cînd e însoțită de exigență, de o perseverentă muncă educativă, cînd dezvoltarea omului nu este lăsată la voia întîmplării.Din păcate, se mai întîmplă uneori ca această esențială latură a

încrederii să fie '„uitată*. Despre Ioan Chintăoan, fostul președinte al cooperativei agricole „Unirea" de la marginea orașului Cluj, — om tînăr, energic, öapabil — se știa că are și unele trăsături care puteau deveni dăunătoare. Nu s-a ocupat însă nimeni serios de el, a fost lăsat „să se descurce" și... mai rău s-a încurcat. Plin de sine, igno- rînd comitetul de partid, consiliul de conducere al cooperătivei. nesocotind propunerile făcute de cooperatori, a ajuns să încalce democrația cooperatistă și normele legalității. E drept, pînă la urmă faptele lui au fost scoase la iveală, organizația de bază l-a sancționat asprii, iar adunarea generală a cooperatorilor l-a destituit din funcție. Dar de ce a fost nevoie să se ajungă pînă aci ? Oare riù putea fi ajutat din vreme, cu stăruitoare neîngăduință față de lipsuri, să se dezbare de ele, să-și valorifice din plin calitățile ?...E limpede că, atunci cînd o întovărășește grija neobosită pentru educație, încrederea în om se dovedește o forță ccfpabilă să șlefuiască nestemate, să pună în lumină nebănuite comori sufletești. Sub înrîurirea el, ies la iveală lumini din păienjenișul umbrelor — și, pînă la urmă, luminile înfrîng 
umbrela.

© OLD SATTERHAND — film 
! pentru ecran panoramic : Pa

tria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 
© DINCOLO De BARIERĂ : Re
publica (completare 8 minute de 
vis) — 9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21,15

I © PAT ȘI PATACHON : Cinema- 
' teca — 10; 12; 14

© ÎNDRĂZNEȚUL pardaillan
— cinemascop : Luceafărul —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30,
Festival — 9,45; 12; 14,15; 16,45;
19, 21, Feroviar — 9; 11,15; 13.30; 

; 15,45; Ï8; 20,15, Excelsior — 10;
12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15, Tomis
— 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 

I 21,15, Melodia — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, Flamura — 10;
12. 14, 16; 18,15; 20,30
© DE-AȘ FI... HARAP ALB :
București — 9; 11; 13; 15; 17; 19;
21, Floreasca — 10; 12; 14; 16; 

' 18,15; 20,30 (là ambele completa
rea La Carnaval), Modern 
(completare Sport nr. 5/1965) — 

■ 10; 12; 14; 16; 18; 20
« SAȘA : Capitol (completare
Universuri picturale) — 9,30;

• 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21
i © A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI

O BABĂ : Victoria — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21

1 © CAMERA IN FORMĂ DE „L" :
Central — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15
© PRIMII ANI ; Lumina (com
pletare Calitate în cantitate in
dustrială) — 9,45; 11,45; 13,45; 16;
18,15; 20,30
o RUNDA 6 : Union (comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Cluj) — 15.30; 18; 20,30, Crînga’șl 
(completare Suită bănățeană) — 

; 16; 18,15; 20,30
I 0 PROGRAM PENTRU COPII S

DOina — 10
© Veselie la ăcapulco : 
Doina (completare Sport nr. 
5/1965) — 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20,30

J © CARTIERUL VESELIEI : Glu- 
lești — 15,30; 18; 20,30, Dacia — 

: 9—13,30 în continuare ; 15,45: 18,15;
1 20,45

© FEMEIA NECUNOSCUTĂ t
Cultural (completare Călătorie 
în paradisul păsărilor) — 10,30; 
15; 17,45. 20,30
© ȘOARECELE DIN AMERICA — 
cinemascop : Buzești 10; 12; 14;

I 16,15; 13.30; 20,30
• o ULTIMA VACANȚĂ : Grivt-
• ța — ,10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15

© LALEAUA NEAGRĂ — ci
nemascop : Bucegi (completare 

! Vezi rînduneiele se duc) — 10;
12,30; 15, 17,45; 20,30

! O MISTERELE PARISULUI — 
i cinemascop : Unirea — 11; 16;
; 18.15; '20,30
; © BOCCELUȚA : Flâcăra (com

pletare Poveste despre ceasuri)
— 10: 15,30; 17,45; 20
O LA ORA 5 DUPA-AMIAZÄ :
Vitan - 16: 18,15; 20,30
O PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Munca 
(completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în ren 
giunea ’Cluj) — 16; 18; 20
® 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Popular (completare Anul 
nașterii : 1805) — 10,30; 16; 18,30;
21, Ferentari (completare Pio- 
nieria nr. 5/1965) — 10; 16; 18,15; 
20,30
© WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : Arta — 
10; 16; 20
© UNCHIUL MEU : Moșilor
(comoletare Plonieria nr. 5/1965)
— 15,39; Ï8; 20,15
© CARTOUCHE — cinemascop : 
Cosmos — 15,45; 18; 20,15
© PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Viitorul (completa
re Vizita conducătorilor de par
tid șl de stat în regiunea Cluj)
— 16; 18,15; 20,30
© CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE 7 - cinema
scop ; Colentina — 15,30; 18; 20,30 
© JUDEX : Rahova (completare 
Călătorie în paradisul păsărilor)
— 10,30; 16; 18,15; 20,30
e JOE LIMONADA — cinema
scop : Progresul (completare
Măsurile timpului) — 15,30; 18; 
20.15
© CĂPITANUL ZERO : — ci
nemascop : Lira (completare
Sport nr. 5/1965) — 15,30; 18;
20,30
a DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Drumul Sării - 15,30; 17.45; 20 
© ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Cotroceni
(completare Prima zi) — 14;
16,15; 18.30: 20,45
© CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Pacea (completare 
Soclul) — 16; 18,15; 20,30

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 șl 3 decembrie a.c. în 
țară : După o răcire trecătoare, 
vremea se va încălzi din nou. 
Cerul Va fi schimbător. Vor că
dea precipitații locale, mai frec
vente în jumătatea de vest a 
țării, la început sub formă de 
ninsoare, apoi sub formă de la- 
poviță șl pléaië. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar 
maximele între minus 2 și plus 
8 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme în încălzire
ușoară, cu cerul variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă. Dimineața 

ceață.
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Din ansamblul prevederilor șl măsurilor stabilite in Rezoluția re

tente! plenare a C.C. al P.C.R., o mare însemnătate au și cele menite să 
asigure participarea largă și activă a tuturor cooperatorilor la sta- 
»■•' ■■ ■■ ............. ...... ....... ............ ■. ■ -----------  --- . ... -   .   ................ . ............
bilirea și rezolvarea treburilor obștești. In acest scop, se arată în Rezo- 
O — ■ « • I -- ---- - - - , . . , - L
luție, va trebui sä se întărească roiul adunării generale a cooperatori
lor, ca singur organ în drept să hotărască asupra întregii activități eco

nomice, financiare și organizatorice a cooperativei. îndeplinirea ri
guroasă a hotărîrilor adunării generale, rezolvarea operativă a sarci

nilor economico-organizatorice tot mai complexe ale cooperativei agri
cole necesită întărirea rolului și răspunderii în gospodărirea avutului 
obștesc a consiliului de conducere alcătuit din cei mai competenți și 
mai buni organizatori membri ai cooperativei. In pagina de față ne 
propunem să înfățișăm modul cum se rezolvă asemenea probleme în 
u.iele cooperative agricole din raionul Mizil.

ADUNAREA GENERALĂ,

FORUL SUPREM

’ Cum $e respectă rfemdcrațîa cooperatistă și: » 

se ■' asigură ; ducerea colectivă ia ■ œôperatiwie

< agmÄ «fe: pBAO Ä raMuf Cifeil ;

DE CONDUCERE
Să ne oprim la cooperativa agricolă Ciorani de Jos unde s-a dobîndit o bună experiență în ce privește atragerea cooperatorilor la stabilirea și rezolvarea treburilor obștești, iar adunarea generală își îndeplinește rolul de for suprem de conducere. In această u- nitate adunările generale se tin, lunar, cu regularitate. Materialele prezentate în fata membrilor sînt pregătite cu grijă, cuprind probleme esențiale ale dezvoltării cooperativei agricole. La alcătuirea dărilor de seamă, a planurilor de măsuri, pârticipă toti membrii consiliului de conducere, brigadierii, cooperatorii fruntași și specialiștii cooperativei. Cu maximum de grijă se alcătuiesc planurile de producție anUàlè și de perspectivă, și buget.ul de venituri și cheltuieli, planurile de muncă înaintea campaniilor agricole etc.Din propria lor experiență cooperatorii din Ciorani de Jos s-au convins că ridicarea rolului adunării generale a cooperatorilor este calea sigură, atît pentru stabilirea celor mai bune măsuri pentru rezolvarea multiplelor probleme care se ivesc, cit și pentru aplicarea lor în practică.

în cadrul adunărilor ge
nerale în centrul atenției 
cooperatorilor stau, așa 
cum este firesc, problemele 
dezvoltării intensive șl mul
tilaterale a cooperativei a- 
grlcole. Pe baza dscuțiilor care au avut loc în mai multe adunări generale au fost stabilite măsuri eficiente a căror aplicare a dus Ia extinderea irigațiilor. A- nul acesta, în afara celor 280 ha cultivate cu orez s-au irigat 120 ha cu porumb, lucernă, plante medicinale. Pentru asigurarea apei, s-au procurat 10 motopompe de cîte 12 țoii, trei aspersoare etc. Studiile întocmite arată că în perspectivă, între Prahova și Cricov, vor putea fi irigate 1 600 ha teren.Adunarea generală a cooperatorilor își îndeplinește fără excepție atribuțiile de a hotărî, ca singur organ în drept, asupra planurilor de producție, contractelor de valorificare a producției agricole marfă, asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a cooperativei, asupra relațiilor pe care aceasta le întreține cu alte unități economice. In una din adunările generale ținute anul acesta cooperatorii au dezbătut felul cum să facă repartizarea producției și cum se achită cooperativa de realizarea contractelor încheiate cu statul. Ținînd seama de producția bună de grîu din acest an, adunarea generală a hotă- rît să se dea la ziua-muncă cantități mai mari de grîu decît s-a prevăzut în planul de producție și, totodată, să se vîndă statului mai mult cu 250 tone grîu față de cît fusese prevăzut în contractele încheiate anterior.„Pînă acum cîtiva ani, — ne-a arătat tov. Marin Vol- 
nea, președintele cooperativei, unii cooperatori nu efectuau numărul minim de zile- muncă conform cu capacitatea fiecăruia din cauza u- nor defecțiuni de organiza

re. Pentru a rezolva această problemă consiliul de conducere s-a adresat înșiși cooperatorilor, organized dezbateri în adunările generale. Sintetizînd părerile cooperatorilor, consiliul de conducere și-a putut da seama că are de rezolvat nu o problemă, ci mai multe, dar inseparabile una de alta. Era vorba în primul rînd de folosirea mai bună a pămîntului, de stabilirea mai judicioasă a structurii culturilor și dezvoltarea diferitelor ramuri de producție pentru a se asigura de lucru tuturor cooperatorilor pe o perioadă cît mai îndelungată de timp. în urma unei temeinice dezbateri în adunarea generală s-a ho- tărît desfășurarea unei largi acțiuni de punere în valoare a unor terenuri de lingă apa Cricovului — în suprafață de circa 80 ha, terenuri nisipoase sau denivelate, necultivate de cînd se știu oamenii pe aceste meleaguri. Acestea au fost mai întîi nivelate și curățate de mărăcini, s-au amenajat terase de felul celor ce se fac pentru vie, s-au făcut arături și s-au aplicat îngrășăminte. Terenurile respective, împreună cu altele, însumînd în total 136 ha, sînt cultivate cu plante medicinale. De aci se realizează anual un venit bănesc de aproape 1 500 000 lei. Fără îndoială că aceasta este o sumă frumoasă dacă ne gîndim că se obține de pe suprafețe care altădată nu produceau mai nimic. Cultura plantelor medicinale a contribuit și la utilizarea mai eficientă a 300 de brațe de muncă. La această muncă mai ușoară participă după puterile lor îndeosebi oamenii mai în vîrstă sau cei care, din motive de sănătate, nu pot lucra în altă parte".„De multe ori, ne spune brigadierul Voîcu Manea, în adunările generale și în ședințele consiliului de conducere s-au analizat problemele dezvoltării zootehniei și îndeosebi asigurarea bazei furajere. îngrijitorii au propus ca fermele de a- nimale să fie mutate pe un teren corespunzător, potrivit cerințelor de dezvoltare în perspectivă. Ei au arătat că în trecut, cînd vechile consilii de conducere luau hotărîri peste capul adunării generale se făceau greșeli, așa cum a fost amplasarea fermelor. îndreptarea acestei greșeli a necesitat desigur multe eforturi și cheltuieli. Noile construcții sînt în prezent bine amplasate. s-au introdus lumina electrică, apa etc. Pentru prepararea furajelor au fost procurate utilajele necesare, s-a amenajat o „bucătărie de furaje", cu bazine pentru înmuierea și o ușoară fermentare a nutrețurilor înainte de a fi date în hrana animalelor. Practic, aceste măsuri au creat posibilitatea înlăturării risipei și utilizării cu eficiență maximă a mai multor mii de tone de nutrețuri".„Tinînd seama de dezvoltarea cooperativei, de cerințele crescînde ale producției, în dezbaterea adunării generale s-au pus și problemele privind atelierul mecanic — ne spune contabilul șef Grîgore Nicolae. Consiliul de conducere s-a

La cooperativa agricolă din Gălbinași, regiunea Ploiești, se analizează modul de am
plasare a culturilor

făcut luntre și punte pentru a îndeplini toate hotărîrile adoptate cu acest prilej. A- telierul mecanic a fost bine dotat. Pentru a se asigura mijloacele de transport și instalațiile necesare unor lucrări, s-au cumpărat numai utilaje strict necesare.
A >NDqCE ÎNSBMNĂ

