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trecerea socialistă să depășească sar
cinile de plan pe 1966

— 2 000 000 
globală;

— 2 000 000 
marfă ;

— 15 000 kg fire de calitate A, 
pe baza economisirii materiei 
prime, prin compunerea și folo
sirea cu chibzuință a amestecu
lui de bumbac puf;

La IPROCHÎM-București se elaborează proiectele de execuție pentru noua uzină de lacuri și cerneluri „Policolor” din Capitală. Iată-1 pe inginerii 
Nicolae Constantinescu și Ion Dincă în fața machetei viitoarei întreprinderi

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIThVA!

ORGAN
Marți 18 ianuarie 1966

SOCIALISTA
în întreprinderi continuă adunările In care 

oamenii muncii își sau angajamente mobilizatoare

ty ia 
depășeas-

Bazai experiența dobîndifă
pînă acum, pe noile posibilități teh
nice ce vor fi create în acest an, co
lectivul Rafinăriei „Teleajen 
angajamentul pe 1966 să 
că indicatorii de plan cu:

producfia

producția

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Complexul pentru industriali
zarea lemnului din Brăila, dezbătînd 
cu multă însuflefire sarcinile de plan 
pe anul 1966, au scos la iveală mul
tiple rezerve interne de producfie. 
Pe această bază, ei s-au angajat să 
dea anul acesta 
rele :

peste plan urmăfoa-

*
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107 ani de la Unirea Principatelor Române

sorfi- 
moto-

grupa

lei

lei

la producfia

la producfia-

P.A.L. hldrofu-

— 2 000 000 lei la 
globală;

— 2 000 000 lei la 
marfă;

— 6 460 tone de motorină spe- 
cială-15 in cadrul 
meniului total de 
rină;

— 200 de tone de ulei 
400;

— 0,2 la sulă la productivita
tea muncii;

— 1 800 000 lei economii la 
prețul de cost;

— 1 800 000 lei beneficii;
— Consumul tehnologic va fi 

redus cu 500 tone combus
tibil conventional.

acestea, pînă la 8 mai, în cin-
45-a aniversări a creă- 
jaliza peste plan:

- 1 500 000 
globală ;

- 1 500 000 
marfă ;

- 100 000 m.p.
gat;

- Mobilă în valoare de 150 000 
lei ;

- 2 000 000 cutii chibrituri ;
- 0,5 la sută la productivitatea 

muncii;
- 1 000 000 lei economii la pre

țul de cost;
- 1 200 000 lei beneficii;
- La plăcile aglomerate din 

lemn calitatea „A" va crește
5,5 la sută.

A
eu nu recu- 
să zică că e 
Unirea e ac-

REA 650

cu

la

la

tone

producfia

producfia

motorină

— 700 000 lei 
globală;

— 700 000 lei 
marfă;

— 2 100 de 
specială-15;

— 70 de tone de ulei grupa 
400;

— 600 000 de lei economii la 
prețul de cost;

— 600 000 de lei beneficii;
— Consumul tehnologic va fi 

redus cu 100 tone combus
tibil convențional.

Printre măsurile fehnico-organiza- 
torice menite să contribuie la reali
zarea angajamentelor luate se nu
mără: folosirea ultrasunetelor la fa
bricarea unsorilor consistente; expe
rimentarea obfinerii paragelului și a 
aditivului P. 101 din fracția a ll-a de 
parafină; extinderea gamei de uleiuri 
pe baza aditivilor indigeni; creșterea 
sortimentelor de uleiuri cu un conti
nui mai mic de cocs, cu culori des
chise și cu congelări scăzute, 
deparafinare mai adîncă.

printr-o

8 Mai, cea de-a 45-a ani- 
Parfidului Comunist 

mân, vor realiza

Pînă la 
versare a

r

Ro
peste plan :

lei

lel

la producfia

la producfia-

- 500 000 
globală

- 500 000 
marfă ;

— 35 000 m.p. P.A.L. hidrofugat ;
— Mobilă In valoare de 50 000 

lei ;
— 700 000 cutii chibrituri ;
— 0,5 la sută la productivitatea 

muncii ;
- 300 000 lei economii la preful 

de cost;
- 400 000 lei beneficii.

Pentru sprijinirea eforturilor colec
tivului în realizarea angajamentelor, 
s-a stabilit un plan cuprinzător de 
măsuri tehnico-organizatorice, care 
prevede printre altele : dotarea sec
ției I P.A.L. cu o mașină de șlefuit cu 
patru cilindri, care va asigura o cali
tate superioară plăcilor aglomerate ; 
folosirea de noi hidrofuganji la pro
ducerea plăcilor aglomerate ; elabo
rarea unor noi refete de fabricare a 
pastelor chimice pentru chibrituri ; 
proiectarea și executarea a noi tipuri 
de mobilă cu linie modernă, la care 
se vor folosi materiale noi ca : plăci 
fibrolemnoase înnobilate, feronerie ni
chelată și un finisaj superior pe bază 
de poliesferi.

„Unirea, domnilor, 
nosc nimănui dreptul 
actul său individual... 
tul energic al întregii națiuni ro
mâne... și de aceea, domnilor, nici 
chiar domnitorului (Alexandru loan Cuza — n.n.) dar încă unui simplu 
particular nu-i recunosc și nici nu-i 
voi da vreodată dreptul acesta de a 
zice că el a făcut singur unirea. Nu, 
domnilor, unirea națiunea a fă
cut-o".în cuvintele rostite de fruntașul unionist și marele patriot Mihail Kogălniceanu, în ședința Camerei din 9 februarie 1863, și-a găsit zare avut cului Rezultat firesc al unui îndelungat proces istoric care s-a maturizat în condițiile destrămării orînduirii feudale, ale începuturilor capitalismului și formării națiunii române, Unirea a devenit realitate cînd ideea conștiinței unității naționale a cuprins masele largi populare.încă în timpul revoluției de la 1848, și mai ales în deceniul următor, Unirea a devenit problema centrală în viata social- politică a celor două Principate românești. în „Dorințele partidei naționale din Moldova", document redactat de M. Kogălniceanu în august 1848, se sublinia că Unirea Principatelor Române reprezintă 
„cheia bolței fără care s-ar prăbuși 
tot edificiul național". Aproape în același timp (iunie 1848) în articolul- program al primului număr al publicației „Poporul suveran", redactat de D. Bolintineanu, se arăta că

Prof. N. ADÂNILOAIE

- 7.

o foarte sugestivă caracteri- rolul hotărîtor pe care l-au masele în înfăptuirea istori- act de la 24 ianuarie 1859.

ziarul se va ridica cu energie contra tiraniei și va avea ca țintă 
„unirea provinciilor române și tot 
ce va putea duce România la fe
ricire și mărire". Masele populare din Transilvania, în adunarea de la Blaj, din mai 1848, prin cunoscutul strigăt : „Vrem să ne unim cu țara", revendicau și ele unirea cu frații lor de peste Carpați. Se poate considera pe drept cuvînt că întregul popor român dorea să se unească într-un singur stat național. Condițiile istorice nefiind favorabile unirii simultane a celor trei țări române, statul nostru național avea să se formeze treptat, primul pas pe această cale fiind unirea Moldovei și Munteniei.Diferitele forțe sociale care acționau pentru Unirea Principatelor Române, în funcție de interesele sociale, de clasă, aveau concepții diferite în ce privește conținutul și caracterul Unirii. Burghezia, clasă tînără, în formare, era interesată în realizarea Unirii, căci aceasta ușura dezvoltarea industriei și comerțului — prin asigurarea pieței interne, îi deschidea perspectiva de a dobîndi o poziție preponderentă în viata politică a noului stat național. Elementele avansate, a- nimate de sentimente patriotice și de idei progresiste, preconizau, o dată cu Unirea, și înfăptuirea unor reforme social-economice cu caracter burghezo-democratic (în primul rînd reforma agrară) care

■■■. -.-v-' --să asigure dezvoltarea și modernizarea statului national, român. Dintre aceste elemente înaintate, în primele rînduri ale luptei pentru ■Unire s-au situat Mihail Kogălniceanu, Vasiie Alecsandri, Al. I. Cuza, Costache Negri, Vasiie Măli- nescu, C. A. Rosetti, D. Bolintinea- nu, Cezar Bolliac etc.O mare parte a boierimii interesată în dezvoltarea comerțului cu cereale se pronunța și ea în favoarea Unirii. Teama că mișcarea națională de masă ar putea să pună în primejdie privilegiile lor de clasă, i-a făcut însă pe unii dintre marii boieri să se opună Unirii și să colaboreze cu puterile străine potrivnice acesteia.
Forța motrice principală în lupta 

pentru Unire au constituit-o ma
sele largi populare de la orașe și 
sate, care au acționat cu energie 
pentru înfăptuirea ei. în concepția maselor, ideea Unirii Principatelor avea un larg conținut; ele vedeau în Unire, odată cu realizarea arzătoarei năzuințe a făuririi statului national, un pas hotărîtor spre împlinirea aspirațiilor

lor de dreptate socială. Țărănimea, clasa cea mai oropsită, lega de Unire nădejdile ei de a se elibera din jugul strivitor al clăcii, de a redeveni stăpînă a pămîntu- lui care-i fusese răpit de boieri de-a lungul veacurilor. Masele muncitoare ale populației orășenești — lucrătorii, meșteșugarii, precum și alte pături de tîrgoveți, mici comercianti și negustori — contopeau actul Unirii ca punct de plecare pentru înlăturarea privilegiilor feudale și cucerirea unor drepturi și libertăți democratice.Atitudinea claselor și păturilor sociale s-a concretizat în cursul luptei pentru Unire în diferite acțiuni consemnate aproape zilnic in documentele istorice.
★După Congresul de la Paris — unde se hotărîse ca poporul român să fie consultat în privința Unirii, prin convocarea unor adunări numite Divanuri ad-hoc — în ambele Principate s-a intensificat mișcarea unionistă. La sfîrșitul lunii mai 1856, unioniștii moldoveni în frunte cu M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Negri ș.a. au înființat la Iași o • „Societate a Unirii", condusă de un comitet, care își luă sarcina ca prin

□
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Ion BAIEȘU
secfiei 

Misterul

al IX-lea al partidului, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii uzinei „30 De- 
cembrie”-Arad s-au angajat ca în în-

INSTANTANEE

Un fenomen care se impune a- 
tenției generale : dinamica profesii
lor. Consecință (și, în același timp, 
cerință) a dinamismului economic. 
Locomotiva cu aburi va fi scoasă 
treptat la pensie de către organis
mul mai robust, de tinerească vi
talitate al Diesel-ului electric. 
Fapt de progres tehnic. Omul care 
stăpînește noua mașină este, în 
cele mai multe dintre cazuri, 
fostul mecanic de locomotivă cla
sică. Același om, altă profesie. O

La început, individul mă 
tenta teribil pentru o schiță 
satirică. Una în care să-l 
desființez. îmi trebuia însă 
o metaforă. Am căutat-o o 
zi, două, trei, dar nu-mi 
venea. Nerăbdător, am în
ceput să-i înșir într-o sche
mă componentele scheletu
lui său moral. în clipa urmă
toare mi-am dat seama că 
nu pot să mai aștept, că nu 
am dreptul. O metaforă vine 
greu, durează. în al doilea 
rînd, s-ar putea ca el să n-o 
guste, să n-o ia în serios, 
să-și închipuie că-mi arde 
de glumă.

că o să-i spun totul 
pe față, direct, pur și sim
plu, fără metafore.

îl cunosc de la „servi
ciu", acolo am avut prima 
revelație a acestei existen
țe. La început — naiv — 
căutam explicații filozofice. 
Vedeam că muncește mult 
mai puțin decît mine și că 
ne întîlnim lunar pe linia 
aceluiași cîștig. Că el e 
prețuit ca și mine. La ședin
țele festive se instala în 
primul rînd, îmbrăcat la ne
gru, cu o figură de fericit. 
Lua printre primii cuvîntul, 
începînd laudele cu „noi”, 
adică și el. Pe urmă i-am

descoperii în șeful 
un fel de unchi, 
începea să se dezlege. Fă
cuse o facultate de agrono
mie, dar ședea în București 
pe post de merceolog. E'-a 
fotbalist, și unchiul îl luase 
„rezervă" în echipă, c-avea 
nevoie. De fapt, abia mai 
tîrziu am dezlegat misterul 
în întregime. Mi-am dat 
seama că e băiat simpatic, 
că știe să fie simpatic. Am 
încercat să aflu cum. Nu 
era o filozofie prea mare, 
dar el o definea. Știa să 
spună tuturor o vorbă „dră
guță", sa zîmbească chiar 
și în somn, avea aparat de

fotografiat și devenea in
tim cu fofi șefii, era respon
sabil cu voia bună în ex
cursii, făcea mici servicii 
cu diferite ocazii (procura 
o carte care se epuizează 
repede), cîfe nu știa să 
facă l Oamenii, șiiindu-l bă
iat simpatic, „băiat de co
mitet”, băiat care joacă 
fotbal și care știe să ser
vească pe toată lumea se 
jenau pur și simplu să-i fa
că observații sau să nu-i 
dea primă. Mai ales că nu 
se băga în treburile grele,

profesie transformată și însușită „în 
plin mers".

Atîtea altele sînt noi, propulsate 
de pîrghiile mereu mai numeroase și mai complexe ale mecanizării și 
automatizării care acționează în 
peisajul industrializării socialiste. 
Există astăzi o singură unitate nou 
intrată in funcțiune fără prezența 
tablonistului, acest modern Jupiter 
al fulgerelor, care fie că oblăduiește 
prefacerea apei în kilowați, în ca
mera de comandă a hidrocentralei, 
fie — prefacerea buștenilor în placă 
aglomerată din lemn ? Obscură 
cîndva, atît ca răspindire cit și ca 
nivel tehnic, meseria de operator 
chimist a cunoscut o adevărată re
naștere în anii din urmă. Valorifi
carea superioară a unor resurse na
turale a atras magnetic un nu mai 
puțin subtil și spectaculos proces de 
creație : valorificarea superioară a 
resurselor șt talentelor omenești la 
cotele în continuă creștere ale unor 
profesii modelate pe măsura seco
lului.

Dar ce se intîmplă cu unele me
serii de veche și bine consolidată 
tradiție, a căror perenitate se veri

(Continuare în pag. a Il-a)

Victor VÎNTU
(Continuare 
în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

Vînătoare organizată 
pentru șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la BucureștiGlass, ambasadorul Marii Britanii; Iaksa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia; M. Shafqat, ambasadorul Pakistanului ; Measketh Cai- merom, ambasadorul Cambodgiei; Richard Davis, ambasadorul S.U.A.; C. A. Dubois, ambasadorul Elveției ; J. B. Haverkorn, ministrul Olandei; Svi Ayalon, ministrul Izraelului ; Alberto Guani, însărcinatul cu afaceri a.i. al Uruguayu- lui; Jaime Coutts, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Chile ; Argun Qoban, însărcinatul cu afaceri a. i. al Turciei ; Van Tun, însărcinatul cu afaceri a. i. al R. P. Chineze ; V. S. Silkin, consilierul ambasadei U.R.S.S. ; Riăn Gion Riăn, prim-secretar al ambasadei R. P. D. Coreene.Au participat, de asemenea, Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a invitat pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la București la o vînă- toare, care a avut loc în zilele de 15 și 16 ianuarie la Chișineu-Criș. regiunea Crișana.Din partea corpului diplomatic au luat parte : A. C. Argyropoulo, ambasadorul Greciei, decanul corpului diplomatic ; M. Y. Menendez, ambasadorul Republicii Cuba ; M. J. Salomies, ambasadorul Finlandei ; Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole; Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria ; Honore Cambier. ambasadorul Belgiei ; Jean Louis Pons, ambasadorul Franței ; Khamphan Pa- nya, ambasadorul Laosului ; O. G. Bjurstrom, ambasadorul Suediei; Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei ; g-ral S. Atmadinata, ambasadorul Indoneziei; Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane ; L. Ch.

gț

Este bine cunoscută lupta a- 
cerbă pe care olandezii sînt ne- 
voiți s-o ducă pentru fiecare pe
tec de pămînt pe care vor să-l 
ferească de imperiul apelor. Di
guri lungi de zeci de kilometri 
se opun forței valurilor din Ma
rea Nordului, altele apelor rîu- 
rilor Maas, Waal, Lek, care inun
dau anual mii de hectare. Dato
rită acestui fapt peisajul olandez 
prezintă o caracteristică deose
bită : mii de canale — mici și 
mari — străbat țara în lung și lat, 
servind la transport și iriga
rea terenurilor agricole. Ca ur
mare, chiar și de pe suprafețele 
proaspăt recuperate de sub sfă- 
pînirea apelor se obțin, înfr-un 
an sau doi, recolte mari.

Interesele gazetărești care mă 
purtau pe aceste meleaguri mi-au 
oferit prilejul de a face cuno
ștință mai îndeaproape cu hăr
nicia fermierilor olandezi. Vizi
tam ferme din regiunea Limburg, 
în sud-esful Olandei. Iarna fiind 
ușoară, pe cîmp se fac de zor 
pregătirile necesare noului an a- 
gricol. La un moment dat, în 
față, un tractor mare, roșu, îna
inta spre noi tăind un adînc ca
nal de irigare. Am recunoscut cu 
satisfacție tractorul „U-650" 
„Made in Romania". Era pro
prietatea fermierului V. Encke- 
voort Sevehum. „Mai dețin — 
ne-a spus el ulterior — trei trac
toare „Ford" americane și un 
tractor englez, dar de acesta sînt 
cel mai mulțumit ; intenționez 
chiar, cînd va sosi noul lot, să 
mai cumpăr unul". După această 
telegrafică declarație am ținut 
cu tot dinadinsul să aflu alte a- 
mănunfe.

lată-ne, așadar, la Venla, în 
birourile d-lui R. Severims, di
rector și proprietar principal al 
firmei specializate în importul 
mașinilor agricole. Conversația 
se leagă repede, mai ales da
torită impresiilor încă vii în me
moria d-lui Severims, legate de 
cele văzute cu ocazia recentei 
sale vizite în România.

— Am făcut cunoștință cu 
tractoarele românești la Salonul 
mondial de mașini agricole de la 
Paris — ne spune interlocutorul. 
De la bun început vreau să pre
cizez că forma și, mai ales, ca
racteristicile sale tehnice au atras 
mulți specialiști în jurul lor.

— Atunci ați comandat pri
mele bucăți ?

