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IN INTIMPINAREA
ANIVERSĂRII
GLORIOSULUI
NOSTRU PARTID

Clasa muncitoare, oamenii mun
cii de la.orașe și sate, întregul nos
tru popor se pregătesc să sărbăto
rească cu însuflețire aniversarea 
unui important eveniment — 45 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român. La 8 mai anul acesta, 
partidul revoluționar, marxist-le- 
ninist, al clasei noastre muncitoare 
împlinește 45 de ani de viață și 
luptă fără preget, plină de abne
gație pentru libertatea și fericirea 
poporului, pentru independența 
țării, pentru cucerirea și consoli
darea puterii populare, pentru 
construirea societății socialiste, 
pentru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

Continuator al vechii mișcări 
muncitorești din România, izvorît 
din frămîntările sociale ale poporu
lui, din cele mai bune tradiții ale 
luptei sale pentru libertate națio
nală' și socială, partidul comunist 
a preluat și ridicat aceste tradiții 
pe o treaptă superioară, crearea 
lui mareînd o cotitură istori
că în dezvoltarea mișcării mun
citorești, în 
perspectiva 
cale care 
țara noastră 
revoluționare 
apare clară uriașa însemnătate pe 
care a avut-o acest eveniment pen
tru destinele clasei muncitoare -și 
ale întregului popor român.

Greu și zbuciumat a fost dru
mul străbătut de partid de-a lun
gul anilor, nenumărate piedicile pe 
care a trebuit să le înfrunte, furtu
nile pe care le-a străbătut. Dar 
nici un fel de greutăți, nici teroa
rea și prigoana sălbatecă a re
gimului burghezo-moșieresc și nici 
un fel de încercare de subminare 
a unității și coeziunii sale 
putut' să înfrîngă partidul, 
abată de la țelurile sale revo
luționare. Partidul comunist a or
ganizat și condus, în anii ilegali
tății, lupta clasei muncitoare, a 
țărănimii și a intelectualității pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, pentru drepturi 
și libertăți democratice. împotriva 
exploatării și asupririi. Partidul 
s-a ridicat la luptă hotărîtă împo
triva fascismului și a 
antisovietic, el 
organizatorul și 
recției armate 
care a dus la 
turii fasciste și 
coaliția antihitleristă, a deschis po
porului calea luminoasă a elibe
rării patriei și făuririi orînduirii 
socialiste.

Sub steagul partidului, poporul 
a răsturnat puterea capitaliștilor și 
moșierilor și a instaurat puterea 
celor ce muncesc, sub același steag 
glorios a obținut victoria deplină

a socialismului, a devenit stăpîn 
deplin al roadelor muncii lui și 
al tuturor bogățiilor naționale, 
al propriului său destin. De la țara 
„eminamente agricolă", cum o sor
tiseră să rămînă monopolurile stră
ine și marile puteri capitaliste — 
la Republica Socialistă România, 
stat suveran și independent al ce
lor ce muncesc, cu o economie 
multilateral dezvoltată și în plin 
avînt; de la societatea împărțită în 
exploatați și exploatatori la socie
tatea socialistă de azi în care 
toți cetățenii, indiferent de națio
nalitate, muncesc în strînsă unire 
pentru construirea socialismului, 
— iată în esență drumul pe care 
l-a străbătut poporul nostru sub 
conducerea partidului. înfățișarea 
de azi a țării, care pășește ferm 
și sigur pe drumul progresului, 
viața nouă a poporului, nivelul tot 
mai înalt de trai material și spi
ritual de care se bucură, și-au gă
sit reflectare în noua Constituție 
a României Socialiste, care 
sfințește victoriile
poporul nostru în făurirea 
orînduiri, stadiul 
tare la care a i 
noastră.

Practica socială, care verifică cel 
mai bine activitatea unui partid, 
profundele transformări care au 
înnoit chipul țării..constituie o con
firmare strălucită a justeței liniei 
generale a partidului nostru, ba
zată pe aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale României. Partidul 
și-a întărit neîncetat rîndurile, 
forța sa politico-organizatorică, le
găturile cu masele, fiind urmat cu 
dragoste și devotament de întregul

Uzinei mecanice Timișoaraa

tArgfișiiI
loferă noi 
! surse 
] de energie

• Cascada celor 

patru „pui"
© Cakde energo

economice
și perspectivă

viața poporului. în 
schimbărilor radi- 
s-au petrecut în 
ca rezultat al luptei 
conduse de partid,

con- 
dobîndite de 

noii 
de dezvol- 

ajuns societatea

n-au
să-1

războiului 
a fost inițiatorul, 
conducătorul insu- 
din august 1944, 
răsturnarea dicta- 
alăturarea țării la
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O carte citită este un 
bun cîștigaf. Un studiu 
întemeiat pe observa
ția realității devine un 
bun al întregului co
lectiv. O experiență 
reușită, valorificată 
cum trebuie și trans
misă altora pune ba
zele unui nou impuls 
în gîndire și producție. 
Dezvoltarea multilate
rală a unui colectiv 
cere analiza științifică 
a activității desfășurate 
în laborator, la servi
ciul de proiectare, la 
cabinetul tehnic, în 
uzină. Prin activitatea 
depusă în decursul a- 
nilor, un cabinet teh
nic ca cel de la uzi
nele „Independența* 
din Sibiu, a dus la 
economii în valoare de 
peste douăzeci de mi
lioane de lei. Aplicate 
în producție, pe an
samblul industrial al 
regiunii Brașov, cele 
aproape șase mii cinci 
sute de măsuri tehnico- 
organizatorice aplicate 
anul trecut au o efica
citate de peste o sută 
de milioane lei. Aceste 
fapte dovedesc că, pe 
căi diferite, acolo unde 
există o gîndire știin
țifică activă, continuă, 
în pas cu tehnica mon
dială, acolo există pro
gres constant, econo
mii, rezultate tehnice 
deosebite.

Deseori, ca ziarist, 
mi-am dat seama de 
unele deficiențe ale 
sistemului de informare 
într-o întreprindere sau 
alfa. încărcată de de
talii, insuficient adap
tată cerințelor unei a- 
nalize economice mo
derne, uneori această 
informare nu pătrunde 
în relațiile firești și 
esențiale dintre fapte, 
nu dă explicația pro
cesului de producție. 
Cifrele trebuie să-și 
găsească pretutindeni 
interpreți, fiindcă ele 
singure nu pol stabili 
corelațiile între latura 
economică și produc
ție. O bună analiză 
este un Instrument viu, 
ce poate permite extin
derea metodelor valo
roase. Numai în felul

în secția lăcătușerie-montaj
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să 
a 
a 

idilizante, îndepărtate 
unii dintre noi, că

acesta gîndirea activă, 
științifică, materializată 
în idei sau produse, 
bazată 
proprii 
muncă, 
al tuturor, 
de progres tehnic, eco
nomic, social. După 
părerea lui Alexander 
Fleming, descoperito
rul penicilinei, la suc
ces în activitatea știin
țifică nu se poate a- 
junge decît „printr-o 
muncă îndîrjifă, prin 
observații atente, prin 
gîndire limpede, entu
ziasm și puțin noroc. 
Mulți oameni muncesc 
din greu, unii din ei

pe
la

devine un bun 
un factor

cercetări 
locul de

am
re-

mice. De curînd, 
admirat cele trei 
zervoare sferice de la 
Turnu Măgurele, crea
ție a colectivului de 
proiectanți și munci
tori de la uzina „23 
August". Dar aceste su
perbe globuri meta
lice nu sînt singurele 
lucrări executate de 
întreprinderea bucu- 
reșfeană pentru indus
tria noastră chimică. 
Multe alte utilaje și 
dispozitive au fost în 
întregime proiectate și 
executate în atelierele 
uzinei, alături de zeci
le de mii de repere 
ale locomotivei Diesel-

Gîndirea
în acțiune
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am avui 
dau sin-

fac observafii atente, 
dar (ără gîndirea lim
pede care plasează 
observațiile într-o per
spectivă justă, nu reali
zează nimic".

Nu o dată 
prilejul să-mi
gur seama cum se poa
te dezvolta, pe baza 
inițiativei și priceperii 
individuale, noua atitu
dine față de mașini, o 
mai judicioasă utili
zare a lor.

Un vast cîmp de gîn- 
dire originală, indivi
duală și colectivă, se 
desfășoară în cadrul 
industriei constructoare 
de mașini, solicitată în 
anii noștri să contri
buie, printre altele, la 
producerea utilajelor 
necesare industriei chi

hidraulice și ale com
presorului cu cilindri 
opuși. Uzina „23 Aj- 
gust" va produce chiar 
din acest an noile ti
puri de locomotive. 
Paralel cu însușirea do
cumentației, întregul 
colectiv a lucrat la re
profilarea utilajelor din 
secții, la agregatele 
modernizate ale turnă
toriilor de fontă și o- 
fel. Proiectarea unei 
turbine de răcire cu 
elice a ridicat proble
me foarte complicate, 
pe care un colectiv de 
tineri le-a soluțio
nat cu forțe proprii. 
Lucrarea a obținut ca
lificativul foarte bine 
și a fost apreciată ca 
o contribuție origina
lă. în același timp, con-

structorii de locomoti
ve Diesel-electrice de 
la Craiova anunță ca o 
victorie a concepției 
proprii faptul că, de la 
145 de mii de ore 
muncă necesare pentru 
realizarea unei locomo
tive, s-a ajuns la nu
mai 36 de mii de ore.

Care este cheia aces
tor succese? De la un 
an la altul s-a intensi
ficat activitatea de cer
cetare tehnică și s-au 
întocmit studii temei
nice privind procesul 
de producție. Au fost 
găsite cele mai bune 
materiale. S-au ridicat 
parametrii funcționali 
ai mașinilor și aparate
lor electrice, siguranța 
lor în exploatare. Pu- 
nîndu-se accent pe în
tărirea continuă a ser
viciilor de concepție și 
de pregătire a fabri
cației, pe organizarea 
producției în fluxuri, 
pe extinderea tipiză
rii în proiectare și în
lăturarea acelor repere 
care dădeau semne de 
bătrînețe, s'-a ajuns la 
o simțitoare reducere a 
timpului de producție, 
la economii, la îmbu
nătățirea locomotivei.

Nivelul actual al in
dustriei noastre 
pregătire

cere o 
de specia

litate adecvată și mul- 
nume- 

între
filaterală. Sînt 
roase uzine noi, 
care aș menționa Com
binatul petrochimic din 
Ploiești, unde întregul 
proces de producție 
este automatizat. La 
pupitrul de comandă 
munca nu se bizuie 
pe efortul fizic, ci pe 
opeiații intelectuale, 
iar lucrul acesta pre
tinde bogate cunoștin
țe în domeniul tehni- 
co-șființific. S-ar părea 
că aici nu mai poate 
exista o activitate de 
creație în masă, dato
rită faptului că 
le corespund 
lui cuvînt al 
mondiale. Și 
încă de la

utilaje- 
ultimu- 
tehnicii 

totuși, 
început.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Ne rămăsese în minte, fără 
vrem, 
vieții de la țară, reminiscență 
lecturilor 
Uitasem, unii dintre noi, că pă- 
mîntul este o mare uzină vie care 
produce an de an hrana întregu
lui popor și că datorăm lucrători
lor lui foarte mult. In romanele se- 
mănătoriste, țăranul era un indi
vid în stare să se scoale de di
mineață, să-și bată bine vitele și 
să le scoată la cîmp. Locul său 
de producție era un fel de pajiște 
zumzăind de munca rodnică a al
binelor și de cîntecul păsărilor. 
Semănatul grînelor se făcea cu o 
gestică rituală dintr-o căciulă pli
nă de boabe, după ce plugul ar 
fi trecut pe acolo în opintirea boi
lor blajini. In aceste cârti nu tuna, 
nu ningea decît atunci cînd tre
buia. Grîul creștea de la sine, cu 
ajutorul ploiții căzute la vreme. 
Duminica omul se ducea la horă 
și petrecea bind ocale de vin spu
mos, iar toamna hambarele, vorbă 
să fie, gemeau de atîta belșug. Cu
lesul era o revărsare de binefacere 
a naturii spre om și totul se termi
na într-o ruginire spectaculoasă a 
codrului, după care oamenii se re
trăgeau pe la casele lor și începeau 
clăcile cu snoave, idile și ziceri 
ironice. In această desfășurare ne
clintită a vieții, tînăr, țăranul era 
luat la cătănie, dus prin streini, 
de unde scria lungi epistole în 
versuri frumoase către mîndrele 
care-1 așteptau sau nu, dincolo de 
ferestre pline de glastre cu flori, 
întoarcerea era sărbătorită prin- 
tr-o nuntă la care soseau șapte 
sate. Se nășteau copiii, numeroși 
să nu mai încapă într-o tindă și 
oamenii își vedeau liniștiți de 
treabă. Izbucneau desigur și răz
boaie, mai murea lumea, — de ce 
existau cimitire și prohoade 7 —
dar, vedeți, totul venea de la dum
nezeu și nimeni nu se împotrivea 
nimănui. Cei ce scăpau cu bine 
din încercările vieții și erau chib- 
zuiți, aoucau niște bătrînețe fabu
loase. înțelepții cu bărbi se așter- 
neau pe cuptor cînd afară visco
lea și spuneau eresuri, fiind con
sultați la marile cumpene pentru 
pămînt și erau duși la groapă cu 
cinste și multe tînguiri. O 
albă de lemn de mesteacăn 
qhea pacea 
lor. „Moșii" 
rele circuit 
sale..

Am 
ironic 
trista 
de la 
mic Idilic, dimpotrivă. Vechi 
cumente și bunele romane 
marilor noștri scrii'ori ce 
folosit talentul pentru a 
adevărul despre 
tare a țăranului 
comentariu.

Există oameni 
dă că o dată cu 
cooperative agricole de producție 
greutățile au dispărut de la sine.

imaginea patriarhală

eternă a 
se întorceau 
al materiei

cruce 
ve- 

sufletelor 
în ma- 

univer-

făcut 
pentru 

și reala față a acestei vieți 
țară, care nu avea în ea ni- 

do- 
ale 

și-au
înfățișa 

crîncena exploa- 
țin loc de orice

acest lung 
a nu mai

rezumat 
aminti

dispuși sâ crea- 
unlrea tortelor in

Un idilism dăunător răzbate 
unele reportaje scrise pripit 
cam de departe. Documente 
cente de partid arată cu lucidi
tate că în ce privește rezultatele 
muncii în agricultură s-au făcut 
destule, dar mai sînt încă neajun
suri ; că deși s-au obținut progrese 
foarte mari, pămîntul ar trebui să 
fie mai bine lucrat ; că utilizarea 
mijloacelor mecanice — care a 
crescut remarcabil în raport cu 
trecutul — nu a atins încă stadiul 
spre care tindem. în sfîrșit, s-a 
spus că nu toate forțele de mun
că sînt întrebuințate pretutindeni 
rațional și că există pe alocuri 
chiar o oarecare delăsare.

în conștiința țărănimii și în rela
țiile de la sate s-au petrecut trans
formări adinei. Dar noțiunile de 
„individual" și „colectiv" se mai 
confundă de către unii cu bună 
știință și-atunci se trage spuza pe 
turta unora în dauna altora. De
sigur, faptul că sentimentul pro
prietății particulare nu a dispărut 
cu totul nu e un secret, mai există 
unii care iubesc mai puțin munca 
în comun decît migala pe petecul 
ce-1 au în folosință.

(Continuare în pag. a V-a)

din
Și 

re-

Zilele libertății haotice ale ape
lor Argeșului sînt numărate. In 
luna ce vine pe aproape douăzeci 
și cinci de kilometri apele se vor 
aduna. în spatele marelui baraj 
de la Vidraru.

— Proiectanții de la Institutul 
de studii și proiectări hidroener- 
getice-București, ne informează 
șeful proiectului, ing. Mircea Si- 
piceanu, au prevăzut posibilitatea 
ca pe lingă cei 220 000 kW insta
lați în principala hidrocentrală să 
se realizeze și alte unități hidro
energetice, care să capteze ener
gia vie a apelor Argeșului și a 
cursurilor mici ce vor alimenta 
marele lac de acumulare.

între Rîul Doamnei și marele lac 
de la Vidraru se construiește o 
galerie de aproape 20 km, care 
culege apele din stînga Argeșu
lui. Ea trece și pe sub albia Vîlsa- 
nului, cam la 100 metri adîncime. 
Pentru a-i capta și deriva apele 
a fost nevoie de săparea unui 
puț care să lege Vîlsanul de ga
lerie. Căderea fiind apreciabilă, 
se construiește în subteran o cen
trală de 5000 kW. Deoarece rîurile 
de munte nu au debit constant, 
pentru obținerea unei producții de 
energie cît mai mare se prevede 
realizarea și pe rîul Vîlsan a u- 
nui baraj de 20 m înălțime, care 
va forma un Iac de circa 2 mili
oane m.c. apă, asigurînd o com
pensare zilnic-săptămînală a de
bitelor.

O altă galerie, din dreapta Ar
geșului, aduce apele Topologului 
în rîul Cumpăna, care, la rîndul 
său, le deversează în marele lac 
de acumulare. Și aici, folosin- 
du-se diferența de nivel de aproa
pe 100 m dintre vărsarea a- 
pelor din galerie în rîul Cum
păna și lacul Vidraru, se con
struiește o hidrocentrală — Cum
pănita — de aceeași putere. Un 
lac compensator pe rîul Cumpă
na va asigura debitul necesar de 
apă acestei hidrocentrale. La ce
le două obiective amintite se e- 
xecută lucrările de excavați) în 
stîncă în vederea pregătirii 
frontului de betonate.

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
Tovarășului MEHMET SHEHU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Tirana
Partidului

Miniștri
In numele poporului român, al Comitetului Central 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului 
ale Republicii Socialiste România, precum și în numele nostru perso
nal, vă adresăm dv. și poporului frate albanez felicitări cordiale cu 
ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Albania.

Poporul român salută cu căldură succesele însemnate obținute de 
harnicul popor albanez sub conducerea Partidului Muncii din Albania 
și îi urează din toată inima noi victorii in opera de construire a socia
lismului.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare frățească din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară Albania se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al întăririi uni
tății și coeziunii sistemului mondial socialist, al cauzei socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român

al 
de

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Regimul specialiștilor 
stagiari 
se cere perfecționat
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I
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Prof. dr. Gheorghe SUCIU 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

In portul Constanța

FOI LETON
de NICUJÂ TÂNASE

înfăptuirea sarcinilor importan
te înscrise în Directivele Congre
sului al IX-lea al P.C.R. necesită 
pregătirea unui număr tot mai 
mare de cadre cu calificare su- . 
perioară pentru toate domeniile de 
activitate. Un accent deosebit se 
pune, în mod firesc, pe învățămîn- 
tul superior tehnic și economic, 
chemat să pregătească specialiști 
de înalță competență pentru ne
voile complexe ale organizării și 
conducerii întregii activități de 
producție și de cercetare. La for
marea acestora concură întreg 
procesul instructiv-educativ, bazat 
pe o solidă concepție științifică.

Școala noastră superioară are o 
experiență valoroasă în pregătirea 
practică a viitorilor specialiști, sta
giile în producție constituind parte 
integrantă a procesului instructiv- 
educativ. în cele ce urmează aș 
expune cîteva opinii asupra sta- 
giaturii în producție a inginerului, 
care ocupă un loc extrem de im
portant în procesul de însușire a 
specialității.

