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„ELECTROPUTERE 
ridicată la putere

? Există o lege nescrl- 
lă a reportajelor des
pre cea mai puternică 
uzină a Olteniei : de a 
începe cu ultima loco
motivă care a părăsit 
,,Electroputere’. Abate
rea de la regulă — pe 
motive întemeiate — 
se datorește convorbi
rii avute cu directorul 
general al uzinei, to
varășul Alexandru 
Dombi.

— Ce ar fi de con
semnat pe agenda ac
tualității ?

— înainte de orice 
altceva, de cutare fap
tă sau cifră, este vorba 
de elanul creator, de 
însuflețirea care dom
nesc în rîndurile între
gului nostru colectiv. 
Congresul partidului a 
ridicat temperatura 
muncii, înfelegînd prin 
aceasta creșterea sim
țului de răspundere, a 
hotărîrii de a înfăptui 
la un nivel superior 
sarcinile trasate de Di
rective.

— în Directive, acti
vitatea uzinei dvs. este 
amintită de cîteva ori.

— O înaltă satisfac- 
ne obligă pe

o muncă de cercetare 
de înalt nivel. în toa
te sectoarele ei, uzina 
se pregătește pentru 
ritmul viguros al viito
rului cincinal.

— Așadar, „Electro- 
putere" va fi ridicată 
la putere.

— Ridicarea la pu
tere se și înfăptuiește. 
O dovadă în plus ? 
Ceea ce se realizează 
în fiecare sector al u- 
zinei, actualitatea în
trecerii socialiste.

...Pe urmele actuali
tății. Aici este în sfîr- 
șit locul de a consem
na ultima locomotivă 
Diesel-elecfrică : 263.

întîlnesc în hala 
Este ple-

N-o
de monfaj.
cată în cea din urmă 
probă care coincide 
cu prima ei cursă lun
gă în direcția Bucu

fie care 
măsură. Sîntem anga
jați pe direcții dintre 
cele mai importante 
ale dezvoltării econo
miei : modernizarea
transporturilor — prin 
locomotive Diesel și 
electrice — și electri
ficarea țării — prin a- 
parataj electrotehnic. 
Iar ceea ce ne stimu
lează în mod deosebit 
este faptul că viitorul 
este aici, în mîinile 
noastre, printre noi.

— Vorbiți, desigur, 
figurat.

— Nu, în sensul cel 
mai propriu. Infrînd 
pe poarta uzinei ați 
observat, desigur, cî
teva hale uriașe în 
plină construcție. Este 
noua fabrică pentru a- 
parafaj de înaltă ten
siune, prevăzută în 
Directive. De aseme
nea, se lucrează intens 
la proiectele și tehno
logia pentru viitoarea 
locomotivă de 6 580 
C.P. Se construiește 
laboratorul general 
care va fi dotat cu cele 
mai moderne utilaje, 
servind la ridicarea ca- 
lifăfii produselor și la
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Ce animale creștem?

Din lumea largă

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!
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Indeminare șl precizia>e Bulevardul Magheru din Capitală Foto : Gh. Vlnțllă

— CAPODOPERELE LUMII 7. Asurnazirpal la 
vînătoare

— RIO — orașul cățărat pe sttnci 
Letopisețul vieții

rești. Șeful de echipă, 
Cornel Stănciulescu, 
secretarul organizației 
de bază de la monfaj, 
„o vorbește’ în lipsă:

— 263 tăcea parte 
din planul pe august. 
S-a născut Insă mai de
vreme.

— Cum ?
— La amănunt sînt 

multe explicații. Buna 
aprovizionare, progra
marea atentă a opera
țiilor pe oameni, ur
mărirea strictă a grafi
celor și multe altele. O 
locomotivă Diesel-elec- 
trică nu este Insă ro
dul unei singure echi
pe sau al unui atelier.

Victor VTNTU

(Continuare 
în pag. a V-a)

ACTUALITATEA
în gîndirea universitară

ÎN PREAJMA „ZILEI MINERULUIu Acad. prof.
Gheorghe VRÂNCEANU

LUPENI ANINA

Plecarea delegației Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
care a participat la Congresul

al IX-lea al P. C. R.

Colectivul exploatării 
Lupeni a expediat spre 
preparare și centrul siderurgic din 
Hunedoara cea de-a 10 000-a tonă 
de cărbune cocsificabil extras 
peste plan de la începutul anu
lui. La această exploatare s-a rea
lizat în ultimele zile un randa
ment mediu, pe post, mai mare cu 
70 kg cărbune decît era planificat. 
La obținerea acestui succes a con
tribuit în bună măsură inițiativa 
„Două fîșii de cărbune extras pe 
zi din abatajele frontale".

tniniere 
uzina de

De la începutul lunii iulie și 
pînă acum, minerii de la Trustul 
minier Banatul-Anina au extras 
peste plan 550 tone cărbune. De 
remarcat că s-a pus un accent mai 
mare pe extracția de huilă coc- 
sificabilă, la care prevederile de 
plan sînt depășite cu 294 tone. In 
întrecerea socialistă desfășurată 
pentru realizarea angajamentelor 
luate pe anul în curs, cele mai 
bune realizări continuă să le în
registreze colectivele minelor din 
Anina și Baia Nouă.

Buzău

A început construcția unei fabrici 
de zahăr de mare capacitate

La Buzău a fost deschis un nou 
șantier. Aici se va construi o fa
brică de zahăr — obiectiv princi
pal al industriei alimentare, prevă
zut în planul cincinal. Noua fabrică 
de zahăr va avea o capacitate de 
prelucrare de 3 000 tone sfeclă în 
24 de ore, adică atît cît acșea din 
Tîrgu-Mureș — cea mai mare fa-

Mare a

conectare

brică de acest gen din țară. Proiec
tată de ingineri ai Institutului de 
proiectări din industria alimen
tară, noua construcție va cuprinde o 
hală de fabricație, uscătorie de 
borhot, cuptoare de var și prepa
rare a laptelui de var, încăperi 
pentru spălarea sfeclei, silozuri de 
mare capacitate de zahăr și de sfe
clă, centrală termică, laboratoare, 
grupuri sociale, pavilioane admi
nistrative. Majoritatea utilajelor cu 
care va fi dotată noua unitate sînt 
realizate de constructorii de mașini 
din țară, la un înalt nivel tehnic. 
Procesul de producție este mecani
zat și în parte automatizat. Fabri
ca va produce numai zahăr de ca
litate superioară în trei sorti
mente. (Agerpres)

Cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român a elaborat 
documente ample, științific funda
mentate, ce sintetizează profundele 
transformări politlco-sociale cu 
care sîntem contemporani și trasea
ză drumul de viitor mereu ascen
dent al României socialiste. Ca pro
fesor, ca cetățean nu pot să nu re
marc grija pe care o manifestă 
conducerea partidului și statului 
pentru continua dezvoltare a învă- 
țămîntului de toate gradele, co
nexiunea realizată în documentele 
Congresului între înaintarea impe
tuoasă a țării noastre spre culmile 
socialismului și comunismului și 
procesul de pregătire a unui nu
măr tot mai mare de cadre cu ca
lificare superioară.

Pentru următorii cinci ani, oame
nilor de știință și dascălilor din 
școala superioară le-a fost acorda
tă mfsiunea de înaltă răspundere 
de a pregăti 110 000 ingineri, eco
nomiști, profesori, medici, geologi, 
specialiști^ în matematică, fizică, 
chimie, biologie, științe tehnice sau 
sociale, cu alte cuvinte, cadre de 
Înaltă competență pentru nevoile 
complexe ale organizării și condu
cerii întregii activități de producție 
și sociale. îndeplinirea exemplară 
a acestei sarcini presupune, după 
cum pe bună dreptate s-a subliniat 
la Congres, perfecționarea neconte
nită a muncii noastre de la catedră, 
realizarea unui proces de învăță
mînt care poartă pregnant pecetea 
actualității în gîndirea universitară.

Ce trebuie făcut în această pri
vință î După părerea mea e nece
sar să ne propunem în primul rînd 
îmbunătățirea pe mai departe a 
cursurilor universitare prin dozarea 
mai judicioasă a cunoștințelor de 
bază șl a celor care oglindesc re
zultatele noilor cuceriri științifice. 
Fac această remarcă deoarece în

prezent în unele cursuri se negli
jează „abc'-ul științei, iar alteori! 
se acordă o prea mare pondere în 
dauna problemelor de actualitate. 
Cred că în primii ani de învățămînt 
orice curs trebuie să cuprindă cu
noștințe fundamentale, clasice, ex
puse în așa fel încît să-l ajute pe 
student să vadă că aceasta consti
tuie o primă verigă, dintr-un lanț 
neîntrerupt, care-1 va conduce spre 
stăpînirea deplină a unei ramuri a 
științei, profund ancorate în viață. 
Pe măsură ce tînărul înaintează în 
studiul domeniului căruia i s-a con
sacrat — și există certitudinea că 
și-a însușit acele cunoștințe funda
mentale care îl fac apt să înțelea
gă, nu să memoreze niște rezultate 
științifice — i se pot preda cursuri 
privitoare la participarea directă a 
științei respective la activitatea 
practică a societății. Punînd la 
baza cursurilor un asemenea sistem 
de expunere, mi se pare că am pu
tea ajuta pe studenți să obțină re
zultate mal bune la învățătură.

Delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, în frunte 
cu Le Duc Tho, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
partidului, a părăsit luni diminea
ța Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Gheorghe Apostol, Vasile

Patilineț, Ion Ioniță, Barbu Zaha- 
rescu, Ilie Rădulescu, de activiști 
de partid, oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și membrii Ambasa
dei R. D. Vietnam la București.

Membrilor delegației le-au fost 
oferite flori.

(Agerpres)

(Continuare in pag. a Il-a)

Tradlționala aăr- 
hătoara a mari
narilor a fost ur
mărită de un mare 
număr de oameni 
ai muncii aflați 
la odihnă pe lito
ral șl de mii de 
locuitori al ora
șelor șt satelor 
dobrogene. în fo
tografie : un as
pect de la focu
rile marinărești

Asistăm în anii noștri la dispari
ția „provinciei", în înțelesul vechi 
și compromis al cuvîntului, iar în 
cadrul orașelor — la dispariția 
periferiei. La Suceava acest feno
men este cu atît mai radical, cu 
cît „provincialismul" și-a apăsat 
aici mai mult amprenta. Aura de 
glorie a veacurilor trecute n-a pu
tut împiedica, firește, ca în anii 
burgheziei orașul să se numere 
printre multele locuri unde „nu se 
întîmpla nimic". Suceava devenise 
un fel de monument al inerției. O 
arhitectură insalubră înghesuise „pi 
centru* cîteva șiruri de case, în
zorzonate baroc ; condiția mate
rială precară a majorității localni
cilor generase la periferie imobi
le cu ferestre la nivelul solului. 
Cîteva birje își rostogoleau roțile 
pe un foarte aproximativ pietruit 
caldarîm. Dinspre cele două gări, 
aflate la 3-4 kilometri, orașul era 
abordabil doar cu ajutorul acestor 
lente și rudimentare mijloace, dar, 
practic, cei mai mulți parcurgeau 
acest drum pe jos, ceea ce, mai 
ales la vreme de noapte și de iar
nă, era similar cu o temerară aven
tură.

Pe arcul de cerc al dealurilor, 
orașul își consuma existența într-o 
totală izolare, tulburată din cind 
în cind și pentru scurtă vreme de 
întîmplările unei cronici mondene, 
ale cărei coloane inserau scanda
luri sau divorțuri...

Industria de ieri a Sucevei — 
niște prese de ulei și cîteva ate
liere. In rest, cum nota o enciclo
pedie de dinainte de război, „in-

dustrie casnică'. Viața culturală 
la Suceava se reducea la cite o 
modestă reuniune muzical-dramati- 
că. ctitorie de inimă a cîtorva In
telectuali, care oscila între existen
ță și inexistență. Timpul, parcă 
oprit în loc, se adresa vag șl no«- 
talgic trecutului, rareori prezentului 
și niciodată viitorului.

Ceea ce s-a petrecut în anii noș
tri în străvechea capitală a Mol
dovei, intrată intr-un proces de 
prefaceri deosebit de rapide, are 
înțeles de inedită istorie. Ora 1 a 
evenimentelor este greu de stabilit 
cu exactitate, dar, neîndoielnic, ea 
e direct legată de apariția marii 
industrii. Cupa excavatorului care, 
adîncindu-se în Lunca Sucevei, s-a 
înălțat cu intiia încărcătură de 
pămînt spre a face loc temeliilor, 
a fost semnalul unor înnoiri radi
cale. Pe un pămînt cutreierat, de la 
începuturile sale, numai de vînturi 
și ploi, s-au ridicat cele două mari 
combinate de prelucrare superioa
ră a lemnului, care au înălțat la 
nivelul industriei moderne vechea 
ocupație a tăietorilor de păduri, 
atît de frecventă aici. Imprimînd 
„marca fabricii" sucevene pe gar
niturile de mobilă sau pe șarjele 
de hîrtie, oamenii 
gestul lor mindria 
lemnul prelucrat, 
valorificat de ei
rabil mai util decît odinioară.

Arăturile de vara

cuprind în 
de a ști că 
industrializat, 

este conside-

Platon FARDAU

In regiunea Banat, unde 
recoltatul păioaselor s-a 
terminat de cîteva zile, 
au fost create condiții 
ca toate forțele să fie 
concentrate pentru termi
narea treierișului, elibe
rarea terenurilor de paie, 
efectuarea arăturilor de 
vară și însămîntarea de 
culturi duble. In multe 
gospodării de stat șl co
operative agricole, munca 
este bine organizată, se 
lucrează zi de zi cu toate 
forțele la efectuarea ară
turilor. Lucrările de elibe
rare a terenului și exe
cutarea arăturilor de vară 
sînt mai avansate în uni
tățile agricole din raioa
nele Sînnicolau Mare, 
Timișoara, Arad și Lu
goj. La cooperativa agri
colă de producție Cărpi- 
niș au fost strînse paiele 
de pe cea mai mare par
te din suprafața recoltată, 
făcîndu-se 
vară pe 
400 ha din 
stabilite.
în această direcție și co
operatorii din Becicherecu

și arături de 
mai bine de 

cele 717 ha 
Bine lucrează

(Continuare in pag. a Il-a)

al-
se

Mic, Checes, Dinlaș șl 
tele. Dar nu peste tot 
lucrează Ia fel» în regiune, 
ritmul la arături este mult 
sub posibilități.

Slab se desfășoară lu
crările în ceea ce pri
vește eliberarea terenurilor 
de paie pe tarlalele unde 
s-a recoltat cu combinele. 
La cooperativa agricolă 
Pustiniș, pînă în prezent 
nu s-a eliberat terenul de 
paie decît pe o suprafață 
de 126 ha, din cele 416 ha, 
iar la cooperativa agricolă 
de producție Bencecu de 
Sus s-au efectuat arături 
doar pe 70 ha pentru că 
numai atîtea au fost elibe
rate de paie. Situații ase
mănătoare se întîlnesc și 
Ia cooperativele agricole 
Izvin, Bazoșu Vechi și alte
le. Sînt însă unele unități 
care, deși au suprafețe 
mari eliberate de paie, 
n-au executat arături decît 
pe suprafețe mici. Aceasta 
se datorește faptului că 
unele S.M.T.-uri nu folo
sesc întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor. Aces
te neajunsuri se întîlnesc

mai ales la SJvf.T. Remetea 
Mare, Freidorf, Orțișoara. 
Din această cauză, în re
giunea Banat «-tu executat 
arături de vară pe o su
prafață de numai 54 818 ha, 
ceea ce reprezintă doar 19 
la sută din plan. Mult ră
mase în urmă la efectua
rea acestei lucrări sînt uni
tățile agricole din raioane
le Oravița, Făget și Lipo- 
va, unde s-au arat doar 11 
la sută din suprafețele sta
bilite.

Organele de partid, con
siliile agricole și conduce
rile unităților agricole tre
buie să ia măsuri cores
punzătoare pentru mobili
zarea tuturor forțelor la 
pregătirea terenurilor pen
tru recolta viitoare. Se im
pune, în primul rînd, ur
gentarea lucrărilor de eli
berare a terenurilor și or
ganizarea schimbului II pe 
un număr cît mai mare de 
tractoare la executarea a- 
răturilor.

lon CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

Viafa de partid

FLUXUL EXPERIENȚEI
(pag. a Il-a)

Note de lector
(pag. a Il-a)

(pag. a V-a)

IN ZIARUL DE AZI INSTANTANEE

N-au
uitat-o...

Răsfoind presa 
străină

Acasă manualele ți caietele 
zăceau neatinse. Pe patul unui 
spital de copii din Capitală, o 
fetită stătea mlhnită ceasuri În
tregi. Fusese internată către 
sfirșitul lunii februarie ți medicii 
li spuseseră că va fi nevoie să 
rămlnă acolo cîteva Juni. Elevă 
In ultima clasă a școlii de 8 ani 
nr. 173 
Vasiloiu 
anul de 
dea să 
examenul de admitere al școlii 
medii. „Eram tocmai In anul In 
care terminam școala de 8 ani. 
Mă așteptau In vară două exa
mene grele, care cereau o pregă
tire bună, multă recapitulare. Și 
eu, cind toți colegii mei erau la 
școală și se pregăteau pentru 
examene, eu eram in spital..."

Se credea părăsită, uitată. Dar 
lată că la 1 martie poștașul fi 
aduce 37 de scrisori însoțite de 
37 de mărtișoare. Colegele nu o 
uitaseră.

N-au uitat-o nici profesorii. 
„Mai presus de toate a fost aju
torul pe care mi l-au dat profe
sorii de la școala unde Învățam. 
Deoarece nu se putea să pără
sesc spitalul — ne scrie Electra 
— tovarășii profesori Eugenia și 
Gheorghe Bubu, Dumitru lones- 
cu, Maria A/exandrescu, Andrei 
Antipov și Aurelia Rusu au ve
nit la spital și m-au ajutat să 
mă pregătesc pentru examene".

Nu există, firește, nici o in
strucțiune a Ministerului tnvătă- 
mintului care să-i oblige pe pro
fesori să-și continue lecțiile in 
afara orelor de școală, cind unul 
din elevi este Împiedicat s-o frec
venteze. Ceea ce i-a Îndemnat 
pe profesorii Electrei la o ase
menea faptă este un inalt spirit 
de omenie, o inaltă răspundere 
de dascăli, este grija fată de ti
neret caracteristică co/ectivitătil 
noastre socialiste.

Poate că nu chiar toate cele 
37 de scrisori au fost scrise și 
expediate printr-un gest spontan. 
Desigur că in spatele acestui 
gest se află și îndemnul profe
sorilor. Cu atît mai mult li se 
cuvin cuvinte de laudă.

Electra n-a pierdut anul. Dim
potrivă, deși a stat in spital trei 
luni, a absolvit clasa cu media 
10 și cu diplomă de merit. Te
meinicia cunoștințelor căpătate 
în salonul de spital cu ajutorul 
inimoșilor ei profesori s-a vădit 
și la examenul de admitere în 
clasa a IX-a, pe care l-a luat cu 
media 9,25.

Vindecată, Electra ne-a făcut 
recent o vizită la redacție, ru- 
glndu-ne s-o ajutăm să-și expri
me recunoștința fată de profe
sorii ei, fată de colegi și fată de 
medicii care au ingrijit-o.

ti satisfacem pe această cale 
dorinfa.

din Capitală, Electra 
se și vedea pierzlnd 
Invătămlnt. Nu ere- 
se mai prezinte la

Gheorghe VLAD
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Fiecare întreprindere intrată în funcțiune ridică nu numai 
probleme tehnice sau economice. Apariția unei noi unități 
presupune înființarea unei noi organizații de partid, închega
rea colectivului de comuniști, veniți aci din diferite alte locuri 
de muncă, într-un unic mănunchi de voințe și energii.

Așa cum e firesc, problema întăririi organizațiilor de partid 
din întreprinderile noi, a îmbunătățirii activității lor consti
tuie o preocupare statornică a organelor de partid. Nume
roase asemenea organizații au luat iiință și în raionul „16 Fe
bruarie" din Capitală. Deși tinere, ole au dobîndit de-acum 
o anumită experiență în conducerea treburilor economice. 
Despre experiența acestor organizații ne-a relatat, într-o re
centă convorbire, tovarășul Gheoighe DRAGAN, prim secre
tar al comitetului raional P.C.R „16 Februarie".