— Nu. Vedeți, noi, importato
rii de mașini agricole ținem sea
ma de exigențele cumpărători-

Ion MICLEA

(Continuare în pag. a VI-t$



PAGINA 2 SCINTEIA

La mijlocul secolului al XIX-lea, Unirea devenise o problemă centrală In viața soclal-politică a Principatelor 
Romăne, Înfăptuirea ei — o necesitate imperioasă impusă de cerințele dezvoltării societății noastre.

Ideea Unirii Țării Romanești cu Moldova, a făuririi unui stat național unitar și independent, îmbrățișată cu căl
dură de munteni, moldoveni și transilvăneni, a cuprins masele largi. Ea a fost fundamentată multilateral, cu bogate argu
mente, în scrierile patrioților, ale spiritelor luminate ale vremii.

Redăm mai jos cîteva extrase și facsimile din aceste scrieri.

xpresia voinței
naționale

„Limba eternei Rome... care o vorbim toți, e una și aceeași... chemarea noastră e numai de a-i da unitatea formei, de a o curați și de a o spăla mai vertos ca aurul, căci dtînsa e sufletul națiunei, e canalul prin oare se scurge cultura în trupul național, în popor". (Din V. A. U- rechie, „Actele și serbarea națională a inaugurării Societății pentru gramatică și glosariul limbei române" București, 1867, p. 43 —44).„Unirea și unirea națională sînt bunuri mari, importante și însu- flețitoare, care nu cer mai mult decitvoința tare de a fi și a rămînea un singur popor, 
frați vorbitori ai 
unei limbi păstra
te de străbuni și 
veacuri, toți fii ai unui popor păzitor de legile morale, înflăcărat delibertatea patriei...". (Din articolul „Naționalitate" scris de G.Bariț la 1844 apărut în „Foaie pentru minte, inimă și literatură", nr. 51).

♦♦♦același

neairiw„...Nu numai în privința limbei, ci și în aceea a teritoriului, este abso- lutamente imposibil de a trage o linie de demarca- țiune între moldoveni și munteni. Să fie oare aceasta cu putință în respectul Transilvaniei ?... Dar toți moldovenii nu sînt ei oare nește transilvani eșiți din munții Maramură- șului ? Toți muntenii nu sînt ei oare de asemenea nește transilvani veniți de pe șesul Făgărașului ? Mai pe scurt, moldovenii sînt munteni, muntenii sînt moldoveni, moldovenii și muntenii sînt transilvani, transilvanii sînt moldoveni și munteni — iată singurul aspect adevărat și posibil al acestui mațestos tablou"...„...Luînd în privire că dorința cea mai mare, cea mai generală, acea hrănită de toate generațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care, împlinită, va face fericirea generațiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un singur stat, o u- nire care este firească, legiuită și neapărată...".(Din „Românul", An. XI, duminică, 6 august 1867).

♦ ♦♦ aceeași liinfă

și aceleași

aspirații

„Nici odată un moldovean n-a 
avut nevoie a se mai împământeni 
prin forme cină trecea la munteni; 
nici odată un muntean n-a avut 
nevoie a se mai împământeni prin 
forme cînd a trecut la moldoveni. 
A trecut dintr-o țară într-alta 
cînd a vrut. A luat serviciuri pu
blice unde a putut, s-a însurat 
undo și-a găsit, a devenit proprie
tar și s-a bucurat de drepturile de 
cetățean unde i-a plăcut. Puține fa
milii de muntean care să nu fi dat 
o fată moldovenilor, puține familii 
de moldovean care să nu fi dat o 
fată muntenilor. Literatura mun
tenească este a Moldovei; literatu
ra moldoveană este a muntenilor. 
Drepturi, obiceiuri, limbă sînt ace
leași între aste două surori născute 
în aceiași zi, din aceiași mumă".

(Din ziarul „Secuiul". Anul I nr. 29, din 18 aprilie 1857).
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„Autoritatea unirii e puternică, ca 
una ce umbrește și desvoltă proprie
tatea, comerțul, industria, profesiu
nile libere și partea religioasă, cu-n 
cuvînt elementele întregi de viață ale 
unei țere”.(Din „Deslușiri asupra celor patru Base din programa națională" ale Comitetului Central al Unirii din București, publicate în ziarul „Concordia", Anul I, nr. 16, stm- bătă 30 martie 1857).

„Cinci milioane de locuitori legați 
prin rudenia de sînge și naționali
tate vor putea avea o armie destul 
de puternică spre a-și apăra terito
riul lor de năvălirile din afară, vor 
putea redica cetăți pe malurile Du
nării, porturi pe țărmii Mării Negre... 
Drumurile de fer vor putea percurge 
în lat și în lung în aceste Principate ; 
rîurile se vor canaliza și comerciul, 
viața unui stat, se va dezvolta ; ast
fel aceste feri vor putea să-și ia lo
cul între celelalte state ale Europei 
civilisafe.

Prin aceasta avuția va crește și prin 
avuție puterea statului se va mări. 
Țara românului va fi respectată în 
afară și reprezentată la curțile Euro
pei, așa cum merită ; iară românul 
departe de a mai călca pe tărîmuri 
streine, ca pînă acum, cu fruntea 
umilită, el va pulea-o ținea în sus și 
zice cu mîndrie, „Acum am și eu o 
patrie ce merită să-i port numele".(Din ziarul „Timpul", Anul I, nr. 24, din 11 martie 1857).
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a progresului socia

„Adevărata misie a spiritelor de elită, la neamul Românesc, este întemeierea nationalităței. Naționalitatea este sergentul de unde se scurg toate libertățile. Cea dintîl libertate este libertatea politică a nației, ea se cîștigă numai prin întemeierea naționalității. Fără dîn- sa, libertățile sociale sînt iluzorii... Unirea definitivă a ambelor țări trebuie să ne preocupe înainte de toate...".

„Unirea Principatelor aduce cu sine puterea națională, a- dică, chezășuirea materială positivă a drepturilor noastre politice. Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere și tărie, și astfel vom putea face a se respecta drepturile din afară și din întru ale țerei".

(Din ziarul „Dîmbovița", anul II, nr. 2 din 21 octombrie 1859, p. I).

(Din „Deslușiri a- supra celor patru Base din programa națională" ale Comitetului Central al Unirii din București, publicate în ziarul „Concordia", Anul I, nr. 16 sîmbătă 30 martie 1857).

„...Pe lingă toate aceste radicale 
instituții, singurele cari ne pot re
genera patria, apoi partida națio
nală mai propune una, ca cunună 
tuturor, ca cheia bolței, fără care 
s’ar prăbuși tot edificiul național: 
aceasta este Unirea Moldovei cu 
Țara Românească, pe temeiul punc
tărilor de mai sus, și care se vor 
pute modifica de către Adunarea 
obștească constituantă a ambelor 
teri, unite; o unire, dorită de 
veacuri de toți Românii cei mai 
însemnați, ai amânduror Principa
telor, o unire pe care, după spi
ritul timpurilor, cu armele în mină 
au vroit să o săvârșească Ștefan 
cel Mare și Michail Viteazul, carele 
și ajunse a se intitula : Cu mila 
lui Dumnezeu, Domn al 
Ț er ii Românesc i, al Mol
dovei și al Ardealului. 
Prejudețele veacului și intrigile 
străinilor pînă acum a stăvilit acea
stă unire. Astăzi însă, împrejurările 
ne sînt mai favorabile ca să putem 
realisa aceea ce strămoșilor noștri 
le-a fost cu putință numai de a 
dori". (Din „Dorințele partidei naționale din Moldova în Anul 1848 în Principatele române" august 1848.)

O existență inclepen
între cele-lalfe staturi 
libere... Da, unită, nu
mai unită România va 
înflori ; afunci nici o 
putere nu va fi perdu- 
tă, toate facultățile se 
vor desvoltă și vor 
contribui la fericirea 
patriei comune..."(Din „Pruncul Român", nr. 13, în „A- nul 1848 în Principatele Române", voi. II, p. 484).

Facsimile din ziare ale vremii cuprinzînd 

articole ce pledau pentru Unire

„Afunci cînd două 
mari grupe de patru 
milioane și de frei mi
lioane și jumătate de 
români — adică cei 
din Moldova și Țara 
Românească, pe de o 
parte, și din Transilva
nia, pe de alfa — n.r. 
— vor fi laolaltă...

România noastră va 
exista deci".(N. Bălcescu, O- pere, vol. IV, „Co

respondență", ed. G. Zâne, București, E- ditura Academiei, 1964, p. 274).
„...România toată, a- 

ceastă mare familie de 
frați, nu poate fi feri
cită, nu poate fi tare 
și puternică decîf nu
mai prin unire ; prin 
unire numai vom al
cătui un state mare... 
care să fie considerat

„...Unirea României într-un sin
gur stat nu este o idee numai în 
capetele cîtor-va Români prea îna
intați ; nu este o idee eșită din 
desbaterile de la 48, încoazce; ea 
a fost sintimentul național în toate 
perțile României, de cînd istoria a 
început a ne spune cite ceva des
pre Dacia. Sintiment la cei vechi 
lăcuitori și ei din natură chiar, și 
adoptat de coloniile Romane, de la 
cele dintîi pînă la cele din urmă, 
cu întreite titluri: Natura tărâmu
lui, Omogenitatea și Omonomia." (Din „Republica Rumană", nr. 2, Bruxelles, 1853, p. 292.)

„...întrunirea Principatelor nu are 
trebuință de explicare, de comen
tarii I Ea nu are trebuință poate de 
a fi înțeleasă, căci ea e simțită, 
întrunirea e o trebuință națională, 
instinctivă, pe care un Romăn o 
simte curgând împreună cu sângele 
prin vinele sale, o suge cu laptele 
la sinul mumei sale, o respiră, cu 
aerul țerei sale, o gustă cu rodu- 
rile țerinei sale, o vede în curgerea 
apelor Patriei sale, o privește în 
configurația terenului seu. Un ro
măn nu are nevoe să-și explice, să 
înțeleagă întrunirea; el trebuie să 
o voteze cu ochii închiși, să o do
rească ca pănea din toate zilele, ca 
manea din ceruri. întrunirea! Dar 
eată tot ce Românul poate dori! 
Intrunească-se Principatele Romă
ne, și noi vom ave toate celelalte! 
Încă o dată întrunească-se Princi
patele Romăne, și viitorul e al 
nostru." (Din ziarul „Zimbru", A- nul IV, nr. 132, Iași. Miercuri, 20 iunie 1856.)

(Urmare din pag. I)presă, broșuri, foi volante, adunări și trimiterea de delegați în districte să dirijeze campania pentru unirea principatelor.Exemplul Moldovei a fost urmat mai tîrziu și de unioniș- tii din Țara Românească. într-o adresă trimisă comitetului din Iași, unioniștii bucureșteni anunțau că 
„însuflețiți de același spirit al u- 
nirii, au luat inițiativa... să lumi
neze masele asupra înaltei misiuni 
care le așteaptă", adică unirea „cu frații noștri de peste Milcov".Glasul maselor în favoarea unirii s-a auzit cu forță mereu cres- cîndă în nenumăratele adunări consacrate discutării problemei u- nirii care au avut loc în perioada următoare la orașe și sate. Actele „de adeziune", care se încheiau după fiecare adunare erau semnate de sute de intelectuali, meșteșugari, comercianți, răzeși, clăcași etc. Astfel, locuitorii din Bacău, în actul încheiat la adunarea din 8 iunie 1856 arătau : „Venind vre
mea de a vorbi și noi pentru bi
nele țării noastre și a ne arăta do
rințele unui viitor mai bun, ne-am 
strîns acum într-un cuget și într-o 
gîndire, dezbătînd cu mare cumpă
nire asupra tuturor împrejurărilor 
noastre politice, toți ne-am hotărît 
din suflet pentru unirea Principa
telor... Dorim această unire din su
fletul nostru și o întărim". Mărturii contemporane din Muntenia consemnează că aci „toată lumea" este pentru Unire, „cu excepția 
cîtorva mari boieri". Un fruntaș unionist, Gr. Serrurie, scria din Giurgiu, în martie 1857, lui A. G. Golescu : „Din partea țăranilor plu
gari, a meseriașilor și a comercian- 
ților români, după ce li s-a expli
cat programa națională, n-a fost 
decât un consimțământ unanim la 
toată cuprinderea ei. De s-au ivit 
miseria, lașitatea și chiar infamia 
și p-aci, n-a fost decît din partea 
unora din clasa boierită, care este 
prea mică pe lîngă celelalte clase 
și din partea a doi, trei proprietari 
de moșii".O dată cu pregătirea alegerilor pentru Adunările ad-hoc, lupta maselor a căpătat o și mai mare amploare. Orășenii, ca și țăranii țineau să asigure respectul drepturilor electorale. Negustorii din Roșiorii de Vede au revendicat dreptul de a participa la vot, motivînd că „parte a nației sîntem 
și noi". Un grup de tîrgovișteni solicitau să fie trecuți între alegători „sau din împotrivă să fim iz
goniți din pământul nației noastre, 
ceea ce ar fi pentru noi mai su
ferit și mai onest decît să rămînem 
depărtați de drepturile ce fiecare 
român le are". Semnificative au fost înscrierile masive ale țăranilor în listele electorale.

în Moldova, din dispoziția caimacamului reacționar N. Vogoride, autoritățile amenințau pe locuitori că „de vor pomeni măcar cuvîntul 
de unire au să se ducă acolo unde 
n-au să mai vadă soarele". Ziarele unioniste au fost suspendate, întrunirile de asemenea, s-a interzis să se cînte „Hora Unirii", scrisă și publicată în 1856 de V. Alec- sandri în ziarul „Steaua Dunării". Toate acestea au culminat cu încercarea de a falsifica alegerile.Teroarea și arbitrariul s-au dovedit însă neputincioase în fața voinței de luptă a maselor. Delegații țăranilor clăcași din Tecuci au respins candidatul antiunionist ce le fusese impus și s-au declarat pentru Unire ; la Vaslui, opunerea lor a fost atît de vie, încît autoritățile au fost silite să-i izgonească pe săteni cu forța armată din localul cîrmuirii și chiar din oraș.Cînd, ca urmare a situației create, comisarul Franței, Talleyrand - Perigord s-a deplasat în Moldova, a fost întîmpinat de mii de locuitori, care i-au exprimat dorința de Unire, arătînd actele arbitrare ale caimacamului. Comisarul Sardiniei a fost de asemenea întîmpinat la Iași de mii de mani-festanți cu steagurile tricolore.Datorită presiunii maselor largi populare și sprijinului diplomatic al puterilor europene favorabile Unirii, alegerile falsificate din Moldova au fost anulate. Noile alegeri din Moldova, ca și cele din Țara Românească, au trimis în Di- vanuri o covîrșitoare majoritate unionistă.Divanurile ad-hoc din ambele Principate, deși unioniste, erau departe de a reflecta proporțional diferitele clase ale societății române. Majoritatea o constituiau reprezentanții burgheziei și ai boierimii. Pentru prima dată în istoria noastră, participau, însă, la a- semenea adunări și reprezentanți ai țărănimii — cîte un ales din fiecare județ. După ce Divanurile, într-o atmosferă de mare însuflețire, s-au pronunțat pentru unirea celor două Principate într-un singur stat, deputății țărănimii și-au rostit răspicat revendicările lor proprii. Astfel, deputății săteni din Moldova, sprijiniți de unii intelectuali, au deschis discuția în problema agrară prin cunoscuta jalbă sau propunere, al cărei prlm-semnatar este clăcașul loan Roată din Putna. Țăranii a-

rătau în jalbă : „...Pînă în ziua de 
astăzi toate sarcinile cele mai grele 
numai asupra noastră au fost puse 
și noi mai nici de unele bunuri ale 
țării nu ne-am îndulcit; ...că noi 
biruri grele pe cap am plătit, oa
meni de oaste numai noi am dat ; 
...boierescuri, zile de meremet nu
mai noi am îndeplinit; ...pîine nea
gră și amară udată cu lacrimi nu
mai noi am mîncat... ...Apoi, sus
pinul, durerea noastră de toate zi
lele, dorința cea mai mare... este 
căderea boierescului, ...vroim să 
scăpăm, vroim să ne răscumpărăm 
din robia în care sîntem... să nu 
mai fim ai nimănui, să fim numai 
ai țării și să avem și noi o țară".Cereri asemănătoare ale țărănimii s-au făcut auzite și în Divanul de la București, mai ales prin glasul deputatului clăcaș Tănase Constantin: „...astăzi nu numai 
nouă românilor, ci lumei întregi

da națională au folosit atît presiunea maselor de alegători, veniți la Iași din diferite ținuturi, cît și contradicțiile din rîndul moșieri- mii conservatoare, spre a asigura, la 5 ianuarie 1859, alegerea lui Al. I. Cuza — revoluționar pașoptist și luptător înflăcărat pentru cauza Unirii. Cuza a fost proclamat domn — cum relatează un contemporan — în uralele deputaților unioniști și „a mai multor zeci de 
mii de oameni care umpleau tri
bunele publice, coridoarele și 
curtea palatului". „Mase de oameni — scria Vasile Alecsandri — pur
tând torțe și pancarde alegorice lu
minate, străbăteau străzile strigând 
„Trăiască domnul".După alegerea din Moldova, privirile patrioților unioniști, ale întregului popor român s-au ațintit spre capitala Munteniei. în adunarea Țării Românești, din cauza ingerințelor e- lectorale, pătrunsese o majoritate reacționară, partizană a fostului domnitor Bibescu, pe care voia să-1 realeagă, avînd de partea ei guvernul, administrația și oștirea, în schimb, minoritatea progresistă (partida națională) avea de partea ei masele populare orășenești și sătești.Cu toate măsurile represive, ordonate de căimăcămie, la 22 ianuarie, în momentul cînd s-a deschis Adunarea, o imensă mulțime : meseriași, lucrători, mici comercianți și țărani din preajma Capitalei, se adunase pe dealul Mitropoliei. Porțile păzite de trupe au fost luate cu asalt, mulțimea pă- trunzînd în curtea clădirii unde se ținea Adunarea.