Obiectivele pe care Ie vizează sta
giul de un an In producție cred că 
sînt, în general, judicios stabilite, 
constituind pentru tînărul Inginer 
un sprijin important Tn deprinderea 
unor aspecte fundamentale ale profe
siunii. Dar observarea desfășurării 
stagiaturii în ultimii ani în unele 
întreprinderi ale industriei chimi
ce și ale industriei de prelucrare a 
țițeiului mi-a permis sa constat că 
stagiarii nu se bucură întotdeauna 
de sprijinul cuvenit, că obiectivele 
amintite rămîn deseori de dome
niul dezideratelor. După "ihsțrQc-■-? 
tiunile în vigoare, stagiarii sînt, de 
regulă, îndrumați de un inginer cu 
experiență în producție care le 
stabilește un grafic de lucru, cu 
verificări periodice. La terminarea 
stagiului, tinerii ingineri sînt su
puși unei- examinări din partea u- 
nei comisii -formate din inginerii 
întreprinderii. Trecînd peste une
le probleme privind lipsa de timp 
a celor însărcinați cu această obli

gație suplimentară, sau nivelul 
profesional scăzut, cărora li s-ar 
putea atribui un caracter de sim
plu accident, vrem să accentuăm 
aici faptul că inexistența unei co
laborări strînse între învățămîntul 
tehnic superior și unitățile produc
tive în care se desfășoară stagia- 
tura, duce în prezent la o dimi
nuare substanțială a eficienței 
muncii stagiarilor.

îndrumarea acestor tineri spe
cialiști în perioada de trecere din 
ambianța de învățămînt la condi
țiile de producție ar fi firesc șă 
se facă cu contribuția instituțiilor 
de învățămînt superior. Ar fi mai 
indicat ca în timpul stagiului unii 
din tinerii ingineri să lucreze eșa
lonat, în atelierele sau la instala
țiile tipice de producție ale fabri
cii sau uzinei unde au fost repar
tizați, iar acei absolvenți care au 
aplicații pentru munca de cerce
tare să-și facă stagiul uzual în pro
ducție numai 2—4 luni, restul 
timpului urmînd să-și desfășoare 
activitatea în laboratoarele de cer
cetări uzinale, departamentale sau 
ale instituțiilor de învățămînt su
perior. într-o perioadă de 7—9 luni 
de activitate în laborator unii ti
neri ar putea realiza o mică lu
crare de cercetare sau o parte a 
unei lucrări de cercetare pentru 
a-și demonstra capacitatea în a- 
ceastă direcție.

Desigur, perfecționarea pregătirii 
practice a inginerilor de înaltă ca
lificare e realizabilă și pe alte căi. 
în acest scop cred că ar fi nece
sar .ca ministerele interesate, să 

'.■dezbată mai pe larg conținutul și 
forma actuală de organizare și des
fășurare a activității stagiarilor în 
producție. Consultarea largă a 
cadrelor universitare și a condu
cerilor întreprinderilor, studierea 
atentă a propunerilor și sugestiilor 
lor ar conduce la sporirea eficien
ței stagiaturii, la înlăturarea unor 
aspecte formale care se mai întîl- 
nesc și în prezent în această ac
tivitate.
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Expozifia 
folclorică 
maramureșană

„Maramureș, țară veche,
Cu oameni fără pereche", sună 

cintecul. Intr-aclevăr, Maramureșul 
constituie ,alături de alte regiuni 
ale țării, un tezaur folcloric de o 
strălucită bogăție și varietate. Din 
vremurile cele mai străvechi popu
lația cuprinsă între zonele folclo
rice de pe Valea Mare, Valea Jzei 
și a Vișeului a păstrat nealterate 
obiceiuri de o rară frumusețe ar
tistică,

Cu prilejul sărbătorilor de iar
nă, moroșenii plecau în sat la vre
mea înserării cu „capra", „ursul", 
„buhaiul'', „viflaimul" și alte ase
menea jocuri. Actorii populari 
purtau pe cap măști care în ma
joritatea cazurilor luau chipul și 
asemănarea personajelor interpre
tate. La muzeul etnografic din Si- 
ghetu Marmației a fost organiza
tă recent o expoziție cuprinzînd 
diferite măști ale „dregătorului", 
„ispravnicului", „înșelătorului" și 
ale altor figuri similare. în gene
ral, măștile sînt confecționate 
din piei și coarne de animale, că
rora li se adaugă numeroase ele
mente ornamentale. Valoarea lor 
artistică stă în expresivitatea și în

cromatica lor, în capacitatea de a 
sugera spontan spaima sau ironia, 
de a provoca rîsul, Fiecare mască 
are o deschidere a gurii aparte, 
ochii au expresii diferite. Bună
oară, masca lui Moș Miron — unul 
din eroii pozitivi — nu are coar
ne niciodată; prin felul cum e 
desenată linia gurii, prin privirea 
aproape blajină, ea devine o „față"

Ieri In țară : Vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în Banat și Oltenia, unde a nins temporar. Ninsori izolate 
s-au mai semnalat in Ardeal și regiunea subcarpatică a Munteniei. 
Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 16 grade la Făgăraș și Intorsura Buzăului și minus 1 grad 
la Sfintu Gheorghe, Deltă și Constanța. Local în sudul țării s-a sem
nalat ceață, In București ; Vremea ș-a menținut rece, cu cer va
riabil. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 
minus 2 grade. Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 ia
nuarie. In țară : Vreme relativ umedă și în încălzire ușoară. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea ninsori temporare mal frecvente în 
sudul țării. Vînt potrivit, predominînd din sectorul nordic. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între mi
nus 6 și 4 grade. Ceață dimineața. In București : Vreme relativ 
umedă și în încălzire ușoară. Ceru, va fl mai mult noros. Ninsoare 
temporară. Vînt slab pină la potrivit din nord-est. Temperatura în 
creștere ușoară.
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O Sala Palatului : Spectacol muzical 
coregrafic cu LUIS MARIANO' și ba
letul Madrilen — 20.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR I —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara’ (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘA 
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului Mic) : CU CINE MĂ BAT — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : IDEI... 
PENTRU O REVISTA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOARE
— 17, (sala din str. Academiei) : AM
NARUL — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINĂ — 20.
• Circul de stat : BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT — 19,30.

@ DUMINICA LA ORA 6 : Patria — 
10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Gloria (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• TREI SURORI — cinemascop : Re
publica — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
O ÎNGERUL ALBASTRU : Cinemateca 
— 10; 12; 14.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Luceafărul (completare Vezi 
rindunelele se duc) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Giulești (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Națio
nale — decembrie 1965) — 16; 18,15;
20.30, Tomis (completare Surorile 
Press) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
® TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Excelsior — 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45, Feroviar — 9,30; ll,15i 
14; 16,15; 18,30; 20,45, (la ultimul ci
nematograf, completare Raliul Dună
rii).
• ULTIMUL MILIARDAR : Capitol 
(completare Raliul Dunării) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• FEMEIA ÎN HALAT : Festival — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, Grivița — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia — 
10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• SAȘA : Victoria — 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,30, Flamura — 9,15;

sfătoasă, bonomă, Ironică, dar în 
nici un caz grotescă.

Oare ce vechime au aceste 
măști? Originea lor se pierde în 
negura timpului, vîrsta lor se poa
te măsura doar cu vîrsta nescrisă 
a poporului care le-a creat.

loan VLANGA
, coresp. „Scânteii"

Pe insul din fața 
mea, măcelarul l-a sa
lutat cordial ia intrare 
de patru ori (mie nu 
mi-a răspuns nici mă
car la bună-ziua). Apoi 
l-a întrebat:

— Să tai de-aici ori 
de-aici? Vă convine 
bucata asta ?

...Auleu, uitasem... 
S-a aplecat peste butuc 
și i-a spus ceva la u- 
reche. Insul a dat afir
mativ din cap. Măce
larul a intrat in frigi
der. A ieșit de-acolo 
cu nu știu ce speciali
tăți. Le-a Împachetat, 
a legat pachetul cu 
tundă roșie și la ple
care insul a mai bene
ficiat de încă șase sa
luturi.

Am urmat eu.
— Dumneata ce do

rești ? Repede, că sin- 
tem In întrecere cu 
măcelăria de vis-a-vis.

— Păi, taie-mi și mie 
din pulpa aia... cam un 
kilogram și...
- Si...
— Și ce mai ai prin 

frigider I
— Ce am In frigider 

nu e treaba dumitale.
Mi-a trintit pe cintar 

vreo 600 de grame de 
carne, 300 oase, vreo 
sută de seu din batal 
de Dobrogea, iar restul 
ce-a mai vrut el.

— Altul 1
— Tovarășe, zic, și 

eu dau bani din ăștia 
care sint pe plată... 
predecesorul meu a 
tost Întrebat dacă...

Pentru că l-am gă
sit tntr-un moment de 
bună dispoziție (ii ser
vise frumos pe om), 
s-a aplecat la urechea 
mea peste butuc și 
mi-a șoptit:

— Păi tovarășul este 
fratele responsabilului 
de la centrul de încăl
țăminte. Dacă pune el 
o vorbă bună la fra
tele lui mai mic... L-am 
servit frumos, mă ser
vește și tratele lui fru
mos. Este ?

Am platfus. Trebuie

să-mi fac pantofi de 
comandă. M-am dus la 
un centru de comenzi. 
Am dat bună-ziua. Mi 
s-a răspuns cu econo
mie. Imediat după 
mine, ce coincidentă, a 
intrat măcelarul. (Nu 
m-am înșelat. Posed 
memoria figurilor. El 
era). Cel care a făcut 
economie la răspunsul 
salutului meu a strigat 
de patru ori „saluturi", 
apoi a intrat în atelier 
de unde s-a întors cu 
trei cizmari progresiști 
(asta e firma cooperati
vei), apoi s-a telefonat 
la altă unitate după 
responsabil, care a ve
nit urgent. în total 
s-au consumat acolo, 
în 13 minute, 31 de sa
luturi. l-au luat măsu
ră doi inși, plus res
ponsabilul. Măcelarul 
a fost asigurat că sîm- 
bătă vor fi gata panto
fii și că va avea ca 
rezervă Încă două pe
rechi de placheuri și 
patru de șireturi „Mac- 
co". încă 42 (total ge
neral) de saluturi ia 
plecarea vînzătorului 
de carne macră (pen
tru alții) și am urmat 
eu, care am fost între
bat :

— Dumneata ce vrei?
— V-am mai spus, o

pereche de pantofi, dar 
am platfus șl aș vrea 
să fie lucrați cu atenție.

— Nici o grijă.
Mi s-a luat măsură 

cu sfoară de Manila 
și am fost așigurat că 
pește trei luni voi pu
tea să mai dau pe la 
el.

— Dar eu aș...
— Iți convine, bine; 

nu... salutare.
— Dar tovarășului 

care a foșt înaintea 
mea de ce...

«, E... ■
— Știu. La centrul de 

carne.
— Dacă știi de ce ne 

mai furi din timp ?
Ați aflat, cred, de la 

posturile noastre de te
leviziune, că a fost in
ventată drimba electro
nică. Am vrut să cum
păr și eu una pentru 
fiul meu, care vrea să 
dea, peste cițiva ani, 
examen la Conserva
tor.

Culmea I M-am dus 
la magazinul de specia
litate și mi s-a spus :

— Nu mai avem.
După mine a venit 

însă altcineva. Nu-1 
mai întîlnisem în gale
ria cunoscută de frați, 
nepoți, unchi și res
ponsabili de magazine. 
Dumnealui a lost invi
tat în depozit și de-a
colo a ieșit cu o drim- 
bă electronică, Revol
tat, m-am dus la res
ponsabil.

— Eu am copil care 
trebuie să meargă la 
Conservator și nu 
mi-ați dat. Dumnea
lui...

— Dumnealui ? Nu-1 
cunoașteți pe dumnea
lui ? E fratele res
ponsabilului de la cen
trul de carne care a 
fost recomandat de 
vărul responsabilului 
de la centrul de încăl
țăminte. Are un copil 
talentat O să auziți 
despre el peste 40 de 
ani. A început de la 
drimba neelectronică...

Venind cu acest ar
gument m-am liniștit. 
Ajuns acasă, m-am con
sultat cu iamjlia și am 
înfiat o lată, O căsă
toresc cu băiatul frate
lui responsabilului de 
la centrul de cârpe, ca
re e văr cu cumnatul...

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (la am
bele completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia).
O DUMINICA LA NEW YORK : Cen
tral — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.----- ---- ' ’
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice) — 
10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30, Moșilor 
(completare Pionierla nr. 6/1965) — 
15; 17; 19; 21, Lira (completare Păpu
șarii) - 15; 17; 19; 21.
• TATĂL SOLDATULUI : Union
(completare De la pescari adunate; — 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Miorița (com
pletare Meciul de fotbal România — 
Portugalia) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30, Modern (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 
1965) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• UNCHIUL MEU : Doina (comple
tare Ceramica din Oboga) — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• A ÎNCEPUT CU O LUPA — CĂ
DERE LIBERĂ — MARINARII SOVIE
TICI ÎN DANEMARCA — PUCUL — 
O GRĂDINĂ A ARTEI : Timpuri Noi 
— 10—21 în continuare.
• CAMERA ALBĂ : înfrățirea între 
popoare — 10; 15,45; 18; 20,15, Flo- 
reasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 (la ambele completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 
1965).
O ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Dacia — 9,30—14 în con
tinuare ; 16^15; 18,30; 20,45 (comple
tare Două creioane).

• CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Buzești
— 15; 17,30; 20.
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : Crîngași 

□ (completare Universuri picturale) —
16; 18; 20, Cotroceni (completare La

■ carnaval) — 15; 17; 19; 21.
• MUNCILE LUI HERCULE : Bucegi
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Drumul Sării — 11; 15,30; 17,45; 20.
• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : 
Unirea (completare Cei mai puternici 
din Europa) — 16; 18,15; 20,30, Popu
lar (completare Două creioane) —• 
10,30; 16; 18.15; 20,30.
• FATA LUI BUBE : Flacăra — 15,30; 
17,45; 20, Viitorul r- 15,30; 18; 20,30.
• 'COPII ÎNDRĂZNEȚI: Vitan (com
pletare Creionul pierdut) — 16; 18,15; 
20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Munca 
(completare Cumpărătura) — 10,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Arta — 10; 16,45; 
20, Volga — 10; 13,15; 16,30; 19,45.
• BOCCELUȚA : Cosmos (completare 
Poveste despre ceasuri) — 16; 18; 20.
• DINCOLO DE BARIERĂ : Colentina 
(completare Intîinlre cu frumosul) — 
15,30; 17,45; 20, Progresul (completare 
Nimic despre Arhimede) — 15; 17; 
19; 21.
• A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Rahova — 16; 18,15; 20,30.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Ferentari (completare Nimic 
despre Arhimede) — 16; 18,15; 20,30.
• COLINA : Pacea — 16; 18,15; 20,30.
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Gîiidîrea în acțiune
(Urrtiare din pag. I)

specialiștii noștri au făcut per
fecționări și inovajii, apreciate și 
peste hotare pentru ingeniozitatea și 
eficienfa lor economică. O dată cu 
problemele tehnice, au fost rezolvate 
în mare măsură cele de instruirea ca
drelor, de planificare, de concepție.

Corelația vie, veșnic actuală, între 
teorie și practică, se pune azi la un 
nou nivel. Un tehnician care a învă
țat buchereșfe și care nu e capabil 
să-și aplice cunoștințele decît în con
diții date, fără să poată face fa|ă ne
prevăzutului, efectelor particulare ce 
jin de sortimente noi, de transport, 
de materia primă utilizată etc., acela 
este repede depășit. Cunoștințele sînt 
valoroase cînd sînt folosite creator. 
Mobilitatea țn gîndire, gîndirea în 
acfiune, refuzul de a accepta impro
vizația, hazardul, experiența empi
rică sînt trăsături pe care ie înfîlnim 
tot mai des la oamenii angajați cu 
entuziasm în vasta operă de indus
trializare a tării noastre, de ridicare 
a gradului de civilizație și gîndire 
națională.

începutul stagiunii — sărac 
tn ansamblul său, lipsit de va
rietate — ne-a oferit, printre 
pufinele premiere bucureșfe- 
ne, două piese de Eugen Io
nesco : „Scaunele' la Teatrul 
„Nottara* și „Regele moare" la 
Teatrul National.

Dintr-un punct de vedere, 
s-ar putea spune că cele două 
lucrări se continuă și se com
pletează, pentru că „Scaunele* 
e o tragicomedie a omului a- 
flaf fată in fată cu bătrînetea, 
iar în „Regele moare" asistăm 
la drama omului pus fată în 
fa(ă cu moartea. Dacă lăsăm, 
deocamdată, deoparte inter
pretările filozofice mai ab
stracte, punctul de plecare ne
mijlocit îl constituie, și într-un 
caz și în celălalt, sentimentul 
disoluției și dispariției indivi
dului în timp. Cei doi bă- 
trîni din „Scaunele", ajunși la 
o vîrstă matusalemică, trăiesc 
izolafi în mijlocul apelor, sin
guri cu amintirile și cu visu
rile nerealizate. De decenii își 
povestesc aceeași istorioară, se 
amuză cu aceeași anecdotă, își 
fac aceleași mici reproșuri și 
confidente. Bilanțul existentei 
lor mic-burgheze, mărunte și 
mărginite, e precar. Bătrîna 
l-ar fi dorit un reqe-șef, un 
gazetar-șef sau chiar un ma- 
reșal-șef, dar Bătrînul n-a ră
mas decît un simplu portar. 
Evenimentul cel mare al expri
mării elanurilor și al proclamă
rii unei înalte misiuni se mai 
poate produce doar în imagi
nație. Și înir-adevăr, închipui
rea eroilor populează scena cu 
personaje selecte, venite să 
asculte mesajul către umanita
te al Bătrînului ; prilej pentru 
acesta șl pentru sofia lui de a 
se vedea în ipostaze spre ca
re au năzuit mereu fără să le 

poată atinge, de a face con
versație mondenă cu ofițeri su
periori și cu doamne din „lu
mea bună" și de a-și manifesta 
devotamentul fată de însuși 
împăratul. Traqismul unor vieți 
irosite se împletește astfel cu 
comicul grotesc al unei gîn- 
diri hrănite cu iluzii și al unui 
limbaj automatizat din pricina 
orizontului înqust pe care-l 
reflectă.

Acesta îmi pare a fi conți
nutul omenesc, autentic, al 
piesei. Un fond uman, pe care 
autorul a ținut însă să-l utilizeze 
pentru demonstrarea tezei inu
tilității și absurdității exis
tentei în genere. Euqen lo- 
nescu-dramaturgul este dublat 
de Eugen lonescu-feoreticianul 
antifeatrului, care-și transfor
mă cele două personaje în 
simboluri ale omului dintot- 
deauna, în ilustrări ale ideii 
că oamenii nu pot comunica 
între ei și sînt condamnați la 
singurătate. Mesajul bătrînului 
portar va fi deci transmis de 
un orator mut, care scoate su
nete dezarticulate în fata unei 
adunări de... scaune qoale. 
Astfel văzută poziția omului 
în univers, concluzia filozofică 
a piesei e inacceptabilă, mai cu 
seamă în epoca noastră, care 
pune pe primul plan necesita
tea solidarității oamenilor în 
eforturile și lupta pentru o lu
me mai bună — epocă în care 
ideile înaintate capătă o tot 
mai mare putere de comunicare 
și pătrundere în masele cele 
mai largi. Pentru a ajunge 
la concluzia sa descurajanfă, 
autorul își claustrează eroii în 
mod artificial, îl desprinde din 
relațiile sociale ; el încearcă 
astfel să creeze un om abstract, 
confecționat în laborator și de
rizoriu prin definiție, căci în 

măsura în care sînt priviți ca 
purtători de cuvînt ai genului 
uman, cei doi băfrîni nu ne pol 
spune nimic despre complexi
tatea existentei reale, despre 
multitudinea de determinări ale 
omului care trăiește în lumea 
reală — Iar nu retras pe o 
insulă stearpă, înconjurat de 
apă stătută.

