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• Experiența valoroasa 
a constructorilor hidro?
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ÎNDEPLINIT

PLANUL

ANUAL
i

întreprinderile
Ministerului Petrolului

La 27 decembrie, Ministerul Petrolului a realizat planul anual la producția globală industrială. In anii șesenalului, petroliștii de pe cuprinsul țării au obținut realizări importante în extracția țițeiului și valorificarea superioară a acestuia. Noile capacități de producție, prevăzute cu procedee tehnologice de un înalt nivel tehnic și înzestrate cu utilaje moderne, au făcut ca în șesenal valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței să crească cu 46 la sută față de 1959. In același timp, s-a îmbunătățit calitatea produselor petroliere, iar productivitatea muncii a sporit cu 30 la sută.
Întreprinderile
Ministerului
Industriei Alimentareîntreprinderile Ministerului Industriei Alimentare au îndeplinit planul producției globale pe acest an cu 6 zile înainte de termen. Ele realizează în acest an peste plan produse în valoare de 340 milioane lei.Succesele obținute se dato- resc în mare măsură sporirii capacităților de producție și productivității muncii. In anii șese- ' naiului au fost date în funcțiune 125 de fabrici și secții noi și au fost modernizate și dezvoltate 53 de întreprinderi. In ultimul an al șesenalului se realizează cu 160 000 tone de zahăr, cu peste 90 000 tone de ulei, cu circa 67 000 tone de carne, cu peste 2 500 000 hl de lapte și produse lactate proaspete mai mult decît în anul . 1959.

centralei de pe Argeș 
® Ce frineaza realizarea
ritmică a lucrărilor pe
șantierul Uzinei de negru 
de fum ® O conjugare

permanentă a eforturilor

Paul EVERAC
L

INTEL
Inteligența

eficacitate

Atonț! Ia calitatea lucrului, montorll de la Uzina „Hidromecanica" din 
Brașov asamblează o noua turbosuflantâ

Pe șantierele noilor obiective industriale argeșene

CADENȚA
PLANULUI

realizarea

investițiilor

concură

tuturor factorilor care DE

Se descarcă materia primă pentru Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Tr. Măgurele

NVESTITII
Ca în toate regiunile țării; peisajul industrial al regiunii Argeș se îmbogățește cu noi obiective. Anul acesta a intrat în funcțiune Uzina de aluminiu de la Slatina ; continuă în ritm susținut construcția hidrocentralei de pe Argeș. în bazinul carbonifer Schitu Golești se deschid noi guri de mină, iar la Uzina mecanică Cîmpulung Mușcel și la Uzina de piese auto Colibași se lărgesc capacitățile de producție. Valoarea fondurilor de investiții alocate în acest an pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor industriale din regiune se ridică la aproape 1,9 miliarde lei. Ca șe desprin

de din experiența constructo
rilor șl monforiior de pe șan
tierele fruntașe din regiune î Că
ror cauze se daforeșfe rămînerea 
în urmă față de grafice a unor lu
crări de investiții ! Pentru a afla răspuns la aceste întrebări, am vizitat zilele acestea cîteva șantiere de construcții.

Pe șantier totul depinde 
de spiritul organizatoric

INSTANTANEE CRAIOVA

ZILE IN ALLEGRO
Un spital cu 1000
de paturi

de 
al

am 
tre

cu

oraș și 
E atlta 
trăiește 
ultimele zile 

poate

Caragiale a avut Ideea să în
tocmească o tablă de materii a 
Moșilor și dintr-o simplă înșiruire 
de substantive de la „alvi[ă‘ la 
„zahana", a creat o adevărată fres
că plină de mișcare, de ritm, 
culoare a tradiționalului tîrg 
Moșilor.

Am umblat teri prin 
simțit aceeași tentație, 
netică mișcare, orașul 
alita Intensă vivacitate
ale anului. Incit retina nu 
surprinde decit lapidare și iugitive 
secvențe ca o peliculă cinemato
grafică

e Alpinism In Capitală? De la 
un bloc la altul, de la etaiul 5 la 
etajul 12. tactorii poștali suie zilnic 
înălțimi compaiabile cu Everestul. 
In sala de cartare a poștei centrale 
zeci de milni aleg mii și mii de 
scrisori. Filllie grăbite, plicurile 
albe, mici, ale telicitărilor. Vești 
vin și pleacă, urări se întretaie ca 
un zbor de păsări țesut peste în
treaga tară. Factorii poștali sînt 
foarte grăbiți. Dar nu numai ei.

• S-ar părea că lifturile maga
zinului universal „Victoria" au des
coperit mult visatul perpetuu mo
bile. De la pantofi la mânuși, de 
la cravate la partumuri e un du-te 
vino fără astimpăr. Se apropie 
scadenta cadourilor promise de-a 
lungul anului.

© Tradițiile gastronomice au o 
vigoare binecunoscută. Poposit! In 
oricare magazin alimentar și vă veți 
convinge Asupra listei de 
trebuie să vă 
guri. Deși nu

• In acest 
cerea poate, 
tervenția unei mișcări mai 
odihnitoare Am descoperit-o In să
lile Bibliotecii Centrale Universi
tare. surprinzătoare oază de liniște 
chiar In centrul orașului. Dar apa
rentele înșeală Creioanele aleargă 
febril pe hirtie. iar un aparat elec
tronic ultrasensibll ar detecta, de
sigur, rapida mișcare a ideilor. Pen
tru că începutul noului an înseam
nă și începutul sesiunii de exa
mene. Categoric, ultimele zile ale 
anului sînt pentru toată lumea zile 
In allegro.

o O ultimă secvență de la ulti
mul eveniment: s-au deschis oră
șelele copiilor. Ar putea părea cu
rios, dar pină și copiii se grăbesc. 
Se grăbesc cu o lăcomie teribilă să

consume toate bucuriile vacanței. 
Brazii imenși. Incărcați de sclipiri 
și jucării, toboganele, cărucioarele 
trase de tractorul-liliput, robotul 
TURAMZ cu gesturile lui mecani
ce. păpușile care se Invirtesc cu o 
manivelă ca de automobil, și mai 
ales Moș Gerilă. „adevăratul" 
Gerilă coborlt direct din cerul bas
melor, sînt asediați, asaltați 
frenetica ofensivă a copilăriei.

Oriclt de grăbit ai fi te oprești 
pentru cîteva minute In mijlocul a- 
cestei feerii de lumini și bucurii, 
de zimbet și tericire. Se pare că 
Anul Nou a împrumutat de la ei 
și vtrsta și speranțele lor senine. 
De aceea poate, ne grăbim cu atî
ta nerăbdare să-l întîmpinăm.

Moș

de

Paul DIACONESCU

CRAIOVA (coresp. „Scînleii"). — 
în curînd vor începe lucrările de 
construcție a unui nou spital gene
ral cu 1 000 de paturi. Clădirea mo
dernă a noului așezămînt de ocro
tire a sănătății va cuprinde secții de 
boli interne, chirurgie, obstetrică și 
ginecologie, oncologie, pediatrie 
ș.a. Parterul clădirii va fi unit cu lo
calul unei mari policlinici, care va 
acorda circa 600 000 de consultații 
pe an. Soluția modernă de organi
zare și dispunere a saloanelor va 
oferi cele mai bune condiții pentru 
tratamentul bolnavilor. Spitalul va fi 
deservit de peste 200 de medici, far
maciști, chimișfi și circa 850 de alte 
cadre sanitare.

Sus, în Inima munților, la toate punctele de lucru ale șantierului hidrocentralei „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ de pe Argeș, constructorii și montorii se întrec cu timpul. Tov. FRANCISC ANTON, secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere, ne-a precizat că, nu de mult, la barajul Vldraru s-a 
atins cofa finală și s-au încheiat lucră
rile de montaj la primele trei turbine 
de la centrala subterană. în prezent se montează celelalte agregate și instalații ale centralei hidroelectrice, se execută ultimele lucrări la galeria de fugă.Ce stă la baza acestor succese ? în primul rînd, organizarea temeinică a lucrărilor și a muncii. 
Conducerea grupului de șantiere, be
neficiarul, proiectantul au colaborat 
In permanență, creînd condiții pentru 
asigurarea unul ritm susținut de exe
cuție. Șantierele au primit din timp documentația tehnică, punctele de lucru au fost bine aprovizionate cu materiale și utilaje. Există o grijă permanentă pentru mecanizarea lucrărilor care necesită un volum mare de muncă. Proiectanțli, cadrele tehnice de pe șantier au rezolvat cu succes o serie de probleme tehnice dificile, ivite pe parcurs. Iată ce ne-a spus în acest sens ing. CONSTANTIN DINES- CU, șef de lot la galeria de fugă.

— Mult timp, din pricina con
dițiilor geologice deosebit de grele 
— presiuni mari, infiltrații — în

Ing. Nicolae PANTILIE 
Gheorghe CÎRSTEA

(Continuare în pag. a V-a)

Sînlem în plin avînf 
constructiv. Se ridică uzine 
înainte de termen, blocuri 
cu o iuțeală de un etaj 
pe zi, se depășesc pla
nurile de producție la
multe sortimente, transpor
turile se efectuează cu
regularitate, acțiuni de
anvergură se organizează 
precis, minuțios.

îți vine greu, pe un a- 
semenea cadru, să vezi 
din cînd în cînd energia 
și inteligența omenească 
fzUiîndu-și,eficacitatea, .,

De pildă, citesc cu ui
mire, aș spune cu puțină 
spaimă, că instrucțiunile 
pentru poșfă 
400 de pagini și 
roase adaosuri și 
mente. Doamne-dumne- 
zeule, dar un roman de 
400 de pagini și nu e ușor 
de citit, chiar dacă e po
lițist! Am lucrat în cîteva 
secfoare administrative și 
înfr-unele am rămas mi
rat de bogăția nesecată 
a reglementărilor de tot 
felul. Cînd un sfat popu
lar uită că el însuși a 
fixaf ca furnizor prețul 
la un produs local (ba
lastul) care, ca beneficiar, 
i se pare acum prea
scump (v. Scînteia nr.
6 803) însemnează că limi
ta reglementării a depă
șit cu mult aria unde pu
tea fi eficace, că o hîrtie 
a oprit în loc viața. Cînd 
în locul unor utile adec
vate (sfoară, pînză, cea
ră) puse la îndemîna ex
peditorului poșfal se dau 
nenumărate planșe de 
uz intern de cum trebuie 
să fie un colet ca să nu 
fie respins, înseamnă că 
inteligența, negăsind dru
mul simplu ăl eficienței 
maxime, divaghează spre 
elaborări formale.

Acest drum e alunecos. 
El riscă să înfunde uneori 
energia creatoare înfr-un 
hățiș da demersuri sferi-

cuprind 
nume- 
supli-

le, de acte neurmate de 
eficiență, mergînd uneori 
(rar) pînă la absurdul „hai 
să ne aflăm în treabă’. îmi 
vin în minte cîteva cazuri 
extreme: corpul didactic al 
unei școli fine o lungă 
ședință pregătitoare pen
tru curățirea zăpezii din 
curte; atîf de lungă în
cît, în răstimp, un profe
sor curăță voluntar toată 
zăpada. O secția da 
creație artistică ține vreo 
șapte ședințe pregătitoa
re pentru organizarea u- 
nui seminar care, el, du
rează o ședință. Cu ase
menea exemple, nenea 
lancu Caragiale nu s-ar 
plictisi!

Există o vorbă; nu sînt 
destul de bogat ca să-ml 
cumpăr lucruri ieftine. Aș 
parafraza-o: n-avem des
fui fimp ca să ne permi
tem să fim ineficiențl. 
Actul cu eficiență și uti
litate socială maximă se 
cere degajat din rețelele 
factice de vorbe, de ca
zuistică măruntă, de pro
ceduri ulfracomplicate (fă
cute de dragul 
reglementa și 
care se ivesc o 
o mie de ani).

Problema are și 
aspecte. Industria noas
tră, de pildă, a fost echi
pată cu utilaje noi, de 
maro randament. Eficiența 
lor e în proporție directă 
cu priceperea de a le 
mînui, de a le întreține, 
de a le adapta condiții
lor concrete ale produc
ției, — adică, înfr-un fel, 
cu inteligența. Folosirea 
neinteligenfă a unui uti
laj irosește marile capa
cități investite în dobîndi- 
rea lui. A comanda un 
utilaj de care nu e abso
lută nevoie, a-l folosi alt
minteri decît este tehnolo
gic corect, a-l deteriora și 
a-l abandona premafur 
înseamnă a atenta la efi
ciența eforturilor care se 
fac pe fof cuprinsul 
țării, pentru ridicarea ni
velului nostru industria!

(Continuare 
în pag. a Il-a)

GENȚĂm

Noapte polara

EPOPEEA

de a 
cazurile 
dată la

CONTINENTULUI
ÎNGHEȚAT
m După un deceniu de asalt con
centric Ü „Terra incognita" își dez
văluie tainele 25 m = 3 km 1 
Bi „Ocolul pămîntului în cinci mi
nute"

• Indici semnificativi: de la

8530 de locuitori — media

populației pe o circum-

scripție în 1948 —la 4800

de locuitori în 1965; 8,5

la mie mortalitate gene

ASISTENȚA MEDICALĂ
Măsuri și proiecte

sta- con-

1966 Interviu cu
A. P. KAPITA doctor în științe geografice, profesor la Universitatea din Moscova

bucate 
pronunțați Insă sin- 
va ti prea ușor... 
continuu allegro se 
ca șl In muzică, in- 

lente,

rală, una dintre cele mai

mici din lume © Perma-

nentizarea funcționării

unor cabinete de specia

Ca un efect direct al întregii politici a partidului și tului nostru, îndreptată spre îmbunătățirea continuă a dițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc, pot fi considerate și succesele înregistrate în ocrotirea sănătății. Mortalitatea generală este de 8,5 la mie, situîndu-ne în rîn- dul țărilor cu cea mai mică mortalitate generală din lume. Mortalitatea infantilă a scăzut, de asemenea, prezentînd, în primele 10 luni ale acestui an, un indice de 43,1 la mie, cel mai scăzut înregistrat în țara noastră. Bolile transmisibile înscriu, la rîndul lor, procente din ce în ce mai reduse, unele dintre ele fiind pe cale de eradicare. Crește durata medie de viață.
litate O primă problemă pusă în 

discuție: realizările cele mai 
semnificative ale anului care se 
încheie.

Interviu
cu dr. Pompiliu SGÎNDÀR adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale

— Elementele cele mai pozitive ale condițiilor actuale de asigurare a asistenței medicale — ne-a spus interlocutorul nostru — sînt, pe scurt: dezvoltarea continuă a ba
zei materiale și pregătirea de ca
dre cu o bună calificare, apropie
rea medicului de locul de muncă 
și de domiciliul pacientului, prin-

cipiul de bază al întregii activități 
fiind profilaxia. Prin rearondări succesive ale teritoriului în funcție de dispersiunea populației și de condițiile geografice locale, a sporit an de an numărul circumscripțiilor medico-sanltare, astfel încît în prezent funcționează în total 3 955 astfel de unități. Media populației pe o circumscripție a a- juns la 4 800 de locuitori, față de 12 900 locuitori în 1938 și 8 530 locuitori în 1948. Pentru asistența medicală a muncitorilor funcționează

629 dispensare de întreprindere, iar pentru asistența medicală diferențiată a elevilor — 356 de cabinete școlare.Din cele 226 milioane de presta- țiuni medicale acordate populației numai în anul 1964, consultațiile și tratamentele însumează peste 108 milioane, iar din acestea peste 47 milioane reprezintă consultații și tratamente de specialitate acordate de policlinici. S-au efectuat, în același timp, peste 20 milioane de imunizări active prin vaccinări și revaccinări. Din datele statistice provizorii rezultă că realizările pe anul în curs vor înscrie valori mult sporite, ca rezultat al creării a încă 65 de circumscripții sanitare și intrării în funcțiune a unor policlinici moderne noi.

redacție s-au primit numeroase 
sesizări privind circuitul încă 
greoi dintre circumscripție și 
policlinică, aglomerarea unor 
cabinete de specialitate, pentru 
unele consultații fiind nevoie să 
se piardă mult timp. Ca atare, 
o altă problemă la care am soli
citat să se răspundă cititorilor 
„Scînteii" a fost: ce măsuri 
intenționează să ia ministerul 
in această direcție?— Cunoscînd cauzele la aglomerarea de specialitate — vom aplica, măsuri pentru mai judicioasă

care duc cabinete s-a spus continuare, cît activității înîn
din

o

constiuc|ii
Se știe că una 

rile ministerului 
mărirea accesibilității și efici
enței asistenței medicale ambu
latorii și de urgență. Totuși, la

preocupă- 
constituie

unor— ni în organizarea 
a policlinici. Avem în vedere, în primul rînd, permanentizarea 

funcționării cabinetelor de specia
litate pe întreg cuprinsul zilei (di-Interviu realizat de

Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a Y a)

Aflat în scurtă vizită în 
țara noastră, prof. A. P. Ka- 
pița, participant la mai multe 
expediții în Antarctida, unde 
a petrecut în total patru ani, 
a răspuns la întrebările unui 
redactor al ziarului nostru în 
legătură cu stadiul cercetări
lor celui de-al șaselea conti
nent.

— Pentru început, cî
teva informații cu ca
racter general ar fi, de
sigur, interesante.

— Continentul din jurul 
Polului sud a tost descoperit 
acum 145 de ani, de naviga
torii ruși F. F. Bellingshausen 
și M. P. Lazarev. Din cauza 
condițiilor aspre ale climei, 
au trecui 60 de ani pînă cînd 
el a ajuns să fie călcat de 
piciorul omului. Sînt cunos
cute expedițiile lui Scott, 
Amundsen și Byrd pentru a 
aminti doar cîteva din încer
cările temerare săvîrșife. A- 
ceste încercări au avut un ca
racter oarecum înfîmplăfor.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Vitrina de sezon

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 29, 80 și 

31 decembrie. In tară : Vreme rela
tiv umedă, cu cer mal mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub .formă de ploaie. Vint slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic.f. .
Temperatura în ușoară scădere la 
sftrșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse intre minus 6 și 4 grade, 
iar maximele între minus 2 și 8 gra
de. Ceață locală. In București : Vre
me schimbătoare, cu cer variabil, 
temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă.

Reflecții despre inteligență
(Urmare din pag. I)

și, în ultimă instanfă, a 
nivelului nostru de viață, 
în parametrul acestui ni
vel se înscrie în cele din 
urmă fiecare fărîmă de in
teligentă folosită; din el 
se scade fiecare greșeală.

In ordinea materială ri
sipa este non-infeligenfă. 
Tot așa improvizația, lipsa 
de calificare. în ter
meni simpli se pune 
chestiunea de a se scoa
te din același volum de 
muncă un folos social mai 
mare. Cînd doi inși mun
cind *a fel ca timp obfin 
rezultate inegale, avanta
jul e al celui ce și-a in
vestit mai bine inteligen
ta. O muncă rodnică, efi
cientă e stimulativă, una 
neeficientă descurajează 
în cele din urmă chiar 
pe cel care a prestaf-o, îl 
face blazat, un „lasă-mă să 
ie las*, nu un factor activ, 
dinamic.

