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călescu, avea să-i urmărească, de la 
o zi la alfa, pe depufafi, cu avertis
mentele sale îngrijorate. Nerăbdător 
de a fi util, își așternea neliniștile în 
versuri care au circulat, probabil, pe 
foi volante printre depufafi : aproa
pe niște lozinci însoțind, în mers, 
lucrările adunării :oară consultat asupra 

„Să gîndim — spune Ko-

„Iar cealaltă smeadă, o față de foc 
plină, 

O bravă Amazoană, și ochiul de 
vultur".
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ÎNDREPTAT

mai bine pre- 
acest articol 
se facă pred
ea în mod o- 

consiliul
se cer 
lucrări 
trebuie 
ooope-

această cau- 
unele lucrări 
cu întîrziere.

@ in dezbatere: proiectele de statut ale cooperativei 
agricole, uniunilor cooperatiste și casei de pensii, 
activitatea din anul 1965 și planul pe 1966

® Propuneri și sugestii ale cooperatorilor

Pe plaiurile maramure
șene, la Doba, raionul 
Satu Mare, a avut loc a- 
dunarea generală a coo
peratorilor, cu prilejul că
reia au fost dezbătute : 
proiectele de statut ale 
cooperativei agricole de 
producție, uniunilor coo
peratiste șl casei de pen
sii a cooperatorilor, darea 
de seamă asupra activi
tății din anul 1965 și planul 
de producție și financiar 
pe 1966. Multiplele proble
me puse în discuția coo
peratorilor au constituit un 
prilej de temeinică ana
liză a problemelor de 
care depinde înflorirea 
cooperativei agricole. Pe 
baza activității desfășu-

a 
în 

pe 
au

In fața Instalației pentru recepția 
și compararea semnalelor de frec
vență etalon de la Institutul de 
metrologie, realizată în țara noa

stră

rate în anul trecut, 
prevederilor înscrise 
planul de producție 
acest an, cooperatorii 
făcut numeroase propu
neri și au stabilit măsuri 
menite să ducă la spori
rea producției agricole, 
creșterea veniturilor,

tărirea proprietății coope
ratiste.

Totodată, ei au dezbă
tut pe larg cele trei pro
iecte de statut, manifes- 
tîndu-și adeziunea unani
mă și hotărîrea de a 
contribui la aplicarea în 
viață a prevederilor în
scrise în aceste documen
te.

— Am studiat cu multă 
atenție proiectul noului 
statut al cooperativei — 
a spus cooperatorul An
drei Lăpușan. Mă voi 
opri la prevederile pri
vind atribuțiile adunării 
generale și ale consiliu
lui de conducere. După 
cum se arată în proiec
tul de statut, adunarea 
generală este organul 
suprem de conducere a 
cooperativei. Ea adoptă 
hotărîri privind 
mers al tuturor treburilor 
obștești și este singura în 
măsură să dispună asu
pra întregii activități e- 
conomico-financiare și or
ganizatorice a cooperati
vei. Dar cum să-și înde

plinească aceste îndato
riri atunci cînd ea nu 
este convocată cu regu
laritate ? Spun aceasta 
deoarece la noi în anul 
trecut nu s-a ținut nici 
măcar cîte o adunare 
generală de fiecare tri
mestru. Iată de ce pro
pun ca în viitorul statut, 
articolul 29 din capitolul 
VII să fie 
cizat. In 
propun să 

zarea
bligatoriu, 
de conducere să con
voace adunarea ge
nerală a cooperato
rilor, cel puțin o dată 
la trei luni.

In cuvîntul lor, nume
roși cooperatori au sub
liniat că adunările gene
rale vor fi cu adevărat 

condu- 
nu 
la 

ca-

bunul forul suprem de 
cere în cooperativă 
numai dacă se 
timp, ci și dacă, 
drul lor, se pun 
batere cele mai

țin 
în 
în dez- 
impor- 

tante probleme, se stabi
lesc măsuri eficiente pen
tru rezolvarea lor.

în adunarea coopera
torilor din Doba s-a men
ționat, ca o latură nega
tivă a activității desfășu
rate aici, în 1965, faptul 
că organizarea muncii a 
lăsat adeseori de dorit. 
După cum au arătat 
Gheorghe Teodor, Daniel 
Toșl, loan Horodan și 
alții, unii Cooperatori pre
feră anumite munci, ceea 
ce nu ar fi rău dacă ar 
ține mai mult seamă' că 
în unele perioade 
să fie efectuate 
urgente, la care 
să ia parte toți 
ratorii. Din 
ză la noi 
s-au făcut 
Adunarea a combătut a- 
semenea atitudini și a 
luat poziție hotărîtă față 
de acel cooperatori care 
nu îndeplinesc la timp 
sarcinile încredințate.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

Anul 1857. E un moment istoric pe 
care românii îl trăiesc cu sentimen
tul net că stau în fața unui pas hotă- 
rîtor. De la Divanurile ad-hoc se aș
teaptă adoptarea unor rezoluții care 
să arate fără umbră de îndoială ce 
viitor își dorește poporul acesta, a- 
cum întîia 
soartei lui.
gălniceanu în Divanul din Moldova 
— că astăzi este ziua cea mai mare 
din veacul nostru, că astăzi nu nu
mai scriem, dar facem istoria țării 
noastre". Istoria, știm bine, o fac și 
artiștii, 
gîndul mulțimilor și să le 
spre ținte înalte, 
conștiința 
pronunțat 
scriitorii 
heralzi ai 
ționale. „I 
muzică și, 
un anunț al vremii 
unui public din ce în ce mai larg și 
,stă pe buzele tuturor palrioților. Dar 
n-a venit oare și rîndul mînuitorilor 
de penel, să-și mărturisească simpa
tia față de cauza Unirii ? „După poe
zie — scrie un ziar din 1857 — tre
buie să vie pictura, ca să consacre 
opera sa sublimei idei". Rîndurile 
acestea le citim în cuprinsul prezen
tării entuziaste pe care jurnalul, in
titulat „Patria", o închina unui desen 
al lui Gheorghe Tattarescu. Repre
zenta în chip alegoric Unirea Țărilor 
Române și era destinat unei intense 
răspîndiri : căci avea să fie curînd 
litografiat. Dar lucrarea lui Tattares
cu nu constituia nici de cum un caz 
unic. Cîteva luni mai fîrziu, în 
tombrie 1857, o nouă mărturie 
iese în înfîmpinare, menită să dove
dească prezența artei plastice în 
pregătirea marelui eveniment. Un 
țînăr care-și face ucenicia la Paris, 
expune în țară un tablou despre U- 
nire : destul de elocvent, se vede, 
pentru ca muza lui C. D. Aricescu să 
se simtă îndemnată a-l comenta în 
ziarul „Românul". Poezia „dedicată 
la artistul Aman" — căci el e auto
rul tabloului — descrie personifică
rii?, îmbrăcate în „fotă și cu iie", pe 
care le imaginase pictorul : două fe
cioare, surori ; una blondă,