„Poporul — relatează martorul ocular N T. Orășan.u — nu mai 
prezenta o adunătură de oameni, 
ci o mare vie ale cărei valuri abia 
se puteau mișca și care amenința 
să năvălească pe uși și pe ferestre 
în Cameră ca să-și susțină drep
turile și principiul său".La 23 ianuarie căimăcămia a adus noi forțe militare în fața A- dunării, iar deputății unioniști, pentru a scăpa de presiunea baionetelor, au făcut apel la masele populare. îndată șuvoiul de tîrgo- veți și țărani, în strigăte de „Trăiască libertatea !“, înghesuind mereu armata (din care o parte se lăsase dezarmată), a ajuns la ușile Adunării pe care le-a deschis cu forța. Orășanu, care era în frunte, strigă deputaților : „Go

este cunoscut cît de rău e întocmi
tă această țară și cît de apăsat este 
poporul ei... Noi, românii, țărani 
plugari, am suferit și suferim mai 
dureros de nedreptatea legilor și a 
așezămintelor ce sînt astăzi în țara 
noastră".La sfîrșitul anului 1857, Turcia a dizolvat ambele Divanuri. Deși poporul nostru se pronunțase ferm pentru Unire, opoziția Turciei și Austriei a făcut ca la Conferința de la Paris a reprezentanților puterilor europene să nu se admită decît o unire parțială a Principatelor, fiecare urmînd să-și aleagă cîte un domnitor, o adunare și un guvern separat.în aceste condiții, pentru poporul român a devenit tot mai limpede că numai prin acțiuni hotărîtoare interne, și nu prin bunăvoința guvernelor străine își va putea făuri statul său unitar, național. în ciuda opreliștilor de tot felul din partea caimacamilor numiți de Poartă, a măsurilor drastice împotriva activității unioniste, în toată perioada premergătoare alegerii a- dunărilor care aveau să-i desemneze pe domni, acțiunile maselor au crescut în amploare.în Moldova, deputății din parti

niți oștirea, domnilor, sau nu mai 
răspundem de viața d-voastră". întrucît alegerea lui Cuza și pe tronul Țării Românești era, în conjunctura creată, singura soluție care — ocolind stipulațiile Convenției — putea duce la Unirea Principatelor, partida națională a propus la 24 ianuarie alegerea domnitorului Moldovei. Pentru orice eventualitate, mulțimea de orășeni și țărani s-a organizat în două mari grupuri : unul a rămas pe dealul Mitropoliei, iar altul pe cîmpia Filaretului, așteptînd acolo semnalul în privința atitudinii conservatorilor. Presiunea ma
selor i-a silit pe deputății con
servatori să accepte îndoita a- 
legere. Consulul austriac arăta că deputății conservatori l-au votat pe Cuza de teama „că nu vor 
părăsi în viață sala de ședințe dacă 
nu se vor hotărî la acest vot de 
unire".Prin alegerea aceluiași domnitor în cele două țări române, istoricul act al Unirii era înfăptuit. Deși miile de țărani și orășeni n-au fost reprezentați în mod oficial în Adunare, prezența lor s-a făcut hotă- rîtor simțită și, din afara zidurilor Camerei, a influențat dezbaterile și i-a determinat pe deputați să țină seama de voința și aspirațiile lor.Vestea îndoitei alegeri a lui Cuza a stîrnit un val uriaș de bucurie și entuziasm în masele populare. Un contemporan povestește că în acele clipe „tot Bucureștiul era în 
picioare, de la Filaret și dealul 
Mitropoliei pînă la Băneasa" și că din piepturile tuturor răsunau strigătele „Trăiască Unirea„Tră
iască Vodă Cuza!", „Trăiască Ro
mânia una și nedespărțită!".înfăptuirea actului de la 24 ianuarie 1859 a fost salutată de burghezia, țărănimea și intelectualitatea din Transilvania. Ziarele „Gazeta Transilvaniei" și alte ziare transilvănene au publicat ample relatări asupra împrejurărilor alegerii lui Al I. Cuza, asupra entuziasmului maselor și importanței Unirii Principatelor. După 24 ianuarie — în pofida interdicțiilor autorităților habsburgice — atracția tînărului stat național a sporit mereu. Cărturarul Al Papiu Ilarian sublinia pe bună dreptate că „românii din 
Transilvania numai la Principate 
privesc".Prin actul măreț de la 24 ianuarie 1859, poporul român a pus țările europene în fața unui fapt împlinit, pe care au fost nevoite să-1 accepte: în geografia politică a Europei apăruse numele unui nou stat — numele patriei noastre scumpe — România. Incăodată, ca de atîtea alte ori în decursul istoriei, poporul român s-a afirmat ca făuritor al propriei sale istorii.



In dezbaterea
adunărilor
generale 
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velor agricole

tract, cooperativa noas
tră a realizat 6 348 000 
Iei. Aceasta a făcut cu putință să crească retribuirea în bani a cooperatorilor.Succesele obținute în sporirea producției se datoresc preocupării pentru alocarea, an de an, a unor fonduri sporite pentru acumulări și orientarea investițiilor spre acțiuni cu eficiență economică maximă. Cu toții ne-am convins că este în interesul cooperativei și al fiecăruia dintre membrii ei ca fondul de acumulare să crească mereu, să existe un raport cît mai rațional între acest fond și cel de consum, care să permită reproducția lărgită. Față 

de 1964, averea obștească 
a crescut cu aproape 2 mi
lioane lei. Ea s-a reflectat 
puternic în sporirea veni
turilor bănești care au 
juns la 6 700 090 lei.

Dacă vom 

înlătura

a-

neajunsurile

vom merge 
și mai repede 

înainte

scInteia PAGINA 3
HESSE. SSSS®

Adeziune

deplină la cele 

trei proiecte 
de statut

I
I
I
I
I
I
i
I 
!
I
I
I
1
I
I
I
I
I

Proiectul de statut a!
B

eoonerativm

Protestele

agrieofe

de statut
ale ioinilor coopera
tiste și casei 
a cooperatorilor

de pensii

« Darea tie seamă asii
EI

V

Planul de producție și
financiar pe 1966

înțelepciunea
și experiența
cooperatorilor

în acțiuneA

PROPUNERI
„Să fie mai bine precizate în statut culturile 
și sectoarele în care se aplică retribuirea su
plimentară"

„Mecanizatorii să fie stimulați pentru contri
buția adusă la depășirea producției prevă

zute"

Munca

in 1965 a fost

fructuoasăBilanțul cooperativei agricole Lupșanu, raionul Lehliu, pe 1965 este bogat, în anul trecut s-a prevăzut să se realizeze, de pe fiecare din cele 1 025 hectare cultivate cu grîu, o producție medie de 1 800 kg. Hărnicia cooperatorilor și a mecanizatorilor a făcut să se realizeze 3 219 kg la hectar. Și la porumb, cu toată lipsa de precipitații, s-a obținut o recoltă bună : 3 000 kg la

ha, de pe 672 ha. La sfecla de zahăr, producția medie a fost de 20 000 kg ; la floa- rea-soarelui — de 1 912 kg.Eforturile depuse pentru dezvoltarea zootehniei și ridicarea ponderii acestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor din agricultură arăta președintele acestei cooperative, tov. Vasile Constantin, s-au soldat cu unele rezultate bune. Planul de creștere a numărului de a- nimale a fost realizat și depășit. Cooperativa agricolă are în prezent 504 bovine, dintre care 255 de vaci cu lapte, peste 2 000 de oi, 850 de porci, 110 colonii de albine. Și în ce privește producțiile din acest sector, ele au fost realizate la cele mai

multe specii. La laptele de vacă s-au obținut 2 320 hl față de 1 820, cit a fost planificat, producția de lapte de oaie s-a depășit cu 122 hl, iar la lină cu 1131 kg.An de an cooperativa a- gricolă s-a dezvoltat și s-a întărit din punct de vedere economic și organizatoric. Pentru oglindirea acestui lucru prezentăm cîteva cifre comparative. In 1964 
valoarea producției globa
le era de 6 966 000 lei, iar 
în anul trecut a ajuns la 
11 338100 lei; valoarea 
producției marfă a fost de 
6 421 000 lei, cu peste 2,5 
milioane Iei mai mare de- 
cît în 1964, revenind 
lei la hectar.

Din valorificarea 
duselor pe bază de

2 300

pro- 
con-

Referindu-se la rezultatele obținute, atît darea de seamă, cit și mulți cooperatori au arătat posibilitățile mari pe care le are cooperativa pentru sporirea producției agricole. Planul de producție și financiar pe 1966 reflectă acest lucru. In scopul folosirii mai bune a pămîntului și sporirii recoltelor la hectar s-a prevăzut irigarea a 200 ha cu legume și plante furajere. Suprafața ocupată cu grîu va crește, iar pentru producerea nutrețurilor valoroase și în cantități sporite se prevede extinderea cultivării lucernei pe 164 ha, din care 84 în regim irigat ; se va urmări creșterea procentului de vaci față de totalul taurinelor și creșterea producției de lapte.Pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an, a- dunarea generală a aprobat și un plan de măsuri teh- nico-organizatorice, care prevede în amănunt sarcini precise pentru fiecare brigadă și echipă. Problemele puse în discuție au fost larg dezbătute de către membrii cooperativei agricole de producție din Lupșanu.
„Datorită muncii neobosite 

a membrilor cooperativei șt 
sprijinului acordat de stat în 
tractoare și mașini agricole, în
grășăminte și îndrumare teh
nică, spunea Gheorghe Dumi
tru, am obținut recolte bune. 
Există însă diferenfe mari de 
recoltă de la o brigadă la 
alta și chiar între diferitele e- 
chipe.

Brigada pe care o conduc 
a realizat cea mai mare re
coltă de porumb la hectar — 
3 270 kg. Echipele lui Dumi
tru Anghel și Dumitru Dinu 
au objinut chiar peste 3 400 
kg la hectar. Și nu e nici un 
secret : fiecare lucrare am fă
cut-o la timp și de bună cali

tate. Dar fafă de condifiile pe 
care le avem, nu ne pu
tem declara mulfumifi. Exis
tă diferenfe mari da re
coltă chiar tnfre diferitele 
echipe din brigadă. Cauzele 
trebuie căufafe în modul dife
rit de executare a lucrărilor, 
timpul în care se aplică. Bine
înțeles, toate acestea sînt ho- 
tărîfe de felul cum esfe orga
nizată munca în brigadă, de 
modul cum își fac daforia bri
gadierii și șefii de echipă. 
De aceea încă de pe acum 
trebuie luate măsuri temeinice 
în vederea organizării mun
cii’.In adunare s-a subliniat că principala grijă tre- . buie să fie aplicaresf întregului complex de măsuri agrotehnice care asigură obținerea unor recolte mari. „Faptul că există diferențe mari de recoltă, a- răta ing. Grigore Scurtu, dovedește rezervele care există în ce privește sporirea producției cît și faptul că nu toate brigăzile respectă agrotehnica.In darea de seamă au fost arătate succesele și greutățile din sectorul zootehnic. „Nemîndrim cu realizările obținute, spunea 

Gheorghe Panait. Avem cirezi de vaci, turme de oi, crescătorii de porci și păsări, construcții bune. 
Constituie o realizare im
portantă faptul că din sec
torul zootehnic s-a realizat 
un venit de 1 133 000 lei, cu 
29 000 Iei mai mult decit 
era prevăzut. Avem posi
bilitatea ca în această ra
mură de producție să obți
nem rezultate și mai bune. 
Veniturile puteau fi și mai 
mari dacă se realizau pre
vederile la producția do 
carne. Principala cauză a neîndeplinirii planului o constituie mortalitatea ridicată la purcei și păsări. Avem suficientă experiență ca să înlăturăm toate neajunsurile din anul trecut și, prin măsurile pe care le vom prevedea acum, să a- sigurăm ca zootehnia să aibă o pondere tot mai mare în cadrul producției și al veniturilor cooperativei.

Cooperatorii din Lupșanu 
au dezbătut pe larg proiec
tele de statut ale coopera
tivei agricole, uniunilor coo
peratiste și Casei de pensii. 
Ei și-au exprimat adeziunea 
deplină cu conjinutul lor, 
subliniind însemnătatea deo
sebită a reglementării prin a- 
ceste documente a probleme
lor de bază ale agriculturii 
noastre cooperatiste.

„Este foarte bine că în pro
iectul statutului cooperativei 
agricole se dă mare atenție 
cointeresării în muncă a ță
ranilor cooperatori — cu a- 
cesfe cuvinte și-a.început ex
punerea tov. Aurel Banu. Nu 
se poate spune că, la noi, cei 
harnici nu au fost răsplătiți 
cum se cuvine pentru mun
ca lor. Din contră, acei coo
peratori care au participat cu 
regularitate la muncă au rea
lizat venituri mari. Dar s-a 
văzut ce însemnătate are re
tribuirea suplimentară pentru 
cointeresarea cooperatorilor 
la sporirea producției. Anul 
trecut, în adunarea generală 
s-a stabilit să introducem re
tribuirea suplimentară. Toți 
am spus că e o treabă bună. 
Dar ea s-a aplicat numai ia 
floarea-soarelui. La porumb, 
cu toată seceta s-a realizat 
producția planificată. Preșe
dintele nostru ne-a spus că 
nu se acordă retribuție supli
mentară deoarece depășirea 
pe cooperativă este 
Dar ce se ascunde în dosul 
cifrei medii ? Recolta diferă 
de la o brigadă la alfa, de 
la o echipă la alta. Brigada I, 
condusă de Dumitru R. 
Gheorghe, a realizat 3 270 kg 
la ha, în timp ce brigada a 
IV-a, condusă de Ion Anghel 
— numai 2 699 kg. Tocmai 
că au fost condiții grele, hăr
nicia și priceperea celor din 
brigada I trebuiau răsplăti
te. Consiliul de conducere a

mică.

V. Constantin

D. Stoenescu
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greșit. Pentru acest an lucru
rile trebuie îndreptate. în 
zootehnie s-au dat ca retri
buire suplimentară peste 
40 000 lei. La unele ferme s-a 
aplicat acest stimulent. Dar la 
lapte s-a prevăzut o produc
ție prea mică — 1 100 litri și 
de aceea retribuirea suplimen
tară nu a stimulat pe mulgă
tori. Ei ziceau că planul îl *ac 
ușor. Noul consiliu de 
ducere 
mai mult 
ducției. 
această 
va fi cu 
lent pentru cooperatori. Pen
tru aceasta

cred că e necesar ca în 
statut să fie mai bine pre
cizate culturile și sectoa
rele în care să se aplice 
retribuția suplimentară".

Subliniindu-se însemnătatea 
prevederilor proiectului de 
statut cu privire la respecta
rea strictă a principiului de
mocrației cooperatiste în în
treaga viață a cooperativei, 
în adunare s-a discutat mult 
despre necesitatea îmbună
tățirii muncii consiliului de 
conducere.

Ca organ executiv al adu
nării generale, consiliul con
duce activitatea cooperativei 
agricole în intervalul dintre 
adunările generale. La arti
colul 32 se subliniază că a- 
cest organ își desfășoară ac
tivitatea pe baza principiului 
muncii colecHve și că hotărî- 
rileși măsurile ce se adoptă 
trebuie să fie rezultatul exa
minării părerilor și propuneri
lor făcute de membrii con
siliului. în 
trecut, arăta 
consiliul de conducere a des
fășurat o activitate rodnică. 
Rezultatele puteau fi și mat 
bune, dacă întreaga activi
tate a consiliului de condu
cere s-ar fi desfășurat pe baza 
principiului muncii colective. 
Se mai înfîmplă să fie iua4e 
și măsuri de unul singur. A- 
ceastă practică nu este deter
minată numai de spiritul în
treprinzător al președintelui, 
ci mai ales de inactivitatea 
unor membri ai consiliului de 
conducere. Unii dintre ei 
stau la locul lor cuminte, 
fă'ră să-și spună o părere, să 
propună o măsură sau alfa. 
Toți îi cunoaștem pe Nicolae 
Stoenescu și Marin Năstase. 
Sînt oameni muncitori, cin
stiți, prefuifi de noi toți, cu
nosc multe lucruri din activi
tatea cooperativei noastre. 
Doar de asta i-am și ales în 
consiliul de conducere. Dar 
în ședințele consiliului n-au 
nici o părere, preferă să as
culte pe președinte sau pe 
alți membri. Asta nu e bine. 
Adunarea generală le-a în
credințat o mare răspundere 
și trebuie să dea dovadă că 
nu s-a înșelat.„Deoarece sîntem la o a- dunare atît de importantă — spunea Dumitru Stoenescu — se cade să atragem a- tenția consiliului de conducere că au fost și cazuri, ce-i drept mai puține, cînd consiliul de conducere nu a respectat hotărîrile adunării generale. De fapt au a- mintit cîte ceva unii cooperatori. Dacă s-a hotărît să se aplice retribuire suplimentară și la porumb, de ce nu s-a respectat ? Apoi cu irigațiile. Am cheltuit atîtea zile-muncă cu a- menajarea terenurilor și din neglijența consiliului și a conducerii S.M.T. nu s-a irigat nici un hectar, din lipsă de motopompe. 

Adunarea generală trebuie 
să ceară consiliului de con
ducere să dea socoteală de 
întreaga sa activitafe, să-i 
raporteze cum îndeplinește 
hofărîrile adopfafe de con
ducere.

Ținînd seama de faptul 
că an de an se extinde 
mecanizarea lucrărilor, unii 
cooperatori au propus ca 
în statut să se prevadă ca 
tractoriștii care aduc o 
contribuție mare la reali
zarea și depășirea pro
ducției să fie stimulați.în ultimii ani, arăta Banu 

Sfoian, cooperativa noastră s-a dezvoltat puternic, dar în activitatea ei s-au ridicat o serie de probleme. Se simțea nevoia 
creării unor organe proprii 
de conducere și îndrumare 
a cooperativelor agricole, 
care, așa cum se arată în ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plena
ra C.C. al P.C.R. din 11—12 
noiembrie 1965, să îndepli
nească atribuții legate de co
ordonarea eforturilor coope
rativelor pentru sporirea pro
ducției agricole, de valorifi
carea acesteia, de rezolvarea 
unor probleme social-cultu- 
rale, precum și de mijlocirea 
relațiilor dintre cooperativele 
agricole și alte organizații 
socialiste. Cîte acțiuni în folosul nostru nu se pot întreprinde. De cele mai multe ori o singură cooperativă nu poate face o serie de lucrări, deoarece nu dispune de posibilitățile și forțele necesare. Mai multe cooperative la un loc pot iniția acțiuni de interes comun. Nu mai departe decît amenajările pentru irigații. De aceea, eu susțin înființa
rea uniunilor cooperatiste și 
aderarea noastră la uniu
nea raională.

con- 
trebuie să vegheze 
la planificarea pro- 
Numai în acest fel, 
formă de retribuire 
adevărat un stimu-

anul care a
Vasile Blebea,

Organizarea
producției și a muncii
pe primul plan
PROPUNERI

Cooperatorii din satul Gornești, raionul Reghin, au dezbătut temeinic proiectul de statut al cooperativei agricole, al uniunilor cooperatiste și al casei de pensii. în cadrul aceleiași adunări s-a discutat darea de seamă pe 1965 și planul de producție și financiar pe acest an. Cu a- cest prilej au fost subliniate rezultatele bune obținute în anul trecut, rezervele care există pentru sporirea producției. Recolta medie la hectarul de grîu a fost de 2 407 kg, la sfecla de zahăr de 26 700 kg, la porumb de 3 732 kg. De la fiecare vacă furajată s-au obținut peste 2 700 de litri de lapte. Veniturile prevăzute de la culturile în cîmp și din zootehnie au fost depășite cu 105 mii lei. Valoarea unei zile-muncă se ridică la a- proape 32 lei. Sarcini bine gîndite s-au prevăzut și pentru anul acesta.în cuvîntul său, cooperatorul Ștefan Vereș a apreciat acea prevedere din proiectul de statut.al cooperativei care se referă la necesitatea organizării în cooperativa agricolă a acelor ramuri de Droducție vegetală și animală care să asigure folosirea cît mai deolină a pămîntului. a mijloacelor de producție, a forței de muncă și a tuturor rezervelor pentru creșterea producției agricole si sporirea veniturilor. „în cooperativa noastră — a a- rătat el — cultura sfeclei de zahăr semnată. are o pondere în- De aceea, sînt de

„Răspunderi mai precise în statut brigadieri
lor și șefilor de echipă în ce privește calitatea 
lucrărilor"

„Repartizarea diferențiată a sarcinilor de plan 
pe brigăzi și echipe"acord cu prevederile din planul de producție de a se mări suprafața cu a- ceastă cultură. Consiliul de conducere și brigadierii nu trebuie să treacă cu vederea lipsurile constatate în privința calității lucrărilor, în legătură cu aceasta, propun ca

Statutul cooperativei a- 
gricoie să prevadă sar
cini mai precise pen
tru brigadierii și șefii 
de echipă în ce privește 
răspunderea de a urmări 
calitatea lucrărilor și re
alizarea producției prevă
zute".