Am văzut adesea cu 
ochii mei fenomenul ace
la, admirabil între toate, 
cînd un om pricepe des
pre ce e vorba într-o 
ordine tehnică foarte com
plicată și se străduiește 
apoi să te facă și pe fine 
să pricepi, să-fi transmită 
înțelegerea Iul în care s-a 
instalat cu o satisfac
ție durabilă. Natura ome
nească nu suportă inefi
cienta. Pus în fafa unor 
mecanisme complicate, o- 
mul, de cînd e copil mic, 
se străduiește să le cu
prindă, să le defină, cu 
riscul chiar de a le strica. 
Noi, în industrie, am do- 
bîndit experienfă și pres
tanță, am realizat produ
se competitive. Societatea 
noastră cere să le facem cu 
o cheltuială materială tot 
mai mică, cu efort mai pu
țin, cu mai multă inteli
gență.

Inteligența ~

•JL* vcritica

cu fot felul de sarcini su
plimentare, ce ar trebui să 
revină altora. Ca cititor am 
fot dreptul să sper că a- 
cest lucru se va corecta. 
Dacă totuși, după un 
timp oarecare, el s-ar 
menține, critica ar rămîne 
o foaie de hîrtie, ea nu 
s-ar mai înscrie eficient 
în linia progresului scon
tat. Arhitectura noastră, cu 
toate marile ei succese, a 
fost criticată de o oare
care monotonie. Dacă in
tr-un an doi monotonia 
persistă, înseamnă că vor
ba nu s-a convertit în act, 
a rămas un postulat critic, 
într-un articol în „Con
temporanul” pledam, și eu 
printre alții, pentru orga- 
nicitatea stilistică, împo
triva modernizării arbitrare 
a unor locuri, E clar că 
dacă, necitind un șir de 
critici sau neînțelegîn- 
du-le, unii edili ar conti
nua să spoiască monu
mente patinate de vreme 
sau să vinilinizeze toate 
scaunele din raion, aș su
feri nu numai pentru ceea 
ce se întîmplă dar și de 
ineficacitatea atîtor critici 
rămase literatură. Ține de 
o funcțiune normală a in
teligenței să descopere 
lipsurile, să le analizeze 
metodic, să le caute solu
țiile cele mai bune ple
cînd de la interesul co
mun, nu să le escamoteze 
prin recursuri și justificări 
formale, ca și cînd nu 
ne-ar privi direct, ca și 
cînd ar aparține unor îm
prejurări obiective față de 
care sîntem pasivi. Rezol
varea unei critici nu stă 
în răspunsul de multe ori 
formal „s-au luat măsurile 
necesare" sau „a fost 
sancționat cutare", ci în 
analiza cu bunăcredință, 
de pe poziția criticii, a 
faptului imputat, a cauze
lor Iui multilaterale, adinei, 
— adică în cercetarea 
fondului ; și nu atît pen
tru a putea răspunde, cît 
pentru a putea îndrepta. 
Partidul nu ne învață să 
„acoperim" lucrurile, să 
ne creăm acoperiri, ci, 
dimpotrivă, să descope
rim esența lor șl să acțio
năm în conformitate cu 
cerințele poporului, pe 
drumul firesc al inteligen
tei.

Inteligentă =

invenție
Să inventăm I E dreptul 

șl datoria noastră. împre
jurul nostru se desfășoară 
o operă lucidă, sistema
tică de transformare a lu
mii, de îmbunătățire a 
vieții. Pe oricare nivel, pe 
oricare direcție există 
pentru Invenție teren ne- 
sfîrșif. Cu condiția să ne 
întrebuințăm bine cunoș
tințele, să deschidem drum 
mai larg fanteziei, inspira
ției, căldurii, să ne folosim 
din plin inteligența descă
tușată de șabloane, să ne 
păstrăm măsura, să nu 
irosim energii dispropor
ționate în lucruri fără im
portanță, să nu frînăm a- 
vîntul creator prin forme 
complicate.

Sîntem capabili să in
ventăm ? Diplomatul fran
cez baronul Bois-le-Comfe 
se îndoia, la 1821 : „nimic 
pronunțat nici în virtuți 
nici în vicii ; această 
populație aparține raselor 
imitatoare mal degrabă 
decît celor ce creează șl 
inventă...*. Istoria s-a în
sărcinat să-1 contrazică de 
mai multe ori și cine că
lătorește de pildă astăzi 
într-un „TU” sau „Cara
velle* ar trebui să știe că 
românul Traian Vuia a tost 
primul om din lume care 
a experimentat cu succes 
zborul, în 1906.

în fizică, în chimie, în 
matematici creativitatea a- 
cestui popor s-a manifes
tat polivalent.

în institutele noastre 
de cercetări, în cele de 
proiectări, deși pe ansam
blu s-au constatat defi
ciențe, se face uneori o 
muncă de concepție de 
tip înalf, învecinată cu 
invenția, O sumă de so
luții date de aceste insti
tute ar fi de natură să du
că la rezultate foarte po
zitive dacă ar fi aplicate 
mai operativ, cu mai mul
tă îndrăzneală. Avem, 
de asemenea, după păre
rea mea, o mare capaci
tate de adaptare și îm
bunătățire. Unități foar

te complicate au fost asi
milate, îmbunătățite, merg 
la parametrii cei mai ridi
cați, uneori peste capaci
tatea nominală. Dar sfa
tul nostru, pe drept cu- 
vînt, cere mai mult.

Putem inventa în orice, 
plecînd de la tradițiile 
noastre. Partidul ne cere 
să dobîndim în mai mare 
măsură gustul de a in
venta, de a umbla pe căi 
încă nebătute, de a în
drăzni. Trebuie, ocolind 
clișeul, stereotipul, să 
creăm utilități ingenioa
se, specifice, în indi
ferent ce domeniu. Pu
tem să ne marcăm cu mai 
mult accent personalitatea 
și gustul în tot ceea ce 
facem, începînd cu am
balajul mărunt pînă la 
palatul grandios. Să ți
nem seama de tot ce se 
face în alte părți, dar să 
nu ne robim șablonului, 
de oriunde ar veni.

Cu neputință să nu te 
bucuri cînd vezi un lucru 
ingenios cum nu mai e ni
căieri. Mintea noastră e 
bucuroasă să fie mereu 
solicitată, excitată, o anu
mită monotonie o stînje- 
neșfe. Cînd am văzut de 
pildă la „Cerbul carpatin* 
din Brasov ospătarii dan- 
sînd și portarul parcurgînd 
sala ca un Silen înconju
rat de fauni, m-am bucu
rat de aerul degajat și 
inedit, de atmosferă origi
nală pe care se puteau im
proviza alte multe origi
nalități. N-avem atîtea mo
duri de a colora un local, 
de exemplu ? De ce, fiind
că sîntem la aces’ capitol, 
să nu facem hanuri, rafe- 
șuri unde se mănîncă găi
nă cu usturoi și mămăligă, 
în tradiția veche, sau loca
luri ca peșterile din mun
ții noștri, sau lacustre, sau 
cinegetice (a fost unul în 
București și s-a desfiin
țat), cu forme nesfîrșife, 
în subsoluri, pe terase, pe 
acoperișuri, cu bani pu
țini, cu gust mult, cu fan
tezie imensă ? Nu putem 
ieși dinfr-un anumit tip 
costisitor, pretențios șl 
rece ? Și casele, și recla
mele, și coșurile de hîrtii, 
și semnalizatoarele, șl 
băncile, și bărcile, și vitri
nele, și jucăriile, toate pol

fi mereu mal bune, me
reu mai plăcute, dacă pla
săm în ele fantezie, inge
niozitate, inventivitate, da
că ne avîntăm spre nou 
cu mai multă degajare.

E nesecată inventivita
tea minții, nevoia ei de a 
face mai mult, de a abor
da cele mai grele proble
me dintr-un unghi inedit. 
Călătoresc cu trenul și in
ginerul din fața mea își 
propune, după lungi stu
dii, un lucru frapant, sen
zațional : să dizolve roci
le metalifere cu ajutorul 
unor bacterii din apa mi
nelor, îneît să nu mai fie 
nevoie ca omul să coboa
re în subteran. îmi spune 
că proiectul are șansa să 
se întrupeze în 1980 cel 
mai devreme, dar că el va 
lupta neabătut pentru el. 
E visul lui. E un lucru o- 
riginal, neobișnuit și, îna
inte de a ști ce sorți prac
tici are, mă bucur pen
tru perspectiva din care 
e abordat, pentru investi
ția de inteligență dintr-în- 
sul. O inteligență crea
toare, investigatoare.

Mă uit cum pe unele 
case din Baia Mare s-au 
aplicat unele sugestii or
namentale din mozaic. îmi 
par frumoase. Mă bucur 
că cineva s-a gîndit să le 
pună acolo, deși în altă 
parte nu se văd la fel. 
Mi-ar plăcea (să mă ierte 
nea iancu Caragiale) să 
nu existe numai parcuri 
franțuzești sau parcuri 
englezești, ci să realizăm 
un tip de parc conform 
cu mediul nostru. Ce sînf 
parcurile, scaunele, dante
lele, conforturile, decît 
niște invenții I Pînă și po
litețea franceză a fost, — 
ne asigură istoricul Mallet 
— Inventată de doamna 
de Rambouillet.

Avem, cred, o Inteli
gență vie, minți ascuțite. 
Pe foarte multe revoluția 
socialistă le-a desțelenit 
și le-a pus în mișcare. 
Sfimulîndu-ne spiritul de 
inițiativă și Inventivitatea, 
partidul cere să ne folo
sim și mai bine inteligen
ța, s-o aplicăm mai te
meinic la transformarea 
lumii, să-î desfășurăm 
zborul mai larg.
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• OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
9 CAMERA ALBĂ : Republica —; 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• FILE DIN ISTORIA CINEMATO
GRAFULUI : Cinemateca — 10; 12; 
14.
• MUNCILE LUI HERCULE : Lucea
fărul — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,15, 
București — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Feroviar — 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30, Excelsior — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Tomis 
I— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

Modern — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
9 COLINA: Capitol — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grivița — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
O OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Festival — 9,45; 
13,15; 17; 20,30.
• FATA LUI BUBE : Victoria — 
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Arta — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Me
lodia — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30
(la ultimele două cinematografe corn-

„COLINA"Realizatorul „Colinei*, Sidney Lumet, a intrat în lumea filmului cu o zestre bogată agonisită în teatru, radio și televiziune. Debutul, în 1957, l-a consacrat ca o personalitate remarcabilă a noii cinematografii americane ; primul său film, distins cu premiul „Oscar", a adus pe ecran o piesă cu semnificative implicații sociale, „12 oameni mînioși" — cunoscută publicului nostru dintr-un recent și foarte reușit spectacol de televiziune. Creațiile ulterioare — ecranizări după Miller și O’Neill — n-au mai avut același ecou. Dar prezentarea „Colinei" la ultimul festival de la Cannes a făcut să se vorbească din nou despre umanismul lui Lumet, despre originalitatea și forța talentului său.Filmul condamnă folosirea fricii ca mijloc de dominare, de putere, ca instrument de distrugere lăuntrică a oamenilor, de anihilare a demnității umane. Acțiunea se petrece în timpul războiului, într-un fort din Sahara transformat în penitenciar militar, în centru de „reeducare" a ostașilor britanici nesupuși sau vinovați de felurite delicte. Titlul este dat de o colină de nisip aflată în mijlocul fortului și pe care deținuții trebuie s-o urce și s-o coboare fără sens — striviți sub apăsarea echipamentului de campanie și sub arșița soarelui tropical — pînă la epuizare. Eroii filmului sînt cinci militari — patru albi și un negru — condamnați pentru vini diferite, oameni cu caractere diferite dar avînd de înfruntat, în acest imperiu al terorii și al fricii, un destin comun. Moartea prin extenuare fizică și morală a unuia dintre ei constituie nodul dramatic al povestirii cinematografice, resortul unor confruntări revelatoare a oamenilor cu propria lor conștiință, al ridicării celor mai demni și mal tari la revolta fățișă.„Colina" este un film dur, brutal, deși cineastul evită cu strictețe orice detalii privitoare la brutalizarea fizică a eroilor săi. El pune accentul pe terorizarea psihică a deținu- ților, dezvăluind mecanismul menit să le înfrîngă rezistenta, demnitatea, să-i abrutizeze. Atmosfera filmului evocă lagărele naziste de exterminare. Dar similitudinea nu este numai de atmosferă. Deținuții sînt lăsați la cheremul unui subofițer obtuz și sadic care, în pofida u- niformel sale, are toate trăsăturile brutei fasciste ; produs monstruos al militarismului, personajul — ca și acoliții săi de o cruzime aproape patologică — are drept scop declarat transformarea oamenilor în sclavi dezumanizați ai regulamentelor de disciplină cazonă.Lumet pune fîn valoare experiența sa de Ia televiziune pentru a descătușa, cu economie de mijloace, dramatismul interior al povestirii. Uneori, ca în momentele

urcușului pe colină, imaginea are mai puțină rigoare, pare dezordonată, sugerînd felul în care a- ceastă Golgotă se înfățișează privirii celui condamnat la supliciu. Dar marea reușită a filmului o constituie finețea și pătrunderea investigației psihologice. In cadrul strimt al celulei de penitenciar, aparatul de filmat surprinde cu neașteptată mobilitate reacțiile deținuților, îi caracterizează, îi diferențiază. Ii vedem „tatonîndu-se" la început, încăierîndu-se chiar și — de la o secvență la alta — dintr-un amănunt, o replică sau un moment de tăcere gravă se conturează caractere, individualități pregnante. Cineastul acordă cea mai mare atenție jocului actoricesc, inclusiv determinării tipologice a personajelor ; obezitatea flască a soldatului întemnițat pentru că a furat niște anvelope se acordă cu lașitatea acestui personaj quraliv care rămîne laș pînă la sfîrșit, după cum statura impunătoare și chipul mistuit parcă de o ardere lăuntrică a ex-sergentu- lul Roberts trădează de la început demnitatea șl curajul omului care nu se va lăsa îngenuncheat de regimul draconic din închisoare. In peisajul uman, foarte autentic, al filmului, un loc aparte îl ocupă soldatul de culoare King, om de o loialitate și de o generozitate exemplare, pe care Lumet îl opune grăsunului șmecher șl laș într-o confruntare cu profunde semnificații antirasiste.Filmul are, de la început și pînă Ia sfîrșit, o intensitate care te copleșește. Această tensiune dramatică nu coboară nici chiar într-un episod amuzant în aparență, cum este fronda soldatului de culoare. Iar sftrșitul filmului are aceeași tonalitate, pentru că realizatorul nu oferă spectatorilor săi un final convențional, ci preferă să lase în suspensie concluzia conflictului dintre oameni și neoameni, dintre rațiune și excrescențele aberante ale militarismului, condamnate în „Colina".Este firesc că tema îndrăzneață 
a acestui film l-a șocat pe anumiți critici apuseni, care au contestat vehement valoarea noii realizări a lui Sidney Lumet. Controversat, filmul a fost privit cu condescendentă superioritate și de promotorii exclusiviști ai tendințelor de avangardă, care nu i-au putut ierta cineastului american faptul că a demonstrat atît de convingător resursele deloc perimate ale cinematografului „tradițional*. Pornind de la un scenariu dens, de la o idee actuală pe care o afirmă răspicat Sidney Lumet a realizat un film care se înscrie printre cele mai emoționante creații cinematografice din ultimii ani.

D. COSTIN

pletare Meciul de fotbal România — 
Portugalia).
e ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Central (completară
Universuri picturale) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Drumul Sării 
(completare Tot mal sus) — 11; 15,30; 
17,45; 20.
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Floreasca — 9; 11; 13; 15; 18; 20,15 
(la ambele completare Plante acva
tice).
O ALERG DUPĂ O STEA : Union
— 10; 13,45; 16; 18,30; 21.
O LA CARNAVAL — CROITORAȘUL 
CEL VITEAZ — COCOȘELUL DE 
HÎRTIE — DOUĂ CREIOANE — IE
DUL BUNICUȚII : Doina — 10.
• CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMIN- 
TULUI : Doina — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare, 
Colentina (completare Anul nașterii : 
1805) — 10; 15,30; 17,45; 20.
O CREDEȚI-MĂ OAMENI : Giulești 
(completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) — 15,30; 18; 20,30.
9 DINCOLO DE BARIERĂ : Cultural 
(completare Mărturiile trecutului) — 
10,30i 15,45; 18; 20,15, Cotrocenf
(completare Orașe vechi bulgărești)
— 15; 17; 19; 21.
• JOE LIMONADA — cinemascop ! 
Dacia (completare Surorile Press) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 
20,45.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Buzești 
(completare Păpușarii) — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15: 20,15, Popular (com
pletare De Ia pescari adunate) — 10; 
16; 18,15; 20,30, Ferentari (completare 
Poveste cu cartonașe) — 10: 15; 17; 
19; 21.
© FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : Crîngași (completare 
Soclul) — 10; 16; 18: 20.
n ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Bu- 
cegi — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Lira — 10: 15; 17: 19; 21.
• FERNAND COW-BOY : Unirea -> 
11; 16; 18,15; 20,30.
® EXPRESUL PARIS-MÜNCHEN: 
Flacăra (completare Tot mal sus) — 
10: 14: 16: 18; 20.
• FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : Vi- 
tan (completare Cei mal puternici din 
Europa) — 15: 17; 19; 21.
• ÎN COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Miorița (completare Intîlnire 
cu frumosul) — 9.30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30: 20,45, Pacea (completare
YR cere decolarea) — 16: 18; 20.
« CĂPITANUL DIN TENKPS (ambele 
serii) : Munca — 10; 15: 18,30.
© BOCCELUȚA : Moșilor (comple
tare Poveste despre ceasuri) — 15; 
17: 19; 21.
© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Cosmos 
(completare Vezi, rtndunelele se duc)
— 16; 19,30.
9 JURNALUL ANNEI FRANK : Vii
torul — 10: 15,30; 18; 20,30.
O PISICA DE MARE : Volga — 10; 
12; 15: 17: 19; 21.
9 DUMINICĂ LA NEW YORK : 
Rahova — 10,30: 15; 17; 19; 21.
9 ȘOARECELE DIN AMERICA — ci
nemascop : Progresul (completare 
Diavolii) — 15,30. 18; 20,15.

O funcțiune Importantă 
a inteligentei care se în
scrie în atmosfera societă
ții noastre socialiste e 
critica. în regimul nostru 
s-a dezvoltat critica, ca 
expresie a creșterii con
științei sociale, a inte
resului obștesc pentru lu
crurile care ne privesc pe 
toți. Se scriu în presă o 
sumă de analize pătrun
zătoare, de sinteze plina 
de miez privind cele mal 
diverse chestiuni, de la 
zootehnie și preț de cost 
pînă la arhitectură, monu
mente Istorice, etnografie, 
folclor, muzică ușoară. Se 
face simțit un spirit viu, 
combativ în judecarea u- 
nor rămînerl în urmă, un 
spirit constructiv în unele 
sugestii de soluții. Dar ri- 
dicîndu-se atîtea proble
me, de pondere diferită, 
este importantă măsura 
în .care ele au ecoul 
dorit, dacă nu cumva 
pentru unii climatul de 
critică, devenind obiș
nuit, își tocește ascuți
șul. Vreau să spun că și 
actul critic trebuie întă
rit prin eficiența lui. Dacă 
o problemă într-un sector 
oarecare, să zicem gospo
dăresc, se pune timp de 
mai mulți ani în termeni 
asemănători, însemnează 
c-a fost pusă degeaba, a 
rămas ineficientă. Dacă ti
rul criticii este bine în
dreptat și cons’-ucfiv el 
trebuie să devină neapă
rat fapt de viață, nu să 
rămînă exercițiu de sport. 
Sigur că nimeni n-are 
dreptul să creadă că 
după o singură observa
ție sau părere un lucru 
se schimbă rădică' de la o 
zi la alta. (Nici nu e bine 
să se schimbe de la o zi 
la alta, formal, ci pe din
lăuntru, organic, în timp). 
Important e însă să ve
dem lucrul mișcîndu-se, 
plecînd de la o poziție 
inferioară spre una mai 
bună pentru că părerea 
inteligentă a opiniei pu
blice s-a manifestat activ 
și stăruitor.