A PUNE ÎN VALOARE

PRICEPEREA TUTUROR
Ca mandatar al adunării generale, consiliul de conducere are sarcini și atribuții multiple, se preocupă de nenumărate probleme de a căror rezolvare depinde bunul mers al cooperativei agricole. Așadar, stilul de 

muncă al consiliului de con
ducere, al iiecăruia dintre 
membrii săi și îndeosebi al 
președintelui cooperativei 
agricole, felul cum ei asi
gură aplicarea măsurilor 
stabilite în adunările ge
nerale are o mare însemnă
tate. îndeplinirea tuturor hotărîrilor adunării generale la termenele stabilite, cu maximum de eficiență, reprezintă pentru consiliile de conducere nu numai o obligație statutară, ci însăși menirea pentru care au fost alese. A fi președinte sau membru în consiliul de conducere înseamnă să te bucuri de stima și încrederea sutelor de membri cît cuprinde cooperativa agricolă. Și nu e de loc puțin lucru să știi că a rezolva una sau alta din sarcinile încredințate înseamnă să îndeplinești dorința și hotă- rîrea unui număr atît de mare de oameni.Numeroși cooperatori au numai cuvinte de laudă pentru cei aleși la conducerea treburilor obștești. Iată ce ne declară, în această privință cooperatoarea Ana 
Ilioiu.— Președintele nostru, Voinea Marin, este priceput și bun cunoscător al muncii cu oamenii. Nouă cooperatorilor ne stă la inimă pentru că se sfătuiește cu noi 

între care 4 camioane, 2 selectoare mecanice pentru grîu, vînturătoare, mașină pentru tratat semințele, două grupuri electrogene etc. Datorită priceperii mecanicilor și șoferilor, anul acesta toate mașinile au funcționat ireproșabil".

ori de cîte ori este nevoie, muncește în colectiv cu ceilalți membri ai consiliului, cu brigadierii pe care el se bazează tot timpul. Președintele nu ia măsuri mai importante înainte de a se consulta cu consiliul de conducere".
Un asemenea procedeu 

este cu totul firesc. Pro
blemele conducerii unei 
cooperative agricole cu 
peste 3 500 ha, cum este 
cea din Ciorani de Jos, 
cu numeroase ramuri de 
producție, nu pot fi rezolva
te de un singur om, oricît 
de priceput ar fi el, ci nu
mai pe baza antrenării 
largi a cooperatorilor, a sti
mulării inițiativei lor crea
toare.Multe exemple din această cooperativă și din altele arată că arta de a conduce 
a unui președinte sau bri
gadier constă în a pune în 
valoare priceperea celor
lalți. în acest sens este edificator faptul că fiecare dintre cei 9 membri ai consiliului au atribuții precise, permanente sau temporare, se pot prezenta cu fruntea sus în fața adunării generale care i-a ales. De exemplu, Stoica B. Mihai răspunde din partea consiliului de brigada a 6-a de cîmp și de producerea furajelor ; Matei Nicolae, de sectorul de construcții și a- provizionarea cu materiale etc. Pentru a vedea cum sînt puse în valoare priceperea, spiritul de inițiativă și de răspundere al membrilor consiliului de conducere să ne oprim la exemplul pe care ni-1 oferă loan Onea. 

El este de 6 ani ales și reales membru al consiliului, în această calitate participă la adunările pe brigăzi, cunoaște și contribuie la rezolvarea unor cereri ale cooperatorilor sau informează despre acestea în ședințele consiliului de conducere. încrederea care i se acordă a fost confirmată de numeroase inițiative. Să amintim un fapt. Brigada I-a condusă de el a fost adesea mai avansată cu lucrările. El a propus să dea ajutor altor brigăzi pentru ca recoltările de toamnă să fie terminate în- tr-un timp cît mai scurt.Anul acesta, consiliul de conducere a tinut 24 de ședințe. Pentru analizarea mai la concret a problemelor și stabilirea celor mai potrivite măsuri, în majoritatea cazurilor au participat și secretarii organizațiilor de bază, brigadierii, contabilii, magazionerii și alți cooperatori.Desigur, formele muncîl 
colective nu se rezumă nu
mai Ia adoptarea de hotă- 
rîri în comun în cadrul a- 
dunărilor generale și în șe
dințele consiliului de con
ducere. Există o formă de 
conducere colectivă opera
tivă, sub forma ședințelor 
zilnice cu brigadierii, în 
care se analizează lucră
rile efectuate în ziua res
pectivă și se stabilesc con
cret lucrările care trebuie 
efectuate a doua zi. Pentru realizarea diferitelor o- biective cuprinse în planuri și a lucrărilor prevăzute 
se stabilesc responsabili
tăți precise, pe oameni, cu

ARTA DE A PRIVI ÎN VIITOR
Lucruri asemănătoare cu cele de la Ciorani de Jos pot fi întîlnite în multe alte cooperative agricole din raionul Mizil. Consiliile de 

conducere din Șarînga, 
Dulbanu, Fulga de Sus, 
Amaru, Conduratu și altele 
sînt alcătuite din oameni cu 
prestigiu, cîștigat prin mun
ca pricepută și pasionată 
pentru înflorirea cooperati
velor agricole. Aceste uni
tăți, ca și numeroase altele, 
oferă exemple demne de 
urmat privind conducerea 
colectivă a treburilor ob
ștești, receptivitatea la tot 

termene de executare. îndeobște,nu este lăsat uitării 
controlul îndeplinirii sarci
nilor.împreună cu președintele sau secretarul comitetului de partid, membrii consiliului de conducere participă la adunările pe brigăzi, contribuind la solutionarea pe loc a problemelor ce se i- vesc. Grija pentru rezolvarea problemelor cooperatorilor, cu operativitate și solicitudine, generează încredere, dragoste și interes pentru bunul mers al treburilor în cooperativa agricolă. In a- ceastă privință este semnificativ următorul exemplu. Șeful de echipă Gheorghe Miclea a propus să se facă un control preventiv al calității lucrărilor executate chiar de către membrii cooperatori, fără să aștepte pe brigadieri, pe președinte sau comisia de revizie. Ca urmare, în cadrul multor e- chipe s-a organizat controlul reciproc de către 2—3 cooperatori, vizînd mai ales calitatea lucrărilor la prășit, plivitul orezului,, recoltatul diferitelor culturi etc. Această formă de control obștesc, care s-a extins în cadrul mai multor brigăzi a dat rezultate bune.în acțiunile întreprinse pentru punerea în valoare a rezervelor de creștere a producției are o mare greutate cuvîntul celor doi specialiști, ing. agronom Va
sile Stănescu și ing. zootehnist Lucia Grecu. împreună 
cu președintele și ceilalți 
membri ai consiliului de 
conducere inginerii au pre
gătit materiale bine argu
mentate, cu calcule econo
mice privind mărirea pro
ducției cerealiere, extinde
rea irigațiilor, a unor cul
turi legumicole și tehnice, 
dezvoltarea zootehniei etc., 
care au fost dezbătute și 
aprobate în adunarea ge
nerală a cooperativei.

Desigur că arta de a con
duce constă și în a pune în 
valoare acei factori care 
generează avîntul, încrede
rea, interesul cooperatorilor 
pentru tot ceea ce privește 
bunul mers al cooperativei 
agricole. Cooperatoarea Eli- 
sabeta Duță ne povestea că încrederea oamenilor în măsurile adoptate de consiliul de conducere se da- torește și faptului că hotărîrile adoptate nu rămîn vorbe goale, ci devin fapte despre care se raportează la următoarea adunare generală. Materializarea hotărîrilor adoptate este, în ultimă instanță, urmarea miilor de fapte mari și mici ale cooperatorilor, dintre care multe sînt deosebit de concludente mai ales în ce privește grija pentru avutul obștesc. In miezul toamnei, spre sfîrșitul unei zile de muncă, pe una din tarlalele cooperativei doi tineri adunau știuletii risipiți, nu se dezlipeau de tarla pînă cînd nu se încheia și ultimul transport al porumbului cules peste zi. Erau șefii de echipă Vasile Florea și Stancu P. Neacșu. Nimeni nu le-a trasat această sarcină, dar ceea ce îi ajuta să-și alunge oboseala, să pună interesele obștești mai presus de cele personale ține de propria lor conștiință, formată și educată picătură cu picătură, în decursul anilor de muncă în cooperativa agricolă.

ce este nou șl înaintat, îm
binarea armonioasă a inte
reselor obștești cu cele per
sonale și. în mare măsură, 
acea artă de a privi în vii
tor, de a întrezări perspec
tivele, de a asigura tot ceea 
ce va fi necesar chiar și cu 
ani înainte. însuși specificul muncii din cooperative, unde adesea activitatea se desfășoară cu multe luni înainte de realizarea producției. impune ca o necesitate modul de a privi în viitor.Acest mod de a gîndi ol 

lucra îl caracterizează pe Eugen Damian, președintele cooperativei agricole din Șarînga. O parte din terenul acestei cooperative se întinde pe dealuri pietroase, neproductive, care nu aduceau nimănui vreun folos. Cu cîțiva ani în urmă, președintele, membrii consiliului de conducere au calculat temeinic ce investiții sînt necesare, în cît timp s-ar putea transforma acestea în terase care să fie plantate cu vii. Președintele a înfățișat cooperatorilor roadele care s-ar putea
CÎND CEI ALEȘI

NU Șl ÎNDEPLINESC

ATRIBUȚIILE
Există șl un alt stil de muncă, propriu unor consilii de conducere care nu justifică pe deplin încrederea pe care le-au acordat-o cooperatorii.Ne referim mai ales la consiliile de conducere din cooperativele agricole Sălciile, Glodeanu-Siliștea, Pitulicea, Tătaru, Cîmpeni. în aceste unități nu se asigură participarea largă a cooperatorilor la stabilirea și rezolvarea treburilor obștești, hotărîrile adunărilor generale nu sînt aduse la îndeplinire, din care cauză dăinuie lipsuri care ar putea fi remediate.Să ne oprim la cooperativa din Sălciile, despre care se știe că are oameni harnici și buni gospodari. Datorită hărniciei lor, aici s-au obținut multe rezultate bune în dezvoltarea economică a cooperativei. Dar dacă rezultatele în ansamblu sînt bune, la o a- naliză mai atentă se poate ușor constata că ele nu sînt pe măsura posibilităților. Din ce cauză ?„Din cauza lipsurilor serioase care persistă, de multă vreme, în conducerea treburilor obștești — ne-au spus mulți cooperatori — există cazuri de păgubire a avutului obștesc, unii conducători de atelaje folosesc bunurile încredințate după cum le dictează interesele personale de moment și după preferințe ; există neglijențe care au dus la pagube importante în sectorul zootehnic".Astfel de lipsuri dăinuie pentru că adunările generale nu se țin cu regularitate și nu sînt temeinic pregătite pentru a constitui cu adevărat forul suprem de conducere al cooperati

ÎNTĂRIREA rolului

ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ
Așa cum se arată în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965, organizațiile de partid trebuie să sprijine consiliile de conducere ale cooperativelor în aplicarea hotărîrilor a- doptate de adunarea gene

Pentru întărirea conducerii cooperativelor agricole din raionul 
Mizil, se simte nevoia unui sprijin mai substanțial din partea comite
tului raional de partid și a consiliului agricol raional. O mare însemnă
tate are dezbaterea temeinică a documentelor recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., organizarea unor acțiuni eficiente, care să asigure aplicarea 
în practică a măsurilor stabilite, a învățămintelor care se desprind cu 
privire la atragerea cooperatorilor la stabilirea și rezolvarea treburilor 
obștești, aplicarea fără abatere a principiului muncii colective, ridica
re^ rolului adunării generale etc. Există suficiente posibilități ca expe
riența bună să circule, astfel ca fiecare cooperativă agricolă din raion 
să devină o unitate puternică, înfloritoare.

__________________ __ I
Pagină realizată de Constantin BORDEIANU

obține peste trei ani, fără să ascundă, ci dimpotrivă, arătînd și greutățile care trebuie învinse. Rezultatele obținute în valorificarea a- cestor terenuri sînt edificatoare. Viile cultivate pe terase au început să rodească și să aducă venituri. A-i obișnui pe cooperatori să privească în viitor nu este totul. Determinant a fost faptul că terasarea, scoaterea a sute de vagoane de piatră s-au făcut prin e- xemplul personal al membrilor consiliului de conducere, brigadierilor.

vei. Anul acesta n-au fost ținute lunar adunări generale ale cooperatorilor. Lipsuri serioase se manifestă și în activitatea consiliului de conducere. Membrii aleși nu au sarcini precise, încredințate pe 0 perioadă mai îndelungată, ci sînt folosiți la întîmplare, pe măsură ce apare o cerință sau alta. Marin V. Maria, membră în consiliu, nici nu participă la ședințele care se țin. Cu toate că ședințele de consiliu se țin cu regularitate, ele nu sînt suficient pregătite și axate pe probleme esențiale, iar hotărîrile sînt adesea uitate, nu se analizează decît rareori felul cum sînt îndeplinite.Stilul de muncă al consiliului de conducere e desigur influențat în mare măsură de activitatea tov. Petre Damașcanu, președintele cooperativei.— El e un om priceput, are experiență, dar muncește prea mult de unul singur, ne spune Andrei 
Ristea. Eu sînt membru în consiliu, dar n-am sarcini precise. Am făcut ce-i drept unele controale, m-am ocupat și de baza furajeră. Un timp am fost paznic la poartă, m-am o- cupat și de pește... Oare astfel de sarcini, sporadice, întîmplătoare, trebuie să îndeplinească un membru al consiliului de conducere ?Lipsurile existente ar putea fi remediate dacă în a- dunările generale ale cooperatorilor s-ar pune în dezbatere cele mai importante probleme privind dezvoltarea cooperativei, apărarea avutului obștesc și nu în ultimul rînd stilul de muncă al consiliului.