cînd se pricep să ghicească 
conducă 

lată, tot ce este 
înaintată în literatură s-a 

răspicat pentru Unire ; 
cei mai iubiți au devenit 
acestei mari aspirații na- 

Hora Unirii’ a fost pusă pe 
„litografisită" — cum zice 

—, se împarte

Comentariul versificatorului ne inte
resează, cu atîf mai mult cu cît ta
bloul nu s-a păstrat. Și ne intere
sează fiindcă, prin mijlo.cirea lui, ne 
putem mai lesne reprezenta eficiența 
și sensul mobilizator pe care le că
păta orice înfăptuire a plasticii 
călăuzită de gîndul Unirii. Devenea, 
precum tabloul tînărului Aman, pri
lejul i ’ ,unei exhortații, al unui strigăt

mai bună, de-încrezător. Ce dovadă
cît versurile cu care C. D. Aricescu 
încheie descripția sa :oc

ne
„Din patru părți de lume ehoul 

răsuna: 
Trăiască Rumania! Trăiască steaoa 

sa!"

Exaltată de condeiul scriitorului, o- 
pera penelului își sporea astfel pute
rea de convicție ; intervenea în de
liberarea care ocupa națiunea în
treagă. Anticipa actul de la 24 ia
nuarie 1859. Și dacă plastica încerca 
să fie astfel, exemplul îi venea tot 
de la literatură. In zilele alegerii de 
domn în Moldova, un poet, 0. Dăs-

(Continuare 
în pag. a III-a)
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de întreprin- 
pe acest an

Dezbătînd sarcinile 
își iau însuflefite 

i cinstea celei de-a

de plan pe anul 1966, noi colective 
angajamente în întrecerea socialistă 
45-a aniversări a creării P.C.R.
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Corespondente din Berlin și Roma iv-a)

Uzina mecanică Sinaia
Pe întregul an să depășească sar

cinile de plan cu :

— 1 000 000 lei la producfia 
globală ;

— 1 000 000 lei la producfia 
marfă vfndută și încasată :

— 0,45 la sută la productivita
tea muncii ;

—■ 300 000 lei economii la pre- 
ful de cost;

-— 700 000 lei beneficii.

principale In 
și de foarte

Pînă la 8 mai :
— să depășească planul cu 5 la 

sută, execufînd toate lucră
rile de pregătire a terenului, 
însămînțarea și întreținerea 
culturilor în timpul optim și 
de calitate superioară.

timpul optim 
bună calitate.

Din care pînă la 8 mal i /zPionieiifJ/z București
lei la producția glo-— 300 000 

bală ;
— 300 000 

vîndută
— 100 000 

ful de cost;
— 200 000 lei beneficii.

lei la producția marfă 
șl încasată ;
|el economii la pre-

In acest an să depășească princi
palii indicatori de plan

la— 2 000 000 lei 
globală ;

— 1 890 000 lei 
marfă vîndută

— 0,7 la sută 
muncii ;

— 600 000 lei 
ful de cost

— 400 000 lei
Din care pînă Ia 8 mai :

— 650 000 
bală ;

— 600 000 
vîndută

— 180 000 
ful de cost;

— 100 000 lei beneficii.

cu :
producfia

producțiala 
fl încasată ; 
productivitatea

Plecarea delegației C.C. al P.C.R.
la Congresul P. C. Italian

SM.T. Casteiu Medgidia

lei la producfia glo-

<*>

lei la producția marfă 
fi încasată ;
lei economii la pre-

economii la pre-
r 
beneficii.

în acest an să realizeze peste 
vederile planului :

— 3 000 hectare arătură 
mală ;

— 118 000 lei economii la 
|ul de cosf;

— să efectueze toate lucrările

la

La sfîrșlt de săptămînă, o excursie in munți este reconfortantă. Zeci 
jje salarlați ai fabricii de tricotaje „Tînăra Gardă" au pornit ieri cu 

autocarele spre Bușteni și Predeal

Sîmbătă dimineața a plecat 
Roma o delegație a C.C. al P.C.R. 
condusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, 
Executiv 
ședințele
Sindicatelor, pentru a lua parte la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Italian.

Din delegație fac parte- tovarășii 
Gheorghe Călin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R., și 
Ion Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șeful secției de pro
pagandă a C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv și

la

membru al Comitetului' 
al C.C. al P.C.R., pre- 
Consiliului Central al

secretar al C.C. al P.C.R., Ion Co- 
toț și Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al.P.C.R., Ion Pățan și Ion Stoian, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★

în aceeași zi, delegația a sosit 
la Roma.

Pe aeroportul Fiumicino, delega
ția a fost întîmpinat.ă de Agostino 

Direcțiunii 
și Giuliano 
Comitetului

Novella, membru al 
C.C. al P.C. Italian, 
Pajetta, membru al 
Central, șeful Secției externe.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Mihai Marin, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Italia, 
și alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sîmbătă în aula Academiei a 
avut loc sesiunea științifică con
sacrată aniversării Unirii Princi
patelor Române, organizată de A- 
cadeniia Republicii Socialiste Ro
mânia și Universitatea București.

La lucrări au participat acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, cercetători 
științifici, oameni de cultură și 
artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Uie Murgulescu, 
președintele Academiei.

Au prezentat comunicări : a- 
cad. A. Oțetea : „Unirea Princi
patelor Române" ; prof. V. Ma- 
ciu, membru corespondent al A- 
cademiei : „Poziția claselor so
ciale față de Unirea Principate
lor Române" ; C. Bodea, cerce
tător principal : „Momente din 
lupta revoluționară pentru uni
tatea națională a românilor între 
1835—1848“ ; D. Berindei, cerce
tător principal: „Locul istoric al 
Adunărilor ad-hoc“ ; prof. Gh. 
Zâne, membru corespondent al 
Academiei : „Problemele econo
mice ale Unirii în lumina mesa
jului din 6 decembrie 1859 al lui 
Alexandru Ioan Cuza" ; N. A- 
dăniloaie, șef de sector : „Țără
nimea și Cuza Vodă" ; conf. 
Al. Piru : „Literatura română în 
epoca Unirii" ; prof. C. Giures-

cu : „Cuza Vodă în amintirea po
porului român" ; R. Pantazi, doc
tor în filosofie : „Unirea reflec
tată în ideologia epocii".

„Gînduri lăsați, 
Răle curmați, 
Votați, votați!"