Biro Francisc, vorbind despre aplicarea retribuției suplimentare, a scos în evidentă fantul că, aceasta, în majoritatea cazurilor, a constituit un stimulent puternic pentru sporirea calitativă și cantitativă a producției. „Din păcate însă — a arătat el — consiliul de conducere nu întotdeauna a creat condiții optime pentru aplicarea acestui stimulent. Brigăzii a IV-a, din care fac și eu parte, i s-au repartizat, în mare parte, terenuri de slabă calitate, în comparație cu celelalte brigăzi. Normal era ca și planificarea producției să se fi făcut diferențiat.
Ar fi bine ca în statut 

să se precizeze ca repar
tizarea sarcinilor de plan 
pe brigăzi să se facă dife
rențiat, ținîndu-se seama 
de natura terenului, de 
mijloacele de producție și 
forța de muncă din bri
gadă".Subliniind importanța creș-

terii animalelor și necesitatea ca această ramură să aibă o pondere mai mare în ansamblul producției, participanții la discuții au arătat necesitatea gospodăririi mai chibzuite a furajelor.„Faptul din timp broaselor în condiții bune, a adus serioase prejudicii cooperativei — a spus loan Maloș. Din cauza tărăgănărilor la recoltatul lucernei s-au executat numai 4 coase în loc de 5. Și la fînetele naturale s-a întîrziat cu recoltatul. în felul acesta am pierdut cantități mari de fîn. Propun ca în viitor, consiliul de conducere să coordoneze mai bine lucrările de transport al fînuri- lor cu cele ale recoltatului. 
Esfe bună prevederea din 
proiectai de statut că aduna
rea generală poate hotărî a-' 
cordarea la recoltarea fînețe- 
lor unei părți din producția 
obținută, fără a se mai atribui 
pentru aceeași lucrare și zile- 
muncă.

Propun însă ca în sta-' 
fut această prevedere să 
fie mai clar și mai precis 
formulată pentru ca apli
carea ei să nu dea posi
bilitatea unor greșeli, să

că nu s-a trecut la recoltatul fi- și la uscarea lor

bilifafea unor greșeli, 
nu determine risipă.Adunarea a adoptat plan de măsuri care prinde prevederi privind organizarea judicioasă a muncii, în scopul îndeplinirii planului de producție.

un cu-
Lorand DEAKI coresp. „Scînteii'

și perseverenta
își spun cuvinty
PROPUNERI

Cooperativa agricolă din Sintea Mică, regiunea Cri- șana, are terenuri sărătu- roase și lăcoviștite care, în general, sînt slab productive. Experiența acestei cooperative, ca și a altora din regiune, dovedește că hărnicia și priceperea oamenilor, preocuparea pentru buna organizare a muncii și gospodărirea judicioasă a pămîntului pot învinge capriciile naturii, pot asigura obținerea unoi’ producții bune și constante la hectar. Acest lucru a ieșit în evidență și cu prilejul recentei adunări generale a cooperatorilor. în 1965 s-au depășit simțitor sarcinile planificate atît la cultura plantelor, cît și în sectorul creșterii animalelor. Aceasta a dat posibilitate cooperativei să valorifice, pe bază de contract, cantități sporite de cereale și produse animaliere și să realizeze venituri bănești mai mari cu peste 500 000 lei fată de prevederi, să ridice valoarea zilei-muncă la a- proape 30 de lei.Luînd în dezbatere proiectul de statut al cooperativei agricole, adunarea generală a exprimat aprobarea deplină a acestui document de către masa largă de cooperatori. In legătură cu aceasta, cooperatorul 
Florea Szeghete spunea :

— Cele cuprinse în pro
iectul de Statut sînt izvo- 
rîte din activitatea de zi cu 
zi a cooperativelor agricole. 
Vreau să arăt ce mare . în
semnătate prezintă buna 
organizare și retribuire a 
muncii. La noi, atît în sec
torul vegetal, cît și în cel 
zootehnic avem brigăzi pu
ternice, stabile, în fruntea 
cărora sînt oameni vrednici. 
Faptul că brigadierii au 
continuitate în muncă, în-

Adunarea generală a cooperatorilor din Lupșanu a constituit un bun prilej pentru a se analiza felul cum s-a îndeplinit planul deplinesc această funcție 
pe 1965, și ce trebuie întreprins ca în acest an să se obțină rezultate și mai bu- de mai mulți ani, contribuie 

la calificarea lor, la ridica
rea răspunderii personale 
pentru producție. Este bine 
că organizația de partid și 
consiliul de conducere s-au

„Noul statut să prevadă cum și de către cine 
se face normarea muncii"

„Să se precizeze în statut că repartizarea te
renului pe brigăzi să aibă la bază lucrările de 
organizare a teritoriului"

îngrijit ca în locurile cheie 
să fie numiți cei mai har
nici și mai pricepuți coope
ratori, iar sarcinile de plan 
să fie repartizate brigăzi
lor, ținîndu-se seama de 
fertilitatea terenului și mij
loacele de lucru. Faptul că 
s-au organizat echipe pe 
grupe de familii, rînduite 
după vecinătate, rudenie, 
după dorința fiecăruia în 
parte — așa cum se reco
mandă și în proiectul de 
statut — a permis coopera
torilor să ia parte activ la 
executarea lucrărilor agri
cole, iar activitatea briga
dierilor și șefilor să fie 
mult ușurată. Procedînd 
astfel, terenurile, odinioară 
zgîrcite, dau recolte bune. 
Judecind acum ce am rea
lizat și ce avem de făcut 
pentru îndeplinirea planu
lui, pe 1966, va trebui să 
ne organizăm și mai bine 
munca. In această privință, 
consiliul de conducere să 
se preocupe ca terenurile 
să fie atribuite brigăzilor 
pe o perioadă de mai 
mulți ani.

Consider necesar ca ar
ticolul 13 din statutul co
operativei agricole să pra- 
vadă ca repartizarea su
prafețelor de îeren brigă
zilor, pe o perioadă de 
mai mulți ani, să aibă la 
bază lucrările de organi
zare a feriforiului și să nu 
se facă schimbări decif în 
cazuri excepționale”.Alți vorbitori au ținut să sublinieze discernământul cu care s-a făcut repartizarea sarcinilor de plan ne brigăzi și echipe, ținîndu- se seama de potențialul productiv al terenului. Cum era și firesc, echipele cu soluri mai fertile au primit sarcini de producție mai mari, iar celelalte — mai mici. Procedîndu-se astfel, cooperatorii au fost stimulați să lupte pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite.Inginerul agronom 

Gheorghe Andra a subliniat tă de ducere, că măsura consiliul de con- aprobată de a«lua-

dunarea generală, de a se acorda drept plată suplimentară 25 la sută din depășirea recoltei planificate la porumb (în natură) și 30 la sută din valoarea în bani a depășirii producției planificate la sfecla de zahăr, a cointeresat mult pe cooperatori. Cei mai multi dintre ei s-au străduit să obțină producții cît mai mari. Retribuirea muncii potrivit cantității și calității muncii a făcut posibilă ridicarea zilei-muncă pentru membrii cooperatori care au depășit producțiile planificate cu încă șase lei în numerar și două kilograme porumb.Dezbaterile purtate au scos în evidență și unele deficiențe care mai există în organizarea muncii și îndeosebi în normarea ei. Cu toate că anul trecut a existat o preocupare mai mare pentru perfecționarea normării muncii s-au făcut simțite și unele lipsuri. U- neori, brigadierii au acordat zile-muncă „prin a- preciere", fără să cîntă- rească, de pildă', gunoiul de grajd transportat, fără să normeze științific lucrări auxiliare, concesii au dus la rea fără rost a unele Aceste crește- zilelor- muncă. Luînd cuvîntul înadunarea generală, numeroși țărani cooperatoH au arătat că este necesar ca în sfatul să se prevadă 
cine face normarea munci: și 
după ce criterii. Subliniind însemnătatea prevederilor statutului cu privire ia măsurile de cointeresare materială a cooperatorilor, mulți vorbitori au propus aplicarea pe scară mai largă a retribuției suplimentare.Adunarea generală a cooperativei din Sintea Mică a adoptat în unanimitate planul de producție pe a- nul în curs și măsurile stabilite pentru îndeplinirea și depășirea lui.

H. GROSU coresp. „ScînfeP
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TAZIEFF
neînfre- 
explozii

o activitate aproape 
ruptă,- cu numeroase 
și revărsări de lavă.

puține ori, pre- vor-
toate măsurile 
și am început

cauza căldurii 
degajată de

lui Vulcan"

Interviu telefonic 
eu vulcanologul Haroun

reche de bocanci nu rezista 
mai mult de... două zile.

— Cit de periculoase pot 
fi erupțiile vulcanului ?

— în genere, pericolul 
ce-l prezintă erupțiile Etnei 
depinde de locul unde se 
produc. Dacă ele au loc în 
craterul central sau în partea 
superioară a muntelui, peri
colul e de regulă extrem 
redus. Torentele de lavă 
ajung să curgă pînă la 
giunea locuită.

Dar se întîmplă uneori 
muntele să se despice la o 
înălțime cu mult mai mică. 
Tn aceste cazuri, lava aco
peră regiunea locuită, produ- 
cînd mari pagube materiale 
deoarece este absolut impo
sibil să te opui acestui to
rent care distruge fotul în 
calea sa.

Legenda struțului

® în craterul „fierăriei

© Haine de „marțieni" și casca din 
fibre de sticlă stratificate © Pot fi pre
văzute erupțiile ?

După cum s-a anunțat, la 10 ianuarie vulcanul 
Etna (Sicilia) a început să erupă din nou.

In legătură cu aceasta, Institutul de vulcanologie al 
universității din Catania a comunicat redacției, într-o 
convorbire telefonică, următoarele : După doi ani de 
inactivitate aproape absolută, craterul din nord-est al 
vulcanului Etna a intrat în faza de erupție. Mai întîi, 
prin jeturi de fum, în ziua de 10 ianuarie, apoi prin 
materiale incandescente, în ziua de 11 ianuarie. Rit
mul exploziilor observate a fost în medie de 30 pe mi
nut, iar materialele lansate au ajuns la înălțimea de 
200 metri de la gura craterului. Un vuiet puternic și 
continuu a însoțit exploziile. Craterul central care se 
menține în formă activă emite doar vapori. Deocam
dată erupția nu constituie un pericol pentru așezările 
din vecinătate, avînd mai mult un aspect spectacular. 
Dacă craterul vulcanului va începe să reverse lavă, si
tuația va deveni alarmantă. Seara, norii emanați de 
vulcan au o culoare roșietică, ceea ce ar constitui o 
premisă că este posibilă erupția de lavă.

★
Redacția s-a adresat, de asemenea, la Paris, cunos

cutului vulcanolog Haroun Tazieff, cerîndu-i să-și spu
nă părerea în legătură cu aceste fenomene.

H. Tazieff cercetează cu pasiune de 16 ani activita
tea vulcanilor din toate continentele. Contribuția lui 
deosebită la știința vulcanologiei a fost în repetate 
rînduri subliniată în publicațiile de specialitate din di
ferite țări.

s-au revărsat un milion de 
metri cubi de lavă I

De obicei, ascensiunea spre 
vîrfui muntelui se face pe 
versantul oriental. Pînă 
2 943 m — la „Plano del 
go", un platou compus
vreo zece platforme unghiu
lare, unde este situat și ob
servatorul vulcanologic — 
poate urca cu telefericul, 
apropiere de locul acesta 
găsește piscul culminant 
Etnei, cu o înălțime de 75 
dedesubtul căruia se deschide 
vastul crater central cu dia
metrul de aproape 400 m. Pe 
versanții slab înclinați se află 
peste 200 de conuri parazi
tare.

— Ce ne puteți relata 
despre „contactele" dv. per
sonale cu Etna ?

— Am avut prilejul să vi
zitez de mai multe ori acest 
vulcan și chiar să cobor de 
două sau trei ori în craterele 
sale. De la o erupție la alta 
aspectul lor interior se schim
bă cu desăvîrșire. Uneori ai 
în față un zid vertical de 
înălțimi vertiginoase, alteori 
craterul este în întregime 
umplut cu lavă și felurite a- 
cumulări gazoase. Alături de 
craterul principal este situat 
„La bocea 
crater mai

nord-este*, 
mic, dar care

— Alo, Parisul ? Domnu
le Tazieff, în legătură cu 
actuala erupție a Etnei 
v-am fi recunoscători dacă 
ați împărtăși cititorilor 
noștri cîte ceva din cunoș
tințele despre acest vulcan.

— Voi încerca cu plăcere 
să prezint sumar trecutul lui 
„frămîntat". Etna este un ma
siv vulcanic situat pe coasta 
de nord-vest a insulei Sicilia. 
Este cel mai mare vulcan ac
tiv din Europa și are înălți
mea de 3 330 m.

Cei vechi credeau că aici 
era situată „fierăria” zeului 
Vulcan și a ciclopilor. Poe
tul grec Pindar a scris că 
Zeus l-a zdrobit pe gigantul 
Typhon de muntele Etna, 
încă acum 2 500 de ani, ta
tăl tuturor vulcanologilor din 
lume, filozoful materialist grec 
Empedocle din Agrigent (su
dul Siciliei), a urcat pînă în 
vîrful Etnei pentru a încerca 
să dea o explicație fenome
nelor petrecute acolo.

Vulcanul se găsește înfr-o 
regiune extrem de populată 
și foarte fertilă, unde se culeg 
pînă la cinci recolte pe an. 
Erupțiile lui fiind afît de frec
vente, este poate de mirare 
că s-au înregistrat catastrofe 
umane destul de rar. în rea
litate, erupțiile s-au soldat cel 
mai adesea doar cu pagube
de ordin material. Ele au a 
distrus de multe ori culturile “ 
și pădurile din partea infe- fj 
rioară a vulcanului — pînă m 
la înălțimea de 1 000—1 200 m “ 
— care e și cea locuită. Par- pț 

' tea lui superioară este pustie h 
și tocmai aici, unde nu mai ® 
există vegetație, ci doar a 
lavă șl cenușă vulcanică, au | 
loc cele mai multe erupții. “ 
Ultima, cu un caracter ade- g 
vărat catastrofal, a avut loc pj 
acum aproape trei 
1669.

ratei

un
are

Se fac ultimele pregătiri pentru explorarea craterului

— In 1950 am fost martorul 
unei erupții a craterului cen
tral. Exploziile azvîrleau lava 
incandescentă și pietrele la 
peste o mie de metri înălți
me. Era un spectacol extraor
dinar de impresionant, pe 
care l-am observat de pe 
flancul superior al muntelui. 
Mai multe rîuri mari de lavă 
au țîșnit din 
lungime de 
deschise în 
Am ajuns la 
erupție și am putut i 
fenomene fascinante, 
nostru de 15 oameni 
trecut cîteva zile în 
superioară a muntelui, 
rioada marii erupții 
început în 1950 și s-a ter
minat în 1951, după 372 de 
zile, lăsînd în urma ei și un 
crater cu diametrul de 800 m.

Am reușit să ajungem aici 
chiar în timpul acestei erup
ții. împreună cu unui dintre 
colegii mei, prof. Piccioffi, de 
la Universitatea din Bruxelles, 
am înaintat pînă 
ginea unui crater, 
rea lui pîlnie lava incandes
centă și lichidă fierbea ne
contenit și la fiecare cîteva 
secunde jerbe de foc se ridi
cau iluminînd totul de jur- 
împrejur. în partea de nord , 
a acestei mari pîlnii — largă 
cît piața unui oraș — exista 
o stîncă 
ne-am adăpostit și de unde 
am putut observa acest ade
vărat „cazan al infernului". 
După ce a scăzut temperatu
ra, am coborît în pîlnie. Aici 
am ajuns la sursa de unde 
pornise torentul de lavă, li
chidă ca apa. Lava e un ba
zalt topit și vă asigur că mă- 
surîndu-i fenvoraiura am gă
sit pe alx-curi 1 500 grade 
Celsius. Lava era de culoare 
roșie-incandescenfă și se scur
gea cu o viteză de aproxima
tiv 50 km pe oră. Cu această 
alură rapidă ea cobora mun
tele ; spectacolul era cu fotul 
ieșit din comun, dar noi nu

fisurile, avînd o 
cîțiva kilometri, 
vîrful muntelui, 
cîfeva zile după 

observa 
Grupul 

i a pe- 
parfea 

, în pe- 
care a

la mar
in ma- i

@ Singura unealta agricola

n
secole, în

în noiembrie 1928, toren
tele de lavă au blocat linia 
ferată Messina-Catania. Ora
șul Mascafi a fost în întregi
me înghițit și acoperit de 
lavă. în 1950 a avut loc o 
altă mare erupție. Din feri
cire, lava a fîșnit de la o 
altitudine de 2 800 ni, adică 
în partea deșerfică a vulca
nului. în aprilie 1956, vulca
nul a avut o activitate deo
sebit de importantă î timp de 
trei zile exploziile s-au suc
cedat neîntrerupt — pînă la 
60 pe minut — jerbele de 
flăcări se ridicau pînă la 
300—400 m înălțime. Aspec
tul craterului a fost complet 
modificat. Imensul amfiteatru 
din vîrf a fost umplut, 
craterului s-a înălțat cu 
va metri și în partea de 
vest s-a format un nou 
care a mărit altitudinea 
canulul cu 32 m. Prin crater

fivul 
cîți- 
sud- 
con 
vul-

bâtul • Miere

furnici ® Troc,..