Citesc de pildă un arti
col critic în care se arată 
că unele cadre didactice 
de la țară sini aglomerate

9 Teatrul de Operă și Balet : TRU
BADURUL — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. 
© Teatrul National „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19.30, (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — 19,30.
.9 Teatrul de Comedie : RINOCERII 
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Studio, str. AI. Sahia nr. 76 A) ’f 
CANIOTA — 19,30.
9 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 19,30, (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20.
9 Teatrul Mic : VULPILE — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : VESELIE LA 
174 - 20.
9 Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS — 20.
9 Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.„ 
ACROBAT — 19,30.

10 ani de la Congresul al Vll-lea al P. C. R.

W KOHENT IMPORTANT ÎN LUPTA 
PENTRU VICTORIA 0ÈWM SOCIALISTE

Se împlinesc la 28 decembrie 10 ani de la încheierea lucrărilor celui de-al Vll-lea Congres al Partidului Comunist Român (Congresul al II-lea al P.M.R.). Congresul a marcat o etapă importantă în lupta poporului român pentru construirea socialismului, în istoria revoluționară a partidului nostru. Analizînd științific, pe baza învățăturii mar- xist-leniniste, condițiile concrete, politice, economice și sociale din țara noastră și mersul procesului de transformare revoluționară a societății. Congresul a stabilit noi obiective de luptă în vederea ducerii mai departe a operei de construcție socialistă, a deschis perspectiva apropiată a făuririi economiei socialiste unitare.
★Trăsătura fundamentală ce caracteriza situația României în condițiile cînd a avut loc Congresul o constituia ofensiva socialismului în toate domeniile vieții economice și social-politice. Ca rezultat al politicii partidului de continuă lărgire șl dezvoltare a sectorului socialist din economia națională, de atragere treptată a micii producții de mărfuri pe calea socialismului, de îngrădire a posibilităților de exploatare ale elementelor capitaliste, la sfîrșitul anului 1955 sectorul socialist ajunsese să reprezinte în industrie aproape 100 la sută, în sistemul bancaro-financiar și de asigurări 100 la sută, în comerțul exterior 100 la sută, în comerțul interior peste 80 la sută. Iar în agricultură circa o treime din suprafața agricolă a țării. Totoda-
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tă, în economia națională, continuau să existe sectorul micii producții de mărfuri, — în agricultură preponderent, și un sector capitalist.Rolul conducător și greutatea specifică tot mai mare a sectorului socialist în economie creau condiții ca legile obiective ale socialismului să exercite o influență crescîndă asupra ansamblului vieții sociale. Faptul însă că la sate predomina mica producție de mărfuri frîna nu numai dezvoltarea forțelor de producție în agricultură, ci și dezvoltarea mai departe a industriei socialiste și a economiei naționale în general. Transformarea socialistă a agriculturii era o necesitate obiectivă pentru realizarea reproducției socialiste pe ansamblul economiei naționale, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor ei, pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al populației.Importante modificări avuseseră loc și în structura socială. Ca urmare a înfăptuirii reformei agrare, a naționalizării principalelor mijloace de producție, moșierimea șl marea burghezie fuseseră desființate ca clase.Principala forță socială, baza de neclintit a regimului democrat- popular, o constituia alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. In frunte cu avangarda el marxist-leninistă, folosind

ca instrument puternic statul pe care l-a creat, clasa muncitoare, clasa cea mai înaintată, consecvent revoluționară a societății, își exercita cu succes rolul ei de clasă conducătoare în stat, călăuzind cu pricepere șl fermitate țărănimea muncitoare și intelectualitatea pe drumul socialismului.Făcînd bilanțul transformărilor petrecute în viața societății, Congresul a apreciat că au fost obținute succese hotărîtoare în construirea bazei economice a socialismului. El a trasat ca sarcină fundamentală pentru următoarea perioadă cincinală — așa cum se arăta în Raportul de activitate al Comitetului Central prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej — „făurirea econo
miei socialiste unitare, în care, pe 
baza dezvoltării continue a Indus
trie! socialiste, să se asigure trans
formarea socialistă a agriculturii, 
astfel ca în 1960 sectorul socialist 
în agricultură să fie preponderent, 
atît ca suprafață, cît și ca produc
ție marfă".în conformitate cu linia generală a partidului, au fost concentrate în continuare eforturile poporului spre industrializarea țării, verigă principală în întreaga operă de construcție socialistă, factor e- sențial în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei, în asigurarea progresului multilateral al țării.Accentul a fost pus pe industria grea, ca temelie a reproducției socialiste lărgite. Aceasta s-a oglindit atît în ritmul de creștere stabilit pentru producția industriei mijloacelor de producție — superior celui al industriei bunuri-

lor de consum, cît și în proporția investițiilor pe ramuri.Partidul a subliniat necesitatea unei mai bune valorificări a resurselor naturale ale tării, stabilind creșteri însemnate în industria petrolului, chimică, energetică, siderurgică, a cărbunelui.Ca rezultat al eforturilor pline de abnegație ale clasei muncitoare, sarcinile stabilite de Congres în domeniul dezvoltării industriei au fost îndeplinite și depășite. La sfîrșitul anului 1960, producția industrială era cu circa 67 la sută mai mare comparativ cu anul 1955, în loc de 60—65 la sută cît se prevăzuse în Directivele Congresului.O atenție deosebită a fost acordată de asemenea politicii a- grare a partidului nostru. Congresul a apreciat că pozițiile cucerite de socialism la sate creau condiții pentru înaintarea într-un ritm mai accelerat pe calea transformării socialiste a agriculturii. El a subliniat însemnătatea pe care o aveau în etapa respectivă intensificarea muncii politice și organizatorice la sate pentru formarea de noi unități agricole socialiste și întărirea celor existente, dezvoltarea formelor mai simple de cooperare în producția agricolă, menite să convingă masele largi ale țăranilor muncitori, prin experiența proprie, de avantajele muncii în comun, să le înlesnească pașii pe calea agriculturii socialiste.Tn perioada care a urmat au fost obținute succese însemnate în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a socialismului la sate. Sectorul socialist a ajuns să cuprindă, în anul 1960, peste 81 la sută din numărul gospodăriilor țărănești și din suprafața arabilă a țării, astfel îneît la Congresul al VITT-lea, partidul și-a putut pune ca obiectiv încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie. Ca rezultat al măsurilor luate de partid pentru sprijinirea țăranilor muncitori și cointeresarea lor materială, procesul de cooperativizare a a- griculturii a avut loc în condițiile creșterii permanente a producției agricole.Dezvoltarea economiei și culturii socialiste erau indisolubil le

gate de creșterea rolului statului, ca instrument principal al construcției socialiste, de perfecționarea activității organelor și aparatului de stat.Un loc deosebit l-au ocupat în lucrările Congresului problemele vieții de partid. A fost subliniată necesitatea întăririi necontenite a unității de voință și de acțiune a partidului, a îmbunătățirii muncii lui organizatorice și politice. A fost trasată sarcina de a se asigura continua întărire a rînduri- lor partidului, îmbunătățirea compoziției sale sociale prin creșterea numărului de muncitori, în așa fel îneît elementul muncitoresc să devină preponderent în partid, detașamentul de avangardă al clasei muncitoare. A fost de asemenea subliniată necesitatea consolidării și lărgirii legăturilor partidului cu masele, a creșterii rolului său conducător în toate domeniile de activitate.Cei zece ani care au trecut de la al VIT-lea Congres al P.C.R. au fost anii unor transformări fundamentale în viata politică, în structura economică și socială a țării, în această perioadă, s-a dezvoltat baza tehnică materială a socialismului. forțele de producție au cunoscut o nouă și puternică înflorire. relațiile de producție socialiste s-au generalizat în întreaga economie. Socialismul a învins pe deplin la orașe și sate, aceasta constituind cea mai mare victorie politică a partidului și poporului nostru după cucerirea puterii.în perspectiva drumului parcurs, ne apar și mai clare justețea și eficiența politicii partidului întemeiată pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete din tara noastră, continuitatea și consecvența ei neabătută însușită de mase, politica partidului s-a dovedit o u- riașă forță materială transformatoare în lupta poporului nostru pentru o viață mai bună.Congresul al TX-lea al P.C.R., îmbogățind gîndirea teoretică a partidului în strînsă legătură cu activitatea practică, a elaborat un nou și vast program de înflorire multilaterală a țării pentru viitoarea perioadă de 5 ani. în centrul acestui program se află politica de conti

nuare neabătută și în ritm susținut a industrializării țării, calea sigură a progresului României, a asigurării independenței și suveranității poporului nostru; întărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii și organizarea producției agricole intensive, în vederea creșterii rolului agriculturii în dezvoltarea societății noastre, în ridicarea bunăstării poporului; aplicarea cuceririlor științei și tehnicii în întreaga sferă a producției materiale.Sarcinile calitativ noi stabilite de Congres marchează ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în toate domeniile de activitate economică, științifică și culturală. Obiectivele Congresului au fost primite cu entuziasm și satisfacție de întregul popor, hotărît să muncească cu abnegație pentru a le da viață. Aceasta este încă 
o dovadă că poporul român vede în politica partidului comunist propria sa politică, expresia năzuințelor și intereselor lui vitale. Poporul s-a convins, pe baza experienței sale de viață, că partidul comuniștilor nu are țel mai înalt decît înflorirea patriei, făurirea bunăstării celor ce muncesc, că partidul îl călăuzește cu mînă sigură spre un viitor fericit. Așa cum se arată în Rezoluția Congresului al TX-lea al partidului, „mai puternic decît oricînd în decursul întregii sale istorii de a- proape patru decenii și jumătate, 
Partidul Comunist Român, urmat cu 
devotament șl încredere nețărmu
rită de întregul popor, își îndepli
nește cu cinste rolul de detașament 
de avangardă al clasei muncitoare, 
de foriă politică conducătoare a 
societății noastre. Caracteristica 
fundamentală a partidului nostru 
este strînsa coeziune a rîndurilor 
sale, unitatea de nezdruncinat în 
jurul ^mritetulul Central — cheză
șia dobîndirîi de noi victorii în 
lupta pentru construirea socia
lismului și comunismului".Liber și stăpîn pe soarta sa. plin de încredere în viitor, poporul român urmează neabătut călăuza sa încercată — partidul comuniștilor, fiind sigur că astfel își va înălța patria tot mai sus, pe culmile înalte ale progresului, bunăstării șl fericirii, ale civilizației comuniste.
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Proiectul Statutului cooperativei agricole de producție

pentru a asigura statutului
Răspunsuri 
la o anchetă

în aceste zile de sfîr- Șit de an, cînd în cooperativele agricole se face bilanțul realizărilor și se stabilesc cifrele pentru viitorul plan de producție, un lucru nou preocupă pe cooperatori : discutarea proiectului de Statut al cooperativei a- gricole de producție. Prevederile lui țintesc rezolvarea chibzuită, pe o bază unitară, a numeroaselor probleme noi privind conducerea, organizarea și desfășurarea vieții interne în aceste unități. întrucît este vorba de reglementarea unor probleme de cea mai mare însemnătate pentru activitatea cooperativelor agricole, ele sînt dezbătute pe larg de către masa membrilor cooperatori.în legătură cu proiectul de statut, solicitați de corespondentul nostru pentru regiunea București, Florea Ceaușescu, și-au spus părerea mai mulți cooperatori.„Apreciez acea prevedere din proiectul de statut cu privire la organizarea acelor ramuri ale producției care să a- sigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor, spunea tov. Constantin Panait, președintele cooperativei agricole Grădiștea. Din dorința de a obține venituri bănești cît mai multe, ne-am pomenit la un moment dat că aveam în cultură un număr prea mare de plante agricole '■ ricin, joreandru, in, muștar, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, orez, porumb, grîu, furaje și alte plante, semănate pe suprafețe mici. Acest lucru ducea la fărîmițarea tarlalelor. Din cauză că erau cultivate pe suprafețe mici le neglijam, iar producțiile și veniturile pe care le realizam erau cu mult sub posibilități. Fiecare din aceste culturi pot aduce venituri mari a- tunci cînd sînt cultivate pe suprafețe mai mari, un timp mai îndelungat, pentru că membrii cooperatori au posibilitatea să învețe tehnica cultivării lor. Tocmai de aceea noi am redus numărul culturilor, am oprit pe acelea pentru care a- vem condiții mai bune și pe care cooperatorii știu să le cultive cu rezultate bune. Așa se explică faptul că în acest an am realizat un venit de 11 000 000 lei față de 7 140 000 lei prevăzut! în planul de producție. Ți- nînd seama de experiența noastră, consider foarte bună prevederea din proiectul de statut care se referă la organizarea de către cooperative agricole a acelor ramuri de producție vegetală și animală, menite să asigure folosirea cît mai deplină a pămîntului, a celorlalte mijloace de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole și sporirea veniturilor“.în comuna Dor Mărunt este o cooperativă agricolă care s-a făcut cunoscută pentru realizările ei. Anul acesta, în urma valorificării către stat a unor cantități mari de produse agricole, venitul bănesc a ajuns la aproape 14 milioane lei, iar valoarea zilei-muncă este de 40 lei.„Statutul va fi călăuza de bază în activitatea și munca noastră, ne spune 
Constantin Popa, președintele cooperativei. în ultimii ani s-au ivit probleme noi. pe care proiectul de statut le rezolvă bine. Respectînd prevederile lui vom obține realizări și mai mari în sporirea producției și creșterea veniturilor. Multe prevederi din proiectul de statut, preciza președintele, noi le aplicam de mai mult timp dar în diferite forme, nu eram siguri dacă procedăm bine. ’Acum vom 
putea întreprinde noi ac-

țiuni, iar uniunea raională ne va fi de mare ajutor pentru rezolvarea unor probleme noi“.„Prevederile din proiect, precizează Alexan
dru Savu, contabil la cooperativa agricolă din Lehliu-sat, ne sînt de mare ajutor în muncă. 
Este foarte bună pre
vederea de a spori nu
mărul membrilor în 
consiliul de conducere. Cooperativa noastră s-a dezvoltat mult, iar cu numărul actual de membri nu mai puteam cuprinde toate sectoarele de producție și problemele ce le avem de rezolvat“.La cooperativa agricolă din Ștefănești ing. agronom Ivan Gheorghe, a- preciind acea prevedere care se referă la organizarea activității pe baza planului de dezvoltare în perspectivă și a planului anual de producție întocmite în funcție de condițiile și cerințele de dezvoltare a cooperativei, a ținut să remarce : „Avem posibilitatea să urmărim mai bine dezvoltarea sectoarelor de producție și să cultivăm acele 
plante pentru care avem 
condiții mai bune și care 
dau recolte mari".Sînt mult apreciate a- cele prevederi menite să rezolve o serie de probleme sociale și personale ale membrilor cooperatori : pensionareabătrînilor, atribuirea loturilor în folosință. Ana- lizînd cu multă atenție prevederile din proiectul de statut, cooperatorii din Furculești, raionul Alexandria, au arătat că este necesar să se lămurească unele probleme, privind acordarea loturilor în folosință, concediu de naștere pentru cooperatoare.Iată deci cum proiectul de statut al cooperativei agricole, țintind rezolvarea multiplelor probleme ale activității de producție, a stîrnit interesul țăranilor cooperatori din satele regiunii București.

succesul
acțiunilor comune

Statutul să prevadă obligația cooperati
velor agricole de a-și fixa în planul anual 
de producție fonduri și zile-muncă desti
nate lucrărilor de interes comun, astfel ca 
acestea să poată fi executate, peste tot, în 
același timp.

Cum iernează grîul ? Pentru a găsi răspuns la această întrebare, inginerul agronom Gheorghe Dumitrașcu, 
tehnicianul agronom Panait Novac și brigadierul Iancu Colț de la cooperativa agricolă de producție din 

Smeeni, regiunea Ploiești, controlează periodic starea semănăturilor

Cum să fie stimulat! mecanizatorii
Să se studieze posibilitatea ca mecanizatorii, care contri

buie la depășirea producției pe terenurile lucrate de ei, să 
fie stimulați de către cooperativa agricolă respectivă.

Deși este situată pe te
renuri podzolice, slab 
productive, 
agricolă de 
Căteasca a 
ultimii ani, 
cereale de 
mari decît 
1965, de pe fiecare din
tre cele 780 ha cultivate 
s-a obținut o recoltă cu 
peste 1 000 kg mai mare 
decît în urmă cu 7—8 
ani. Sporul se .datorește 
mecanizării lucrărilor agri
cole, folosirii unor canti
tăți fot mai mari de în
grășăminte și amenda
mente.

în rîndurile de fafă,

podzolice, 
cooperativa 

producfie 
obținut, 

producții 
2—3 ori 
în trecut.

din 
în 
de 

mai 
în

vreau să arăt ce a însem
nat pentru cooperativa 
noastră, pentru noi, co
operatorii, sprijinul acor
dat de sfat în tractoare și 
mașini agricole. La păioa- 
se, de exemplu, înce- 
pînd de la arat, semănat 
și terminînd cu recoltatul, 
toate lucrările se fac 
mecanizat. Au fost meca
nizate, într-o proporție 
însemnată, lucrările la 
çulfura porumbului, sfeclei 
de zahăr și floarea-soa
relui. în anul viitor, ne-am 
propus ca pe tarlaua ce 
va fi cultivată cu porumb 
de către brigada noastră 
să efectuăm, cu sprijinul

tracforiștilor, 4 prașile me
canice și o lucrare cu sa
pa rotativă.

în noul proiect de sta
tut se vorbește pe larg 
despre retribuirea ''muncit? 
Citind articolul 20, am re
ținut că retribuția supli
mentară se va acorda co
operatorilor, în natură sau 
în bani, în raport de can
titatea produsă peste 
plan. La cultura păioase- 
lor, spre exemplu, se pre
vede un spor de pînă la 
15 la sută, iar la porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui etc., de pînă la 
60 la sută. Ținînd cont că 
la creșterea producției de

cereale, îndeosebi a 
griului, lucrările executa
te mecanizat au o mare 
contribuție, propun să se 
studieze posibilitatea 
în cadrul sistemului 
neral de premiere, 
canizaforii care 
buie la depășirea 
ducției pe terenurile lu
crate de ei să fie stimu
lați de către cooperativa 
agricolă respectivă. A- 
ceastă măsură, socotesc 
eu, ar cointeresa pe trac
toriști în sporirea pro
ducției, ar crește și mai 
mul! răspunderea lor pen
tru efectuarea lucrărilor la 
timp și de bună calitate.