Evident, mînuitorii pensulei, ori ai 
creionului litografic nu puteau, prin 
chiar specificul mijloacelor de cara 
dispunea arta lor, să năzuiască spre 
o asemenea operativitate. Și nici 
nu aveau încă suplețea trebui
toare, fiindcă plastica de spirit mo
dern se înfățișa la noi, atunci, mult 
mai firavă decît literatura. Lupta lor 
pentru Unire se folosea de limbajul 
unor convenții care nu erau pe mă
sura unui conținut nou. Să privim 
desenul litografiat al lui Tattarescu, 
de care a fost vorba mai sus. în pri
mul plan, un băfrîn stă lîngă o urnă, 
în poza clasică a „fluviilor" : e Du
nărea. Două figuri, Moldova și Mun
tenia, amplu drapate și încoronate cu 
lauri, se țin de braț. Una din ele are 
în mînă un steag care se întinde, 
asemenea unui fond luminos, îndă
rătul celor două femei. Pe el citim 
„Unirea". Un înger le aduce o sin
gură cunună, un leu și un vultur le 
stau în preajmă. Aparatul acesta ale
goric nu împiedică totuși litografia 
lui Tattarescu să fie una din 
piesele cele mai izbutite care s-au 
executat în acea vreme la noi. 
Are nu știu ce plăcută cafifelare în 
trecerile de la alb la negru, apoi fe
meile radioase închipuind Țările Ro
mâne, vădesc în chipul lor fizic și 
în prestanța lor o vagă amintire din 
anume figuri ale lui Ingres. Tonul su
fletesc al lui Tattarescu este, cînd 
ocolește academismul plat, acela pe 
care-l poate avea un artist obișnuit 
cu modelele clasicismului : desenul 
său „Unirea", această compoziție pri
lejuită de un eveniment așteptat cu 
ardoare, în jurul căruia se ciocneau 
interese acute, pare de un calm vi
sător.

Să nu ne mirăm prea mult. Dese
nele și picturile acestea închinate 
luptei pentru Unire n-au fost servite, 
cele mai multe, de resursele unor 
firi de artiști tumultuoase ori măcar 
energice ; n-au ieșit, înfîmplător, 
din dispoziția unor anume tempera
mente, ci s-au născut din imperativul 
unor conștiințe civice. Un pictor că- 
ruia-i place să copieze pînzele lui 
Overbeck și să admire arfa debilă, 
artificios elaborată, a prerafaeliților

(Continuare în pag. a II-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu

Sîmbătă, 22 ianuarie 1966, tova- 
■ rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit pe tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania.

La primire au participat tova
rășii : Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra probleme
lor interesînd cele două partide. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și cordialitate.

După convorbire, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu a oferit o masă 
tovărășească.

Serviciul 0. N.
Toate broaștele de la ușile a- 

partamentului meu vechi sînt 
noi. Mașina de tocat carne abia 
am scos-o din cutie. Frigiderul, 
nou și el. Picup-ul? Abia l-am 
despachetat. Fărașul? Dacă am 
luat de două ori gunoiul cu el. 
Fierul electric de călcat? Nici 
măcar n-a luat legătura cu priza. 
Galoșii mei? Azi dimineață i-am 
încălțat pentru prima oară. Hai
na de blană a soției mele... Stați, 
dumneavoastră ați văzut-o cu 
cea veche. De ieri are una nou- 
nouță. Și paltonul meu e nou. Și 
căciula. Și cureaua și... Ce s-o 
mai întindem? La mine în casă 
totul este nou. Am dat vre-o lo
vitură? Mă credeți pe mine în 
stare de așa ceva? Îmi pare rău. 
Am găsit o metodă. O metodă 
formidabilă de a înnoi lucrurile 
pe care le posed.

S-a rupt, să zicem, un picior 
de la capra mea' de tăiat lemne. 
Să. m-apuc s-o repar ? Ce interes 
am? O pun la loterie și cu banii 
rezultați cumpăr una nouă. Mi 
s-au tocit blacheurile, ori flecu-

rile de la pantofi? Nu-i dau la 
reparat. Mă costă, li pun la lo
terie. Alții noi. Am niște vin 
vechi... Nu, nu, ăsta nu-l pun la 
loterie, îl beau. Dacă ceasul meu 
de mînă îndrăznește s-o ia îna
inte, a rupt toate legăturile cu 
subsemnatul. 11 pun la loterie și 
cu banii care-i iau pe el cumpăr 
unul Doxa cu secundar central, 
calendar care arată timpul pro
babil și zilele de tragere la lo
terie. Pentru că loteria pentru 
mine nu e loterie. E mană, cereas
că. Ba, mai mult. E... Ce mai, e 
lucru mare! M-ați văzut vreo
dată pe mine aruneînd becuri? 
D,a de unde. Cum simt că sînt pe 
sfîrșite, le deșurubez și gata, nu 
se mai arde filamentul la mine. 
Le pun la loterie.

La care loterie ? Am un nepot 
angajat la întreprinderea „Aba
torul" din București. El e șeful 
serviciului „Oameni cu noroc ori 
fără" (prescurtat O.N.O.F.). Sala
riul nu-i prea mare, dar omul are 
ceva la sută. Prea mult de lucru,

S

Toma George MAIORESCU

de Nicuță TANASE

jurul insulei Lo- 
plină de foci, a- 
mefalice verzui- 

ale oceanului 
cu dungi 

spre

în țara argintii
FOILETON

nu are. Mai mult își bate capul 
in zilele de salariu. Face o listă. 
Umblă prin fiecare secție, din 
muncitor în muncitor, cu bilete 
de loterie norocoase ori nenoro
coase. 11 auzi:

— Ieși cu zece lei.
— Pentru ce ? întreabă mun-

- citorul. (Are dreptul să întrebe, 
cu toate că-i obișnuit cu loteria).

— Cu zece lei pot să te fac 
proprietarul unui coteț de ciine. 
Un coteț a-ntîia. Fabricat la Bra
șov, cu pereți dubli, umpluți cu 
vată de sticlă, care amortizează 
orice zgomot din exterior. Dacă 
sînt afară, să zicem, 50 de grade 
sub zero, dinele nu se congelea
ză. Ba, din contră, dă din coadă 
mulțumit. Are vizibilitate, intrare 
și ieșire automată. Apasă cu bo
tul pe un buton și gata : se în
chide ori se deschide ușa. Scoate 
zece lei... Am uitat. Cotețul e ca
pitonat cu material plastic.

— Dar n-am cîine.