— înainte ca noile obiective să 
intre in exploatare — arăta tovară
șul Drăgan — atenția noastră a 
fost îndreptată spre crearea de 
nuclee de partid în toate sectoarele 
de activitate. în felul acesta, para
lel cu intrarea în funcțiune a nol- 
lor secții, linii tehnologice și' agre
gate. s-au înfiripat pretutindeni șt 
organizații de bază, la început cu 
un număr mic de comuniști. în 
scurt timp însă, ele s-au întărit, 
numărul membrilor lor a crescut 
de la 85 la aproape 1 000, dintre 
care 185 sînt ingineri, tehnicieni, 
economiști. Este semnificativ fap
tul că astăzi în aceste întreprinderi 
nu există secție sau atelier în care 
să nu-și desfășoare activitatea cite 
o organizație de bază cu 30—40 de 
membri. Perioada de punere în 
funcțiune a întreprinderilor noi, de 
asimilare a noilor procese tehnolo
gice, de sudare a colectivelor celor 
ce muncesc, a reprezentat un verita
bil examen de verificare a calităților 
politice șl morale ale comuniștilor. 
Un accent deosebit s-a pus pe cu
prinderea tuturor comuniștilor în 
învățămîntul de partid, in așa fel 
incit studiul acestora să se facă în 
legătură directă cu necesitățile 
producției și, in același timp, cu 
nivelul de pregătire și preferințele 
cursanților. S-a dat o mare atenție 
unor forme accesibile și de mare 
eficiență, cum sînt ciclurile de ex
puneri, de conferințe, școlile econo
mice, studiul individual. Caracte
ristică organizațiilor de bază din 
întreprinderile noi este nu numai 
creșterea numerică a comuniștilor, 
ci, mai ales, cunoașterea aprofun
dată a situației economice din fie
care secție sau atelier In parte, 
pătrunderea In miezul probleme
lor, ceea ce se reflectă In sporirea 
continuă a puterii lor de lnriurire 
si de mobilizare a tuturor muncito
rilor spre direcțiile principale ale 
producției. Cum s-ar spune, aceste 
organizații au pășit cu dreptul în 
munca lor care comportă o atît de 
mare răspundere...

★

întrucît primul secretar al comi
tetului raional ne-a indicat drept 
vrednică de interes experiența or
ganizației de partid de la Fabrica 
de armături neferoase și echipa
ment metalic, ne-am deplasat in a- 
ceastă întreprindere.

Fabrica s-a aflat la început în

fața unor probleme dificile. Secții
le ei fuseseră dotate cu mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate, dar 
noii angajați — majoritatea califi
cați la locul de producție — nu 
știau încă să le mînuiască corect,

de partid cu experiență, maiștrii, 
cadrele tehnice au ținut expuneri, 
au făcut demonstrații practice, i-au 
ajutat concret pe tinerii muncitori 
să cunoască și să mînuiască mai 
bine mașinile la care lucrau. Tema
tica cursurilor de ridicare a califi
cării a fost și ea îmbunătățită cu 
un șir de teme menite să înlesneas
că o mai bună cunoaștere a carac
teristicilor tehnice ale utilajelor. La 
rîndul său, comitetul sindicatului, 
susținînd acțiunea întreprinsă, a 
organizat schimburi de experiență 
cu alte întreprinderi avînd un pro
fil și utilaje similare.

Rezultatul ? Paralel cu creșterea 
răspunderii fiecărui muncitor, au 
sporit și indicii de folosire a mași
nilor, s-a creat o puternică opinie 
de masă împotriva acelora ' care 
manifestau superficialitate în mun-

ță, îndrumat de comitetul raional 
de partid, a studiat stările de lu
cruri de la fața locului și a ajutat 
organizațiile de bază să facă lumi
nă în domeniul promovării cadre
lor. sector care pînă atunci se pă
rea că privește în exclusivitate 
conducerea administrativă.

★

Am vizitat și alte 
noi din raion. Peste 
de vorbă cu secretari 
bri ai birourilor organizațiilor de 
bază, am participat la adunări ge
nerale, căutînd să aflăm proble
mele care stau astăzi în fața co
muniștilor din aceste întreprinderi.

Iată, bunăoară, părerea tovară
șului Ion Oprea, locțiitor al se
cretarului organizației de bază de 
la Fabrica de obiecte sanitare din

întreprinderi 
tot am stat 
și alți mem-

și M. Burdulea, care vin mai des din 
partea comitetului raional, ne a- 
jută la întocmirea planurilor de 
muncă, a unor materiale, dar de 
multe ori au atîtea pe cap incit 
pentru îndrumarea de perspecti
vă, în ce privește stilul de muncă, 
nu le mai rămîne vreme. Conside
răm necesar ca munca instructori
lor să fie completată, de un aju
tor mai substanțial din partea se
cretarilor comitetului raional..."

★

Am continuat, după cîteva zile, 
discuția 
varășul 
Drăgan. 
părerile 
tari ai organizațiilor de bază, 
ne-a răspuns :

— Socotesc că cerințele referl-

la sediul raionului cu to- 
prim-secretar Gheorghe 
Aducîndu-i la cunoștință 
exprimate de unii secre- 

el

FLUXUL EXPERIENȚEI
nu acordau uneori suficientă aten
ție întreținerii și exploatării lor ra
ționale.

E limpede că o asemenea situa
ție nu putea lăsa indiferent comi
tatul de partid. în plenara lărgită 
care a avut loc pentru examinarea 
acestei probleme — ședință la care 
au participat cele mai competente 
cadre tehnice, numeroși muncitori 
cu experiență — tovarășul Aurel 
Bușe, secretarul comitetului de 
partid, spunea pe bună dreptate : 
„Din pricina neglijenței unora, a 
comodității noastre, o parte din u- 
tilaje nu funcționează cum trebuie, 
se deteriorează. Nouă, muncitorilor 
de la FANEM, statul ne-a încredin
țat o zestre de milioane, pe care 
avem datoria s-o întreținem ca pe 
lumina ochilor șl s-o folosim cu 
maximum de randament".

Discuția s-a purtat în jurul unei 
singure probleme : ce trebuie 
treprins practic pentru ca să 
pună capăt întreruperilor 
lajului ? în hotărîrea adoptată, 
comitetul de partid a stabilit sar
cinile ce revin fiecărei organizații 
de bază în vederea respectării cu 
strictețe a prescripțiilor tehnologi
ce și ridicării continue a nivelului 
de cunoștințe profesionale al mun
citorilor de la mașini.

în zilele care au urmat acestei 
analize, în fiecare secție membrii

in
se 

uti-

că, dezinteres. Folosindu-se mai ra
țional utilajele, a crescut volumul 
de piese prelucrate ; colectivul de 
muncitori din această fabrică și-a 
realizat angajamentul luat în cin
stea Congresului partidului de a da 
economii în valoare de 550 000 de 
lei.

Maturitatea pe care și-au cîști- 
gat-o de acum tinerele organizații 
de bază din întreprinderile noi ale 
raionului poate fi ilustrată și prin- 
tr-un alt exemplu. într-o vreme, la 
Fabrica de radiatoare și băi din 
fontă, și-au făcut apariția în pos
turi de răspundere oameni care nu 
aveau nimic comun cu tehnica, cu 
organizarea producției, cu munca 
de conducere : un absolvent al fa
cultății de arte plastice a fost în
cadrat. ca tehnician principal la 
control, un absolvent al facultății 
de filologie ca adjunct la serviciul 
mecanic-șef, un silvicultor ca ingi
ner principal la investiții, un șir de 
sportivi de la clubul „Progresul", 
fără a avea calificarea corespunză
toare, ocupau posturi de... controlori 
de calitate, șefi de servicii etc. E de 
la sine ințeles că o asemenea situa
ție, care aducea prejudicii realiză
rii planului, calității produselor, 
nu putea să mai dăinuie. Comitetul 
de partid a pus, cum s-ar spune, 
piciorul în prag. Un colectiv format 
din membri de partid cu experien-

porțelan : „La nivelul raionului 
s-au organizat mai multe schim
buri de experiență care ne-au fo
losit. Din păcate, ele nu s-au refe
rit la stilul și metodele de muncă 
ale birourilor organizațiilor de 
bază. Aproape toate au avut 
un caracter pur economic, teh
nic. Pe noi ne-ar interesa — 
și am auzit că cei de la FANEM 
au în această direcție o expe
riență bună — cum stabilesc 
ei tematica adunărilor generale, 
ce acțiuni întreprind pentru a ri
dica spiritul de răspundere al fie
cărui muncitor față de calitatea 
produselor fabricate..."

Desigur, și instructorul și alți 
activiști ai comitetului raional de 
partid care vin în întreprindere 
vă împărtășesc din experiența ce
lorlalte organizații de bază. Răs
puns : Tovarășii Alex. Stoiculescu

toare la ajutorul mai substanțial 
pe care organizațiile noi trebuie 
să-l primească din partea noastră, 
a comitetului raional de partid, 
sînt justificate. Aceste organizații 
sînt îndrumate în primul rînd de 
biroul comitetului raional, de către 
membrii comitetului. în ce privește 
instructorii de partid, majoritatea 
lor, mergînd în organizațiile de 
bază caută să împărtășească din 
experiența organizațiilor de partid 
mai vechi, ajută membrii birourilor 
să-și organizeze mai bine munca, 
să mobilizeze forța comuniștilor 
spre direcțiile esențiale, să pună 
în dezbaterea adunărilor generale 
problemele majore ale muncii. Este 
adevărat că’ mai sînt și unii in
structori care uneori se rezumă la 
descoperirea deficiențelor din mun
ca organizațiilor de bază fără a in
sista asupra căilor înlăturării a-

cestora. Considerăm că unul din 
obiectivele principale ale îndru
mării și sprijinirii noilor organiza
ții de bază trebuie să fie cunoaș
terea aprofundată și folosirea ex
perienței bune acumulate de orga
nizațiile de bază din întreprinderile 
vechi ale raionului nostru.

îndrumarea prin aparatul de 
partid se cuvine să fie un mijloc de 
perfecționare a conducerii produc
ției, o formă de stimulare a acti
vității comuniștilor, de creștere a 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid. Cu fiecare organi
zație trebuie să se munceas
că altfel. De aceea și îndrumarea 
trebuie să nu fie uniformă. în- 
tr-un fel trebuie îndrumate or
ganizațiile de bază de la ,,Teh- 

Și 
de 
în- 

bază

nica lemnului", de pildă, 
altfel cele de la Fabrica 
produse lactate. Formele de 
drumare a organizațiilor de 
folosite de către comitetul nostru 
raional sînt. multiple. Dar cea mai 
eficientă metodă s-a dovedit spri
jinul dat la fața locului de secre
tarii și ceilalți membri ai comite
tului raional, de colectivele trimi
se de către comitetul raional și al
cătuite din activiști de partid, din 
alte cadre cu experiență.

Din această discuție s-au des
prins cîteva concluzii. Tn pri
mul rînd necesitatea unui ajutor 
diferențiat, mai calificat, dat or
ganizațiilor de bază din întreprin
derile noi, ajutor care să se înte
meieze pe cunoașterea aprofunda
tă a situației curente și a proble
melor de perspectivă ale fiecărui 
loc de producție. Cunoașterea 
perienței înaintate s-a dovedit 
eficient mijloc de răspîndire a 
todelor valoroase în munca 
partid. De aceea este necesar 
organizarea periodică și pregătirea 
schimburilor de experiență, ținînd 
seama de specificul întreprinderi
lor, să fie o preocupare principală 
a biroului comitetului raional de 
partid, a activiștilor trimiși să lu
creze cu organizațiile de bază. Ast
fel comitetul raional va reuși ca 
într-un timp scurt să facă ca orga
nizațiile de bază tinere să-și însu
șească învățămintele activității or
ganizațiilor cu mai multă experien
ță, să rezolve cu competență sarci
nile ce le stau în față.

Constantin SOCI

ex-
un 

me
de 
ca

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR

După un scurt popas, din nou la drum

v

(Urmare din pa». I-a)

în gîndirea universitară

Editura Academiei R. P. 
Române a apărut primul volum 
din ediția operelor complete ale 
Iul Vaille Alecsandri, cuprinzînd 
ciclurile „Doine", „Lăcrămioare", 
„Suvenire", „Mărgăritărele". Edi
ția este îngrijită de G. C. Nico- 
lescu, semnatar al studiului in
troductiv, precum și al notelor și 
comentariilor.

Teatrul satiric-muzical Tăna-
se" (sala Savoy) : Carnaval la Tănase 
— (orele 20), (grădină Boema) : Ve
selie la 174 — (orele 20,15). Circul de 
stat : Internațional circ — (orele 20).I
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CINEMATOGRAFE

8,45; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Stadlo- 
Dinamo (completare Melodiile 

Șos. Ștefan cel Mare — o- 
Arenele Libertății (com- 

cui e vina ?) — Parcul Ll- 
orele 20.30, Excelsior (com- 
cui e vina ?) — 10; 12.30; 
20,30, Grivița (completare

• Două volume reunind pagini 
cu caracter memorialistic și pu
blicistic au apărut în Editura 
pentru literatură : „PORTRETE ȘI 
AMINTIRI" de Victor Eftimiu, 
„CHIPURI ȘI MĂȘTI" de Demos- 
tene Botez.

e „VERSUL LIBER" se intitulea
ză volumul lui Miron Radu Para- 
schivescu, reunind poezii scrise 
între anii 1931—1964, publicat de 
Editura tineretului.

• Dintre volumele de versuri 
apărute în ultima vreme în Edi-

tura pentru literatură semnalăm : 
„DISCIPLINA HARFEI" de Nina 
Cassian, „ZBURĂTORUL DE 
LARG" de Cicerone Theodorescu, 
„FlNTlNI ȘI STELE" de Ion Brad, 
„UMBRA PLOPILOR" de Ion Ho
rea, „COLUMNE" de Dragoș Vrîn- 
ceanu, „POEME" de Marin Sores- 
cu, „POEZII" de Werner Bossert, 
„CHIPUL FARA NOAPTE" de Eu
gen Frunză, „PORTRET INTERIOR" 
de Nicolae Tăuiu, „PLOILE AU 
VENIT TÎRZIU" de Mihal Negu- 
lescu, „NOSTALGII SOLARE" 
Alexandru Jebeleanu.

de
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DAVILA" i

Am mai menționat și cu alt prile) 
rolul pozitiv pe care-1 au cursurile 
speciale pentru pregătirea tinerilor 
cercetători și socotesc că ele ar tre
bui extinse. Asemenea cursuri, de- 
veniie tradiționale la Facultatea 
de matematică-mecanică, abordea
ză de obicei o sferă limitată și sînt 
predate de profesori specialiști în 
domeniul respectiv. Cunoscînd la 
zi literatura de specialitate, avînd 
cercetări și lucrări personale, pro
fesorul care ține un curs special 
este capabil să explice probleme
le noi, să dea soluții de rezolvare 
a diiicultăților de calcul, de ex
perimentare și să deschidă orizon
turi noi în fața studenților. în anul 
1919, cînd m-am înscris la Facul
tatea de științe din Iași, secția ma
tematică, precum șl în anii următori 
am participat In fiecare an la cursul 
special ținut de profesorul Alexan-

dru Myller, in care prezenta prin
tre altele un domeniu nou atunci 
— teoria relativității a lui Einstein. 
Concomitent, el comunica studen
ților studiile sale asupra noțiunii 
de transport paralel sau de concu
rență în spațiu cu conexiune, dez
voltată apoi de școala de geome
trie din Iași. Tot astfel, profesorul 
Simion Stoilov, animator al cerce
tărilor de topologie în țara noas
tră, creator al domeniului topolo
giei funcțiilor de variabilă comple
tă, ținea cursuri speciale In care 
expunea tinerilor aceste probleme. 
Cred că exemplul și experiența 
acestor eminenți matematicieni, cît 
și ale altor savanți de prestigiu din 
istoria științei românești și învăță- 
mîntului nostru superior, ar trebui 
studiate și folosite cu mai multă 
perseverență.

Pregătirea de actualitate a tineri
lor specialiști In învdțămîntul su
perior cere o atenție deosebită din

partea profesorilor și a cadrelor 
științifice cu experiență. Dar ea nu 
se poate face numai prin cursuri 

seminarii, practică in producție, 
și prin studierea atentă, îmbina- 
cu discuții, a lucrărilor ce apar 
literatura de specialitate din

MAREA CONECTARE
(Urmare din pag. I-a)

s-au înălțat 
din această

Din cimpia pe care 
cele două combinate, 
„inimă industrială" cu pulsații ra
pide a plecat în ultimii ani fluxul 
care a dat o nouă vigoare ora
șului.

Urbanistic, Suceava de azi re
prezintă kilometri pătrați de blocuri 
noi, kilometri de asfalt, o piață 
sărbătorească din marmură, înăl
țimi de peste 10 etaje. Drumul sche
lelor parcurge alert spații tot mai 
mari. Este un oraș nou, care tși în
scrie frumusețea în înnoirea întregii 
țări.

înfrlngerea „provinciei" pe plan 
material are și adinei implicații In 
viața spirituală a orașului. Setea

de cultură este în orașele mai mici 
cu atît mai acută, cu cît asemenea 
localități au simțit odinioară din 
plin „provincialismul" cultural. 
Spectacolele, concertele, expozițiile 
de artă, conferințele, universitatea 
populară sînt însemne ale unei 
vieți culturale intense.

Așa cum se înfățișează astăzi. 
Suceava e un oraș cu pronunțat 
profil de prospețime, un oraș din 
care a fost excluBă llncezeala, cu
noscuta lîncezeală a tîrgurilor de 
provincie. Conectată, asemenea tu
turor orașelor noastre, marelui sis
tem al vieții și civilizației socialis
te, Suceava rămîne cu toate ante
nele orientate spre o continuă în
noire.

?1 
ci 
fă 
In 
țară sau de peste hotare. Acest lu
cru este posibil însă numai dacă 
membrii corpului profesoral își vor 
aduce contribuția la indicarea 
cărților și publicațiilor științifi
ce necesare bibliotecilor. înce- 
pînd de acum zece ani, la In
stitutul de matematică din Bucu
rești s-a luat inițiativa de a 
solicita pe diverși specialiști să re
cenzeze cărțile trimise de edituri 
din țară șl străinătate. Recenziile 
sînt publicate în revistele institutu
lui, iar cărțile rămîn apoi In bibli
oteca noastră. Pînă acum am primit 
peste 500 asemenea cărți privind 
noi ramuri ale matematicilor pure 
sau aplicate. Cred că această me
todă ar da rezultate pozitive și în 
practica altor institute, deoarece 
sporește posibilitățile de aprofun
dare operativă de către viitorii spe
cialiști a problematicii 
nii de mare actualitate 
tehnică.

Avem o misiune de 
pundere pe care sîntem hotărîți să 
o ducem la îndeplinire cu cele 
mai bune rezultate. Vom socoti că 
ne-am făcut pe deplin datoria de 
oameni de știință și profesori pa- 
trioți dacă vom reuși să dăm stu
denților noștri nu numai un volum 
oarecare de cunoștințe, ci o pre
gătire complexă, unitară. Societa
tea noastră socialistă are nevoie 
de specialiști care să cunoască te
meinic tot ce au creat mai valoros 
știința și tehnica de pînă acum, să 
înțeleagă principiile fundamentale 
din știința și tehnica contemporană 
și să vadă încotro se îndreaptă ele. 
îi vom da asemenea specialiști.

Editura pentru literatură a 
tipărit ediția a Il-a, in Întregime 
revăzută, a romanului „RISIPITO
RII" de Marin Preda.

unor dome- 
ill știință șl

înaltă răs-

Aceeași editură a scos de sub 
tipar ediția a Il-a revăzută a ro
manului „ȘOSEAUA NORDULUI" 
de Eugen Barbu.