Nicolae CIOBANU brigadier cooperativa agricolă de producție Căteasca, regiunea Argeș

ca, 
ge- 
me- 

contri- 
pro-

în proiectul de statut al cooperativelor agricole ca și in cel al uniunilor cooperatiste se prevede, printre altele, posibilitatea executării în comun de către cooperativele agricole din raion a unor lucrări de interes comun, cum sînt : îmbunătățirea pășunilor, irigații, îndiguiri, drenări de terenuri și altele.Și pină acum noi am realizat unele lucrări în comun cu cooperatorii din Lețcani și Podul Iloaiei. în șesul Bahluiului, de pildă, am construit canale de drenaj pentru scurgerea apei care, în urma inundațiilor, băltea pe pășuni, în felul acesta, a sporit mult producția de iarbă. De asemenea, în ultima vreme ne-am apucat să săpăm canale în vederea irigării grădinilor de legume. Lucrările n-au avut însă continuitate, așa că ele se află încă la început. Rezultatele vor fi mult mai bune pe viitor, cînd asemenea acțiuni vor fi coordonate de căt're Uniunea raională. Spun a- ceasta deoarece în condițiile noastre este absolut necesară coordonarea e- forturilor cooperativelor care au terenuri în șesul Bahluiului, astfel Incit drenările și amenajările pentru irigații să se facă în același timp peste, tot.în momentul de față, noi desfășurăm împreună cu cooperatorii din Let- cani o altă acțiune de interes comun. Este vorba

de punerea în valoare, prin plantarea cu viță de vie, a dealului „Nisipă- rie", în suprafață de a- proximativ 200 ha. în 1964 am desfundat împreună, mecanizat', primele suprafețe. Noi am plantat aici 10 ha, iar cei din Letcani — 20. Anul acesta vom continua desfundarea, astfel că în primăvară vom mai putea planta 50 de hectare, iar cooperatorii din Letcani — 40. Sîntem hotărîți să punem în valoare întregul masiv de 200 hectare, mai cu seamă că am descoperit și o serie de izvoare care, captate în bazine, ne vor a- sigura apa necesară pentru stropit'. Se simte însă nevoia unei mai bune cooperări, cu fonduri și forte de muncă, pentru ca problemele exploatării rationale a acestui bazin pomiviticol să fie mai ușor de rezolvatAș propune ca, pentru astfel de acțiuni, statutul să prevadă obligativitatea ca cooperativele agricole să-și fixeze în planul a- nual de producție fonduri și zile-muncă destinate lucrărilor de interes comun, astfel ca acestea să poată fi efectuate, peste tot, în același timp.
Pintilie FRÄTILÄpreședintele cooperativei agricole de producție Dumești, raionul lași

Criteriile de acordare 
a retribuției suplimentare 
trebuie mai bine precizate

Retribuirea suplimentară să se acorde 
brigăzii sau echipei care a depășit pro
ducția stabilită, chiar dacă celelalte bri
găzi sau echipe n-au realizat prevederile 
din plan.Prin munca harnică a țăranilor cooperatori și a tractoriștilor, cooperativa noastră a obținut, an de an, recolte tot mai bune. In 1965 s-au realizat, în medie la hectar, cîte 2 834 kg grîu, 2 944 kg. porumb, 1790 kg floarea-soarelutAceste rezultate bune ne-au dat posibilitate să valorificăm pe bază de contract cantități însemnate de cereale : 420 tone grîu, 1 400 tone porumb, întreaga producție de floarea- soarelui și sfeclă de zahăr, iar în zootehnie peste 100 tone carne, peste 3 000 hl lapte și întreaga cantitate de lînă. Ca urmare a veniturilor realizate, valoarea zilei-muncă a crescut de la 24 lei cît a fost planificat, la 31 lei.La obținerea acestor rezultate au contribuit și măsurile de cointeresare a țăranilor cooperatori la sporirea producției. Pe bună dreptate, recenta Plenară a C.C. al P.C.R. a subliniat că în actualul stadiu de dezvoltare econo

mică și organizatorică a cooperativelor este necesar și pe deplin posibil să se generalizeze, alături de retribuirea pe bază de zile-muncă, sistemul retribuirii suplimentare atît în cultura plantelor, cît și în creșterea animalelor. Experiența cooperativei noastre a- rată că dacă membrii cooperatori sînt rétribuai după cantitatea și calitatea muncii, interesul lor sporește, participă cu regularitate la muncă. In a- cest an, s-a repartizat ca retribuire suplimentară suma de 400 000 lei.Cooperatori! noștri s-au convins că aplicarea retribuirii suplimentare duce la sporirea producției a- gricole. De aceea o dată cu începerea noului an vom introduce această formă de cointeresare și în sectorul zootehnic. Sîntem convinși că a- lături de alte metode agrozootehnice, aplicarea retribuirii suplimentare va contribui ca în anul 1966 
să obținem rezultate

șl mal bune în producție.In legătură cu a- cest stimulent pentru cooperatori, aș vrea să fac o propunere : La articolul 23 se a- rată că dacă brigada de producție, din cauza activității nesatisfăcătoare, obține o producție mai mică decît cea stabilită prin plan datorită calității slabe a lucrărilor, adunarea generală va putea scădea tuturor membrilor brigăzii pînă la 10 la sută din zilele-mun- că efectuate. Este foarte bună această prevedere — cu toate că la alt paragraf se arată despre retribuirea suplimentară a brigăzilor, echipelor, grupelor de cooperatori eu aș dori să se precizeze mai bine acest lucru, formulîndu-se astfel :Retribuirea suplimentară să se acorde acelei brigăzi sau e- chipe din cadrul brigăzii care a depășit producția stabilită de adunarea generală, chiar dacă alte brigăzi sau echipe nu au realizat planul de producție.
Dumitru GHEORGHE membrual cooperativei agricole din Smeeni-Buzău

La stabilirea volumului retribuției suplimen
tare pentru depășirea producției să se țină sea
ma și de investițiile pe care le face coopera
tiva agricolă în îngrășăminte chimice sau dife
rite lucrări de îmbunătățire a terenului respec
tiv.Dezvoltarea producției în cooperativele agricole, lărgirea relațiilor lor e- conomice și financiare cu celelalte organizații socialiste impun îmbunătățirea continuă a evidenței contabile. încadrarea cooperativelor a- gricole — la cererea a- cestora — cu contabili salariați de stat constituie un sprijin deosebit de util. Prevederea din proiectul de statut, că în consiliul de conducere pot fi aleși și contabili șefi face ca autoritatea și răspunderea acestora să crească și mai mult.In cooperativa noastră se ține o strînsă legătură între consiliul de conducere, cadrele tehnice și contabilul șef. încă de la începutul activității cooperativei s-a ținut la zi o evidentă contabilă bună, care a oglindit în mod precis situația financiară existentă. La terminarea fiecărui trimestru se țin ședințe ale consiliului de conducere la care participă brigadieri, contabili și alte cadre cu munci de răspundere, unde se prezintă și

se discută îndeplinirea cifrelor de plan.De mare importanță pentru activitatea conta- bilului-șef este cunoașterea reală și la timp a tuturor fenomenelor economice care se ivesc în cadrul cooperativei. Eu îmi planific în așa fel activitatea- încît circa 25 la sută din timp să-1 petrec între membrii cooperativei, pe tarlale și în unele sectoare ale producției. Aceasta mă ajută să cunosc mai bine problemele, să fac propuneri și să susțin măsuri corespunzătoare. De exemplu, în luna iunie a. c. am văzut că. pe unele tarlale, sfecla de zahăr pentru sămînță se prezenta mai slab. După un calcul minuțios, întocmit împreună cu inginerul agronom, am propus consiliului de conducere să se suplimenteze cantitatea de îngrășăminte chimice cu 16,5 tone azotat de amoniu. Aplicarea acestei măsuri a făcut să obținem, în medie, 2 500 kg de semințe de sfeclă de zahăr la hectar, adică un spor de 900 kg la hectar,

față de producția planificată. Datorită acestui fapt, membrii cooperativei au primit ca plată suplimentară 81 000 de lei.în noul statut se prevede ca retribuția suplimentară să se acorde, în mod diferențiat, pînă la 60 la sută din depășire. Din exemplul de mai sus rezultă că sporul de recoltă se datorește, pe lingă munca depusă de membrii cooperatori, și investirii unor mijloace neprevăzute în planul de producție. De aceea, propun ca în noul statut să se precizeze că la stabilirea volumului retribuției suplimentare pentru depășirea producției să se țină seama și de investițiile pe care le face cooperativa în îngrășăminte chimice sau diferite lucrări de îmbunătățire a terenului respectiv. în cazul cînd se obțin sporuri de producție prin depășirea cheltuielilor de investiții, să se stabilească o nouă cifră de plan la producția respectivă, sau să se aibă în vedere la stabilirea volumului retribuției suplimentare.
Sandu D. MIHAI contabil-șef cooperativa agricolă de producfie Dumbrăveni-Suceava

In cooperativele agricole întocmirea 
planurilor de producție este prece
dată de studii temeinicie privind am

plasarea culturilor

prilej de 
analiză a 
activității9 
cooperativei

Am citit cu mult interes noul proiect de statut al cooperativei agricole. în el se subliniază că cooperativa agricolă de producție este forma cea mai potrivită pentru unirea eforturilor țăranilor și împletirea strînsă a intereselor lor cu ale tuturor oamenilor muncii, ale întregii societăți. Rezultatele obținute de unitatea noastră, întreaga experiență a- — cumulată de-a lungul a- nilor, demonstrează convingător acest lucru.Cooperativa noastră a luat ființă cu 15 ani în urmă. Așa cum se arată în proiectul noului statut, lucrarea în comun a pămîntului a permis folosirea pe scară largă a mecanizării, chimizării, a științei și tehnicii înaintate. In acest an am realizat, în medie la hectar, 3 315 kg grîu, 4 100 kg porumb boabe și recolte mari la alte culturi. Creșterea producției vegetale și animale a permis să valorificăm pe Ibază de contract 1 120 tone de grîu, 1 100 tone ‘ porumb, 3 000 hectolitri lapte de vacă, 120 tone carne, 4 300 kg lînă fină și semifină etc. Prin sporirea producției marfă am putut aduce o contribuție însemnată la a- provizionarea populației cu produse agroalimen- tare și, în același timp, au crescut veniturile cooperatorilor. Numai din vînzarea către stat a produselor amintite am realizat un venit de peste 8 000 000 lei. A- ceasta ne-a permis să acordăm lunar avansuri bănești care, pînă în prezent, se ridică la 25 lei la fiecare zi-muncă.Studiind proiectul de statut, dezbătîndu-1 în brigăzi și echipe a reieșit că în cooperativa noastră sînt încă multe de făcut în ce privește sporirea producției. E- xistă încă mari diferențe de recoltă de la o brigadă la alta, ca urmare a nivelului diferit de executare a lucrărilor ; în sectorul zootehnic producțiile nu sînt pe măsura posibilităților. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri sîntem hotărîți să aplicăm pe scară largă întregul complex de măsuri a- grozootehnice.Aplicarea prevederi- • lor noului statut va însemna o dezvoltare și mai puternică a cooperativei agricole, o creștere continuă a veniturilor cooperatorilor. Aș vrea să fac și o propunere legată de proiectul de statut : In ultimii ' ani numărul animalelor proprietate personală a cooperatorilor a sporit. Aceasta contribuie, pe de o parte, la creșterea fondului central al stă- " tului, iar pe de altă parte la satisfacerea nevoilor personale ale cooperatorilor. Proiectul de statut prevede și în viL : tor sporirea numărului de animale proprietate personală, dar pentru a- ceasta trebuie asigurate și furaje.
Propun ca în noul 

statut să se prevadă o- 
bligația cooperativelor 
agricole de a spori pro-’ 
ducția de furaje pentru 
a putea acorda coopera
torilor, sub formă de re- _ 
tribuție la zi-muncă, și 
furaje pentru animale 
proprietate personală.

Zaharia GANEA președintele cooperativei agricole de producție Viișoara, regiunea Dobrogea



TREPTE ALE PROGRESULUI UMAN

(Urmare din pag. I)

A

Ca orice fenomen istoric, civilizațiile se nasc, se dezvoltă și îmbătrînesc. 
Dar nu mor înainte de a fi trecut una alteia germenii progresului pe care l-au 
reprezentat în evoluția generală a omenirii. Stilul diferitelor civilizații și ritmul 
desfășurării lor au variat după epocă, implicînd infinite grade de durată și in
tensitate. Încă din vremurile primitive, pe vastele întinderi ale celor trei con
tinente din Lumea Veche : Asia, Africa și Europa, societățile omenești, chiar 
despărțite între ele prin mari obstacole naturale, au venit în suficient contact 
una cu alta pentru ca formele și ideile ivite într-un loc să se fi putut răspîndi, 
măcar prin esența lor, și în alte părți.

Pentru a exemplifica aceste considerații generale, ne vom opri asupra 
grupului de civilizații din vechiul Orient, asupra civilizației greco-romane și 
Renașterii europene ; de asemenea și asupra civilizațiilor precolumbiene de 
peste ocean, spre a verifica legitatea progresului uman printr-o evoluție 
paralelă.

Pe văile marilor fluvii din 
Orient : Nilul, Eufratul cu 
Tigrul, Indul, care, ca niște în
tinse oaze, întrerup lungul 
lanf de deșerfuri dintre 
Atlantic și nordul Indiei au 
apărut cele mai vechi civili
zații din lume. Acolo, în gre
lele condifii ale schimbărilor 
de climat de la sfîrșitul pa
leoliticului, cînd seceta și ar- 
șifa tropicală transformaseră 
în pustiuri regiuni imense, 
altădată prielnice viefii, oa
menii au fost silifi să-și pă
răsească viafa rătăcitoare de 
vînăfori și să se adapteze 
pentru prima dată la o exis
tentă sedentară. Ei au în
ceput să domesticească ani
male, să cultive plante, să-și 
construiască locuinfe, perfec- 
tionîndu-și uneltele și reali- 
zînd toate decisivele pro
grese ce caracterizează neo
liticul. Viafa rurală neolitică 
a fost baza de pe care, după 
o evolufie lentă de mii de 
ani, s-au făcut primele sal
turi spre civilizațiile supe
rioare. Cele trei oaze inter- 
desertice : Egiptul cu Nilul, 
Mesopotamia cu Tigrul șl 
Eufratul și Pendjabul Indului, 
au fost deopotrivă leagănele 
neoliticului și ale celor din- 
tîi orașe și state.

In toate trei, tranziția de 
la o formă de viată la alta 
s-a petrecut în cursul mile
niului al 4-lea înaintea erei 
noastre. Multă vreme prio
ritatea a fost atribuită Egip
tului, dar progresele cerce
tărilor arheologice au sfîrșit 
prin a o acorda Mesopota- 
miei. Descoperirile din ultima 
jumătate de veac au dovedit 
că primele elemente de civi
lizație superioară din Meso
potamia sînt hofărît anterioa
re celor din Egipt și că nu 
se datoresc asiro-babilonie- 
nilor semifi, a căror faimă 
le-a înregistrat în istorie, ci 
locuitorilor celor mai vechi 
din Sumer, o țară de pe 
cursul inferior al Tigrului și 
Eufratului, în preajma Golfu
lui Persic.

Originea sumerienilor n-a 
fost încă de ajuns determi
nată. Sigur este că nu erau 
semifi. După toate semnele 
par a fi venit din Asia Cen
trală. Limba lor, de caracter 
aglutinant, prezenta oarecare 
analogii cu limbile turce de 
azi. Cînd s-au așezat în Me
sopotamia au găsit regiunile 
mai sănătoase din susul celor 
două fluvii ocupate de tri
buri semite, care se aflau, ca 
și ei, încă în stadiul neolitic. 
Lor nu le rămîneau decît 
părfile mlăștinoase dinspre 
Golful Persic, care, fiind su
puse necontenitelor inunda
ții, rămăseseră nelocuite.

Dar nevoia i-a silit pe noii 
venifi să la în piept lupta 
cu natura potrivnică. Ei au 
secat mlaștinile, săpînd o 
vastă rețea de canale și 
transformînd Sumerul într-o 
bogată grădină, cu o agri
cultură pe care solul gras al 
finufului, bine îngrijit, au 
făcut-o deosebit de produc
tivă. Experiența căpătată 
printr-o atît de uriașă mun
că le-a dat putinfa de a-și 
perfecfiona și alte ramuri ale 
viefii economice. Așezările 
lor au devenit adevărate 
orașe, cu case, temple și for
tificații de zid, cu rînduieli 
de stat. Au inventat scrisul, 
mai întîi sub forma unor fi
guri pictografice, apoi fixat 
prin transformarea acelor fi
guri în semne hieroglifice 
simplificate. Neexisfînd pia
tră în fara lor, sumerienii au 
întrebuinfat pe o scară largă 
lutul, din care făceau nu nu
mai vase, ci și cărămizile cu 
care își construiau zidurile.

Tn preajma anului 3000 
î.e.n. civilizafia sumeriană 
era formată, iar în secolele 
imediat următoare n-a înce
tat de a se 
ritm avîntaf, 
maiînfîlnite pînă atunci. A- 
proape nu

dezvolta într-un 
cu progrese ne-

este domeniu 
specific unei civilizații de tip 
superior în care termenul 
prim să nu se refere la sume
rieni : primele orașe, prima 
istorie, prima scriere siste
matică, primele școli, primele 
biblioteci, primele legi scrise, 
prima justifie organizată, pri
mele tratate științifice.

Diferitele orașe sumeriene, 
ca Ur, Kiș, Larsa, Lagaș, 
Umma, constituiau state inde
pendente care cîteodata se 
războiau între ele, dar alte
ori se uneau în formații te-

© Acum șase milenii în zona ma
rilor deserturi o Primele școli, pri
mele orașe... ® De ia zigguratele 
din iut ia povestea turnului Babei 
« In pofida marilor distanțe legă
turi incontestabile

Prof. univ. Radu VULPE doctor-docent în științe

Harpist

riforiale mai mari. La un mo
ment, dominajia sumeriană 
s-a înfins și asupra caldeilor 
semifi din ținutul vecin Ak
kad, unde avea să înflo
rească ulterior vestitul oraș 
Babilon. î 
însă, akkadienii s-au 
faf și, sub 
prin jurul 
au supus, 
Sumerul. 
civilizația 
rieni va fi preluată și conti
nuată de semifi, fie babilo
nieni, fie asirieni, care o vor 
răspîndi în toate regiunile 
Orientului Apropiat, determi- 
nînd nașterea civilizațiilor 
regionale ale hetifilor din 
Asia Mică, fenicienilor din 
Liban, evreilor din Palestina, 
medo-perșilor din Iran. Su
merienii se vor pierde cu 
timpul în masa cuceritorilor. 
Limba lor va înceta de a mai 
fi vorbită, însă va fi învățată 
mai departe în școli, ca pur
tătoare a tradițiilor unei 
înalte culturi. Babilonienii și 
asirienii au cultivat aceste 
tradiții cu multă fidelitate. 
Cuneiformele derivă direct 
din scrierea sumerienilor. 
Arhitectura zigguratelor su
meriene (lemple în formă de 
fumuri piramidale, segmen
tate în etaje cu terase) se 
regăsește în colosalele tem
ple babiloniene.