(Continuare în pag. a III-a)

Dobrogea" e primul 
românesc care a- 

costează, după 23 Au
gust, pe țărm ar- 
genfinean... Căutăm să 
completăm cu liniile i- 
maginației contururile 
orașului cunoscut din 
lecturi. Cum vom fi 
primiți ? Oare acea 
comunicativitate latină 
atît de prezentă la 
Rio de Janeiro va fi 
și, aici, la Buenos Ai
res, acea punte de le
gătură stabilă spre noi 
amiciții ? Cum arată pă- 
mîntul spre care se în
dreptau, pline de spe
ranță, încă din negura 
secolelor, 
încărcate 
stadori, 
venfurieri 
de o viață mai bună ?

★
Cu cît înaintăm spre 

Sud navigația devine 
mai anevoioasă. Ști-

caravelele 
cu conchi- 

misionari, a- 
și căutători

chiuie un vînt rece, po
lar, încrețind valurile. 
Plutim înfr-o imensitate 
albă, opacă, lipsită de 
o minimă vizibilitate. 
La început treceam prin 
valuri de pîclă. Acum 
ea ne înconjoară com
pactă, rece, umedă și 
translucidă. S-a redus 
viteza, antena radaru
lui roiește fără odihnă, 
sirena mugește pre
lung la intervale regu
late.

Noaptea 
martorii unui 
neobișnuit, 
parcă închiși 
uriaș tub de 
jurul nostru
devenit fosforescent- 
verzuie. Timp de mai 
bine de o oră, imediat 
ce luminozitatea înce
pea să pălească, ful
gere verzi (fără a fi 
asociate de cel mai 
mic tunet) aprindeau

am fost 
fenomen 
Pluteam 
într-un 

neon. In 
ceafa a

din nou imensitățile de 
pîclă. Fenomen natu
ral — se pare, pe cît 
de obișnuit în Nord, 
pe atît de neașteptat 
aici.

în 
bos, 
pele
cenușii 
se striază 
galbene. Cotind 
dreapta de Lobos na-
vigăm în apele învăl
mășite, de culoarea lu
tului, ale estuarului Rio 
de la Plata.

„Descoperitorul* lui 
Rio de la Plata, largul 
estuar format din văr
sarea puternicelor flu
vii Parana și Uruguay, 
(200 km lărgime la văr
sarea în ocean — 40 
km în fața Bairesului) 
a fost navigatorul spa-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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le face

uităm un

desfacerea 
și alimen- 
desfacerea 
precum și 
produselor

Uniunea 
de Con- 

special

a viitorului să um- 
iconografiei

„dar grav ca ți un 
să asiste la votul

lucru : de anii 
oamenii din

vorbi nepieritor inimii 
înfrățirea stindardelor lui 
Mare și Mihai Viieazul. 
fost un om care ar merita

mai sus, 
6766, au 
de defi- 

pro- 
a

l|i ieșeau oamenii în drum 
care cum se 

Cuza, de 
încingeau 
Și era un 
Da' unde 
Am văzut 

bucurie.

și în același timp fa- 
asemenea cu frescele me- 

ale lui Diego Rivera ; în 
pline de exuberanță popu- 

unor de- 
unind ingenuifa- 

în astfel de vaste, 
, am întîlni

a- 
regio- 

economiei forestiere Mara-

RĂSPUND
t

VIZATE

In articolul cu titlul de 
publicat în „Scînteia" nr. 
fost semnalate o seamă 
ciențe în aprovizionarea cu 
duse industriale și alimentare 
muncitorilor din acele localități a 
căror așezare geografică 
mai greu accesibile.

Răspunsul primit de la 
Regională a Cooperativelor 
sum Suceava se ocupă în 
de măsurile luate pentru a asigura 
aprovizionarea muncitorilor din 
complexul minier Leșul Ursului 
pe timp de iarnă. Au fost amena
jate noi unități pentru 
mărfurilor industriale 
tare, un local pentru 
legumelor și fructelor, 
spații de însilozare a 
necesare aprovizionării de iarnă. 
Brutăriile din comunele Barnar și 
Crucea vor fabrica și pîine albă, 
iar de două ori pe săptămînă se 
va asigura aprovizionarea și cu 
alte produse de panificație de la 
Vatra Dornei.

Articolul a insistat și asupra 
dezinteresului manifestat de 
U.R.C.C. Vatra Dornei în îndepli
nirea conștiincioasă a sarcinilor 
de aprovizionare. Deși multe din 
mărfurile cerute se găseau în de
pozitele raionale, ele nu ajungeau 
la unitățile din complex. Răspun
sul Uniunii regionale a coopera
tivelor de consum nu amintește 
nimic despre această chestiune și 
nici despre măsurile concrete luate 
pentru a asigura o aprovizionare 
ritmică și îndestulătoare. Tocmai 
acest lucru interesa în mod deo
sebit.

Uniunea Regională a Cooperative
lor de Consum Maramureș ne trimi
te un răspuns substanțial cu pri
vire la măsurile luate, în urma a- 
pariției articolului, pentru apro
vizionarea muncitorilor forestieri 
și a gurilor de exploatare expuse 
izolării pe timp de iarnă.

S-a pus accentul 
comenzilor la 
Stocurile de 
sînt realizate 
alimentare și 
„Unele greutăți în aprovizionarea 
magazinelor cu produsele alimen
tare cerute, ni se scrie mai depar-

pe onorarea 
produsele solicitate, 
rezervă planificate 
integral la produse 
industriale de bază.

te, se datoresc însă faptului 
LF.-urile nu comunică efectivul 
real al muncitorilor forestieri care 
urmează să fie aprovizionat". Ce 
împiedică în definitiv organele 
I.F. să facă acest lucru ? E chiar 
atît de complicat ? Supunem 
ceastă problemă Direcției 
nale a 
mureș. De asemenea, I.F. Tg. Lă- 
puș n-a asigurat spațiul comer
cial necesar — magazii și depozite 
— deși punctul de exploatare 
funcționează de un an, iar con
ducerea I.F.-ului și-a luat anga
jamentul să asigure asemenea 
spații la punctele Bloaja, Lăpuș 
și Șerpoaia.

Răspunsul recunoaște că „gestio
narii unităților vizate în articol nu 
au fost îndrumați și controlați cu 
destulă exigență". Pentru deficien
țele serioase semnalate în aprovi
zionarea muncitorilor forestieri și 
pentru abateri de la regulile gene
rale de comerț s-a dat un avertis
ment tovarășului Vasile Buda, vi
cepreședinte al U.R.C.C.-Tg. Lăpuș. 
S-a atras din nou atenția condu
cerilor uniunilor raionale să se o- 
cupe cu spirit de răspundere de a- 
provizionarea muncitorilor din lo
calitățile îndepărtate.