Despre Alexandru 
Davila, Camil Petrescu 
scria tn 1927, cu un 
entuziasm nereținut, că 
este „unul dintre cel 
mai mari scriitori... un 
întemeietor...". Afirma
ția, poate prea catego
rică, privea doar un 
singur aspect al activi
tății celui ce a scris 
Vlalcu-Vodă. Personali
tate complexă și con
tradictorie, Alexandru 
Davila a fost, mai în- 
tti de toate, un om de 
teatru, un organizator 
de incontestabil ta
lent ; despre contribu
ția sa la dezvoltarea 
culturii naționale au 
apărut pînă acum pu
ține lucrări. Mihai Va- 
siliu, fără a umbri ac
tivitatea scriitorului, a 
insistat pe drept cu- 
vînt în monografia sa, 
apărută în Editura Me
ridiane, asupra efortu
rilor depuse de omul 
de teatru Davila în ve
derea reorganizării pe 
principii moderne (erau 
anii în care în teatrul 
european se impuneau 
personalități ca 
toine, Reinhardt, 
nislavski) a mi 
dramatice din 
noastră. In două 
duri director al 
trului Național 
București și conducător 
al cunoscutei companii 
ce i-a purtat numele, 
Davila 
abnegație muncii 
director și 
marcînd prin 
său novator 
menf esențial în dez
voltarea teatrului na
țional, după perioade
le de avînf datorate 
străduințelor lui Matei 
Millo și I. L. Caragiale. 
Debufînd cu fotul tn- 
tîmplător ca regizor în 
1882, cînd pune în 
scenă la Azilul Elena 
Doamna din București 
o piesă de Racine, A- 
lexandru Davila, sim
plu amator, lipsit de o 
pregătire de speciali
tate, a devenit 
fîrziu, după 190Q, 
torită pasiunii și 
presionantului său 
lent organizatoric,

tea- 
mo- 
unei 
rea-

veritabil ctitor al 
frului românesc 
dern. Adept al 
arte interpretative 
liste, Davila s-a orien
tat, ca director al Tea
trului Național, către 
lucrările de bază ale 
repertoriului românesc 
și universal. în viața 
teatrală de atunci el a 
introdus o disciplină 
sănătoasă și constructi
vă, fiind înțeles și spri
jinit de marea majori
tate a artiștilor de ta
lent, fn special a tine
retului, 
fit, om de 
adevăratul 
cuvîntului, 
Davila s-a 
tn căutare,

Pururi neliniț- 
acțiune în 
înțeles al 
Alexandru 

aliat mereu 
noul fiind o

NOTE

DE LECTOR

An- 
Sfs- 

ițcării 
țara 
rîn- 

Tea- 
din

s-a dăruit cu 
de 

regizor, 
efortul 

un mo

mai 
da- 
im- 
ta- 
un

țintă permanentă a ac
tivității lui entuziaste. 
In acest sens Tudor Ar- 
ghezi, apreciind meri
tele lui Davila ca di
rector și regizor, men
ționa în 1915 : „Ceea 
ce constituie caracte
ristica admirabilă a a- 
cestui om e... facul
tatea prețioasă a reîn
noirii, atlt de absent* 
contemporanilor noș
tri, Istovit! la netlmp, 
veștezi In 
uscati In 
Ilustrarea 
pect din 
lui Davila
roase 
concluzii bine sistema
tizate șl argumentate, 
constituie o calitate a 
monografiei lui Mihal 
Vasiliu.

Prezentarea Iul Da
vila scriitorul, autor re
prezentat de fapt de o 
singură lucrare — dra
ma Vlaicu-Vod* — ce
lelalte scrieri ale sale 
fiind minore, ne rezer
vă tnfîlnirea cu una 
dintre personalitățile 
Interesante ale literatu

plin* floare, 
dezvoltare", 
acestui as- 

acfivitatea 
prin nume- 

exemple, prin

rii noastre. Apariția cu 
totul neașteptată în 
peisajul literar de la 
începutul secolului XX 
a dramei Vlalcu-Vodă 
(1902) oferea teatrului 
istoric românesc, după 
lucrările, singurele re
levabile din secolul al 
XlX-lea, ale lui Hasdeu 
și Alecsandri, una din
tre realizările sale cele 
mai de seamă. Sfăpîn 
pe tainele scenei, cu
noscînd secretele unei 
bune construcții dra
matice și dovedindu-se 
un talentat poet, Da
vila a fost inspirat în 
scrierea dramei despre 
Vlaicu-Vodă de senti
mente profunde de pa
triotism, 
nografiei 
multilateral probleme
le pe care 
piesa (insistînd uneori 
insuficient, după pă
rerea mea, asupra mij
loacelor artistice folo
site de autor), marcînd 
și limitele concepții
lor scriitorului. Vlaicu- 
Vodă — subliniază 
autorul — întruchipea
ză voința celor mul|i, 
exprimă cu fermitate 
principiile de neatîr- 
nare, de libertate, atît 
de scumpe poporului 
nostru.

Folosind o bună 
documentare (deși nu 
au fost folosite cîteva 
interesante aprecieri 
asupra Iul Davila apar- 
(inînd unor mari per
sonalități ca Tudor Ar- 
ghezi, Camil Petrescu, 
Victor Eftimiu ș.a.), car
tea lui Mihai Vasiliu se 
citește cu interes.

Sugerăm Editurii Me
ridiane să studieze 
problema completării 
profilului volumelor din 
seria de monografii 
dedicată oamenilor de 
teatru români cu un 
tabel cronologic și cu 
o bibliografie selecti
vă care ar contribui la 
sistematizarea datelor 
și ar oferi — în a- 
celași timp — cercetă
torilor o bază de stu
diu mai științifică.

Autorul mo-
analizează

le ridică

Tiberiu AVRAMESCU
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DOMNUL : Sala Palatului R. P. Ro
mâne (orele 20), Republica (comple
tare Construim) — 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45: 21,15; Grădina „Progresul" 
(completare Construim) — Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,15, Tomis (com
pletare Construim) — 8,45; 11,15; 3p,$0; 
16; 13,30; 21: la grădină — orele 20,15, 
Melodia (completare Construim) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 ROMU
LUS ȘI REMUS — cinemascop : Pa
tria (completare Melodiile străzii) — 
9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21,15, București 
(completare Melodiile străzii) 
11,15;
nul
străzii) — 
rele 20,15, 
pletare A 
bertății — 
pletare A 
15,30; 18;
A cui e vina?) — 9: 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, Modern (completare A cui 
e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
STRIGATUL : Luceafărul (completa
re Printre lebede și baloane) — 8,45: 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a R.pQț.
— Piața Scînteil — orele 20,15, Gră
dina „Doina" (completare Printre le
bede șl baloane) — Str. Doamnei nr. 
9 — orele 20,15, Feroviar (completare 
Printre lebede și baloane) — 9; 11,30: 
14; 16.30: 19; 21,30 CTNTTND DESPRE 
ARIZONA Carpați (completare Gust 
bun... bun gust) — 10; 12,30; 16. 18.30; 
21, Capitol (completare Drumul) — 
9.30: 11,45: 14; 16,30; 18,45: 21; la gră
dină — orele 20,15. LALEAUA NEA
GRA — cinemascop : Festival — 8,45: 
11,15; 13.15; 16,15; 18.45: 21,15; la gră
dină — (Pasajul Eforie) — orele 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD - ci
nemascop : Central (completare Mu
zeul Cornel Medrea) — 9,30; 11,45: 14: 
16.15; 18,30; 20.45, Unirea (completare 
Urma roșie) — 11; 16; 18,15: la gră
dină — orele 20.15 DAȚT-'MI CONDI
CA DE RECLAMAȚII: Lumina (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 10:
12,30: 15,15; 18; 20 30, Ciulești (com
pletare Oltenii din Oltenia) — 15.30: 
18; 20.30. JUNGLA TRAGICA : Union
— 15,30; 18; 20,30. Popular — 16: 18,15: 
20.30. PROGRAM PENTRU COPII î 
Doina — orele 10 dimineața. OLIVER 
TWTST : Doina — 11,15; 13,45; 16.15; 
18.45: 21, Cultural — 15.30; 18: 20,30. 
ZTMBETUL — AMINTIRI CONTEM
PORANE - FOTBALIȘTI. NU UI
TAȚI COPILĂRIA — PRIMUL CAR
NAVAL SOCIALIST — LECȚIE TN 
INFINIT — LIOZBARK WARMIN- 
SKI : Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare. PRELUDTO 11 — cinemascop: 
înfrățirea între popoare (completare 
Casa cetate) — 15: 17.30: 20. Miorița 
(completare Laminorul de țevi) — 
9.45: 12: 14: 16.15- 18,30; 20,45 ÎNTlL- 
NIRE LA ISCHIA — cinemascop : 
Dacia (completare Sport nr. 3/1965) — 
9,30: 14: 16.15: 18,45; 21. Volga (com
pletare Spre cer — cinemascop) — 
9.45: 12; 14,15- 16.30; 18,45: 21. AME
RICA, AMERICA (ambele serii) : Bu-

15.30: 18: la grădină — orele 
16; 19.30. Cotroceni

zești
20,15, Crîngași
— 14: 17.15: 20,30. UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP : Victoria (completare La 
cel mai înalt nivel) — 9,45: 12: 14.15: 
16.30: 18,45; 21. Bucegi (completare 
La cel mat înalt nivel) — 10; 12,15: 
16: 18.30; 21: la grădină — orele 20,30. 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE" : Flacăra (completare Muzeul 
Cornel Medrea) — 16: 18,15: 20.30. Fla
mura (complețare Saveri Dunecovski)
— 10: 12.15; 16; 18.15: 20,30. ZIDUL
ÎNALT : Vitan (completare Trei gră
suni) — 16; ia, Progresul (completare 
Caii arabi) — 15.30; 18; 20.15. ClN- 
TIND ÎN PLOAIE ? Grădina ..Vitan"
— Calea Dudesti — orele 20.30. DE 
DOI BANI VIOLETE : Munca - 16: 
18.15: 20,30. Viitorul — 16; 18.15: 20.30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Arta - 
11; 15; 18; 21; la grădină — orele 
20.30. RABY MATYAS : Moșilor - 16: 
18.15; la grădină rulează filmul UCI
GAȘII DE FEMEI — orele 20,30. 
NUNTA cu PERIPEȚII : Cosmos 
(completare La hotarul a două lumi)
— 15.30; 17.45; 20,15 SĂRITURĂ ÎN 
ÎNTUNERIC : Colentina — 16; 18.15: 
20.30; la grădină — orele 20.15. PEN
SIUNEA BOULANKA : Floreasca - 
10,30; 13,30: 16: 18.15: 20.30. BRĂȚARA 
DE GRANATE — cinemascop : Ra
hova (completare Minunea de la Ghi-

— 15,30: 17.45; 20; la grădină ru
lează filmul LEGEA ȘI FORȚA — 
orele 20,30. NEAMUL ȘOIMAREȘTI- 
LOR _ cinemascop (ambele serii) :LOR — cinemascop (ambele serii) : 
Lira (completare Șopîrle) — 15.30; ig: 
la grădină rulează filmul ZBORUL 
ÎNTRERUPT — orele 20,15. CUM SE 
REUȘEȘTE TN DRAGOSTE : Drumul 
Sării (completare Construim) —15,30; 
17,45; 20, Pacea (completare Fotba
liști, nu uitați copilăria) — io- ig 15. 
20,30. WINNETOU - cinemascop : 
Ferentari - 10,30; 16; 18,15; 20,30. RE
BELUL MAGNIFIC î Grădina „Pro- 
gresul-Parc- (completare Marile emo
ții mici) — piața Libertății — o- 
rele 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a devenit în 

general instabilă și s-a răcit mai ac
centuat în nord-vestul țării, excep- 
tînd Dobrogea, unde vremea s-a 
menținut frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. In celelalte regiuni cerul 
s-a acoperit treptat șl s-au semnalat 
averse locale de ploaie șl descărcări 
electrice în Ardeal, Banat. Oltenia, 
Muntenia și Moldova. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări temporare 
pînă la tare, predominînd din sec
torul nord-vestlc. Local în Cîmpia 
Dunării și în Moldova s-a înregistrat 
transport de praf. Temperatura ae
rului la orele 14 era cuprinsă între 
36 grade le București și 15 grade la 
Satu Mare. Tn București : Vremea a 
devenit instabilă. Cerul s-a înnorat 
treptat, Iar în cursul după-amlezii au 
căzut averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a 
atins 36 grade. Iar la soare, pe sol, 
60 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 Șl 6 august a. c. In țară : După o 
răcire trecătoare vremea se încăl
zește treptat. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse locale de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit din 
nord-est Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere ; minimele 
vor fi cuprinse între 5—15 grade, iar 
maximele între 17—27 grade, local 
mai ridicată. In București și pe Li
toral : Vreme instabilă la început a- 
poi în ameliorare. Vor cădea averse 
de ploaie. Vînt potrivit din nord-est. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere
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in Raportul Comitetului Central al parti
dului la cel <e-al IX-lea Congres al P.C.R. se 
subliniază că intr-o agricultură avansată 
creșterea animalelor trebuie să ocupe locul 

precumpănitor. De aceea, un obiectiv de
mare importanță spre care se impune să tie
concentrate eiorturile este dezvoltarea zoo
tehniei, ridicarea ponderii acestei ramuri in 
ansamblul producției și veniturilor din agri
cultură. In acest scop, se prevede întocmirea 
unui program științiiic iundamentat, de îm
bunătățire a calității și productivității anima
lelor — care să fie aplicat în mod organizat, în toate unitățile agricole, sub în
drumarea și răspunderea cadrelor de specialitate. Principala preocupare în 
această direcție va ii mărirea numărului vacilor, care să ajungă la cel puțin ju
mătate din totalul bovinelor.

Rezolvarea problemelor complexe privind îmbunătățirea electivelor de ani
male necesită coordonarea acțiunilor, a eforturilor ce se lac de către consiliile
agricole, trusturile Gostat, conducerile unităților agricole socialiste, pe baza 
unor criterii de apreciere unice, pe baze științifice, spre un scop bine precizat. 
Pentru a vedea ce se tace în prezent și ce trebuie să se întreprindă în continuare, 
în vederea îmbunătățirii calității șeptelului, ne-am adresat mai multor specialiști 
în creșterea animalelor.

Rase de mare productivitate 
adaptate condițiilor locale

Sporirea producției zoo
tehnice este strîns legată 
de extinderea raselor de 
mare productivitate. Pen
tru a se obține efectul 
scontat, se cere ca acestea 
să fie adaptate condițiilor 
din țara noastră. La noi 
există rase de animale 
care, printr-o bună hră- 
nire și îngrijire, pot da pro
ducții mari. Acest lucru 
este demonstrat de realiză
rile a numeroase gospodă
rii de stat și cooperative a- 
gricole. De la vacile din 
rasa Bălțată românească, 
gospodăria de stat Variaș, 
regiunea Banat, a obținut, 
în medie, peste 5 000 1 
lapte, iar cooperativele a- 
gricole din Tomnatec, Ne
rău și altele, din aceeași 
regiune, 3 000 — 3 200 1. 
Experiența acestor unități 
și a altora arată că prin
tr-o alimentație rațională 
și prin aplicarea cu con
secvență a celor mai ade
cuate metode de ameliora
re, și în primul rînd a se
lecției, se poate ridica mult 
potențialul productiv al ra
selor autohtone. în această 
privință sînt concludente 
rezultatele acțiunilor de 
mare amploare întreprinse 
în ultimii ani pentru ex
tinderea raselor de vaci 
Roșie Dobrogeană, Brună 
și altele, a raselor de oi 
cu lînă fină și semifină, a 
raselor de porci pentru 
carne etc.

Dar ce rase să creș
tem cu prioritate, care 
va fi nivelul lor produc
tiv peste 5—10 ani și 
chiar mai mult ? Păre
rile specialiștilor con
sultați au fost unanime 
în a preciza că lucrările 
de selecție trebuie efec
tuate pe rasele noastre 
autohtone, care prin mii 
de cazuri au demonstrat 
că pot ajunge la produc
ții mari, economice. Ce 
trebuie să întreprindem 
în acest scop ?

Iată părerile tov. ing. 
ION MOLDOVAN, director 
în trustul central Gostat:

Consider că este necesar 
mult discernămînt în sta
bilirea numărului de rase 
din fiecare specie, a pon
derii fiecăreia. Părerea mea 
este că, cel puțin deocam
dată, în lucrările de selec
ție să ne concentrăm efor
turile pe însușirile produc
tive de bază ale raselor 
principale autohtone pen
tru ca scopul stabilit să 
fie atins într-un timp cit 
mai scurt. Din cauză că 
specialiștii s-au ocupat cu 
de toate, o mare parte din 
efectivele indigene nu s-au 
ameliorat la nivelul posi
bil și necesar, s-a ajuns ca 
unele rase să fie neglijate 
cu toate lucrările de selec
ție făcute timp de zeci de 
ani. Institutul de cercetări 
zootehnice nu s-a ocupat 
suficient de ameliorarea ra
selor indigene pentru a 
contribui mai mult la ridi
carea calității lor, la ni
velul cerut de econo
mia națională, în timp 
ce s-a orientat spre cre
area de rase noi. Or, 
este mai economic să păs
trăm și să îmbunătățim ra
sele noastre autohtone, îna
inte de a încerca să creăm, 
cu orice preț, rase noi.

Noi am întocmit o hartă 
zootehnică provizorie pen
tru gospodăriile de stat in 
care am pornit de la pre- 
miza că oricare dintre ra
sele de taurine pe care le 
avem, se poate crește în 
condițiile climatice din 
țara noastră. Aceasta, de
oarece s-a extins creșterea 
animalelor în grajduri 

unde condițiile de mediu 
natural acționează foarte 
puțin.

I
 Rezultate foarte bune 

în ameliorarea raselor 
locale au fost obținute 
în regiunea Dobrogea. 
Despre acest lucru a 
vorbit:

Ing. STELIAN DINES- 
CU, vicepreședinte al con
siliului agricol regional Do
brogea :

Este bine să amintim că 
în trecut, în Dobrogea, 
creșterea animalelor se si
tua la un nivel foarte scă
zut. Marea majoritate a 
efectivelor erau neamelio
rate, cu o producție extrem 
de scăzută. Vacile din rasa 
Sură de stepă abia dădeau 
cite 500—600 l lapte pe an. 
Schimbarea acestei situații 
nu a fost deloc ușoară. 
Cooperativizarea agricultu
rii a făcut cu putință or
ganizarea unor ferme mari 
de animale unde să se a- 
plice metode înaintate de 
selecție, furajare și îngri
jire. In condițiile creș
terii simțitoare a nu
mărului de animale pro
prietate obștească (în 1964 
existau de 3,2 ori mai mul
te bovine, de 2 ori mai 
multe porcine și de 1,6 ori 
mai multe ovine decît în 
anul 1959) efectivele de a- 
nimale s-au ameliorat, a 
crescut de la un an la al
tul producția acestora. 
Iată cum au fost obținute 
asemenea rezultate.

Dintre măsurile luate 
pentru îmbunătățirea efec
tivelor se remarcă acțiu

Determinarea procentului de grăsime din laptele pro
venit de la vacile înscrise in registrul genealogic la 

centrul de selecție București
Foto : A. Cartojan

nea de proporții, organiza
tă pe scara întregii re
giuni, și anume, folosirea 
taurilor de mare valoare 
zootehnică prin însămînță- 
rilc artificiale. Această 
acțiune desfășurată cu per
severență timp de mai 
mulți ani a avut ca rezul
tat formarea de cirezi de 
taurine destul de unifor
me, cu un potențial pro
ductiv ridicat, în marea 
majoritate a gospodăriilor 
de stat și cooperativelor 
agricole. De la astfel de 
vaci, cooperativa agricolă 
din Poiana a obținut anul 
trecut o producție medie 
de 3 253 l lapte.

Altă acțiune este merl- 

nozarea oilor. în această 
privință un sprijin prețios 
l-a acordat stațiunea expe
rimentală agricolă Dobro
gea care a livrat un mare 
număr de ovine din rasa 
Merinos de Palas. Lucrări 
de ameliorare au fost efec
tuate și la porcine și pă
sări, îndeosebi pe calea di
fuzării exemplarelor cu po
tențial productiv ridicat.

Aș vrea să subliniez în
semnătatea cu totul excep
țională pe care o are pen
tru ameliorarea efectivelor 
de animale folosirea re
producătorilor cu valoare 
zootehnică ridicată. De ca
litatea și de numărul aces
tora depinde, în cel mai 
înalt grad, dacă fiecare 
nouă generație de animale 
va fi sau nu mai produc
tivă decît cele precedente. 
De aceea, începînd din a- 
cest an, în toată regiunea 
s-a introdus sistemul evi
denței individuale a tauri
lor, vierilor și berbecilor, 
urmând ca treptat să fie 
autorizată numai folosirea 
acelor reproducători pen
tru care se emit certifica
te de origine de către cen
trul de selecție. La noi se 
efectuează testarea a 12 
tauri și 25 de berbeci apar- 
ținînd centrului regional 
de însămînțări artificiale. 
Calitatea produșilor obți
nuți de la aceștia este ur
mărită într-o serie de coo
perative agricole cum sînt 
cele din Topraisar, Viile 
Noi, Limanu, Agigea, Peci- 
neaga, Cobadin și altele.

Consiliile agricole au 
sprijinit cooperativele a- 
gricole să organizeze evi

dența producției, să pună 
la punct evidențele de se
lecție. Gruparea vacilor în 
ferme, pe rase, și după ni
velul producției, a permis 
realizarea unei hrăniri di
ferențiate și potrivirea mai 
bună a perechilor după în
sușirile de bază cum sînt 
cantitatea de lapte, 
procentul de grăsime, 
greutatea și conformația 
corporală etc.

I
Pe ce trebuie pus ac
centul în acțiunea de a- 
meliorare ?