In ciuda faptului câ pe 
cel de-al cincilea continent 
— Australia — în regiunile 
fertile din apropierea coas
tei se dezvoltă orașe mari, 
cu arhitectură modernă, în
drăzneață, în regiunile din 
interior există încă triburi 
băștinașe care viețuiesc în 
condiții din cele mai primi
tive. După venirea eropeni- 
lor în Australia, o parte din 
băștinași au fost extermi
nați, iar cei rămași, lipsiți 
prin forță de pămînturile 
lor, au fost mereu împinși 
spre interior. In regiunile 
cu pămînturi nefertile, cu 
slabe mijloace de comuni
cație, izolate de restul 
populației mai sînt încă și 
acum unele triburi care tră
iesc ca în epoca pietrei.In partea centrală a continentului, in plină regiune de deșert, trăiește unul dintre cele mai primitive triburi ; arunta /denumit și 
aranda). în prezent se pare că tribul numără numai citeva sute de oameni în trecut, numărul membrilor triburilor băștinașe din Australia varia de la o sută de oameni pînă la o mie cinci sute. Interesul pentru viata, cultura, obiceiurile și organizarea socială a tribului arunta a fost și este stirnit de treapta timpurie de dezvoltare istorică pe care se găsește pină in prezent.

prea ne puteam bucura de 
aceasta din 
insuportabile 
lavă.

Am luat 
de precauție 
să coborîm pe partea vesti
că a acestui torent. în dru
mul nostru am înfîlnit con
fluența cu un alt torent care, 
de asemenea, înainta cu mare 
viteză. Priveliștea celor două 
rîuri de foc era cu toiul de 
neuitat.

Pe măsură ce ne depăr
tam de sursa torentelor de 
iavă temperatura era în des
creștere. De la o mie de 
grade ea scădea pînă la 
300—400 grade Celsius, și 
din această cauză viteza to
rentului lichid care se învîr- 
toșa devenea și ea mai mică. 
Puțin cîte puțin lava începea 
să se acopere cu pete cenu
șii. După 5—6 km, incandes
cența lavei dispăruse. Totuși, 
coborîrea continua pînă la 
satul Milo. Aici era construit 
un mare pod peste una din 
văile vulcanului. Din fericire, 
după ce a distrus podul și cî-

’ —• Vorbeați adineauri de 
pericolele unor astfel de 
ascensiuni. Ce măsuri de 
precauție își iau de regulă 
vulcanologii ?

— Este vorba, în primul 
rînd, de hainele aluminizate 
care reflectă căldura și ne 
permit să rămînem timp de 
cîteva minute înfr-un mediu 
a cărui temperatură se ridi
că pînă la 1 200 de grade 
Celsius. Aspectul lor nu e 
prea diferit de îmbrăcămin
tea „marțienilor" din filmele 
științifico-fantastice. Unul din 
marile 
ultimii 
fibre 
Este 
foarte 
umeri,

erupțiilor. încălțămintea 
formată din simpli 
de munte cu talpă de cau
ciuc, ca să nu 
grea. Trebuie spus că, dato
rită căldurii și acizilor, o pe-

mcearca 
să păfrurcdă 
emgmds îerrei

— Pot fi prevăzute erup
țiile ?

— Una din laturile pasio
nante ale profesiei noastre 
de vulcanologi este căutarea 
— uneori și găsirea — mijloa
celor pentru a ocroti pe oa
meni de pericolele erupțiilor. 
Rezultatele de ordin practic 
nu pot fi obținute decît prin 
studierea aspectelor fizice și 
chimice atît de complexe ale 
vulcanismului. într-o sută de 
laboratoare și în zece obser
vatoare din întreaga lume 
oamenii încearcă să pătrun
dă enigmele Terrei. Una din 
dificultățile majore o consti
tuie faptul că erupția nu este, 
la suprafață, decît produsul 
final al unor procese care se 
desfășoară în adîncuri și se 
găsesc, de fapt, în afara po
sibilităților noastre actuale de 
cercetare. Dar chiar și ele
mentele ce țîșnesc sub ochii 
noștri sînt greu accesibile. în
cercați numai să luați mostre 
din gazele unui crater dez
lănțuit I Cum să le măsori de
bitul, presiunile și tempera
turile ? într-o bună zi vom 
izbuti, totuși, să pătrundem 
chiar în miezul coloanelor ce 
se înalță spre cer ale unei 
erupții. Nu de idei ducem 
lipsă, ci doar de mijloace fi
nanciare. După cum se știe, 
vulcanologia esfe o știință 
fără aplicații militare sau stra
tegice. Poate că de aceea I 
se și acordă credite oficiale 
extrem de reduse. Totuși, vul- 
canii-laborafor, cum numim 
noi Etna și Sfromboli, ne ofe
ră fără prea mari greutăți ele
mentele esențiale de studiu : 
lavele în 
vulcanice.

Institutul 
cercetări 
cent creat 
împreună cu 
lian de cercetări științifice — 
în urma inițiativei mele per
sonale — vor construi, cu- 
rînd, pe Etna, un Observator 
permanent, care va face ob
servații competente și va pu

să prevadă erupțiile.Interviu realizat de 
Lucian SACHELARIE

ib® Printre băștinașii a- 
tjffi fricani circulă nu
meroase legende în le
gătură cu struțul. In- 
tr-una din ele se poves
tește că struțul, în ma
rea lui îngîmfare, a vrut 
să atingă în zbor Soa
rele. Razele i-au ars 
însă aripile și struțul a 
căzut la pămînt. De a- 
tunci el nu mai poate 
zbura. Chiar numele său 
științific — camelus — 
derivă de Ia un vechi 
mit după care struțul ar 
proveni din încrucișa
rea unei cămile cu o pa
săre de deșert legen
dară.

De fapt, struțul este o 
pasăre cît se poate de 
„modestă" care se do
mesticește ușor, fiind ți
nut pe lîngă ferme în 
locul cîinilor sau ca mij
loc de transport pentru 
copii, cum se vede și în 
fotografia noastră.

Rechinii — 
spaima marilor

Din cele 250 diferite 
specii de rechini din 

mările globului, 90 tră
iesc în apele africane. 
Mai puțin cunoscut e 
faptul că majoritatea a- 
cestor specii este inofen
sivă pentru om. Cel mai 
lung, rechinul „peleri
nă", are 15 metri, iar 
cel mai mic, rechinul- 
Lucifer, doar 50 de cen
timetri. Printre cei ce 
trăiesc în apele dulci e 
periculos rechinul „ti
gru" (4 metri lungime), 
care atacă chiar și cro
codilii. Pentru naufra- 
giați, scafandri și înotă
tori imprudenți dușma
nul de temut este rechi
nul „ciocan" (6 m).

extrasa din

casca din 
stratificate.

internațional de 
vulcanologice, re

de U.N.E.S.C.O., 
Comitetul ifa-

fie prea

îndărătul căreia

Sprijinită pe 
ne apără capul 

vertebrală

progrese realizate în 
ani este 
de sticlă 
rezistentă și totodată 
ușoară.

ea
coloana vertebrală de 

.bombele" lansate în timpul 
e 

bocanci

fuziune și gazele

dansuri

„agri-servescunealtă care se și schimb de... dans corrobori considerat a fi unei grupe sau individ. Acestaschimba cu orice bumerang, scut,
Animale mai mari, sînt cangurul, sau o pasăre mare, ce ■ afri-

cu

arunta.Membrii tribului la fel ca și cei ai altor triburi australiene, trăiesc în grupe mici, pe un teritoriu oarecare, pe care se consideră stăpîni.Căpeteniile acestor grupe, împreună cu bătrînii, au grijă să se respecte obiceiurile cu strictețe. Puterea lor se bazează în principiu pe autoritatea de care se bucură în fața comunității respective.Australienii arunta sînt de statură mijlocie sau înaltă, cu pielea de culoare cafeniu închis, cu părul în valuri, nu creț, adesea în bucle. întreaga lor îmbrăcăminte constă doar dintr-o cingătoare legată în jurul șoldurilor. Locuințele lor au caracter temporar și sînt alcătuite din crengi, frunze, servind mai mult ca un fel de adăpost împotriva vîn- tului. în multe cazuri, însă, ei dorm sub cerul liber. Dar și în aceste adăposturi simple focul este nelipsit. Mijloacele de obținere a focului cunoscute de australieni au la bază principiul frecării a două lemne unul de altul. Membrii tribului a- runta pentru a face focul pun iarbă în crăpătura unei bucăți de lemn moale, sau crapă special o bucată de lemn, iar apoi trag în șanțul obținut cu un lemn tare, la fel cum se trage cu un

ferăstrău, pînă ce începe să mocnească și dă flacăra. Nu arareori obțineau focul tră- gînd în același mod cu sulița pe marginea scutului.Necunoscînd cultivarea plantelor, pentru a-și procura hrana, arunta se deplasează mereu dintr-un loc în altul, în cadrul limitat al unui teritoriu, parcurgînd zeci și sute de kilometri. Ei trăiesc .din ceea ce culeg din natură și vînătoare. Hrana lor constă din plante, rădăcini, bulbi, animale mici ca șopîrle. șoareci, insecte, miere de albine sălbatice etc. Tuberculii mici ai unei plante — Cyperus rotundus — tin loc de pîine. Ei nu știu să fiarbă mîncarea; consumă carnea doar friptă la foc, pe jar sau pe pietre încinse. Neobișnuit este modul în care do- bîndesc ei, ca și alte triburi din stepele din partea centrală a Australiei — mierea Pe aceste meleaguri trăiește o denumită de miere" tus), carerea de albine, introdueînd-o în abdomen, unde o păstrează ca într-un depozit. Abdomenul devine atît de mare, incit atinge aproape un centimetru. Femeile a- runta prind aceste furnici și le sug mierea.

specie de furnici, curent „furnicari (Meliferus infla- acumulează mie-

Singura colă" de este un băț cu ajutorul căruia scormonesc pământul.cum emu, amintește de struțul can, sînt vînate de bărbați cu ajutorul unor sulițe, deoarece nu cunosc arcul. „Citind" pe pămînt urmele animalului, arunta se apropie de vînat cu o mare agilitate și aruncă cu putere sulița. De obicei, animalul este ucis pe loc.Toporul de piatră șlefuită, cuțitul de piatră, bățul de săpat, sulița, propulsorul, scutul și bumerangul sînt uneltele și armele tribului arunta. Uneltele de metal nu le cunosc. Pentru a putea căpăta o imagine completă asupra întregii avuții a băștinașilor a- runta, la aceste unelte mai trebuie adăugat sacul în care pun tot ceea ce culeg în timpul zilei, ustensilele de preparat mîncarea, vasul din scoarță pentru apă, bățul de săpat al femeii. Cercetătorii au făcut socoteala că obiectele pe care le poartă fiecare bărbat în peregrinările sale, adică întreaga sa avuție, nu cîntă- resc mai mult de... două kilograme.Arunta face de asemenea parte din triburile care-și înfrumusețează obiectele de uz zilnic, inclusiv armele, cu desene sau cu încrustări.Este interesant că la triburile din partea centrală a Australiei a existat obiceiul ca viitorul ginere să se considere îndatorat față de socru cu mult timp înaintea căsătoriei; ca urmare, el era obligat să dea viitorului socru cu regularitate din produsele obținute de el la

vînătoare. Trebuia să dea de asemenea socrului și- părul ce și-l tăia din cînd în cînd.în ciuda vieții de permanentă peregrinare în căutare de hrană, la tribul arunta sînt numeroase și prilejurile în care se desfată, petrec, cîntă, dansează și spun povești. Dansurile, denumite corrobori, însoțesc diversele prilejuri de petrecere. fie în interiorul grupei respective ori tribului sau cu prilejul unor evenimente dintre triburi. Nu este lipsit de interes că și vizitele colective ce se fac altui trib încep tot cu un dans executat de cei ce vin în ospeție. Dansul are la a- runta, ca și la alte triburi australiene de băștinași, un caracter colectiv, multă fan-

tezie în execuție, precum și o deosebită însemnătate socială. Băștinașii australieni fac chiar dansuri. Un sau altul e proprietatea chiar a unui îl poate obiect - suliță sau altceva. Așadar se face troc cu dansul, iar o dată cu el se dă și cîntecul și muzica ce-1 însoțesc, chiar dacă noii stăpîni nu înțeleg nici unul din cuvintele cîntecului ,• au fost dansuri care, după relatările cercetătorilor de la sfîrșitul veacului trecut, au ajuns ca obiect de schimb, din trib în trib, mari. la depărtări foarte
Ion VLADUȚIUistoriedoctor

Dansul tradițional corrobori

Nu de sa contemporană, bind despre tineri pre- miați la diferite concursuri internaționale, a scos la iveală talentele României. Tradiția școlii noastre de canto se propie de un veac de existență. Numele românești prezente pe marile scene ale lumii ilustrează bogăția de talente și totodată experiența pedagogică a unor remarcabili profesori de canto. Dacă se poate aprecia că există azi o școală originală ce pășește pe drumul odinioară deschis de atîtea nume de mari interpreți, a- ceasta se datorează în bună măsură temperamentului cald și sincerității firii, dar mai ales muzicalității specifice poporului român, calități indispensabile unui ideal cîntăreț al scenei lirice....Un afiș al Teatrului Liric „La Scala" din Milano anunța, în seara zilei de 29 martie 1880, numele unei cîntărețe românce, care împlinise 23 de ani : -Elena Teo- dorini. Debuta în rolul titular (Margareta) din Faust" de Gounod... Vor mai trece 200 de tni — a declarat criticul muzical italian Nap-— pînă va apă- o asemenea artis- „privi- a fost tipul rar de soprană absolută, visată marii compozitori operă....Buenos Aires, 1903, Teatrul Afișe imense opera „Rigoletto" de Verdi. Trei „titani" ai artei lirice mondiale s-au urcat pe același podium: Enrico Caruso (ducele de Mantua), Titta Ruffo (Rigoletto) și Hariclea Darclee (Gilda). La pupitrul orchestrei: Arturo Toscanini. „Caruso și Titta Ruffo sînt cîntăreți de talie mondială — i-a declarat președintele Argentinei după spectacol cîntăreței— cu punctul culminant serii ați fost dumneavoastră".în anul cînd debutase Elena Teodorini pe scena milaneză, muzica românească nu-1 avea încă pe George Enescu. S-ar putea spune, deci, fără teama de a greși, că școala noastră de canto, întemeiată în anul 1872 de George Stephănescu, la Conservatorul din București, a deschis porțile afirmării talentelor românești peste hotare. Din mîna acestui entuziast și priceput maestru au ieșit o seamă de cîntăreți de prestigiu. Curajul lui George Stephănescu de a-și măsura elevii vedetele

reată". într-adevăr, ghetoarea Olteniei

a-

de demal, Calon. anunțau „Rigoletto

noastie toate acestea al

cuscenei li-
g® 260 000 de ani! Atît 
““ ar putea să rămină 
aprins un bec electric 
de o sută de wați ali
mentat cu cantitatea de 
energie declanșată de 
un kilogram de uraniu 
într-o fracțiune de se
cundă.

B|g! „Tăcerea e de aur" 
““ și în lumea găinilor, 
a constatat un medic 
ceh. Cotcodăcitul scade 
considerabil producția 
de ouă. Injectînd sub
stanțe hormonale unui 
lot de 3 000 de găini, pe 
care le-a redus la tăce
re, acestea au produs 
cu circa 40 de ouă anual 
mai mult decît 
lor... guralive.

suratele

ra Claviolina, un nou 
instrument muzical 

construit de industria 
franceză, permite re
producerea pe cale e- 
Iectronică a timbrului 
tuturor instrumentelor 
unei orchestre simfo
nice.

muzical

care a pro- mațoiitățli noștri în

zice europene, l-a demnat să o invite celebra cîntăreață delina Patti la București, spre a-i dezvălui „mina de talente autentice' din România. Din păcate, strădaniile sale de a crea un teatru de operă stabil, susținut de stat, s-au lovit de indiferența cercurilor oficiale ale vremii, fapt dus exodul cîntărețiloi străinătate.în timp ce Darclâe șl Teodorinl cucereau publicul italian, spectatorii belgieni aplaudau o altă cîntăreață română, pe scena teatrului La Mon- naie : Margareta Iaman- di (Nuovina). „E greu să întîlnești în teatru, mai cu seamă pe scena lirică — observa cunoscutul critic muzical Henri de Curzon — o artistă care își însușește atît de complet, atît de spontan, din momentul cînd a pășit pragul culiselor, personalitatea intensă a rolului'.Acestui „terțet" feminin din pragul veacului nostru îi putem opune un celebru „cvartet" bărbătesc : Grigore Gabrie- lescu, Giovanni Dim.i- trescu, D. Popovlci-Bay • reuth și Dumitru Teodo- rescu-Basu. Primul a cunoscut o carieră „fulge1' (mai puțin de un deci • niu 1), încheiată înainta de vreme în urma unui accident. Poet, critic muzical, compozitor și profesor, Grigore Gabrieles- cu rămîne poate cel mai înzestrat tenor al școlii românești din trecut.Baritonul Dumitru Po- povici-Bayreuth merită prețuirea posterității — pe același plan cu Teo- dorini — în special datorită promovării consecvente a repertoriului românesc. Cel mai strălucit succes l-a obținut la Bayreuth — oraș ce l-a consacrat printre „cei mai mari cîntăreți wag- nerienlMai peste hotare, Teodorescu (supranumit „basu") și-a legat numele de Opera română din București prin neuitate creații.Poate că nu ar fi lipsit de interes să arătăm că multe pagini nemuritoare din repertoriul liric s-au născut din colaborarea compozitorilor cu interpreții noștri (ar fi de ajuns să reamintim că „Visi d'arte" din „Tosca" a rezultat din colaborarea lui Darclâe cu Puccini), că adeseori premierele mondiale au cuprins nume românești, că nu există scenă lirică de prestigiu din veacul trecut pe care să nu fi urcat un cîntăret român.

ai zilei".puțin cunoscut Dumitru

Viorel COSMAmuzicolog
K3 Influența negativă 

a țigărilor o puteți 
constata imediat dacă 
vă auto-observați. După 
ce ați fumat cîteva ți
gări la rînd, 
crește cu 20—40 
iar temperatura 
telor scade.

pulsul 
bătăi, 
dege-

i miro- 
florilor de- 

intensitatea

RS Intensitatea 
sului «—=’

pinde de 
luminii ce cade asupra 
lor. Garoafele, crinii, 
florile de salcîm și al
tele răspîndesc un mi
ros mai puternic într-o 
zi cu soare, dccît în- 
tr-una cu nori.