Un rol de seamă l-a avut 
în cultura sumerienilor ideo
logia religioasă, care a fost 
adoptată, în același spirit, de 
populațiile semite și de toate 
popoarele Orientului. Expli
cabilă organic în cadrul ci
vilizației sumeriene, cînd a 
putut avea un rol animator, 
ideologia religioasă a deve
nit frînă în epocile ulterioa
re, cînd s-a transformat într-o 
teocrafie tiranică și osificată. 
Multe din ideile și miturile 
religiei sumeriene s-au răs- 
pîndit în toată lumea. Așa, 
de pildă, legenda potopului 
se regăsește în Sumer, de 
unde este originară și unde 
e singurul loc care o poate 
explica, prin periodicele 
inundații mesopofamiene, care 
uneori căpătau proporfii ca
tastrofale. Povestea turnului 
Babei, înălfat de ambiția oa
menilor „pînă la cer" nu 
este decît aceea a ziggura
telor sumeriene imitate la 
Babilon. Cetatea Ur, de 
unde, după Biblie, a plecat 
Abraam pentru a întemeia 
neamul evreilor în Canaan,

în cele din urmă, 
-------- -_ I revol- 

regele lor Sargon, 
anului 2725 î.e.n., 
la rîndul lor, tot 

De acum înainte, 
creată de sume-

le legate cu cabluri de sfîlpl 
metalici pentru a nu fi smul
se de vînt, sînt pur și simplu 
ridicate în aer și menfinute în 
stare de plutire. în asemenea 
zile se declanșează alerta și 
nimeni nu are voie să-și pă
răsească singur casa. îmi a- 
mintesc de un tovarăș care a 
ținut morfiș să străbată cei 25 
de metri ce-l despărțeau de 
casa vecină. Au trecut o oră, 
două, trei. Tovarășul nostru 
nu dădea nici un semn de 
viață. De data aceasta a fost 
mobilizată întreaga populafie 
a sfafiunii Mirnîi. Echipați cu 
crampoane, frînghii, aruncă
toare de rachetă, aparate 
portative de radio emisie și 
recepfie, am început cu to- 
fii să-l căutăm. Și l-am gă
sit. Fusese luat de vînt și fîrît 
pe gheafă pînă la o depăr- 
fare de... trei kilometri. Aco
lo se cuibărise într-o văgău
nă și aștepta să fie găsit. 
Nu-mi amintesc amănuntele 
frecușului ce a urmat, dar un 
lucru e cert : din ziua aceea 
nu s-au mai găsit amatori să 
încalce rigorile alertei.

Pentru a pătrunde în Infe
riorul continentului și a urca 
cu tractoarele pe cupola gla
ciară trebuie să străbafi o 
zonă de aproximativ 150 de 
km plină de prăpăstii ascun
se sub boite de gheafă și ză
padă. Lărgimea — cîfiva me
tri, adîncimea — zeci sau 
chiar sute de metri. Cînd te 
afli în această zonă, ai un 
teribil sentiment de nesigu
ranță, nu bănuiești de unde 
te pîndește primejdia. E ca 
și cum ai bîjbîi cu ochii le- 
gafi pe acoperișul unui zgî- 
rie-nor, fără să știi unde e 
marginea lui.

Dacă viafa 
polari e plină 
primejdii, nici 
lipsesc, căci la fiecare pas 
pe acest continent — rămas 
„terra incongnifa" pînă a- 
cum 10 ani — se fac noi și 
noi descoperiri. Este suficient 
poate să arăt că în ultima 
expedifie a fost descoperit 
un lanf muntos de 3 000 de 
metri înălfime, cu lungimea 
de peste 1 000 de km. De 
altfel, în 1966 va apare 
„Atlasul Antarctidei”, operă 
științifică colectivă la care au 
contribuit savanfii din mai 
multe țări, concenfrînd rezul
tatele celor mai importante 
descoperiri făcute în Anfarc
tida. Este prima oară cînd 
abia la un deceniu după des
coperirea unui întreg conti
nent se realizează o operă 
de asemenea proporfii.

—- Ce ne puteți spu
ne cu privire la colabo
rarea dintre savanții din 
diferite țări aflați în 
Antarctida ?

— Spiritul colaborării știin-

Abia în 1955, cînd savanjii din 
întreaga lume au elaborat pla
nul de lucrări din cadrul A- 
nului Geofizic International, 
au fost puse bazele primelor 
cercetări sistematice, un ade
vărat asalt concentric asupra 
acestui continent cu o supra
față de peste 13 milioane de 
kilometri pătrafi, dar despre 
care omul cunoștea mult mai 
pufine lucruri decîf despre... 
Lună. Începînd din 1957, au 
fost înfiinfate aici peste 45 
de stafiuni șfiinfifice, aparți- 
nînd U.R.S.S., S.U.A., Angliei, 
Franfei și altor state. Stațiu
nile Mirnîi, Vostok, Soviets- 
kaia, Polul inaccesibilifăfii, 
Pionerskaia și alte asemenea 
centre de studii înfiinfate de 
cercetătorii sovietici s-au si
tuat, mai toate, în regiunile 
cel mai greu accesibile ale 
continentului.

La 1 decembrie 1959 a fost 
încheiat tratatul cu privire la 
Anfarctida, care prevede folo
sirea acestui teritoriu numai 
în scopuri pașnice. A fost 
interzisă crearea de baze mi
litare, efectuarea experiențe
lor nucleare ș.a. Tratatul sem
nat și ratificat 
mîne deschis 
membre ale 
spune că din 
vedere „continentul înghețat 
este 
care 
laite

este 
dar 
as-Egiptului și aceea a Indului 

au rezultat din evolufia unor 
împrejurări economice și so
ciale locale, ceea ce explică 
aspectele profund originale 
ale fiecăreia. Totuși, nici una 
nici alfa n-au rămas străine 
de civilizația Mesopotamiei, 
care geografic era situată în
tre ele. Dimpotrivă, cele trei 
civilizații au întreținut între 
ele incontestabile legături. In 
afară de obiectele materiale 
de schimb, a căror circulație 
este dovedită arheologic, 
pe căile acestor legături s-au 
propagat mai ales ideile.

Cele trei civilizafn s-au în
trepătruns destul de mult 
pentru ca încă de la începu
turile lor să prezinte un aer 
de familie, alcătuind îm
preună un grup aparte : al 
Orientului. în spafiul acestui 
grup, legăturile dintre Egipt 
și Mesopotamia s-au dezvol
tat din ce în ce mai strîns 
în mileniile ll-l î.e.n. pe 
cînd legăturile lor cu înde
părtatul centru al civilizației 
de la Indus (ilustrată prin 
impresionantele descoperiri 
de la Mohenjo Daro și Ha- 
rappa) au rămas mai slabe 
și sporadice.

Mai avem un cuvînf de 
spus despre remarcabila ci
vilizație a Chinei, care s-a 
dezvoltat la o foarte mare 
depărtare de grupul civiliza
țiilor Asiei Anterioare, ceea 
ce i-a asigurat o caracteris
tică originalitate în toată 
evolufia sa, de la origini la 
formele cele mai înalte pe 
care le-a atins încă din an
tichitate. Totuși o izolare ab
solută n-ar fi nici aici în firea 
lucrurilor. Spafiul continental 
care despărfea Extremul O- 
rient de Orientul Apropiat 
era desigur imens și plin de 
obstacole, totuși era locuit și 
în consecință bun conducă
tor de forme și idei, de la 
o margine la alta a Asiei, în 
ambele sensuri. Nu e de mi
rare să constatăm unele ana
logii de ordin general în ci
vilizafia chineză și în civili
zațiile Orientului, ca, de 
pildă, în concepțiile cosmo
logice (aceleași în China, în 
Babilon, în Egipt), în cu
noștințele matematice și as
tronomice, în concepția ca
lendarului, în unele forme 
artistice (predilecția pentru 
animalele fantastice), în nu
mărătoarea sexagesimal (a- 
ceeași în China și în Meso
potamia). Cît despre epocile 
mai fîrzii, legăturile Chinei 
cu Orientul Apropiat și chiar 
cu imperiul roman sînt bine 
cunoscute.

de 12 state ră- 
futuror țărilor 
O.N.U. Putem 
acest punct de

un adevărat „ideal” spre 
trebuie să tindă și cele- 
confinenfe...
— Care este scopul 

cercetării
— Antarctida 

rită cu o calotă glaciară, 
vînd grosimea de 3 500 pînă 
la 4 000 de metri. Cantitatea 
de gheață care acoperă a- 
cesf continent este uriașă : 
25 milioane de kilometri 
cubi. Uni’ autori de romane 
șfiinfifico-fanfastice s-au gră
bit să emită ideea că s-ar 
putea descoperi mijlocul de 
a o dezgheța. Ei bine, 
omenirea este mai de
grabă interesată să afle cum 
poate fi păstrată această ca
lotă a Antarctidei, 
rea ei ar ridica nivelul 
nelor cu 56 metri, ceea ce ar 
duce la inundarea unor orașe 
ca Leningrad, Londra, Ham
burg, New York... Trebuie știut 
că în Antarctida cantitatea de 
căldură solară care revine pe 
unitatea de suprafață este 
mai mare decît la Ecuator. 90 
la sută din această căldură 
este reflectată însă înapoi în 
atmosferă. Astfel se explică 
frigul ce domnește acolo. 
Chiar zilele acestea la Polul 
sud a fost înregistrată cea 
mai coborîtă temperatură a 
iernii australe : — 94,5 grade 
Celsius.

Calota glaciară a Anfarcti- 
dei influențează clima între-

Antarctidei ? 
este acope-

a-

căci fopi- 
ocea-

gului glob. Cînd, de exem
plu, aici, la București, se alcă
tuiește prognoza vremii, tre
buie să se fină seama — fie 
chiar și indirect — de mișcă
rile maselor de aer din An
farctida. înghețurile, secetele, 
inundațiile — toate acestea 
influențează enorm diferitele 
ramuri ale economiei. Nu 
mai vorbesc despre faptul că 
în subsolul Antarctidei se gă
sesc zăcăminte de cărbune, 
de fier, de metale neferoase 
și rare...

Studiile întreprinse de ex
pedițiile științifice din An
farctida aduc o contribuție 
substanfială în această pri
vință. Ghefarii vechi de acolo 
ne permit să studiem totoda
tă particularitățile ghețurilor 
care au acoperit cîndva Eu
ropa, America, Asia.

— Cu ce greutăți au 
de luptat cercetătorii 
tainelor „continentului 
înghețat" ?

— Nu numai frigul 
dușmanul nostru acolo, 
și vînturile, prăpăstiile
cunse acoperite cu gheafă 
și zăpadă. La temperaturile 
din Antarctida benzina se 
solidifică și poate fi tăiată cu 
cufitul, cauciucul se sparge 
cu ciocanul, izolafia cabluri
lor electrice iese din uz. Cer
cetătorii Antarctidei au, 
ce-i drept, la dispozifie 
mijloace tehnice dintre ce
le mai moderne, cum ar fi 
tractoare pe șenile de 35 de 
tone care pot trage sănii de 
o sută de tone. Cabina unui 
asemenea tractor are supra
fața unui întreg apartament : 
36 de metri pătrafi. De altfel, 
la Mirnîi au fost create con- 
difiile unui oraș normal : ca
se cu încălzire centrală, mo
bilă, covoare, radio, cinema
tograf, policlinică cu aparate 
perfecționate. Cu toate a- 
cestea, membrii expedițiilor 
trebuie să depună la fiecare 
pas uriașe eforturi fizice. O 
curiozitate nu lipsită de inte
res. Din cauza altitudinii, a 
uscăciunii atmosferei, a geru
lui năpraznic care taie respi- 
rafia, pofta de mîncare dispa
re aproape cu desăvîrșire. E 
nevoie de multă autodiscipli- 
nă — uneori chiar de măsuri 
disciplinare — pentru a-l de
termina pe om să se alimen
teze. Dar consumul de ener
gie este foarte mare. Sînt ca
zuri cînd omul slăbește cu 25 
de kg într-un an. Poate că 
informafia aceasta va surîde 
unor persoane dornice de a-și 
menfine silueta...

Spunem că la Mirnîi au 
fost create condifii de viață 
normale. Să nu uităm totuși 
furtunile Antarctidei, cînd 
vîntul suflă cu intensităfi ne
bănuite — 60—70 m/sec., a- 
dică aproape 250 km pe oră. 
Zăpada te orbește. Avioane-

exploraforilor 
de greutăți șl 
satisfacțiile nu

sessxsse

Castelul Vaduz și o parte a vechiului Vaduz

„capătul

era unul centrele de
frunte ale Sumerului. Ecouri 
ale legendelor sumeriene se 
înfîlnesc și în mitologia grea
că, de pildă isprăvile lui 
Hercule (asemănătoare cu ale 
eroului sumerian Ghilgameș) 
sau uciderea balaurului de 
către Perseu.

Insistînd asupra priorității 
în timp a uneia din cele trei 
civilizații superioare ivite 
acum șase milenii în zona 
marilor deșerfuri, nu înțele
gem să diminuăm importanta 
celorlalte două, care s-au 
născut doar cu puțin după 
cea sumeriană. Și civilizația

A

La polul sud a fost ridicat un stilp Indicator cu distan
tele ce-1 despart de principalele orașe ale lumii

fiflce străbate întreaga acti
vitate a expedițiilor din An
farctida. De la bun început 
ele și-au acordat un larg a- 
jutor reciproc printr-un 
schimb permanent de infor
mații științifice. Centrul in
ternațional S.C.A.R. (Special 
Committee of Antarctic Re
search) pune la dispoziția 
celor 12 țări participante la 
lucrări întreaga documentație 
necesară și coordonează ac
tivitatea lor. Una din ex
presiile colaborării este, de 
pildă, și faptul că în fiecare 
an practicăm un schimb de 
cercetători cu stațiunile ame
ricane și engleze.

Polul nord și Polul sud sînt 
singurele puncte de pe glob 
care nu au fus orar stabilit în 
mod oficial. Intrucît stațiunea 
americană este aprovizionată 
din Noua Zeelandă, america
nii au ales ora acesteia. Noi, 
avînd baza la Mirnîi, am a- 
dopfaf fusul orar de acolo. 
Diferența dintre ele era de 
nouă ore. E greu de lucrat 
împreună avînd o astfel de 
diferență. Am căzut repede 
de acord. Ei au „cedat" cinci 
ore, noi — patru, și astfel am 
putut face observații în co
mun.

Singurul punct unde poți 
intersecta cu piciorul toate 
meridianele globului este po
lul sud. Am făcut aceasta în 
numai cinci minute, deci mult 
mai repede decît cosmonau- 
fii. Ce-i drept, pentru a- 
ceasta trebuie mai întîi să a- 
jungi la polul sud...

— In încheiere, v-am

ruga să ne spuneți care 
sînt, după părerea dv., 
perspectivele 
lor ?

— In prezent 
s-au creat condiții 
grele de lucru din cauza fro- 
ienelor de zăpezi de trei, 
patru metri care acoperă ca
sele. Pentru a pătrunde în 
inferiorul lor trebuie să co
bori ca în adevărate mine. 
De altfel, după cercetări de 
un deceniu, această regiune 
nu mai prezintă un interes a- 
tît de mare. De aceea, în 
prezent se construiește sta
țiunea Molodiojnaia, la 2 500 
km spre vest de Mirnîi unde 
se va stabili pentru viitorii 
10—20 de ani noul centru al 
cercetărilor din Antarctida. 
Acolo casele sînt plasate pe 
piloni de oțel cu înălțimea 
de trei, patru metri, pentru 
ca vînturile să poată spulbe
ra nămefii.

De fapt, studierea Antarc- 
fidei abia a început. în com
parație cti putinele lucruri 
știute mai înainte, s-a reali
zat totuși foarte mult. Mai 
rămîne însă un larg cîmp de 
activitate. Cred că în perioa
da următorilor 10—20 de ani 
vor fi descoperite principa
lele taine ale Antarctidei. 
Sper, de asemenea, că spi
ritul colaborării științifice in
ternationale care a existat 
pînă acum va înflori și pe 
viitor, că nu va fi împiedi
cată extinderea lui mai de
parte, pe alte continente 
pentru solutionarea a noi și 
noi probleme.

cercetări-

la Mirnîi 
destul de

Liechtenstein 1965 ® Secretul cutiilor poștale din 
Fürstentum © Țara poate fi mica, dar inima mare

lea fluviului au transformat Vallis dulcis în Vaduz nifestau încă de-atunci catia abrevierilor. ma-vo-Aș fi vrut să încep cam în felul acesta i „Am străbătut Liechtensteinul în lung și-n larg..." Dar cînd am revenit din Treisenberg spre Vaduz călcînd pe șoseaua asfaltată sau prin pădurii desfrunzite, cînd în urmă a rămas doar tic de pămînt pînă la granița elvețiană, iar înainte-mi au tîșnit crestele înalte ale Ochsenkopf-ului, dincolo de care se-ntinde Vo- rarlbergul austriac, am avut deodată perspectiva exactă a proporțiilor. Intr-adevăr această țară măsoară doar 25 km în lungime și 10 km în lărgime.
Vaduz, capitala 
cu 3826 de suflete

cărărileun pe

Am întrebat: — Malbun este departe ?Și mi s-a răspuns : — La capătul pămîntului.