„Regele moare* reia tema 
rostului și finalității existentei 
umane. Coroana, sceptrul, sui
ta și palatul domnesc sînt 

Cronica teatrală

„SCĂUNEL E" 
SI „REGELE MOARE"
aci, evident, alegorice, vo
ind să arate — cum însuși 
autorul a declarat-o — că o- 
dată cu fiecare om piere un 
regat, un univers. Berenger (e- 
roul favorit al mai multor pie
se scrise de lonescu) mai are 
numai o oră și jumătate de 
trăit. La început n-o poate 
crede, e încă prea legat de 
ceea ce este pămîntesc, apoi 
e cuprins de spaimă și dispe
rare, încearcă să mai afle mă
car o speranță... Zadarnic, sfîr- 
șitul e fără întoarcere și Băren- 
ger trebuie să învefe să moară.

Evident, tema tragică a piesei 
ne poate interesa nu prin ob
sesia mor|ii implacabile (aceas

ta e latura cea mal fadă a tex
tului), ci în măsura în care 
prilejuiește un examen critic al 
vie)ii. Remarcăm aci o evolu
ție a concepției lui lonescu. 
Berenger nu mai e privit doar 
ca individ izolat, nerealizat și 
incapabil de a se realiza, el e 
aici o părticică a unei umani
tăți creatoare, care a trăit 
secole și milenii, a desco
perit focul, a scris lliada și 
Odiseea, a născocit roaba, 
a construit primul aeroplan și 

a Inventat recent fisiunea ato
mului. Totuși, acum, în 
fa(a morții iminente, Berenger 
își dă seama că n-a apreciat 
cum se cuvenea toate frumu
sețile lumii, că n-a cunoscut 
suficient via(a și nu s-a stră
duit s-o înțeleagă. Și toi acum 
el va trebui să priceapă cît de 
ridicol și van a fost egoismul 
de care a dat dovadă, cît de 
ingrat sau nepăsător a fost ade
sea, iubindu-se excesiv pe sine. 
Piesa aduce un elogiu vieții și 
omului, care atinge momente 
de o rară poezie și care depă
șește punciul de vedere al eșe
cului și al singurătății ireme
diabile.

Totuși, șl aici sensurile filo
zofice sînt viciate, omului au
tentic I se substituie un om „în 
genere*, moartea individului 
devine similară cu zădărnicia 
existenței „în genere* ; critica 
la adresa egocentristului și 
mărginitului Berenger se trans
formă într-o critică a însăși 
speciei omenești, neputincioa
să prin natura ei, Incapabilă să 
domine propriul său univers și 
torturată de spaime în fata 
unei destrămări pe care n-o 

poate opri. Mai ales spre final, 
predica destul de banală a re
semnării în fa(a inevitabilului 
umbrește într-o măsură — din 
păcate — ceea ce pe parcurs 
s-a spus alît de inspirat despre 
frumusețea vieții și măre|ia o- 
mului.

Prin latura lor umană, am
bele piese oferă o bogată sub
stanță creațiilor actoricești. Sub 
acest raport, trebuie spus că 
cei doi protagoniști ai „Scau
nelor* — Ileana Predescu și 
Constantin Rautchi — înre
gistrează o adevărată perfor
mantă. Nu ne referim numai la 
talentul incontestabil cu care 

evocă o întreagă biografie a 
personajelor respective sau la 
strălucirea cu care suqerează 
primirea și prezenta în scenă 
a zeci de invitați invizibili. Cu 
aceasta n-am face decît să 
constatăm că Ileana Predescu 
șl Constantin Raufchi sînt doi 
actori foarte buni si foarte în
zestrat!, care și-au înțeles exact 
rolurile. Dar jocul lor frapea
ză prin ceva aparte, ieșit din 
comun, îmbină tragicul și co
micul înfr-o artă interpretativă 

cu adînc substrat filozofic, artă 
subtilă și foarte modernă. Tre
cerile bruște de la bucurie co
pilăroasă la depresiune, de la 
duioșie la iritare, de la decep
ție la exaltare sînt parcă ale 
unor clovni triști, care își paro
diază propria existentă. Orato
rul, la rîndul său — în interpre
tarea lui Nicolae Wolcz — un 
nume nou și promițător în. tea
tru — nu este pur șl simplu 
purtătorul unul mesaj incomuni- 
cabil, cl o întruchipare la cub a 
tot ceea ce a fost găunos șl 
ridicol în modul de a gîndi 
a| Bătrînului. Finalul spectaco
lului subliniază astfel satira a

mară la adresa închistării șl a 
sterilității spirituale care se 
transformă în ultimă instanță 
în inerfie, în incoerentă, în 
aberație. Reușita remarcabilă a 
punerii în scenă atraqe din 
nou alenfia asupra calităților 
regizorului George Rafael. A- 
jutat de decorul lui Dan Nem- 
feanu, care ne introduce fără 
osfenta(ie în atmosfera piesei, 
regizorul a știut să imprime 
spectacolului un stil unitar, o 
ținută de bun gust.

La realizarea spectacolului 
„Regele moare* au concurat 
for(e dintre cele mai valoroa
se, sub conducerea reqizorală 
a lui Moni Ghelerter, care a ur
mărit îndeosebi autenticitatea, 
relevarea detaliilor și nuanțelor 
de via)ă. Decorul, semnat de 
Paul Bortnovschi și Ovi- 
diu Bubulac, sugerează, într-o 
viziune simbolică, destrămarea 
„universului* interior al lui 
Berenger. In distribuție avem 
satisfacfia s-o revedem pe Aura 
Buzescu, să admirăm gestul 
maiestuos, glasul profund cu 
care exprimă în spectacol sen
tința rațiunii neiertătoare, me
nită să-l prepare pe erou pen
tru a înfrunta actul despărțirii 
de viată. Recent, în acest rol a 
intrat și artista Irina Răchiteanu- 
Șirianu. Șt. Mihăi lescu-B ră i la 
(Berenger) are, mai ales în pri
ma parte, umprul dureros și 
pu(in straniu al omului ancorai 
în tabieturile sale, incapabil să 
creadă, dinfr-odafă, că fotul se 
va sfîrși, și încă afîf de curînd. 
Mal apar pe afiș N, Brancomir 
(în rolul Doctorului), două 
actrițe pline de sensibilitate 
(Valeria Gaglalov și Eliza Plo- 
peanu) și C. Raufchi, care în 
rolul Guardului punctează des
fășurarea acțiunii prin comen
tarii lapidare de un haz sec.

Și totuși, reprezentația pare 
lungă și trenantă, deși nu de
pășește în realitate două cea
suri. Aceasta se datarește, cred, 
faptului că spectacolul e lipsit 
de accente, nu scoate suficient 
în evidență momentele drama
tice esențiale ale textului. Sub
stratul poetic se pierde ade
sea printre reacțiile și deta
liile mărunte, printre reflecțiile 
comune despre caracterul im
placabil al morții. Privită sub 
raportul veridicității Imediate a 
situațiilor, piesa apare mono
tonă și pl’nă de repetări, pentru 
că îi lipsește o tipologie, o 
cercetare psihologică a carac
terelor. Poezia textului ar 
fi leșii mal puternic în relief, 
după părerea mea, dacă în
treaga acțiune ar fi fost situa
tă mal hotărîț într-un plan 
metaforic, în primul rînd ca o 
dezbatere lăuntrică a Iul Be
renger. Aceasta ar fl ce
rut, mai ales din partea Inter
pretului principal, un joc mult 
mal interiorizat, Insistenta a- 
supra procesului decrepitudi
nii fizice a eroului ne-a «dus 
uneori într-o realitate prea 
cotidiană, actorul nu s-a 
ridicat la tragedia profundă 
a omului care-ș| descpperă fi
surile unei întregi existente, 
greșelile acum ireparabila. Am 
avut, pe de altă parte, Impre
sia că actorii au „intrat* cu 
prea multă convingere în cos
tumele de epocă pe care 
le purtau, îndinînd parcă 
uneori spre un fel de le
gendă Istorică cu vrac! și ca
pete încoronate. O fantezie mal 
degajată, o mal marcată Ironie 
cu subtext grav ar fl priit și 
costumelor, și Interpretării.

Andrei BĂLEANU



SCÂNTEIA PAGINA 3

SUBB2HBSmraHHBKSSiraB3

In documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965 se arată că unul 
din obiectivele principale ale politicii agrare a partidului și statului nostru este 
întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție în vederea 
creșterii producției, ridicării nivelului de trai al țărănimii și al întregului popor. 
Aceasta depinde de modul cum este organizată producția și munca cooperativelor, 
de hărnicia și priceperea țăranilor cooperatori. Totodată, în acest scop statul acordă 
cooperativelor agricole un sprijin material și tehnlco-știintifio multilateral. Folosirea 
cit mal chibzuită a mijloacelor proprii și a ajutorului acordat de stat trebuie să ducă 
la transformarea fiecărei cooperative agricole într-o unitate economică puternică, la 
creșterea continuă a producției agricole. Realizarea acestor obiective este pe deplin 
posibilă. Cooperativa agricolă s-a dovedit a fi forma cea mai potrivită pentru unirea 
eforturilor țăranilor și împletirea strînsă a intereselor lor cu ale tuturor oamenilor 
muncii, ale întregii societăți.

Cînd condițiile naturale

ȘTIINȚA GOSPODĂRIRII
In agricultura

rămin aceleași, 
ce determină creșterea 
rentabilității muncii COOPERATISTĂ
agricole ?

— CARE SÎNT EXPLICAȚIILE ECONOMICE ALE SUCCESELOR
Experiența cooperativelor 

agricole din raionul Sînni- 
colau Mare, ca și din ce
lelalte regiuni șl raioane ale 
tării, demonstrează convin
gător cit de mari sînt po
sibilitățile pentru organiza
rea științifică a producției 
și a muncii, punerea în va
loare a rezervelor importan
te de creștere a producției 
agricole. Ca în orice activi
tate economică, în condi
țiile cooperativelor agricole 
este de mare însemnătate 
utilizarea cît mai eficientă 
a mijloacelor de producție si 
a forței de muncă, genera
lizarea rapidă a metodelor 
științifice în ramura vegeta
lă și în zootehnie, orientarea 
producției agricole în per
spectiva mai multor ani, în 
concordanță cu condițiile și 
posibilitățile locale și cu in
teresele generale ale între
gii economii.

Știința și experiența îna
intată au demonstrat că 
producția agricolă depinde 
de existenta totalității fac
torilor de vegetație și a 
unui raport corespunzător 
între aceștia. Este vorba de
sigur de existenta unui te
ren fertil, apă, condiții cli
matice favorabile etc. A- 
ceșli factori, care au existat

Agricultura Intensivă și 
multilateral dezvoltată prac
ticată de către cooperative
le din raion are la bază în
treprinderea unor studii te
meinice pentru fixarea per
spectivei. La acestea au con
tribuit. alături de specialiștii 
consiliului agricol, nume
roase cadre de conducere 
din cooperativele agricole — 
președinți, brigadieri, coo
peratori. De fapt, ceea ce 
stă la baza multora dintre 
realizările de aici este 
îmbinarea strînsă a cunoștin
țelor specialiștilor cu expe
riență înaintată a cooperato
rilor privind cultura plante
lor fi crefterea animalelor, 
în această privință am reți
nui cele spuse de tov. Irig. 
ION RUSU, președintele 
consiliului agricol raionali

Cooperativa 
agricolă

Suprafața cultivată — ha recolta în kg 
la hectar

producția 
marfă — tone

1960 1965 1960 1965 1960 1965

Biled 850 950 4 000 4 867 954 1 130
Lenauheim 480 588 4 130 5 563 585 827
Grabăt 239 380 3 801 5 046 352 640

Cifrele din tabelul de mai 
sus arată că în unitățile cu 
condiții favorabile, crește
rea suprafeței cu porumb a 
fost urmată de sporirea re
coltei medii la hectar și a 
producției marfă vîndută 
statului pe bază de con
tract. Totodată mărirea pro
ducției de porumb a influen
țat favorabil dezvoltarea 
zootehniei și îndeosebi 
creșterea porcilor.

A fost stabilită o structu- 
•ă mai rațională a culturilor 
si în unele cooperative care 
iu terenuri mai puțin fertile, 
um sînt cele din Dubești, 
zalcani, Beba Veche și alte- 
». La Beba Veche în urma 
mplasării mai bune și a 
alicării regulilor agroteh- 
ce, producția medie de po

dlntotdeauna în aproape tot 
cuprinsul raionului Sînnico- 
lau Mare, au putut fi 
puși în valoare cel mai 
bine în zilele noastre ca 
urmare a condițiilor create 
de partid și statul nostru. 
Se poate spune că abia

ACUM CÎND S-AU U- 
NIT EFORTURILE ȚĂRĂ
NIMII ÎN CADRUL COO
PERATIVELOR AGRICO
LE, CÎND EA BENEFICIA
ZĂ DE SPRIJINUL PU
TERNIC ACORDAT DE 
STAT, SÎNT PUSE TOT 
MAI MULT ÎN VALOARE 
CONDIȚIILE NATURALE 
FAVORABILE PENTRU MĂ- 
RIREA PRODUCȚIEI A- 
GRICOLE.

Cooperativele agricole din 
raion dispun de o puternică 
bază tehnico-materială afla
tă în continuă creștere, de 
cadre competente de con
ducători și specialiști agri
coli: țăranii cooperatori an 
dobîndit o prețioasă expe
riență, care, alături de apli
carea cuceririlor științei, a- 
sigură dezvoltarea continuă 
a agriculturii raionului. O 
expresie concentrată a mo
dului în care este pusă în 
valoare totalitatea factori

Premisa bunei conduceri 
a cooperativei—stabilirea 
structurii raționale 
a culturilor

— Ne-am gtndit mult cum 
sd aplicăm tot ceea ce este 
mai bun și mai nou. in con
dițiile specifice ale fiecărei 
cooperative. îmbinarea ex
perienței cooperatorilor cu 
cunoștințele inginerilor a 
permis organizarea știin
țifică a producției șl a mun
cii. Bineînțeles. principala 
atenție a tost acordată fo
losirii rationale șl intensi
ve a păminlului. Majorita
tea cooperativelor din raio
nul nostru au terenuri fer
tile de tip cernoziom, iar 
altele — lăcovlște șl sără- 
turl. în trecut, in toate uni
tățile exista un număr mare 
de culturi din care unele 
pe supralefe mici, fărfmita- 
te. De pildă. Iloarea-soarelul 
șl cinepa se cultivau De 
cite 10—30 ha. Iar alte cul

rumb la hectar a crescut de 
la 1 918 la 3 115 kg.

IMPORTANT ESTE CĂ 
PE ANSAMBLUL RAIO
NULUI SUPRAFEȚELE CU 
PORUMB AU CRESCUT. 
IAR PRODUCȚIA MEDIE 
LA HA S-A MĂRIT. RE
ZULTATELE PRACTICE 
DE PlNĂ ACUM AU DE
TERMINAT CONDUCE
RILE COOPERATIVELOR 
AGRICOLE SĂ PROPU
NĂ CA ANUL ACESTA 
SUPRAFEȚELE CU PO
RUMB SĂ CREASCĂ CU 
CIRCA 2 700 HA. EXTIN
DEREA SUPRAFEȚELOR 
CU ACEASTĂ VALOROA
SĂ CULTURĂ SE VA FA
CE TOT ÎN UNITĂȚILE CU 
CELE MAI FAVORABILE 
CONDIȚII. 

lor de creștere a producției 
agricole o reprezintă mări
rea de la un an la altul a 
proprietății cooperatiste și a 
veniturilor bănești realizate. 
Numai în perioada anilor 
1960—1964 valoarea proprie
tății cooperativelor agricole 
a crescut cu 176 643 000 lei, 
iar veniturile bănești, care 
și în 1960 se situau la un ni
vel ridicat, au crescut cu pes
te 82 milioane de lei.

Concludentă este compa
rarea unor indici realizați 
la suta de hectare. în pe
rioada amintită, valoarea 
proprietății cooperatiste, ra
portată la suta de hectare, 
a crescut de la 214 000 la 
365 000 lei, Iar veniturile bă
nești de la 202 0001a 278 000 
lei. Pe această bază a cres
cut an de an nivelul re
tribuției muncii cooperatori
lor. Desigur că în acești 
cîțiva ani luați ca termen 
de comparație condițiile na
turale au rămas aceleași. 
S-au petrecut schimbări în 
ce privește înzestrarea teh
nică a agriculturii, s-a per
fecționat organizarea pe baze 
științifice a producției și a 
muncii, a crescut competen
ta cadrelor în' rezolvarea 
problemelor complexe ale 
agriculturii socialiste.

turi. care ocupau suprafețe 
și mal mici, erau adesea ne
glijate Se cerea rezolvată 
o problemă importantă: va
lorificarea maximă a ferti
lității naturale a solului. De 
aceea tn unitățile situate In 
zona ocupată de cernoziom 
s-au extins cu prioritate po
rumbul și slecla de zahăr, 
in schimb. In unitățile care 
au terenuri mal grele, lăco- 
vlștl. s-au extins suprafețele 
cu grtu. tloarea-soarelui și 
alte culturi, care, in condi
țiile locale, specifice, asi
gură producții și venituri 
mari la hectar.

Iată o situație comparati
vă. care oqlindește felul cum 
au evoluat suprafețele și 
producțiile realizate la hec
tar la cultura porumbului 
în cîteva cooperative agri
cole din raion.

în același fel s-a proce
dat și în ce privește supra
fețele cu sfeclă de zahăr. 
Ponderea acestei culturi s-a 
mărit mult în cooperativele 
Variaș. Gelu, Periam și al
tele.

în ce privește cultura 
griului s-a extins mai ales 
în cooperativele din îgriș, 
Dudești, Valcani și altele 
cu teren mal greu, unde se 
obțin rezultate superioare 
față de cele realizate la po
rumb.

Pe lîngă îmbunătățirea 
structurii culturilor, în co
operativele agricole au fost 
luate un șir de măsuri pri
vind aplicarea regulilor a- 
grotehnice la timpul optim 
și pe toate suprafețele. în

OBȚINUTE DE COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE DIN 
RAIONUL SÎNNICOLAU MARE ?
— DE CE TREBUIE SĂ ȚINĂ SEAMA COOPERATORII ÎN SCHIȚAREA 
PROGRAMULUI DE PERSPECTIVĂ AL UNITĂȚII LOR ?

toate unitățile s-a extins 
mecanizarea lucrărilor, se 
aplică cantități mai mari 
de îngrășăminte naturale și

Cultura/anul grîu porumb

1960 1 510 2 872
1962 1 763 3 714
1964 17.51 3 619

ii«OY 1965 j / ■:. nz.
.213,1 ,11 ’11'

2 590 3 925

Rezultate asemănătoare 
s-au obținut și la sfecla de 
zahăr și alte culturi. în mul
te unități, o pondere mare a 
veniturilor este asigurată de 
legumicultura. Și în dez
voltarea acestui sector s-a 
ținut seama de condițiile 
specifice ale fiecărei uni
tăți.

— Am devenit legumi
cultori vestiți pentru că 
ne-am orientat spre cul
tura intensivă a legume
lor timpurii — ne spune 
tov. PETRE FENEȘI, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole din Tomnatec. A- 
nul trecut am obținut în 
medie la hectar 43 tone 
de roșii, de pe o suprafață

Pentru a merge mereu 
înainte trebuie să fii 
receptiv la tot ceea ce 
oferă știința agricolă

I și experiența înaintată
Organizarea ftiințiflcS a 

producfiel fi a muncii în co
operativele agricole este le
gată strîns de cunoafferea fi 
extinderea cît mai rapidă a 
metodelor științifice, a iniția
tivelor cooperatorilor, a ceea 
ce este nou fi înaintat, 
în această privință este de 
subliniat preocuparea con
siliului agricol pentru tine
rea la curent a specialiști
lor din unități cu ceea ce 
apare nou în domeniul știin
ței agricole. în acest scop 
se organizează periodic 
„ziua specialistului'. Cu a- 
ceste ocazii cercetători de 
la stațiunea experimentală 
Lovrin prezintă referate pe 
teme actuale, de mare în
semnătate practică. Unele 
referate sînt prezentate de 
către cei mai buni ingineri 
din cooperativele agricole.