In India s-ar putea 
vorbi în fiecare zi a 

anului un alt dialect. 
Intr-adevăr, pe terito
riul acestei țări se vor
besc 365 de dialecte; 
zece dintre acestea sini 
limbi principale.



scInteia PAGINA 5
SE wxsssws^

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 1966
(Urmare din pag. I)

— 130 000 mp fesâiur! crude, 
realizate pe baza firelor fabrica
te din economii ;

— 200 000 mp fesături finite, 
din care 100 000 mp calitate 
„extra" ți 100 000 mp de calita
tea I;

— 0,5 la sută Ia productivita
tea muncii;

— 300 000 lei economii la 
preful de cost;

— 300 000 lei beneficii.

Din care, pînă la 8 mai :

— 750 000 lei la produefia glo
bală ;

— 750 000 lei la producția 
marfă ;

— 6 000 kg fire ;
— 40 000 mp țesături crude ;
— 60 000 mp (esături finite ;
— 80 000 lei economii la pre

țul de cost ;
— 80 000 lei beneficii.

Vor lărgi gama de sortimente prin 
realizarea peste plan a 60 de desene 
noi de (esături în peste 600 combi
nații coloristice.

Realizarea angajamentelor luate se 
asigură prin traducerea în viată a 
planului de măsuri tehnico-organiza- 
torice întocmit, care cuprinde ; re-

amplasarea și reutilarea atelierului 
preparafie fesătorie pentru asigurarea 
unui flux tehnologic optim ; modifi
carea insfalafiilor energetice de la 
secfiile filatură șl finisaj în vederea 
conectării la sistemul energetic na
tional etc.

Analizînd cu simf de răspundere ci
frele de plan pe anul 1966, în lumina 
sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., colectivul Fabricii 
de anfibiofice-lași se angajează să de
pășească sarcinile de plan pe acest 
an cu :

— 3 000 000 lei la producția 
globală ;

— 3 000 000 lei la producția 
marfă vîndută și încasală ;

— 410 miliarde unitâfă interna
ționale streptomlcină vrac ;

— 120 kg tetraciclină ;
— 540 000 flacoane strepancil;
— 966 000 lei economii la 

prețul de cost;

— 780 000 lei beneficii;
— 1 la sută la productivitatea 

muncii.

Din acestea, pînă la 8 mai :

— 1 200 000 lei la producția 
globală ;

— 1 200 000 lei la producția 
marfă ;

— 386 000 lei economii;
— 312 000 lei beneficii;
— 1 la sută depășire a sarci

nii de creștere a productivității 
muncii.

Pe linia îmbunătățirii continue a 
calității produselor se vor realiza : la 
vitamina B 12 va crește conținutul 
în ciancobalamină de la 92 la 95 la 
sută, prin raționalizarea procesului 
de cromafografiere ; creșterea activi
tății la strepfomicină cu 10 unităfi in
ternaționale pe mg prin îmbunătăți
rea procesului de uscare ; prin îm
bunătățirea procesului de purificare 
fizico-chimică a tefraciclinei se va ob
ține un produs cu 5 la sută activi
tate miligramică în plus.

Pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă se vor 
aplica o serie de măsuri fehnico-or- 
ganizatorice.

INFORMAȚII
SEMNAREA PROGRAMULUI 

DE APLICARE A ACORDULUI 
DE COLABORARE CULTURALĂ 

ROMĂNO-BELGIANĂIn zilele de 14 și 17 ianuarie 1966 a avut loc la București ședința Comisiei mixte româno-belgiene pentru încheierea Programului de a- plicare a Acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Regatul Belgiei pe anii 1966 și 1967.Din partea română Programul a fost semnat de Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, iar din partea belgiană de Jean Re- miche, director general al culturii din Ministerul Educației Naționale și Culturii.La semnare, care a avut loc luni după-amiază, au participat Jean Livescu, adjunct al ministrului în- vătămîntului, oameni de cultură, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.
ÎN MEMORIA LUI LUMUMBAîmplinirea a 5 ani de la asasinarea lui Patrice Lumumba a fost comemorată luni seara de studenti români și străini care studiază în instituții de învătămînt superior din București printr-un miting desfășurat la Casa de cultură a studenților. (Agerpres)

La Centrala electrica 
de termofkare Craiova g 

A INTRAT IN FUNCȚIUNE | 

Al DOILEA SRUP I

DE IDO NN I

Constructorii centralei electrice de 
fermoficare de la Craiova au pus în ■ 
funcțiune cel de-al doilea grup de S 
100 MW care a fosf racordat la sisfe- “ 
mul energetic national. O dată cu da- B 
rea în exploatare a acestui agregat, M 
centrala electrică de fermoficare de 
la Craiova funcționează în sistemul 0 
energetic national cu o capacitate de E 
300 MW. La ultimul grup de 50 MW “ 
prevăzut în prima etapă, lucrările de M 
montaj sînt în plină desfășurare. ■

CU PRILEJUL ANIVERSARII
TRATATULUI ROMÂNO-BULGARCu prilejul celei de-a 18-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov, a oferit luni un cocteil în saloanele Ambasadei.Au participat Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, membri ai conducerii unor ministere, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

SOFIA 17. — Corespondentul Agerpres, C. Linte, transmite: Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, ambasadorul român în Bulgaria, Ioan Beldean, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. Au participat Pencio Kubadinski, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Sava Ganovski, președintele Biroului Adunării Populare a R.P. Bulgaria, Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale.
TELEGRAME EXTERNE

ÎNCHEIEREA vizitei i. P. POLONĂ

DELEGAȚIEI SOVIETICE
IN R. P. MONGOLĂ ® Ura mileniu de ia întemeierea statului polonez

• Aniversarea eliberării Varșoviei

MANIFESTĂRI ÎNCHINATE UNIRII 
PRINCIPATELOR ROMANE

Săptămîna aceasta au loc numeroase ma
nifestări închinate aniversării a 107 ani de la 
Unirea Principatelor Române. Simpozioane și 
conferințe vor fi organizate în întreprinderi și 
instituții din Capitală, la case de cultură. Ia 
cluburi, la Muzeul de istorie a orașului Bucu
rești, Muzeul memorial „Gh. Tattarescu" ș.a.

Un asemenea simpozion a avut loc Ieri la 
Cabinetul orășenesc de partid Focșani. S-au 
prezentat cu această ocazie și documente 
istorice inedite.

CORELATRON — O NOUĂ MAȘINĂ 
DE CALCUL

Un grup de specialiști ai laboratorului de 
raze cosmice din Institutul de fizică atomică 
a elaborat o nouă metodă de rezolvare a 
problemelor de detecție a particulelor ele
mentare. Pentru efectuarea marelui volum de 
calcule necesare,.un colectiv al atelierului de 
aparate electronice a realizat o mașină de 
calcul specializată denumită COrelatron. Ma
șina preia automat datele de la aparatele de 
măsură și efectuează în mai puțin de o oră 
munca a doi calculatori pe timp de două săp- 
tămîni.

o Colectivul secției de dramă și comedie a 
Teatrului de stat din Constanța, sosit in tur
neu în Capitală, și-a început luni seria spec
tacolelor. Pe două scene bucureștene — cea a 
Teatrului de comedie și cea din B-dul Schitu 
Măgureanu a Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" — artiștii constănțeni vor prezenta, 
timp de o săptămînă, trei lucrări dramatice: 
premiera pe țară „A doua dragoste", lucrare 
cu care debutează în dramaturgie prozatorul 
Corneliu Leu, „Doi pe un balansoar" de W. 
Gibson și tragedia „Henric al IV-lea" de Luigi 
Pirandello.

„SETEA" COMBINATULUI SIDERURGICLa sectorul hidrotehnic, care va alimenta cu apă industrială obiectivele Combinatului siderurgic Galați, au fost terminate lucrările de consirucție și montaj, prevăzute pentru prima etapă. După unele calcule ale specialiștilor, actuala capacitate a sectorului hidrotehnic ar fi suficientă pentru alimentarea cu apă a unui oraș cu o populație de peste 1 milion locuitori.
® Cunoscutul dirijor francez Andre Thieret 

a apărut luni seara în fruntea orchestrei sim
fonice a Cinematografiei în concertul prezen

tat la Ateneu. Programul a cuprins „Vânătorul blestemat" de Cezar Franck, Con
certul pentru pian și orchestră în sol major 
de Mozart (solist pianistul Henry Goraieb din 
Liban) și Simfonia a IV-a de Anton Bruckner.

9 Violonistul Ion Voicu a plecat în R. D. 
Germană, unde va da concerte la Magdeburg, 
Berlin și Erfurt și își va da concursul la 29 
ianuarie, la concertul internațional „Berolina" 
din sala berlineză cu același nume, alături de 
virtuoși ai arcușului din alte țări.

9 Trei foto-expoziții realizate de Comitetul raional de cultură și artă Pașcani se prezintă în aceste zile în satele raionului. Ele oglindesc realizări economice și social-culturale din țară, din regiunea Iași și din raionul Pașcani.© Ieri a sosit în țară mezzosoprana Guar Gala- tean, de Ia Opera de stat din Erevan, .care va cînta mîine pe scena operei din Timișoara în „Bal mascat' și la 21 ianuarie în „Aida".
• Astăzi și mîine, la ora 20, pe scena Tea

trului C.C.S. din Capitală Ansamblul de stat 
de cîntece și dansuri populare al R.P. Albania 
susține două spectacole. In zilele următoare, 
ansamblul va apărea pe scenele din Ploiești, 
Adjud, Bacău. Piatra Neamț, Buhuși, Galați 
și Brăila.

CORUL RADIOTELEVIZIUNII A ÎMPLINIT
20 DE ANI DE ACTIVITATE

Corul Radioteleviziunii și-a aniversat 20 de 
ani de neîntreruptă activitate printr-un con
cert festiv care a avut loc luni în Studioul 
Radioteleviziunii. înainte de concert, loan 
Grigorescu, vicepreședinte al Comitetului de 
radio și televiziune, și artistul poporului, loan 
Chirescu, au felicitat pe membrii corului. Pen
tru merite artistice deosebite, cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de activitate, corului Radio
televiziunii i-a fost acordat de curînd Ordinul 
Muncii clasa I, iar un număr de coriști au 
fost distinși cu ordine și medalii.

O La Cabinetul regional de partid Crișana s-au încheiat cursurile de instruire, cu durată de 10 zile, a secretarilor organizațiilor de partid din G.A.S., S.M.T. și din alte unități economice ale regiunii. Azi încep asemenea cursuri și pentru secretari ai organizațiilor de bază din cooperativele agricole de producție.• Ministerul Comerțului Interior a luat încă de pe acum măsuri de selecționare și specializare a lucrătorilor — bucătari, ospătari, cofetari, hotelieri, supraveghetori etc. — ce urmează să fie detașați în stațiunile de pe țărmul Mării Negre în sezonul turistic al acestui an.

PREMIILE REVISTEI „LUCEAFĂRUL"

La Casa scriitorilor din Capitală, în ca
drul ședinței de lucru a cenaclului „Nicolae 
Labiș" au fost decernate luni seara premiile 
revistei „Luceafărul" pe anul 1965. Au fost 
atribuite următoarele premii: poezie : premiul 
I — Gheorghe Pituț, premiul III — Victoria 
Raicev, mențiune Adi Cusin, Marius Robescu; 
proză: premiul II — Gheorghe Suciu, pre
miul III — Constantin Stoiciu; premiul de 
critică — Marian Popa.

O In sălile Muzeului regional din Suceava s-a deschis expoziția personală a pictorului Ion Molariu. Originar din Dorohoi, pictorul expune numeroase lucrări In acuarelă și ulei, inspirate de frumusețile meleagurilor Sucevei.• La Casa agronomului din Timișoara, pe lingă cursul de ridicarea calificării, la care participă pontatori-alimentatori din S.M.T.-uri, s-a inițiat și un curs pentru 50 de brigadieri de cîmp din cooperativele agricole de producție ale zonei de deal a regiunii Banat.
• La întreprinderea de încălțăminte „Progre

sul* din Capitală au infraf în funcție patru linii 
tehnologice noi cu o capacitate de producție 
totală de 3 600 perechi de panfofi pe zi.

Profitorul

(Urmare din pag. I)

unde exisfa pericolul unor dificultăți, 
nu era el omul care să spună o vorbă 
rea despre cineva înfr-o ședinfă, să-și 
facă inamicifii. Pentru că el e prin ex
celentă omul împrejurărilor, al con
textelor, omul care știe perfect cînd 
trebuie spusă o vorbă sau alfa, cînd 
trebuie să intre în ofensivă pentru 
a pune mîna pe un post mai bun, 
post în care un coleg, de pildă, a fă
cut înfr-un anumit moment o greșea
lă, cînd să pună mîna pe o casă mai 
bună, înaintea altora, care ar merita 
acest drept, știe cum se face o ase
menea combinație cu rapiditate.

Profitorul esfe omul care nu poate 
trăi decît din relafii și prin relații, e 
prieten sau cunoscut cu toată lumea. 
V-a cunoscut înfîmplător sau prin alt
cineva, pentru că el îi roagă pe loji 
prietenii : „fă-mi și mie cunoștință cu 
ăla, mi-ar face plăcere să-l cunosc’, 
adică : „poate am nevoie de el*. 
El dă foarte des telefon sau face 
vizife prietenilor fără a da impresia 
că o face cu vreun scop anume. 
Pur și simplu lui i se face dor 
de fine. Abia la urmă, absolut din 
întîmplare, fe întreabă dacă n-ai un 
post bun penfru nevasfă-sa, pentru 
cumnată-sa, verișoară-sa, dacă nu poți 
vorbi pentru el înfr-un loc (că nu fe 
doare mîna să dai un telefon) și fi-o 
spune cu un fon din care reiese că 
ai fi de-a dreptul neam prost dacă 
nu i-ai face un serviciu afîf de sim
plu. Nu e ușor nici pentru el să fie 
prieten cu afî|ia oameni. Nu e sim

plu să înfrefii afîfea relafii. Mal a- 
les că uneori trebuie să fie dezinte
resat. Să fie prieten și cu oameni 
„fără pozifie*. In asemenea cazuri el 
riscă, penfru că face o invesfifie. O 
face penfru că are răbdare și în
credere în fine, penfru că știe că ești 
băiat bun și capabil și că înfr-o zi 
o să ajungi ceea ce speră el să a- 
jungi, un om în sfare să-i faci un 
serviciu. Altfel, prietenia în sine, ca 
sentiment, e penfru el o stupiditate.

Dacă fu nu știi să te descurci în 
toate mărunțișurile vieții, el știe. El 
vine în audientă ultimul și intră pri
mul, penfru că îi spune nu știu ce 
la ureche secretarei, la care vine cu 
o recomandafie din parfea nu șfiu 
cui sau pe care a cunoscut-o înfîm
plător în stafia de tramvai sau în 
casă la nu șfiu cine. Intră zîmbind și 
iese pesfe o jumătate de oră tot zîm
bind. Și-a rezolvat treaba.

Ceea ce-i ușurează lui enorm de 
mult existenfa este faptul că nu e 
„idealist". Adică el nu crede, ca cei
lalți, în idealuri. Ce-i ăla ideal ? Ține 
de cald, de foame ? El e „materia
list", ia viafa la modul cel mai di
rect. Că de-aia-i făcută viata, să tră
iască fiecare om cum îl duce capul. 
Cine e deștept se descurcă, cine e 
prost să moară. Că el n-are două vieți 
are una singură și vrea să apuce cîf 
mai mult. Că n-o să-i pese lui de elfii. 
Generozitatea ia timp.

„Tehnica" lui constă în calcul. El 
apreciază dinainte, estimativ, cam ce 
profit ar putea să scoată dintr-o 
treabă sau alta, dacă e prieten cu 
tine nu cu altul, cîf la sută îi aduce 
un zîmbef și un mic serviciu. Nu e 
un calcul simplu, pentru că trebuie 
să tină seama de enorm de multe im
plicații. Cel mai mult îl interesează 
slăbiciunile celui de pe urma căruia 
profită, el trebuie să știe dinainte în 
ce direefie dă lovitura. Se apropie 
primele ? Atunci e vremea să apară

în evidentă, atunci sare el „în ochi*, 
atunci pune mîna pe o lucrare ur
gentă, pe care el o „finisează" doar, 
îi dă un lustru și i-o arată șefului.

De fapt profitorul n-a apărut acum, 
pesfe noapte. El vine de departe. El 
e urmașul nepotului de gradul șapte 
al șefului sau șefulefului de pe vre
muri, care punea mîna pe posturile al
tora, care umbla toată ziua prin cafe
nele, lăsînd să muncească în locul lui 
niște amărîfi ameninfafi de șomaj. El 
a știut să profite întotdeauna : de ig
noranta sau timiditatea altora, nesfiin- 
du-se pe vremuri să „jumulească" 
ceva, chiar și din pensioara văduvei 
de război.

Acum el și-a schimbat tehnica, dar 
nu și scopul. Tot profitul a rămas 
scopul existenfei lui. Nici acum n-are 
tihnă pînă nu ciupește ceva înfr-o 
împrejurare sau alta.

în linii mari, acesta e individul. 
N-ar fi exclus ca chiar astăzi să-mi 
dea un telefon sau să mă viziteze. Ca 
să-i fac un serviciu, o înlesnire, ca 
să-l ajut să pună mîna pe ceva care 
nu-i aparfine în mod obiectiv, de 
drept. El contează enorm pe slăbiciu
nile așa-zis omenești, pe timiditate și 
cumsecădenie. Și întreb atunci (cu- 
noscînd toate acestea) de ce îl mai 
ajută unii să ciupească din drepturile 
altora, să profite el primul din ceea 
ce ar trebui să profite mai întîi cel 
care merită cu prisosință ? Penfru ce 
apare uneori simpatic un asemenea 
individ ? Penfru că se descurcă ? Să-l 
determinăm să vă fie simpatic prin 
muncă, prin talent, prin strădanie per
sonală și cinstită ! Să-l prindem de 
mînă atunci cînd încearcă să înhafe 
un profit, ceva care nu-i dobîndit prin 
muncă, și să-i spunem : „nu-i drep
tul tău, n-o lua înaintea celor care 
merită I"

Penfru că îngăduindu-l, tolerîndu-l, 
acceptîndu-i prietenia, cedînd presiu

nilor, capătă impresia că habar nu a- 
vem de intențiile lui ilicite, de filozo
fia lui de ploșniță. Atunci cînd îl to
lerăm, ne crede niște ignoranfi, pe 
care el îi poate duce pe degete.