Mă aflam la Vaduz, vest, și Malbun este „cel mal înalt' din tenstein, cățărat pe Alpilor, dar ...cam la 6 km spre răsărit de tala tării. Nu era ironie, în cuvintele interlocutorului meu, după cum nici amărăciune nu era. Oamenii de aici n-au complexe de inferioritate cu privire la dimensiunea tării lor, ci mal curînd afișează un umor ușor condescendent, ușor duios. Altminteri, încearcă o anume mîndrie știindu-se liechlensteinezi.Planken, cea dintre cele 11 tării, numără aruncate pe o munte șl 110 locuitori Vaduz a ajuns o aglomerare mai mare, cea mai mare din toate : 3 826 de suflete Doar e capitală I Are un palat guvernamental, o primărie,

In satul Liech- umerii vreo capi-

mai comune cîteva coastă
mică ale case de

Ultimul soldat 
și vameși 
„împrumutați“se de lui de Tro-

trei muzee, o poștă centrală, cîteva baruri și magazine pe Staedtle — mica arteră principală — un cartier de vile somptuoase la poalele stîncilor pe care înalță castelul masiv, șapte ori secular, al Franz Joseph II, print Liechtenstein, duce depau, duce de Jaegerndorf, conte de Riedberg, cavaler al Lînii de aur. Éste drept insă, cetățenii înșiși îi spun Vaduzului : „Satul".Pe aici au trecut legiunile marelui imperiu roman, pe firul Rinului în căutare de noi pămînturi Si Vaduzul stă mărturie că peticul a- cesta de tară dintre munți t-a încîntat. Cînd l-au botezat „Vallis dulcis" (Valea dulce), i-au acordat mai mult decît un epitet. Mai puțin melodios, triburile germanice revărsate în vâ

La magazinele de „suveniruri" din Liechtenstein se găsesc numeroase imagini ale țării acesteia pline de farmec natural și de pitoresc. Printre ele, la loc de cinste, figurează și portretul lui Andreas Kieber, cu casca de metal în cap, cu barbă colilie, tunică bleu închis, pantaloni gris și un pușcoci care-i ajunge pînă la pomponul căștii. A fost unul dintre bravii „Scharfschützen" (tiraiori) trimiși în 1866 să bage spaima in Garibaldi și a murit de moarte bună, puțin înaintea izbucnirii celui de-al doilea război mondial, în vîrstă de 95 de ani în josul fotografiei sale, nu 1 se mențio-

din leatul său.la Buchs în interiorul te poartă autocarul aipe Lie- Lie- la

nează numele, ci numai performanta I „Ultimul soldat al principatului Liechtenstein". Ceea ee corespunde numai pe jumătate adevărului. De fapt, armata lie- chtensteineză a fost dizolvată încă din 1868 ; Andreas Kieber a reușit doar să supraviețuiască tuturor voinicilorDe tăriipoștal sau taxiul. Abia pornit și te-ntîmpină un panou de metal emailat care scrie „Fürstentum chtenstein” (Principatul chtenstein). La Buchs,Schaanwald, la Naafkopf, clădirile vameșilor "sînt marcate de o mică placă emailată : „Biroul vamal elvețian în principatul Liechtenstein". Clădirea este instalată pe teritoriul liech- tensteinez și aparține principatului Grănicerii și vameșii sînt elvețieni, locuiesc în cantonul elvețian St. Gali și sînt „împrumutați" Liechtensteinului în virtutea u-

niunii vamale încheiate în 1923 între cele două tărL Moneta este francul elvețian, tratatele comerciale ale Elveției sînt valabile și pentru Liechtenstein, legile ca și deciziile, ordonanțele federale și decretele elvețiene sînt aplicabile și în Liechtenstein.Dacă în Elveția impozitele reprezintă un capitol destul de însemnat din bugetul cetățenilor, Liechtensteinului I se spune „Paradisul contribuabililor”. Ce-i drept, societățile străine domiciliate în principat beneficiază de avantaje fiscale importante, deși nu desfășoară aici nici o activitate lucrativă. Am întrebat dacă numeroasele firme străine sînt înscrise în registrele Camerei de Industrie. Si mi s-a răspuns t „Camera de industrie numără 26 de membrL Societățile străine sînt în număr de 13 000 după unii, de 5 000 după alții, de 25 000, dacă ar fi să credem o a treia versiune. Ele au apărut ca urmare a legii asupra persoanelor juridice și fizice din 1923 și a legii a- supra trusturilor din 1928. Prezenta lor fizică este marcată printr-o cutie poștală. Statul încasează între 3 si 12 la sută impozit pe capital. Dacă socotim că impozitul pe capital se ridică, în Elveția, Ia 9—35 la sută, este limpede de ce aceste societăți străine să-și plaseze „cutiile tale" la noi..." preferă poș-
Coordonate, 
specialiști, navetăintre Liechtenstein și Elveția nu există opreliști frontalière. Podurile de peste Rin — granița naturală a acelor două țări — sînt întreținute în mod egal, iar trecerea lor este liberă.Castelul din Vaduz este menționat într-un document din 1322. Liechtenstelnul apare însă în istorie ca „stat suveran” în anul 1806, deși l a trebuit mai bine de un secol pentru a deveni cu

urmă75070035

adevărat independent. Lie- chtensteinul își tipărește singur timbrele poștale mult căutate de filateliști și care reprezintă 10 la sută din venitul national.Pînă nu de mult, posturi Importante din administrația de stat erau ocupate de specialiști străini. Au fost înlocuiti în bună măsură, de tineri liechtensteinezi — veniți de la studii din Elveția sau din Austria — prima generație de intelectuali specialiști ai tării.în 1950. procentul populației agricole se ridica la 21 la sută, după 15 ani a scăzut la mai puțin de 13 la sută. în grajdurile fermierilor am văzut pluguri de lemn păstrate ca „amintire". Le-au mai folosit, încu cîtiva ani. Acum, la de fermieri se numără de tractoare.în Liechtenstein sînt :de uzine și fabrici, industriede mașini de tricotat, instrumente de precizie, cazane pentru instalațiile de încălzire centrală, obiecte de porțelan. Valoarea exportului a crescut, din 1950 pînă în 1963, de la 15 milioane franci la peste 135 milioane. Și mîna de lucru trebuie importată, întocmai ca și materia zece persoane pus întrebarea născut?" șase puns: „în Austria", două „în Elveția germanică", „în Germania" și una Planken, știți, în țara sus". Liechtensteinul, poate datorită dimensiunilor sale, se complace să se împartă în „țara de sus" și „țara de jos" Așa, parcă ai sentimentul că ești mai mare.Firește, procentul liech- tensteinezilor nu este de 1 la 10. ci de aproximativ 4 la 1 Și îmi piac oamenii «*- ceștia care te salută respectuos sau afabil pe stradă, fără să te cunoască, asemeni bunilor țărani ai satelor noastr“ din vîrf de munte. Se spune aici : „Țara poate fi mică, dar inima să fie mare".

primă. Din cărora le-am„Unde v-ati mi-au răs-una „La de

Horia LIMAN
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Cronica zilei
PLECAREA AMBASADORULUI 

U.R.S.S.Luni seara a părăsit definitiv țara noastră I. K. Jegalin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Republica Socialistă România.La plecare, în Gara de Nord, I. K. Jegalin a fost salutat de Dio- nisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul A- facerilor Externe. Au fost de față membrii Ambasadei U.R.S.S., șefii

unor misiuni diplomatice acreditați în Republica Socialistă România și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul deschiderii reprezentanței „Lot“ la București, Ștefan Widelski, reprezentantul companiei liniilor aeriene poloneze „Lot“ în Republica Socialistă România, a oferit luni seara un cocteil în saloanele restaurantului „Athenée Palace“. (Agerpres)

Reuniunea Comisiei pentru istoria 
ideilor în Europa de sud-estLa 27 decembrie au început în Capitală lucrările primei reuniuni a Comisiei pentru istoria ideilor în Europa de sud-est din cadrul Asociației Internaționale de studii sud- est europene. Reuniunea are ca scop stabilirea programului de studii și de colaborare științifică a comisiei pe anii 1965—1966. La reu

niune participă oameni de știință din Albania, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Iugoslavia, R. D. Germană, România, Ungaria. Lucrările reuniunii sînt conduse de președintele Comisiei pentru istoria ideilor, prof. Mihai Berza, care conduce și delegația română. (Agerpres)

Constituirea Consiliului
muzeelorLa Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a avut loc luni ședința de constituire a Consiliului muzeelor.Biroul noului consiliu este alcătuit din : prof. dr. Mihai Băcescu, președinte ; Liviu Ștefănescu, vicepreședinte ; acad. D. Panaitescu- Perpessicius, prof. arh. Grigore Ionescu, prof. dr. Mihai Popp, prof, dr. Ion Tarnavschi, dr. Ștefan Ștefănescu și Ion Ardeleanu — membri ; Vasile Iacob, secretar. în cele patru secții de specialitate ale Consiliului muzeelor — de istorie, etnografie, științele naturii și muzee memoriale — sînt cuprinși 70 de membri.Felicitînd noul consiliu, Pompi- liu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Ar

tă, a înfățișat sarcinile care stau în fața membrilor lui în vederea unei mai bune organizări a rețelei de muzee din țară și a îmbunătățirii muncii de cercetare științifică și cultural-educativă a acestora. în continuare au fost dezbătute și a- doptate planul de cercetare științifică și planul editorial ale muzeelor pe anul 1966.
★Prezentarea și dezbaterea rezultatelor cercetărilor în domeniile istoriei, științelor naturii, etnografiei și muzeografiei, efectuate în ultimul timp, constituie obiectul celei de-a II-a sesiuni științifice a muzeelor, care s-a deschis luni în sala de marmură a Casei Scînteii.(Agerpres)

Măsuri pentru îmbunătățirea protecției 
plantelorLuni a început în Capitală ședința de lucru a secției de horti- viticultură a Consiliului Superior al Agriculturii. Participă specialiști de la consiliile agricole regionale, S.M.T. și G.A.S. și alți oameni de știință, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale. Sînt dezbătute probleme actuale ale protecției plantelor și măsurile necesare îmbunătățirii activității în acest domeniu. în prima zi au fost expuse referate privind rezultatele obținute în combaterea dăunătorilor culturilor, activitatea rețelei de carantină fito-sanitară și a celei de prognoză și avertizare.

A reieșit, cu acest prilej, că în anul 1965 la dispoziția agriculturii au fost puse cantități sporite de produse fito-farmaceutice, mașini și aparate perfecționate de combatere a dăunătorilor culturilor agricole. Un sprijin valoros a fost adus de aviația utilitară. Par- ticipanții vor dezbate și adopta un plan de măsuri privind îmbunătățirea activității în sectorul protecției plantelor în anul 1966. Ședința a fost condusă de Nicolae Ștefan, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Lucrările continuă. (Agerpres)
SPORT Premiera 

cinematografica
Incepînd de astăzi în sala

Floreasca

TURNEU 
INTERBUCUREȘTEAN 
DE BASCHETCale patru echipe bucureștene da baschet, participante la campionatul masculin (Dinamo, Steaua, Rapid și Știința) au convenit ca meciurile lor din returul campionatului să le dispute în cuplaj, 1 timp de trei zile, în sala Floreasca I din Capitală. Programul complet al acestor partide, de al căror rezultat depinde în mare măsură configurația finală a clasamentului, este următorul : marți, Dinamo — Știința, Steaua — Rapid ; 
miercuri. Steaua—Știința, Dinamo—Rapid ; Joi, Rapid—Știința și Dinamo—Steaua.în fiecare zi primul meci începe la ora 17.Duminică, în etapa de reluare a campionatului, au avut loc patru meciuri. Iată rezultatele acestora : Știința Tg. Mureș—Steagul roșu Brașov 99—77 (43—32) ; ȘtiințaCluj—Știința Galați 104—78 (46— 31): Aurul Brad—Dinamo Oradea 40—41 (24—24); Știința Timișoara—Farul Constanța 70—45 (34— 24).
Ieri la hocheiAseară, pe patinoarul artificial „23 August“ din Capitală s-a disputat cel de-al doilea meci internațional de hochei pe gheață dintre echipele de tineret ale României și Ungariei. întîlnirea s-a terminat la egalitate : 3—3 (0—0, 1—3, 2—0). Pentru echipa noastră au marcat Marian (2) și Gheorghiu, iar pentru oaspeți Golombos, Petyerak și Erdos.

★Selecționata de hochei pe gheață a orașului București a obținut o nouă victorie în „Cupa Dunării“ care se desfășoară la Budapesta. Aseară hocheiștii români au învins reprezentativa Budapestei cu scorul de 6—3 (1—2, 3—0, 2—1).(Agerpres)
în cîteva rînduri

• Pe terenurile de la White City, 
din Sydney, a început finala „Cupei 
Davis“ la tenis, în care se tntîlnesc 
echipele Australiei șl Spaniei. După 
prima zi scorul este de 2—0 în favoa
rea jucătorilor australieni. In prima 
partidă Stolle a reușit să-l învingă 
după 2h55' pe renumitul jucător spa
niol Santana, care, de altfel, cîștigase 
primele două seturi. In cea de-a doua 
Intînire Emerson a dispus cu 6—3 i 
6—2 > 6—2 de Gisbert.

• Peste 3 500 de spectatori au ur
mărit la Belgrad meciul international 
de box dintre echipele selecționate ale 
Iugoslaviei și Greciei, contînd pentru 
„Cupa Europei“. Boxerii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 16—4.

Cinematograful „Republica“ din Capitală a găzduit luni seara premiera noului film românesc „Camera albă“, realizat de Virgil Ca- lotescu, după un scenariu al scriitorului Ion Băieșu. Rolurile principale sînt interpretate de Ion Besohl și Luminița Iacobescu, alături de care mai apar Silviu Stăncu- lescu, Constantin Rauțchi, Amza Pellea, Dumitru Rucăreanu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Flavia Bu- ref, George Aurelian, Titus Lap- teș, Geo Barton și alții. Imaginea filmului este semnată de Ion Anton, iar muzica de George Gri- goriu.

CADENȚA
PLANULUI
DE INVESTIȚII

(Urmare din pag. I)zona puțului Rotunda se realizau 
viteze medii lunare de înaintare la 
excavații de numai 9—10 metri li
niari. în plus, aici se consumau 
cantități mari de lemn de mină 
pentru susțineri. Studiind posibili
tățile de grăbire a ritmului lucră
rilor, specialiștii de pe șantier au 
propus să se introducă metoda de ex- 
cavafie în trepte, cu susfinere cu an
core betonate, plasă și șpriț de beton. 
Metoda și-a dovedit în scurtă vre
me eficiența : brigăzile de mineri 
conduse de Tudor Moraru și Pavel 
Oțet au realizat în luna noiembrie 
viteze de înaintare la excavații și 
betonare de 40 ml. Costul galeriei 
pe metru liniar s-a redus la jumă
tate. Procedee moderne se folo
sesc și la construcția centralei sub
terane, la montajul agregatelor, în 
controlul calității lucrărilor.

De ce a rămas in urmă 
construcția uzinei 
de negru de fum?Cu mai bine de un an în urmă, în orașul Pitești a început să se construiască un nou și important obiectiv : uzina chimică de negru de fum. Viitoarea uzină a căpătat de pe acum contururi precise. Comparativ cu graficele, stadiile fizice sînt avansate la anumite o- biective. Cu toate acestea, pe ansamblul investiției lucrurile nu stau bine. Serioase rămîneri în urmă 
există în prezent la construcția came
rei de comandă, halei de granuläre, 
turnurilor de răcire, instalației de ali
mentare cu apă Industrială șl 
altor obiective de pe șantier. Dacă lucrările vor continua în a-

Concurs de admitere 
în învățămîntul superior 
fără frecventăMinisterul învățămîntului a- nunță că între 28 ianuarie — 5 
februarie 1966 se va ține un con
curs de admitere pentru anul uni
versitar 1965/1966 în învățămîntul 
superior fără frecvență. înscrierea candidaților se va face, la secretariatele facultăților, între 10 și 26 ianuarie inclusiv. Probele de concurs și programele disciplinelor sînt cele publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior“. ediția 1965.

Concursul se organizează la urmă
toarele instituții de învățămînt su
perior : Universitatea București : Fa
cultatea de matematică-mecanică ; Fa
cultatea de drept ; Facultatea de filo
zofie — secția filozofie ; Facultatea de 
istorie ; Facultatea de limba și litera
tura română. Universitatea „Babeș-Bo- 
lyal“ Cluj : Facultatea de matematică- 
mecanică ; Facultatea de drept ; Fa
cultatea de științe economice — sec
țiile : economia industriei, economia a- 
griculturii, finanțe și credit, evidență 
contabilă ; Facultatea de istorie-filozo- 
fie — secțiile : istoria României, filo
zofie, defectologie ; Facultatea de filo
logie — secția limba și literatura ro
mână. Universitatea „AI. I. Cuza" Iași: 
Facultatea de matematică-mecanică ; 
Facultatea de drept ; Facultatea de fi
lologie — secția limba și literatura 
română : Facultatea de istorie-filozofie 
— secțiile : istoria României, filozofiei 
Facultatea de științe economice — 
secțiile : economia industriei, economia 
agriculturii, finanțe și credit, evidență 
contabilă. Universitatea din Timișoara : 
Facultatea de matematică-mecanică i 
Facultatea de filologie — secția limba 
și literatura română.' Institutul de cul
tură fizică București ; secțiile pedago
gică și sportivă. Institutul pedagogic de 
3 ani Bacău : Facultatea de filologiei

Facultatea de istorie-geografie. Institu
tul pedagogic de 3 ani Baia Mare : 
Facultatea de matematică i Facultatea 
de filologie i Facultatea de științe na
turale. institutul pedagogic de 3 ani 
Brașov : Facultatea de matematică ; 
Facultatea de științe naturale. Institu
tul pedagogic de 3 ani București : Fa
cultatea de științe naturale ; Facultatea 
de istorie-geografie ; Facultatea de 
educație fizică. Institutul pedagogic de 
3 ani Cluj : Facultatea de științe na
turalei Facultatea de educație fizică. 
Institutul pedagogic de 3 ani Constan
ta : Facultatea de filologie, secția 
limba și literatura română ; Facultatea 
de științe naturale. Institutul pedago
gic de 3 ani Craiova : Facultatea de 
filologie ; Facultatea de istorie-geogra
fie. Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați : Facultatea de filologie ; Facul
tatea de matematică. Institutul pedago
gic de 3 ani Iași : Facultatea de științe 
naturale ; Facultatea de educație fizică. 
Institutul pedagogic de 3 ani Oradea : 
Facultatea de istorie-geografie. Institu
tul pedagogic de 3 ani Timișoara : 
Facultatea de științe naturale ; Facul
tatea de istorie-geografie ; Facultatea 
de educație fizică. Institutul pedago
gic de 3 ani Tg. Mureș : Facultatea de 
filologie, secția limba și literatura ro
mână — limba și literatura maghiară i 
Facultatea de matematică. Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin“ Bucu
rești : Facultatea de economie gene
rală, secțiile — economia industriei, 
economia agriculturii, statistică ; Facul
tatea de finanțe, credit și evidență 
contabilă — secțiile : finanțe și credit, 
evidența contabilă ; Facultatea de co
merț — secția economia comerțului so
cialist.

Pentru orice alte informații candida
ți! se vor adresa la secretariatele fa
cultăților la care se ține concursul de 
admitere.

(Agerpres)

A apărut revista PROBLEME ECONOMICE Nr 12|1965

Numărul pe luna decembrie al 
revistei „Probleme Economice“ 
cuprinde articolele : Considerații 
cu privire la structura socială în 
etapa actuală de FL. BALAURE, 
Veniturile populației din fondu
rile sociale de consum de V. IOR- 
DACHE, Concentrarea — rezervă 
însemnată de sporire a producției 
agricole de GH. VLĂDICĂ și N. 
VELICU, Probleme privind ridi
carea eficienței economice a iri
gațiilor de V. BAGHINSCHI și 
V. CANDELĂ, Reducerea cheltu
ielilor de circulație în comerțul 
socialist de C. FLORESCU, întă
rirea colaborării dintre industrie 
și comerțul exterior în realizarea 
sarcinilor de export de AL. CRĂ
CIUN, GH. POZDERIE și I. OL- 
TEANU, Concepția lui Pop Mar

țian despre dezvoltarea industria
lă a României de M. ROZOREA și D. MUREȘAN, Teorii occiden- 1 
tale moderne despre creșterea e- 
conomică de MAURICE DOBB (Anglia).Rubrica „Schimb de păreri" cuprinde materialul : Economia po
litică și analiza sociologică de I. FLOREA.Articolul : Fondul de acumulare 
și de consum în cooperativele a- 
gricole de producție de S. HÂRTIA este publicat la rubrica „Răspunsuri la întrebările cititorilor“.Revista mai cuprinde rubricile : „Critică și bibliografie“, „Informații științifice“, precum și sumarul revistei „Probleme Economice“ pe anul 1965.