Ing. ELENA OPREA, șe
ful centrului de selecție 
București:

Ameliorarea este un pro

ces complex, de durată. E- 
sențial în desfășurarea lui 
cu bune rezultate este să 
privești în perspectivă, în
trucît efectul măsurilor 
luate în prezent își arată 
roadele peste cîțiva ani. 
Eu sînt de părere că veri
ga pe care n-o stăpînim 
încă este cunoașterea valo
rii ereditare a reproducăto
rilor. Ce folos avem că 
taurii provin din mame 
care au dat 5 000—10 000 l 
lapte dacă ei nu transmit 
la urmași această însușire 
valoroasă! Testarea este o 
acțiune complexă care la 
tauri durează 5 ani. Aceas
tă acțiune a început în ul
timii ani și în țara noas
tră, dar nu se poate spune 
că peste tot i se acordă a- 
tenția cuvenită. Consider 
că rețeaua de selecție este 
încadrată cu un număr 
prea mic de specialiști, că 
trebuie îmbunătățită dota
rea cu mașini de calcul 
statistic pentru valorifica
rea numărului mare de 
date existente. In prezent, 
pe țară sînt înscrise în re
gistrele genealogice peste 
15 000 de vaci. Registrul 
genealogic este cartea de 
aur a zootehniei. Se simte 
nevoia ca animalele înscri
se în aceste registre să fie

Ferme de elită și de înmulțire

I
Cum trebuie organi
zată practic acțiunea de 
ameliorare a raselor de 
animale pentru a se 
obține, în cel mai scurt 
timp, rezultate bune ?

Ing. VASILE TEMIȘAN, 
directorul secției de tauri
ne a Institutului de cerce
tări zootehnice :

In vederea bunei desfă
șurări a acțiunii de ame
liorare a animalelor, ne 
trebuie trei categorii de 
ferme : ferme de elită, de 
înmulțire și de producție. 
în primele vor fi cuprinse 
cele mai valoroase anima
le din fiecare specie și 
rasă. Este absolut necesar 
ca fermele de elită să fie 
încadrate cu ingineri zoo- 
tehniști specializați în 
munca de selecție, cu cu
noștințe cit mai profunde, 
îndeosebi în domeniul ge
neticii. Numai în acest fel 
munca va fi organizată 
după totalitatea principii
lor moderne de ameliorare. 
Este necesar ca în aceste 
ferme să fie folosiți numai 
reproducători testați, pen
tru a putea cunoaște cit 
mai exact valoarea urma
șilor ce vor fi obținuți.

Totodată trebuie bine 
stabilite fermele de înmul
țire a animalelor selecțio
nate. în aceste categorii de 
ferme să fie delimitate 
precis nucleele de selecție 
de cele de producție. în 
prezent, efectivele sînt des
tul de eterogene, ceea ce 
împiedică desfășurarea în 
condiții bune a selecției.

Un alt element de mare 
însemnătate este stabilirea 
precisă a direcției de ame
liorare, a scopului care se 
urmărește. Ținînd seama de 
aceasta, este firesc ca în 
fermele de elită producția 
principală urmărită să o 
constituie reproducătorii 
selecționați din fiecare rasă. 
Această muncă nu este 
privită ca o obligație 
principală a unităților care 
livrează animale de pră
sită. Din această cauză,

Nuclee de selecție 
în fiecare unitate

Concentrarea și spe
cializarea unor unități 
pentru producerea de 
animale de prăsilă cu 
însușiri productive ve
rificate este numai o 
latură a problemelor

Cireada do vaci selecționate la G.A.S. Variaș, regiunea Banat

mai intens folosite, înde
osebi pentru producerea 
reproducătorilor de mare 
valoare zootehnică.

Dr. MIRCEA DOBRO- 
VICI, din Consiliul Supe
rior al Agriculturii:

Organizarea selecției. nu 
a ținut pasul cu extinde
rea însămînțărilor artifi
ciale. Cea mai mare parte 
din numărul de tauri și 
berbeci din centrele de în- 

chiar și în gospodării de 
stat cu efective valoroase, 
totul se rezumă la realiza
rea planului de lapte sau 
alte produse pînă la 31 de
cembrie ale fiecărui an. 
Cu aceasta sarcinile se con
sideră realizate, oamenii 
sînt mulțumiți. Or, ame
liorarea animalelor este o 
acțiune care continuă 
mulți ani și de fapt nu se 
poate considera ca înche
iată niciodată. De aceea, 
cu cit vor fi organizate mai 
repede fermele de elită și 
de înmulțire, desigur în
tr-un număr cu mult mai 
redus față de cele de pro
ducție, cu atît va fi grăbi
tă ameliorarea animale
lor, se va cîștiga un timp 
prețios.

I
Cum trebuie procedat 
concret în organizarea 
fermelor de elită pen
tru a se obține animale 
de prăsilă valoroase din 
fiecare rasă ?

In legătură cu aceasta, 
ing. ION MOLDOVAN, di
rector în Trustul Central 
Gostat, a arătat că în fer
mele de elită trebuie să 
fie concentrate cele mai 
valoroase animale de pră
silă din fiecare specie și 
rasă.

Ele trebuie să aibă un 
înalt grad de specializare. 
Concentrarea și speciali
zarea în domeniul selecției 
oferă aproximativ aceleași 
avantaje ca și în fermele 
de producție. Fermele de 
elită, dotate și utilate la 
nivelul tehnicii actuale, 
lucru posibil prin con
centrarea investițiilor — 
vor trebui să asigure re
producători masculi pen
tru fermele de înmulțire și 
de producție din întreaga 
țară.

Concentrarea animale
lor de valoare în ferme de 
elită este pe deplin posi
bilă, întrucît acestea sînt 
deținute în marea lor ma
joritate de către gospodă-

complexe privind ame
liorarea animalelor. Se 
pune problema: ce să 
se facă în fiecare gos
podărie de stat și coo
perativă agricolă pen
tru ameliorarea efecti

sămînțări artificiale au 
fost aleși pe baza însușiri
lor lor de exterior și a pro
venienței. După părerea 
mea, accentul principal 
trebuie pus pe tehnica de 
ameliorare. Dacă zooteh
nistul ține evidența, întoc
mește și urmărește reali
zarea planului de montă și 
de fătări, dacă toate aces
tea se bazează pe o bună 
cunoaștere a animalelor 
nu se poate să nu aibă re
zultate bune.

riile de stat. De la început 
se simte nevoia stabilirii 
unui standard de perfor
manțe minime pentru fie
care specie și rasă de ani
male, întocmirea unui re
gulament al fermelor de 
elită, cu caracter obliga
toriu.

O a doua cale de îmbu
nătățire a efectivelor de a- 
nimale strîns legată de 
prima este organizarea 
stațiunilor de testare a re
producătorilor pe specii. 
Aceasta ne-ar permite cu
noașterea valorii reale a 
reproducătorilor pe baza 
celui mai sigur criteriu de 
apreciere; felul cum își 
transmit însușirile la ur
mași. Cu toate că însemnă
tatea deosebită a acestei ac
țiuni este recunoscută de 
toți specialiștii și a în
ceput să se aplice în une
le unități, totuși încă nu 
s-a ajuns la o modalitate 
de organizare corespun
zătoare. Va trebui ca în 
cel mai scurt timp po
sibil să se facă testarea 
tuturor taurilor și berbeci
lor folosiți la însămînță- 
rile artificiale și a vieri
lor de reproducție. Aceas
ta va permite ca numărul 
mare de produși obținuți 
prin însămînțările artifi
ciale să aibă un potențial 
productiv ridicat. Or, în 
prezent, în centrele de în
sămînțări artificiale se fo
losesc și reproducători că
rora nu li se cunoaște felul 
în care își transmit însu
șirile la urmași, existînd 
riscul de a merge pe un 
drum greșit.

Un mare avantaj al 
concentrării lucrărilor de 
selecție îl reprezintă 
utilizarea mai eficientă a 
specialiștilor de care dispu
nem, evitarea dispersării 
eforturilor lor. Astfel, se 
poate realiza un înalt grad 
de specializare a cadre
lor, lucru esențial pentru 
aceste lucrări migăloase, 
se va putea aprecia pro
gresul genetic realizat în 
decurs de mai mulți ani.

velor proprii ? Cum să 
fie organizate selecția, 
creșterea animalelor ti
nere, pe ce bază poate 
fi ridicat potențialul 
productiv pornind de la 
efectivele existente ?

Răspunde: IUSTIN PĂU- 
NESCU, inginer zootehnist 
în cooperativa agricolă din 
Limanu, regiunea Dobro
gea :

„Să se facă nuclee de se
lecție in fiecare unitate a- 
gricolă. Noi am organizat 
creșterea diferențiată a a- 
nimalelor după ce le-am 
împărțit în nuclee de se
lecție și nuclee de produc
ție. Avem grupate în nu
cleul de selecție cele mai 
bune vaci care dau cîte 
3 000—5 000 1 de lapte pe an. 
In acest fel chiar dacă nu 
putem crea condiții optime 
pentru toate efectivele, a- 
sigurăm o hrănire cores
punzătoare în orice împre
jurări pentru exemplarele

Dispersarea forțelor
specialiștilor este păgubitoare

Este știut că succesul 
acțiunii de îmbunătăți
re a efectivelor de ani
male este condiționat 
de activitatea cadrelor 
care lucrează în acest 
domeniu. Cum putem 
mări eficiența acestei 
activități ?

Dr. AUREL RADU, di
rectorul secției de porcine 
din Institutul de cercetări 
zootehnice: Este necesar 
să se facă coordonarea e- 
forturilor în acțiunile de 
ameliorare, deoarece în a- 
ceastă privință s-au sem
nalat unele paralelisme pă
gubitoare. Institutul de 
cercetări zootehnice a or
ganizat testarea vierilor la 
stațiunea Săftica din preaj
ma Capitalei. Dar o ase
menea acțiune, care nece
sită investiții costisitoare, 
se află în faza de proiec
tare avansată și în ca
drul trustului Central Gos
tat. Pînă acum însă nu s-a 
analizat problema testării 
în ansamblu pe țară, ce să 
se facă în continuare pen
tru a asigura capacitatea 
și amplasarea optimă a a- 
cestor obiective. Consider 
că fermele de elită cu 1000 
de scroafe preconizate a fi 
organizate în cadrul unor 
gospodării de stat sînt prea 

din nucleul de selecție. La 
fel am procedat și la ovi
ne unde am ales 600 cape
te în nucleul de selecție de 
la care am obținut în me
die peste 7 kg lînă fină. In 
condițiile noastre această 
metodă a dat bune rezul
tate.

Unii specialiști sînt de 
părere că, întrucît nu avem 
în toate unitățile ingineri 
zootehniști specializați în 
probleme de selecție așa 
cum există la Limanu, nu 
se pot obține rezultate la 
fel de bune. Mai există și 
un alt argument: este 
foarte greu, iar în unele 
cazuri aproape imposibil, 
ca cele mai bune animale 
să fie luate de la îngrijito- 

mari, că autorii proiecte
lor trebuie să se gîndească 
mai mult la posibilitățile 
de a preveni eventuala a- 
pariție a unor boli.

Asupra acestui punct de 
vedere nu s-a ajuns la o 
părere unanimă. Este bine 
ca reprezentanții Consi
liului Superior al Agricul
turii să organizeze o te
meinică analiză a proble
melor, să cîntărească ar
gumentele diferiților spe
cialiști, să asigure o largă 
consultare a acestora pen
tru a găsi soluția optimă.

In ceea ce privește co- 
ordorarea și concentrarea 
eforturilor se ridică și alte 
probleme. Dr. CONSTAN
TIN MIHĂILESCU din 
Consiliul Superior al A- 
griculturii. Avem o stațiu
ne centrală de însămîn
țări artificiale foarte fru
moasă. Aici ar trebui să 
lucreze cele mai bune 
cadre de specialiști din a- 
cest domeniu, dar nu se în- 
tîmplă așa. Unii specia
liști în însămînțările ar
tificiale lucrează în ca
drul Institutului de cerce
tări zootehnice, alții în fa
cultăți sau în altă parte. Eu 
cred că acești specialiști 
ar trebui să fie strînși lao
laltă și în felul acesta ar da 
un randament mult mai 

In cadrul anchetei organizate de redacția ziarului nostru 
au fost abordate și alte probleme privind organizarea acțiu
nilor de ameliorare a animalelor. Participanții la discuții au 
subliniat însemnătatea pe care o are ÎMBUNĂTĂȚIREA CON
DIȚIILOR DE MEDIU Șl ÎNDEOSEBI HRANIREA CIT MAI 
ECHILIBRATA A ANIMALELOR FĂRĂ DE CARE NU POATE FI 
CONCEPUTA RIDICAREA PRODUCȚIEI DE CARNE, LAPTE, 
LINA. Aceste probleme vor ii tratate într-un număr viitor
al ziarului.

Rezolvarea multiplelor probleme privind îmbunătățirea 
electivelor necesită — așa cum se subliniază în raportul C.C. 
al partidului la Congresul al IX-lea al P.C.R. — concentrarea 
eforturilor specialiștilor care lucrează în domeniul creșterii 
animalelor, coordonarea mai bună a acțiunilor întreprinse 
de diferite Departamente și unități, stabilirea unui plan de 
măsuri pe mai mulți ani, urmărirea cu perseverență și conti
nuitate a realizării scopului propus, a standardului de per
formanțe fixate pe mai mulți ani la fiecare specie șl rasă.

Pagină organizată
de ing. C. BORDEIANU

rii care le-au crescut și si 
fie grupate la un loc. A- 
tunci care este soluția cea 
mai bună ? Următoarea pă
rere aparține tov. IULIUS 
ILCA, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional 
Sînnicolau Mare :

Cea mai bună cale de re
zolvare a acestei probleme 
este crearea nucleelor de 
selecție care să cuprindă 
animale tinere provenite de 
Ia cele mai valoroase efec
tive matcă. Sîntem pe cale 
de a rezolva această pro
blemă în felul arătat. Pri
mele nuclee de selecție au 
și fost formate la coopera
tivele agricole din Variaș, 
Biled și altele.

mare decît atunci cină ac
ționează dispersat. Din a- 
ceastă concentrare de ca
dre ar rezulta și un sistem 
mai unitar de gîndire, con
cluzii mai bine fundamen
tate, care să contribuie la 
îmbunătățirea activității de 
pe teren.

Mai există și o altă pro
blemă, spune dr. CON
STANTIN ȘTEFĂNESCU, 
directorul secției de ovine 
din Institutul de Cercetări 
Zootehnice. O parte din
tre cadrele care au fost 
trimise la specializare în 
străinătate nu mai lucrea
ză în domeniul respectiv. 
Or, pentru specializarea lor 
s-au cheltuit bani de a că
ror recuperare nu se ocupă 
nimeni. Ar trebui să existe 
obligativitatea ca cei tri
miși la specializare, în di
ferite țări, la întoarcere să 
fie puși să lucreze în do
meniul respectiv, cu ma
ximum de randament, să 
împărtășească și altora cu
noștințele dobîndite. De ce 
se întîmplă așa? Pentru că 
la noi există obiceiul ca 
oamenii să știe de toate în 
loc să fie specializați pe 
un domeniu pe care să-l 
cunoască la perfecție, în 
care să lucreze cu dragos
te și să dea randament 
maxim.
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7. Asurnazirpal 
la vânătoare

orașul cățărat 
pe st î n c i

| Știați că...
pentru a atrage cit mai multi tu- 
riști municipalitatea din Lisabo

na a dat dispoziție ca tramvaiele 
moderne să fie înlocuite cu cele 
care circulau la începutul secolu
lui ? Pentru a păstra și mai bine 
„patina vremii" conductorii, pre
cum și toate persoanele care de
servesc acest mijloc de transport 
vor fi îmbrăcați în costume de e- 
pocă...

Acad. prof. G. OPRESCU

Lărgind sfera analizelor noastre 
estetice, în ultimul nostru articol 
am ales o operă capitală din 
vechea artă a Orientului : bustul 
reginei Nofretete, executat în E- 
gipt în secolul al XIV-lea înaintea 
erei noastre.

Un tot atît de înalt grad în de- 
sâvîrșirea artistică a fost atins 
și de altă mare artă orientală, de 
cea asiriană, însă într-o operă 
ceva mai nouă decît cea anali
zată în articolul trecut. Asiria se 
dezvoltă pe malul Tigrului, în te
ritoriul cunoscut sub numele de 
Mesopotamia, adică mărginit de 
cele două mari fluvii sud-asiatice, 
Tigrul și Eufratul. Puține regiuni 
ale lumii vechi sînt mai interesan
te de studiat decît Mesopotamia. 
Cultura care se dezvoltă aici șl 
care este de o foarte veche ori
gine e destul de omogenă, căci 
se transmite de la băștinași la 
cuceritori, de mai multe ori în 
al treilea și al doilea mileniu îna
intea erei noastre, distingîndu-se 
printr-o trăsătură de forță și de 
grandoare, și printr-o execuție, 
ieșită dintr-o îndemînare manua
lă cu totul excepțională. Aceasta 
face ca, pe alte tărîmuri decît în 
Egipt, ea să se ridice la culmi 
tot atît de înalte.

Nicăieri în arta acelor milenii 
nu s-au produs anume opere mai 
remarcabile din punctul de ve
dere al calității artistice, poa-

contemporane egiptenilor și me
sopotamienilor, cum ar fi chine
zii, japonezii, indienii, tot asiati
ce, asirienii sînt mai ales simțitori 
la ceea ce este aspru, viguros, 
expresie a puterii fizice și a cu- 
îajului neînvins. S-ar putea chiar 
zice că, dacă redarea înfățișării 
unei umanități puternice, a as
pectelor anatomice, însoțitoare de 
orice efort fizic, a mai fost egala
tă în arta vechilor popoare, cea 
a redării animalului de către asi- 
rieni a rămas, nu numai în vre
mea lor, dar pînă astăzi, neîntre
cută. Poate numai la Barye, în 
secolul al XIX-lea, găsim aceeași 
forță în expresie, aceeași preci- 
ziune în cunoașterea animalelor, 
adică același adevăr, ca la asi- 
rieni. Calul, de pildă, pe care îl 
călărește Asurnazirpal, cel al în
soțitorului care ÎI ajută la vînă- 
toare, denotă o familiarizare de- 
săvîrșită cu fiecare detaliu din 
trupul animalului. Toți mușchii sînt 
marcați și subliniați puternic și 
precis. Avem exact impresia nu 
numai a avîntului vertiginos al a- 
nimalului, dar al întregului apa
rat mușchiular cu care își va sus
ține acel avînt. Mai putem adău
ga că în arta asiriană, la fel de 
exactă este redarea, nu numai a 
calului, animal iamiliar unui po
por mereu în războaie, dar și a 
altor animale, cu care sculptorul 
era mai puțin obișnuit, cu leul de

• Fluviu! uman la gara Central: cîți km se poate merge agățat 
cu o mînă ? • Reclamele d-lui Stern și realitatea • „Senhor, ajută-mă 
dacă nu vrei s-ajungi ca mine!0 • Pe Copacabana și la churascheria
• Priveliște aeriană

te tocmai pentru că ele n-aveau 
direct intenția să fie opere de 
artă, ci răspundeau necesităților 
obișnuite ale vieții. Așa sînt cele 
din pămînt ars, pe care le întîl- 
nim în toată această regiune timp 
de mai multe mii de ani, și a că
ror tehnică se transmite mai de
parte și în era noastră, o dată cu 
apariția mahomedanismului. în
sușirea predominantă care ca
racterizează ceramica de aici, 
este că ea are pretenții modeste, 
căci este destinată vieții zilnice, 
constituie o parte din mediul nor
mal ce înconjoară viața tuturor, 
de la cei simpli, pînă la stăpîni- 
torii popoarelor. Vase de tot 
felul de pămînt ars și decorat 
în fel și chipuri în culori, nu ieșite 
din vopsea, ci provenite din sub
stanțe care și-au cîștigat aspec
tul lor fermecător prin topire, deci 
capabile să reziste timpului, ori 
decorații murale de mari dimen
siuni, de pămînt ars și colorat 
după același procedeu, însă în 
relief, ori plăci care să acopere 
pardoseala — nici o altă regiune 
geografică nu ne-a lăsat exem
plare de calitatea celor găsite în 
Mesopotamia.

Locuitorilor de acolo le lipsea 
însă piatra, roca, așa încît pu
țina sculptură veritabilă pe care 
o avem de la aslrieni șl babilo
nieni este nu în piatră, nici în 
marmură, ci rareori In diorit, ob
ținut cu mari dificultăți, ori mai 
întotdeauna în alabastru, sau în- 
tr-un fel de calcar cretos.