Sfalul popular al regiunii Hunedoa
ra, analizînd deficiențele semnala
te, ne comunică :

S-au dat dispoziții depozitului 
din Alba Iulia ca aprovizionarea 
centrului muncitoresc Zlatna cu 
produse industriale să se facă cu 
prioritate. Pînă în prezent s-au 
trimis cantități apreciabile de arti
cole de iarnă — de la bocanci și 
cisme de cauciuc la tricotaje de 
lînă. Pe viitor, gestionarii acestor 
magazine se vor putea deplasa 
personal la Sibiu spre a alege măr
furile solicitate de muncitori.

Condițiile dificile în care mun
cesc cei din localitățile îndepărtate 
reclamă o atenție mai mare și din 
partea organelor centrale de re
sort. De aceea, așteptăm și răs
punsurile organelor de conducere 
ale Ministerului Comerțului Inte
rior și Centrocoop-ului în legătu
ră cu modul cum se ocupă de 
îndrumarea unităților din subor
dine și de controlul realizării pla
nurilor de aprovizionare și depo
zitare.

nemți, este oare pregătit pentru 
înfățișa evenimente de anvergură is
torică, de felul Unirii ? Totuși un ast
fel de arfisf, Petre Alexandrescu, a 
lucrat și dînsul o „Unire a Țărilor 
Române". Căci în fața unui asemenea 
act istoric, măcar pentru o clipă, fie
căruia îi fulgera în minte înțelesul 
datoriei sale de artist. Și iată, să ne 
aducem acum aminte pagina mișcă
toare, rămasă de la Vlahuță, unde 
scriitorul l-a făcut pe marele Grigo- 
rescu să mărturisească emoția trăită 
atunci, în zilele chiar cînd s-a pro
clamat Unirea. Să-l auzim povestind 
cum s-a răsfrînt asupra sa entuzias
mul succesului de la 24 ianuarie ; 
cum l-a prins în fierberea lui, pe 
adolescentul care, pe afunci, meș
terea zugrăveala cu sfinți a Agapiei : 
„Infr-o dimineață ne vine vestea că 
s-a ales Cuza Domnitor în amîndouă 
capitalele. Am lăsat tot, am pus șeaua 
pe cal, și fuga la tîrg. Atunci am 
văzut eu ce va să zică bucuria unui 
popor. Cîntece, jocuri, chiote în toate 
părțile, 
cu oala plină cu vin ; 
întîlneau luau vorba de 
Unire, se îmbrățișau și 
horă în mijlocul drumului, 
ger de crăpau pietrele, 
mai sta cineva în casă ? 
băfrîni care plîngeau de 
Vr’o săptămînă n-am mai putut lucra. 
Trimiteam la tîrg de două ori pe zi 
după vești... Mi-aduc aminte că sfam 
seara pînă tîrziu și făceam desenuri 
alegorice despre Unirea Principa
telor".

Spectacolul bucuriei populare, la 
știrea izbînzilor pe care le cîștiga 
cauza unionistă, era în stare să a- 
lunge de pe șevalete abstracțiunea 
alegoriilor. Aman, care a fixat pe 
pînză „Proclamarea Unirii la Bucu
rești", ne-a dat altădată acel tablou, 
deajuns de cunoscut, care se cheamă 
„Hora Unirii la Craiova”. O scenă pe 
care pictorul a cules-o din orașul său 
de naștere, din timpul, se pare, al 
manifestărilor voioase ce întovărășeau

în 1857 lucrările Divanului Ad-Hoc. 
E noapte și în curtea, luminată roșu 
cu facle, a Școlii Centrale, oamenii 
joacă în strigăte de „Vivat România 
Unită 1” ; pe o pancartă mare, fixată 
pe zidul clădirii, distingem tocmai a- 
cesfe cuvinte. O mulțime de tîrgo- 
vefi, militari, o căruță cu coviltir, și, 
înfr-un colț, dovadă despre sinceri
tatea cu care trăia clipa, pictorul s-a 
reprezentat pe sine, împreună cu fa
milia, Factura lui Aman era străină de 
lărgimea efectelor monumentale ; 
dimpotrivă, se caracteriza prin notații 
mărunte, miniaturale. Dar imaginea a- 
ceasfa are, în lumina ei nocturnă, mai 
mult sărbătoresc decîf alegoriile so
lemne pe care le întîlnim curent în 
stampele vremii. Și nu ne putem îm
piedica, cînd trecem în revistă plasti
ca unionistă, regretul că nu aflăm, de 
pildă, imaginea mulțimii care, la 24 
ianuarie 1859, a forțat prin presiunea 
ei votul majorității reacționare din a- 
dunarea electivă a Munteniei ; acest, 
popor, simțim nevoia să ni-l repre
zentăm altminteri decîf în elogiul mi- 
tologizant în care C. D. Aricescu îl 
asemuia cu „Un Joe imposanf", „tă
cut și desarmat", 
rege", venit „ca 
Adunării”.

Este o sarcină 
ple aceste lacune ale 
Unirii, să completeze ceea ce nu ne 
putuse da epoca patruzecioptisfă. 
Să ne evoce, de pildă, dem
nitatea și frumusețea atitudinii cu 
care deputății pontași se înfățișaseră 
în Divanul Ad-Hoc al Moldovei ; a- 
ceșfi țărani cu chipurile realmente im
punătoare, pe care, sub o fotografie 
trimisă lui C. A. Rosefti, Kogălni
ceanu îi numise cu dragoste „talpa 
casei”. Sărbătoarea de acum s-ar cu
veni, de bună seamă, să prilejuiască 
artiștilor noi reconstituiri semnifica
tive ale evenimentelor din 1859. Și 
nu mă gîndesc, spunînd aceasta, la o 
simplă ilustrare a momentelor și at
mosferei Unirii — ci la opere în care 
să pufem recunoaște emoția unei im
presii autentice de arfă. O stampă de 
demult, interpretată cu ochiul omului

da astăzi, îl poate incita pa un artist 
inteligent spre o replică ingenios mo
dernă. Nu-i vorba de o cronică tar
divă a Unirii, e vorba să intuim va
lența înalf epică a acelor împrejurări, 
puterea lor de a iradia entuziasm, de 
a exprima năzuințele statornice ale 
poporului român. A fost un gest isto
ric care va 
noastre — 
Ștefan cel 
Iar Cuza a 
să apară, cu figura lui prietenoasă, în 
centrul unor fresce ample, fremătătoa
re de elan 
miliare, 
xicane 
evocări 
Iară, pline de bogăția 
falii fermecătoare, 
tea și fervoarea. '1 
îndrăznețe evocări, am înfîlni ima
gini noi ale lui Cuza, pe care să le 
putem adăuga portretelor de epocă, 
acelor litografii lucrate după desene 
de Henfia, Sfăncescu ori Szatmary. 
Și am afla desigur — în astfel de 
imagini contemporane — figura lui 
Kogălniceanu, acest amator priceput 
de arfă, care a ghicit de la prima ve
dere talentul 
pins viguros 
studii.