Avem obligafia socială să-i dove
dim că se înșeală.

Dinamica
profesiilor

(Urmare din pag. I)

fică de milenii ? Poate interveni 
ceva nou în structura unui mește
șug de felul celui care constă în a 
frământa, dospi și coace pîinea ? 
Cu aceste întrebări pe buze am in
trat într-un univers alb, sugerînd 
negreșit ambianța unei clinici, dacă 
nu l-ar bîntui niște a.rome tulbu
rătoare de ospăț (veșnic îmbie
tor) cu pîine caldă... „Titan", re
centă apariție în geografia pani
ficației, își merită cu prisosință nu
mele de extracție mitologică, dacă 
ne gîndim că el singur poate hrăni 
un oraș de mărimea Craiovei și 
hrănește, în fapt, raionul bucu- 
reștean „23 August", în inima că
ruia este împlîntat. 63 de sortimen
te de panificație...

Dincolo însă. de oricîte cifre și 
comparații punînd în valoare pro
porții care schimbă reprezentarea 
noastră mai veche despre ce este o 
fabrică de pîine, esențială și preg
nantă rămîne imaginea muncii pro- 
priu-zise, a ceea ce se petrece și mai 
ales cum se petrece de-a lungul iti
nerarului ce se întinde de la făină

ULAN BATOR 17 (Agerpres). — La 17 ianuarie a plecat spre patrie delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S., condusă de L. Brejnev, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.P.R.M. și a guvernului mongol, a făcut o vizită oficială în R. P. Mongolă.Pe aeroportul Ulan Bator, delegația a fost condusă de J. Țeden- bal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, de conducători de partid și de stat mongoli, de oameni ai muncii.L. Brejnev și J. Țedenbal au rostit cuvîntări.
Fidel Castro 
despre conferința 
tricontinentalăHAVANA 17 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres, V. Stama- te, transmite:Luînd cuvîntul la mitingul consacrat încheierii lucrărilor Conferinței de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa și America Latină, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P. C. Cuban și prim-mi- nistru al Republicii Cuba, a subliniat însemnătatea primei conferințe tricontinentale de solidaritate, care — a spus el — va ocupa un loc deosebit în istoria luptei popoarelor pentru libertate, în istoria luptei revoluționare. Referin- du-se la adoptarea documentelor conferinței, el a spus că, ținînd seama de diversitatea țărilor reprezentate la conferință și a problemelor dezbătute, nu a fost ușor să se ajungă la puncte de vedere comune. Vorbitorul a scos apoi în evidență importanța documentelor adoptate, subliniind că ele reflectă solidaritatea de care au dat dovadă delegațiile în abordarea și discutarea problemelor arzătoare ale celor trei continente și în primul rînd problema Vietnamului. Fidel Castro a vorbit pe larg despre lupta pe care o duc numeroase popoare din cele trei continente pentru libertate, independență și progres social. El a denunțat cu acest prilej acțiunile agresive ale S.U.A. în cele trei continente.

la rumena pîine... Unde sînt bru
tarii ? Unde sînt mușchiuloșii titani 
pe care-i știm luptînd bărbătește 
cu materia șovăielnică și capricioa
să, cu alura lor de veritabili cără
midari, uzi leoarcă și avînd oglindit 
pe față dansul flăcărilor din cup
tor ? Privirile caută, fără a desco
peri nici tradiționalele unelte, 
transmise din generație în genera
ție, din veac în veac, o dată cu meș
teșugul. Pe unde s-o fi rătăcit, lo
pata făcînd parcă un singur corp 
cu brutarul ?

Urmez drumul pîinii. E Calm și 
larg ca o magistrală — dar sînt nu 
una, ci șapte, șapte linii de fabri
cație, paralele. în aceeași secundă, 
pe fiecare din cele șapte guri e 
azvîrlită o pîine neagră, o pîine in
termediară, una albă, o franzelă, o 
chiflă, un cozonac și, în sfîrșit, toa
tă acea gamă ispititoare ajunsă la 
centrul de pîine din colțul străzii. 
Acești copii ai griului sînt purtați 
pe brațe metalice (văd că poate e- 
xista și o gingășie a metalului), sub 
supravegherea unor bărbați — și 
multe femei — în halate albe de 
laborant. Cuptorul nu are nimic 
din înfățișarea de gură de balaur, 
cum o știam, teribilă, din desenul 
abecedarului meu ; e un tunel pe 
care aluatul îl străbate, metodic, în 
circa patruzeci de minute. Sudoa
rea- brutarului a absorbit-o, o dată 
pentru totdeauna, aparatul.

Aici, titan al tehnicii, omul își 
fabrică altfel pîinea. Lui îi rămîne 
timp și energie, economisite, pen
tru a o gîndi. Pentru a explora, 
prin mijloace științifice, microcos
mosul rețetei de fabricație. Gustînd 
pîinea, sociologul se va simți poate 
mai îndemnat să se aplece asupra 
unui fenomen atît de interesant și 
care se impune, sub infinite aspec
te, atenției generale: dinamica 
profesiilor.

VARȘOVIA 17.— Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite: Cu prilejul sărbătoririi unui mileniu de la întemeierea statului polonez, la Varșovia a avut loc o ședință plenară a Comitetului Frontului Unității Poporului. în încheierea ședinței, a fost dat publicității un apel adresat întregului popor în care se arată, printre altele, că poporul polonez pășește în al doilea mileniu al existenței statului cu forțe creatoare sporite, cu sentimentul mîndriei și al demnității naționale. ,,Pe toți ne leagă grija pentru viitorul poporului nostru, ca și voința de a face noi eforturi pentru continua înflorire a patriei. Ne leagă încrederea în tineretul nostru, care în viitorul apropiat va continua să ducă mai departe tot ce este mai bun în tradiția poporului și tot ce reali-

zăm astăzi, pe măsura forțelor și posibilităților noastre".Dorim — se spune în apel — ca tînăra generație, educată în spiritul patriotismului și al internaționalismului, să fie pregătită mai bine pentru a ține pasul cu actualele descoperiri ale științei și tehnicii moderne. în acest scop s-a hotărît intensificarea acțiunii de construire de școli.La 17 ianuarie, cetățenii Varșoviei și întreg poporul polonez au sărbătorit 21 de ani de la eliberarea capitalei de sub ocupația hitleristă.
PRAGA CONSFĂTUIRE

Plenara C. C. al P. C. 
din FinlandaHELSINKI 17 (Agerpres). — In zilele de 15 și 16 ianuarie a.c., la Helsinki s-au desfășurat lucrările Plenarei- Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda. Potrivit relatărilor ziarului „Kansan Uutiset", participanții la plenară au abordat problemele care vor fi dezbătute la cel de-al XIV- lea Congres al Partidului Comunist din Finlanda ce va avea loc la sfîr- șitul acestei luni. Plenara a aprobat proiectele de hotărîri ale congresului în problemele de politică economică, internă și externă, precum și proiectele de rezoluții referitoare la munca de partid și la alte probleme.

PE TEME ECONOMICEPRAGA 17. — CorespondentulAgerpres, Al. Liță, transmite : La Praga a avut loc o consfătuire a guvernului cehoslovac cu conducători ai unităților economice de producție din industrie, construcții, transporturi, comerțul interior și exterior. Convorbirile au fost conduse de președintele guvernului, J. Lenart. Au fost dezbătute sarcinile plenarei din decembrie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în legătură cu planul pe 1966 și definitivarea celui de-al patrulea plan cincinal, probleme în legătură cu pregătirea unor materiale economice importante pentru congresul al 13-lea al P.C. din Cehoslovacia. în centrul atenției au stat problemele creșterii eficacității producției, realizării investițiilor și a sarcinilor în domeniul comerțului interior și exterior.

O Teatrul de Operă și Balet : FAUST — 19,30.® Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN CORNEVILLE — 19,30. ® Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VIZITA BĂTRÎNEI DOAMNE — 19,30, (sala Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 19,30.• Teatrul de Comedie : Teatrul de stat din Constanta : HENRIC AL IV- LEA.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANIOTA — 19,30.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Maseru) : SCAUNELE — 20.
o Teatrul Mic : Teatrul Muncitoresc C.F.R. : CU CINE MĂ BAT — 19,30. 
O Teatrul Țăndărică (sala din Cal. Victoriei) : DOCTORUL AUMĂDOA- RE — 17, (sala din Str. Academiei) : AMNARUL — 17.• Teatrul satirc-muzical ,,C. Tănase” (sala Savoy) : PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.® Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ — 20.© Circul de stat : BAL MASCAT ȘI.., ACROBAT — 19,30.

• DUMINICĂ LA ORA 6 : Patria — 10; 12,15: 14,15; 16,30; 18,45; 21, Victoria (completare O grădină a artei)— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Excelsior — 10: 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, Flamura — 10; 12: 16; 18,15; 20,30 (la ambele completare Sport nr. 6/1965). 
0 PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Republica — 9,30; 13-, 16,45; 20,15.© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Luceafărul — 9,30; 11,45; 14; 16,15;18,30; 20,45, Feroviar — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.• TRAGEȚI In STANISLAS I : București - 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;18,45; 21, Giulești — 10,30; 14,30;16,30; 18,30; 20,30, Gloria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Tomis — 9,30;11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, Miorița— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.• ÎNGERUL ALBASTRU : Cinemateca 10; 12; 14.• ULTIMUL MILIARDAR : Capitol (completare Porțile de Fier) — 9,30; 11,45; 14: 16,30; 18,45; 21, înfrățireaîntre popoare (completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 10; 15,45; 18; 20,15, Grivița (completareO grădină a artei) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.• FEMEIA ÎN HALAT : Festival — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Modern— 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.© TREI SURORI (cinemascop) : Central — 9,45; 12; 15; 17,30; 20, Melodia — 10; 12,30: 15,30; 18; 20,30.

O CAMERA ALBĂ : Union (complot

tare A început cu o lupă) — 15,30; 18; 20,30, Unirea (completare Surorile Press) — 16; 18,15; 20,30.© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.O DINCOLO DE BARIERĂ : Doina (completare Tot mai sus I) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Popular (completare Cădere liberă) — 10,30; 16;18,15; 20,30.REDAȚI-NE VIAȚA — GARA — RALIUL DUNĂRII — JUMBO — CUMPĂRĂTURA — SPORT NR. 6/ 1965 : Timpuri noi — 10—21 în continuare.TATĂL SOLDATULUI : Dacia — 9—15 în continuare; 17; 19; 21, Arta— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completare Meciul de fotbal România — Portugalia),© COLINA : Buzești — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, Cotroceni — 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
A OÂMENI ȘI DRAPELE (cinemascop— ambele serii) : Crîngași — 16; 19.© FATA LUI BUBE : Bucegi — 10;12,30; 15; 17,45; 20,30, Lira — 15,30( 18; 20,30 (la ambele completare Sesiunea Marii Adunări Naționale — decembrie 1965),
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Vitan (completare Cumpărătura) — 15; 17; 19: 21.© DE-AȘ FI... HARAP ALB : Munca (completare La carnaval) — 10,30;16,30; 18,30; 20,30.O EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : Moșilor (completare Raliul Dunării)— 15; 17; 19; 21, Progresul (completare Meciul de fotbal România — Portugalia) — 15,30-, 18; 20,15.® ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN (cinemascop) ; Cosmos (completare A început cu o lupă) — 16; 18; 20.© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Viitorul (completare Două creioane) — 15; 17; 19; 21.O CREDEȚI-MĂ, OAMENI 1 : Flo- reasca — 10,30; 13; 16; 18,15; 20,30. © SAȘA : Drumul Sării (comDletare Pionieria nr. 6/1965) — 15,45; 18;20,15.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 ianuarie. în țară : Vremea în genera) umedă și în răcire ușoară în a doua parte a intervalului. Cerul va fi variabil, temporar acoperit. Vor cădea precipitații, la început mai ales sub formă de burniță și ploaie, apoi sub formă de ninsoare. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul nord-vestic. Temperatura staționară la- început apoi în scădere. Minimele vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad, iar maximele între minus 8 și plus 2 grade, izolat ceată. In București : Vreme în general umedă și în răcire ușoară în a doua parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare mai ales sub formă de burniță și ploaie. Temperatura staționară la început, apoi în scădere ușoară. Ceată sl'ak* dimineața.
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©ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE ÎN APROPIERE

DE SAIGON ® Conflict diplomatic intre Anglia și Zambia • ÎN NIGEESBA
vzLuni au fost reluate, la primăria o- rașului Luxemburg, negocierile dintre cei șase membri.ai Pieței comune, care au fost întrerupte la 30 iunie 1965. înainte de deschiderea conferinței a avut loc ceea ce France Presse a denumit „un mic balet diplomatic". După o întîlnire prealabilă în doi, ministrul de externe vest-gerrrlan, Schroder, și colegul său olandez, Luns, au discutat separat cu primul ministru al Luxemburgului, Werner, și cu ministrul italian al trezoreriei, Colombo. Observatorii politici apreciază că întîlnirile bilaterale ale celor doi miniștri ar fi avut ca scop „sudarea" pozițiilor „celor cinci" față de Franța, privind problemele care se e- xaminează la actuala reuniune. Este vorba,

în primul rînd, de împuternicirile Comisiei Pieței comune și de sistemul de vot în cadrul „comunității".Ședința a lost deschisă de primul ministru luxemburghez, Werner. A vorbit a- poi ministrul de externe al Franței, Couve de Murville, al cărui discurs, potrivit agenției France Presse. a iost consacrat celor două probleme principale ale întîlnirii. Acesta a depus un memorandum care se referă la „stilul" Comisiei Pieței comune. După cum subliniază agenția citată, este vorba de „stilul comportării comisiei și nu de atribuțiile acesteia, așa cum sînt ele definite prin tratatul de la Roma". Delegația franceză, continuă agenția, „nu a cerut revizuirea tratatului în această problemă, ci și-a exprimat doar

păreiea că Comisia executivă manifestă tendința de a-și aroga un rol care depășește cadrul atribuțiilor sale statutare'.în legătură cu sistemul de vot majoritar, ministrul francez s-a limitat la o expunere verbală, în care — afirmă France Presse — participan- ții la reuniune au recunoscut poziția expusă în discursul rostit la tribuna Adunării Naționale a Franței de Couve de Mur- ville, la 20 octombrie anul trecut, discurs în care se punea accentul pe dreptul inalienabil al națiunilor de a se pronunța în mod suveran a- supra propriilor lor interese.Observatorii așteaptă cu interes desfășurarea viitoare a sesiunii.
Al. GHEORGHIU

ROMA

MULȚIMI
ÎN PIAȚA CAVOUR 

așteaptă afară, urmă
rind prin intermediul 
megafoanelor desfășu
rarea adunării organi
zate de Comitetul din
Roma pentru pace și 
libertate în Vietnam. 
Manifestația este pre
zidată de eminente 
personalități, printre 
care scriitorii Rafael 
Alberti, Eduardo de Fi
lippo, Maria Teresa 
Leon, pictorul Renato 
Guttuso și regizorul 
Cesare Zavattini. Pe a- 
dresa comitetului orga
nizator au sosit ade
ziuni din partea a nu
meroase organizații sin
dicale, de tineret, per
sonalități ale vieții ob
ștești. Caracterul larg 
reprezentativ al acestei 
demonstrații s-a reflec
tat în faptul că la ea 
au participat și au 
cuvîntul oameni 
toate convingerile 
litice și de toate 
dinfele,

Tn cuvîntul
Giancarlo Pajetfa, mem
bru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, 
a arătat printre altele 
că e necesar ca guver-

E încă devreme în 
această zi de duminică, 
16 ianuarie, dar spre 
piața Cavour se în
dreaptă necontenit 
mulțimi. Sînt tineri și 
vîrsfnici, muncitori și 
oameni de cultură, cu- 
noscuți reprezentanți ai 
vieții politice italiene 
venifi să participe la 
marea adunare de pro
test împotriva agresi
unii S.U.A. în Vietnam. 
Mulți dintre cei ce pă
șesc astăzi prin piață 
au fost prezenți și la 
neuitata noapte de ve
ghe de la 28 noiembrie 
1965 a forțelor progre
siste din capitala Ita
liei. Atunci, la lumina 
forțelor, o noapte în
treagă au răsunat cu
vinte care condamnau 
cu asprime agresiunea 
S.U.A., cerînd înceta
rea războiului, după 
cum mulți dintre parfi- 
cipanfi au contribuit la 
strîngerea de fonduri 
destinate ajutorării po
porului vietnamez.

Sala teatrului Adri
ano a devenit neîncă- 
păfoare. Dincolo de zi
durile clădirii, oamenii

luat 
da 

po
ete*

său.

nul italian să aibă o 
inițiativă proprie în 
problema Vietnamului. 
Iar Tullio Vecchietti, 
secretar al Partidului 
Socialist al Unității Pro
letare, a subliniat că 
contribuția cea mai im
portantă pe care o 
poate da lupta popoa
relor pentru încetarea 
intervenției în Vietnam 
este aceea de a izola 
forțele reacționare. A 
luat de asemenea cu- 
vîntul Riccardo Lom
bardi din partea Parti
dului Socialist Italian. 
La manifestație și-au 
dat adeziunea și Vin
cenzo Balzamo și Gior
gio Veronesi, membri 
ai Direcțiunii partidului 
socialist. A fost o de
monstrație impresio
nantă a reprezentanți
lor tuturor oamenilor 
de bună credință din 
Italia care, indiferent 
de convingerile lor po
litice, sînt alături de 
cauza dreaptă a po
porului vietnamez.

Ion MĂRGINEANU

PUTEREA A FOST PRELUATĂ DE ARMATA «Greve în Filipine

ZAMBIA

înalt demnitar englez 

declarat

„persona non gratati

LONDRA 17 (Agerpres). — Un conflict diplomatic s-a produs între Marea Britanie și Zambia, în urma căruia comisar adjunct englez saka, Molyneux, a fost mat definitiv la Londra, sese declarat „persona non grata" de către guvernul Zambiei. Cauza exactă a conflictului nu a fost dezvăluită. în cercurile guvernamentale din Lusaka s-a afirmat doar că măsura adoptată împotriva diplomatului britanic a fost luată ca urmare „a unei anume acțiuni" a acestuia pe care guvernul Zambiei nu a putut-o tolera. Un purtător de cuvînt al Ministerului britanic pentru relațiile cu Common- wealthul menționează că guvernul Zambiei a adresat o plînge- re în legătură cu o scrisoare semnată de Molyneux. Nu este 1 exclus ca disputa să se refere la vreun aspect al crizei rhode- siene.