Așa este opera la care ne vom 
opri astăzi și care reprezintă pe 
Asurnazirpal, regele asirienilor 
(secolul al IX-lea înaintea erei 
noastre) la o vînătoare de lei, a- 
vîntîndu-se călare pe un cal în 
galop, sculptat pe o placă de 
alabastru. Ceea ce ne izbește în 
această sculptură găsită la Ni- 
nive este forța irezistibilă, impe
tuozitatea și elanul pe care ar
tistul a știut să le insufle acestei 
scene, destul de frecventa în arta 
asiriană, dar nicăieri ajunsă la 
perfecțiunea pe care o întîlnim în 
acest exemplar

Spre deosebire de arta egip
teană și do arta altor popoare

pildă. în volumul publicat de Edl- • 
tura Propilae, în care se vorbește 
de asirieni, sînt reproduse două 
imagini sculptate, tot pe plăci de 
alabastru, din Muzeul Britanic : 
una reprezintă un leu rănit de 
moarte, care expiră vărsînd sin
ge, și alta, poate încă mai impre
sionantă, o leoaică, izbită de să
geți în șira spinării, și paralizată 
din pricina distrugerii măduvei 
din coloana vertebrală. Observa
ția artistului este atît de justă și 
execuția atît de desăvîrșită, încît 
parcă auzim răgetul animalului 
rănit, simțim inerția totală a în
tregii părți a trupului, dincolo de 
locul unde pătrunseseră săgețile.

Regele poartă costumul obiș
nuit de sute de ani în Asiria, 
strîns pe trup, în partea lui de 
jos cu o fustă, împodobită cu 
ciucuri care, pornind de jos îl 
înconjoară, oprindu-se către mij
loc. Partea dreaptă a torsului este 
goală. Părul și barba au fost su
puse unor operațiuni complicate 
de aranjare. Ele au devenit ne- 
numărați cîrlionți, foarte cu aten
ție aranjați, din care o parte a- 
tîrnă îndărătul capului, căzînd în 
jos peste ceafă, alta pe creștet și 
în frunte, sau, în ce privește bar
ba, în partea de jos a figurii. A- 
cest fel de ornamentare este atît 
de mult pe gustul poporului, în
cît îl regăsim oriunde apar fire 
de păr mai lungi, pînă șl în coa
ma și coada calului. Totul este 
însă realizat cu o vigoare atît de 
impresionantă și cu un desen pu- 
nînd în evidență detaliile carac
teristice atît de precis, încît unul 
din autorii care descriu această 
scenă poate vorbi de amintirea 
desenelor și sculpturilor lui 
Michelangelo.

Arta mesopotamiană, fie ea 
practicată de asirieni, de babilo
nieni sau de urmașii acestora, 
decade încetul cu încetul, dar 
în ce privește obiectele uzua
le, țesăturile și vasele de pă
mînt smălțuit, ea se transmite mai 
departe timn de încă multe seco
le, o regăsim în admirabila cera
mică și în țesăturile întregului 
Sud al Asiei musulmane.

Gara este un fel de vitrină a ori
cărui oraș. Sînt gări mici, pustii, ur
gisite, unde nu se oprește nici un 
tren de persoane, iar salutul solemn 
și important al șefului, cu mîna înțe
penită reglementar la cozorocul 
caschetei, rămîne etern neobservat, 
izolat și ridicol la poalele bolizilor 
nepăsători. Sînt apoi gările marilor 
orașe, în neîncetată agitație, cu res
taurante, 
chioșcuri cu ziare și mîncare, mega
foane — un adevărat oraș în mi
niatură.

Nu credeam, deci, că aș mai putea 
afla mare lucru despre acest simb.ol 
al cosmosului și al vieții fiecăruia 
dintre noi, mecanism implacabil al 
„plecărilor”, „sosirilor", „așteptări
lor”... Și totuși...

Nu știu bine dacă la gara „Cen
tral" ♦) din Rio de Janeiro, la unul 
din capetele marelui bulevard Getu- 
lio Vargas, m-a condus neobositul 
nostru prieten, Cruzeiro do Sul, 
sau, mai de grabă, ne-a purtat, pe 
el și pe noi, curentul amazonic al 
miilor de oameni care, de pe toate 
străzile orașului, se concentrează, 
fierbe, clocotește, se rostogolește 
spre seară în această direcție.

Oricine a nimerit vreodată într-o 
mare înghesuială a încercat, la 
cea mai mică mișcare, spaima de 
a nu fi strivit. Aici lucrul cel mai 
cumplit este să încerci să te oprești, 
să găsești un punct de reper, să-ți 
cauți tovarășii de drum, să nu te ră
tăcești... Nu-ți rămîne decît să te cu
funzi în torent, să te lași dus de 
această goană nebună. Fluviul ome
nesc se revarsă furios, se prăvale spre 
treceri subterane. Mersul se înceti
nește, presiunea se întețește, 
fă, de lîngă zid izbucnesc 
lamentări, bocete, vociferări 
sive. Zeci de cerșetori, lipiți 
rele, etalați în cărucioare, îndreaptă 
spre noi mîini ciunge, picioare mîn- 
cafe de lepră, cranii pline de răni 
purulente, trezind spaimă și vid în 
jurul lor, cu toată înghesuiala.

Ne luăm inima-n dinți și o pornim, 
făcîndu-ne loc cu coatele, spre capul 
îndepărtat al peronului. In dreptul 
nostru, pe peronul de alături, se 
mișcă prudent o patrulă : cinci po
lițiști, cu cămăși kaki deschise, pan
taloni lungi, bufanți, cu jambiere
scurte, căști de oțel bombate, de
culoare albastră. Toți țin mîinile pe 
tocul pistolului, merg în formație
strînsă. N-am văzut, de altfel, în
foată gara un singur polițist aventu- 
rîndu-se singur. Nu cred că se tem 
de hoții de buzunare... Mai degrabă 
nu sînt la largul lor în mijlocul mul
țimii pe care o simt ostilă.

Am răgazul să mă uit mai de a- 
proape la oamenii printre care ne 
strecurăm : muncitori de pe șantie
rele de construcții, cu hainele mîn- 
jite de var și femei cu cîte doi-trei 
copii firavi cu priviri flămînde ; 
chipuri scofîlcite, nerase de mult, ale 
unor inși care caută zadarnic orice 
fel de muncă. Mulți sînt negri — 
pătură majoritară a populației oriunde 
e sărăcie și mizerie. Mai fiecare strin
gs la piept un pachețel cu de-ale 
gurii pentru cei mulți, de acasă, slabi, 
băfrîni, neputincioși. Mulți sînt obo
siți de moarte, au cearcăne, abia se 
țin pe picioare, dar nici unul nu se 
așează. Toți așteaptă ceva..., fiecare 
încearcă să ocupe un loc mai bun, 
lîngă marginea peronului, privirile 
sfredelesc întunericul neliniștite.

La capătul peronului, din întîmpla- 
re surprindem trei „planuri”, în lim
baj cinematografic ; iată un tablou 
care nu are nevoie de comentariu : 
copiii spectrali ghemuiți lîngă o ne
gresă bătrînă, stinsă, pergamentată ; 
în spatele lor, pe alt peron, grupul 
de polițiști, strîngînd pistoalele în 
mîini ca să-și dea senzația forței, dar 
respirînd stînjenire și teamă, iar în 
fund, deasupra ultimului etaj al unui 
„zgîrie-nori", uriașele reclame lumi
noase, în toate culorile curcubeului, 
pentru produsele lui H. Stern : 
mous 
jewelry, hand-fashioned to your per
sonal taste, is internationally famous 
for its reasonable prices’... ,,es inter- 
nationalmente famoso por sus precios 
razonables’ („vestit pentru gemurile 
și bijuteriile sale de înaltă calitate, că
ruia i-a mers faima pe iărîm interna-

prăvălii de tot felul,

Deoda- 
fipete, 
agre- 

de pe-

„fa- 
for its quality gems and

*) „Estacao Pedro II" — stația cen
trală de cale ferată din Brazilicț.

Nestor IGNAT

țional pentru prețurile sale rezona
bile”...) „Precios razonables I” Oame
nii sărmani, de aci, de pe peroane 
nu știu însă să citească reclamele 
d-lui Sfern, nici nu-i interesează ulti
mul tip de „Dodge”. Nici măcar ști
rile transmise de un jurnal luminos 
alăturat, despre cursul dolarului.

înainte de a fi văzut ceva, simțim
— după freamătul brusc al mulțimii
— că se apropie momentul hofărîtor : 
în gară și-a făcut apariția primul tren, 
un șir lung de vagoane mohorîte. 
Vacarmul a încetat. Acum nimeni nu 
mai are timp nici să țipe, nici să în
jure. Fiecare mișcare trebuie calcu
lată bine, fiecare poziție ocupată din 
timp — speculată la maximum. Multe 
se pot schimba însă în ultima clipă, 
lupta e crîncenă, cîștigă cel mai pu
ternic. Femeile cu copii, care și-au 
cucerit locuri chiar la marginea pero
nului, sînt îmbrîncite, răsturnate înfr-o 
clipă. Trec, călcînd peste trupuri, 
bărbați în toată firea, fără să se uite, 
fără să asculte, oameni necăjiți, care 
știu ce-i sărăcia și suferința, dar care, 
dacă pierd acest tren, mîine nu vor 
mai ajunge la lucru, vor fi poate 
azvîrliți pe drumuri (sînt mii cei care 
le pîndesc bucățica de pîine), vor 
lăsa muritori de foame cîrdul de co
pii bolnăvicioși care-i așteaptă acasă, 
după o zi de flămînzeală, în cine știe 
ce „bario* sărman, la zeci de kilo
metri depărtare. După primul asalt 
pe uși, pe ferestre, pe acoperișul va
gonului, bîjbîind în beznă în căuta
rea unei bănci, a unui colț mai ferit, 
cei care au reușit să se suie au de
venit mai îngăduitori, ajutîndu-i să 
intre în vagoane și pe cei rămași 
pe peron, stîlciți în picioare, cu hai
nele rupte, 
minute de la 
gară și drama 
poate schimba 
să-și apere cu 
Pentru fiecare 
seamnă înghesuială cumplită, căldură 
înăbușitoare, plină de miasme sau 
chiar de sînge, posibilitatea ca în- 
tr-un ciorchine de oameni să te prinzi 
cu mîinile de pervazul de sus al ușii 
și cu un vîrf de picior de vreo ieși
tură a vagonului, pentru fiecare acest 
loc, pe care altfel nu și l-ar dori ni
meni, înseamnă acum mai mult decît 
orice.

— Pînă la casele lor oamenii aceș
tia fac cu trenul vreo oră și trei sfer
turi... — se aude de alături vocea 
mereu calmă, dar cu o umbră de 
amărăciune, a lui Cruzeiro do Sul. Și 
asta, de două ori pe zi : mîine, în 
zori, pornesc din nou la drum. Cine 
pierde trenul și-a pierdut, poate, și 
locul de muncă. La opt ore de mun
că se adaugă, numai pentru drum cu 

la gară, alte

N-au trecut cinci 
intrarea trenului în 

s-a sfîrșit. Nu se mai 
nimic : fiecare e gafa 
dinții locul cucerif. 
acest „loc”, care in

trenul, pe jos pînă 
șase ore.

— Și nu-i nimic de
Cruzeiro ridică din 

ceput, lumea a fost cuprinsă de furie 
și a distrus cîteva vagoane. A inter
venit poliția. Apoi oamenii s-au re
semnat și se bat să înhațe măcar o 
fărîmă de loc în vagoane, undeva în 
beznă, fără aer... Vagoanele, umplute 
de trupurile celor agățați de o parte 
și de alta, pornesc încet în noapte, 
întunericul le dă un aer tragic. Nu, 
nu numai întunericul, ci — mai ales 
— încărcătura 
dată, adunînd 
nie...

— Uita|i-vă,

făcut ? 
umeri. La

umană, tăcută, încor- 
în adînc dureri, mî-

ne îndeamnă Cruzeiro 
— gara a rămas fără acoperiș. Cînd 
începe anotimpul ploilor, peste neno- 
rocifii aceștia se revarsă și potopul. 
Un grup s-a strîns la un colt al pero
nului : băfrîni care n-au mai izbutit 
să se urce în tren. Iși vor petrece 
noaptea pe peron. Numai ochii li se 
mișcă pe fefele încrețite, tăiate în 
piatră, urmărindu-ne atenji. De lîngă 
zidul cerșetorilor se aud țipete : 
„senhor, senhor. Ajută-mă, dacă 
vrei s-ajungi ca mine I"

Pe marile bulevarde circulafia 
mai potolit la ora aceasta. Dar 
Avenida Atlantica, sute de mașini 
croiesc drum cu aceeași viteză ame
țitoare, depășindu-se prin dreapta ca 
și prin stînga, năpustindu-se în orice 
spațiu gol ce apare în acest șuvoi 
de metal în care orice ezitare poafe 
fi fatală. Din zori pînă noaptea fîr- 
ziu, plaja Copacabana — foarte largă,

nu

s-a 
pe 
ÎȘi

prinsă înfr-un arc de mai bine de 6 
kilometri — este plină de lume.

De-a lungul plăjii, îngrămădite u- 
nul lîngă altul, defilează hotelurile 
cu opt-zece etaje : Miramar, Excel
sior, California. Marele lux este însă 
hotelul Copacabana — imitînd arhi
tectura palas-urilor de pe Coasta de 
Azur, cu grădini pe terase și vaste 
săli în marmură și oglinzi pentru 
recepjii. Apartamentele rezervate se 
întind pe etaje întregi deservite de 
„șambelani” zîmbitori, cu fireturi și 
epole|i de aur ; spre ,,night-club”, 
perechi elegante — bărba(i în fracuri 
scurte, albe — femei zîmbind stereo
tip, totul amintind filmele de duzină, 
menite să învioreze searbădă existen
tă a micului

Luăm masa 
cific brazilian 
un local în

burghez.
înfr-un restaurant spe- 
— churascheria, adică 

care se mănîncă chu-

rascho — hartane mari de carne de 
vacă, de porc, de berbec, fripte bine 
pe o frigare pantagruelică. „Churas
cheria do Lana” are aerul restauran
telor cu grădină din România, sea
mănă mai ales cu cele din Constanța. 
E bine, vremea s-a răcorit, dar în 
minte stăruie încă imaginile de coș
mar de acum cîteva ore : cîți kilo
metri se poate merge oare agățat de 
tren cu o mînă și un vîrf de picior I 
Cîți au căzut oare, cîți vor cădea și 
în noaptea asta îmbătătoare ?

Simțim nevoia unui alf peisaj puri
ficator. Călăuza noastră ne sfătuiește 
să urcăm pe Corcovado, înalt abia 
de 1000 de metri, dar părînd enorm 
în mijlocul acestui oraș care a crescut 
în luptă cu stînca și cu marea, cuce
rind pămînt palmă cu palmă.

Pe vîrful muntelui, măturat de norii 
leneși care plutesc foarte jos, ajungi 
cu mașina după un urcuș greu, gîfîit, 
pe serpentine prăpăstioase. De sus ți 
se deschide o priveliște aeriană a o- 
rașului uriaș, agățat de stînci, cloco
tind departe, cu blocurile sale de 
zeci de etaje, licărind în beznă, cu 
miile de mașini în goană nebună, 
neputincios la această distanță și to
tuși înfricoșător In măreția lui de 
lume crescută anarhic.

Scoici fosile

Letopisețul
vieții «?

y ----------

j dr. Victor 
CORVIN PAPIU

jv, expedierea șl primirea scrlsori- 
lor „post-restant" se practică 

de peste 450 de ani ? Pe vremea 
aceea, o călătorie din >'iropa in 
India dura un an întreg, far răs
punsul la o scrisoare expediată 
din Europa tn Orient sosea la doi 
ani după plecarea corăbiei care o 
transporta. Pentru a reduce acest 
termen, navigatorii iși lăsau scri
sorile pe malul anumitor golfuri 
sub niște dale de piatră denumite 
„pietre poștale". Pe aceste pietre 
era săpat numele expeditorului, 
portul în care trebuia să ajungă 
mesa|ul șl indicații precise cu pri
vire la adresă. Această practică 
a fost inițiată de navigatorii fran
cezi. Cea mai veche „piatră poș
tală" se află într-un muzeu din 
Capetown și se crede că datează 
din 1503.

■ Ungă orășelul algerian Sidl-bel-
Abbes există un lac a cărui 

apă poate fl folosită )a Acri» ca 
orice cerneală 1 Producția de cer
neală este asigurată de cele două 
rturl care se varsă tn lac, unul 
bogat tn săruri de fler și celălalt 
contintnd produse de putrefacție 
vegetală. Amestecul acestor ape 
dă o soluție foarte asemănătoare 
cu cerneala.

■ longevitatea omului este în 
creștere? în timpul romanilor, 
vtrsta medie, socotită după pietre

le funerare, era de 20—.30 ani. Tn 
evul mediu, tn clasele avute din 
Anglia vtrsta medie nu trecea de 
33 de 
die a 
ani.

ani. în prezent, vtrsta ne
oamenilor este de 68—-69

Hnr Insula Hvar — locul cel mal 
™tnsorit al Iugoslaviei — pen
tru atragerea turiștilor hotelurile 
oferă S0 la sută reducere de cîte 
ori plouă sau e ceață mal mult 
de trei ore ? în caz că ninge, 
găzduirea e gratuită, cu mtncare 
cu tot, și se adaugă o sticlă de 
vin.
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sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea, e grăitoare în această 
privință. Descoperind lîngă 
Oeningen oasele fosilizate 
ale unei salamandre uria
șe, naturaliștii fixiști ai 
vremii au susținut că ele 
nu reprezintă altceva decît 
resturile, rămase de la po
topul biblic, ale omului de
căzut din pricina păcate
lor... Imaginația a dat și 
nume (bineînțeles lati
nesc...) presupusei ființe o- 
menești: 
tristis 
tristul martor al potopu
lui”.

„Homo diluvii 
testis" — „omul,

au 
ale 
în 

ale

Cercetări 
au dovedit 
fosila unui 
a trăit pe 
în urmă cu 
lioane de ani.

ulterioare 
că era vorba de 
batracian care 

planeta noastră 
vreo 200 de mi-

Au trecut cîteva secole 
de cînd marele artist și 
savant al Renașterii, Leo
nardo da Vinci, observa 
prinse în stîncile colinelor 
Florenței resturi de scoici 
și melci. Mintea învățatului 
a emis ipoteza că aceste 
cochilii sînt vechi rămășițe 
ale vieții care a existat 
cindva în mările care aco
pereau aceste locuri. Cînd 
mările s-au retras, ele 
lăsat în urmă mărturii 
vieții care se dezvolta 
ele. Cochiliile — urme
unor vieți de mult dispă
rute? Pe atunci ideea pă
rea multora îndrăzneață, 
de-a dreptul eretică. După 
părerea învătaților scolas
tici, aceste cochilii nu re
prezentau decît „luduș na
turae”, simple jocuri și 
capricii ale naturii, care 
nu dovedeau și nu puleau 
dovedi nimic. Și, cine știe 
ce s-ar fi întîmplat, dacă 
îndrăznețul Leonard nu 
s-ar fi bucurat de priete
nia și protecția lui Cezare 
Borgia...

Om al unor vremuri de 
Renaștere, Leonardo da 
Vinci ducea mai departe 
intuiția unor învățati ai 
antichității (e de ajuns să 
pomenim numele lui Xe
non, Slrabon, Herodot sau 
Arislotel), despre rolul de 
martor al unor resturi ce 
se găsesc în pămînt. în a- 
devăr, învățații menționați 
au încercat — cu mijloa
cele vremii lor — să-și 
convingă contemporanii 
că, cercetînd fosilele (de la 
latinescul fossilis—dezgro
pat, scos din pămînt), pu
tem afla lucruri dintre cele 
mai pasionante (și cum s-a 
văzut mai tîrziu și folosi
toare) despre trecutul ani
malelor și plantelor, în 
fond despre evoluția vieții 
pe pămînt, și chiar despre 
evoluția scoarței globului.

Paleontologia (din gre
cește : paleos—vechi și lo
gos—știință), disciplina
care se ocupă cu studiul 
fosilelor, a luat naștere pe 
încet și a avut de înfrun
tat multe greutăți. O întîm- 
plare petrecută tîrziu, spre

Sarcofagurile 
de chihlimbar

Vedere din Rlo : plaja Copacabana

Există diferite feluri 
fosilizare. Adesea, pe 
mul Mării Baltice cei 
extrag chihlimbarul au 
prize dintre cele mai 
cute. Ei găsesc — aseme
nea unor mumii îmbălsăma
te în rășină — insecte, pă
ianjeni, fulgi de păsări, păr 
de mamifere și chiar cite 
o șopîrlă mică, păstrate in
tacte în transparenta chih
limbarului. Toate aceste 
viețuitoare sau resturi de 
viețuitoare au fost desigur 
prinse în torentele de ră
șină revărsate pe pămînt 
din speciile de brazi — 
neamuri ale pinului de azi 
— ce creșteau în alte vre
muri pe țărmul Balticii. 
Chihlimbarul nu este decît 
această rășină fosilizată.

Fosile ale unor animale 
mari gigantice care au 
populat cîndva respective
le meleaguri s-au găsit în 
ghețurile veșnice ale Sibe
riei. Aici s-a dat peste ma
muți întregi atît de perfect 
conservați, încît păreau să 
fi murit doar cu cîteva 
zile în urmă.