O bună parte din meto
dele prezentate cu oca
zia zilei specialistului sau 
a schimburilor de expe
riență s-au extins în pro- 
ducfie. De pildă, metoda 
uscării finului cu ajutorul 
curenfilor de aer - dirijat, 
care are drept rezultat 
reducerea substanțială a 
pierderilor de substanfe 
nutritive s-a aplicat, anul 
trecut, în peste 20 de co
operative agricole.

Cerințele privind spori
rea producției agricole au 

chimice etc. Toate aceste 
măsuri au influențat favo
rabil producția la ha. Iată 
cum au evoluat, în ultimii 

de 30 ha. Datorită recoltei 
timpurii, a calității superi
oare a roșiilor, care au fost 
bine sortate și ambalate, 
venitul la hectar a ajuns la 
115 000 lei. Pe lîngă am
plasarea cu grijă a cultu
rilor și aplicarea la timp 
a lucrărilor, irigarea a con
tribuit simțitor la sporirea 
recoltelor. Noi am extins 
irigarea cu apă din pînza 
freatică. Pentru aceasta în 
cadrul cooperativei s-au 
confecționat pompe foarte 
simple, care au un randa
ment ridicatr.

Dar nu numai la Tomna
tec, ci în 34 de cooperative 
agricole s-a extins cultura 
legumelor: Lovrin, Cenad, 

impus rezolvarea pe baze 
științifice a amplasării so
iurilor și hibrizilor, în func
ție de condițiile naturale. In 
această privință recoman
dările consiliilor agricole au 
fost adaptate, ținîndu-se 
seama de rezultatele cerce
tărilor întreprinse în sta
țiunea Lovrin și în nume
roase loturi experimentale 
din cooperativele agrico
le și de producțiile rea
lizate de fiecare unita
te, în diferite condiții. 
Astfel, pe 82 la sută din 
suprafața cu grîu se culti
vă soiul Bezostaia care dă 
sporuri mari de producție pe 
terenurile cu fertilitate ridi
cată. Pe lăcoviște și sără- 
turi se cultivă soiurile Ju
biliar și Cenad 512 care 
pe aceste terenuri dau pro
ducții mai bune decît al
tele. In mod diferențiat, 
potrivit condițiilor fiecă
rei cooperative, s-au ex
tins și hibrizii de porumb: 
405, 311 și 208. Pentru a 
ușura recoltatul, în fiecare 
unitate se cultivă 2—3 hi
brizi de porumb cu perioa
dă de vegetație diferită.

Acțiunea de introducere 
șl extindere a soiurilor va
loroase constituie o preocu
pare permanentă a condu
cerii cooperativelor agrico
le și a specialiștilor. Anul 
trecut s-a Introdus în cul- 

ani. recoltele medii la hec
tar la culturile de bază, 
grîu și porumb în coopera
tivele agricole din raion.

Sînnicolau Mare, Gottlob, 
Comloșu Mare etc.

în unele unități s-a re
luat firul tradiției privind 

■cultivarea un.or sortimente 
de legume. La cooperativa 
agricolă Cenad, unde roșii
le se coceau cu 7—10 zile 
mai tîrziu față de alte uni
tăți din raion, s-au extins 
suprafețele cu usturoi care 
dă producții ridicate, iar co
operatorii au o veche ex
periență în cultivarea lui.

Ansamblul de măsuri orga
nizatorice fi tehnice luate au 
avut drept rezultat mărirea 
veniturilor bănești prove
nite din legumicultură cu 
32 273 000 lei în anul 1964 
fafă de 1960.

tură soiul de sfeclă de za
hăr R poli-7 care a dat un 
spor de producție de 10—15 
tone la hectar față de alte 
soiuri. La cooperativa agri
colă Bulgăruș, de la acest 
soi, pe 20 ha s-au obținu! 
în medie 50 tone de sfeclă 
de zahăr la ha, față de 
35 610 kg cît s-a realizat de 
la soiurile locale.

DE REGULĂ, EXTINDE
REA NOULUI IN PRODUC
ȚIE ESTE PRECEDATĂ DE 
EXPERIMENTĂRI CARE 
AU DREPT SCOP VERIFI
CAREA EFICIENȚEI ECO
NOMICE Șl OBIȘNUIREA 
OAMENILOR CU METO
DELE NOI.

Ținînd seama că în anii 
viitori vor exista cantități 
mal mari de lerbicide, ele 
au fost experimentate, în co
operativele agricole din Lo
vrin, Igriș, Sînpetru Mare, 
Periam și altele.

Una din ramurile cu o 
pondere mare în structura 
veniturilor cooperativelor a- 
gricole din raionul Sînnico- 
lau Mare este zootehnia. 
Datorită creșterii efective
lor de animale și a produc
ției acestora,

VENITURILE BĂNEȘTI DIN 
ZOOTEHNIE AU CRES
CUT DE LA 22 340 000 LEI, 
CIT ERAU IN 1960, LA 
59 760 000 LEI ANUL TRE
CUT. IN ACEASTĂ PERI
OADĂ PONDEREA VE
NITURILOR PROVENITE 
DIN CREȘTEREA ANIMA
LELOR A CRESCUT DE LA 
14 LA 25 LA SUTĂ IN SU
MA TOTALĂ REALIZATĂ 
DE COOPERATIVELE A- 
GRICOLE.

Ca și în ramura vegetală, 
a fost stabilit un complex 
de măsuri care a asigurat 
dezvoltarea continuă a zoo
tehniei. Aceste măsuri se 
referă la îmbunătățirea 
structurii speciilor și cate
goriilor de animale sporind 
în special numărul vacilor 
cu lapte. Pînă acum cîțiva 
ani. aproape în fiecare co
operativă agricolă se creș
teau toate speciile și cate
goriile de animale și păsări, 
indiferent dacă existau sau 
nu condiții pentru aceasta, 
în unități cerealiere puter
nice. cum sînt cele din Gra- 
băț, Lenauheim, Biled, Te- 
remla Mare. Nerău și altele 
se creșteau mii de ol • cu 
toate că dispuneau de pă
șuni restrînse. în prezent în 
aceste unități s-a dezvoltat 
puternic creșterea porcilor și 
a bovinelor. O serie de co
operative agricole care au 
pășuni pe terenuri sărătu- 
rate au extins creșterea 
oilor șl a porcilor.

Acțiunea de profilare a 
unităților în ce privește 
creșterea diferitelor specii 
de animale s-a efectuat po 
baza unor analize șl studii 
temeinice. Pentru organi
zarea cît mal bună a aces
tei acțiuni s-a avut în ve
dere creșterea cu prepon
derentă a două specii de a- 
nimale, dintre care una con
sumatoare de fibroase (bo
vine sau ovine), far alta 
consumatoare de cereale.

Restructurarea speciilor 
șl categoriilor de anima
le a avut drept rezultat 
creșterea efectivelor de

Experiența cooperativelor agricole din raionul Sînnicolau Mare arată că or
ganizarea științifică a producției are o mare însemnătate nentru întărirea eco
nomico-organizatorică a acestor unități, creșterea veniturilor cooperatorilor. 
Cooperativa agricolă asigură posibilități nelimitate pentru extinderea și 
generalizarea rapidă a metodelor științifice, a tehnicii noi, a experienței 
înaintate a unităților și cooperatorilor care obțin cele mai bune rezultate. Stu
dierea, în continuare, a celor mal eficiente forme de organizare a producției, 
ponularlzarea lor largă, organizarea aplicării noului în producție reprezintă 
mijloace importante pentru realizarea sarcinilor mari trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. in domeniul agriculturii.

Pagină realizata de
Ing. Constantin BORDEIANU

Restructurarea creșterii 
animalelor după criterii 
științifice asigură 
productivitatea și
rentabilitatea zootehniei

bovine șl porcine pe an
samblul raionului și menți
nerea, în același timp, a 
numărului de ovine. Fată 
de 1960, anul trecut, efec
tivele de taurine au cres
cut cu peste 12 300, din 
care al vacilor cu peste 
6 000, Iar numărul de 
porcine s-a mărit cu 
28 000.

Totodată au fost luate o 
serie de măsuri privind îm
bunătățirea calitativă a ra
selor de animale, asigura
rea bazei furajere, extinde
rea metodelor științifice zo
otehnice. organizarea mal 
bună a muncii la ferme, ge
neralizarea metodei de re
tribuire după producție a 
îngrijitorilor de animale, ri
dicarea gradului de califica
re a îngrijitorilor șt perma
nentizarea lor etc. Toate a- 
cestea au avut drept rezul
tat mărirea eficienței eco
nomice în producția anima
lă. Unul din rezultatele con
cludente este sporirea indi
cilor care oglindesc produc
ția animală la suta de hec
tare. Fafă de anul 1960, pro
ducția de carne la suta de 
hectare a crescut de la 2 277 
kg la 5 530 kg, Iar producția 
de lapte s-a mărit de la 5 751 
litri la peste 17 300.

O problemă de mare în
semnătate economică, care 
preocupă în prezent coope
rativele aqricole este

RIDICAREA PRODUC
ȚIEI MEDII DE CARNE Șl 
LAPTE CU UN CONSUM 
SPECIFIC DE FURAJE CIT 
MAI REDUS $1 CU INVES
TIȚII BĂNEȘTI CIT MAI 
PUȚINE.

Referfndu-se la această 
problemă, tov. tng. ILGA 
IULTUS, vicepreședinte al 
consiliului agricol raional, 
ne-a spus:

— Anul trecut, în multe 
cooperative agricole au 
fost create loturi de selec
ție cu produși care pro
vin de la cele mai bune a- 
nimale matcă. Avantajele 
sînt deosebit de. mari. Nu
cleele de selecție la porci
ne, create în cooperative
le agricole Biled și Satchi- 
nez au permis creșterea și 
livrarea a mii de scrofițe 
și vieruși de prăsilă pentru 
celelalte unități din raion, 
precum și pentru alte re
giuni și raioane ale țării, 
în aceste condiții, coopera

tivele respective realizea
ză mari venituri bănești și 
contribuie totodată la ex
tinderea unei rase valoroa
se de porci — Alb de Ba
nat — care se poate crește 
cu posibilitățile existente în 
prezent, realizîndu-se in
dici economici superiori, 
în această privința este 
concludent următorul e- 
xem.plu. Fafă de 1963, cînd 
s-au obținut 50 500 de purcei, 
anul trecut cooperativele a- 
gricole din raion au obținui 
aproape 55 000 de purcel.

IN APROAPE TOATE 
COOPERATIVELE AGRI
COLE DIN RAION EXISTĂ 
O STRÎNSĂ RELAȚIE IN
TRE CREȘTEREA PRO
DUCȚIEI DE PORUMB Șl 
A CELEI DE CARNE DE 
PORC.

în legătură cu aceasta 
tov. SABIN BEG, președin
tele cooperativei din Biled, 
ne spunea că anul acesta su
prafața cu porumb va crește 
la 1 130 ha iar numărul por
cilor vîndufl stalului se va 
ridica la 2 000.

Unul din sectoarele cele 
mal complexe în economia 
raionului este creșterea bovi
nelor. Pentru a obține bune 
rezultate, la această specie, 
se cer asigurate condiții op
time de furajare, îngrijire și 
adăposttre. în ultimii ani, s-a 
simțit nevoia Introducerii 
unor elemente noi. Meri
tă subliniată acțiunea des
fășurată pentru organiza
rea creșterii vițeilor. în a- 
cest scop, începînd din ahul 
trecut s-au amenajat graj- 
durl-maternltătl unde pot fi 
asigurate condiții optime de 
hrănire și întreținere Iar în
grijitorii se pot specializa.

Cît de mare este însemnă
tatea organizării științifice a 
producției în ramura zooteh
nică o arată multe exemple. 
La Biled, Valcani, Sînnico- 
lau Mare, Variaș șl al
tele se aplică cu rezul
tate dintre cele mal bune 
îngrășarea taurinelor cu 
coceni tocați, melasă și 
uree. în acest fel, la Biled 
s-au realizat sporuri în qreu- 
tate de pînă la 1,1 kg zilnic, 
la flecare animal. Tn prezent, 
în 26 de cooperative agrico
le din raion s-a organizai fo- 
carea cocenilor, melasarea 
lor, precum șl fermentarea în 
bazine special amenajate.

fiii)



MOMENTE TRAGICE ALE OMENIRII
Pe măsuri ce i s-au descoperit noi întreprinderi, cauciucul s-a impus ca o materie primă de imensă 

importanță economică, un produs indispensabil vieții moderne.
Pentru acapararea surselor și a piețelor de desfacere ale cauciucului în decursul ultimelor două sute 

de ani s-au dus lupte înverșunate, pe acest altar au fost jertfite sute de mii de vieți, s-au desfășurat episoa
dele uneia dintre cele mai crunte tragedii din cîte a cunoscut omenirea. Caa-o-chu, cuvînt dintr-o limbă a 
indienilor din Ecuador însemnînd „arborele care plînge", a devenit în spaniolă caucho. Cînd savantul fran
cez La Condamine a fost trimis în 1735 să efectueze măsurători geografice în America de Sud el a expe
diat din Quito la Paris o masă întunecată și elastică numită de indigeni cahuche. In zbuciumata istorie a 
cauciucului „lacrimile

plutitoare — șl trimiși pe dru
mul fără întoarcere al Amazo
nului, ca în urmă cu zeci da 
ani.

Intre timp, chimlștil au Iz
butit să perfecționeze fabrica
rea cauciucului sintetic pe 
scară industrială și această 
„armată" a fost părăsită la 
voia întîmplării de cei care o 
mobilizaseră. Unul singur din
tre cei 45 000 de seringueiros 
moderni — Jose Melo — a 
reușit, după 17 ani de la ter
minarea războiului, în 1962, 
să înfățișeze cîteva crîmpeie 
din cele petrecute în acest 
adevărat iad al secolului nos
tru. Nemaiputînd îndura 
crunta exploatare, el a fugit 
în junglă și a rătăcit timp de 
13 ani, înfruntînd pericolele 
pădurilor virgine, pînă ce a 
ajuns la micul orășel San-Fe- 
lice, unde și-a povestit odi
seea : „Zilnic, încă pe întu
neric, noi plecam din lagăr 
și intram în junglă. Fiecărui 
culegător i se repartizaseră 
150 de arbori. Cînd atîrnam 
ultima ulcea, prima era de a- 
cum plină. Cauciucul trebuia 
fiert, operație cu care trecea 
o mare parte din noapte. Din 
el formam sfere mari. Cînd 
greutatea sferelor ajungea la 
80 de kilograme, culegătorii 
le împingeau spre lagăr. Dru
mul cu sfera dura 3—4 zile. 
Oamenii se găseau atît de 
departe unii de alții, îneît 
fiecare culegător era absolut 
singur". Iar singur pentru a- 
cești nefericiți, care nu se 
puteau feri de pericolele „in
fernului verde", însemna ade
sea moartea.

★
Astăzi, în pădurea virgină 

din bazinul Amazonului, lo
cul de baștină al lui „hevea 
brasiliensis", stropit cu sudoa
rea sîngelui atîtor mii de vic
time ale goanei după cauciuc, 
în Peru și în Brazilia indienii 
și „seringueiros" s-au organi-, 
zat și au impus un contract 
colectiv cu condiții mai su
portabile de muncă. Desigur 
viața culegătorilor de cauciuc 
este și astăzi departe de a 
putea fi numită civilizată. In
donezia a naționalizat în 1958 
plantațiile olandeze. Succese
le mișcării de eliberare na
țională au impus schimbări și 
în viața muncitorilor de pe 
plantațiile de cauciuc din 
unele țări din Africa. Progre
sele chimiei moderne au dus, 
de altfel, la continua creștere 
a ponderii cauciucului sinte
tic. Astăzi țările producătoare 
de cauciuc natural furnizează 
doar 40 la sută din consumul 
mondial. Dar tot cauciucul 
din lume nu va putea șterge 
vreodată petele întunecate, 
tragice, de pe paginile isto
riei sale.

Scena se mută 
pe alte continente

Pe neașteptate a venit însă 
catastrofa. Dangătul de în- 
mormîntare a răsunat o dată 
cu sirena banală a vaporului 
englez „Amazonas" care pă
răsea portul ducînd în calele 
sale 70 000 de semințe de 
hevea, recoltate pe furiș de 
Henry Wickham, devenit mai 
fîrziu „sir" pentru isprava să- 
vîrșifă. Pentru a infringe mo
nopolul brazilian, Marea Bri- 
tanie hotărîse să încerce 
plantarea heveii în Asia de 
sud-est, unde solul și clima 
sînt asemănătoare celor din 
bazinul Amazonului. Iar de 
astă dată „hevea brasiliensis’ 
a trădat țara sa de baștină. 
Nu numai că s-a aclimatizat 
în Asia, dar a început să 
dea pe plantațiile de aici o 
cantitate de latex de trei ori 
mai mare. Prețurile au în
ceput să scadă vertiginos. In 
ajunul primului război mon
dial „boom”-ul cauciucului 
din pădurea Amazonului, în 
mod practic, se încheiase.

Tragedia cauciucului și-a 
mutat doar scena de pe un 
continent pe altul, suferințele 
aduse de ea au fost mereu 
aceleași. Hindușii și malaiezii, 
aduși prin înșelăciuni să lu
creze pe noile plantații, nu 
știau ce-i așteaptă : condiții 
de muncă îngrozitoare, lipsa 
celor mai elementare drep
turi, angajamente pe o pe
rioadă de timp nelimitată, 
asprimea paragrafelor din 
„legislația de muncă”. Mai 
fîrziu hevea a fost aclimati
zată și pe continentul negru, 
în Liberia, Niger și Congo. 
Și aici lacrimile „arborelui 
care plînge" s-au amestecat 
cu lacrimile și sîngele celor 
ce le sfrîngeau pentru 
îmbogăți pe plantatorii colo
nialiști.

MICA
ENCICLOPEDIE

adesea dizolvate în lacrimile omului.

© Lacrimile „arbo

Goodyear ® Goana

500 000 de victime

dieni și seringueiros

după „aurul alb":

copacului" au fost cel mai

fl-i

in- 
pe 
în 
î-a 
noi

ce avea să-l joace în 
automobilului. Dintr-o

W:

brasiliensis 
asigură

Încă din 1495 însoțitorii Iul
Columb erau uimiți de mingi
le elastice cu care se jucau 
Indigenii din Haiti. Cauciucul 
a devenit însă marfă abia 
după ce, în 1770, chimistul 
englez Priestley a observat 
întîmplător că o bucată de 
hîrtie scrisă, frecată cu 
cauciuc devine curată. Și 
astăzi încă englezii denumesc 
rubber latexul provenit din 
hevea (to rub — a freca, a 
șterge). Abia după încă o 
jumătate de secol, o dată cu 
haina Impermeabilă Inventată 
în 1823 de chimistul scoțian 
MacKintosh, cauciucul a 
cetaf să intereseze doar 
librari și elevi. Iar cînd, 
1840, Nelson Goodyear 
conferit prin vulcanizare 
calități, el era pregătit pentru 
rolul 
era 
dată cererea de cauciuc 
crescut de o sută șl de o mie 
de ori. Spre sfîrșitul secolului 
trecut el se putea obține 
numai în pădurea Amazonu
lui unde creștea „hevea 
Brasiliensis”, arborele care 
dădea latexul de cea mai 
bună calitate. înalt de 30—40 
de metri, el nu creștea decît 
în mijlocul pădurii virgine, 
la o bună distanță de seme
nii săi și toate încercările 
de a fi plantat sau transplan
tat dăduseră greș. Ce-i drept, 
aceasta era o greutate în 
plus în exploatare, dar si o 
garanție suplimentară a mo
nopolului deținut pe atunci 
de Brazilia.

relul care plînge 
® De la Columb la

sclavi în „Infernul
verde

® Un singur oraș este 
situat exact pe linia 
Ecuatorului, Quito, ca
pitala republicii sud- 
americane Ecuador.