rală, veghind la respectarea democrației cooperatiste, a prevederilor statutare. Datorită sprijinului acordat de către comitetul raional de partid, în multe cooperative agricole organizațiile de partid se o

cupă cu perseverentă de rezolvarea a numeroase probleme care asigură ridicarea rolului adunărilor generale în întreaga activitate a cooperativelor și, totodată, creșterea răspunderii personale a fiecărui cooperator în îndeplinirea hotărîrilor stabilite, în întărirea disciplinei în muncă, în apărarea și dezvoltarea a- vutului obștesc, întărirea muncii de conducere a cooperativelor.La cooperativele agricole din Șarînga, Ciorani de Jos, Dulbanu și altele, organizațiile de partid au pus în dezbatere probleme e- sentiale privind dezvoltarea cooperativelor agricole, au analizat activitatea consiliilor de conducere, felul cum se ocupă de aplicarea în viată a hotărîrilor adunărilor generale.Desigur, în activitatea organizațiilor de bază din cooperativele agricole se imprimă și stilul și metodele de muncă folosite de către comitetul raional de partid. In septembrie a- nul acesta, într-o plenară a comitetului raional de partid s-au dezbătut problemele privind întărirea rolului conducător al organizațiilor de bază în cooperativele agricole și îndeosebi în cele mai slab dezvoltate. Dezbaterile care au avut loc cu acest prilej, măsurile adoptate, aflate încă în curs de înfăptuire, au contribuit la îmbunătățirea muncii de partid din cooperativele a- flate în raion.Problemele întăririi disciplinei, respectarea democrației interne în cooperativele agricole sînt analizata lunar cu secretarii organizațiilor de bază din unități. Pe această temă, cu sprijinul biroului regional de partid, la Posada, au fost organizate instructaje de cîte 6 zile și au fost ținute o serie de expuneri.Un sprijin puternic a fost acordat cooperativelor agricole prin formarea de colective care au analizat situația economică financiară, îndeosebi în unitățile mai slabe. Cu acest prilej s-a analizat felul cum se cheltuiesc fondurile de investiții ale unităților, eficienta lor, cauzele care determină nerealizarea în totalitate a producției prevăzute în unele unități. Materialele întocmite în urma reviziilor efectuate de către filiala Băncii Naționale au constituit obiectul unei analize efectuate de către biroul raional de partid. Pe lîngă inițiativele bune luate se simte nevoia să se urmărească mai atent felul cum se îndeplinesc hotărîrile luate. In felul acesta ar putea fi evitate situații de felul celor întîlnite la Glodeanu-Siliștea, Pitulicea și altele, unde avutul obștesc a fost păgubit cu zeci de mii de lei fără a fi luate măsuri operative de lichidare a lipsurilor.In planul întocmit de comitetul raional de partid se prevăd măsuri importante cu privire la intensificarea muncii politice și cultural-educative de masă în lunile de iarnă, axate pe sarcinile izvorîte din documentele Congresului al IX- lea și ale recentei plenare a C.C. al P.C.R. Realizarea lor punct cu punct, controlul îndeplinirii măsurilor stabilite vor fi de un real ' folos pentru ridicarea rolului organizațiilor de partid în întărirea și dezvoltarea cooperativelor agricole.
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1893. Febra aurului a cuprins zeci de mii de aventurieri. Căruțele lor înfruntă greu 
tățile preriei americane. Nu este o imagine filmată, ci un moment real din tragica 

epopee

Da mijlocul secolului tre
cut, un frison scutura Lu
mea Nouă : era un semn al 
febrei aurului.

De-a lungul vremurilor 
această febră a izbucnit, nu 
o dată, violentă, cînd într-o 
parte, cînd în alta a lumii. „Quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames ?“ — 
„unde nu duce pe oameni 
blestemata sete de aur ?“ —■ 
se întreba Virgiliu încă în 
urmă cu 2 000 de ani.

Cuprinși de blestemata 
sete, faraonii 
sclavi în fundul sinistrelor 
mine ale Nubiei. Minele au 
fost nu o dată mormântul 
celor care scoteau aur pen
tru stăpîni. In numele ace
leiași sete blestemate au 
ucis conchistadorii spanioli 
sute de mii de azteci, croin- 
du-și drum spre comorile 
strălucitoare ale regilor 
Montezuma și Chautemoc...

Spre mijlocul veacului al 
XIX-lea încă mai plutea 
peste lume legenda aurului 
care aștepta, îngropat în pă
mîntul Mexicului, pe cei 
hărăziți de zei să-l gă
sească.

în anul 1847 capetele a- 
venturierilor începură să 
fiarbă sub presiune. De un
deva din adîncuri aurul își 
trimitea chemarea căreia 
nimeni nu-i putea rezista...

Pentru prima oară 
oamenii au fost sub
jugați de „imaginea 
formată de soare“ în 
anul 1822. De atunci, 
nimic nu a devenit 
mai răspîndit, mai 
omniprezent in exis
tenta cotidiană, ca 
fotografia. Azi, apa
ratului de fotografiat 
nu-i mai scapă nici 
un eveniment. Imagi
nea luată de el vehi
culează emoțiile 
lective sau 
discrete, 
drame 
populare, grandoarea 
și decadența -, este 
martorul irecuzabil al 
pasiunilor dezlănțui
te, suferințelor mute, 
al mizeriei jalnice, ca 
și al opulenței, inter
pret subtil al frămîn- 
tărilor interioare, 
poezie a luminilor și 
a umbrelor, 
hazardului 
astfel martorul 
al clipei.Văzută prin obiectiv — lumea apare încadrată potrivit spiritului timpului. Retrospectiva evoluției tehnice și estetice a aparatului fotografic și a imaginilor sale este greu de realizat. Așa se și explică succesul unor expoziții de acest gen. Cea deschisă la Muzeul de arte decorative Paris „Un grafie, de Man Ray“ panoramă, un secol ilustrează, o incursiune „preistoria"Un vast

din secol de foto- la Niepce la — pasionantă îmbrățișlnd pe care-1 și prilejuiește unică în fotografiei, .arsenal" fo-
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Nebunia 
cucerește 
„Fort-Suter“Zi însorită de februarie în California. în una din încăperile proprietății sale Johann Augustus Suter scrie o scrisoare. Deodată tocul se oprește. Ușa s-a deschis și a năvălit înăuntru, cu ochii scoși din orbite, unul din dulgherii lui Suter.— Ce e, Marshall ? întrebă acesta.Drept orice răspuns, James Marshall încuie cu grijă ușa și ciulește atent u- rechile ca un cîine hăituit. Apoi stăpînindu-și cu greu emoția desface în fața lui Suter o batistă. Pe pînza ordinară străluceau în lumina zilei fluturi de auri „Marshall arăta de parcă ar fi fost nebun" — avea să-și amintească mai tîrziu Suter.în anul de grație 1847 Johann Augustus Suter se considera unul din cei mai bogați oameni din lume. El, fostul căpitan din garda elvețiană a lui Carol al X-lea, ajunsese stăpî- nul unei mici împărății. De pe casa lui fortificată, „Fort-Suter", cum a și botezat-o, înălțată pe o colină, fostul căpitan de gardă cuprindea cu ochii întinderile care-i aparțineau. Aici lucrau multe sute de indieni care cultivau griul și îngrijeau de cele 13 000 de vite ale stăpînu- lui. între viața oamenilor și cea a vitelor nu era o deosebire prea mare. Dar asta e altă poveste.« Esențial e că pentru Suter lucrează o moară, o tăbăcărie, o distilerie, o fierărie, o țesătorie... Esențial e că Suter e un om avut și puternic. Dar căl- cînd pe domeniul acesta întins, stăpînul nu știe că sub picioarele sale se găsesc bogății de mii de ori mai mari decît cele de la suprafața pămîntului. Vestea i-o aduce acum, în ziua 1 însorită de februarie, un simplu dulgher : AUR lJames Marshall a găsit metalul prețios reparînd roata unei mori de apă. Dar dacă roata aceasta și alte roți se vor învîrti de acum înainte pentru a spăla nisi- ipurile aurifere din Valea Sacramento ?Gîndurile se învîrtesc a- mețitoare. Suter și Marshall au acum o singură grijă: descoperirea trebuie păstrată în cea mai mare tai- ' nă. Dar poți păstra taina aurului ?Nici focul în savană nu se întinde cu repeziciunea cu care s-a răspîndit zvonul : aur pe domeniul lui Suter. Aventura fusese dezlănțuită. Suter a intrat în ea ca unul din cei mai bogați oameni. Cum avea să iasă ?

să stăvilească albilor Iură pur și secerate. Faptul că California Unite ale trecu la Americii Recenta revolve-

ie parte oameni certați cu legea, care luaseră drumul Lumii Noi, pentru a scăpa de pedepsele care îi așteptau în cea veche. Locul din jurul lui „Fort-Suter" deveni o adevărată junglă, Triburile de indieni care încercaseră năvala simplu în 1848 Stateleaccentuă anarhia, invenție a lui Colt, iul, deveni unica lege a a- cestor locuri. Supraviețuia cine trăgea mai repede și mai precis. Curînd din vitele și grînele lui Suter nu mai rămase nici urmă. A- limentele ajunseră la. prețuri fantastice. Lîngă pepitele de aur oamenii se stingeau de foame în chinuri groaznice.Dar Suter ? Aurul de la care aștepta sporirea bogăției sale îi aduse ruina. A- verea îi fu literalmente mîri- cată și devastată de aventurierii sălbăticiți. Unul din feciori îi fu ucis de un căutător de aur. Altul se spîh-' zură. Al treilea părăsi America, blestemînd aurul și lăcomia pe care acesta o naște în oameni. Epuizat și bolnav, Suter începu să se tîrască pe treptele senatului de la Washington cerînd zadarnic să i se voteze o pensie. Dar se tulburară (sau poate, dimpotrivă, ră„.) căci

mai pridideau să aducă Ia |ărm căutători din toate colțurile lumii. O dată cu a- ceștia coborau în porturi și luau drumul presupuselor zăcăminte de aur pînă și e- chipajele. Mii și mii de oameni înfruntau deșertul australian, învolburat de vînturile fierbinți și aspre de nisip. Aici apa era a- dusă în burdufuri purtate de cămile. Fiecare înghițitură de apă valora o avere. Puțini au găsit aurul pe care îl rîvneau. Mult mai mulți au fost aceia cărora săpăturile le-au devenit propriile morminte.

mințile luise limpezi- onorabilii senatori îl puteau auzi hohotind isteric sub ferestrele lor, bătîndu-și joc de aur și de cei ce nu cruță nimic pentru a pune mina pe el... Strigătele lui Suter se încrucișară într-o zi pe străzile Washingtonului cu cele ale unui alt nebun. Era James Marshall, descoperitorul primelor pepite de metal prețios. în timp ce infirmierii îl tîrau spre trăsura os- piciului, el mai avea putere să-și strige ideea care-1 obseda : „Aurul e peste tot — peste tot e aur..."
Iluzii înecate 
în nisip

Singura lege: 
revolverul ColtPeste teritoriul dominat de ',Fort-Suter" au năvălit căutătorii de aur. In trei luni îumărul lor se ridica la .0 000. Pămîntul pe care creșteau grîne fu răscolit : dacă sub rădăcini se găsește aur ? Grajdurile și celelalte clădiri de lemn fură 'iărîmate. Căutătorii aveau levoie să mănînce : ei tăiau ritele lui Suter și le frigeau la focul scînduiilor. Curînd .tăvăliră aici și primii căutători sosiți din Europa. A- veștia erau în cea mai mattI

„Peste tot e aur..." aceste cuvinte băieau ca niște ciocane și în creierul emigrantului australian Hargraves. California cu aur, cele din țara sa de tină. Tulburătoare mănare... Atunci de ce riște Hargraves viața luptîndu-se cu alții, poate, în Australia natală comorile nu-1 așteaptă de- cît pe el ? Odată ajuns a- casă, Hargraves începu să colinde cărările Munților Albaștri în căutarea metalului prețios. Norocul i-a surîs. în 1851 el a găsit o bucată de aur nativ în greutate de 84 kilograme, considerată pînă azi cel mai mare bulgăre de metal galben găsit pe pămînt. Căutătorul norocos și-a propus la rîndul său să păstreze secretul acestei descoperiri. Dar și de astădată secretul s-a dovedit a avea picioare lungi. Australia a fost și ea cuprinsă curînd de „nebunia aurului". în fiecare zi cel puțin 500 de oameni — pe jos, călări sau în căruțe — năvăleau în regiunea pe care Hargraves o visa numai a lui... Cînd s-a descoperit aur și în partea de apus a Australiei nebunia a devenit totală. Vasele nu

Descoperind în cîteva cuarțite el le asemui cu baș- ase- să-șl aici, cînd,

Orașul
cu morminte 
pe acoperișuriCînd, cu mințile rătăcite, James Marshall striga „Peste tot e aur" nimeni nu se gîndea că goana după metalul galben va ajunge din însorita Californie tocmai către Cercul Polar. In 1896 ■ pe rîul Klondyke, un afluent al Yukonului, a fost găsit aur. Sănii trase de cîini au adus aici într-un timp scurt 50ÖÖÖ de oameni. Dawson, un cătun pierdut în zăpezi, a devenit peste noapte „Dawson-City" — orașul de seînduri și carton gudronat al căutătorilor de aur. Cum trăiau acești oameni din care fiecare se credea la un pas de fericire? la prînzuri dar, deocamdată, voia să mănînce ridiche o plătea dolari. Rîvneau la aur a pămîntului, camdată cine voia să cumpere un pumn de sare trebuia să-l plătească cu o greutate echivalentă de praf de aur. Se gîndeau că aurul le va îngădui să stea în fața concurenților pe propriile lor picioare, dar gerul năpraznic degera multora picioarele care trebuiau tăiate cu topoare înroșite în foc. Erau aceleași focuri pe care căutătorii le aprindeau spre a dezgheța pămîntul, care, muiat, trebuia să dea aur... Dawson- City a fost singurul oraș din lume cu cimitirele pe acoperiș. Spre a nu pierde timpul cu săparea gropilor, cadavrele celor învinși de foame, de ger, de oboseală sau de luptă erau depuse pe acoperișurile înghețate. Pînă la primăvară mai era timp...Dar zăcămintele de la Dawson-City s-au dovedit a fi superficiale. Ele n-au reușit să îmbogățească pe nimeni. Trei ani mai tîrziu aici nu mai rămăseseră decît 3--4 000 de oameni — în cea mai mare parte indieni și eschimoși obișnuiți cu clima aspră. Singurele comori rămase de pe urma invaziei regiunii Klondyke sînt cărțile în care Jack London descrie epopeea tragică a căutătorilor și filmul lui Charlie Chaplin intitulat trist și evocator „Goana după aur".