Dar cel mai obișnuit mod 
de fosilizare îl constituie 
înglobarea resturilor de or
ganisme în masa sedimen
telor depuse în apele în 
care au trăit organismele 
respective. în calcarul peș
terilor se găsesc încrusta
te oase de urși și de alte 
animale care au trăit aici în 
perioada quaternară — 
contemporani omului pri
mitiv. De aici interesul 
mare pe care îl reprezintă 
urmele fosile descoperite 
în grote sau peșteri, sau 
pur și simplu în pietrele 
aparținind diferitelor epoci 
geologice.

de 
țăr-

ce 
su r- 
plă-

Reciti de corali
în Apuseni,..

Care dintre noi fiind 
mare n-a adunat măcar o 
dată cîteva scoici î Pre
zenta lor nu miră pe 
nimeni. Mal de mirare 
este să găsim scoicile 
diverselor viețuitoare ma
rine la sute de km depăr
tare de mare — ca, de pil
dă, In Dealul Melcilor din 
Apuseni, sau în calcarele 
din jurul Clujului. Cerce
tările au dus la concluzia 
că, pe vremuri, marea se 
întindea pînă aici. Era o 
mare caldă (cam cum e 
azi Medilerana) care, re- 
Irăgîndu-se, a lăsat tn ur-

la

mă miriade de viețuitoare. 
De-a lungul multor milenii, 
prin cimentare cu diverse 
substanțe, acestea au alcă
tuit rocile de astăzi.

Nu o dată imaginația ne 
este solicitată de romanti
cele insule de corali, mi
nuni albe tîșnite parcă din 
spuma mărilor și oceane
lor calde. Ele nu sînt alt
ceva decît imense îngră
mădiri ale coralilor, ani
male cu scheletul de cal
car. Miliarde și miliarde de 
animale mărunte adunate 
în colonii alcătuiesc recitii 
coralieri dispuși uneori în 
adevărate arhipelaguri ce 
se întîlnesc in Pacific, în 
largul Oceanului Indian, în 
Narea Caraibilor... Dar cu 
imaginația înflăcărată de 
frumusețea și depărtarea 
exotică, uităm că avem co
rali la noi acasă I în ade
văr, Piatra Craiului, Pietre
le Doamnei din Rarău sau 
stîncile prăpăstioase pline 
de peșteri și poline din A- 
puseni (Padeș, Cetățile Po
norului, Cetatea Rădesei) 
nu sînt altceva decît vechi 
recifi, formați de 
care trăiau acum
milioane de ani în mările 
calde și bine aerisite ce 
acopereau țara noastră.

coralii
50—80

.Sequoia la
poalele Parîngului

Astăzi nu numai că nu 
mai considerăm fosilele ca 
simple „jocuri ale naturii”, 
dar am adunat destule date 
ca să răspundem la tot fe
lul de Întrebări în legătu
ră cu ele. De pildă, ce s-a 
întîmplal cu substanța vie 
— carnea, grăsimile și ce
lelalte materii organice din 
corpul plantelor și anima
lelor care au populat fos
tele mări ? Dacă după 
moarte ele au ajuns în ba
zine sau medii aerisite, 
materiile organice s-au 
distrus prin putrezire. Dacă 
însă ele s-au acumulat în 
bazine închise, fără oxi
gen, au început o îndelun
gată și pasionantă aventu
ră — o nouă viață am pu
tea spune. Din transforma
rea acestor substanțe, în 
decursul erelor geologice, 
au rezultat petrolul, gazele 
naturale, asfaltul. Din pă
durile timpurilor străvechi, 
transformate sub strate de 
sedimente, au luat naștere 
zăcămintele de cărbuni. A- 
șadar, procesului de fosili- 
zare al materiilor organi
ce îi datorăm multe dintre 
marile bogății ale lumii

$i alte substanțe, pe care 
omul a învățat să le fo
losească de-a lungul exis
tenței sale istorice, se da- 
toresc fosilizăril. Astfel 
este diatomitul — substan
ță dură, poroasă, care ser
vește ca izolator sau ca a- 
braziv sau jaspul, colorat 
în roșu, verde, galben, din 
care în Orient se fac o- 
biecte de artă.

Studiind fosilele, paleon
tologii pun nu o dată la 
îndemîna geologilor date 
care îi ajută pe aceștia la 
descoperirea unor noi ză
căminte minerale de cea 
mai mare importanță. în a- 
celași timp, fosilele alcătu
iesc un adevărat letopiseț 
al pămîntulul dîndu-ne po
sibilitatea să reconstituim 
cu destulă fidelitate înfă
țișarea și configurația vie
ții pe diferite trepte ale

evoluției et și chiar vîrsta 
și înfățișarea scoarței pă- 
mînlulut. Studiul cărbune
lui fosil din bazinul Petro- 
șenilor a dus la concluzii 
de-a dreptul uluitoare. A- 
cum 30—40 de milioane de 
ani, aici creștea arborele 
de scorțișoară (care azi se 
dezvoltă în părțile Japo
niei), înverzea bradul To- 
xodium (care crește în zi
lele noastre pe malurile a- 
pelor mexicane), se înălța 
sequoia, copacul uriaș, care 
trăiește mii de ani (și pe 
care îl mai Întîlnim astăzi 
doar în pădurile Americiî 
de nord). în timpuri recen
te pentru noianul vremu
rilor geologice, adică în 
terțiar, pe țărmurile noas
tre foia o lume animală a- 
semănătoare celei din Afri
ca de nord. Pe aici zburdau 
gazelele și căprioarele, tro
păiau rinocerii, caii sălba
tici, elefanții uriași...

în multe colțuri ala lu
mii, urmele găsite în peș
teri sau numai urmele im
primate pe lespezi au dat 
posibilitatea reconstituirii 
înfățișării unor animale de 
mult dispărute.

în muzeele din Belgia se 
păstrează — reconstituite 
— scheletele extrem de 
bine conservate ale unor 
reptile uriașe. Animalele 
străvechi aveau uneori di
mensiuni impresionante. 
Dovadă stă, printre altele, 
și scheletul elefantului de
numit „Dinotherium gigan- 
tissimum”, descoperit în 
tara noastră în comuna 
Mînzați, nu departe de Bîr- 
lad, si expus la muzeul 
„Gr. Antipa" din București. 
Denumirea de „gigantlssi- 
mum" nu este deloc exa
gerată, de vreme ce acest 
elefant era cam de patru 
ori mai mare decît cei care 
trăiesc în zilele noastre.»

Inviați după 200 
milioane de ani!

Uimitor este faptul că în 
ultima vreme știința a în
ceput să descopere și să 
pună în evidentă ceea ce, 
pe drept cuvînt, putem 
numi fosile-vii. Vorbeam 
înainte despre formarea u- 
nor zăcăminte minerale fo
sile. Trebuia să adăugăm 
că la formarea unor ase
menea zăcăminte (petrol, 
gaze, sulf, unele depozite 
de fier și mangan etc.) un 
rol de seamă l-au jucat 
cele mai mici viețuitoare 
cunoscute pe pămînt — 
bacteriile. De curînd, Ingi
nerul sovietic Nikolai Ciu- 
dinov a făcut o descope
rire surprinzătoare. Stu
diind săruri de potasiu, a 
căror vechime e evaluată 
la 200 milioane de ani, el 
a găsit în masa lor ciuperci 
și bacterii care duceau o 
viată latentă. O dată sarea 
dizolvată în apă, bacteriile 
fosile au „înviat”. Ele au 
parcurs, prin urmare, epo
cile geologice, ducînd în 
masa cristalizată a unor 
săruri minerale, o viată 
ciudată și economicoasă de 
adevărat! „fachiri" ai mi
croorganismelor.

Se poate deci vedea că 
știința vieții trecute, pe 
lingă aporturile științifice, 
dă omului posibilitatea 
descoperirii, în «dineurile 
pămîntulul, a numeroase 
substanțe minerale folosi
toare.
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Plecarea unor delegații ale partidelor 
comuniste care au participat 

la Congresul al IX Iea al P. C. R.

Sosirea unei delegafii 
din R. P. Chineză

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia

Luni a sosit în Capitală, la invi
tația Comitetului regional Bucu
rești al Partidului Comunist 
Român, o delegație a Comitetului 
orășenesc Pekin al Partidului Co
munist Chinez și a Comunei popu
lare „Prietenia chino-română", 
condusă de Wan Li, membru al 
Secretariatului Comitetului orășe
nesc Pekin al P.C. Chinez.

Oaspeții au fost întîmpinați. la 
aeroport de Gh. Necula, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional București al 
P.C.R., Vasile Mateescu, membru

supleant al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Bucu
rești, de reprezentanți ai coopera
tivei agricole de producție „Prie
tenia româno-chineză" din comuna 
Muntenii-Buzău. Au fost prezenți 
Liu Fan, ambasadorul R.P. Chineze 
la București, și membri ai amba
sadei.

în aceeași zi, Comitetul regional 
București al P.C.R. a oferit o masă 
tovărășească în cinstea delegației.

(Agerpres).

„IMPASUL

PRESA

ESTE IREMEDIABIL"

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia, în frunte cu Oka 
Masayoshi, membru al Prezidiului 
și Secretariatului C.C. al partidu
lui, a părăsit luni dimineața Ca
pitala.

La plecare, *e aeroportul Bă-

neaaa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Simion Bughici, loan Coteț, 
Gheorghe Hossu, Aurel Duma, 
Petru Enache, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist 
din Columbia

Delegația Partidului Comunist 
din Columbia, în frunte cu Her
nando Hurtado, membru în Comi
tetul Executiv Central al partidu
lui, a părăsit luni dimineața 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii loan Cotoț, Barbu Zaha- 
rescu, Aurel Duma, Petru Enache, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Vizitele delegației P. S. Italian
în cursul zilei de luni delegația 

P.S. Italian, condusă de Giaccomo 
Brodolinl, secretar național adjunct 
al P.S.I., împreună cu tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.IL, a vizitat orașul Brașov,

Uzina de tractoare și Poiana 
Brașov.

în cursul vizitelor, oaspeții au 
fost însoțiți de Aldea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Brașov al P.C.R., membru 
al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul Zilei naționale a Elveției
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Elveției la Bucu
rești, Emile Bisang, a oferit luni 
după-amiază o recepție cu prile
jul Zilei naționale a Elveției și 
plecării sale definitive din țară.

Au luat parte Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului <țe Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu

Macovei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Română și alți 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

Lista de cîștiguri C. E. C. 
în autoturisme

tragerea pentru trim, n 1965

Nr crt

Nr. de par
ticipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîsttgător

Cite iin autoturism 
FIAT 1300

1 127 462 738-103-2 072
2 120 636 731-111-1 178
3 140 031 759-1-3 704
4 57 664 706-102-670
5 150 310 762-207-1 425
6 132 276 760-206-509
7 126 510 738-103-253

Cile un Autoturism
FIAT 1 100 D FAMILIAL

8 105 536 747-1-441
9 20 045 752-1-3 590

10 26 40R 709-1 -6 711
îl 86 171 750-210-64
12 52 634 715-1-9 115

Cite un autoturism
FIAT 1 100 D

13 6 835 703-203-329
14 18 738 752-1-1 541
15 143 327 759-1-9 634
16 157 366 763-1-840
17 122 279 761-205-1 741

Cita un autoturism 
MOSKV1C1 406

18 72 626 715-708-215
19 80 289 741-1-1
20 82 726 731-1-25
21 12 320 702-1-2 795
22 135 709 760-201-996

Cîte un autoturism
FIAT 850

23 4 575 746-1-137
24 14 575 728-1-123
25 24 575 709-1-4 557
26 34 575 723-103-172
27 44 575 705-1-698
28 54 575 754-1-158
29 64 575 708-1-746
30 74 575 704-1-131
31 84 575 750-1-2 140
32 94 575 736-210-12
33 104 575 725-124-24
34 11 4 575 731-103-455
35 124 575 761 -208-2 034
36 1 34 575 760-208-315
37 t 44 575 759-1-11 275
38 154 575 734-103-1 891

CVe un autoturism
FI Al 600 D

39 2 096 702-108-656
40 12 096 702-1-2 435
41 22 096 709-1-127
42 32 096 745-2-339
43 42 096 763-97-23
44 52 096 715-1-8 537
45 62 096 716-1-2 238
46 72 096 715-615 13
47 82 096 730-208-6
48 92 096 749-214-14
49 102 096 736-212-2 580
50 112 096 764-1-1 224
51 122 096 761-205-1 438
52 132 096 760-206-8!
53 142 096 739-1-7 609
54 152 096 766-1-3 134

Nr crt

Nr. de parti
cipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștlgător

55 7 494 734-1-376
56 17 494 727-137-298
57 27 494 709-208-134
58 37 494 743-1-3 397
59 47 494 715-1-1 426
60 57 494 706-102-399
6! 67 494 724-1-1 258
62 77 494 727-235-242
63 87 494 750-216-28
64 97 494 736-1-2 438
65 107 494 762-1-2 059
66 117 494 731-106-660
67 127 494 738-103-2 118
68 137 494 765-1-819
69 147 494 759-205-529
70 157 494 763-1-1 067

Cite un autoturism
TRABANT COMBI

71 2 634 735-1-762
72 12 634 702-1-3 205
73 22 634 709-1-1 379
74 32 634 745-2-1 074
75 42 634 711-205-36
76 62 634 716-1-2 834
77 - 72 634 715-708-223
78 82 634 754-207-29
79 92 634 710-1-76
80 102 634 736-280-80
81 112 634 764-1-1 916
82 122 634 761 -205-2 320
83 132 634 760-206-1 167
84 142 634 759-1-8 550
85 152 634 766-1-3 877
86 116671 731-103 3 901
87 7 380 734-1-117
88 17 380 727-137-14
89 27 380 709-202-143
90 37 380 743-1-3 222
91 47 380 715-1-1 215
92 57 380 706-102-28
93 67 380 724-1-1 111
94 77 380 727-235-3
95 87 380 750-111-36
96 97 380 736-1-2 247
97 < 107 380 762-1-1 862
98 117 380 731-106-393
99 127 380 738-103-1 935

100 137 380 765-1-601
101 1 47 380 759-205-312
102 157 380 763-1-866

CÎTE UN AUTOTURISM TRABANT 601

103 699 739-205-168
104 10 699 70 M 35-698
105 20 699 752-25-5
106 30 699 724-104-2 3.50
107 40 699 724-601-22
108 50 699 715-1-6 847
109 60 699 711-214-55
110 70 699 719-201-141
111 80 699 741-1-750
112 90 699 717-1-3 759
113 100 699 736-212-188
114 110 699 762-210-900
115 120 699 731-111-1 247
116 130 699 760-1-4 607
117 140 699 759-1-4 951
118 150 699 766-1-292
119 3 522 735-1-2 044
120 13 522 702-219-36
121 23 522 709-1-2 934
122 33 522 742-1-448
123 43 522 701 -203-268
124 53 522 718-1-479
125 63 522 716-201-75
126 73 522 1 719-203-877
127 83 522 750-217-10
128 93 522 736-202-41
129 103 522 748-1-426
130 113 522 764-206-117
131 123 522 761-205-3 456
132 133 522 760-207-179
133 143 S22 759-1-9 946
134 153 532 766-201-874

■ ■ ■ - ■ ■ ■'

Din peisajul industrial al Hunedoarei

Campionatul mondial universitar de șah
Rezultatele partidelor de Ieri

La Sinaia au continuat întrece
rile turneului final al campionatu
lui mondial universitar de șah pe 
echipe. Reprezentativa României 
conduce acum cu 2—1 (o partidă 
amînîndu-se din nou) în întîlnirea 
cu selecționata R.D. Germane din 
cadrul rundei a doua. în celelalte 
meciuri întrerupte ale aceleiași 
runde s-au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S.-Ungaria 4—0 ; Cehoslova- 
cia-Olanda 4—0 ; Danemarca-An- 
glia 2,5—1,5.

în runda a treia a grupei A 
echipa noastră a întîlnît formația 
Danemarcei și scorul îi este favo
rabil cu 1,5—0,5, două partide fiind 
întrerupte. Iată celelalte rezultate 
înregistrate : U.R.S.S.-Anglia 1—1 
(2) ; Olanda-Ungaria 2—1 (1) ;
Izrael-Cehoslovacia 2—2. în clasa
ment conduce R.S. Cehoslovacă cu 
8 puncte, urmată de U.R.S.S. cu 
7 puncte și două partide întrerupte.

(Agerpres).

David Rousset scrie în ziarul 
parizian „LE FIGARO" :

„Criza din America Latină este 
permanentă. Ea nu se află într-o 
stare de stagnare. Cuba a marcat 
o primă etapă. Evenimentele care 
se pregătesc astăzi riscă să ducă 
criza la un al doilea nivel. Noul 
curs este determinat de intrarea în 
joc a trei factori: rolul social al 
Ânzilor, intervenția din Republica 
Dominicană, deteriorarea econo
mică a unui sector pînă în pre
zent considerat relativ stabil : U- 
ruguay și Argentina.

Țările situate de-a lungul Anzi- 
lor (Columbia, Ecuador, Peru și 
Bolivia) au intrat într-o fază de 
război civil latent. Gradele de in
tensitate sînt diferite : în Colum
bia mocnește o explozie socială i- 
minentă ; încordarea din Bolivia 
este o încordare militară ; presiu
nea din Ecuador este încă politi
că, dar Ia limită ; luptele din Peru 
continuă să fie operațiuni margi
nale.

Cercurile politice tradiționale și 
jocul politic tradițional nu se mai 
încadrează în realitate. Amploarea 
înrăutățirii economice și profunzi
mea impasului social scot în evi
dență anacronismul cadrelor poli
tice ieșite în general din rîndurile 
burgheziei .și ale claselor mijlocii 
avute. Aceste elite tradiționale 
trăiesc într-o lume utopică și mîi- 
nile lor părăsesc puterea. Prota
goniștii reali sînt astăzi singurele 
aparate puternic structurate : în 
Peru, A.P.R.A. — cu baza sa sindi
cală — și armata; în Bolivia — sin
dicatele și armata. Cu alte cuvinte, 
conflictul nu poate nici să se re
ducă la nivel parlamentar, nici 
să ducă la o soluție de democrație 
parlamentară. Bolivia constituie un 
exemplu frapant al acestui feno
men. Criza economică și socială a 
făcut să se destrame partidul la 
putere și i-a măturat pe politici
eni ; numai două forțe s-au men
ținut și se înfruntă astăzi ; două 
aparate — armata și sindicatele. 
Sindicatele controlează minele, a- 
dică principala bogăție a țării. Mi
nerii sînt înarmați. Forța militară 
constituie o masă de manevră de 
15 000 de oameni și se sprijină pe 
o fracțiune a țărănimii.

Faptul important constă — și el 
este capital — în eruperea pe sce
nă a indienilor. Dacă imaginea 
tradițională a indianului nu este 
falsă, ea nu este nici adevărată. 
Indianul, închis în sine, în mize
ria sa, izolat în secolele trecute, 
fără să participe la lumea moder
nă, indianul mort-viu continuă să 
existe în mod incontestabil. Dar 
el nu mai există singur. Indianul 
proletar, indianul miner este as
tăzi personajul nou și hotărîtor. 
In orașul La Paz am observat, de 
la început și pînă la sfîrșit, ma
nifestația sindicală care a declan
șat înfruntarea militară cu arma
ta. Indianul pe care l-am văzut 
este un proletar în toată plenitu
dinea cuvîntului. Un proletar pe 
care Europa îl cunoștea încă 
între cele două războaie mondiale. 
Indianul de pe înaltele podișuri 
ale munților Anzi, cînd întră în 
conflictul social, provoacă cu to
tul altceva decît un război de ță
rani. Orizontul său este industrial; 
disciplina sa este industrială ; va
loarea sa combativă fizică este

mare. Cu toate că nivelul său de 
trai este încă mizerabil, el a ajuns 
la un stadiu (și acesta este unul 
dintre faptele noi) care constituie 
o trambulină pentru lupta reven
dicativă. Mizeria și-a schimbat na
tura.

Debarcarea forțelor americane 
în Republica Dominicană a agra
vat, desigur, pretutindeni opoziția 
față de Washington, în primul 
rînd prin dezbinările pe care ea 
Ie-a provocat între state, dar 
ceea ce constituie factorul politic 
nou și hotărîtor pe scara continen
tului este crearea unei forțe 
militare latino-americane de in
tervenție. Statele nu sînt dezbina
te numai în această privință; ele

au devenit ostile. Cu atît mai mult 
cu cît Brazilia caută să ocupe o 
poziție dominantă ; cu cît ea con
sideră că trebuie să asigure astăzi 
din punct, de vedere hiirrtar secu
ritatea politică și socială a între
gului continent de la sud de Me
xic. Pretenție care amplifică 
antagonismele pînă în prezent la
tente. In sfîrșit, și acesta este fac
torul nou cel mai radical, consti
tuirea unei forțe militare latino- 
americane internaționalizează în 
interiorul continentului american 
toate conflictele regionale. Dacă 
mîine războiul civil se va genera
liza și se va oficializa în Colum
bia, logica imperioasă a politicii 
născute în Republica Dominicană 
duce la o nouă intervenție milita
ră, o intervenție care va fi neapă
rat scumpă. Această strategie duce 
la o dizlocare profundă a Ameri- 
cii Latine.