„TĂCEREA
PORTUGALIEI“

Trimisul special al 
ziarului „LE MONDE" în 
Portugalia, Marcel Nie
dergang, publică o suită 
de articole din care spi
cuim :„Lisabona, decembrie. După Vendas-Novas, pe drumul ce duce spre Beja, regiunea Alentejo are măreția gravă a cimpiilor luminoase din Estremadura spaniolă. Păstori rătăciți, în lungi piei de oaie ce le ajung pină la glezne, dar le lasă brațele libere, Iși păzesc turmele pe clmpiiie pietroase cu arbuști piperniciți. în sate, casele sărăcăcioase se înșiră strîns unele în altele, de-a lungul ulițelor înguste, parcă pentru a se protegui de para de foc din timpul verii și de vînturile înghețate din iarnă.Nici o altă provincie portugheză nu degajă a- tîta tristețe disperată și nu dă impresia unei asemenea mizerii fără ieșire. Această provincie de dincolo de Tajo are și o altă caracteristică ce explică, în parte, natura aproape feudală a raporturilor dintre oameni. Este o regiune de mari proprietăți. Domeniile pot atinge pină la 20 000 de hectare; 90 la sută din populație e formată dintr-un proletariat agricol care își vinde brațele de muncă pentru un salariu derizoriu, a- tunci cînd găsește de lucru și cînd vremea o permite.Cu toaîe că această ambianță e mai vizibilă tn Alentejo, întreaga Portu- galie poartă povara unei structuri agrare întru totul anacronice.Nu e de mirare, deci, că valul emigrației atinge acum provincia Alentejo cu toate dificultățile In- tîmpinate de cei ce vor să se expatrieze.Războiul dus (de colonialiști) în Angola, Guineea și Mozambic — absoarbe 40 la sută din bugetul național.Chiar aspectul capitalei — cu băncile sale, cu circulația sa animată, eu magazinele ei de aparate electrice, cu minunata ei șosea „marginală“ care duce spre faimoasele plaje Estoril și Cascais —

este la rîndul el înșelătoare. Burghezia capitalei trăiește la fel ca cea de la Paris sau Londra, poate ceva mai discret. Dar în familiile sărace peștele e singurul aliment zilnic. Emigrarea (peste 600 000 de portughezi din 1950 încoace) nu atinge numai satele sărăcite, ci și pe muncitorii calificați din triunghiul industrial Lisabona — Setubal — San- tarem.Referindu-se la starea de

spirit a populației portugheze, autorul redă „părerea unuia dintre cei mai lucizi și calmi observatori" : «Ar fi suficient să slăbească puțin presiunea polițienească și economică, pentru ca surda nemulțumire în favoarea u- nor libertăți mai mari să devină enormă».Marea majoritate a intelectualilor este împotriva lui Salazar. Societatea scriitorilor portughezi a fost dizolvată deoarece a acordat un premiu scriitorului angolez Luandino Vieira, încarcerat la Tar- rafal, dar această hotărîre și devastarea sediului societății de către conducătorii ultra ai „Tineretului portughez" n-au făcut de- cit să exacerbeze opoziția celor mai buni scriitori portughezi.în luna ianuarie, vrînd să pună capăt cu brutalitate oricărei agitații politice în universitate guvernul a săvîrșit o eroa-

re. Arestarea a optzeci de studenți, din rîndurile burgheziei (studiile superioare sînt, practic, inaccesibile fiilor de țărani șl muncitori), sub acuzația de «comunism», a avut două consecințe negative pentru regim. Portughezii au descoperit că acuzația de «comunism» e folosită pentru orice împrejurare, împotriva oricui. Aplicarea fată de oricine a metodelor de interogare folosite de P.I.D.E. (poliția politică) a șocat profund. Tortura este denunțată aproape In mod public, iar numărul catolicilor, preoți și laici, care iau cunoștință de această chestiune nu Încetează să crească. O opoziție clandestină începe să se organizeze ; animatorii ei recomandă unitatea de acțiune. «Puțin ne interesează dacă prietenii noștri sînt comuniști. E- sentialul este de a lupta și a ne apăra împreună».

ÎN DIVORȚ CU 
REALISMUL
Meralà WbweSub titlul „Se apropie 

ora socotelilor“, cunoscu
tul comentator american 
Walter Lippmann sem
nează un articol în „NEW 
YORK HERALD TRIBU
NE“ în care susține că 
„angajamentele america
ne" în Vietnam, unele 
proiecte interne ale ac
tualei administrații, pre
cum și acelea privind 
„cursa spre Lună“ sînt 
disproporționate sub ra
portul posibilităților lor 
de realizare. Autorul 
scrie :

„în elaborarea bugetului 
președintele și-a supraexlins 
angajamentele pînă cînd 
i-au depășit puterile. în 
prezent, el este nevoif 
să hotărască dacă va 
reduce unele din proiectele 
sale sau, pentru-»« le men- 
fine și a păstra totuși un 
buget respectabil din punct 
de vedere financiar, va ma
jora impozitele. Deși Oricare 
din aceste orientări va fi 
nepopulară, problema re
ală pentru jară nu este 
de ordin financiar. Banii 
nu vor cumpăra suficienji 
tehnicieni și oameni pregă
tiți, administratori și coman
danți calificaji, și nu vor 
cumpăra nici moralul, aten
ția și energia care ar fi ne
cesare pentru a traduce în 
viajă în mod efectiv și cu 
succes toate angajamentele 
luate pe plan intern și 
international. Numai acei

care au iluzia omnipofenfei 
își vor închipui că S.U.A. 
pot reconstitui propria lor 
societate, pot duce un răz
boi de mari proporjii în A- 
sia și pot face poliție în 
lume de la Berlin în Co
reea, din Asia centrală în 
America de Sud.

lată de ce cu cîf 
războiul din Asia se lărgeș
te mai mult, cu atît „războ
iul intern împotriva sără
ciei" trebuie să se reducă. 
Evolufia Administrației John
son conține un element rău 
prevestitor — prevestirea 
eșecului, deoarece pre
ședintele nu a învăfat să-și 
măsoare ambițiile și posi
bilitățile în funcjie de ca
pacitatea sa proprie și de 
cea a țării. în anul care a 
trecut de la venirea sa la 
putere, angajamentele sale 
au devenit exagerat da 
mari și probabil că ceva 
se va rupe.

Defectul esențial al ela
borării politicii sub actualul 
guvern este lipsa de pru
dentă în punerea de acord 
a politicii cu realitățile. 
Secretarul de sfat Ruslf are 
lipsuri serioase în această 
privință. Săptămîna trecută, 
de pildă, el a plecat la Pa
ris pentru a se întîlni cu 
aliafii noștri din N.A.T.O. și 
a pleda pe lîngă ei pentru 
a primi ajutor în războiul 
vietnamez. Teza sa esențială 
a fost argumentul său bine
cunoscut — expus ți în

cursul unul Interviu televi
zat, la 7 septembrie — că 
«integritatea acestui anga
jament al S.U.A. este de 
mare importanfă pentru toți 
acei față de care avem an
gajamente». Pledoaria lui 
Rusk nu a reușit. El nu a 
obținut ajutor și argumen
tarea sa s-a spulberat.

Europenii nu sînt senti
mentali. Ei știu că cu cîf 
Rusk îi atrage mai adînc 
în Asia, cu atît este mai 
cert că trebuie să-i dea 
înapoi în altă parte.

Același gen de slăbiciune 
și nerealism a adus Admi
nistrația, potrivit expresiei 
ambasadorului S.U.A. la 
O.N.U., Goldberg, pe pra
gul «unei mari crize de în
credere în legătură cu 
faptul dacă noi, cei din 
Administrajie..., urmăm în- 
tr-adevăr o cale care duce 
spre pace». Președintele, 
secretarul de sfat Rusk și 
ministrul apărării, McNama
ra, au declarat în repetate 
rînduri că nu luptăm pentru 
a stabili o bază militară 
permanentă în Vietnamul de 
sud. în cazul acesta, de ce 
trebuie să existe totuși o 
«mare preocupare» în legă
tură cu intențiile noastre ? 
Deoarece secretarul de stal 
Rusk a stabilit, de fapt, ca 
una din condițiile plecării 
noastre din Vietnam, exis
tența la Saigon a unui gu
vern stabil și sigur și care 
nu a încheiat un acord cu 
Vietcongul, forța definind 
în prezent peste jumătate 
din teritoriul țării. Această 
condiție echivalează aproa
pe în mod cert cu afirma
ția că nu vom pleca nici
odată din Vietnamul de sud.

Ne aflăm într-o situație 
fot mai grea deoarece sin
tern prea mîndri să privim 
în fafă realitatea, prea mîn
dri să recunoaștem o gre
șeală".

celași ritm, este posibil ca uzina să intre în funcțiune cu întîrziere. După cum am aflat la sucursala regională Argeș a Băncii de investiții, aici nu se vor realiza în acest an lucrări în valoare de peste 40 milioane lei.Din discuțiile cu numeroși constructori și montori, cu beneficiarul, s-au desprins și alte neajunsuri care au frînat bunul mers al lucrărilor. Conform graficelor întocmite, lucrările la hala de granuläre și la centrala electrotermică trebuiau aduse încă din lunile septembrie și octombrie la stadiul corespunzător desfășurării din plin a montajului, prin închiderea halelor, pregătirea fundațiilor și asigurarea încălzirii interioare. Dar aceste lucrări au fost începute cu întîrziere și tărăgănate, ceea ce a îngustat frontul de lucru pentru e- chipele de montaj. în prezent, există pe șantier utilaje în valoare de peste 20 milioane de lei care așteaptă să fie montate.
— Se cuvine să amintim că o 

răspundere serioasă pentru rămâ
nerea în urmă a lucrărilor pe a- 
cest șantier o are și forul tutelar, ne spune ing. GRIGORE POPESCU, activist al comisiei economice a comitetului regional de partid. 
Este greu de înțeles de ce Mini
sterul Industriei Chimice, în cali
tate de beneficiar, nu a acordat 
toată atenția asigurării din timp a 
documentației tehnice, îndeosebi 
pentru instalația de alimentare cu 
apă. Proiectele acestei instalații au 
fost trimise de Institutul pentru 
planuri de amenajare și construc
ții hidrotehnice din Capitală doar 
cu cîteva luni în urmă. Ministerul 
a întîrziat, în mod cu totul nejusti
ficat după părerea noastră, și 
contractarea unor aparaturi și 
utilaje. Or, firesc ar fi fost ca 
Intre termenele de asigurare a docu
mentației șl utilajelor tehnologice șl 
cele de dare în funcțiune a fiecărui 
obiectiv să existe o sincronizare Ju
dicioasă în timp.

Explicații •••Pentru dezvoltarea bazinului carbonifer Schitu Golești s-au alocat în acest an investiții în valoare de 70 milioane lei. Valoric, planul de investiții pe 11 luni la lucrările de deschidere a noi cîmpuri minie

re a fost realizat. Totuși, eșalonarea prevăzută și termenele de punere în funcțiune nu au fost respectate aproape la nici unul din obiective.— Deși au existat unele greutăți 
provocate de structura geologică, 
avem și noi propriile lipsuri — ne spune tov. CORNEL DUMITRESCU, directorul întreprinderii miniere Cîmpulung Mușcel. Prinși de 
problemele curente legate de rea
lizarea planului de producție, am 
neglijat uneori lucrările de deschi
dere, pe care le facem în regie. Din 
inițiativa organizației de partid, în 
ultimul timp s-au luat măsuri pen
tru grăbirea ritmului lucrărilor. La 
pregătire au fost repartizate cele 
mai bune echipe de mineri, apro
vizionarea cu materiale și piese 
s-a îmbunătățit.Mult rămase în urmă sînt și diferite lucrări de la suprafață, executate de un șantier al Trustului de construcții și montaje miniere. 
„încă de la început șantierul nos
tru a pornit-o prost — ne spune ing. ANATOLIE COJOCARU. Be
neficiarul a tergiversat predarea 
amplasamentelor, iar o serie de 
construcții metalice nu ne-au so
sit la timp. Cred că o răspundere 
poartă și proiectantul — IPROMIN 
din Capitală — care a elaborat do
cumentația la un nivel necorespun
zător. Pe parcurs au fost făcute 
zeci de modificări și completări“. Fapt este că nici constructorul nu a organizat bine lucrările, pulveri- zîndu-și forțele pe prea multe o- biective deodată.

★Cele relatate dovedesc că în timp ce pe unele șantiere industriale din regiunea Argeș lucrările se desfășoară ritmic, conform graficelor, pe altele există încă rămîneri în urmă în realizarea planului de investiții. Timpul nu așteaptă, mai ales că este vorba de obiective industriale pe seama cărora urmează să se realizeze în 1966 un important spor de producție. De aceea, se desprinde necesitatea conjugării eforturilor beneficiarilor, proiectantilor și constructorilor pentru recuperarea rapidă a în- tîrzierilor, pentru crearea tuturor condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării ritmice a lucrărilor din prima lună a anului viitor. După cum s-a subliniat într-o re

centă ședință a biroului comitetului regional de partid, este nevoie ca organele și organizațiile de partid să intensifice munca politică pentru antrenarea tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de pe șantiere la grăbirea ritmului lucrărilor, să exercite un control sistematic și exigent asupra activității unităților de construcții și beneficiarilor de investiții.
ASISTENȚA 
MEDICALA 1966

(Urmare din pag. I)

mineața și după-amlaza). In al doilea rînd, se vor asigura cadrele 
medicale necesare prin pregătirea și repartizarea de medici specialiști, precum și prin dirijarea programului unor specialiști din spital în policlinică, bineînțeles fără a prejudicia calitatea asistenței spitalicești. In condițiile de care dispunem, un element e- sențial este și ridicarea calității muncii în verigile de bază ale rețelei ambulatorii: circumscripția sanitară — rurală și urbană, dispensarul de întreprindere, dispensarul școlar sau studențesc. In a- cest scop, se va continua acțiunea de rearondare a teritoriului deservit de unitățile de bază, în funcție de dezvoltarea orașelor și satelor, de construirea noilor centre industriale. Planul de stat pe 1966 prevede crearea a 50 de noi circumscripții sanitare, precum șl a unor dispensare de întreprindere și cabinete școlare. Vom depune eforturi pentru a crea pretutindeni circumscripții puternice, bine încadrate și dotate, capabile să a- corde o asistență calificată șl promptă în majoritatea cazurilor, în așa fel ca la policlinică să apeleze doar cazurile de strictă specialitate, care depășesc posibilitățile și competența dispensarului sau circumscripției. Ducerea la capăt a acestor măsuri va contribui la descongestionarea unităților de

specialitate ambulatorii (policlinicile) și, implicit, se va putea asigura o asistență îmbunătățită celor care au neapărată nevoie de policlinică. Printr-un consult calificat, prin punerea unui diagnostic corect și complet în policlinică și prin rezolvarea ambulatorie a multor cazuri de boală se evită suprasolicitarea unităților spitalicești, se scurtează timpul de spitalizare.Realizarea acestor prevederi este condiționată de pregătirea continuă a cadrelor, de ținerea lor la curent cu cele mai noi metode de investigație și tratament, precum și de luarea unor măsuri organizatorice menite să ducă la folosirea Integrală și eficientă a programului de lucru al medicului în policlinică și spital. Ne preocupă, în acest sens, organizarea mal judicioasă a celorlalte activități care-i solicită pe medici: gărzi, comisii de expertiză a capacității de muncă, controale și examene periodice etc., în așa fel încît să crească timpul rezervat consultațiilor și tratamentelor. Concomitent, s-a trecut la organizarea și dezvoltarea ambulatoriilor pe lîngă spitalele rurale diferențiate pe specialități, astfel ca populația satelor să beneficieze cît mai aproape de locul de muncă și de domiciliu de asistență medicală specializată, evitîndu-se deplasarea multor bolnavi la policlinica orășenească. în ce privește asistența medicală la domiciliu, vom urmări, în primul rînd, creșterea operativității și calității în raport cu solicitările, acestea fiind condiționate de organizarea mai sistematică a timpului de lucru al personalului, de urmărirea zilnică a evoluției bolii și a aplicării tratamentului indicat.
Planul de stat pe 1966, ca 

și pe întregul cincinal, fixează 
sarcini importante pentru mi
nister și pentru întreaga rețea 
sanitară. Ce ne puteți spune 
despre principalele măsuri și 
acțiuni care vor fi întreprinse?— Pe baza Directivelor Congresului al IX-lea al partidului, ca și a sarcinilor stabilite prin planul de stat, în anii cincinalului vom intensifica și perfecționa măsurile antiepidemice și de igienă, în

drumarea și controlul activității de asistență medicală de medicină generală și de specialitate, vom urmări îndeaproape îmbunătățirea continuă a funcționalității unităților sanitare. Vor mai fi desfășurate și numeroase alte acțiuni, menite să ducă la: prevenirea șl tratarea bolilor cronice și degenerative și crearea de noi unități și servicii pentru oncologie, cardiologie, reumatologie și neuro- psihiatrie; extinderea rețelei stomatologice; creșterea capacității în sanatoriile și policlinicile bal- neo-climaterice și îmbunătățirea calității tratamentului de specialitate etc. Măsurile amintite vor putea fi mai bine aplicate și prin dezvoltarea bazei materiale și de cadre prevăzute. Așa cum am mai spus, în anul 1966 numărul circumscripțiilor sanitare va crește, vor lua ființă noi unități medicale de întreprindere, cabinete școlare, policlinici teritoriale. în 
plină desfășurare este șl o acțiune 
amplă de construcții sanitare. Vor fi date în folosință spitalele noi din Suceava cu 600 de paturi și Baia Mare (boli pulmonare) cu 225 de paturi, vor fi reame- najate și extinse altele, va continua construcția spitalelor din Constanța, Craiova, Hunedoara, Slobozia, Oradea, Caransebeș — cu un total de circa 3 800 de paturi — și vor începe lucrările la spitalul de pediatrie din Iași, cu 400 de paturi. Vor fi repartizați 
în rețeaua sanitară circa 1400 
de noi absolvenți. Este de re
marcat creșterea numărului me
dicilor stomatologi și pediatri, corelată cu cerințele și importanța ce se acordă asistenței medicale în aceste domenii. De asemenea, vor fi repartizați circa 3 700 de a- sistenți medicali.Ca șl în alte domenii, îndrumarea și controlul au o deosebită importanță în ridicarea calității muncii și a nivelului tehnic, în utilizarea la maximum a forțelor șl bazei materiale existente, în creșterea eficienței. Lichidînd o seamă de lipsuri care s-au manifestat în acest domeniu, dezvoltînd cercetarea științifică medicală și îmbunătățind continuu activitatea, vom putea obține noi succese în ridr carea stării de sănătate a populației din țara noastră.



VIETNAMUL PE SUD Sesiunea Comisiei mixte
Atacuri ale forțelor patriotice 
in apropiere de Da Nang

româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier

SAIGON 27 (Agerpres). — Aviația americană și-a reînceput raidurile împotriva zonelor unde se presupune că ar exista concentrări de forțe patriotice, efectuînd în ultimele 24 de ore peste 230 de asemenea raiduri, relatează agenția Reuter din Saigon^ citind un comuni- •cat militar american. Comunicatul preciza că avioanele au deschis focul asupra unor „ambarcațiuni de pe rîuri, cantonamente și centre de aprovizionare cu alimente“., Pe de altă parte, agențiile anun
ță că în apropierea importantei 
baze militare americane de la Da 
Nang, unități ale forțelor patrio
tice au atacat luni posturi apărate 
de militari americano-saigonezi. A- 
ceștia au fost nevoiți să ceară în
tăriri. în cursul ciocnirilor s-au înregistrat pierderi.

★HANOI 27 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului A-

facerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest împotriva intensificării folosirii de către forțele S.U.A. a produselor chimice toxice în Vietnamul de sud De la începutul acestui an, se spune în declarație, paralel cu folosirea de gaze otrăvitoare ca mijloc de război, agresorii americani au trimis avioane în vederea răspîndirii de produse chimice toxice în numeroase provincii ale Vietnamului de sud. In urma acestor acțiuni, un mare număr de persoane și-au pierdut viața, sănătatea a zeci de mii de oameni a fost afectată, provocîndu-se mari daune recoltelor pe sute de mii de hectare, precum și șeptelului. „Ministerul de Externe al R. D. Vietnam cere cu hotărîre ca Statele U- nite să pună capăt folosirii produselor chimice toxice și gazelor o- trăvitoare ca mijloace de război în Vietnamul de sud“.