Visau îmbelșugate, cel care o simplă cu cîțiva sarea de dar deo-

Turnul Babei 
există ca niște giulgii Klondyke n-au sub ele iluziileZăpezile din Valea îngropat căutătorilor de aur. In anul1902 la celălalt capăt al lumii, în sudul Africii, a luat sfîrșit războiul împotriva burilor, aveau Pentru cei care mai îndoieli asupra

lampă roșie colorează flacoanele cu reflexe alchimice.Vitrinelor cu aparate depășite de timp li se succed prima cameră cu magazie pentru peliculă cu bobină, premiza răs- pîndirii fotografiei (a lui Eastman Kodak), primele aparate minuscule „Leica", aparatele „Detectiv" plasabile într-un joben, binoclu de teatru, pe un baston sau sub haină, alături de a- paratul-revolver...Dar cele mai atrăgătoare sînt imaginile Öta- late in sălile exp'cYi- ției: primele dagheroti- puri, lucitoare,cu reflexe fragile ca un vis, irizate. Ai spune — personaje din povestirile contesei de Ségur... Apoi — suită de domni gravi în ipostaze gînditoare ale scriitorilor secolului trecut. Si, firește, nelipsiții copii în rame aurite. Se succed primele calotipe ce au înlăturat dagherotipuri- le, oferind imagini cu linii suave, cu umbre profilate.Din epoca colodionului (1855—1880) cu clișeul de sticlă predomină imagini de familie, de catedrale, piețe din orașe vechi, celebre, piese arheologice, cit și primele fotografii de voiaj în locurile clasice ale civilizației (Roma, Atena, Istanbul, Egipt). Ö colecție foarte originală— primele reportaje fotografice de război ale englezului Fenton în cursul războiului din Crimeea. încovoiat de povara materialului fotografic ce-1 transporta — acest prim fotoreporter de război a străbătut cîmpu- rile de bătălie din Crimeea realizînd imagini memorabile : bivuacurinoaptea, corturi și focuri. Tot aici — și primele ascensiuni pe Mont Blanc (1861) imortalizate de o- biectivul foto. Nu sînt o- mise nici celebritățile e- pocii, de la capete încoronate ale celui de-al doilea imperiu, la scriitori și poeți. Vechiul Paris — cu monumentele și peisajele lui păstrate și azi ■— nu a scăpat nici el fotografilor timpului.Nu există domeniu — imobil sau însuflețit — pe care să nu-1 fi fixat fotografia printr-o simplă apăsare pe buton. Retrospectiva investigațiilor ei se oprește în 1939.Dar de atunci ea a e- voluat uimitor. Fotografia— azi componentă nelipsită a preocupărilor noastre cotidiene — ne Însoțește pretutindeni : în ziare, cărți, expoziții, albume, la televiziune și cinema, pe care le-a generat. Cu magia ei — fotografia nu mai este doar o simplă plăcere individuală, ci și o artă colectivă nouă î o artă vie în continuă mișcare, o artă cu poeții, vizionarii, realiștii și visătorii ei. Dar și o artă ce înscrie îhtr-un anumit fel și participarea activă a maselor de pe tot globul, care văd în ea nu numai un admirabil limbaj internațional, ci și un prodigios vehicul al schimburilor culturale.
AI. GHEORGHIU

Paris, noiembrie

imaginii erre, în 1839 s-a născut oficial dagherotipia, prima fotografie directă, pe placă de argint.De la Niepce la Man Ray... o lungă galerie cu „pozele" făcute de pionierii fotografiei. “ îngropate timpului realizate imperfecte în trecut și prezente la actuala retrospectivă

tografic ce-i prezintă vizitatorului sute de fotografii, aparate, de la cele primitive, instrumente și accesorii felurite. Aici nu lipsește, firește, strămoșul aparatului modern de astăzi, dar care nu-i seamănă nici pe departe : o cutie mare de lemn, greoaie, alcătuită din două piese ce alunecă una într-alta, cu un obiectiv din 2 lentile acromatice. Cel mai vechi aparat foto cunoscut, realizat între 1816— 1822 este „camera neagră", prezentată la expoziție. Doar originea le e comună i camera obscură.Născută Ia începutul secolului trecut, fotografia este în realitate rodul unor lungi și migăloase căutări. Sală după sală dezvăluie evoluția prodigioasă a artei fotografice. Se știe că principiul formării imaginii în camera obscură stă la baza fotografiei. Fenomenul a fost observat de om timp de secole, dar fotografia n-a apărut decît acum 14 decenii. în Evul Mediu fenomenul făcea vizibile eclipsele. Camera obscură l-a pasionat și pe Leonardo da Vinci, care a descris-o amănunțit ; apoi pe La Porta, în secolul XVI. Albrecht Dürer schițase chiar o „mașină de desenat", menită să simplifice problemele perspectivei și prefigurînd aparatul de mîine... Pînă în secolul XVIII • camera obscură fu doar apanajul cîtorva astronomi, al unor pictori ce urmăreau localizarea unei perspective dificile, sau al șarlatanilor care la „Pont Neuf" din Paris îi trăgeau pe sfoară pe naivi.Cel care a „scos" imaginea prizonieră din închisoarea ei — camera obscură — captînd-o și fixînd-o pe un suport, a fost francezul Niepce, autorul primei fotografii durabile. Pînă la el, diverși chimiști reușiseră să formeze și să reproducă imaginea pe o fîșie de hîrtie sensibilizată — supunînd-o țiunii apoi fu descoperit mijlocul

multiplicării prin litografie. Despre toate acestea curgînd expoziția, ca și despre acea curioasă invenție expusă aci — fi- zionotracele — „mașină sigură și comodă pentru a scoate siluete", realizată în 1778 de Chrétien și Quenedey. 'Era un procedeu mecanic al desenării portretului — a- propiat mult fotografiei.

afli par-
Deși sub praful — fotografiile cu mijloace secolul

■
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Radu TIULESCU reproducerii

diferite. Turn invers Un adevă- Babel, dis- în adîncime

ac-luminii solare»

excaveze piramide pentru a-i îmbogăți pe cei din vîrf ?...

Președintele Lincoln în mijlocul ofițerilor statului ma
jor al armatei nordiste, în timpul războiului de sece
siune. Fotografia a fost făcută în 1861 de Matthew 

Brady, unul dintre primii fotoreporteri americani

curiozita- fotografu- de odi- un soi
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Grup de tuaregi. Bărbatul are acoperită o parte 
a feței

puțin dintr-un 
altul și, de obi- 

la distanțe foarte 
nedepășind suta de 

Aici ei tră- 
corturi formate

scopului acestui lăzboi, istoricul englez W. Quitt depune o mărturie autorizată : britanicii i-au supus pe buri pentru a intra în stăpî- nirea minelor de aur din A- frica de sud, în centrul cărora se aflau zăcămintele de la Witwaterstand — „țărmul apei albe".Minele de aur din Africa mai sînt și azi adevărate ocne. Aici se lucrează la 3 000 de metri adîncime la temperaturi care depășesc 30 de grade. Dacă vechii faraoni aduceau în minele lor paznici care nu știau limba sclavilor (pentru a rămîne surzi la implorările de milă), autoritățile sud- africane pun între oameni bariere mult mai perfide. Sînt adunați aici muncitori din diferite țări ale continentului negru. în cuștile care coboară vertiginos galeriile sinuoase ale minelor se vorbesc 80 de dialecte rat pusspre miezul fierbinte și ostenitor al pămîntului. In timp ce alte turnuri — strălucitoare și trufașe — zgîrie norii — se înalță la Johannesburg, susținute ca pe niște piloni vii de muncitori care umplu în fiecare zi galeriile negre ale minelor. Se apreciază că filonul aurifer are aici o lungime de 400 kilometri. Se știe că pentru a obține 400 de tone de aur trebuie să se extragă 75 milioane de tone de minereu, ceea ce reprezintă de cîteva ori volumul piramidei lui Keops. Și cînd negrii nu vor mai admite să

Specialiștii consideră că pînă azi din adîncurile minelor și din nisipurile aurifere au fost scoase aproximativ 75 de milioane de kilograme de metal galben. Din vremea vițelului turnat în aur căruia i se închinau cei vechi și pînă la seifurile adăpostind rezervele bancherilor din zilele noastre goana după aur s-a reeditat de nenumărate ori. Această goană continuă și azi în lumea capitalistă, unde orice bănuială a geologilor privind descoperirea unui filon aurifer dezlănțuie o vastă mobilizare de mijloace care merg de la radar pînă la elicoptere (pentru a se ajunge la locul „comorii" fără a lăsa urme ce ar putea folosi concurenței...) „Goana după aur” s-a dovedit de fiecare dată o aventură sîngeroasă de care sînt legate momente tragice din istoria mai veche sau mai nouă a omenirii împărțite în clase. O dovadă în plus că aurul nu merită cu adevărat denumirea de metal nobil, decît în acea societate care e ea însăși în stare să-l înnobileze cu asemenea atribut. E tocmai ceea ce înfăptuiește societatea socialistă care, punînd capăt „febrei aurului", restabilește' ordinea firească a lucrurilor : nu aurul e cel care stăpînește pe om, ci omul e cel care stăpînește aurul.

® Lap te, piei, 
frînghii și corturi 
daruri aie... 
caprelor negre

Constituind grupa sudică 
a triburilor berbere, tuare
gii sînt cunoscuji în gene
ral ca locuitori ai Saharei. 
Crescători de animale no
mazi, viața lor e strîns le
gată de peregrinări în ne- 
sfîrșifele întinderi ale de
șertului african. Marea ma
joritate a tuaregilor - 
burile ioullemeden, 
gress, iforass și aîr, a 
populație însumează 
98 la sută din totalul apro
ximativ de 300 000 — tră
iește însă în zona numită 
saheliană, adică „riverana"

deșertului, regiunea
cursului mijlociu al Nige
rului, de la Tombucfu la 
Niamey, de aici spre est 
pînă la Agadès și Zinder, 
precum și în podișurile Aîr 
și Adrar. în Sahara propriu- 
zisă trăiesc două triburi de 
tuaregi : kel-ahaggar în re
giunea muntoasă Hoggar, și 
kel-ajjer, la nord de primii. 
Numărul acestora se ridică 
abia la vreo 8 000 de oa
meni.

Principala ocupație a tua
regilor continuă să fie și în 
prezent creșterea de cămi
le, oi și capre. în baza 
unor cercetări recent în
treprinse în cadrul UNESCO 
de un grup de specialiști 
s-a ajuns la concluzia că 
pînă în zilele noastre kel- 
ahaggarii și-au păstrat a- 
proape intactă vechea lor 
civilizație ; cîteva din as
pectele caracteristice ale 
acesteia vom încerca să le 
prezentăm în cele ce ur
mează.

Regiunea munților Hog
gar, cu relief foarte arid, 
este săracă în pășuni. De 
aceea tuaregii kel-ahaggari 
cresc în principal cămile și 
capre negre, dar nu și oi. 
Oricît ar părea de neaș
teptat, de fapt, acești cres
cători de cămile își dobîn- 
desc o bună parte din cele 
necesare traiului de pe 

' urma creșterii caprelor ne
gre, care furnizează la 
kel-ahaggari principala re
sursă alimentară — lap
tele. Acesta este con-

o mașină ce „fabrica" doar profiluri. Curiosul aparat a cunoscut un imens succes în Franța, mai ales pe timpul Revoluției din 1789 și al Restaurației : „Nuplătiți nimic dacă portretul nu vă seamănă" — iată reclama făcută pe atunci de Quene- dey — ce avea să fie mai tîrziu adoptată de toți fotografii. Azi, doar la expoziție, mai poate fi văzută această „mașină".Inventivul francez Niepce a reușit, așadar, în 1822 să „rețină" imaginea fugară din camera obscură. Tot lui îi a- parțin în afara primelor probe heliografice pe hîrtie tere al fotografiei aparatul cu foaie, diafragma cu iris, laborarea lui
heliografice- actul de naș-— și cit și Din co- Dagu-

la Paris — sînt în mare parte remarcabile. Fotograful de ieri și cel de azi nu mai privesc oamenii și lucrurile în același mod, din același „unghi". Dar incursiunea in lumea imaginilor unui secol este evocatoare, instructivă.O adevărată te — aparatul lui ambulant nioară, sau de trăsură desuetă pur- tind în ea un laborator fotografic (deci mobil) destinat primilor reporteri fotografici în perioada războiului din Crimeea, apoi laboratoare ocupînd camere întregi, din secolul trecut, cu tejghele încărcate de recuzita fotografică a vremii, luminate de lămpile de petrol și reconstituite aici în toată dezordinea lor boemă.
sumat rece sau este trans
format în unt. Tuaregii 
kel-ahaggari consumă föar- 
te rar brînză, pe semne 
pentru că din laptele de 
capră se obține o brînză 
foarte aspră, dură. Din lap
te de capră ei îți creează 
și rezerve de hrană, frans- 
formîndu-l în unt lichid, 
prin fierbere cu o buruia
nă specială care ajută la 
păstrarea acestuia vreme 
îndelungată. Din piei de 
capră tuaregii își fac bur
dufurile pentru apă, unt, 
precum și corturile ce le 
servesc drept locuință ; pă
rul de capră îl folosesc 
pentru confecționarea de 
frînghii. Arareori cînd con
sumă carne, ei mănîncă nu
mai carne de ied. Apare 
astfel lesne de înțeles pen
tru ce anume la kel-ahaggari 
caprele și nu cămilele sînt 
păzite în permanență de 
păstori, cu toate că valoa
rea cămilelor este 
mare. La celelalte 
fuarege fot produsele ani
maliere constituie alimenta
ția de bază, însă acestea 
consumă în mod obișnuit 
lapte de cămilă, de oaie, 
sau de capră, brînză, unt 
bătut în burdufe mici. De 
altfel, nici viața acestor tri
buri nu este deloc ușoară. 
Totuși ele sînt strîns legate 
de meleagurile în care vie
țuiesc. „Fiecare gazelă ră- 
mîne în țara sa, în secetă 
ca și în belșug", spune o 
veche zicală fuaregă.