înaltul la Lu- reche- E1 Iu

CÎND IAN SMITH
ESTE OPTIMISTSALISBURY 17 (Agerpres). Primul ministru al regimului rasist de la Salisbury a declarat la posturile de televiziune din capitala rhodesiană că țara sa continuă încă să primească petrol, cu tot embargoul impus de britanici. El însă s-a eschivat să precizeze sursa de la care provine petrolul. Ian Smith, după cum remarcă a- genția Reuter, s-a arătat și de data aceasta optimist, declarînd că „țara va putea face față oricăror noi sancțiuni adoptate de Anglia".

★KAMPALA 17 (Agerpres). — Luni a sosit la Kampala primul ministru al Ugandei, Milton Obote, care a participat la lucrările conferinței țărilor membre ale Com- monwealthului, ce s-a desfășurat la Lagos. La sosirea pe aeroport, primul ministru a declarat ziariștilor că „niciodată n-a crezut nu
mai în eficacitatea sancțiunilor e- 
conomice impuse Rhodesiei. Aceste 
sancțiuni pot zdruncina economia 
Rhodesiei, dar nu vor duce Ia în
lăturarea regimului Iui Smith".

„Continentul abundenței", cum se mai numea America Latină pe vremea cuceritorilor iberici, îsi păstrează și azi renumele, numai că, la fel ca și atunci, popoarele sale sînt sărace. „în acest infern — arată cunoscutul economist brazilian Josue de Castro — mizeria și foamea se învecinează cu o opulență aproape impertinentă".Josue de Castro vorbește despre un infern. S-a dorit ca acest infern să fie pavat cu „bune intenții". în toamna anului 1960, fostul președinte Kennedy și-a exprimat intenția de a inaugura o „nouă etapă" în relațiile panamericane. De altfel, la scurt timp după aceea, în martie 1961, au și început să sosească la sud de Rio Grande „ajutoare" nord- americane sub titlul de „Alianță pentru progres". Iar spre sfîrșitul aceluiași an, 19 țări latino-americane (toate, cu excepția Cubei) și S.U.A. au semnat Tratatul de la Punta def Este — actul de naștere al „Alianței".Washingtonul adopta în felul a- cesta o nouă metodă în aplicarea politicii Stanelor Unite la sud de Rio Grande, metodă care nu putea să inducă în eroare opinia publică. „America Latină — scria revista braziliană «Politica o negigios», în legătură cu inaugurarea programului sus-amintit — își dă seama limpede că este vorba de o înșelătorie și nu de un ajutor adevărat, care să contribuie la progresul ei economic".Scopul declarat al programului „Alianță pentru progres" era lichidarea în timp de un deceniu, a înapoierii economice, sociale și culturale a țărilor din America Latină. S-a evaluat că pentru înfăptuirea lui sînt necesare o sută miliarde de dolari, Statele Unite promițînd un ajutor de 20 miliarde, iar 80 la sută din

totalul necesar urmînd să fie a- coperit prin efortul fiecărei țări latino-americane. La scurt timp, Washingtonul a ținut însă să precizeze că din cele 20 de miliarde promise, contribuția S.U.A. va fi de numai 11 miliarde.în ce măsură rezultatele de pînă acum răspund scopurilor proclamate de „Alianță" ? Pentru America Latină, una dintre cele mai stringente reforme este cea agrară. în aceste regiuni țăranii formează marea majoritate a populației, dai’ numai 0,3 la sută din numărul proprietarilor funciari posedă 65 la sută din totalul terenurilor arabile. Este adevărat și faptul că, în această perioadă, s-au făcut unele încercări de reforme. Ele nu au schimbat însă situația. în Venezuela, de pildă, s-au distribuit în cadrul reformei agrare circa 50 000 de loturi individuale. Ce a însemnat însă a- ceasta ? Dacă înainte de reformă marii proprietari funciari din a- ceastă țară dețineau 22 milioane de ha, după aceea ei au rămas cu 21 milioane I Iar în cele mai multe state latino-americane nu s-a făcut nici atît — proiectele de reformă agrară zac, ca de exemplu în Peru, în sertarele administrației.Inflația și creșterea prețurilor — alte plăgi ale Americii Latine pe care „Alianța" a promis că le va vindeca — continuă să submineze veniturile păturilor largi ale populației. în perioada 1960— 1964, deprecierea monedelor unor țări din „fruntea" continentului ca Argentina, Brazilia, Chile, Columbia și Uruguay a atins un ritm a- nual de 40 pînă la 80 la sută. A- preciabilă este și creșterea anuală a indicelui costului vieții, care în 1964 a fost de 84 la sută în Brazilia ; 38,8 la sută în Chile; 35,4 la sută în Uruguay ; 19 la sutăîn Argentina etc.

Demonstrații 
antirasiste 
in Alabama

Provocări 

la frontierele

Cambodgiei
VIETNAM

NEW YORK 17 (Agerpres). — Un mare grup de studenți negri din o- rașul Tuskegeen (statul Alabama) a organizat duminică o nouă demonstrație împotriva segregației rasiale. Unul din conducătorii studenților a declarat că demonstrația a avut, de asemenea, drept scop să protesteze împotriva brutalității de care a dat dovadă poliția cu prilejul reprimării demonstrației antise- gregaționiste, ce zi înainte.Demonstrațiile rașul Tuskegeen două săptămîni, cînd tînărul negru Samuel Younge a fost asasinat în timpul unei dispute privitoare la dreptul negrilor de a folosi sala de așteptare a gării din localitate.

avusese loc cu ode acest fel din o- au început acum

PNOM-PENH 17 (Agerpres). — Agenția cambodgiană de presă anunță că trupe ale forțelor armate americane, sud-vietnameze și tailandeze continuă provocările la frontierele Cambodgiei. Astfel, a- rată agenția, în noaptea de 12 ianuarie o navă sud-vietnameză a violat apele teritoriale cambodgiene în regiunea localității Kep. în ziua de 13 ianuarie, un avion neidentificat venind din Vietnamul de sud, a pătruns în spațiul aerian al Cambodgiei deasupra aceleiași localități. Agenția protestează împotriva acestor acțiuni și cere încetarea lor imediată.

unitate a forțelor de eliberare din Angola, înaintind prin junglă

LAGOS
MERCENARI

PENTRU CONGO CREAREA

V

Rezultatele celor cinci ani de a- plicare a programului „Alianței pentru progres" sînt deficitare și la capitolul „soluții în vederea înlăturării fluctuațiilor excesive ale preturilor produselor de export latino-americane". în această perioadă situația a fost mai defavorabilă pentru America Latină, denît în anii de după război pînă în 1958. Căci, în cazul în care prețurile la import și export existente în 1950 s-ar fi menținut, în 1962—1963 venitul real al regiunii provenit din comerțul exterior ar fi fost cu 20 la sută mai mare de- cît cel efectiv. Totodată, s-a observat că, în comparație cu celelalte piețe din Occident, tocmai la bursa din New York prețurile materiilor prime au înregistrat sporuri mult mai mici. Or, acest fapt a avut o înrîurire negativă deosebită, avînd în vedere că a- proape 70 la sută din exporturile Americii Latine se îndreaptă către S.U.A. De altfel, mașinațiunile Wall Street-ului au un rol însemnat în frînarea dezvoltării economice a acestei regiuni. Monopolurile nord-americane controlează cvasitotalitatea operațiilor pe continent : 90 la sută din producția și extracția de cupru, 95 la sută din cea de plumb, 98 la sută de zinc, 70 la sută de argint, mai mult de 50 la sută din producția de petrol etc-. Deteriorarea raportului între prețul materiilor prime exportate și acela al produselor importate a făcut ca deficitul balanței de plăți a țărilor latino-americane (care în 1964 a totalizat peste un miliard de dolari) să devină o boală endemică a continentului. Iar „ajutorul" acordat în cadrul „Alianței pentru progres" nu a acoperit nici măcar aceste pierderi provocate de „foarfecă prețurilor".Toate acestea vorbesc despre

® Noi pierderi suferite de trupele 

regimului de ia SaigoaiSAIGON 17 (Agerpres). — A- gențiile de presă anunță că în noaptea de duminică spre luni 
formații ale unităților patriotice 
au desfășurat lupte în mai multe 
puncte din apropierea capitalei. O unitate regională a armatei de eliberare din sectorul Saigon- Gia Dinh a atacat școala de ofițeri de infanterie și' școala de ofițeri de blindate ale armatei saigo- neze de la Tu Duc, la 15 km nord de capitală. O altă unitate a ata-

cat postul guvernamental situat la 18 km de Cholon, iar o mină amplasată de patrioți a distrus complet turnul de observație al poliției din orașul Gia Dinh. La 15 km sud de Saigon, patrioții au atacat cu foc de mortiere postul de comandă al unui batalion de parașutiști ai forțelor guvernamentale. în toate aceste cazuri, 
trupele guvernamentale au sufe
rit pierderi — anunță agențiile de presă.

Declarația Prezidiului C. C.

al Frontului PatrieiHANOI 17 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că Prezidiul C.C. al Frontului Patriei din Vietnam a dat publicității o declarație în care se spune între altele : „De peste 20 de zile, autoritățile americane fac fără încetare o reclamă zgomotoasă în jurul campaniei lor de sondare a păcii. Tocmai în această perioadă însă, imperialiștii americani au intensificat războiul de a- gresiune din Vietnamul de sud, folosind o politică și procedee de o nemaiîntîlnită cruzime. Agresorii americani au intensificat folosirea aviației, a artileriei, a bombelor cu napalm, cu fosfor, a substanțelor chimice și a gazelor toxice, prac- ticînd în același timp politica pă mîntului pîrjolit. dînd foc așezări

lor, masacrînd și terorizînd popu-> lația sud-vietnameză".„Fiind în întregime de acord cu declarația din 5 ianuarie 1966 a Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și cu declarațiile recente ale Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, Prezidiul C.C. al Frontului Patriei din Vietnam cere ca imperialiștii americani să respecte acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, să se renunțe la politica de a- gresiune față de Vietnam".

JOHANNESBURG 17 (Agerpres). — 
Ziarul „Sunday Express" editat la 
Johannesburg (Africa de sud) rela
tează că aproximativ 300 de merce
nari albi din R.S.A. sînt gata de a 
pleca în Congo (Leopoldville). Ofi
țerul care se ocupă cu recrutarea 
mercenarilor în această țară a decla
rat că aceștia au fost special instruiți 
pentru a participa la acțiunile împo
triva pafrioților congolezi.

faptul că în cei 5 ani de aplicare a programului „Alianță pentru progres" țările latino-americane nu au reușit să schimbe situația economiilor lor, care rămîn nediversificate, furnizoare de produse agrare și materii prime. Statisticile arată că nouă produse de bază continuă să reprezinte 70,3 la sută din totalul exporturilor regiunii.Nu s-a realizat nici intenția exprimată la Punta del Este cu privire la sporul mediu anual al venitului pe locuitor cu 2,5 la sută, între 1960—1964 s-a înregistrat o creștere anuală a venitului de 1,1 la sută. Aceasta înseamnă un regres față de perioada 1950—1955, cînd ritmul anual a fost de 3 la sută, și chiar în comparație cu anii 1956—1960, cînd sporul a fost de 1,5 la sută.Opinia publică latino-americană devine tot mai conștientă de faptul că „Alianța" nu poate reprezenta soluția eficientă pentru problemele continentului. în legătură cu penetrația ■ accentuată a monopolurilor din S.U.A. și cu rezultatele programului — aflate departe de promisiuni — a sporit dezamăgirea în rîndurile anumitor cercuri din statele latino-americane, s-a intensificat opoziția maselor față de acest program. Masca „bunelor intenții" a căzut definitiv o dată cu amestecul militar brutal al S.U.A. în treburile interne ale Republicii Dominicane, cît și cu adoptarea rezoluției Camerei Reprezentanților potrivit căreia S.U.A. își rezervă dreptul de a interveni cu forța armată în orice țară de la sud de Rio Grande. Aceste fapte au trădat in- . tenția Washingtonului de a se reîntoarce la falimentara politică a „marii bîte". Forțele democratice, progresiste din țările latino-americane se pronunță cu hotărîre împotriva jugului exploatării monopolurilor străine, pentru o reală independentă a celor 19 republici, pentru un progres real, bazat pe folosirea de către fiecare popor a resurselor țării sale în interesul său.

ALGER 17. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : După trei zile de știri contradictorii, o serie de elemente vin să lămurească întrucîtva situația din Nigeria. Postul de radio Lagos a transmis luni o serie de declarații care atestă că, de fapt, aici a 
avut Ioc o lovitură de stat mili
tară. într-un comunicat se arată 
că „guvernul Nigeriei a cedat de 
bună voie puterea militarilor” și că generalul Irons! a format un guvern interimar „pentru a menține ordinea pînă cînd va fi elaborată o nouă constituție'. într-o cuvîntare rostită în aceeași zi, Ironsi, care a declarat că „rămîne fidel guvernului*, a pretins că venirea sa la putere „este condiționată de voința poporului". El a declarat că este hotărît să „restabilească ordinea în regiunea Nigeriei de vest, unde tulburările continuă*.Tot mai multe știri atestă că primul ministru al Nigeriei de

nord, Ahmadou Bello, și cel al Nigeriei de vest, Samuel Akin- tona, ar fi fost uciși de insurgenții conduși de maiorul Ngzewu, liderul așa-numitului „Consiliu revoluționar", care a început de fapt acțiunile loviturii de stat. Potrivit unor știri neconfirmate, primul ministru federal, Abubakar Tafa- wa Balewa, s-ar afla în localitatea Kalabar din Nigeria de est. Maiorul Ngzewu a declarat luni că se alătură guvernului reprezentat de generalul Ironsi, care a declarat că l-a suspendat din funcție pe președintele țării și a dizolvat parlamentul federal.Președintele Nigeriei, Azikiwe, aflat la Londra, a declarat că intenționează să rămînă în Marea Britanie pînă cînd ordinea în țara sa va fi restabilită. „Nu vreau ca prezența mea să complice și mai mult situația", a menționat el, a- veriizînd împotriva scindării țării, pe care a apreciat-o drept „o calamitate".

La expoziția de tapiserie româ> 
nească deschisâ recent la Chicago!

Manila

Greva electricienilor

Gheorghe CERCELESCU

U-650 ÎN PEISAJUL OLANDEZ

MANILA 17 (Agerpres).— Peste 2 000 de muncitori de la uzinele companiei fiiipineze „San Miguel" au declarat grevă, cerînd sporirea salariilor și satisfacerea altor revendicări economice.în partea de nord și centrală a Insulei Luzon, precum și în provincia Tagalog se resimte lipsa de energie electrică, cauzată de acțiunile grevelor pe care le desfășoară de la 11 ianuarie peste 2 000 de lucrători de la corporația națională de energie electrică. Din cauza grevei, mai multe cartiere din Manila și suburbiile sale au fost, de asemenea, lipsite de energie electrică.
(Urmare din pag. I)

lor noștri. Achiziționarea unui tractor 
de construcție slabă înseamnă o afa
cere proastă. Ținînd seama de acest 
lucru, am cerut fabricii de la Brașov 
prospecte și amănunte. Apoi am vi
zitat fabrica.

— Prima vizită în România ?
— Prima. Și, nu știu cum să vă ex

plic, căror elemente se datoreșfe mai 
mult satisfacția pe care o simt de cîfe 
ori îmi reamintesc de acele zile. Os
pitalității poporului, orașelor pitorești 
și moderne sau frumuseților Româ
niei ? Sau, poate, tuturor I

— Și uzina de tractoare ?
— Bănuiam că trebuie să fie o în

treprindere modernă. Complexul de 
fabricație, liniile automate, buna 
pregătire a tehnicienilor, toate aces
tea mi-au făcut o impresie plăcută. 
Și am vizitat multe fabrici în cariera 
mea.

Discuția continuă în sala mare de 
prezentare a tractoarelor. Alături de 
„U-650" — tractoare „Ford", „Fer- 
gunson", „Deufs". Cumpărătorul 
poate deci să aleagă.

— Cum rezistă tractorul românesc 
alături de renumele unor tractoare 
devenite aproape clasice ?

— Agricultorul olandez nu se lasă 
covîrșit de idei preconcepute — 
spune interlocutorul. Am prezentat la 
cîteva tîrguri săptămînale tractoarele 
„U-650". Am făcut demonstrații prac
tice arătînd forța, posibilitatea de a 
fi conduse ușor, multiplele operații pe 
care le pot executa. în scurt timp, ce
rerile pentru tractorul românesc s-au 
înmulțit. Am vînduf cîteva tractoare 
chiar înainte de a fi văzute de cumpă
rător.

— Perspective ?
— Bune I Și eu, și cumpărătorii am 

început să prețuim acest tractor. Este 
croit parcă special pentru nevoile 
noastre. Am făcut un contract pentru 
300 de tractoare. Dar sînt convins că 
va trebui să-l lărgim chiar înainte de 
a expira.
— Cum ați caracterizat pe scurt 
tractorul „U-650" ?

— Bun, puternic și frumos. Concu
rează cu succes cele mai bune firme 
de specialitate din alte țări dezvol
tate din punct de vedere econo
mic. Sînt bucuros că pot să-l vînd 
cu succes în Olanda (afacerile sînt a- 
faceri I) și țin ca prin intermediul dv. 
să felicit încă o dată călduros pe con
structorii fui.

RAWALPINDI. înaltul comisar al Indiei în Pakistan, Kewal Singh, a sosit la Karaci pentru a-și relua activitatea diplomatică. Totodată, se anunță că înaltul comisar al Pakistanului în India și-a reluat activitatea de la 12 ianuarie.
BUDAPESTA. La 17 ianuarie, 

Mihail Roșianu,
Republicii Socialiste România în 
R.P. Ungară, a oferit in saloanele 
ambasadei un spectacol de gală cu 
filmul „De-aș fi... Harap Alb". Au 
participat reprezentanți ai vieții po
litice, economice, oameni de artă și 
cultură, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Budapesta, zia
riști.

ambasadorul

PARIS. Duminică a avut Ioc o ședință a organelor conducătoare ale Uniunii tineretului comunist, Uniunii studenților comuniști, Uniunii tinerelului sătesc și Uniunii tinerelor fete din Franța. Declarația adoptată cu acest prilej cheamă tineretul francez „la acțiuni pentru pace, prietenie și solidaritate cu tineretul lumii și împotriva agresiunii americane din nunță că avea loc Mișcării Franța.
Vietnam". Documentul a- între 1 și 3 aprilie a.c. va un congres național al tineretului comunist dia
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