BELGRAD 27. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luni s-a încheiat la Belgrad cea de-a 4-a sesiune ordinară a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier. Delegația română a fost condusă de Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei electrice, iar delegația iugoslavă de Hasan Șiliak, adjunct al secretarului federal pentru industrie și comerț.în cadrul sesiunii au fost examinate mai multe probleme în legătură cu construirea în comun a obiectivului principal al sistemului Porțile de Fier. Comisia mixtă a constatat că planul de lucrări pe 1964—1965 a fost îndeplinit și a a-

probat planurile de lucrări prezentate de beneficiari pentru anul 1966. La sesiune, comisia mixtă a examinat și unele probleme organizatorice importante pentru desfășurarea cu succes a colaborării reciproce în construirea Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier.Lucrările sesiunii Comisiei mixte s-au desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.Cu prilejul încheierii lucrărilor celei de-a 4-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit un cocteil.

La New York și Texas aceeași cerință:
SÀ ÎNCETEZEWASHINGTON 27 (Agerpres). — în fața fermei din statul Texas, unde președintele Johnson își petrece sărbătorile de iarnă, a avut
-Tratatul

japono - sud-coreean 
este nul și neavenit“ 
Declarația M.A.E. 
al R. D. VietnamHANOI 27 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în legătură cu schimbul instrumentelor de ratificare privind „tratatul japono—sud-coreean“, încheiat între guvernul japonez și autoritățile de la Seul. „Guvernul R. D. Vietnam, se spune în declarație, sprijină în întregime declarația guvernului R.P.D. Coreene și consideră „tratatul japono—sud-coreean“ nul și neavenit, fiind contrar drepturilor fundamentale ale popoarelor coreean și japonez, precum și intereselor păcii în Asia și în întreaga lume. Poporul vietnamez, solidarizîndu-se cu popoarele coreean, japonez și celelalte popoare din Asia, este hotărît să lupte pentru zădărnicirea tuturor planurilor de agresiune și provocare la război în Asia ale imperialiștilor americani și militariștilor japonezi“.

Æ6RESIUNEA!loc duminică o demonstrație de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Manifestan- ții, care au răspuns chemării organizației „Cetățenii din Houston pentru acțiune în Vietnam“, au sosit aici cu autobuze, în rîndurile lor fiind cetățeni și din alte localități ale statului Texas. Ei purtau 
pancarte pe care erau scrise lo
zinci de condamnare a intervenției 
americane în Asia de sud-est.

La New York a avut loc o de
monstrație asemănătoare în apro
pierea centrelor de recrutare pen
tru forfele militare ale S.U.A. din 
Time Square. Manifestanții purtau pancarte pe care era scris : „Să se pună capăt războiului din Vietnam 1“.

HAVANA ÎN PREAJMA
CONFERINȚEI TRICONTINENTALERIO DE JANEIRO 27. — Corespondentul Agerpres, V. Oros, transmite : La Havana, capitala Cubei, își începe marți lucrările Comitetul internațional de pregătire a Conferinței de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America Latină, care va avea loc între 3 și 10 ianuarie 1966. Pentru prima oară se vor întîlni aici reprezentanți din trei continente. S-a anunțat că vor sosi delegați din circa 100 de țări. Mulți dintre ei au și sosit la Havana. Scopul conferinței este coordonarea luptei comune a popoarelor din cele trei continente împotriva imperialismului și neocolonialismului, intensificarea solidarității reciproce a țărilor în curs de dezvoltare, unirea și coordonarea eforturilor comune spre ridicarea nivelului de

în timpul demonstrației de Ia New York

trai al popoarelor din țările respective. între punctele principale ale agendei figurează apărarea independenței și suveranității popoarelor, a principiilor de autodeterminare și neintervenție, problema lichidării pactelor militare a- gresive, acțiuni de luptă contra bazelor militare străine instalate pe teritorii din Asia, Africa și America Latină, stăvilirea cursei înarmărilor și a cursei nucleare, intensificarea luptei pentru libertatea popoarelor aflate încă sub jugul colonialist, precum și împotriva tuturor formelor de segregație rasială, lichidarea dominației colonialiste pe tărîm economic, social și cultural, acțiuni împotriva politicii bazate pe blocuri militare și economice. Se vor discuta, de asemenea, posibilitățile de mobilizare și planificare a resurselor în vederea dezvoltării economice rapide, lărgirea colaborării dintre popoarele din țările în curs de dezvoltare cu cele din țările industrializate și alte probleme.

Convoaie întregi de ma
șini, escortate de puternice 
gărzi înarmate, străbat în 
grabă drumurile celui de-al 
cincilea continent. Se cir
culă mai mult noaptea și 
spre cele mai pufin cunos
cute locuri. Totul e încon
jurat în cel mai mare mis
ter. De aceea și supozițiile 
se fin lanț ; manevre mili
tare,,, transporturi de aur... 
Abia după cîtva timp o 
știre apărută în întreaga 
pr.esă înlătură orice urmă 
de- echivoc. Milioane de 
„dolari” — noua monedă 
australiană, care începînd 
de la 16 februarie 1966 va 
înlocui vechea monedă, lira 
— au fost transportate în 
secret la diferite depozite 
strategice din fără.

Ideea de a renunța la 
complicata unitate moneta
ră. la baza căreia stă lira 
sterlină engleză, nu este 
nouă. Ea a apărut la Can
berra, în urmă cu cîfiva 
ani. Chiar în vara lui 1963 
guvernul a hotărî! trecerea 
la sistemul monetar zecimal. 
Urma doar să se găseas
că , o. denumire noii uni
tăți monetare. Desigur, o 
asemenea chestiune nu ri
dică îndeobște mari difi
cultăți. In cazul acesta însă 
lucrurile nu s-au petrecut 
așa’,' ci, dimpotrivă, au 
generat probleme care au 
fost dezbătute mai multi 
ani,. In acest răstimp, cele 
două camere ale parla
mentului federal nu au fost 
în stare să dea un răspuns 
întrebării: royal sau dolar? 
De ce? Fiindcă în această 
chestiune s-au ciocnit as
pecte - incomparabil mai 
profunde decît acelea le
gate de denumirea mone
dei nationale; s-au ciocnit 
fendinfe privind însăși o- 
rientarea politică a Austra
liei, afîf pe plan extern

cîf și pe plan infern. Pe de 
o parte, cercurile parlamen
tare legate de Anglia, a- 
ducînd, evident, un oma
giu coroanei britanice, ce
reau ca noua monedă să 
se numească „royal", adică 
„regal”. Pe de altă parte, 
grupul deputafilor înclinînd 
spre Statele Unite,- reacfio- 
nînd violent la cerința a- 
mintifă, au calificat denu
mirea de „royal” drept o 
mostră de mentalitate con
servatoare și s-au pronunțat 
pentru înlocuirea ei prin 
aceea de... „dolar".

In cadrul actualei coaliții 
guvernamentale (liberal- 
agrariene) conduse de Men
zies, înfruntarea dintre cele 
două tendințe nu se pro
duce pentru prima oară. 
Tendința pro-engleză este 
rodul tradiționalelor legă
turi existente încă între 
Australia și Marea Britanie. 
In numele acestor legături 
guvernul de la Canberra 
și-a trimis încă din 1950 
trupe care să contribuie la 
„apărarea posesiunilor bri
tanice din Asia de sud-esf”. 
De atunci trupe australiene, 
al că>-or contingent este 
în continuă creștere, stațio
nează în Malayezia...

Dar o dată cu aceasta, o 
mare parte din cercurile 
conducătoare de la Can
berra, nemaivăzînd în An
glia vechea și invincibila 
putere de altădată, a în
ceput să execute un viraj 
care îndepărtează tot mai 
mult politica Australiei de 
riviera Tamisei, orienfînd-o 
spre malurile Pofomacului.

Răspunsul afirmativ dat în 
1951 planului de creare a 
„micului pact al Pacificului" 
— ANZUS, ca și aderarea, 
cîțiva ani mai tîrziu, la pac
tul S.E.A.T.O., au consti
tuit doar primele semne ale 
noii orientări. Evoluția an

corării guvernului de la 
Canberra la planurile agre
sive americane din această 
parte a lumii s-a accentuat 
mai ales în ultimii ani. Pen
tru prima oară în 1962 o 
escadră de luptă australia
nă a fost trimisă la Ubon, 
în Tailanda. Cam în același 
timp, primii instructori mi
litari și consilieri tehnici au' 
sosit în Vietnamul de sud. 
Dar sprijinul tot mai fără 
rezerve acordat politicii a- 
mericane, orientarea celor 
mai reacționare cercuri 
care tind să transforme 
Australia într-un exponent 
ai politicii de încordare și 
război rece nu s-au limitat 
la afît; ele și-au găsit o 
expresie pregnantă în ală
turarea soldafilor australieni 
celor americani și sud- 
coreeni în agresiunea S.U.A. 
din Vietnam.

„Participările” menționate, 
legate de politica externă 
promovată la Canberra, au 
antrenat după ele și o 
serie de măsuri interne. 
Pentru prima dată în țară 
a fost introdus serviciul 
militar obligatoriu, proce- 
dîndu-se, în ciuda celor 
două referendumuri națio
nale în cadrul cărora po
porul s-a pronunțat împo
trivă, și la trimiterea solda- 
țilo- australieni peste mări. 
Bugetul militar a luat pro
porții nemaiînfîlnlte în a- 
ceastă țară. Dacă în 1962— 
1963 el se ridica la mai 
puțin de 200 milioane de 
lire australiene (aproxima
tiv 450 milioane dolari), în 
anul 1966 el va ajunge pînă 
la 420 milioane lire (aproa
pe un miliard de dolari).

Această orientare a sfîr- 
nit valuri de protest în ma
sele populare. La Perth și 
Darwin, la Sidney și Mel
bourne, precum și în alte

„dolar“
orașe au avut loc mitinguri 
și demonstrații. Perspectiva 
ca Australia să fie implica
tă și mai mult în războiul 
agresiv pe care infervențio- 
nișiii îl extind continuu în 
Vietnam a alarmat pînă și 
unele pături care de obicei 
nu protestează cînd guver
nul își proclamă sprijinul 
său față de politica ameri
cană. Chiar și unii dintre 
înalții funcționari de sfat 
s-au dezis de o atare poli
tică. Multă vîlvă a sfîrnif 
astfel demisia din Ministe
rul de Externe a diplomatu
lui Gregory Clark, în semn 
de protest împotriva politi
cii Australiei în Vietnam. Cu 
acest prilej el a publicat în 
„The Australian”, primul 
ziar care se distribuie pe 
întreg continentul, articolul 
„Australia și un război 
pierdut”, dînd în vileag 
multe amănunte pe această 
temă.

în ce privește noua de
numire a monedei naționa
le — ea va fi aceea de 
„dolar"; așa încît, în mod 
paradoxal, dar fofuși real, 
un „dolar" va aparține de 
acum înainte zonei lirei 
sterline. Aceasta constituie 
încă o expresie elocventă a 
orientării politicii externe 
imprimate în ulfimii ani 
Australiei.

...In aceste zile, în mica 
capitală federală Canberra, 
coaliția liberal-agrariană își 
aniversează pentru a 16-a 
oară ziua de naștere. Fastul 
sărbătoririi este întunecat 
însă de faptul că opinia pu
blică își pune cu tot mai 
multă insistență întrebarea : 
pentru ce mor soldații aus
tralieni în junglele vietna
meze ?

Radu BOGDAN

0 încălcare 
a acordurilor 

de la Geneva din 1962MOSCOVA 27 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a difuzat țărilor participante la Conferința de la Geneva din 1962 cu privire la Laos mesajul lui Phoumi Vongvichit, membru al Comisiei laoțiene pentru îndeplinirea acordurilor de la Geneva, în mesaj se cere încetarea agresiunii americane împotriva Laosului, respectarea acordurilor de la Geneva din 1962 și îndeplinirea ordinului cu privire la încetarea focului. Mesajul califică acțiunile S.U.A. drept o încălcare grosolană a acestor acorduri și atrage atenția asupra gravității situației provocate în Laos de acțiunile S.U.A.

Una din importantele proble
me examinate la recenta sesiune 
a O.N.U. a fost aceea privind 
suveranitatea statelor asupra bo
gățiilor proprii. In intervențiile 
lor, reprezentanții unui șir de 
țări, între care și reprezentantul 
român, au susținut cu tărie 
dreptul țărilor de a dispune li
ber de avuțiile și resursele lor, 
ca un atribut esențial al suvera
nității.

In zilele noastre marile mono
poluri și concerne internaționa
le continuă să exploateze rapace 
avuțiile naturale ale multor țări 
ale Africii, America Latine și 
Asiei.

Numai în Africa de sud, im
periul lui „Anglo-american cor
poration of south Africa“, în 
frunte cu Henry Oppenheimer, 
„regele diamantelor" controlează 
întreaga industrie de diamante, 
32 la sută din producția de aur, 
24 la sută din producția de ura
niu, 43 la sută din producția de 
cărbune. In sfera influenței și 
intereselor sale intră cele mai 
mari trusturi și firme din Repu
blica Sud-Africană, Africa de 
sud-vest, Zambia, Rhodesia, Ma
lawi și Tanganica. In T'angani- 
ca, aceeași corporație este pro
prietară a 50 la sută din extrac
ția de diamante, în timp ce t/i 
din bogatele zăcăminte de cupru 
din Zambia îi aparțin tot ei.

Profiturile realizate de diver
sele companii ale corporației se 
ridică anual la sute de milioane 
de dolari. Numai veniturile so
cietății „De Beers“ și ale filiale
lor ei se ridică la peste 84 mili
oane de dolari, iar cele ale lui 
„Rhodesian anglo-american“, la 
circa 20 milioane de dolari pe 
an.

Uriașele profituri se storc nu 
numai prin acapararea bogățiilor 
popoarelor africane, dar și pe

seama exploatării sălbatice a 
mîinii de lucru ieftine a munci
torilor africani. Fotografia din 
stingă sus înfățișează un grup 
de muncitori negri din Rhodesia 
prelucrînd manual tutunul cules 
de pe plantații.

La minele de cupru din Zam
bia, de pildă, un . miner african 
cîștigă de 7 ori mai puțin decît 
unul alb. La minele diamantiere 
din Africa de sud, exploatarea 
este și mai nemiloasă. Fotografia 
din dreapta jos înfățișează un 
grup de muncitori de la aceste 
mine, înainte de începerea lu
crului.

In America Latină, monopolu
rile străine controlează în an
samblu 80 ld sută din industria

extractivă și petrolieră, cea mai 
mare parte din exportul de cafea, 
banane, bumbac, cauciuc. Profi
turile lor sînt uriașe. De pildă, 
„Creol petroleum corporation“ 
obține numai în Venezuela un 
profit net anual de peste 254 mi
lioane dolari.

Imagini zguduitoare parvin din 
insula Mauritius, a cărei econo
mie, datorită dominației mono
polurilor, se sprijină aproape în 
întregime pe o singură ramură 
— industria zahărului. Muncito
rii portuari se trag din foștii 
sclavi care au fost eliberați în 
1830. De atunci însă viața lor nu 
s-a schimbat aproape de loc, pre
cum se vede din fotografia din 
dreapta sus.

BUENOS AIRES. O pană de curent electric a paralizat activitatea unuia din
tre cele, mai populate centre din America Latină, orașul Buenos Aires, și a 
împrejurimilor sale pe o rază de 80 de kilometri. Datorită acestei defecțiuni, 
circulația pe cinci linii de metro și patru linii de trenuri suburbane a fost în
treruptă. Stațiile de radio, televiziune și comunicațiile prin teletip și-au încetat 
activitatea. Sute de persoane au rămas imobilizate în lifturi și metrouri.

GORKI. La 27 decembrie, Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a luat cuvîntul la plenara Comitetului regional Gorki al P.C.U.S. El a vorbit despre problemele politicii internaționale și interne a P.C.U.S. și guvernului sovietic și despre sarcinile care stau în fața organizațiilor de partid în scopul dezvoltării în continuare a economiei naționale a țării.
BUENOS AIRES. Frontul unit pentru eliberare națională din Paraguay a dat publicității o declarație în care a cerut eliberarea tuturor deținuților politici.
SOFIA. In apropierea orașului Pazardjik a avut loc festivitatea dării în exploatare a unui combinat de sere pentru cultivarea legumelor. La festivitate au participat conducători de partid și de stat. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, a rostit o cuvîntare în care a subliniat însemnătatea creării acestei noi ramuri de producție, care va contribui la ridicarea rentabilității în agricultură.
ROMA. într-un raport dat publi

cității de U.N.I.C.E.F., organ din 
cadrul O.N.U. pentru ajutorarea co
piilor, se afirmă că anual mor de 
foame în diferite fări slab dezvol
tate circa 3 milioane de copii. Po
trivit aceluiași raport, jumătate din

copiii din țările slab dezvoltate sînt 
analfabeta iar marea majoritate sînt 
constrînși să lucreze de la vîrsfa 
de 12 ani.

MOSCOVA. După cum anunță agenția TASS, la 27 decembrie, Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe Dang Quang Minh, șeful reprezentanței permanente a Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud, șl a avut cu el o convorbire.
BUDAPESTA. Jănos Kâdăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., și Gyula Kallai, membru al Biroului Poli-

tic al C.C. al P.M.S.U. șl președintele guvernului revoluționar mun- citoresc-țărănesc ungar, au primit la 27 decembrie pe Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, conducătorul delegației economice vietnameze, care se află în R. P. Ungară.
MOSCOVA. La Groznîi, capitala R.S.S. Autonome Ceceno-Ingușe, și la Saransk, capitala R.S.S. Autonome Mordvine, au avut loc festivități cu prilejul înmînării Ordinului „Lenin“ decernat acestor republici pentru succese deosebite obținute în dezvoltarea economiei-na- ționale.
CIUDAD DE GUATEMALA. Trei ti

neri guatemalezi au pătruns duminică 
în clădirea unei stații de radio din 
Ciudad de Guatemala unde, după ce 
au întrerupt emisiunile obișnuite, au 
transmis pe calea undelor un apel 
care chema populația țării să răs
toarne guvernul dictatorial condus de 
colonelul Enrique .Peralta Azurdia.

In sudul Wales-ului (Anglia) o porțiune a liniei ferate dintre Cardiff și 
Merthyr Tydfil a fost deteriorată ca urmare a Inundațiilor puternice 

din această zonă

IRAK

BOMBARDAMENTE

ASUPRA FORȚELOR

RĂSCULATE KURDE

BAGDAD 27 (Agerpres). — „Am văzut forțele aeriene irakiene efectuînd bombardamente în picaj și mitraliind convoaiele forțelor răsculate ale populației kurde în regiunea cuprinsă între munții Harir și frontiera iraniană“, scrie în ziarul „Baghdad News“ trimisul său special în regiunea de nord a Irakului, unde se desfășoară luptele împotriva forțelor răsculate ale populației kurde.Corespondentul scrie că „miercuri 22 decembrie, spre orele 11, posturile de observație ale armatei regulate irakiene, situate pe înălțimile munților Harir, au semnalat o mișcare a răsculaților kurzi dincolo de frontierele irakiene. O caravană de catîri era în mișcare. Se presupunea că ea transporta arme și a- limente spre tabăra forțelor răsculate. Prezența acestei caravane a fost anunțată comandamentului de sector și apoi cartierului general al celei de-a doua divizii de la Kirkuk. în momentul cînd s-a stabilit precis destinația pe care o avea caravana, s-a dat ordinul de intrare în acțiune a aviației. Avioanele zburau razant și atacau coloanele forțelor răsculate kurde și centrele de concentrare situate între lanțul de munți Harir și frontiera iraniană".
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