In timpul cînd se găseș
te hrană în Hoggar cămi
lele sînt lăsate în văi să 
pască singure, cu o piedică 
la picioarele din față ; la 
intervale regulate de timp 
ele sînt readunate la un 
loc. Pășunile din regiunea

munților Hoggar nu pot a- 
sigura însă hrană suficien
tă pentru cămile ; de aceea 
kel-ahaggarii își trimit că
milele în sud, la o distanță 
de 800 de km, unde — și 
aici urmează un aspect ori
ginal al relațiilor intertriba- 
le la tuaregi — ei își dau 
cămilele în grijă celor din 
sud, care le duc la pășu
nile de vară și de iarnă. 
Pentru aceasta le rămîne 
laptele cămilelor primite 
ca... „împrumut". Dacă însă 
naște o cămilă, puiul este 
însemnat cu semnul tribu
lui împrumutăfor, cui îi și 
aparține de fapt.

în legătură cu mînarea 
cămilelor la pășunaf în sud, 
e semnificativ că, deși sînt 
crescători de cămile no
mazi, kel-ahaggarii nu se 
deplasează cu toți membrii 
familiei ; femeile, 
bătrînii rămîn în 
din văile munților 
Familiile lor continuă deci 
să trăiască într-o izolare 
relativ accentuată față de 
alte triburi fuarege, ceea ce 
a contribuit fără îndoială la 
păstrarea multor aspecte de 
trai și cultură arhaice.

De fapt, chiar și în re
giunea munților Hoggar a- 
șezările fuarege se strămu
tă foarte 
loc în 
cei, 
mici, 
kilometri, 
iese în 
din pari înfipți în pămînf 
pe care se întind piei de 
capră argăsite și cusute una 
de alfa. Cortul nu are o 
formă precisă, el pulînd fi 
mărit sau micșorat după 
necesitate. Nici inferiorul 
nu este prea variat. Multa

din obiectele produse de 
meșteșugari sînt cumpărate 
de la populațiile negroide 
din sud care confecționea
ză lucruri anume adaptate 
la nevoile de trai ale tua
regilor și la gusturile lor. 
Costumul indigo, tradițio
nal, din care nu lipseșto 
turbanul este purtat încă și 
astăzi. Un obicei general 
răspîndit la tuaregi constă 
în acoperirea unei părți a 
feței de către bărbați. Fe
meile tuarege umblă cu 
fața descoperită. Bărbații 
de la vîrsta de 25 de ani 
își acoperă gura, partea in
ferioară a nasului și fruntea 
cu o bucată de pînză pe 
care hu o scot nici noap
tea. Practic ei au descope
rită doar regiunea ochilor ; 
obîrșia acestui obicei nu a 
fost încă pe deplin lămu
rită. Este însă destul de pu
țin probabil ca singura pri
cina ce a dus la apariția 
lui să fi fost apărarea feței 
împotriva vînturilor și a ni
sipurilor din deșert. La tri
burile din Hoggar s-au 
menținut străvechi rămășițe 
din orînduirea comunei pri
mitive. Bunăoară, și astăzi 
încă moștenirea este trans
misă copiilor surorii, iar nu 
copiilor proprii ai capului ‘ 
de familie.

De altfel, rămîn încă des
tul de numeroase aspectele 
din traiul, cultura și viața 
socială a acestei populații, 
care ne îngăduie să dezvă
luim, pe lîngă aspecte lo
cale, și aspecte general 
comune populațiilor aflate 
pe aceeași treaptă de dez
voltare istorică.

Ion VLADUȚIU 
doctor în istorie
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Recepție cu prilejul sărbătorit naționale 
a R. P. Albania

X Xv ,
- ■_

tuni seara, ambasadorul R. P. Albania la București, Răpi Gjer- meni, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Albaniei.Au participat tovarășii Gheorghe Apostol, Paul Niculescu Mizil, Ștefan Voitec, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geămăriu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mă- nëscu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații ob

alegerii unui deputat în Marea Adunare tonală
în ziua de 28 noiembrie a.c. s-au ținut alegeri pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională devenit vacant în circumscripția nr. 12 Berești, din regiunea Galați.Comisia electorală centrală, verificînd lucrările comisiei electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare, a constatat că alegerea s-a desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională ; candidatul
Luni după-amiază, în sala' de festivități a Muzeului de istorie ä P.C.R. a avut loc un simpozion consacrat împlinirii a 145 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels. Simpozionul a fost organizat de Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu“ și Institutul de istorie a partidului de pe lîn'gă C.C. al P.C.R.Cuvîntul de deschidere a fost

Plenara Consiliului U. A. S. R.în ziua de 29 noiembrie a avut loc plenara Consiliului U.A.S.R., la care au participat membrii Consiliului U.Ä.S.R., secretari ai comitetelor U.T.C. și președinți ai consiliilor din centrele universitare și din instituțiile de învățămînt superior, activiști ai C.C. al U.T.C. și ai Comitetului Executiv al U.A.S.R., reprezentanți ai Ministerului învățămîntuluî, Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale și Consiliului General U.C.F.S.Plenara a dezbătut activitatea desfășurată de asociațiile studenților în perioada care a trecut de la deschiderea anului universitar și a stabilit sarcinile ce le revin în continuare pentru îmbunătățirea muncii de rezolvare a proble
Vizitele delegației

Marelui Hural Popular al R. P. MongoleDelegația Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, condusă de acad. Bazarîn Șirendîb, vicepreședinte al Marelui Hural Popular, care se află în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut duminică o vizită Ia sediul Sfatului popular al regiunii București, unde a fost primită de tov. Vasile Mateescu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., președintele Sfatului popular al regiunii București.

Tehnica modernă 
din noile 
întreprinderi 
in miini calificate

(Urmare din pag. I)Se poate spune însă că nu în toate unitățile industriale noi a fost privită ca o sarcină de însemnătate majoră pregătirea din timp și temeinică a cadrelor. Acum, lipsa de 
prevedere, de perseverenjă pentru 
calificarea din vreme a nucleu- 
'ui de cadre de bază are con- 
.ecinfe negative asupra producției. Ô atare situație există în noile întreprinderi din Tg. Jiu și Craiova, aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor. Conducerile tehni- ce-administrative ale acestor întreprinderi nu au luat din timp măsurile necesare pentru ca toți muncitorii să stăpînească foarte bine procesul tehnologic, să mînu- iască corect instalațiile și agregatele.De aceea, nu este deloc de mirare că, la întreprinderea de prefabricate din beton Craiova, unii muncitori nu au suficiente cunoștințe profesionale pentru a asigura buna funcționare a utilajelor și instalațiilor. Dacă Comitetul orășenesc de partid Tg. Jiu, organizația de partid de la noua fabrică de ciment din acest oraș ar fi intervenit cu promptitudine, s-ar fi putut preveni cazurile de neglijență în întreținerea unor mașini și agregate noi. Datorită pregătirii unui număr insuficient de cadre pentru întreținerea utila

ștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au- luat parte șefii unor misiuni diplomatice și a'lți diplomați străini.
★Cu ocazia' celei1 de-a XXl-a aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist, ambasadorul Republicii Populare Albania, Răpi Gjermeni, a rostit luni seara o cu- vîntare la posturile noastre de radio și televiziune.

propus a întrunit 99,97 la sută din1 numărul total al voturilor mate de alegători.Comisia electorală centrală hotărît înregistrarea
expri-a și confirmarea rezultatului alegerii ca deputat în Marea Adunare Națională a tovarășului Nicolae Deleanu, în circumscripția electorală nr. 12 Berești, din regiunea Galați, ur- mînd a preda Comisiei de validare a Marii Adunări Naționale lucrările referitoare la aceasta alegere.
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rostit de Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., director al Institutùlui de istorie a partidului. în1 continuare au fost prezentate comunicările : „Personalitatea și opera lui Friedrich Engels“, „Friedrich Engels și progresul social“, „Engels și știința militară“, „Engels și mișcarea muncitorească din România“.
'•A3

melor ridicate de viața universitară.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Petre Lupu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. A participat tovarășul Petre Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C.Plenara a adoptat unele măsuri organizatorice. A fost eliberat din funcția de membru al Comitetului Executiv și președinte al Consiliului U.A.S.R. tovarășul Ștefan Bîrlea, în' legătură cu trecerea sa în muncă de partid.Totodată, plenara a ales pe tovarășul Mircea Àngelescu, secretar al Comitetului Centrai ăl U.T.C., în funcția de președinte al U.A.S.R.

LUni dimineața, parlamentarii mongoli au vizitat Combinatul de creștere și îngrășare a porcilor din comuna Modelu, precum și Combinatul de celuloză din Călărași. în aceeași zi a avut loc o întîlnire la Comitetul executiv al Sfatului popular raional Călărași. După- amiază, Vasile Mateescu a oferit la Călărași un dineu în cinstea oaspeților.
jelor și instalațiilor, se înregistrează acum dese defecțiuni tehnice și opriri în funcționare. Nu o dată specialiștii din direcțiile generale ale Ministerului Industriei Construcțiilor au venit în cele două întreprinderi după intrarea lor în funcțiune. Despre ce sprijin poate fi însă vorba atîta vreme cît lucrurile nu s-au schimbat încă ?Activitatea de pregătire a cadrelor pentru noile obiective industriale ridică și alte probleme care, după părerea noastră, nu și-au găsit încă cea mai bună rezolvare, în prezent, fondurile de școlarizare și numărul de muncitori care trebuie școlarizați sînt fixate de la Centru, de minister. Practica a dovedit însă că ele nu corespund întotdeauna necesităților curente și de viitor ale noilor Unități industriale. Socotim că 
ar fi util să se studieze posibilitatea 
de a se acorda o mai mare indepen
dență întreprinderilor în mînuirea 
fondurilor destinate pregătirii cadrelor, deoarece conducerile tehnice-admi- nistrative ale acestora cunosc cel mai bine nevoile producției. Mă refer nu numai la numărul cadrelor calificate, ci și la structura lor pe meserii.Nu întotdeauna acțiunea de calificare și specializare a unui mare număr de muncitori și tehnicieni în întreprinderile cu profil asemănător este bine dusă la capăt. Și iată de ce. De la Combinatul chimic Craiova au fost trimiși la Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț și la Uzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești 650 de muncitori. Aceștia urmau să se califice în meseria de operatori chi- miști și operatori mecanici. Comisia economică, la indicația biroului comitetului regional de partid, s-a interesat de modul în care sînt ajutați viitorii chimiști craioveni să învețe meseria. Ce s-a constatat? Calificarea lor nu s-a desfășurat în condiții satisfăcătoare. Unii dintre ei nici n-au fost repartizați să lucreze efectiv în secții sau la mașini, alături de munci-

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Bodnafaș, a primit luni pe I. N. Medvedev, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru legături culturale cu țările Străine, conducătorul delegației culturale sovietice, aflată în țara noastră în vederea semnării planului de colaborare
Semnarea Planului de 
și științifică intre 
România și U.R.S.S.Intre 24 și1 29 noiembrie a.c., la București au avut loc tratative pentru încheierea Planului de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe anii 1966—1967.în timpul tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de colaborare tovărășească și înțelegere reciprocă, părțile au apreciat cu satisfacție că îndeplinirea Planului de colaborare culturală pe anul 1965 a contribuit la dezvoltarea legăturilor culturale și științifice dintre cele două țări.Planul de colaborare culturală și științifică pe anii 1966—1967 prevede dezvoltarea colaborării în domeniul științei, învățămîntuluî, artei și culturii, radioului și televiziunii, în domeniul tipăriturilor, al ocrotirii sănătății, sportului și între uniunile de creație.în conformitate cu planul va fi efectuat un schimb de mari colective artistice muzicale și de teatre dramatice, vor avea' Ioc vizite re-
Cu ocazia sărbătorii

naționale
a R. S. F. iugoslaviaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la Casa de cultură a raionului Nicolae Bălcescu din Capitală a avut loc o conferință la care au participat oameni de artă și cultură, un numeros public. Cu acest prilej, George Dem Loghin, prorector al Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale“, președintele Comitetului pentru cultură și artă al orașului București, a vorbit despre realizările R.S.F. Iugoslavia pe drumul construirii socialismului. A luat apoi cuvîntul Djodje Po- povici, prim-secretar al ambasadei R.S.F. Iugoslavia.