Pentru impasul economic din 
Uruguay si din Argentina pot fi 
găsite paleative pe termen scurt. 
Pe termen lung impasul este ire
mediabil.

„PIERRELATTE NU A FOST 
0 PURĂ «ÎNTlMPLARE»“

Ziarul austriac 
„DIE PRESSE", in
tr-un articol cu titlul 
de mai sus semnat 
de Hermann Bohle, 
scrie :

„După cum se aude 
în cercurile palatului 
Elysâe, generalul de 
Gaulle este și mai in
dispus de cînd i s-au 
înaintat cele 175 de 
fotografii făcute de un 
avion de recunoaștere 
american... Ceea ce-l 
amărăște pe de Gaulle 
este impertinența pilo
tului care a zburat de 
patru ori deasupra uzi
nei de la Pierrelatte 
pentru a o fotografia 
de fiecare dată de la 
o altitudine de 600 de 
metri.

Parisul își pune în
trebarea: cine a dat or
dinul pentru acest 
spionaj înlr-o fără a- 
liată a S.U.A. și ce 
scop se urmărește prin 
spionajul între aliaji ?...

Există unele lucruri 
tn această afacere care 
rămîn în întuneric. Se 
afirmă că președintele 
Franței este surprins de 
calitatea excelentă a 
fotografiilor, pe care 
au putut fi recunoscufi 
chiar muncitorii de la 
uzinele Pierrelatte. Ge
neralul de Gaulle a 
fost deosebit de indis
pus de declarafia fă
cută inifial de ameri
cani potrivit căreia a- 
vionul s-a rătăcit din 
cauza condițiilor atmo
sferice proaste. în rea
litate, avionul a făcut 
rotații deasupra uzinei 
de la Pierrelatte și a 
dispărut în nori cînd un 
avion de vînăfoare 
francez, care funcțio

nează în orice condiții 
atmosferice, a cerut pi
lotului american, pe 
calea undelor, să se 
îndepărteze. Cîteva 
clipe mai fîrziu, pilotul 
american a coborît din 
nou deasupra uzinei 
pentru a cerceta încă 
o dată întreprinderea.

Zborul avionului de 
recunoaștere american 
deasupra uzinelor de 
la Pierrelatte nu pare 
nicidecum o eroare. 
Americanii au dorit 
oare să cunoască ac
tualul nivel al produc
ției atomice franceze ? 
Ei au dorit oare în pri
mul rînd să afle ceva 
despre noua bombă 
atomică mai puternică 
aflată în construcție ? 
Sau i-a interesat poate 
stadiul lucrărilor sub
marinului atomic de 
8 500 tone înzestrat cu 
rachete, de tipul celor 
din care francezii do
resc să dea în folosin
ță cinci exemplare, 
peste zece ani ?

Washingtonul a dat 
oare ordinul să se facă 
zboruri de recunoaște
re deasupra „dormito
rului atomic” al lui de 
Gaulle pentru a afla 
dacă producfia atomi
că a Franfei va avea 
în curînd un „exce
dent* ?

Ce concluzii ar pu
tea trage de Gaulle 
acum din incidentul de 
la Pierrelatte ? In pri
mul rînd, incidentul 
este după părerea sa 
o dovadă că N.A.T.O. 
nu este o alianfă între 
egali. Căci este adevă
rat că americanii pot 
zbura în voie deasupra 
întregii Europe și pot 
fotografia chiar în mod

nepermis, așa cum s-a 
înfîmplaf, dar avioa
nele europene nu au 
prilejul să facă acest 
lucru în S.U.A., dacă 
facem abstracjie de 
cîteva zboruri de ma
nevră deasupra Sudu
lui. Prin urmare Pier
relatte îi dovedește Iul 
de Gaulle necesitatea 
unei reorganizări com
plete a N.A.T.O.

Acest lucru se referă 
în mod cu totul spe
cial la structura de co
mandă integrată a a- 
hanfei : avionul de re
cunoaștere american a 
zburat din ordinul 
N. A. T. O. deasupra 
Franței și a încălcat 
prevederile franceze 
privind păstrarea se
cretului. Acest lucru îi 
dovedește lui de 
Gaulle că situajia esle 
insuportabilă : după
reorganizarea alianței 
trebuie să se creeze o 
situafie în care forte 
armate străine să nu 
poată opera în nici o 
țară a N.A.T.O. și dea
supra nici unei fări a 
N.A.T.O., cel pujin nu 
în Franfa și deasupra 
Franfei, decîf în cazul 
cînd ele ar fi subordo
nate imediat după tre
cerea frontierei coman
damentului fării res
pective.

Pentru de Gaulle, 
Pierrelatte este un ar
gument decisiv împo
triva comandamentului 
integrat al cartierului 
general atlantic și al 
organizațiilor regionale 
subordonate acestuia, 
împotriva cartierului 
general situat deasu
pra celor 15 nafiuni 
membre în N.A.T.O. 
Oricine se află în Fran
fa în calitate de soldat 
aliat urmează să fie 
subordonat, după vo
ința lui de Gaulle, cel 
mai tîrziu începînd din 
1969, comandamentu
lui francez și nu celui 
al N.A.T.O.*

După meciul de atletism U.R.S.S.—S.U.A.
A 7-a ediție a tradi

ționalei întîlniri atleti
ce U.R.S.S. — S.U.A., 
destășurată sfmbătă 
și duminică la Kiev, 
in care atleții sovietici 
au reușit sâ-și ia re
vanșa pentru Infringe- 
rea suferită anul tre
cut la Los Angeles, 
este comentată pe larg 
de presa sportivă in
ternațională.

Subliniind că selec
ționata sovietică a cîș- 
tigat meciul, contrar 
multor pronosticuri, a- 
genția France Presse 
menționează că „per
formanța echipei so
vietice este meritorie 
datorită faptului că la 
această ediție ea a 
depășit echipa ameri
cană în ambele întîl- 
niri, atît la masculin

(pentru prima oară), 
cit și la feminin. Atle
ții sovietici au meritul 
că s-au pregătit cu o 
minuțiozitate exempla
ră, conștienți de difi
cultatea întîlnirii. Ei 
n-au neglijat nici un 
amănunt pentru a în
vinge echipa care de
ținea supremația mon
dială”. Este remarcată 
forma excepțională a 
Irinei Press (80 m gar
duri în 10"5/10) și a 
Tatianei Scelkanova 
(6,71 m la săritura în 
lungime — la numai 5 
cm de recordul mon
dial). Din rîndurile e- 
chipei masculine sînt 
menționați Piotr Bolot
nikov, învingător la 
5 000 m plat în fața 
campionului olimpic 
Schul, săritorul cu pră

jina Bliznețov, record
manul mondial la să
ritura în înălțime Va
leri Brumei și decatlo- 
nistul Storojenko. Din
tre performanțele atle- 
ților americani sînt 
scoase în evidență 
cele obținute de Wyo- 
mia Tyus — U"l/10 
pe 100 m plat (record 
mondial egalat), Dar
rel Newmann — 10" 
1/10 la aceeași pro
bă, Jim Grelle — 3'39" 
2/10 la 1 500 m plat, 
Mary Mulder (în vîrstă 
de numai 15 ani) — 
care a stabilit un nou 
record al S.U.A. la 800 
m plat cu timpul de 
2'07”3/10.

Următoarea ediție a 
acestui meci va avea 
loc anul viitor, în luna 
iulie, la Los Angeles.

„Electroputere" 
ridicată la putere

(Urmare din pag. I-a)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. — In preliminariile campio

natului mondial s-au disputat două me
ciuri • Chile a învins cu 7—2 (4- — 0) 
echipa Columbiei (grupa a II-a — zona 
America de sud), iar echipa Argentinei 
a dispus cu 3—0 de Paraguay.

ȘAH. — A 6-a partidă din meciul 
Tal-Larsen, pentru semifinalele campio
natului mondial, s-a terminat cu victo
ria șahishilui sovietic. Acum scorul a 
redevenit egal : 3—3. In următoarea 
partidă, cu albele va iuca Larsen.

NATAȚIE. — La concursul interna
tional de la Crystal Palace (Londra), 
înotătorul vest-german Joachim Klein 
a stabilit un nou record mondial tn pro
ba de 220 yarzi liber cu timpul de 1’59*'

7/10 (recordul mondial oficial este de 
l ’59”9/10 ți aparține lui Fraw^ Wie
gand).

TENIS. — Echipa de tenis a Spaniei 
a clștigat cu scorul de 4—1 meciul cu 
reprezentativa Africii de sud în cadrul 
finalei zonei europene a „Cupei Davis". 
In focul următor, Spania va întîlni în- 
vingătoarea din partida S.U.A.-Mexico.

Pe terenurile de la Vichy (Franța) a 
început finala „Cupei Galea", competi
ție de tenis pentru tineret, în care se 
întîlnesc reprezentativele U.R.S.S. și 
R.S. Cehoslovace. După primele două 
probe de simplu, rezultatul este egal : 
1—1. în întîlnirea pentru locurile 3—4, 
echipele Ungariei si Ttaliei se află, de 
asemenea, la egalitate : 1—1.

Și dacă ea a putut fi realizată peste 
plan, înseamnă că fiecare a dat 
ceva peste plan, că toți au lucrat 
bine, că în ansamblul lor, munci
torii, inginerii și tehnicienii — și nu 
numai ai întreprinderii noastre, ci 
și cei de la Reșița și din alte părți 
— s-au străduit să fie la înălți
mea sarcinilor. Este esențialul. La 
fiecare trei zile iese o nouă loco
motivă, cam 10 pe lună. Dar, în a- 
nul 1970 sînt prevăzute 200 de bu
căți. Cu „antrenamentul* nostru 
treptat sînt convins că vom atinge 
și această cifră.

— Sînt de aceeași părere — in
tervine în discufie un alt fruntaș 
în producție, Ion Tacă, șeful echi
pei de montaj mecanic. Lucrez aici 
de la prima locomotivă Diesel- 
electrică. Nu se compară ritmul, 
priceperea noastră de azi cu ceea 
ce era la început. Acum, această 
mașină poartă și peste hotare nu
mele patriei noastre socialiste, iar 
asta face să te străduiești îndoit.

La „construcții metalice* se în
cheie scheletul inferior pentru lo
comotiva 301. Un schelet de 8 tone 
trecut prin mîinile lăcătușilor con
duși de Mircea Dinculescu. Ni-I 
arată :

— Unul ca ăsta ne pregătim să 
dăm peste plan pentru 23 August. 
Ca să fie geamăn cu cel realizat tn 
cinstea Congresului. în echipa noas
tră, 22 din 34 sînfem evidențiați 
în întrecerea socialistă. La mijloc 
însă nu e numai hărnicia, el și „ze
strea* pe care o avem acum —

macarale, sudură automată, mașini 
de înaltă productivitate. Simțim din 
plin, Injelegem pe viu, și aici în 
fabrica noastră de locomotive, ce 
înseamnă progresul tehnid, pe care 
partidul îl promovează în toate do
meniile.

Infrînd în fabrica de transforma
tori privirea îți este atrasă în fun
dul halei de o vastă cortină de po
lietilenă. De aproape vezi că poli
etilena înconjoară din toate părțile 
un punct de lucru. Ce ascunde ? 
Protejează unul dintre cele mai noi 
și mai prestigioase produse ale 
uzinei : un autotransformafor gigant 
de 220 MVA. Cifră care poate nu 
spune prea mult necunoscăforului 
în materie. în schimb, o anume 
probă finală la care va fi supus 
autotransformatorul îl recomandă cu 
prisosință s la stația de impuls, prin 
el va frece „trăznetul artificial" mă- 
surînd un milion de volți.

Masivitatea și forța se armoni
zează surprinzător cu finejea maxi
mă și subtilitatea fiecărui element 
component. Însuși faptul că se lu
crează în condițiile celei mai stricte 
curățenii, sub pavăza poliefilenei, 
sugerează dinfr-odată exigența 
muncii migăloase, plină de răspun
dere pe care o implică intrarea în 
viață a acestui vlăstar al electro
tehnicii românești. Se apropie de 
sfîrșit, în aceste zile, eforturi de 
săptămîni și luni, încordate, pe ca
lendarul cărora se consemnează nu
mele a numeroși creatori printre 
care ing. Mihai Dur, maistrul Dinu 
Pavel, maistrul principal Ion Nuță, 
bobinatorul Ion Vitan.

— îl pregătim pentru Uzina de 
aluminiu da la Slatina — ne infor
mează inginerul Dur. Ca față de 
orice lucru nou, am avut mari emo
ții la început, la primul aufotrans- 
lormator din această sarie. Cel pe 
care îl încheiem acum este al 
treilea. Dincolo da aspectul tehnic 
imediat, acest produs dovedește din 
plin largile perspective ce se des
chid industriei noastre electroteh
nice, care va cunoaște — cum pre

văd Directivele Congresului — rit
mul cel mai înalt pe ansamblul con
strucției de mașini. Explicabil. Avîn- 
tul energeticii — să ne gîndim la 
faptul că în 1970 se va realiza în 
numai 12 zile întreaga producție de 
energie electrică din 1938 — ne
cesită utilaje, aparatură de cel mal 
ridicat nivel.

...în continuare, pe itinerarul ac
tualității. II întîlnim, lîngă mașina sa 
de mari dimensiuni — doar sînfem 
la „strungărie grea” din cadrul fa
bricii de mașini rotative — pe strun
garul Florea Golescu. încă din 27 
iulie, calendarul său personal indica 
„august*.

— Vă notafi asta ? Preferabil să 
însemnați altceva... Am fost delegat 
la Congres. Una dintre ideile prin
cipale pe care le-am adus este ex
cepționala importanță pe care o a- 
cordă partidul, în continuare, cali
tății superioare a produselor. In 
Raport se subliniază că este crite
riul esențial pentru a face mărfurile 
noastre competitive pe piața inter
națională. Pentru uzina noastră, din 
ce în ce mai prezentă peste ho
tare, este o preocupare centrală.

— Exemple...
— Sînt nenumărate. Ca secretar 

al organizației de bază de la strun
gărie grea, mă gîndesc la inițiati
vele comuniștilor. Ne privește acti
vitatea „comisiilor calită(ii* care 
urmăresc, analizează și iau măsuri 
operative la nivelul atelierului. Este 
șl o formă de opinie. Acum, de 
pildă, luptăm pentru reducerea șl 
chiar lichidarea remanierilor. Lucrul 
să fie ireproșabil făcut de la în
ceput, cu maximă răspundere șl 
exigentă. Altă inițiativă constă In 
organizarea unor demonstrații prac
tice pe mașină. Șfifi, avem mulți 
oameni firrarSc unii proaspăt sosiți 
de la școala profesională, cărora le 
folosește mult să-i vadă pe așii sec
ției execuflnd plete dintre cele mai 
dificile.

Calitatea înaltă este șl ea semnul 
distinctiv al ridicării la putere.



„Duelul**
din Camera
Comunelor
• Discursul lul Heath callllcat 
drept ,'deceptionant" de ob
servatori • Răspunsul lui 

Callaghan

LONDRA 2 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au început într-o at
mosferă încordată dezbaterile din 
Camera Comunelor asupra unei 
moțiuni de cenzură a politicii eco
nomice a guvernului laburist de
pusă de opoziția conservatoare. Șe
dința de luni era așteptată de cercu
rile politice și de observatorii 
din capitala Angliei, deoarece ea 
oferea prilejul unei 
fruntări de amploare între noul li
der al partidului conservator, 
Heath, și primul ministru Wilson. 
Primul vorbitor a fost Heath, care 
a lansat un atac vehement împo
triva tuturor aspectelor politicii 
economice a guvernului. El a spus 
că producția industriei britanice 
stagnează, prețurile cresc, exportu
rile se reduc, iar importurile spo
resc fără încetare. Marea Britanie, 
a declarat liderul conservator, se 
află într-o situație economică 
gravă. A venit momentul, a înche
iat el, de a se pune capăt încercă
rilor de a convinge poporul brita
nic că este posibil să se găsească o 
soluție facilă problemelor econo
mice care se pun Marii Britanii. 
Unii observatori prezenți în sala de 
ședințe a Camerei Comunelor și-au 
exprimat părerea că prima cuvîn- 
tare rostită de Heath în noua sa 
calitate de lider al partidului con
servator nu a satisfăcut așteptările 
unora dintre deputați. „Intervenția 
atît de așteptată a lui Heath, 
constată agenția France Presse. a 
provocat o anumită decepție. 
Discursul s-a dovedit sărac în pro
puneri concrete și dimpotrivă bo
gat în atacuri personale la adresa 
primului ministru".

Poli ti ?a guvernamentală a fost 
apărată de ministrul finanțelor, 
James Callaghan, care a reamintit 
că actuala situație economică este 
rezultatul politicii economice a 
trecutelor guverne conservatoare. 
El a afirmat că situația financiară 
a Marii Britanii e pe cale de a se 
îmbunătăți și că deficitul balanței 
de plăți va fi anul acesta de două 
ori mai mic decît cel înregistrat 
anul trecut.

prime con-

Votul asupra moțiunii 
de cenzură

ediției 
presă 

votului

în momentul închiderii 
ziarului, agențiile de 
transmiteau rezultatul 
asupra moțiunii de cenzurâ, 
intervenit seara tirziu : moțiu
nea a fost respinsâ cu 303 vo
turi, contra 290; liberalii s-au 

abținut as la vot

Ik

VIETNAM Succese ale forțelor patriotice
• Lupte în apropierea Saigonulul • Declarația Frontului National 

de Eliberare e Procesul a 21 de luptători pentru pace

SAIGON 2 (Agerpres). — 30 de 
avioane de tip „B-52“ au bombar
dat regiunea Quang Tin, la 350 
mile nord-est de Saigon, unde se 
bănuiește că ar exista puncte întă
rite ale forțelor Frontului Național 
de Eliberare. De asemenea, două 
avioane, care au decolat de pe va
sele flotei a 7-a americane, au e- 
fectuat acțiuni de bombardament 
de-a lungul coastei sud-vietnameze.

Se semnalează, totodată, că de 
sîmbătă seara și pînă luni dimi
neața forțele patriotice sud-viet
nameze au întreprins numeroase 
atacuri împotriva posturilor gu
vernamentale din imediata apro
piere a Saigonului, efectuînd. în 
același timp, o serie de acțiuni 
chiar in interiorul capitalei. în
tr-un raport american se mențio
nează că trupele guvernamentale 
au suferit „pierderi foarte grele**.

Intr-o emisiune televizată, sena
torul american Richard Russell, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru tortele armate, a declarat că 
tortele patriotice ar ctștiga victoria 
probabil in orice alegeri libere ce 
s-ar desfășura tn prezent In Vietna
mul de sud. El a spus că putini 
sud-vletnamezi cunosc măcar nu
mele actualului lor prim-ministru, 
„acest general Ky", și nici măcar 
nu-1 menționează numele.

Senatorul șl-a exprimat părerea 
că dacă actuala politică a S.U.A. de 
„escaladare" a războiului va conti
nua, bugetul militar al S.U.A. pe 
anul viitor ar putea fi sporit cu 10 
pînă la 12 miliarde dolari. El a res
pins teoriile potrivit cărora Viet
namul de sud are o importantă stra
tegică pentru S.U.A. Cu toate a- 
cestea, Russell s-a pronunțat tn fa
voarea continuării intervenției mili
tare americane, deși a recunoscut că 
S.U.A. „au eșuat în pregătirea uni
tăților lor speciale de luptă Împo
triva partizanilor".

Unui puternic tir de artilerie a fost 
supusă și o tabără a trupelor sud- 
coreene, situată la 24 de km nord 
de capitala sud-vietnameză. Acți
unile patrioților au continuat și în 
apropierea localității Bien Hoa, în 
jurul căreia se află dislocată cea 
de-a doua brigadă din prima divi
zie de infanterie americană.

Luni dimineața, la Saigon ă în
ceput procesul intentat de autori
tățile guvernamentale unui număr 
de 21 de persoane, acuzate de 
participare la mișcarea pentru 
pace din Vietnamul de sud. Majo
ritatea inculpaților sînt avocați. 
Potrivit legilor în vigoare la Sai
gon, în cazul luptătorilor pentru 
pace, tribunalul militar sud-viet- 
namez poate pronunța chiar și pe
deapsa cu moartea.