Căci să nu 
domniei lui Cuza, de 
preajma sa, printre care trebuie să-l 
cităm și pe Bolinfineanu, sUs)inător 
devotat al lui Aman, se leagă un în
ceput organizat de viață plastică la 
noi. Atunci a luat ființă primul Salon 
de Artă din București. Atunci s-au în
ființat Școlile Frumoase și Pinacotecile 
din Capitală și din lași. Și însăși am
bianta Unirii, înseși problemele pe 
care le-a creat pregătirea ei au con
stituit un stimulent important al inte
resului pentru artele plastice în tara 
noastră. O dotă cu tema scumpă po
porului pe care o abordau, pictorii 
și desenatorii însuflețiți de idealul 
Unirii se impuneau opiniei publice, 
făceau dovada că sînf folositori; că 
arfa lor poate fi un instrument al pro
gresului.

General-locotenent
Stelian STAICU

Talent și indemînare. (La cooperativa „Arta casnică" din Breaza)
Foto : Gh. Vințilă

« (Us,
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Articolul publicat în „Scînteia" 
nr. 6758 dezbătea o problemă de 
mare actualitate : aceea a străzilor 
tăiate în lung și în lat, în diago
nală și în zig-zag, de diferiți „chi
rurgi" de la întreprinderile de in
stalații de apă, lumină, căldură, 
telefon etc., care pornesc să 
execute aceste lucrări abia după 
ce se așterne asfaltul. Întreprinde
re* de Distribuție a Energiei Electrice 
ne răspunde că, pentru a se evita 
spargerea străzilor, este necesar ca 
Sfatul popular al Capitalei să asi
gure din timp sistematizarea pe 
verticală (nivelarea terenului) și să 
traseze drumurile, urmînd ca 

'TiPĂ realizarea lucrărilor edili- 
'și nu înainte) constructorii să 

ă execuția blocurilor. în 
1 Berceni (despre care s-a 
irticol) acest principiu nu 
setat. S-a trecut la con- 
Tocurilor fără a se acorda 
;esar executării lucrări- 
re, inclusiv’lucrărilor e- 
Mari greutăți — ni se 

departe — am avut și din 
IM. 4 și S.T.I. Spargerile 

t făcute de I.D.E.B. ar fi 
1 evitate parțial dacă ar fi 

, o coordonare din partea 
.. 4. S-ar fi făcut economii, 
prin înlăturarea provizoratu

lui s-ar fi putut realiza lucrări de 
o calitate tehnică superioară.

„Noi, ca unitate de instalații și 
montaje — ne scrie întreprinderea 
Teleconsfrucțla — am fi bucuroși 
să nu mai fim puși în situația de a 
sparge și reface străzile. Lucrările 
s-ar executa mai repede și mai 
ușor, am fi scutiți de a mai între
ține încă un an pavajele și asfal
tul după refacerea străzilor, ceea 
ce grevează prețul de cost". Și mai 
departe : „Atîta timp cît Sfatul 
popular al Capitalei va da autori
zație pentru lucrări de telecomu
nicații fără corelarea acestora cu 
lucrările de drumuri, noi sîntem 
obligați să spargem străzile".

Deci, identitate de puncte de ve
dere în răspunsurile de mai sus : 
există, cum s-a arătat șl în articol, 
grave lipsuri în corelarea acestor 
lucrări de instalații.

în răspunsul său, întreprinderea 
de Construcții șl Montaje Energetice 
nr. 1 București — fără a face rabat 
la propriile lipsuri organizatorice, 
pentru care a luat măsuri — enu- 
meră și ea practicile cunoscute 
care au făcut obiectul atîtor critici 
Justificate : inexistența unui coor
donator al S.P.C. — S.T.I. pentru

lucrările edilitare, executarea dis
persată a blocurilor, nesistematiza- 
rea, nedegajarea terenului etc.

Din răspunsul acestei întreprin
deri mai aflăm că la S.P.C. a avut 
loc o ședință cu constructori din 
Capitală în legătură cu problema 
fermoarelor. Sfatul popular al Ca
pitalei să ia în continuare măsuri 
spre a înlătura cauzele care pro
voacă aceste anomalii.

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
Ianuarie. In țară: Vreme în curs de în
călzire ușoară, începînd din vestul 
țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare, la în
ceput sub formă de ninsoare, apoi și 
sub formă de lapoviță și ploi. Vînt po
trivit predomin’nd din sectorul vestic. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
8 și 2 grade, mai coborîte la început, 
iar maximele între minus 5 și 5 gra
de. Local ceată. In București : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi mai mult noros. Precipitații slabe. 
Vînt potrivit predominînd din sud- 
vest. Ceață dimineața.

19,30.

miale" (sala Co-
VODĂ — 10, INȘIR-TE MĂR-
DOAMNA LUI IEREMTĂ — 19,30, 
PATIMA DE SUB ULMI — 10, 
____ — — 15, TEZAURUL LUI

în 
le- 

a

La 23 ianuarie 1949, din 
inițiativa partidului a fost 
înființată miliția, scut de 
nădejde al cuceririlor re
voluționare ale poporului 
muncitor, care, alături de 
alte organe de stat, con
tribuie la asigurarea legă 
lității și ordinei de drept 
socialiste, la apărarea pro
prietății socialiste și per
sonale. Asigurarea respec
tării cu strictețe a legilor 
tării, apărarea drepturilor 
și intereselor oamenilor 
muncii, a ordinei și liniștii 
publice, munca educativă 
pentru prevenirea încălcă
rilor constituie preocupări 
de bază în activitatea mi
liției noastre.

Succesele obținute 
lupta pentru apărarea 
galității socialiste și
normelor de conviețuire în 
societate se datoresc îndru
mării primite permanent 
din partea partidului și 
guvernului, sprijinului larg 
din partea oamenilor mun
cii. în toți acești ani s-au 
lărgit necontenit legăturile 
dintre organele de miliție 
și masele de oameni 
ai muncii de la orașe șl 
sate. Au crescut continuu 
prestigiul miliției, dragos
tea și încrederea de care 
este înconjurată.

Pentru devotamentul ne
mărginit față de interesele 
poporului, pentru fermita
tea, curajul și inițiativa de 
care au dat dovadă în e- 
xecutarea misiunilor încre
dințate, numeroși ofițeri 
și subofițeri de miliție au 
fost distinși cu înalte or-

dine și medalii ale Repu
blicii noastre.