SIMPOZION 
NICOLAE IORGASub egida filialei locale a Institutului de istorie al Academiei, la Biblioteca universitarilor din Cluj a avut loc luni un simpozion consacrat împlinirii a 25 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga. Lucrările simpozionului au fost deschise die acad. Constantin Daicovi- ciu, rectorul Universității „Babeș- Bolyai“, după care au fost prezentate comunicările : „Concepția istorică a lüi Nicoläe Iorga“, „Nicolae Iorga și istoria universală“, „Nicolae Iorga, istoric al Transil- vaniei“, „Nicolae Iorga, istoric ăl culturii“.Direcția generală a Arhivelor statului a organizat în localul Muzeului arhivelor o expoziție documentară consacrată Iui N. Iorga.
tori cu experiență. Se impune ca 
ministerele să nu se limiteze ia 
emiterea unor instrucțiuni, ci să urmă
rească permanent ca miile de mun
citori ce se pregătesc în unități cu 
profil asemănător să lucreze efectiv 
în producție, îneîf această acțiune 
să aibă o eficiență practică.Se constată că lacune serioase există și în pregătirea viitorilor muncitori în școlile profesionale și la cursurile de calificare. Din studiile întreprinse de comisia economică a comitetului regional de partid reiese că programele analitice ale școlilor profesionale și tematica cursurilor de calificare cuprind o prea mare parte teoretică, în detrimentul însușirii cunoștințelor practice. Se desprinde necesitatea ca la întocmirea programe
lor analitice ți a tematicilor să se țină 
seama că viitorii muncitori trebuie să 
cunoască în detaliu caracteristicile uti
lajelor ți instalațiilor, modul de func
ționare ți de întreținere corectă a a- 
cestora.Comitetul regional de partid a analizat recent, într-o ședință plenară, activitatea desfășurată de organizațiile de partid din noile întreprinderi și de pe șantierele viitoarelor fabrici pentru pregătirea și ridicarea calificării muncitorilor și tehnicienilor. S-a apreciat că organizațiile de partid trebuie să îndrume și să ceară conducerilor tehnice-administrative să asigure desfășurarea în cele mai buhe condiții a acestei acțiuni, să găsească forme mai eficiente de pregătire și de perfecționare continuă a cunoștințelor profesionale ale muncitorilor. Aceasta cu àtît mai mult cu cît în primul an ăl cincinalului vor intra în funcțiune noi obiective industriale la combinatul chimic, uzina „Electropu- tere“ și centrala electrică de tef- moficare din Craiova, la C.I.L. — Tr. Severin și altele. Este necesar ca măsurile luate să fie duse pînă la capăt, conducerile tehniCe-admi- nistrative să fructifice experiența acumulată, să țină seama de neajunsurile semnalate în acest do

culturală și științifică între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică pe anii 1966—1967.La1 întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au- participat Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
■tf

ciproee ale oamenilor de știință și cultură.Planul a fost semnat de către Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și de către I. N Medvedev, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru legături culturale cu țările străine.La semnare au participat Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntuluî, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membrii ambelor delegații. Au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. la București, și colaboratori ai ambasadei'.Cu prilejul semnării, I. K. Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. în Republica Socialistă România, a oferit un dejun, iar Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, un dineu.
SOSIRE A WSTRM AFACERILOR
EXTERNE AL PAKISTANULUILuni seara a sosit în Capitală Zulfikar Aii Bhutto, ministrul afacerilor externe al Pakistanului. Oaspetele este însoțit de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe pakistanez. Cu a- celași avion a sosit și M. Shafqat, ambasadorul Pakistanului în Republica Socialistă România. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului.
Ședînță consacrată 
comemorării 
lui Virgil MadgearuSub auspiciile Societății de științe economice, Institutului de științe economice și Institutului de cercetări economice al Academiei Republicii Socialiste România, a avut loc luni seara în aula I.S.E. din București o ședință comemorativă consacrată împlinirii a 25 de ani de la asasinarea de către legionari a profesorului Virgil Madgearu.în legătură cu activitatea didac- tico-științifică a lui Virgil Madgearu au fost prezentate comunicări.La ședința comemorativă au luat parte tovarășii Manea Manéscu, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Vi- joli, ministrul finanțelor, academicieni, cadre conducere din departamentele economice, foști profesori ai Academiei comerciale, membri ai familiei profesorului Madgearu, stu- denți. (Agerpres)

didactice, cadre de

meniu, pentru a asigura din vreme noilor obiective industriale cadre cu o înaltă calificare.

(Urinare din pag. I)

pe tema „Robotul, Animalul și O- 
mul’ a fost una din manifestările de 
opinie cu reprezentanți din 17 țări, 
care au dezbătut pe larg implicațiile 
pentru perspectiva devenirii umane a 
prodigioaselor cuceriri tehnico-șfiinji- 
fice din epoca noastră. Ciberneticieni 
sau biologi de renume internațional 
(printre ei profesorul Monod, de cu- 
rînd distins, alături de alți doi savanți 
francezi, cu premiul Nobel pentru 
medicină) au demonstrat Uriașa capa
citate a tehnicii și științei contempo
rane, dar, în același timp, unii din ei 
au exprimat cu aceeași autoritate și 
aprehensiunile pe care — în mod 
paradoxal — tocmai asemenea iz- 
bînzi le suscită în perspectivă. S-a 
vorbit, deci, de ipoteza „nu total 
absurdă" a unei „răscoale a roboților 
împotriva oamenilor adevărați” ; un 
film, „Alphaville", a proiectat o ima
gine stranie a unei societăți victimă 
a tehnicismului, a automatizării, trăind 
în orașe subterane, exclusiv sub lu
mina „soarelui artificial", — o lume 
subumană, cu o viață interioară total 
sărăcită, redusă doar lâ reflexe, căci 
omul a uitat de mult orice fel de sen
timent și în genere orice modalitate 
de trăire a ceea ce, după o expe
riență multimilenară, numim „uman*. 
Nici o mirare că antenele sensibile 
care sînt scriitorii — un lonescu, un 
Beckett — depistează într-o aseme
nea lume o perspectivă de coșmar 
a unui proces de alienare șl dezespe- 
rare în care descompunerea umanu
lui atinge limite paroxistice.

Progresînd tntr-un secol al unor

I

I

că 
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ia 
în 
în 

prac-

La Washington ah avut loc, sub egida Casei Albe, Zilele dé studiu asupra drepturilor civice. Corespondentul ziarului „LE MONDE“ relatează următoarele în legătură cu desfășurarea și concluziile lor :
„Ceea ce a apărut din 

dezbateri este faptul 
însăși multiplicitatea 
pecfefor se multiplică 
infinit cînd se intră 
detalii pentru a lua 
considerare soluții 
tice. Cu ce să se încea
pă? Căror inegalități să 
li se dea prioritate ? Ce 
consecințe concrete au 
avut încercările de dese- 
gregare din ultimii ani ?

Față de numărul aces
tor semne de întrebare 
și de perspectiva înmul
țirii lor nu se poate avea 
decît o reacție de descu
rajare. Acum un an, în fața 
Comitetului pregătitor al 
Convenției partidului de
mocrat, pastorul Martin 
Luther King cerea ca Sta
tele Unite să se lanseze 
înfr-un program de «re
parații» în favoarea co
munității negre, cifrat la 
5 miliarde dolari. Acum, 
Philip Randolph, președin
tele de onoare al con
ferinței de la Casa Albă, 
propune crearea de că- 

foarte redusă, 
de Gaulle a 
mult timp în 

recunoaște ac-

ziarul, că 
cu Polonia 
est-europe- 
calea cea 
spre reuni-

universitate, se

Un negru — un polițist. Așa au fost „încadrați" tinerii de culoare din 
fotografie, capturați de poliția din Crawfordville (S.U.A.) pe cînd de
monstrau pentru desființarea segregației practicate in transportul public 

din acest oraș

„necunos- 
Revolufia 

noi

asemenea confruntări ce pun în cauză 
însăși esența noțiunii de „om" și de 
„umanitate", societatea noastră înscrie 
ea însăși în dinamica de dezvoltare 
un grafic care — dialectic vorbind — 
nu este și nu poate fi rectiliniu. Toc
mai fiindcă trecem, în măsura în care 
o făurim, printr-o profundă revoluție, 
problema devenirii omului în socia
lism spre faza superioară, comunistă, 
are și ea ecuații ale căror 
cute” solicită rezolvarea, 
tehnico-științifică își spune și la 
cuvîntul, punînd în mișcare și solici- 
tînd resorturile legității sistemului 
nostru, concepției noastre despre 
lume și societate, metodologiei noas
tre de abordare a problemelor și de 
căutare a soluțiilor. Congresul al 
IX-lea al partidului constituie în a- 
ceasfă perspectivă un veritabil „uni
vers" de proiecție umanistă. El pune 
în centrul gîndirii tuturor acțiunilor 
Sale omul. De aici și deosebita în
semnătate acordată problemelor de 
transformare a conștiinței, multiplele 
aspecte pe care Raportul general și 
dezbaterile în jurul lui le-au ridicat 
în fața întregului popor. Abordînd 
cu luciditate științifică tot ceea ce stă 
înaintea noastră ca grandioasă sarcină 
colectivă, congresul partidului nu s-a 
ferit să abordeze în spirit critic și să 
recomande un larg schimb de păreri, 
ca și semnalarea tuturor neajunsuri
lor pe drumul atît de complex al 
desăvîrșirii celei mai înaintate dintre 
societățile omenești.

Vastul efort pe care trebuie să-l 
întreprindem în domeniul dezvoltării 
industriei și a economiei noastre în 
genere implică, între altele, și corec
tarea — unde e cazul — a ceea ce 
un vast proces de proporțiile indus
trializării, care a necesitat un ritm 
atît de rapid al pregătirii de cadre, 
nu se poate să nu presupună și un 
anume indice de tehnicism, prin con
secință, de reducție a unghiului de 
incidență cu ceea ce numim și culti
văm ca „umanism”. Solicitat infinit 
mai mult decît odinioară de comple
xitatea pregătirii înfr-un sector rigu
ros delimitat, un tînăr — viitor ingi
ner, viitor agronom, viitor economist, 
viitor medic — poate avea sur
priza de a constata că într-o con
fruntare pe ecranul lat de experiență 
a vieții sociale, pe o coordonată mai 
largă și mai cuprinzătoare a umanu
lui definit în perspectivă contempo
rană, spiritul lui, universul lui interior 
se resimt de o anume îngustime, par
că de o anume zgîrcenie, prin rapor
tare la datele omului epocii noastre.

Școlii și altor instituții de cultură 
le revine un rol decisiv în profilarea 
umanistă a generațiilor de mîine. Am 
răsfoit de eurtnd un studiu al unul

tre sfatul federal a unui 
«fond de solidaritate», de 
100 miliarde dolari în ve
derea «abolirii ghefouri- 
lor negrilor».

Nici una, nici cealaltă 
din propuneri nu se arti
culează pe un plan cît 
de cît precis și, chiar 
dacă o fracțiune a aces
tor sume ar fi votată de 
Congres — ceea ce 
cheltuielile crescînde ale 
războiului din Vietnam și 
ale legislației sociale re
cent votafe par să exclu
dă — nici un expert nu 
ar ști, în momentul de 
față, cum să fie folo
site în mod util sumele 
care ar fi obținute. De 
fapt, după cum au dove- 
dif-o din plin lucrările 
conferinței, nici între prea 
rarele analize serioase a- 
supra condiției negrilor 
nu există o concordanță ; 
discuția însăși asupra 
scopurilor finale ale unei 
politici de integrare a co
munității negre în 
nea americană nu 
decît să înceapă.

Să luăm, de pildă, in
tegrarea în școli. Care vor 
fi criteriile de «echilibru 
social» într-un anume car
tier ? Ce mijloace se vor 
folosi pentru aceasta ?

Același șir de întrebări 
ridică dacă se abor-

națiu- 
face

dează problema brutalită
ților polițienești sau a ne- 
pedepsirii crimelor să- 
vîrșife împotriva milifan- 
filor pentru integrare ; și 
aici — numai palea
tive. «Șeriful» cu bîta 
cea groasă, ales de con
cetățeni nu după crite
riul competenței profe
sionale, ca și judecătorii, 
chiar cei federali, desem
nați sub controlul îndea
proape al forțelor domi
nante, aderă în mod na
tural la prejudecățile me
diului lor. Dar tocmai 
«celula» tradițională și re
țeaua sa de complicități 
exterioare sînt cele care 
ar trebui atinse, dacă nu 
vrei să te resemnezi ca 
legile federale, chiar cele 
«îndrăznețe», să se impu-

Sub titlul „Recunoașterea frontierei Oder- Neisse“, ziarul „NEW YORK TIMES“ publică un editorial despre „controversa din Germania occidentală în legătură cu frontiera Oder-Neisse“.
„Pentru prima dată 

după război se fac auzite 
în R.F.G. glasuri importan
te sugerînd acceptarea ac
tualei frontiere. Comitetul 
politic al bisericii evan
ghelice, mentorul religios 
a 28 milioane de pro
testanți vesf-germani, a 
redeschis recent discuția, 
cerînd reconcilierea cu 
Polonia în termeni ce im-

clasici în frunte cu 
de Sadoveanu și 

atît de frecvent în- 
particulară pe cît

bun dascăl de liceu despre lectura 
elevilor. Constatările și semnalările ca 
atare nu erau toate îmbucurătoare. 
Din felurite cauze — cîteva decurgînd 
dintr-o serie de deficiențe de orga
nizare a planului de învățămînt — 
unii elevi nu citesc cu pasiune lite
ratură înfr-adevăr bună, fiind atrași 
de cărți puțin semnificative, mai cu- 
rînd de la periferia creației artistice 
autentice. Marii 
Eminescu, urmat 
Arghezi, nu sînt 
tîlnifi în lectura
valoarea lor ne-ar impune a presu
pune. Coșbuc, Goga, poeți și proza
tori valoroși dintre cele două războaie 
mondiale, chiar dacă ei se numesc 
Camil Petrescu sau G. Călinescu, nu 
sînf amfitrionii de lectură asiduă ai 
tineretului școlar în măsura în care 
s-ar cuveni să fie. Nici cărțile legate 
de istoria națională nu excelează ca 
număr pe fișele de lectură, fără a mai 
vorbi că în programul de învățămînt 
al facultăților de limbă și literatură 
română, istoria națională nu se face 
nicidecum. în schimb, studenții tota
lizează în cei 5 ani peste 1 300 ore 
de studii lingvistice, cele mai multe 
de pură specializare, cu toate că, cel 
puțin în actuala etapa, marea majori
tate a absolvenților merg în învăță- 
mîntul liceal ca dascăli de gramatică, 
stil și compoziție, nu mai puțin de 
literatură. Nu numai în rîndurile ab
solvenților mai vechi, dar chiar și în 
cele ale seriilor mai noi, modul de a 
preda limba și literatura națională, ca 
și istoria patriei întrunește și consta
tări nesafisfăcăfoare.