5^ După o statistică 
recentă, francezii pro
nunță în medie 350 de 
silabe pe minut, 
timp ce germanii 
mai 250. Englezii nu 
pășesc 230 de silabe, iar 
rușii — 209 silabe pe 
minut.

în 
nu
de-

Crizantema este ori
ginară din China, nu 
din Japonia. Poetul
Tao-Yuan-Min (sec. V. 
e.n) a dedicat nu
meroase poezii acestei 
„flori de aur". Tao- 
Yuan-Min era și un re
marcabil botanist, ob- 
ținînd, prin procedee 
cunoscute numai de el, 
peste 260 varietăți de 
crizanteme. Compatrio- 
ții săi recunoscători au 
dat orașului său natal 
numele de 
adică orașul 
melor.

Ciu-Hsan, 
crizante-

0 îonă de cauciuc 
zece vieți omenești

A început goana după 
cauciuc. Țărani înfometați din 
„Nord-este", sărăcimea care 
locuia în „favellas" (cartierele 
de cocioabe din orașele sud- 
americane) și — curînd —• 
aventurieri din întreaga lume 
au dat buzna să recolteze, 
alături de miile de indieni 
înrobiți, sucul miraculos al 
heveii, mirajul care le făgă
duia o îmbogățire fulgerătoa
re. Dar în „infernul verde’ al 
junglei beriberi, malaria și 
alte flageluri îi coseau. De
ceniul 1900—1910 s-a soldat 
cu 500 000 de victime, adică 
Jumătate din populația pă
durii.

lată ce a scris la începutul 
secolului nostru inginerul ger
man Hardenburg despre me
todele prin care indienii erau 
forțați să extragă „aurul alb* 
(latexul): „Pașnicii Indieni din 
Putumayo sînt siliți să lucreze 
zi șl noapte la strînsul cauciu
cului fără să primească vreo 
plată ; li se dă doar afîta hra
nă cît să poată lucra. Cei care 
refuză să muncească sînt 
crunt bătuți pînă ce corpul 
li se acoperă de răni 
și adînci. Indienii sînt 
duți în masă sau i 
dual la Iquitos (oraș în Peru, 
port la fluviul Amazon), cu 
prețuri ce variază între 20 șl 
40 de lire sterline pe cap. 
Cînd nu mai pot munci pen
tru companie bătrînii sînt 
uciși. Bărbați, femei șl copii 
sînt împușcați — doar așa, 
pentru distracție ; iar în zilele 
de ■ sărbătoare unii sînt 
stropiți cu gaz șl II se dă Joc 
pentru ca oamenii companiei 
să se poată desfăta la acest 
spectacol...”. Nu este de mi
rare deci că Hardenburg a 
denumit regiunea Putumayo 
„Raiul diavolului". Rezultatele 
anchetei pentru verificarea 
afirmațiilor lui Hardenburg, 
privind activitatea societății 
„Peruvian Amazon Company’

mari 
I vîn- 
indivi-

au fost publicate în 1912. în 
zece ani de jaf, compania 
izbutise să extragă 4 000 tone 
de cauciuc. în aceeași pe
rioadă populația din valea 
Putumayo fusese redusă de 
la cincizeci de mii la zece 
mii de locuitori. Așadar fie
care tonă de cauciuc costase 
zece vieți omenești.

„Seringueiros”, muncitorii 
albi, negri sau metiși care re
coltau cauciucul, rătăceau flă- 
mînzl, hăituiți de supraveghe
tori, pradă viețuitoarelor jun
glei. Un pas greșit, și șarpele 
veninos li se încolăcea în ju
rul gleznei, o clipă de nea
tenție, și jaguarul se arunca 
asupra lor, un gest neprevă
zător, și ghimpele le străpun
gea pielea, deschizînd drum 
microbilor în fața cărora erau 
dezarmați. Străbăteau locuri 
mlăștinoase cu lipitori flămîn- 
de. Seara, roiurile de țînțari 
făbărau pe ei, frigurile îi fă
ceau să aiureze. Iar la toate 
acestea se adăuga rapacitatea 
colectorilor de cauciuc care-i 
înșelau la cîntar, îi fineau 
veșnic înglodați în datorii, 
fără putință de scăpare.

în volumul „Arborele care 
plînge” scriitoarea Vicky 
Baum 
astfel 
unui 
fără deosebire din farinha și 
fasole, fasole și farinha, ce 
alunecă pe gît doar ajutate 
de cafeaua fierbinte. Mai cu
prinde uneori 
sau sărat și — în 
țional — carne 
proaspăt.

Seringueiro-ul 
deobște un 
foarte obosit; 
poiază din a doua 
prin estrada sa este istovit, 
sleit de puteri, Dar abia 
atunci începe adevărata lui 
muncă. Așezat în fața focului, 
alături de tidva plină de (a- 
tex, înmoaie în vas bastonul 
în formă de vîslă, pe care-l 
sucește apoi în fumul alb, cu 
o mișcare regulată de rota
ție. După ce pasta s-a trans
format într-un fel de aluat 
rezistent, o ia de la cap. Așa 
se scurg săptămîni și luni în
tregi, înmuind, învîrtind, afu- 
mînd înainte ca păla sau 
„biscuilul", cum i se mai zice,

* scriitoarea
a descris viața unor 

de muncitori : „Hrana 
serlnguciro e alcătuită

să devină destul de mare și 
de greu pentru a-l satisface 
pe patrăo (patron).

Cînd seringueiro-ul își con
templă, pe măsură ce crește, 
mormanul de pelas, el gîn- 
dește : „In curînd voi avea 
cu ce să-mi plătesc datoriile 
către patrăo, să 
dul acesta și să 
acasă".

Dar asta nu 
niciodată".

Niciodată, — 
cui se vindea la prețuri 
ce în ce mai mari. Micul port j .ct)ano 
Belem, din estuarul A- 
mazonului, și-a dublat popu
lația în numai cîțiva ani. 
Iar Manăus, la 1 500 de 
km în interiorul țării, deve
nise capitala cauciucului. Din-

fr-o așezare cu cîfeva mii de 
suflete, curînd el a ajuns un 
oraș cu 200 000 de locuitori. 
Kilogramul de cauciuc se 
vindea cu o liră sterlină. 
Culegătorul primea doar un 
sfert. Fiecare pirogă ce so
sea pe Amazon transporta o 
sută de kilograme de „aur 
alb". Noii îmbogățiți realizau 
profituri fabuloase. Ei și-au 
construit la Manăus un teatru 
de operă : pereții erau din 

deși cauciu- marmură albă importată din 
din Italia, cele patru etaje cu bal-

-_ _..o mai bogat decorate
decîf Capela Sixtină, iar cu
pola de ceramică scînteietoa- 
re ar fi lăsat visător chiar și 
pe Harun al Rașid, califul din 
„1001 de nopți”.

părăsesc ia
rnă inapoiez

se întîmpla

înaintea celui de-al doilea 
război mondial, țările din 
Asia de sud-est furnizau pa
tru cincimi din producția 
mondială de cauciuq natural, 
iar Brazilia se situa abia pe 
locul al șaptelea. Cînd însă, 
în 1942, japonezii au ocupat 
plantațiile din Asia, în bazi
nul Amazonului „boom"-ul 
cauciucului a cunoscut o ulti
mă tresărire. Armata america
nă avea absolută nevoie de 
această materie primă. Ast
fel a fost recrutată „armata 
cauciucului", 45 000 de serin
gueiros seduși de ofertele 
centrelor de recrutare. La Be
lem ei au fost încărcați pe șle- 

adevărate închisori

In timp 
persoană 
musculatura reprezintă 
35—40% din greutatea 
corpului, la oamenii 
care se antrenează cu 
regularitate ea poate 
atinge 50% din această 
greutate.

O Eliberînd lumină și 
căldură Soarele pierde 
în fiecare secundă 94 de 
milioane de miliarde de 
calorii ! în fiecare se
cundă el trimite în spa
țiu! cosmic o cantitate 
de energie egală cu a- 
ceea produsă prin ar- 
derea a 11.000.000 de 
tone de cărbune.

ce la o 
neantrenată

Vacile nu agreează... 
zgomotul produs de a- 
vioanele supersonice. 
Specialiștii au constatat 
că la fermele situate în 
apropierea aerodromu
rilor pentru avioane 
supersonice producția de 

: lapte suferă'o importan
tă scădere

Tudor POPESCU 
Lucian SACHELARIE
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de mașini
flori din lină @ O „uzină" fără

® La sursa faimoaselor covoare persane
® Comori artistice create de-a lungul a
2 500 de ani © Micuța Raazie se joacă 

zumzet

pește uscat 
mod excep- 

sau pește

este în- 
om bolnav, 
cînd se îna- 

railă

Istovit după ziua de muncit, seringueiro-ul îșl petrecea 
aproape toalâ noaptea în fața focului, alături de tldva 

plină de latex».

— Agha beformaid, Ingea. 
Haheș migonid qualiră be- 
harid 1 (— Poftiți, domnule. 
Doriți să cumpărați 
re ?). Bătrînul înalt, 
nebărbierit, îmbrăcat 
vâri negri mă ia de braț și 
mă conduce spre o magazie 
— „prăvălia” sa din bazarul 
Teheranului. L-am urmat, nu 
cu intenția de a cumpăra — 
prețurile sînf exorbitante — 
ci mai ales din curiozitatea 
de a vedea îndeaproape ce
lebrele covoare persane, pur
tătoare ale talentului și mă
iestriei țesătorilor Iranieni, a 
căror faimă s-a răspîndit de 
mult pe toate meridianele și 
paralelele globului.

Varietatea coloristică și fru
musețea modelelor sînt de-a 
dreptul impresionante. La cele 
din Tabriz, de pildă, predo
mină culoarea roșie și dese
nul mare. Meșterii din 
Ispahan preferă fondul bej 
ori albastru pe care etalează 
o bogată gamă de trandafiri 
îmbobociți sau cu petalele 
larg deschise. De altfel, mo
delele și coloritul, extrem de 
variate de la o regiune la 
alta, poartă amprenta origi
nalității creatoare și a aspira
țiilor către 
friburi ca Mostofi, Qashgai, 
Bakhfiary.

Arta de 
practica în Iran 
poca dinastiei Ahemenide, 
urmă cu 25 de secole, 
dintotdeauna, datorită valorii 
lor decorative și artistice, au 
fost considerate ca un impor
tant factor de venituri. După 
petrol, covoarele constituie 
principala sursă de export a 
Iranului. In 1962, din pro
ducția de 1 310 986 metr! 
patrați de covoare, nouă ze
cimi au luat calea străină
tății.

în prezent, în Iran au mai 
rămas foarte puține covoare, 
datînd din vremuri străvechi, 
în timpul cuceririi Persiei de 
către armatele lui Alexandru 
Macedon și al ocupației ara
be, arta țesutului — ca în ge
nere, arta și cultura persană 
— a suferit un declin. Ea a 
cunoscut însă o nouă înflo
rire în perioada dinastiei Se-

covoa- 
uscățiv, 
în șal-

frumos ale unor

a |ese covoare 
încă din

se 
e- 
în 
Și

fevide, în secolul al XVI-lea, 
cînd industria țesutului a 
atins un înalt grad de per
fecțiune. In această epocă 
maeștri ai desenului și colo- 
risticii au creat strălucite mo
dele de covoare. Muzeul 
Golestan din capitala Iranu
lui posedă un asemenea co
vor realizat pe atunci la Ispa
han. Desenele din pe
rioada Sefevidă, cu un as
pect exotic, se caracterizau 
prin linii curbe, flori, ani
male și motive decorative ab
stracte, inspirate din arta chi
neză și arabă. Pe timpul re
nașterii persane (sfîrșitul se
colului al XV-lea începutul 
secolului al XVI-lea), orașul 
Tabriz a produs opere re
marcabile printre care și fai
mosul covor „Ardebll” aflat 
azi fa „Victoria and Albert 
Museum" din Londra.

După tehnica confecționării, 
covoarele persane sînt de 
două feluri : cel țesut, de
numit kilim, și „plușul”, lucrat 
cu noduri. Mai puțin rezistent, 
primul se folosește la deco
rarea pereților, în timp ce 
„plușul”, foarte trainic, este 
așternut pe jos în inferiorul 
încăperilor. La rîndul lor, no
durile pot fi „ghiordes” — 
după sistemul turc 
cu ajutorul unei 
„sinneh 
înnodare manuală.
„ghiordes” sînt mai durabi
le, întrucît se confecționează 
cu fir dublu de lînă, în 
schimb „sinneh", lucrate nu
mai cu un fir de lînă sau de 
mătase, se remarcă prin fi
nețea lor datorită număru
lui mare de noduri pe centi
metru pătrat.

Am vizitat un atelier 
Tabriz. Așezați pe 
că, în fața cadrului 
lemn, cu cîteva mii de ițe 
bine întinse vertical, se aflau 
un om de vreo 40 de ani și 
fiica sa de 10 ani. Micuța 
Raazie își plimba iute dege
tele printre ițe, înnoda firele 
de lînă de diferite cu
lori, ghidîndu-sa după un

- lucrate 
Iglițe, și 

sistem persan de 
Covoarele

din 
o ban

de

pe hîr- 
Sute de 
de ore de 
covorului,

model desenat 
tie milimetrică, 
mii de noduri, mii 
lucru. Pe dosul 
nodurile uniforme și regulate
dau impresia unui desen clar, 
ca o pictură. Execuția este 
ireproșabilă, covorul — un a- 
devărat poem în culori. Se 
distinge un chenar înflorat, 
iar spre centru își face apa
riția o mare rozefă.

Deși atît de mică, Raazie a 
acumulat experiență timp de 
7 ani, de cînd armonizează 
cu migală culori și desene, 
în călătoria prin orașele ira
niene am găsit mulți copii 
care, pentru cîțiva reali, ai
doma micuței Raazie, stăteau 
aplecați asupra modelelor 
complicate, insuflîndu-le par
că viață...

Cu cît este mal vechi, cu 
atît covorul persan original 
are o valoare artistică și — 
implicit — pecuniară mai 
mare. Dar dacă este nou ? A- 
funci intervine „ingeniozita
tea” negustorilor de covoare. 
Am avut de mai multe ori 
prilejul să văd întinse pe as
faltul bulevardului Ibn Șina 
din Teheran covoare noi de 
toată frumusețea. Peste ele 
treceau mii de mașini, bici
clete, căruțe, oameni, cămile 
și... ani. Ele se aștern și az; 
și mîine, pînă ating, „etatea" 
și prețul dorit.

— în Iran, ne-a spus di
rectorul fabricii de covoare 
din Teheran, țesutul mecanic 
al covoarelor este interzis 
prin lege, pentru a proteja și 
îmbunătăți această producție 
tradițională, care se bucură 
de afîta faimă în străinătate, 
în 1936 a fost înființată o so
cietate națională, cu ramifi
cații în regiuni, orașe și sate.

Fabrica din capitala Iranu
lui este totodată și sediul 
central al societății „Iranian 
Carpets". Ea posedă și o vop- 
siforie mare unde se prepară 
culorile vegetale, ateliere 
pentru desenatori. Unul din
tre aceștia lucra la o copie 
după un model de covor, 
care — afirma directorul fa
bricii — datează de 2 000 de 
ani. Covorul a fost descoperit

meșteri aju- 
Leon și Mo-

în Siberia. Doi 
fați de ucenicii 
hamed reconstifuiau modelul.

Am făcut apoi o vizită prin 
țesătorie, spălătorie și torcă- 
forie. Bărbafi, femei și copii 
munceau de zor, fiecare do
vedind multă pricepere în 
domeniul lui. în mica expo
ziție a fabricii, am avui pri
lejul să admirăm covoare d;n 
diferite regiuni ale țării. 
Este o adevărată „uzină”, 
lipsită însă de zumzetul ma
șinilor, în care se realizează 
opere de artă. De regulă ele 
ajung la diferite muzee unde 
stîrnesc admirația vizifatori-

Algele cultivate la 
lumină artificială roșie 
capătă o culoare... ver- 
de-albăstruie. Cultivate 
în lumină verde, algele 
se colorează în... roșu. 
„Cameleonul" cel mai 
prompt din lumea alge
lor este „Oscillatoria 
sancta".

$$ Gîndacul Goliat, 
cel mai puternic din 
lume, are între gît și 
umeri o 
„menghine", 
introdus în 
este imediat 
uneori chiar 
de fier poate fi îndoită.

adevărată 
Un deget 
acest loc 
fracturat, 

și o cheie

KH Vitamina B12 era 
extrasă la început din 
ficatul animalelor ier- 
bivore cu un randa
ment extrem de slab. 
Dintr-o tonă de ficat se 
obțineau abia 25—30 
nsiiigrame de vitamină, 
în prezent, vitamina 
B12 este extrasă din 
culturile unui microor
ganism, din care se fa
brică și streptomicina, 
cu un randament de mii 
de ori mai mare.

Peștele auriu, favo
ritul aovariilor, nu se 
îmbolnăvește de tuber
culoză chiar dacă este 
hrănit cu mari cantități 
de bacili t.b.c.

Nicolae POPOVICI

' j ' V ' ,

Creat la Școala de arte frumoase din Ispahan 
covorul acesta înfâțișeazâ „fructele mării"

Noțiunea de pigmeu (de 
la grecescul pugmaios, înalt 
de un cot) nu are conținut 
etnic și nu indică nici p 
comunitate etnică Denumi
rea de pigmei, cu sens ge
neric, este dată grupurilor 
de oameni care au o statură 
sub 150 cm. Tot conventio
nale șint și denumirile de 
negrili. date pigmeilor din 
Africa și negriioși — celor 
din Oceania.

In afara staturii scunde 
— ale cărei cauze sînt încă, 
parțial, o enigmă — în
fățișarea fizică a pigmei
lor are unele trăsături a- 
parte față de cea a negri
lor. Pigmeii au pielea de 
culoare ceva mai deschisă, 
părul creț, ochii mari, 
nasul foarte lat și cu rădă
cina foarte țoasă, gura mare 
dar cu buzele subțiri, nu 
groase, tar învelișul pilos 
puternic dezvoltat pe fată. 
Stiinta a Infirmat teoriile u- 
nor antropologi care susți
neau că pigmeii ar fi o ră
mășiță a stadiului „copilări
ei" omenirii sau o rămășiță 
a degradării unei grupe ne
groide.

Dintre populațiile pig- 
mee, adică șcunde de statu
ră. cele mai cunoscute sînt 
îndeobște cele din Africa: 
batua. batoto, bambuii, 
aklra. efe, alcătuind o popu
lație de aproximativ 170 000 
de oameni. Dar pigmei mai 
trăiesc și In alte cîteva re
giuni ale globului: vedeta 
în insula Ceylon, semangii 
și senoli in Peninsula Ma
lacca, locuitorii insulelor 
Andamane, aefa In Insula 
Luzon din Filipine, cîteva 
triburi — bără, tapiro, 
peschegem s.a — în 
Noua Guinee (Irianul de 
vest); grupe mici de pig
mei au fost descoperite 
și în tnsula Sanlo din 
Arhipelagul Noilor He- 
bride.