Neprecupețindu-și efor
turile în îndeplinirea da
toriei, uneori pînă la sa
crificiul suprem — ofițerii 
și subofițerii, lucrătorii mi
liției, apărînd interesele po
porului, au înscris pagini 
de bravură în lupta împo
triva infracționismului; îm
potriva elementelor apar- 
ținînd fostelor clase ex
ploatatoare dispărute pen
tru totdeauna de pe scena 
istoriei și a altor elemen
te descompuse, care aten
tau la proprietatea socia
listă, la viata sau bunurile 
cetățenilor. Datorită con
dițiilor ce le-au fost create, 
organele de miliție și-au 
întărit continuu capacita
tea de acțiune, fiind do
tate cu aparatură modernă 
și încadrate cu lucrători 
capabili să-și perfecțione
ze mereu activitatea.

O preocupare constan
tă, care ne va călăuzi și 
în viitor, este formarea 
de cadre de miliție atașate 
trup și suflet cauzei socia
lismului, pătrunse de o 
înaltă principialitate, spirit 
partinic, abnegație, cinste 
și fermitate, vigilență, cu
raj șl dîrzenie în îndeplini
rea sarcinilor încredințate. 
Cultivarea noilor trăsături 
morale, educarea comunis
tă și ridicarea nivelului de 
conștiință politică și pro
fesională au fost și sînt sar
cini de bază ale organiza
țiilor de partid și U.T.C. 
din aparatul de miliție.

Cu legitimă mîndrie și 
deplină satisfacție am as-

culfat cuvîntul rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, la adunarea activului 
de partid al Ministerului 
Afacerilor Interne, în care 
a arătat îiialta prețuire 
acordată muncii pline de 
abnegație desfășurată de 
organele miliției în reali
zarea misiunii de mare 
răspundere ce le-a fost 
încredințată. Această apre
ciere ne mobilizează și 
mai activ în îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin.

în etapa actuală, acti
vitatea noastră se desfă
șoară în condițiile puter
nicului entuziasm al între
gului popor generat de 
mărețele evenimente care 
au avut loc în patria noas
tră : Congresul al IX-lea 
al P.C.R., adoptarea noii 
Constituții și proclamarea 
Republicii Socialiste Ro
mânia. Rolul și activitatea 
organelor de miliție sînt 
determinate de stadiul ac
tual de dezvoltare a țării. 
Este necesar ca și în con
tinuare miliția să prevină 
și să descopere orice în
cercare de a se pune pie
dici mersului nostru îna
inte.

Legătura Indisolubilă a 
miliției cu poporul din 
care se trage și pe care-1 
slujește cu devotament 
este o necesitate obiectivă 
și un principiu de bază al 
muncii sale. Numai spriji- 
nindu-se pe concursul larg 
al maselor populare, pe 
dragostea și încrederea a-

lacestora, fiind receptivă 
sesizările și părerile oa
menilor muncii, dezvolțînd 
continuu legăturile cu ce
tățenii, miliția obține rezul
tate bune în activitatea sa. 
Aceasta obligă pe ofițerii 
și subofițerii de miliție, pe 
toți lucrătorii miliției să 
fie ei înșiși model de con
duită în societate, să dea 
exemplu de solicitudine și 
grijă față de interesele ce
tățenilor. în acest fel ei 
justifică dragostea și stima 
oamenilor muncii, bucurîn- 
du-se de sprijinul lor tot 
mai activ.

Crescuți și educați în 
spiritul unei înalte princi
pialități, ofițerii și subofi
țerii de miliție, oameni 
înaintați proveniți din rîn- 
durile muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, au 
considerat și consideră că 
la baza întregii lor activi
tăți trebuie să stea per
fecționarea continuă a ca
lificării profesionale, întă
rirea disciplinei militare, 
pentru a fi demni slujitori 
ai cauzei desăvîrșirii con
strucției socialiste în pa
tria noastră.

La cea de-a 17-a ani
versare a înființării mili
ției, întregul nostru efec
tiv își îndreaptă gîndurile 
și recunoștința sa fierbin
te spre iubitul conducător 
al poporului nostru — Par
tidul Comunist Român — 
spre eroicul nostru popor 
muncitor, care desăvîrșește 
construcția socialistă, spre 
scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România.

In două din serile trecute, pu
blicul bucureștean a respirat, par
că, timp de cîteva ore aerul a- 
driatic al ținuturilor albaneze, a 
urmărit cîntecele melodioase și 
dansurile străvechi sau mai noi 
ale poporului albanez, încîntîn- 
du-și privirea de măiestria inter- 
preților ori de coloritul, cînd suav ■ 
pastelat, cînd sobru, dar străluci
tor, al costumelor.

Spectacolul oferit în sala C.C.S. 
de către Ansamblul de stat de 
cîntece și dansuri populare al 
R. P. Albania a constituit — așa 
cum a fost conceput și realizat de 
cîntăreții, instrumentiștii și dansa
torii oaspeți — o autentică și ori
ginală rapsodie albaneză țesută 
ingenios din bogate ritmuri și cu
lori, expresie autentică a fante
ziei și geniului creator popular.

Arta populară albaneză, cunos
cută publicului nostru și'din alte 
prilejuri — de pildă, de la Festi
valul balcanic al cîntecului, dan
sului și portului popular din 1962 
— și-a dovedit și de astă dată 
prospețimea, puterea de emoțio- 
nare. Unele cîntece, de obîrșie 
mai veche, ne-au impresionat 
prin simplitatea și acuratețea lor 
melodică, altele, cu iz de baladă, 
prin vigoarea și patosul eroic 
ne-au evocat momente din viața 
de ieri și de azi a poporului. Me
lodiile noi s-au caracterizat prin 
voia bună, elanul și optimismul 
lor cuceritor.

Cei cinci soliști vocali — Lucia 
Miloti, artistă emerită, Naille 
Hoxha, Vage Zela, Gjonni Athanas 
și Oemal Kertusha — fiecare cu o 
personalitate bine conturată — au 
stîrnit îndreptățite aplauze, publi
cul spectator apreclindu-le în a- 
cest fel cu căldură și simpatie 
calitățile vocal-interpretative și 
autenticitatea artei lor.

O prezență deosebit de preg
nantă a fost Vage Zela care, dis- 
punînd de o voce de mezzo-so- 
prană dramatică și de o largă 
gamă de expresie, a întrunit a- 
deziunea unanimă a auditorilor 
datorită atît măiestriei sale inter
pretative cît și repertoriului ales. 
Din cîntecele solistei am remarcat 
„Plînsul oiței", o melodie de mare 
sensibilitate lirică, „Flacăra și ză
pada", baladă cu multiple rezo
nanțe emoționale, și „Ecoul", ce e- 
vocă parcă peisajul albanez cu 
semețe piscuri de munți și văi în
verzite.