★

HANOI 2 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de

0 VASTĂ OPERATIE ANTI MAFIA
In zorii zilei de luni poliția 

italiană a întreprins o vastă 
operație care a dus la aresta
rea mai multor capi ai Mafiei 
italiene și a „Malavitei" italo- 
americane. In mîinile poliției 
au căzut 13 bandiți printre 
care gangsterul italo-american 
Frank Coppola, „confratele" lui, 
Frank Garofalo, șeful Mafiei 
siciliene, Genco Russo. Opera
ția polițienească a fost pregă
tită de mai multe luni, ur- 
mînd a dovedi existența legă
turilor dintre Mafia italiană 
și „sindicatul crimei", rețeaua 
de gangsteri din S.V.A. cunos
cută sub numele „Cosa nostra". 
Cercetările polițienești s-au 
desfășurat la Roma, Palermo, 
Taormina, Marsala, Castella- 
mare del Golfo (localități sici
liene), Pomezia (lingă Roma), 
Bologna și alte orașe.

După cum se știe, Mafia este 
o organizație secretă teroristă 
care își are sediul în Sicilia 
și tentacule în întreaga Italie, 
fiind legată de elemente din
tre cele mai retrograde

moșierimii și marii burghezii. 
Nu o dată „mafioții" au fost 
folosiți în lupta împotriva 
mișcării țărănești și a organi
zațiilor progresiste. Opinia pu
blică democratică din Italia 
a participat intens la campa
nii avînd drept țel stîrpirea 
Mafiei. Parlamentul italian a 
creat o comisie specială de 
anchetă care, începîndu-și cer
cetările în 1962,* a contribuit 
la dezvăluirea ‘ raporturilor 
strînse dintre bandele de 
gangsteri americani și „Mafia- 
mamă" din Sicilia. Persoanele 
arestate luni constituiau — se 
crede la Palermo — statul ma
jor al unei bande internațio
nale siciliano-americane care 
făcea, peste mări și oceane, 
schimburi de informații și oa
meni. Dar cu aceasta lista șe
filor Mafiei încă nearestați nu 
s-a încheiat. Printre cei ră
mași în libertate se numără 
Josef Cerrito, Charles Orlando, 
Gaetano Russo, aflați actual
mente peste Ocean.

„Pentru marile burse mondiale

ANUL 1965 A ADUS O SCĂDERE
sud a făcut o declarație referitoare 
la hotărîrea Statelor Unite, anun- 
,ată recent de președintele John
son, privind trimiterea de noi 
efective militare în Vietnamul de 
sud. In declarație este condamnată 
această acțiune și se exprimă 
hotărîrea poporului sud-vietna- 
mez de a Infringe agresorii ame
ricani în orice condiții. Trimiterea 
de noi efective militare în Vietna
mul de sud, se spune în declarație, 
este o nouă dovadă că scopul ur
mărit de Statele Unite este de a 
extinde războiul colonialist în 
Vietnam. Trupele americane și 
sud-vietnameze, se spune în con
tinuare în declarație, vor suferi 
însă un eșec total. Noile întăriri 
militare sînt trimise într-un mo
ment în care agresorii suferă în- 
frîngeri și se găsesc într-o situa
ție militară dificilă.

Poporul sud-vietnamez, a decla
rat purtătorul de cuvînt, „este dor
nic de pace. El luptă în prezent 
pentru independență, democrație, 
pace, neutralitate și reunificarea 
țării. Atîta timp cît aceste scopuri 
nu vor fi atinse, cît agresorii vor

mai rămîne pe teritoriul 
mului de sud, poporul nu 
ta lupta și nu va depune 

în declarație se 
membrilor Frontului Național de 
Eliberare și poporului vietnamez 
să lupte cu și mai multă dîrzenie 
pentru alungarea agresorilor din 
țară. Guvernele și popoarele tu
turor țărilor lumii sînt chemate să 
sprijine pe orice cale lupta dreap
tă a poporului vietnamez.

De asemenea, F.N.E. adresează 
poporului american apelul de a-și 
mobiliza forțele în vederea împie
dicării acțiunilor agresive ale gu
vernului 1 S.U.A., retragerii forțelor 
militare americane și încetării răz
boiului de agresiune dus împotri
va Vietnamului de sud.

*
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a anunțat că a 
fost constituit un comitet alcătuit 
din zece experți pentru a între
prinde toate măsurile practice le
gate de trimiterea de oameni și 
materiale de război în Vietnamul 
de sud.

Vietna- 
va înce- 
armele". 

cere tuturor

Azi se întrunește Consiliul de Securitate
Pe ordinea de zi: situația din Cipru

NICOSIA 2 (Agerpres). — Situ
ația din Cipru a marcat o ușoară 
tensiune în urma promulgării unor 
legi care modifică sistemul electo
ral actual și prelungesc mandatul 
președintelui Makarios și al Ca
merei Reprezentanților pe încă un 
an de zile. întrucît în prezent nu 
pot fi organizate noi alegeri ge
nerale, ca urmare a situației e- 
xistente de criză, iar promulgarea 
unei noi legi electorale a fost ne
cesară pentru a se anula barierele 
existente între cele două comuni
tăți, situația s-a agravat și mai 
mult, ca urmare a hotărîrii ciprio- 
ților turci de a prelungi mandatele 
vicepreședintelui Kuciuk și al Ca
merei comunității turce. Observa
torii politici așteaptă dezbaterile 
Consiliului de Securitate, care voi' 
avea loc astăzi, la plîngerea 
Turciei, cu care prilej se vor dis
cuta modificările constituționale 
hotărite de guvernul cipriot.

Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu, a so
sit la New York, pentru a partici
pa la reuniunea Consiliului de 
Securitate, consacrată examinării 
situației din Cipru. „Nu s-a înre-

gistrat nici o schimbare în pozi
ția Ciprului", a declarat el la so
sire. „Noi nu vom accepta nici
odată amestecul în afacerile inter
ne ale Ciprului".

La Londra s-a anunțat că, la ce
rerea guvernului Turciei, între Ma
rea Britanie, Grecia și Turcia vor 
avea loc o serie de convorbiri în 
legătură cu criza constituțională 
din Cipru. întrevederile dintre re
prezentanții celor trei țări vor avea 
loc la New York înaintea dezbate
rilor Consiliului de Securitate con
sacrate acestei probleme.

Comunicat comun
chino-birman

FALIMENTUL
GUVERNULUI HOLDENU

al partidului 
populară

Un document 
Mișcarea 

pentru eliberarea Angolei
BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 

Partidul Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
a difuzat la Brazzaville un docu
ment, în care se arată că falimen
tul politic al „guvernului provi
zoriu angolez în exil", condus 
Roberto Holden, este un fapt 
necontestat. Guvernul Holden, 
arată în document, a fost creat 
scopul de a sabota mișcarea de 
liberare națională a poporului an
golez și de a crea în Angola un 
regim neocolonialist.

Comitetul de conducere al 
M.P.L.A. arată că Roberto Holden 
și adepții săi se fac vinovați de 
„război fratricid și exterminare fi
zică a adversarilor politici, de co
rupție și relații cu cercurile impe
rialiste, de însușirea mijloacelor 
financiare pe care țările africane 
le-au pus la dispoziția armatei de 
eliberare națională din Angola".

Excluderea Organizației lui Ro
berto Holden din Mișcarea de so
lidaritate afro-asiatică, se spune 
în document, marchează un pas 
important în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, în înlăturarea 
agenților reacțiunii imperialiste 
din calea mișcării de eliberare 
națională din Angola.

de 
de 
se 
cu 
e-

PEKIN 2 (Agerpres). — în co
municatul comun chino-birman se 
arată că președintele Consiliului 
revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, a avut convor
biri cu președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, în legătură cu problemele 
privind dezvoltarea mai departe a 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări și probleme internațio
nale de interes comun. Cele două 
părți „reafirmă fidelitatea lor față 
de cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice care au călăuzit re
lațiile, dintre R. P. Chineză și Bir- 
mania, exprimând totodată hotărî- 
rea lor de a dezvolta mai departe 
relațiile de prietenie, înțelegere re
ciprocă și colaborare, în spiritul 
acestor principii".

Cele două părți își exprimă pă
rerea că imperialismul și colonia
lismul sînt obstacole în calea in
dependenței naționale și a păcii 
mondiale. Ele s-au pronunțat pen
tru dreptul tuturor națiunilor de 
a-și alege singure sistemul politic, 
economic și social, fără nici un a- 
mestec sau presiuni din afară.

Partea birmană și-a reafirmat 
sprijinul pentru restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U.

Comunicatul exprimă îngrijora
rea celor două părți față de situa
ția din sud-estul Asiei, precum și 
punctul de vedere că rezolvarea 
problemei vietnameze nu este posi
bilă decît dacă poporul vietnamez 
va fi liber să hotărască, fără nici 
un amestec străin, asupra soartei 
sale.

Președintele Liu Șao-ți și pre
mierul Ciu En-lai au acceptat in
vitația președintelui Ne Win de a 
face o vizită de prietenie în Uniu
nea Birmană.

...scrie ziarul cercurilor 
economice franceze „LES 
ECHOS", care publică gra
ficele alăturate iluștri nd 
tendința bursieră tn prime
le 6 luni și jumătate ale 
anului pe nouă mari piețe 
financiare.

NEW YORK. Pentru 
Wall Street — scrie zia
rul — efortul războiului 
din Vietnam, pe de o parte, 
considerațiile monetare, pe 
de alta, constituie factorii 
de scădere, avînd drept 
fundal faptul că, după trei 
ani de ascendență, cota 
acțiunilor devine foarte 
fragilă.

LONDRA. Apărarea lirei 
sterline primează. Guver
nul este nevoit să pună in 
mișcare un plan de auste
ritate considerabil, care va 
avea drept corolar inevita
bil un nou regres al cursu
rilor. Ar fi, deci, surprin
zător să vedem urcind cota 
bursei londoneze.

R.F.G. Bursele au consti
tuit, In mod incontestabil, 
marea decepție a anului, 
Mulți credeau, la Începutul 
lui 1965, că piețele, 
după mediocra lor compor
tare din 1964, trebuiau să 
dea dovadă de multă vioi
ciune. Previziunile acestea 
nu au fost confirmate. A- 
meliorarea de la Începutul 
lunii iulie coincide cu sfîr
șitul seriei marilor emisi-

U.N.E.S.C.O.:

uni. Observatorii nu vor sd 
creadă Intr-o creștere de 
vară : ei consideră că in
certitudinile politice din a- 
junul alegerilor sini sus
ceptibile de a frtna elanul 
cumpărătorilor.

ITALIA. Factorii favora
bili, care au făcut sd se

spună, la Începutul anului, 
că bursele italiene trebuiau 
să fie surpriza agreabilă 
din 1965, nu au permis 
continuarea elanului pri
mului trimestru. Condițiile 
politice actuale nu sînt În
că suficient de liniștitoare 
pentru a atrage investițiile 
internaționale, condiție e-

sențială pentru ca av Intui 
actual să se poată conso
lida.

ELVEȚIA. Piața elveția
nă seamănă in unele as
pecte tehnice cu cea de Ia 
Paris. Cercurile bancare 
consideră că scăderea care 
are loc de mai mulți ani 
a atins nivelul ei maxim.

Un nou program
de culturalizare

Comunicat comun 
iugoslavo-indian

NEW YORK 2 (Ager- 
pres). — Julian Behr- 
stock, șeful Departa
mentului informațiilor 
al U.N.E.S.C.O., a de
clarat că această orga
nizație a lansat un nou 
program menit să ducă 
la creșterea editării 
și difuzării cărților în 
țările în curs de dez
voltare din Asia, 
frica și America 
tină unde, a spus

A-
La-

el,

„situația este cît se 
poate de critică".

După cum a arătat 
Behr stock, în țările 
în curs de dezvoltare 
se resimte o lipsă a- 
cută de manuale șco
lare, (care de fapt 
reprezintă 90 la sută 
din cărțile editate, în 
iceste țări). El a su
bliniat că 75 la sută 
din cele 400 000 titluri 
de cărți, care apar în 
fiecare an în lumea 
întreagă, se tipăresc

tn 12 țări înaintate 
din punct de vedere 
tehnic.

In Asia, campania 
U.N.E.S.C.O. 
dezvoltarea editărilor 
de cărți va fi marca
tă printr-o conferință 
de o săptămînă care 
se va ține la Tokio la 
sfîrșitul lunii mai 
1966. Conferințe simi
lare vor avea loc în 
Africa în 1967, și mai 
tirziu, în America La
tină.

pentru

Guvernul yemenit condamnă
acțiunile dizidenților

RYAD 2 (Agerpres). 
litatea Taef din Arabia Săudită a 
avut loc o reuniune, la care au 
luat parte o serie de politicieni 
din Yemen, care au părăsit țara 
în urma demisiei fostului premier 
Noman, precum și un mare nu
măr de reprezentanți ai elemente
lor ce-1 sprijină pe prințul El- 
Badr. Participanții la această con
sfătuire — desfășurată sub aus
piciile regelui Feisal — au abordat 
unele măsuri menite, după părerea

Iată cea de-a tl-a 
fotografie a planetei 
Marte — considerată 
drept cea mai reuși
tă — din seria trans
misă de „Mariner 
IV. Ea arată regiu
nea botezată „Atlan
tis" unde apar nume
roase cratere. O pri
mă analiză a I 
grafiilor a dus 
concluzia că „pil 
ta roșie" ar avei 
ceeașl aparentă 
Luna, suprafața 
părtnd acoperită 
mii de cratere, 
vântul american,
Leighton, a afirmat 
că „clișeele nn de
monstrează șl nici nu 
elimină posibilitatea 
unei forme de viață 

pe Marte*.

— în loca- lor, să ducă la o soluționare paș
nică a situației din Yemen.

Duminică, după o reuniune 
Cabinetului de Miniștri din Ye
men, postul de radio Sanaa a di
fuzat un comunicat, în care 
condamnate 
răsit țara și 
bia Saudită, 
„dușmani ai 
se arată că 
rit „să acționeze energic împotri
va adversarilor revoluției yeme- 
nite".

a

sînt 
elementele ce au pă- 
s-au refugiat în Ara- 
calificîndu-le drept 
regimului". Totodată, 
guvernul este hotă-

BELGRAD 2 (Agerpres).— în 
comunicatul comun iugoslavo-in- 
dian cu privire la convorbirile pri
mului ministru Lal Bahadur 
Shastri cu președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și alte 
oficialități iugoslave se arată că 
cele două părți au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea cu succes, 
în toate domeniile, a colaborării 
dintre India și Iugoslavia.

Constatînd înrăutățirea relațiilor 
internaționale, cele două părți 
consideră că în lumea actuală con
tinuarea politicii păcii și a coexis
tenței pașnice între popoare con
stituie unica alternativă a războiu
lui. „Această politică presupune 
acceptarea egalității suverane a 
statelor și înlăturarea concepțiilor 
despre dominația politică, econo
mică și de altă natură a unui stat 
asupra altuia". Exprimîndu-și pă
rerea asupra problemei vietnameze, 
cele două părți au căzut de acord 
să depună împreună cu celelalte 
țări neangajate eforturi pentru 
găsirea unei soluții pașnice a pro
blemei vietnameze și pentru rea
lizarea năzuințelor poporului viet
namez de pace și independență, 
în comunicat se arată că imperia
lismul și colonialismul reprezintă 
o amenințare permanentă la adresa 
păcii mondiale și constituie cauza 
principală a încordării internațio
nale.

Părțile consideră că problema 
dezarmării generale și totale a că
pătat un caracter de primă urgen
ță. Ele au accentuat necesitatea 
lichidării tuturor formelor discri
minării în relațiile economice 
dintre țările dezvoltate șl țările 
în dezvoltare.

I. B. Tito și P. Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Federa
le, au acceptat invitația de a vizita 
India.

2. Corespondentul

ATENA

SCURTE ȘTIRI
R. D. Germane. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de J. Dieck- 
mann, președintele Camerei Popu
lare a R. D. Germane. spre luni, în 

suflat un vînt 
furtună de ză- 
august asupra

Duminică 
a nins și a 
O puternică 
abătut la 2
Skalnate Pleso din munții

antifasciste din 1944. La mormin
tele victimelor terorii fasciste au 
fost depuse coroane.

la Închiderea ediției

In finalul spectacolului de galâ al teatrului „C. Tânase* Ia Paris, lnter- 
preții l-au „răpit” din sală pe renumitul cintâreț francei Charles Az
navour. Iatâ-1 pe scenă, prlnzfndu-se In hora amețitoare a „Perinițel”

BOGOTA. Guvernul columbian 
Si-a prezentat demisia președinte
lui țării, Leon Valencia. Cu toate 
acestea, la cererea șefului statului, 
ministrul de război și ministrul de 
finanțe își vor păstra portofoliile.

SEUL, în cadrul unei adunări la 
care au participat profesori, scrii
tori, artiști, tineri, juriști, reprezen
tanți ai cercurilor religioase, ofi
țeri, a fost format un „Consiliu na
țional pentru apărarea țării* cu 
misiunea de a organiza lupta îm
potriva tratatelor ilegale încheiate 
între guvernul sud-coreean și cel 
japonez. Autoritățile polițienești 
au intervenit cu brutalitate pentru 
a-i împrăștia pe participanții la a- 
dunare.

BERLIN. Cu
20 de ani de la

ocazia Împlinirii a 
semnarea Acordu-

rilor de la Potsdam, referitoare la 
organizarea postbelică a Germani
ei și asigurarea securității în Eu
ropa, la 2 august a avut loc la 
Potsdam o adunare solemnă la 
care au participat conducători ai

PEKIN. Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, l-a primit pe Andre Malraux, 
ministru de stat francez, care se 
află în R. P. Chineză. A avut loc o 
convorbire prietenească.

VARȘOVIA. La 1 august, la 
Varșovia a fost cinstită memoria 
celor 250 mii de locuitori ai ora
șului, căzuți în timpul răscoalelor

|LW

BRIONI. La 2 august, anunță a- 
genția Taniug, la Brioni au început 
convorbirile politice dintre Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, și Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea. Convor
birile, precizează agenția, s-au 
referit la unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

LUSAKA. în comunicatul comun 
asupra convorbirilor dintre împă
ratul Etiopiei si președintele Zam- 
biei, se subliniază că șefii celor 
două state se pronunță pentru re
glementarea problemei vietnameze 
în spiritul hotărîrilor conferinței 
de la Geneva din 1954. Totodată,

se adresează Marii Britanii un apel 
de a interveni pentru eliberarea li
derilor politici africani din Rhode
sia de sud. Cei doi șefi de state au 
condamnat politica de apartheid 
practicată de guvernul sud-african.

BUDAPESTA. Ziarul „Nepsza- 
badsag" relatează că firma Frie
drich Krupp din Essen (R.F.G.) a în
cheiat recent un contract de cola
borare cu întreprinderea ungară 
de comerț exterior „Tehnoimpex" 
în vederea producerii strungurilor 
cu comandă electronică.

PRAGA.
Slovacia 
puternic, 
padă s-a 
localității
Vysoke Tatry (Slovacia). Viteza vîn- 
tului a atins 200 km pe oră.

CARACAS. Partidul unic al muncitorilor din Venezuela, Împreună cu 50 
de sindicate din țară au dat publicității o declarație comună, tn care cer 
eliberarea deținuților politici. In declarație se arată că dețlnuțli se află intr-o 
situație foarte grea. Starea sănătății secretarului general al Partidului Comu
nist din Venezuela, Jesus Faria, este deosebit de gravă. De curtnd a murit, tn 
închisoare, louis Emiro Arrieta, membru al Biroului Politic al C.C. al partidu
lui comunist
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Parlamentul întrunit 
pentru a dezbate 
votul de învestitură

ATENA ____ r________
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în seara de luni Parlamen
tul grec s-a întrunit din nou pen
tru a lua în dezbatere programul 
guvernului Novas, precum și votul 

de guvern.
hotărîrea 

de către

de învestitură cerut 
în conformitate cu 

luată luni dimineața 
deputății Uniunii de centru, în
truniți la reședința de la Kastri 
fostului premier Papandreu, depu
tății acestui partid și-au ocupat 
locurile în sala Parlamentului. Din 
rîndurile lor lipsea numai Papan
dreu. Erau prezenți, de asemenea, 
deputății partidului de dreapta 
E.R.E., cei 22 de deputați ai parti
dului E.D.A., precum și deputății 
partidului progresist.

După ce a adus o serie de critici 
fostului premier Papandreu, pri
mul ministru Novas a declarat că, 
în cazul cînd va primi votul de 
învestitură, va lărgi guvernul și va 
propune o nouă lege electorală, în 
baza căreia vor avea loc noi ale
geri în Grecia.

Vorbind despre politica externă 
a guvernului, primul ministru 
Athanasiadis Novas a afirmat că 
guvernul condus de el „va conti
nua politica externă a precedentu
lui guvern".
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