1n adincul pădurilor 
tropicale

Sînt oare pigmeii numai 
locuitori ai pădurilor, sînt 
legați ei oare de acestea 
într-o așa mare măsură în
eît să nu se poată dezvol
ta în alte condiții? Aseme
nea păreri au existat și 
mai există și în prezent. 
Datele faptice acumulate în 
ultimele cîteva decenii do
vedesc insă că, o dată teșit! 
din pădurea tropicală, pig
meii pot să se adapteze la 
noi condiții de viată. Așa, 
spre pildă, o parte a pig
meilor twa din Ruanda s-a 
așezat in apropierea lacului 
Kivu și se ocupă cu olă- 
ria, în timp ce alții 
și-au întemeiat sale la li
ziera savanei și merg în pă
dure doar la vînat, lăsin- 
du-și familia acasă. La sud 
de lacul Bangonelo un alt 
grup de pigmei se în
deletnicește cu pescuitul, 
în acest context de îm
prejurări apare interesan
tă părerea, conform că
reia, înainte de a trăi in pă
durea luxuriantă, pigmeii, 
aflati șt în acea vreme în 
stadiul de vfnători și cule
gători, ar fi trăit in zonă de 
savană, de unde împinși de 
alte populații au intrat în 
păduri adaptîndu-se la noi 
condiții de trai.

Economia pigmeilor din 
toate regiunile amintite este 
bazată pe vînătoare și cu
les din natură. Ei trăiesc în 
grupe mici și se deplasează

periodic in căutare de hra
nă, respectind cu strictele 
granițele unui anumit teri
toriu, fără a încălca melea
gurile de vinăloare și cu
les ale unui grup vecin. în 
interiorul grupului respec
tiv diviziunea muncii este 
foarte precisă : bărbații vi- 
nează. pescuiesc, culeg mie
rea de albine, confecționea
ză arme, obiecte casnice, 
luntri, colibe, în timp ce fe
meile In afara culesului din 
nalură îndeplinesc toate 
muncile casnice. Pe lingă 
toate acestea In îndatoriri
le femeilor mai intră și alte 
obligații Femeile de pigmei 
din insulele Andamane au 
printre altele, și obligația de 
a . bărbieri pe toti membrii 
familiei și de a-i tatua.

O stranie invitație 
la masă

Ceea ce vinează sau cu
leg In comun se consumă 
tot în comun. în legă
tură cu aceasta reținem un 
obicei al negritoșilor din 
Insula Luzon: dacă unui 
pigmeu de aici l se face 
foame tn timp ce se află 
In pădure, el este obligat 
ca înainte de a începe să 
mănfnce să poftească cu 
voce tare la masă pe orice 
om aflat In apropiere; el 
trebuie să repete Invitația 
de citeva ori, chiar dacă 
nu verle pe nimeni împre
jur. Dacă s-ar afla că nu 
a respectat obiceiul el ește 
pasibil de cea mai aspră 
pedeapsă, inclusiv pierde
rea vieții. Obiceiul, neobiș
nuit la prima vedere, pus 
In contextul condițiilor 
concrete de trai ale negri
toșilor, își capătă cu limpe
zime explicația i el obliga 
pe fiecare membru al gru
pului să împartă hrana do- 
bîndită In cursul zilei cu 
consingenii săi. Pigmeii 
sint vînători dibaci și cu
rajoși. Singura lor armă 
este si astăzi arcul cu să
geata. în Africa pigmeii se 
avîntă și vînează animale 
mari, inclusiv elefantul. în 
alte părți, spre pildă în An
damane, pigmeii nu folosesc 
arcul și săgeata decît pen
tru a vina pește.

Obiceiuri 
în Mica Andaman

Cercetătorii care le-au 
studiat viața au remarcat 
că „satul pigmeilor* este, 
de regulă, alcătuit din cîte
va adăposturi temporare 
din crengi, scoarțe, frunze 
de copac, sau din colibe. 
Uneori întreg grupul trăidș 
te într-o singură colibă. Pli 
nă de interes este povest 
rea unui cercetător ajun 
nu cu mult timp 
urmă, în Mica Andatnt 
despre ceremonia că 
toriei. O dată înțeleși, 
tatu) și fata hotărăsc o 
cînd se ung reciproc In 
și portocaliu cu lut amf 
cat cu apă; această zi 
consideră ziua căsăf 
lor Tînăra femele tim; 
două săptămîni Se lea 
o broboadă cu duce
întreaga comunitate f <
ea s-a căsătorit. s

In fata cercetători e
mîne deschis încă u c
larg de activitate: V
multe regiuni ale lui If
în prezent viata și a;
acestor populații m a;
în profunzime stud ni
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Prime 
de vechime

O nouă mină „Ia zi"
In bazinul carbonifer al Olteniei a În

ceput să producă, la Cicani, o carierâ 
pentru exploatarea la zi a lignitului, avind 
o capacitate de 1 300 000 tone cârbune 
anual. Extracția va fi mecanizată. Un ex
cavator cu cupe, care se montează în mo
mentul de față, va avea o capacitate orarâ 
de 700 tone.

• A fost dat în fo
losință cel de-al 
5 000-lea apartament 
din panouri prefabri
cate construit în car
tierul „Steagul roșu*- 
Brașov.

Complexe 
de deservire

Noi crescătorii 
de pește

Se pregătește al
cătuirea proiectelor 
pentru crescătorii 
sistematice de pește 
de cite 300 ha, la gos
podăriile de stat din 
Barmod, Salonta, Ta- 
majda și Inand ale 
trustului Gostat-Cri- 
șana și se prevede 
extinderea crescăto
riilor piscicole exis
tente la Taga, trustul 
Cluj și Hendorf, tru
stul Sibiu. In acest 
scop au fost identifi
cate noi terenuri care 
se pretează pentru 
piscicultură.

• La Casa agrono
mului din Diosig, re
giunea Crișana, au în
ceput ieri cursurile 
de perfecționare a 
brigadierilor de cîmp 
din cooperativele a- 
gricole, cu o durată 
de două săptămîni. 
în prima serie parti
cipă 110 brigadieri.

în cadrul coopera
ției meșteșugărești 
din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
sînt în curs de con
strucție patru com
plexe de deservire în 
cartierele Alela Car- 
pați și Mureșeni din 
Tîrgu Mureș, la Tîr- 
năveni și Gălăuțași.

• LA UZINELE 
CONSTRUCTOARE 

DE MAȘINI DIN 
REȘIȚA s-a trecut la 
aplicarea unor noi 
tehnologii de pro
ducție de mare ran
dament și la soluții 
constructive moder
ne, elaborate da 
specialiștii uzinei. 
La construcfia ge
neratorului de 8,2 
MW manopera s-a 
redus cu peste 
24 000 ore pe an. 
La unele tipuri de 
hidroagregate, s-a 
micșorat consumul 
de metal cu două 
pînă la cinci tone 
pe turbină.

o între Craiova șl 
Ișalnifa a fost termi
nată și pusă în func
țiune rețeaua de ca
ble telefonice care va 
deservi noul combi
nat chimic și centra
la electrică de ter- 
moficare din Craio
va. Tot ieri s-a ter
minat la Bălcești și 

.Corabia instalarea u- 
hor teleimprimatoare 
în scopul îmbunătăți
rii transmiterii' tele
gramelor.

Premiera filmului românesc „Dumi
nică Ia ora 6"

Un nou film românesc infifulaf „Duminică 
la ora 6* a fost prezentat luni seara în pre
mieră la cinematograful „Patria’. Acest film 
înregistrează un triplu debut : al lui Ion Mi- 
hăileanu ca scenarist, al lui Lucian Pinfilie, 
coautor al scenariului, ca regizor de film, cu
noscut pînă acum ca regizor de teatru și cel 
al fînărului Dan Nuțu ca actor. Filmul se 
bucură de aportul lui Sergiu Huzum, realiza
torul imaginii, și de o distribuție în care rolu
rile principale sînt deflnute, alături de actorul 
amintit, de Irina Petrescu, Grațiela Albini și 
Eugenia Popovici. Muzica filmului este sem
nată de Radu Căplescu, iar decorurile de 
arh. Aureliu lonescu.

Din inițiativa Comitetului pentru cultură șl artă al raionului 
23 August s-a deschis recent în localul Liceului nr. 9 din 
Capitală o expoziție cu lucrările cele mai izbutite ale picto
rilor amatori din întreprinderile raionului. Incepînd cu data de 
12 Ianuarie, expoziția va fi prezentată muncitorilor de la Uzi
nele 23 August. în următoarele săptămîni ea va fi deschisă și 
în alte întreprinderi din raion. Foto : M. CIOC

Navigaioril de 
la Direcția regio
nală a navigației 
civile Galati au 
primit zilele aces
tea prime de ve
chime. Suma totală 
a primelor plătite 
depășește 3 mili
oane lei.

• IERI au sosit 
la Constanta două 

noi șalande —. 
nave autopropulsa
te pentru transpor
tul nisipului dra
gat din fundul mă
rii — flecare avind 
o capacitate de 
500 tone. Cele 
două nave, „Ra- 
zelm" și „Chilia', 
vor fi folosite la 
construirea noului 
port maritim.

o Filarmonica 
„Gheorghe Dima* 
din Brașov a dai 
luni seara un con
cert simfonic care 
a fost dirijat 
de Andră Thiriet 
(Franța). Progra
mul a cuprins Sim
fonia a IV-a de 
Bruckner, „Vînă- 
torul blestemat" 
de Franck și „Ro- 
deo" de Copland-

Se împlinesc astăzi 20 de ani de la evenimentul 
memorabil din istoria poporului albanez — procla
marea Republicii Populare Albania.

In perioada care a trecut de atunci, oamenii mun
cii din R. P. Albania, sub conducerea Partidului 
Muncii, au obținut realizări de seamă în construcția 
socialistă, în dezvoltarea economiei și culturii pa
triei lor. Intr-o țară menținută pînă la eliberare 
în înapoiere economică, s-au construit importante 
întreprinderi industriale, au fost create noi ramuri 
ale industriei, extractivă, energetică, chimică etc. 
In anii celui de-al treilea plan cincinal (1961—1965), 
pe harta industrială a Albaniei au apărut hidro
centrala de pe Bistrices, uzina de prelucrare a cu
prului din Kukes și alte numeroase obiective. La 
sate s-au petrecut de asemenea schimbări profitnde. 
Colectivizarea agriculturii, folosirea în măsură tot

mai mare a mijloacelor mecanice de muncă au dus 
la sporirea producției agricole vegetale și animale. 
Paralel cu dezvoltarea industriei și agriculturii, a 
crescut nivelul de trai, material și cultural al po
porului.

Popoarele român și albanez sînt legate prin~ re
lații de prietenie cu vechi tradiții. Aceste legături 
s-au întărit în anii puterii populare, gasindu-și o 
expresie în dezvoltarea colaborării reciproce,, dintre 
țările noastre, spre folosul ambelor popoare, în inte
resul întăririi unității și coeziunii sistemului mon
dial socialist, al cauzei socialismului și păcii.

Poporul român se bucură sincer de realizările do- 
bîndite de poporul albanez și ii urează cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a proclamării republicii 
noi succese în construcția socialismului, în activi
tatea consacrată înfloririi patriei sale.
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• Un colectiv de 
mecanici de la S.M.T. 
Rădăuți, cu concursul 
specialiștilor de la 
O.R.P.O.T. Suceava 
(Oficiul regional pen
tru proiectarea și or
ganizarea teritoriu
lui), a realizat un 
plug pentru executa
rea canalelor de de
secare pe terenuri cu 
exces de umiditate. 
Plugul poate ii folo
sit șl la executarea 
de canale pentru iri
gații.

• La centrul de 
documentare științifi
că al Filialei Iași a 
Academiei a sosit 
primul lot de cărți 
științifice rare, obți
nute prin împrumut 
internațional, pentru 
oamenii de știință și 
cadrele didactice ale 
centrului universitar 
Iași.

• Colecția celor pes
te 85 000 de docu
mente vechi ale Arhi
velor statului din lași 
(dintre care un urle 
datînd din 1399) s-a 
completat cu alte 193 
de documente, scrise 
pe pergament sau hîr- 
tie — hrisoave ale Iul 
Ștefan cel Mare șl Pe
tru Rareș, iar restul din 
secolele XVII, XVIII și 
XIX, despre orașul 
lași și satele din îm
prejurimi, despre Ipo- 
feștii lui M. Eminescu, 
Hîrlău, Fălciu ș.a,

® în Dobrogea s-a 
încheiat prima eta
pă a Festivalului fil
mului la sate, care 
s-a desfășurat în 
120 de cinematografe 
sătești. Filmele au 
fost vizionate de pes
te 200 000 de per-

HANDBAL
j Turneul internațional masculin 
I de handbal de la Roștock,a fost 
1! cîștigat de echipa orașului Bucu

rești. Au urmat în clasament Em- 
por Rostock, H.G. Copenhaga, Lo
komotiv Dresda și Oppsal Oslo. 
Rezultatele din ultima zi • Bucu
rești—H.G. Copenhaga 15—9 (5—5); 
Empor Rostock—București 12—10 
(8-6).

TENIS DE MASĂ
Turneul internațional de tenis 

de masă de la Sofia a revenit echi
pelor Cehoslovaciei, învingătoa
re în competițiile rezervate junio
rilor și seniorilor. La juniori, echipa 
României a ocupat locul doi, iar 
la seniori locul trei.

BIATLON

Artiști ieșeni în turnee 
peste hotare

Prim-solistul Operei de stat ieșene, Ion 
Prisecaru, s-a înapoiat din turneul între
prins la Dresda, Leipzig, Weimar, Jena și 
în alte orașe ale R. D. Germane, unde a 
susfinut o serie de recitaluri. Alți artiști ai 
operei ieșene — tenorul Ion Iorgulescu, so
pranele F lorica Mărieș și Aneta Pavalache, 
basul Ion Popa, balerinii Natalia Vronschi- 
Gașler și Ion Băitariciuo — au oferit recita
luri pe scenele din Pekin, Berlin, Tirana. In 
curînd un grup de soliști și balerini ai ope
rei va efectua un turrieu în Iugoslavia.

soane.

• Ieri, de la Atelie
rele de reparat ma
terial rulant Nicoli- 
na-Iași a plecat spre 
Reșița un tren cu 
zece vagoane încăr
cate cu fier vechi, 
colectat de tineret. 
De la începutul anu
lui șl pînă acum 
s-au expediat oțelă- 
riilor din țară peste 
700 tone fier vechi.

BASCHET
A luat sfîrșit turneul interna

tional de baschet de la Bialystok 
(Polonia), la care au participat e- 
chipele de junioare ale României, 
Ungariei și Poloniei. în afară de 
concurs a evoluat și echipa de ti
neret a tării gazdă. A cîștigat se
lecționata Poloniei, care în jocul 
decisiv a învins-o pe cea a Un
gariei cu 52—35. Echipa noastră 
s-a clasat pe locul doi.

La Altenberg (R. D. -Germană) a 
început luni meciul internațional de 
biatlon România—Suedia—R. D. 
Germană. Proba de ștafetă 4X7,5 
km a fost cîștigată de prima echi
pă a R. D. Germane, cronometrată 
în 2h 07'22" (37 baloane lovite din 
40). Schiorii români (Bărbășescu, 
Carabela, Bădescu și Vilmoș) s-au 
clasat pe locul doi cu 2h 08'53", ur
mați de echipele R. D. Germane II 
— 2h 09'41" și Suediei — 2h 11’40". 
Concursul programează astăzi pro
ba de 20 km.

Pe unde a trecut viscolul
La Dlrecfla generală 

a drumurilor din Minis
terul Transporturilor 
Auto, Navale și Aerie
ne am fost informați că 
în primele patru zile 
care atț urinat viscolului 
ce a bîntuit în răsăritul 
tării, lucrîndu-se zi și 
noapte, aproape fără în
trerupere, s-au deszăpe
zit peste 1 746 kilometri 
de drumuri naționale. 
Pentru aceasta s-au fo
losit utilaje grele de

mare productivitate. Au 
lost degajate cu acea
stă ocazie șute de auto
camioane, autobuze, tu
risme, surprinse de fur-, 
tună și imobilizate de 
nămefi. Paralel, pe unele 
sectoare au lucrat și 
echipe ale lucrătorilor 
din telecomunicații care 
au restabilit linii telefo
nice rupte. Au mai 
rămas să lie dega
jate circa 350 kilo
metri de drumuri na

ționale, din care fac 
parte și sectoarele 
mal grele pentru lucră
rile de deszăpezire cum 
ar fi: Bratocea — Săce- 
le, Intorsura Buzăului — 
Prejmer, Iași — Bivolari 
— Ștefănești — Prut, 
Zorleni — Murgeai, 
Crucea — Bacău — Vas
lui — Nlcolae Bălces- 
cu. Pipă în 2—3 zile și 
ultimele porțiuni vor fi 
redate circulației.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Rezultatele unor meciuri contînd 

pentru „Cupa campionilor europeni' la 
handbal masculin : Honved Budapesta— 
Atletico Madrid 28—15 (16—4) i F. H. 
Reikjavik (Islanda)—Fredenșbourg (Nor
vegia) 16—13 (7—5)i Rukomet Zagreb— 
Stade Marsilia 17—15 (9—7). Echipele 
învingătoare s-au calificat pentru sfer
turile de finală ale competiției.

• La Ljubljana, In cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de masă 
(feminin), echipa Spartak Praga a dis
pus cu scorul de 5—2 de formația lo
cală Olimpia.

O Turneul de calificare pentru finala 
campionatului european de baschet 
(juniori), desfășurat la Leipzig, a reve
nit echipei Cehoslovaciei, care în me
ciul decisiv a dispus de selecționata 
R.D. Germane cu scorul de 63—61,

e Continuîndu-și turneul în S.U.A. 
selecționata de baschet a Poloniei a Ju-

cat cu reprezentativa Universității 
Tenesșee. Baschetbaliștii americani au 
cîștigat cu scorul de 80—70.

® Turneul de baschet masculin de 
la Madrid s-a încheiat cu victoria echi
pei italiene Ignis Varese, care în finală 
a dispus cu 66—59 de Corinthians Sao 
Paulo.

o Pugilistul de categoria „grea' 
Cassius Clay a anunțat oficial că se 
va întîlni cu Ernie Terrell pentru 
desemnarea campionului mondial al ca
tegoriei. Meciul va ayea loc peste două 
sau trei luni la Chicago.

• Boxerul italian Salvatore Burruni 
a fost recunoscut ca deținător oficial 
al titlului mondial la categoria muscă. 
El urmează să-l întîlnească acum pe 
învingătorul din meciul Ebihara (Ja
ponia)—Accavallo (Argentina).

In portul Durres
In radă domnește o activitate 

febrilă. Brațele metalice ale ma
caralelor electrice descarcă sau 
încarcă mărfuri pe nave sub dife
rite pavilioane. Vuietul sirenelor, 
forfota vehiculelor, graiurile diver
se ce pot fi auzite pe chei între
gesc imaginea de astăzi a por
tului Durres, cunoscut încă din 
antichitate. (Acum 27 de secole el 
se numea Dyrrhachion sau Epi- 
damne și deservea vechea flotă 
ilirică ; săpăturile arheologice scot 
mereu la iveală vestigii ale tre
cutului).

în prezent se desfășoară lucrări 
în vederea lărgirii radei portului 
și mecanizării proceselor de încăr
care a minereurilor. Navele flotei 
comerciale albaneze, printre care 
„Vlora", „Durres", „Partizan", 
„George Kastriot", „Iliria" și altele 
brăzdează apele mărilor și ocea
nelor, transportînd mărfuri de ex
port : crom, minereu de fier și ni
chel, bitumuri, fructe, legume etc.