Avem o bogată și larg expresivă 
literatură, după cum istoria patriei 
este plină de momente și figuri im
presionante, în stare, deci, să tre
zească lesne interesul și să ofere ne
numărate sugestii pentru o tratare 
atractivă, nu o dată încărcată de emo
ția retrospectivei sau a relației cu 
prezentul. Cu toate acestea, nu e cu 
iotul sporadic ca, de la catedra cla
sei unde predau, unii să nu respire 
suficientă competență și nici pasiune 
dăscălească. în fond, acești oameni 
sînt insuficient dezvoltați în sfera 
universului lor de cultură, doar o fi
ravă coardă umanistă vibrînd precar 
și neconcludent. Școala prin care au 
trecut, cea medie ca si cea supe
rioară, nu le-a oferit — pesemne — 
decîf cu zgîrcenie din zestrea, în 
atîfea feluri inepuizabilă, a culturii 
umane, naționale și străine, aripa 
umanismului contemporan de o atît 
de elevată perspectivă le-a atins doar 
în treacăt sufletul la poarta căruia 
poate că n-a știut să bată încă nici 
un sol adevărat.

Imaginea profesorului de liceu, mai 

na abia după trecerea S 
una sau două generații.

Ceea ce au cerut cel 
mai mulți în cursul dez
baterilor echivalează cu o 
«zdruncinare pașnică» nu 
numai a practicilor, ci șl 
a formelor legale care 
protejează segregarea de 
facto.

Un raport final va fl 
remis președintelui John
son, care va convoca la 
primăvară o a doua con
ferință reunind 1 500 de 
participant!. Nu este însă 
prea clar cu ce se va um
ple acest interval, nici ce 
se poate aștepta de la o 
asemenea afluență. Sta
diul anchetelor parțiale, 
ca și al măsurilor dispa
rate și improvizate, para 
depășit".

plică abandonarea orfc 
căror pretenții asupra te
ritoriilor amintite.

Johann Grandi, ministrul 
vesf-german pentru pro
blemele refugiaților, a 
declarat că memorandu
mul bisericii evanghelice 
trebuie privit «foarte se
rios» și a sugerat ca ger
manii să-i «discute conți
nutul». Iar acum, condu
cătorul unui land, unul 
dintre întemeietorii parti
dului guvernamental creș- 
tin-democrat, a demisio
nat deoarece liderii parti
dului n-au mers mai de
parte pentru a «spune 
poporului adevărul» cu 
privire la aceste teritorii.

în particular, germani 
cu înalte funcții de răs
pundere au recunoscut da 
mult că frontiera Oder- 
Neisse nu poate fi schim
bată. „Dar — se arată mal 
departe în articol — 
Bonnul consideră că pre
tențiile asupra acestor te
ritorii ar putea constitui 
„o carte de negocieri". 
„Această așa-zisă carte 
de negocieri are de fapt 
o valoare 
Generalul 
anunțat cu 
urmă că 
tuala frontieră ; de aseme
nea, nici unul dintre cei
lalți aliațl ai Republicii 
Federale nu are de gînd 
să pornească un război 
din această cauză".

„...Este din ce în ce mai 
evident, scrie 
reconcilierea 
și cu alte țări 
ne constituie 
mai probabilă 
ficarea Germaniei

fîrziu
proiectează totdeauna puternic în su
fletul unui adolescent, al unui tînăr, 
dacă ea reușește să fie într-adevăr 
vie, să-i inspire deplina încredere 
„științifică” și în același timp să-i 
deschidă orizonturi noi, să-i avînfe 
imaginafia. Infinite pot fi modalităfile 
„umanizării" unei lecții și infinite 
sînt resursele umanismului cînd are 
cine le descoperi și promova. Neui
tate vor rămîne în această privinfă 
pentru nenumărate generații măies
tria de profesor a lui Tudor Vianu, 
farmecul unic al lui G. Călinescu, iar 
pentru generațiile mai vîrstnice mo
dalitatea implicației umaniste, deși 
într-un domeniu tratat în genere ri
gid : cel al literaturii române vechi, 
a lui N. Carfojan, ca și îneînfarea 
spirituală a seminariilor lui Ibrăileanu. 
Mulfi dintre cei care slujesc astăzi 
cu competentă și dărnicie de spirit 
cultura română o daforesc în primul 
rînd evantaiului de largă deschidere 
umanistă oferit de profesorii lor, 
pentru care o lecfie, o prelegere, un 
seminar erau fot atîfea acte de mare 
cultură. Printre publiciștii noștri ex- 
celenfi eseiști se numără cîjiva me
dici care-și daforesc succesul bunei 
culturi umaniste pe care au primit-o 
de la dascălii lor în liceu și apoi în 
universitate.

Unei asemenea instruct!! și educa
ții intelectuale, de larg profil uma
nist, se cuvine a-și încredinfa coar
dele formației lor profesionale nu nu
mai viitorii dascăli de limbă și lite
ratură, dar și cei de alte discipline 
— matematică, șfiinfele naturii, isto
rie, geografie, precum și viitorii 
noștri medici, ingineri agronomi, eco
nomiști, tehnicieni. A-și modela ast
fel spiritul încă din adolescentă, a-și 
stimula necontenit setea de larg ori
zont al culturii umane, iată condifia 
unui proces de permanenfă, care, 
mereu împrospătat, va continua să 
sporească, corecfînd necontenit limi
tele specializării și a ceea ce devine 
apoi o profesiune riguros definită.

Faptul că în atîfea sectoare ale ac- 
tivifăfii culturale, în marile ca și în 
mai modestele biblioteci, în muzee, 
în amfiteatrele de curs ale universi
tăților populare, în sălile de concert 
și de conferințe, participă activ afîfia 
și atîfia oameni realmente interesați 
de lărgirea orizontului lor constituie 
desigur* una din dovezile cele mai 
vii ale însăși structurii societății noas
tre, aflată în plină desăvîrșire revo
luționară, alături de încă atîfea și a- 
tîtea alte popoare.

Prin ele, umanismul socialist, ca Ö 
dimensiune mereu îmbogățită a lu
mii contemporane, își afirmă prezenț® 
și-ți trasează perspectiva.



DEMONSTRAȚIA DIN ROMA, LA LUMINA TORTELOR

Infruntind ploaia nopții 
de toamnă, o mulțime 
imensă s-a adunat în 
Piazza Del Popolo din 
Roma la lumina torțelor. 
Muncitori, studenți, pro
eminente personalități 
ale vieții cultural-artisti- 
ce au participat sîm- 
bătă seara la o impre
sionantă demonstrație 
împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam. A- 
ceastă seară „a con
științei și sensibilității 
umane" s-a încheiat cu o 
„veghe pentru Vietnam" 
organizată în clădirea 
teatrului Adriano. De
monstrații similare s-au 
desfășurat și în alte ora
șe italiene, printre care 
Milano, Neapole, Torino, 
Venezia, Bologna și 
Siena. Oameni de cele 
mai diverse convingeri 
politice și-au exprimat 
solidaritatea deplină cu 
lupta eroicului popor 

vietnamez

? VIZITA
LUI L. I. BREJNEV
ÎN R. D. GERMANĂ

Corôspondenfâ àïn <3e )csneîro

TlLCUL UNEI DEMISII

Deplasări înfrigurate 
la Saigon

în fimp ce ieri ministrul apărării 
al S.U.A., Robert McNamara, își con
tinua inspecția la bazele militare din 
Vietnamul de sud, revista americană 
„Newsweek" lansa o știre ce avea să 
fie preluată cu repeziciune de agenți
ile de presă : la Washington se exa
minează „în modul cel mai serios" 
posibilitatea ca președintele S.U.A. 
să facă o vizită la Saigon în cursul 
lunii decembrie. Știrea a fost ulterior 
dezminfită de Casa Albă, dar ea a 
continuat să suscite comentarii vii.

„Newsweek" pretindea că o aseme
nea deplasare este apreciată în 
cercurile oficiale ca servind unei 
„reafirmări", într-o manieră concretă, 
a „hotărîrii S.U.A. de a rămîne în 
Vietnam". Cu alte cuvinte — de a 
continua și extinde agresiunea.

De ce se simte la Washington ne
voia unei astfel de „reafirmări con
crete ?” Pentru că în cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice americane 
se întărește convingerea că po
litica S.U.A. în Vietnam se află în 
impas. „Comunicatele noastre cotidie
ne — scria zilele trecute „New York 
Times" — dau impresia că noi cîști- 
găm aproape orice bătălie, dar, în 
realitate, nu facem altceva decîf să ne 
împotmolim și mai adînc în mlaștină".

Sosit la Saigon, McNamara nu și-a 
putut ascunde „surpriza fafă de forța 
și intensitatea atacurilor Viefcongului 
(forțelor patriotice — n.r.) din ultimele 
săpfămîni". De altfel pierderile neo
bișnuit de grele suferite de trupele 
americane se pare că au urgentat 
inspecția sa ce. fusese programată 
pentru luna viitoare. Paralel cu vizita 
ministrului apărării și, înfr-o măsură, 
precedînd-o, se acționează în aceeași, 
veche și nefastă direcție : intensifi
carea angajării militare a S.U.A. Au 
fost efectuate din nou masive debar
cări de trupe pe teritoriul sud- 
vietnamez. Efectivele totale ale 
intervenfioniștilor numără 170 000 oa
meni și se preconizează sporirea lor 
la 200 000 pînă la sfîrșitul anului. 
Flota a Vll-a americană din Pacific a 
fost completată săptămîna trecută cu 
două nave de război propulsate cu 
energie nucleară. Totodată, au fost 
extinse bombardamentele teroriste 
asupra Republicii Democrate Viet
nam.

Față de toate acestea, în lumea 
întreagă ia o tot mai mare amploare 
mișcarea de protest împotriva agre
siunii americane. Mitinguri, demons
trații, marșuri ale păcii se țin lanț în 
diferite țări ale lumii, manifestîndu-se 
cu o tărie crescîndă chiar în Statele 
Unite. „Marșul asupra Washingtonu

lui" care a avut loc sîmbăfă și du
minică reprezintă cea mai mare și 
mai largă demonstrație de pînă acum 
pentru încetarea agresiunii. O tele
gramă de presă sosită ieri arăta că 
oficialitățile americane se simt îngri
jorate de efectul ce l-ar putea avea 
plicurile primite de militarii ameri
cani din Vietnamul de sud cuprin- 
zînd apelul de a refuza să participe 
la acțiunile de luptă împotriva po
porului vietnamez.

Revista „Newsweek" menționa ca 
unul din inconvenientele suplimen
tare ale unei eventuale vizite a pre
ședintelui S.U.A., faptul că nu este ex
clusă posibilitatea unei situații jenante 
provocată de criza politică a regimu
lui marionetă de la Saigon. Lipsa de 
legătură între întrebarea : „Ce căutăm 
noi în Vietnam ?" — pe care și-o pun 
tot mai mulți americani, și răspunsul 
oficial că prezența lor este dorită de 
„guvernul" sud-vietnamez care în 
realitate nu reprezintă pe nimeni, nu 
poale decît să adîncească impasul 
moral al intervenfioniștilor.

Dumitru ȚINU

Declarația M.A.E. 
al R. P. ChinezePEKIN 29 (Agerpres).— Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul pentru poziția exprimată în declarația din 26 noiembrie a Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam cu privire la bombardarea de către avioane americane a populației pașnice nord-vietnameze. Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, subliniază declarația chineză, a cerut ca guvernul S.U.A. să pună capăt imediat și necondiționat tuturor actelor de agresiune împotriva R.D. Vietnam și războiului de agresiune din Vietnamul de sud și să-și retragă toate trupele și armele din Vietnamul de sud, pentru ca poporul sud-vietnamez să-și poată rezolva singur problemele interne. „Guvernul și poporul chinez sprijină pe deplin poziția justă și revendicările guvernului R.D. Vietnam“, se spune în declarație.

Saigon. Cîteva clipe înaintea sosirii lui McNamara. La aeroport se face 
ultima verificare de siguranță cu ajutorul... detectorului de mine

LA BRUXELLES

CEI ȘASE"
sînt din nou
BRUXELLES 29 (Agerpres). — Luni a început la Bruxelles o nouă sesiune ordinară a Consiliului ministerial al Pieței comune. Și de data aceasta Franța bpicotează lucrările Consiliului ministerial al C.E.E. în semn de protest împotriva implicațiilor supranationale ale finanțării politicii agricole comune. Este pentru a treia oară consecutiv cînd Franța lipsește de la lucrările acestui consiliu (începînd de la 30 iunie cînd s-a produs actuala criză în Piața comună).La actuala sesiune, miniștrii „celor cinci“ urmează să adopte o atitudine comună în problema soluționării crizei comunitare în lumina respingerii de către guvernul francez a sistemului instituțional al Tratatului de la Roma, ca și a principiului adoptării hotărîrilor cu majoritate de voturi începînd

Lucrările sesiunii O.N.U.

cinci
de la 1 ianuarie 1966. Se crede, în legătură cu aceste probleme, că ;,cei cinci“ își vor reînnoi invitația adresată Franței de a participa la o sesiune specială a consiliului ministerial la care să nu fie invitați reprezentanții Comisiei C.E.E., față de care Franța manifestă o serioasă aversiune. Reînnoirea a- cestei invitații a devenit necesară după ce Franța nu a dat nici un răspuns precis la invitația similară făcută la precedenta sesiune a consiliului.Pe ordinea de zi a sesiunii mai figurează discutarea bugetului pe 1966 ale Euratomului și Pieței comune, „Runda Kennedy“, precum și problema reducerii cu încă 10 la sută a tarifelor vamale intracomu- nitare, începînd de la 1 ianuarie 1966.