Așa cum scrie revista „Albania 
Nouă", orașul este în plină dezvol
tare. S-au construit noi întreprin
deri, printre care fabrica de mase 
plastice și de produse din cauciuc. 
De-q lungul străzilor sale vechi au 
răsărit blocuri de locuințe moder
ne, instituții ca palatul culturii 
„Alexandr Moisși', muzeul arheolog 
gic al orașului.

Un important obiectiv 
industrial

Secole de-a rîndul țăranii din 
Pobreg și Știceni s-au obișnuit cu 
priveliștea sălbatică a munților din 
jur, Liniștea era tulburată doar de 
foșnetul vîntului și de murmurul 
apelor Drlnului și Liumului rosto- 
golindu-se printre stîncile abrupte. 
Frumusețile naturale ale acestor 
meleaguri au inspirat pe mulți 
poeți populari.

In anii puterii populare — se 
arată în presa albaneză — aceste 
priveliști se înnoiesc mereu cu 
creații ale omului. Astfel, la 4 km 
de micul orășel Kukes s-a con
struit o întreprindere modernă de 
prelucrare a cuprului care consti
tuie unul din cele mai Importante 
obiective ale celui de-al IH-lea 
plan cincinal al Republicii Popu-, 
lare Albania. Uzina a fost inaugu
rată recent. In afară de corpul 
principal al clădirii s-au construit 
o instalație de aglomerare, o cen
trală electrică, un atelier mecanic, 
o hală pentru compresoare și tur- 
boventilatoare. Coșul uzinei, înalt 
de 76 metri, domină întreaga vale.

Proporțiile lucrărilor desfășurate 
aci sînt ilustrate de date semnifi
cative : au fost dislocați 230 000 
metri cubi de pămînt și de stîncă, 
s-au turnat 8 000 metr! cubi de be
ton și s-au ridicat 20 000 metri cubi 
de ziduri din piatră și cărămidă. 
Sute de muncitori și tehnicieni au 
venit din toate colțurile Albaniei 
și au muncit au abnegație pentru 
a preda înainte de termen con
strucția. Cuprul obținut la uzina 
metalurgică din Kukes se îndreap
tă spre uzina de rafinare și pre
lucrare a cuprului din Rublk și 
spre alte întreprinderi.

Orășelul Kukes se transformă vă- 
zjnd cu ochii. Blocuri de locuințe 
pentru muncitori, instjtuții culturale 
și școli se ridică în ritm rapid. In

mare, terenuri de sport, club etc. 
In „orășelul studențesc" pot ii în- 
tîlniți tineri veniți din toate colțu
rile Albaniei, cu preocupări din 
cele mai diierlte : unii sînt atrași 
de proiectele unor obiective in
dustriale, alții fac colecții de mi
nerale, pregătindu-se să devină 
geologi, alții se dedică artelor sau 
literaturii. Numeroși studenți parti
cipă la activitatea cercurilor știin
țifice. In anii puterii populare Uni
versitatea din Tirana a pregătit 
peste 4 000 de specialiști în cele 
mai diferite domenii de activitate.

La orașe și la sate întregul po
por albanez muncește cu hărnicie 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei și culturii patriei sale.

Z. MARIN

Uzina de prelucrare a cuprului de la KukBs, care a fost recent inaugurată

scurt timp, localitatea va număra 
35 000 de locuitori.

„Orășelul sfudenfesc"
In împrejurimile Tiranei, pe o co

lină acoperită cu plopi bătrîni, a 
fost construit un grup de blocuri. 
Ele formează „orășelul studen
țesc", care adăpostește Universi
tatea de stat din Tirana și alte 
instituții de tnvățămînt superior. 
Cei aproape 3 000 de studenți au et
ici la dispoziție săli de studiu și la
boratoare moderne, o bibliotecă

TELEGRAMA

Cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Albania, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
R.P. Albania, Behar Shtylla.

(Agerpres)

în întîmpinarea 
aniversării 
gloriosului 
nostru partid

(Urmare din pag. I)

popor. Prin întreaga sa activitate, 
partidul comuniștilor s-a dovedit 
la înălțimea misiunii sale istorice 
de detașament de avangardă al 
clasei muncitoare, de forță politică 
conducătoare a societății noastre.

In prezent, partidul călăuzește 
poporul la înfăptuirea în practică 
a mărețului program adoptat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., în 
vederea înfloririi multilaterale a 
patriei, continuării pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, Ro
lul conducător al partidului, încre
derea și prestigiul uriaș de care 
se bucură, unitatea întregului po
por în jurul partidului, constituie 
garanția sigură a înaintării noas
tre spre culmile tot mai înalte ale 
socialismului, civilizației și bună
stării. Partidul își aduce contribu
ția internaționalistă la lupta for
țelor păcii, progresului și socialis
mului din lumea întreagă, mili
tează neobosit pentru unitatea de 
acțiune a acestor forțe.

Muncitorii, țăranii, intelectualii, 

întregul nostru popor văd în 
partid exponentul și apărătorul 
neșovăitor al năzuințelor și inte
reselor lor vitale, arhitectul în
drăzneț și înțelept al viitorului lor 
fericit. De aici și avîntul cu care 
întîmpină aniversarea partidului, 
pe care o consideră sărbătoarea lor 
scumpă.

Pentru poporul nostru a devenit 
o tradiție șă înțîmpine marile sale 
sărbători prin muncă plină de rîv- 
nă pentru înfăptuirea politicii par
tidului, prin noi succese în toate 
domeniile de activitate, Mărețele 
obiective stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului, sarcinile pla
nului de stat pe 1966, primul an al 
noului cincinal, oferă un minunat 
cîmp de afirmare pentru inițiativa 
și capacitatea creatoare a oameni
lor muncii. Pretutindeni, în fabrici 
și uzine, în mine, pe șantiere, în
tîmpinarea aniversării partidului 
constituie un prilej de inten
sificare a întrecerii socialiste în 
vederea îndeplinirii integrale a 
planului de stat, obținerii unei mai 
înalte eficiențe în activitatea pro
ductivă, îmbunătățirii continue a 
calității produselor în toate ramu
rile economiei.

Comuniștii cinstesc cel mai 
bine aniversarea partidului, mun
cind pentru perfecționarea conti
nuă a activității organizațiilor de 
partid, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate de par
tid în toate sectoarele construcției 
economice și culturale. Avem în 
această privință un minunat în
dreptar — hotărîrile și documen
tele Congresului al IX-lea, care 
arată căile ridicării muncii or
ganizatorice și politice a organelor 

și organizațiilor de partid, a me
todelor conducerii de către a- 
cestea a economiei, a muncii 
organelor de stat și organizațiilor 
de masă, la nivelul marilor sarcini 
ce ne stau în față.

Aniversarea de la 8 mai consti
tuie un important eveniment în 
viața ideologică a partidului și 
a țării. Această aniversare con
stituie un puternic factor de 
educație partinică, de educație pa
triotică a oamenilor muncii în 
spiritul eroicelor tradiții ale parti
dului, ale clasei muncitoare și po
porului, în spiritul devotamentului 
neprecupețit față de partid și față 
de patrie, față de cauza construi
rii socialismului. In întîmpinarea 
aniversării se pregătește editarea 
de culegeri de documente ale parti
dului și alte lucrări privind istoria 
partidului, se vor organiza confe
rințe despre momente importante 
ale istoriei P.C.R., vizite ale oame
nilor muncii la muzee, case me
moriale și alte locuri istorice 
care amintesc de lupta parti
dului. Școala superioară de par
tid „Ștefan Gheorghiu", Institu
tul de istorie a partidului și A- 
cademia Republicii Socialiste Ro
mânia vor organiza împreună o se
siune științifică.

Aniversarea partidului prileju
iește o nouă și puternică manifes
tare a hotărîrii poporului nostru de 
a-și consacra toate forțele înfăptui
rii hotărîrilor istoricului Congres al 
IX-lea al P.C.R., sarcinilor desă
vârșirii construcției socialiste. Strîns 
unit sub steagul încercatului nos
tru partid, poporul va înălța iot 
mai sus edificiul socialismului în 
scumpa noastră patrie.

Realism 
și optimism 
in viața satelor

(Urmare din pag. I)

Cu o rară răbdare șl înțelepciu
ne partidul și statul pun în prac
tică măsuri menite să ajute, să 
grăbească evoluția conștiințelor, 
perfectionarea relațiilor socialiste 
de producție sătească. în suita a- 
cestor măsuri elaborate în ultima 
vreme, se propune acum un statut 
de pensionare a țăranilor în ca
drul cooperativelor agricole de 
producție.

Pe lîngă pensia primită vor fi 
obținute și cereale și alte produse, 
precum și Răni lichizi sub formă 
de ajutor. Venitul e de la început 
în proporție cu munca. Cu adevă
rat nou și demn de subliniat în 
proiectul publicat mi se pare grija 
pentru cei care își dedică for
țele buneistări generale. Un țăran 
pensionar era mai greu de imagi
nat în trecut nu știu de ce. O ca
tegorie socială foarte numeroasă, 
foarte merituoasă și părăsită în 
trecut se organizează cu forțe pro
prii și, sîntem convinși, va atinge 
în scurt timp un nivel de trai 
cum nu l-a avut niciodată.

Pentru aceasta este necesară Bpo- 

rirea veniturilor șl o muncă siste
matică. Este limpede deci pentru 
țărănimea noastră ce are de făcut. 
Casa de pensii creează condițiile 
întrajutorării țărănimii din întreaga 
țară. „Toți pentru unul, unul pen
tru toți* va deveni nu numai o 
vorbă care sună frumos, dar și o 
realitate vie, ușor de pus în prac
tică.

Erq o vreme cînd în această 
țară cu pămînt bogat și rodnic se 
murea de inaniție, în timp ce po
liticieni veroși țineau discursuri 
sforăitoare despre „salvarea de 
la dezastru*. Anul Zero pentru noi 
a început sub zodia unei moște
niri înfiorătoare : un teritoriu dis
trus de război, o industrie sla
bă, o țară exploatată de capi
talul străin, cu o țărănime lipsită 
aproape de mijloace de trai, cu 
o muncitorime robită uzinelor pa
tronilor. După 21 de ani de efort, 
după încercări grele și repetate, 
masele de țărani sînt în măsură 
să obțină tot ce și-au dorit. Aces
tea au încredere în comuniști, în 
cei ce i-au condus de atîta vreme 
pe căile luminoase ale unei reale 
independențe naționale, ale unei 
vieți îmbelșugate. La capătul rîn- 
durilor sobre și realiste din ziare nu 
se sugerează un Canaan, dar se 
scrie negru pe alb că fără muncă 
și organizare nu putem să trăim. 
De la mic la mare să închinăm 
toate energiile noastre înfloririi 
patriei. Sîntem siguri că o vom 
face, fiecare la locul său de mun
că, cu aceeași modestie șl cre
dință In viitorul strălucit al Româ
niei socialiste.

Argeșul oferă 
noi surse 
de energie

(Urmare din pag. I)

Pe măsură ce se apropie de 
sfîrșit lucrările la principalul o- 
biectiv energetic, hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", vor 
începe lucrările Ia o cascadă de 
patru hidrocentrale situate pe Ar
geș, între Oiești și orașul Curtea 
de Argeș. Debitele de apă regu
larizate ale marelui lac și o dife
rență de nivel de 82 m, adică de 
20,5 m pentru fiecare centrală, vor 
crea un disponibil de energie. Fie
care din aceste centrale va avea o 
putere de 15 MW. Studiile au ară
tat că varianta optimă de amena
jare este aceea în care un lac 
compensqtor deservește două 
centrale. De aceea se construieș
te mai întîi un lac la Oiești, cu 
un volum de aproape 1,8 milioa
ne m.c. După ce va fi stoarsă e- 
nergia apelor în turbinele prime
lor două hidrocentrale ale casca
dei — Oiești și Albești, ele se 
vor aduna în următorul lac și își 
vor lăsa energia în următoarele 
două centrale, de la Cerbureni și 
Curtea de Argeș.

In aval de ultima centrală a 
acestei cascade, în partea de 
nord a orașului Curtea de Ar
geș, se va amenaja un așa-nu- 

mit lac redresor, care are meni
rea de a alimenta cursul Arge
șului, satisfăcind nevoile consu
matorilor din aval — industria 
zonei Pitești, aprovizionarea cu 
apă a Bucureștiului, irigațiile din 
bazinul acestui rîu — în orele în 
care turbinele centralelor hidro
electrice nu funcționează.

In prezent, sînt în curs unele 
lucrări de organizare a șantie
rului pentru primele două cen
trale, de la Oiești și Albești, 
prevăzute să intre în funcțiune 
în 1967. Concomitent cu realiza
rea acestora vor începe lucrările 
la celelalte elemente ale casca
dei și ale lacului de la Curtea de 
Argeș.

Calculele energo-economlce au 
arătat că Investițiile necesare ob
ținerii sporului de putere în aceste 
uzine, cît și cheltuielile anuale 
sînt mai avantajoase decit 
în situația obținerii aceluiași 
spor de putere în centralele ter
moelectrice. Din calculele econo
miștilor și energetlcienilor rezul
tă și posibilitatea realizării unei 
centrale hidroelectrice de pompaj 
de 100 000 kW în imediata apro
piere a marelui baraj. Soluția 
propusă este în studiul Ministe
rului Energiei Electrice. In qqest 
fel în sistemul energetic națio
nal se va vărsa un fluviu de pu
tere oferit de cei 390 000 kW, cit 
însumează marea hidrocentrală 
cu toți puii săi.

La Institutul de studii și pro
iectări hidroenergetice sînt în 
studiu posibilitățile de amenajare 
a potențialului acestui rîu și în 
aval de Curtea de Argeș, unde 
se întrevede instalarea altor 
circa 60 000 kW.

1



Lagos

PROBLEMA
RHODESIANĂ

GREVĂ GENERALĂ 
LA SANTO DOMINGO

Reuniunea 
„celor șase" 
sub semnul îndoielii
Declarația ministrului

pe agenda 
conferinței 
Commonwealthului

LAGOS 10 (Agerpres). — In ca
pitala Nigeriei se deschide astăzi 
conferința primilor miniștri ai ță
rilor Commonwealthului, care va 
dezbate situația din Rhodesia. At
mosfera părea destul de încărcată, 
luni, cînd la Lagos au sosit o serie 
de delegații reprezentînd guverne
le net ostile politicii britanice în 
problema rhodesiană, precum și în 
urma publicării declarației guver
nului Ghanei. Potrivit observatori
lor de la Lagos, Albert Margai, pri
mul ministru al Sierei Leone, 
este purtătorul de cuvînt al celor 
nemulțumiți. El a declarat că ma
joritatea membrilor africani ai 
Commonwealthului sprijină ideea 
folosirii forței pentru înlăturarea 
regimului lui Smith și soluționarea 
situației din Rhodesia. După cum 
s-a mai anunțat, Ghana și Tanzania 
nu participă. Secretarul general al 
Commonwealthului, Arnold Smith, 
a subliniat în cursul unei confe
rințe de presă că în esență „prin
cipalul rezultat așteptat la confe
rință este elaborarea unor măsuri 
care să permită Zambiei să poată 
renunța la importurile provenind 
din Rhodesia, ceea ce ar spori 
eficacitatea sancțiunilor adoptate 
împotriva regimului de la Salis
bury".. El a arătat, totodată, că 
problema rhodesiană va fi aborda
tă sub următoarele trei principale 
aspecte : cum să se pună capăt „re
beliunii", cum să se pregătească 
viitorul Rhodesiei după înlătura
rea lui Smith; pe baza votului ega
litar, și cum să' se organizeze cola
borarea cu Zambia pentru a se 
permite acestei țări- participarea 
activă la aplicarea sancțiunilor îm
potriva Rhodesiei.

★
Delegația Ghanei a dat publici

tății o declarație în care arătă că, 
„de fapt, Marea Britanid a pierdut 
controlul asupra Rhodesiei" și că 
țările africane trebuie să întreprin
dă măsuri hotărîte, sub controlul 
O.N.U., pentru a înlătura regimul 
lui Smith .

SANTO DOMINGO 10 (Ager
pres).— Confederația muncitoreas
că „Foupsa-Cesitrado", precum și 
un număr de 60 de organizații sin
dicale din Republica Dominicană 
au lansat duminică o chemare la 
grevă generală, în semn de pro
test împotriva refuzului guvernu
lui provizoriu de a pedepsi pe mi
litarii de dreapta, răspunzători de 
incidentele sîngeroase petrecute 
la 19 decembrie în orașul Santiago. 
Sindicatele cer, de asemenea, ca 
militarii constituționaliști să fie

încheierea plenului

de colaborare culturală

autorizați să rămînă în țară, iar 
forțele O.S.A. să părăsească Repu
blica Dominicană. Acțiunea este 
sprijinită de Partidul social-creștin 
și Mișcarea „14 iunie" care au 
cerut membrilor lor să se alăture 
greviștilor.

O telegramă sosită la închiderea 
ediției anunță că greva a fost 
declanșată luni, afectînd o se
rie de întreprinderi și servicii 
publice. Serviciile de transporturi 
publice, deși nu au fost afectate di
rect, și-au redus activitatea. Gre
viștii au ridicat bariere în fața au
tobuzelor și automobilelor. Pe stră
zile orașului Santo Domingo au a- 
vut loc demonstrații soldate cu 
ciocniri. Un tînăr demonstrant a 
fost ucis de către forțele interame- 
ricane, care au intervenit împotri
va demonstranților, deschizînd foc 
de mitraliere.

de externe olandez

HAGA 10 (Agerpres).— „Guver
nul olandez are îndoieli în legătu
ră cu reușita întrunirii „celor șase" 
parteneri din Piața comună, care 
va avea loc la 17 și 18 ianuarie la 
Luxemburg", a declarat Joseph 
Luns, ministrul de externe al 
Olandei. Luns a apreciat că 
punctele de vedere aie Franței și 
ale partenerilor ei din Piața co
mună sînt încă prea îndepărtate 
pentru ca o înțelegere să fie po
sibilă. Potrivit părerii sale, două 
probleme importante fac în pre
zent obiectul divergențelor din 
cadrul C.E.E. Acestea sînt, în pri
mul rînd, problema luării de ho- 
tărîri cu o majoritate simplă și, 
în al doilea rînd, aceea a lărgirii 
competenței organismelor C.E.E.

„Intrarea interzisă..." Aceste cuvinte pot fi întîlnite nu numai la Neuss 
(R. F. Germană) — așa cum se vede în fotografie — ci și în nu
meroase alte localități vest-germane, unde unele localuri publice sînt 

inaccesibile muncitorilor străini
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româno-poionă
VARȘOVIA 10 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : Intre 6 și 10 ianuarie 
a.c., la Varșovia au avut loc trata
tive pentru încheierea Planului de 
colaborare culturală și științifică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă 
pe anii 1966—1967. Planul de cola
borare culturală și științifică pe 
anii 1966—1967 prevede continua
rea colaborării în domeniile știin
ței, învățămîntului, culturii și ar
tei, radioului și televiziunii, în do
meniul tipăriturilor și- între uniu
nile de creație. De asemenea, se 
vor efectua schimburi de colective 
artistice și vizite reciproce de oa
meni de știință și cultură.

Din partea română, Planul a 
fost semnat de către Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Varșovia, 
iar din partea polonă, de către Ka
zimierz Rusinek, adjunct al mi
nistrului culturii și artelor al Re
publicii Populare Polone.

RIO DE JANEIRO. De partea cealaltă a însoritei plaje Copacabana: 
ios favelas — case improvizate din cutii și bidoane

Mitingul de la Hanoi
HANOI 10 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, la 
Hanoi a avut loc un miting al re
prezentanților opiniei publice din 
capitala R. D. Vietnam, cu prilejul 
vizitei delegației sovietice, conduse 
de A. Șelepin, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
La miting au luat parte Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, prim-ministru al
R. D. Vietnam, Le Duan, membru 
al Biroului Politic, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc, Le Duc Tho. secretar al C.C., 
și alte persoane oficiale.