BERLIN 29 (Agerpres). — TASS transmite :După cum s-a anunțat oficial, la invitația lui Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. și președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a vizitat Republica Democrată Germană între 27 și 29 noiembrie 1965. întîlnirile și convorbirile care au avut loc și la care au luat parte W. Stoph, E. Hoen- necker și alți membri ai Biroului Politic și C.C. al P.S.U.G., s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, frăție și unitate deplină de vederi. Cele două părți s-au informat reciproc privind desfășurarea construcției socialiste și comuniste în țările lor, au discutat probleme ale dezvoltării continue a relațiilor dintre P.C.U.S. și P.S.U.G. și, de asemenea, au făcut un schimb de păreri asupra celor mai importante probleme ale situației actuale din Europa și din alte regiuni ale lumii, asupra problemelor mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Participanții la întîlnire și-au exprimat satisfacția profundă față de dezvoltarea cu succes a relațiilor multilaterale între cele două țări și partide, și în spiritul unui acord deplin au discutat măsurile posibile pentru lărgirea lor continuă, plecînd de la faptul că aprofundarea și întărirea relațiilor frățești dintre Uniunea Sovietică și Republica Democrată Germană, dintre P.C.U.S. și P.S.U.G. corespund intereselor popoarelor sovietic și german, întregii comunități socialiste, intereselor întăririi forțelor păcii și socialismului.

De cîteva zile, din ■ Argentina sosesc știri contradictorii privitoare Ia evoluția conflictului dintre președintele Arturo Illia și generalul Jüan Carlos Ongania. După cum s-a anunțat, Illia a acceptat pe neașteptate demisia lui Ongania din postul de comandant șef al armatei, numind în locul lui pe generalul de divizie Pascual Angel Pis'n- rini.Demisia Itt> Cfaga- nia, socotit onU'l forte al guvernului „e- minența cenușie" a regimului argenti- nean, a provocat reacții și interpretări. In declarații publicate de ziarul „La Razon" (dezmințite de noul ministru de război, generalul Castro Sanchez), Ongania lansa versiunea unei pretinse desconsiderări față de forțele armate din partea președintelui Illia, exprimată prin neconsultarea lui Ongania în privința numirii noului ministru de război, Sanchez. Se pare însă că o asemenea versiune nu corespunde realității. Chiar din primul moment, surse competente au explicat că demisia lui Ongania se datoreș- te, de fapt, împotrivi

rii președintelui Illia față de crearea forței armate interame- ricane, pentru care Ongania pleda insistent.Relațiile dintre Ongania și președinte au intrat din ce în ce mai vizibil într-o fază de alterare, mai ales în ultimele șapte luni, adică de la intervenția S.U.A. in Republica Dominicană. Ezitările președintelui Illia de a furniza contingente militare pentru a a- coperi invazia Republicii Dominicane l-au iritat vizibil pe Ongania, iar cînd s-a văzut clar că Illia nu este dispus să ofere trupe de ocupație, presa argentineană a înregistrat difuzarea unor moțiuni cu o poziție contrară, inspirate de comandantul șef al armatei. Acesta s-a afirmat apoi ca un aprig protagonist al tezei nord-americane potrivit căreia trebuie creat un dispozitiv armat interamerican pentru a lichida „subversiunea (adică mișcarea antiimpe- rialistă) pe continent".Observatorii sînt tot mai înclinați să creadă că lucrurile nu se vor opri aici.

Rămîne de adăugat un detaliu foarte important : Ongania a reprezentat recent Argentina la conferința militară de la Lima, unde agenda a fost consacrat^,'în întregime creării i nui „dispozitiv continental de securitate". Cu acel prilej, Statele Unite au pus la punct o veritabilă schemă a dispozitivului și au impulsionat, prin toate mijloacele de care dispun, devotamentul militarilor latino-a- mericani (mai bine zis al înaltei ierarhii militare) față de a- ceastă mostră de strîngere a șuruburilor pe continent. La încheierea conferinței de la Lima observatorii afirmau că, în contextul divergențelor existente în sînul membrilor O.S.A. cu privire la forța inter- americană, reuniunea militarilor capătă semnificația unui for de hotărîri de primă mînă. Presiunile luij Ongania, apare»’contracarate prin acJ ceptarea demisieisale, apar ca un episod al unei ample mișcări de învăluire avînd drept țel „integrarea militară" sub egida S.U.A. a întregului continent.
Vasile OROS

„APARTHEIDUL
O POLITICĂ INUMANĂ"NEW YORK 29. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. a început luni examinarea problemei „Declarației cu privire la denu- clearizarea Africii“. Participanți- lor la lucrări le-a fost prezentat un proiect de rezoluție de 21 de state africane.

★Participanții la lucrările tului politic special au luni examinarea punctului de ■ pe ordinea de zi intitulat „Politica de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane“. în raportul prezentat în legătură cu această problemă de comitetul special al O.N.U. însărcinat cu examinarea politicii de apartheid a guvernului R.S.A., se subliniază că „în pofida con-

elaborat
Comite- început

damnării universale și a cererilor adresate de principalele organisme ale Națiunilor Unite guvernului sud-african de a abandona practicile sale inumane, acesta continuă politica sa dezastruoasă“. Reprezentantul Nepalului, care a prezentat acest raport, a subliniat că’ „situația a. devenit și mai serioasă în ultimii ani deoarece recomandările Adunării Generale privind boicotarea Africii de sud au fost ignorate de către principalii parteneri comerciali ai acestei țări“. El a arătat că soluția problemei constă "în recunoașterea faptului că situația din Africa de sud constituie o amenințare la adresa păcii internaționale și în adoptarea unor măsuri hotărîte în conformitate cu prevederile Cartei O.N.U.
Program de televiziune 

în culori Moscova—Paris
MOSCOVA. La 29 noiembrie, a 

fost realizată pentru prima oară 
transmisia unui program de televi
ziune în culori de la Moscova la 
Paris. Aceasta a avut loc după o 
serie de probe tehnice, efectuate 
prin intermediul satelitului artificial 
sovietic de legătură „Molnia 1 ’ și 
prin folosirea sistemului de televi
ziune în culori „Secam-3". Specia
liștii sovietici apreciază emisiunea 
ca un aport însemnat la continua 
dezvoltare a folosirii legăturii prin 
spațiul cosmic în transmisia progra
melor de televiziune în culori și ca 
o nouă etapă în realizarea acordu
lui cu privire la colaborarea între 
U.R.S.S. și Franja în acest domeniu.

COTONOU. Președintele Republicii 
Dahomey, Sourgou Migan Apithy, pre
cum și vicepreședintele Justin Ahoma- 
degbe au demisionat luni dimineața 
sub presiunea armatei, condusă de ge
neralul Soglo, anunță agenția France 
Presse.

Comunicat
R. P. Polonă - R. A. U.

CAIRO 29 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei în R.A.U. a lui Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, se arată că acesta a avut convorbiri cu Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, referitoare la relațiile dintre cele două țări și la situația internațională actuală. Cele două părți au subliniat hotărîrea lor de a lărgi și în
In apărarea

P. C. dirt SudanKHARTUM 29 (Agerpres). — Hotărîrea guvernului sudanez de a proceda la interzicerea partidului comunist, întîmpină în Sudan o opoziție crescîndă. într-un interviu acordat agenției Khartum News Service, Abdel Rahman, președintele Partidului Democratic din Sudan, a menționat că partidul său se pronunță împotriva amendamentului la constituție prin care se interzice partidul comunist. „Un adevărat guvern național trebuie să reprezinte toate forțele politice“ — a subliniat el. Organizația din Omdurman — al doilea- oraș ca mărime din Sudan — a Partidului Național Unionist a condamnat, de asemenea, această încălcare a constituției. Alegătorii uneia din circumscripțiile electorale ale orașului Omdurman au sprijinit în unanimitate pe Musa al Mubarak, deputat al partidului care s-a ridicat în apărarea drepturilor partidului comunist.

viitor relațiile bilaterale, în special pe calea lărgirii și diferențierii schimbului reciproc avantajos de mărfuri, precum și a schimburilor tehnico-științifice și culturale.In comunicat se arată că cei doi oameni de stat și-au exprimat din nou sprijinul față de principiile coexistenței pașnice, ca premisă principală, a menținerii păcii, și au căzut de acord asupra necesității de a se depune toate eforturile pentru realizarea dezarmării sub un strict control internațional. A fost subliniată necesitatea lichidării bazelor militare străine care amenință securitatea popoarelor și care sînt folosite ca instrument de presiune.Colaborarea între țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, se subliniază în comunicat, trebuie să aibă loc în spiritul Conferinței internaționale pentru comerț și dezvoltare. De asemenea, comunicatul subliniază că una din condițiile e- ficacității activității O.N.U. constă în respectarea principiului universalității ei. Cele două părți se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U., pentru rezolvarea pașnică și trainică a problemei germane, ceea ce este posibil numai în condițiile destinderii internaționale și securității în Europa.Cele două părți au discutat situația din Orientul Mijlociu și din Africa și au condamnat politica imperialistă în această regiune. Părțile s-au pronunțat pentru încetarea imediată a actelor de agresiune împotriva R. D. Vietnam, pentru realizarea deplină a acordurilor de la Geneva din 1954, cu scopul de a se asigura întregului popor vietnamez dreptul de a trăi în pace, dreptul la independență și de a-și rezolva singur soarta sa.

Adunarea festivă 
de la Tirana

TIRANA 29 (Agerpres). — în seara zilei de 28 noiembrie a avut loc la Tirana o adunare festivă consacrată celei de-a 21-a aniversări a eliberării Albaniei. La a- dunare au luat parte conducători de partid și de stat, muncitori, intelectuali, reprezentanți ai organizațiilor obștești. Rita Marko, membru al Biroului Politic și secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, a rostit o amplă cuvîntare.
VARȘOVIA

MOSCOVA. O delegație a Academiei Republicii Socialiste România, condusă de academicianul Ilie Murgulescu, președintele Academiei, care se află în Uniunea Sovietică, a vizitat diferite instituții științifice la Moscova, Vilnius și Leningrad. La 29 noiembrie ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, Nicolae Guină, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei cu prilejul vizitei delégafiei. Au luat parte N. G. Ignatov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., academicieni și alte persoane oficiale.
PEKIN. Agenția China Nouă a- nuntă că, la 29 noiembrie, la Pekin a sosit o delegație economică a guvernului R D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

ANKARA. Toți membrii Comitetului de conducere ai Partidului repu
blican al poporului, în frunte cu secretarul general adjunct, Sufi Baykan, 
au demisionat. In urma acestui fapt, Consiliul național al Partidului repu
blican al poporului a ales un nou comitet, compus din zece membri. In 
funcția de secretar general al Partidului republican al poporului, al cărui 
președinte este fostul premier Ismet Inönil, a fost reales Kemal Satir.

In aceeași zi, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, a primit delegația, cu care a avut o convorbire cordială.
BUDAPESTA. La 29 noiembrie a sosit în R. P. Ungară o delegație a Academiei Republicii Socialiste România, condusă de acad. Emil Pop, membru al Prezidiului Academiei. Delegația va discuta și semna planul de lucru privind colaborarea științifică între academiile celor două țări pe anii 1966—1967.
MOSCOVA. La invitația lui A. A. Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S., la 29 noiembrie a sosit la Moscova într-o vizită oficială M. Stewart, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii. După cum arată agenția TASS pe aeroport el a rostit o scurtă cuvîntare în care și-a exprimat speranța că întîlnirile sale cu oamenii de stat ai U.R.S.S. vor contribui la o înțelegere mai bună între cele două țări.

TOKIO. Greva marinarilor japonezi, 
care a imobilizat în 52 de porturi 
peste 1 500 de vase, amenință să se 
extindă. Uniunea marinarilor a aver
tizat că dacă patronii nu vor satisface 
revendicările marinarilor va chema la 
grevă și hamalii de pe cele 758 de 
mici ambarcațiuni, precum și pe mem
brii echipajelor de pe navele de 
pescuit.

Imaginea de mai sus a fost luată 
în apropiere de Sidney (Austra
lia). O barcă de salvare trans
portă pe membrii echipajului de 
pe cargoul francez „Milos del 
Mar" care a naufragiat in larg

Distincții acordate 
de Academia Republicii 
Socialiste RomâniaVARȘOVIA 29 — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : La Ambasada Republicii Socialiste România din Varșovia a avut loc festivitatea înmî- nării titlurilor de membri de onoare și membri corespondenți ai A- cademiei Republicii Socialiste România unor membri ai Academiei polone de științe. Au fost înmînate titluri de membri de onoare prof, dr. Janusz Grozkowski, președintele Prezidiului Academiei polone de științe, și prof. dr. Waclaw Sier- pinski, membru al Prezidiului Academiei polone de științe, iar titl. }i de membru corespondent prof. dr. Henryk Jablonski, secretar științific al Academiei polone de științe, și prof. ,dr. Jerzy Konorski.Alexandru Tujon, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România în R. P. Polonă, a subliniat în cuvîntul său că. schimburile științifice între cele două academii se dezvoltă cu succes. în cuvîntarea sa; prof. dr. Janusz Grozkowski, a mulțumit călduros în numele său și al celorlalte persoane distinse cu înaltele titluri.La festivitate au participat Henryk Golanski, ministrul învă- țămîntului superior, precum și numeroși reprezentanți ai vieții științifice din Polonia. După festivitate a fost oferit un cocteil, car" s-a desfășurat într-o atmosfera prietenească. ■
Smith amenințăSALISBURY 29 (Agerpres). — Primul ministru rhodesian, Ian Smith, a declarat că va deschide focul asupra trupelor britanice dacă acestea și-ar face cumva a- pariția într-o zi în Rhodesia. El a făcut această afirmație în cadrul unui interviu acordat revistei vest-germane „Der Spiegel“. După cum se știe, Smith a făcut și alte asemenea declarații în care a arătat că „este pregătit“ să ia co-.'itramăsuri în cazul unei intervenții militare din afară, în urma declarării unilaterale de către el a independenței țării.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața uScînteli". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamente!» se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfusoril voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Sclntell