A luat cuvîntul Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului admi
nistrativ al orașului. Relevînd le
găturile de prietenie dintre po
porul vietnamez și poporul so-, 
vietic, în numele oamenilor mun
cii din capitala R. D. Vietnam, el 
a mulțumit poporului sovietic pen
tru ajutorul acordat Vietnamului 
în lupta lui împotriva agresiunii’
S. U.A. și și-a exprimat convinge
rea că actuala vizită „va contribui 
la întărirea în continuare a prie
teniei de luptă și a colaborării 
frățești între cele două țări, împo
triva dușmanului comun — impe
rialismul american".

In cuvîntul de răspuns, A. Șe
lepin a subliniat hotărîrea po
porului sovietic de a acorda și in 
viitor ajutor multilateral R. D. 
Vietnam pentru respingerea agre
siunii americane. „Prietenia noas
tră, a spus el, capătă o importanță 
deosebit de mare acum, în fața ac
tivizării vizibile a forțelor agresi
ve din multe regiuni ale lumii. Ne
socotind normele elementare ale 
dreptului internațional și acordu
rile de la Geneva din 1954, S.U.A. 
comit o agresiune fățișă împotriva 
R. D. Vietnam". „Războiul din 
Vietnam nu va aduce imperialiș
tilor S.U.A. o victorie militară, ci 
va adînci și mai mult izolarea lor 
politică pe arena internațională. 
Uniunea Sovietică acordă și va a- 
corda poporului vietnamez ajuto
rul și sprijinul său multilateral 
pentru întărirea capacității de apă
rare a R. D. Vietnam. Guvernul 
și întregul popor sovietic au spri
jinit și sprijină cererile drepte

formulate de guvernul R. D. Viet
nam la 8 aprilie 1965 și de Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud — la 22 martie 1965", 
a spus în încheiere vorbitorul.

HAVANA

Lucrările Conferinței
•>

tricontinentale

SPANIA IN ATAȘUL N. A. T. 0.
5

„Spania a devenit, du
pă Germania federală și 
înaintea Franței, pivotul 
strategiei americane în 
Europa’. Această aprecie
re a revistei „L'Express" 
se referă la eforturile de
puse de S.U.A., în special 
în urma adîncirii fisurilor 
din blocul nord-atlantic, 
de a miza tot mai mult pe 
Spania în realizarea pla
nurilor sale militare.

Deși nu este membră a 
N.A.T.O., Spania este le
gată de această organiza
ție printr-un șir de acor
duri militare cu S.U.A. Sta
tele Unite dispun de baze 
aeriene la Moron, Torre- 
jon și Saragossa și de o 
bază aero-navală la Rota, 
singura de pe continentul 
european amenajată pen
tru a primi submarine în
zestrate cu rachete nu
cleare „Polaris'. In schim
bul acordului autorităților 
de la Madrid de a menți
ne aceste baze, Statele fi
nite le-au acordat din 1953 
sub formă de ajutor, evi
dent militar, suma de 
2 685 000 000 de franci. 
Spania este, de asemenea, 
o piață bună pentru ar
mele americane. Conform 
programului de colabora
re militară, se prevede 
dotarea armatei spaniole 
cu diferite tipuri de arme 
de proveniență americană:

avioane cu reacție „Start- 
fighter F 104-g', nave mi
litare de transport, stații 
radar etc. „In cadrul unei 
reforme generale a arma
tei — scrie ziarul „Die 
Welt’ — armata spaniolă 
se pregătește pentru o re
organizare a unităților 
sale conform normelor 
N.A.T.O. Tinerii ofițeri 
spanioli trebuie să-și în
sușească deopotrivă nor
mele militare americane, 
iar comitetul consultativ 
care leagă, din 1953, cele 
două țări e la fel de 
activ ca și diversele or
ganisme ale N.A.T.O.'.

Este un lucru cert că a- 
dîncirea contradicțiilor 
din sînul N.A.T.O., și în 
special opoziția Franței 
față de actuala structură 
a blocului, care asigură 
dominația americană, a- 
duc tot mai frecvent în 
discuție problema viitoru
lui alianței nord-atlantice. 
In aceste împrejurări unii 
politicieni de peste Ocean 
privesc la Spania cu spe
ranța că atragerea ei în 
planurile strategice ale 
pactului ar fi de natură 
să insufle acestuia o a- 
parență de vitalitate. A 
atras atenția faptul că du
pă sesiunea N.A.T.O. de 
la Paris din decembrie 
1965, secretarul Departa

mentului de Stat, Dean 
Rusk, a ținut să facă 
o escală în capitala spa
niolă. Un simplu gest de 
politețe? Ziarele au dez
văluit că Rusk l-a infor
mat pe Franco asupra 
convorbirilor din forul blo
cului, fapt care t-a deter
minat pe observatorii po
litici să aprecieze vizita 
ca o nouă încercare de a 
introduce Spania în 
N.A.T.O. pe ușa din dos.

Mulți observatori con
sideră că dorința de a in
clude Spania în N.A.T.O. 
are încă puține șanse de 
realizare. Chiar unele țări 
membre ale N.A.T.O. ma
nifestă față de aceste 
proiecte o anumită opozi
ție, văzînd în înfăptuirea 
lor o eventuală știrbire a 
pozițiilor pe care le dețin 
în cadrul alianței. Totoda
tă, perspectiva alierii cu 
o țară în care manifesta
țiile împotriva încălcării 
libertăților șl drepturilor 
umane se țin lanț pare 
destul de incomodă.

In ceea ce privește cu
rentul de opinie din Spa
nia, pe lîngă vocile apro
batoare, în presa madrile
nă se fac auzite șl opinii 
potrivnice aderării la

N.A.T.O., opinii ce se ma
nifestă în rîndul generali
lor franchiști, dat fiind că 
structura tradițională a 
armatei spaniole, care 
prevede numirea unor 
guvernatori militari în 
provinciile țării, conservă 
poziția lor politică. Res
tricțiile de credit ale 
S.U.A. și tratamentul ne
favorabil la care este su
pusă Spania la Bruxelles, 
de către Comunitatea E- 
conomică Europeană, con
textul aventuros creat de 
politica agresivă a S.U.A. 
în Asia de sud-est gene
rează noi semne de în
trebare asupra eventuali
tății unei asocieri a Ma
dridului la alianța nord- 
atlantică.

Astfel, ținînd seama de 
relațiile S.U.A., pe de o 
parte cu Spania, pe de al
tă parte cu partenerii săi 
din N.A.T.O., manevrele 
diplomatice care se duc 
în jurul Madridului par să 
urmărească un dublu 
scop : pregătirea acestei 
țări în vederea unei e- 
ventuale intrări în 
N.A.T.O. și exercitarea u- 
nei presiuni psihologice a- 
supra unor membri al 
blocului.

Adriana SOCEC

PROIECT DE MESAJ 
Al COPREȘEDINȚILOR » 7

CONFERINȚEI DE IA GENEVA
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 

6 ianuarie, la Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., i-a fost în- 
mînat ambasadorului englez la 
Moscova, Sir Geoffrey Harrison — 
pentru a fi remis copreședintelui 
britanic — proiectul sovietic de 
mesaj al copreședinților conferin
ței de la Geneva din 1954 pentru 
Indochina și ai conferinței de la 
Geneva din 1962 pentru reglemen
tarea problemei laoțiene, către ță
rile participante la aceste confe
rințe. „Acțiunile Statelor Unite au 
provocat deja complicarea serioa
să a situației în Indochina. Extin
derea pe mai departe a agresiunii 
implică un mare pericol pentru 
pacea generală", se arată în pro
iect, menționîndu-se apoi că, în
câlcind acordurile de la Geneva, 
guvernul S.U.A. supune bombar
damentelor o serie de regiuni din 
Laos. „Este vorba de intenția gu
vernului S.U.A. de a extinde răz
boiul dincolo de limitele Vietna
mului, de a aprinde flăcările răz
boiului în Laos, de a atenta la 
neutralitatea și independența Cam- 
bodgiei".

„Condamnînd cu hotărîre acțiu
nile S.U.A. în Indochina —se spu
ne în proiect — copreședinții se 
adresează tuturor țărilor partici
pante la acordurile de la Geneva 
din 1954 și 1962 cu chemarea de 
a adopta toate măsurile necesare 
pentru a pune capăt agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, a amestecului 
american în treburile interne ale 
statelor din Indochina și pentru a 
determina guvernul S.U.A. să res
pecte cu strictețe acordurile de la 
Geneva, să recheme toate trupele 
sale, să-și retragă armamentul din 
această regiune și să-și lichideze 
bazele militare".

Plenara Comitetului 
Executiv al P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : La sfîrșitul săptămînii tre
cute a avut loc plenara Comitetu
lui Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, care a 
ales noile organe de conducere ale 
partidului. In funcția de secretar 
general a fost reales John Gollan, 
iar ca secretar general adjunct a 
fost ales William Alexander. Pre
ședinte al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a fost ales Frank 
Stanley. Cu acest prilej s-a creat și 
o nouă secție a Comitetului Execu
tiv care se va ocupa de activitatea 
electorală a partidului.

Plenara a examinat apoi o serie 
de probleme, printre care necesi
tatea unor acțiuni împotriva agre
siunii americane în Vietnam, com
baterea proiectului de lege guver
namental privind controlul pre
ventiv al grevelor, precum și as
pecte legate de crearea unei largi 
unități a forțelor de stînga. Ple
nara s-a declarat de acord cu pro
punerea de a se schimba numele 
ziarului „Daily Worker", organul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. Propunerea urmează să 
fie pusă în discuția cititorilor zia
rului și opiniei publice, precum și 
în dezbaterea organelor de partid 
din țară.

HAVANA 10 — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
După întreruperea de o zi da
torată încetării din viață a lui 
A. T. M. Moustafa — unul din 
membrii delegației pakistaneze — 
lucrările conferinței de solidaritate 
a popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină, au continuat cu u- 
șile închise în comisii și subco
misii. Comisia politică a dis
cutat două proiecte de rezolu
ții — una privind Ciprul, iar 
alta privind Laosul. Lucrările în 
comisii vor dura pînă marți seara. 
Pentru miercuri este prevăzută o 
ședință plenară în care vor fi pre

zentate proiectele de rezoluții pre
gătite în comisii.

Duminică seara la Stadionul „Pe- 
dro Marrero" din Havana a avut 
loc — în cinstea participanților la 
conferință — un mare spectacol 
sportiv și artistic intitulat „Solida
ritate". Și-au dat concursul peste 
8 000 de tineri elevi și studenți, 
membri ai forțelor armate și ai mi
liției populare. Au asistat primul 
ministru Fidel Castro și alți mem
bri ai guvernului cuban, reprezen
tanți ai organizațiilor politice și 
obștești, precum și participanți la 
lucrările conferinței, mii de cetă
țeni din capitala Cubei.

încheierea convorbirilor de la Tașkent

DECLARAȚIA COMUNA
INDO-PAKISTANEZĂ

TAȘKENT 10 (Agerpres). — La 
Tașkent a avut loc luni întreve
derea finală dintre Mohammed 
Ayub Khan, președintele Pakista
nului, și Lal Bahadur Shastri, pri
mul ministru al Indiei. Ceremonia 
oficială, în cadrul căreia a fost 
semnată declarația comună indo- 
pakistaneză, a fost deschisă — din 
împuternicirea celor două părți — 
de primul ministru sovietic, Ale
xei Kosîghin.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
a oferit luni seara o recepție în 
cinstea primului ministru al Indiei, 
Lai Bahadur Shastri, și a preșe
dintelui Pakistanului, Mohammed 
Ayub Khan, la care au participat 
și membrii celor două delegații și

premierul Indiei au căzut de acord 
să continue întîlnirile la cel mai 
înalt nivel, precum și la alte nive
luri, în problemele care privesc di
rect cele două țări. Ambele părți au 
constatat că este necesară crearea 
unor organe comune indo-pakista- 
neze care să prezinte guvernelor 
lor rapoarte în vederea adoptării 
de hotărîri privind măsurile ce tre
buie luate în continuare.

Primul ministru al Indiei și pre
ședintele Pakistanului și-au expri
mat recunoștința față de guvernul 
sovietic și față de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru rolul constructiv în organizarea 
acestei întîlniri, care „a dus la re
zultate reciproc satisfăcătoare".
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Dacă cronica judiciară nu 
ar consemna dezbaterile de la 
Diisseldorf, totul ar părea o 
farsă. Dar o farsă de un 
grotesc care atinge tragi
cul. Un asasin, sau mal 
exact un comandant de a- 
sasini, în loc să se găsească 
în boxa acuzaților, a trecut 
dincolo de bară, instalîndu-se, 
comod, pe banca acuzării. De 
acolo Hans Lammerding, ge
neral, fost comandant al divi
ziei S.S. „Das Reich", joacă ro
lul „cetățeanului calomniat". 
El a înaintat o plîngere îm
potriva lui Werner Sterzen- 
bach, redactor al săptămîna- 
lului vest-german „Die Tat“, 
organ al Asociației victimelor 
nazismului, pentru că într-un 
articol din „Die Tat“ erau rea
mintite crimele pe care le-a 
comis pe teritoriul Franței.

Articolul nu făcea de fapt 
decît să reia cuprinsul actului 
de acuzare al Tribunalului din 
Bordeaux care l-a condamnat 
în 1951 pe Lammerding, în 
contumacie, la moarte. Căci 
divizia S.S. pe care o coman
da Lammerding este cea care 
a distrus Oradour-ul, acel sat 
martir unde au pierit în flă
cări 648 de oameni, dintre 
care 267 de copii. Simbol al 
cruzimii naziste, tragedia Ora- 
dour-ului se înscrie printre 
marile crime ale războiului, pe 
care Lammerding o credea, 
probabil, uitată. Dar protestul 
opiniei publice, în special din 
Franța, dovedește că suferin
țele de la Oradour, ca și ce
lelalte crime ale hitlerismului, 
sînt prezente în memoria ome
nirii.

Tribunalului din Diisseldorf 
i-a fost înaintată o declarație 
a unei delegații a mișcării de 
rezistență din Franța care-1 
acuză pe Lammerding de nu
meroase crime. Printre mar
tori se găsește și Jacques 
Delarue, autorul „Istoriei 
Gestapoului". El a arătat că 
deține probe asupra partici
pării directe a lui Lammer
ding și la un alt masacru, în 
orașul Tulle, unde au fost 
spînzurați de S.S.-iști 99 de 
ostateci. Lammerding recu
noaște, de altfel, senin, omorul 
în masă de la Tulle, dar afir
mă că nu ar fi fost asasinați 
civili, ci... partizani.

După cum arată ziarul „Le 
Monde" din Franța „protestele 
și cererile de extrădare a lui 
Lammerding, în mod practic, 
nu au încetat, guvernul fran
cez transmițînd, la 18 august 
1962, autorităților din Ger
mania occidentală un dosar 
care nu a avut, pînă acum, 
nici cel mai mic efect".

în aceste condiții nu e de 
mirare că fostul comandant 
S.S., omul masacrelor de la 
Oradour și Tulle, își permite 
să intenteze un proces, pro- 
fanînd memoria victimelor 
acestor masacre.

Sergiu BRAND
alte persoane oficiale.
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In declarația comună semnată de 

Mohammed Ayub Khan și Lal 
Bahadur Shastri se arată că 
părțile își exprimă „hotărîrea 
fermă de a restabili relațiile 
normale și pașnice între cele două 
țări și de a contribui la stabilirea 
înțelegerii reciproce și a legăturilor 
prietenești între popoarele lor". 
Părțile și-au reafirmat obligația ca, 
în conformitate cu Carta O.N.U., să 
nu recurgă la forță și să rezolve li
tigiile dintre ele prin mijloace paș
nice. Tocmai ținînd seama de a- 
ceasta, se arată în declarație, a fost 
discutată problema teritoriilor 
Jammu și Cașmir, iar fiecare parte 
și-a expus poziția respectivă.

întregul personal militar al celor 
două țări să fie retras nu mai tîr- 
ziu de 25 februarie 1966 pe pozițiile 
ocupate înainte de 5 august 1965 
Relațiile dintre India și Pakistan se 
vor baza pe principiul neamestecu
lui reciproc în treburile interne, 
menționează declarația.

Președintele Pakistanului și pri
mul ministru al Indiei au căzut de 
acord să fie reluată activitatea nor
mală, a misiunilor diplomatice ale 
celor’două țări. India și Pakistanul 
au consimțit să examineze măsurile 
în vederea reluării relațiilor econo
mice și comerciale, a comunicațiilor 
și schimburilor culturale și să dea 
indicații autorităților respective în 
vederea repatrierii prizonierilor de 
război. Președintele Pakistanului și

SCURTE ȘTiRi
SOFIA. Ministrul industriei con

strucțiilor de mașini, Mihai Ma
rinescu, însoțit de un grup de ex- 
perți, care face o vizită în Bul
garia la invitația lui Mari Ivanov, 
președintele Comitetului pentru 
construcții de mașini de pe lîngă 
Consiliu] de Miniștri al R. P. Bul
garia, a sosit la Sofia, ba gară, 
oaspeții români au fost întîmpinați 
de M. Ivanov, președintele Comi
tetului pentru construcții de ma
șini, Peniu Kirațov și Pantiu Ka- 
rapantev, vicepreședinți ai acestui 
comitet, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice.

VIENA. In capitala Austriei a 
avut loc o conferință a Partidu
lui Comunist din Austria, la care 
au luat parte peste 800 de delegați 
din toate regiunile tării. Conferința

ca

a examinat poziția pe care urmează 
să o adopte partidul în alegerile 
parlamentare din 6 martie.

MOSCOVA, ba 10 ianuarie s-a 
deschis la Dubna sesiunea Co
mitetului 
terniciți 
membre 
cat de 
crările : 
conduse de un prezidiu în care au 
fost aleși acad. Jaroslav Kozesnik 
(Cehoslovacia), Wilhelm Billig (Po
lonia) și acad. Șerban Țiteica (Ro
mânia). Raportul cu privire la re
zultatele activității institutului în 
anul 1965 și la planurile pe 1966 a 
fost prezentat de acad. Nikolai Bo- 
goliubov, directorul institutului.

i reprezentanților împu- 
ai guvernelor statelor 
ale Institutului unifi- 

cercetări nucleare. Lu- 
sesiunii comitetului sînt

că între trupele Irakiene și detașamen-BAGDAD. Agenția U.P.I. relatează ____
tele kurde, conduse de Barzani, au avut loc lupte înverșunate. Detașamentele 
Iui Barzani au ocupat localitatea Pirhvin de lîngă frontiera cu Iranul, pe care 
aviația irakiană a supus-o unui intens bombardament Potrivit agenției, kurzii 
au ucis în regiunea localității Noudcheh 23 de soldați guvernamentali și au 
rănit alți 24. Guvernul iranian a concentrat la frontieră cea mai mare parte 
a diviziei a 19-a blindate, pentru a preîntîmnina o extindere a operațiunilor 
pe teritoriul țării sale.pe teritoriul tării

Pe autostrada Ri- 
vârolo — Sestri 
(Italia) a fost re
cent Inaugurat un 
viaduct a cărui 
lungime depășește 
patru sute de metri

VARȘOVIA. S-au încheiat trata
tivele intre reprezentanții guver
nului R P. Polone și ai de
legației economice guvernamentale 
a R. D. Vietnam. A fost în
cheiat un acord de credite și un 
acord privind schimbul de mărfuri 
și plăți pe anul 1966. în aceeași zi 
Le Thanh Nghi a fost primit de W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

BRUXELLES. In orașul belgian 
Malines s-a deschis o expoziție 
de arfă populară românească. 
La deschidere au participat An
toine Spinoy, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului da Miniștri al 
Belgiei.
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