Alături de melodiile albaneze, 
cîntecele românești „Pavele", 
„Trandafir de la Moldova" și 
„Foaie verde", cîntate cu o bună 
înțelegere a stilului și spiritului 
lor, de către Lucia Miloti, Gjonni 
Athanas și Qemal Kertusha, ca și 
„Dansul românesc" executat de 
grupul de dansatori, au constituit

surpriza serii, prilejuind aplauze 
prelungite.

Grupul instrumental, deși redus 
ca număr, s-a prezentat ca un co
lectiv omogen și în același timp 
diferențiat sub aspectul timbrelor. 
Acompaniamentul, pe cît de dis
cret în cazul cîntecelor sau de vi
guros în cel al dansurilor, pe atît 
de meșteșugit în privința țesăturii 
sonore, prin folosirea unei intere
sante polifonii de esență popu
lară, ne-a emoționat în chip deo
sebit.

Dansurile au însemnat în eco
nomia programului momentele 
cele mai fastuoase și mai impu
nătoare, la reușita lor concurînd 
muzica, mișcarea coregrafică și 
costumele. Dansurile bărbătești, 
fie cel al „Ciobanilor din Corabi" 
(coregrafia Gezim Kaceli) sau cel 
al „Luptătorilor libertății" (core
grafia Engjiell Tershana), au ex
primat virtuți ale poporului alba
nez cum sînt curajul, dîrzenia, 
dragostea față de plaiul natal și 
pentru libertate ; cele executate 
de grupul de fete („Dansul fete
lor din satul Dardha" și „Dansul 
fetelor din Tropoia") au excelat 
prin gingășie, candoare și grație. 
Dansurile prezentate de întregul 
ansamblu — „Sărbătoare în sat", 
„Dansul vulturilor", rapsodia „Ma
lul mării" și „Dansul culegătorilor 
de castane" au concentrat deopo
trivă toate aceste calități ale 
formației, transmițînd spectatori
lor sentimentul de plenitudine al 
unei bogate vieți sufletești, al 
bucuriei de a trăi și munci în li
bertate. După părerea noastră, 
„Dansul vulturilor" se impune prin 
coregrafia sa deosebit de plasti
că, de sugestivă, redînd cu mul
tă pregnanță și în chip simbolic 
bărbăția și cutezanța eroilor 
populari. Foarte original, „Dansul 
fetelor din Tropoia", executat pe 
variațiile ritmice ale tobei tradi
ționale, ne-a surprins prin excep
ționala vigoare și energie a dan
satoarelor. Gradația ritmică și de 
intensitate, pornind de la mișcări 
mai lente și ajungînd în punctul 
culminant la accente de cuceri
toare frenezie, a amintit că acest 
dans de fete izvorăște din stră
vechi ritualuri închinate vieții și 
frumuseții.

Alături de toate acestea, costu
mele și podoabele, de o mare di
versitate, au dat spectacolului o 
notă specifică de puritate, so
brietate și strălucire.

Este meritul întregului 
și al conducătorului său 
Tish Daija, de a fi atins 
performanțe artistice, cărora spec
tatorii bucureșteni le-au dat o 
înaltă apreciere.

Teodor BRATU

colectiv 
artistic, 
aceste

0 Sala Palatului : PROFESORUL DE FRANCEZĂ 
(spectacol prezentat de Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase") — 19,30.
0 Teatrul de Operă și Balet : RĂPIREA DIN SE
RAI — 11, ROMEO ȘI JULIET A — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIR
CULUI — 10,30, VINZĂTORUL DE PĂSĂRI — 
19,30.
9 Teatrul Național ul. L. Cara^ial_e"_ £sala_ Co
media) : CUZA 
GÂRITE — 15, 
(sala Studio) : PATIMA 
INTILNIRE CU ÎNGERUL
JUSTINIAN —
0 Teatrul de Comedie : RINOCERII — 10,30,
TROILUS ȘI CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : DRAGĂ MINCI
NOSULE — 10, CLIPE DE VIAȚĂ — 15, NIMIC 
NU SE PIERDE, DRAGUL MEU — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : INTRIGĂ ȘI IU
BIRE — 10, SFINTUL MITICA BLAJINU — 15, 
FII CUMINTE, CRISTO FOR I — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : OPT

FEMEI — 10,30, HIPNOZA — 16, SONET PEN
TRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : IUBESC PE AL 
7-LEA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 10, JOCUL IELE
LOR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : FIRUL DE AUR 
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : DOCTORUL AUMÂDOARE — 11, EU ȘI 
MATERIA MOARTĂ — 20,30, (sala din str.
Academiei) : BĂIATUL ȘI VlNTUL — 11, AM
NARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Sa
voy) : REVISTA DRAGOSTEI — 11; 20, (sala
Victoria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT — 20. 
O Circul de stat : BAL MASCAT ȘI... ACRO
BAT — 16; 19,30.

'iii EVlilWNt
8,50 — Gimnastica de Înviorare la domiciliu 
9,00 — Rețeta gospodinei 9 9,30 — Emisiune

•
0
pentru copil și tineretul școlar : Telejurnalul 
pionierilor ; Memoria caselor — Calistrat Ho
gaș ; Telerebus școlar — „Oameni de seamă ro
mâni" • 11,00 — Emisiune pentru sate o în ju
rul orei 14,00 — Transmisiune de la Deventer

(Olanda) : Aspecte de Ia campionatul european 
de patinaj viteză 0 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) ® 19,15 — Aventurile lui Robin Hood • 19,45 
„Tot mal sus" — Alplnlștli. e 20,00 — Seară de 
teatru : „POVESTEA UNIRII" de Tudor Șoi- 
maru. Interpretează colectivul Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" din Iași ® în pauze : 
filme de scurt metraj 0 în încheiere : Jurnalul 
televiziunii (II), Telesport.

CINEMATOGRAFE
VIZITA : Patria — 9,45; 12; 14,15; 16,30;•

21,15.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Victoria (completare
O grădină a artei) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Excelsior — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, Fla
mura — 10; 12; 16; 18,15; 20,30, (la ambele
completarea Sport nr. 6/1965).
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii): 
Republica — 9,30; 13; 16,45; 20,15.
A ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Luceafă
rul — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Fero
viar — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I ; București — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Giulești — 
10,30; 12; 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.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca 
— 9.
• PROGRAM PENTRU COPII ȘI TINERET : Ci
nemateca — 10,45.
• ULTIMUL MILIARDAR : Capitol (completare 
Porțile de Fier) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, Infrățiiea între popoare (completare Meciul 
de fotbal România — Portugalia) — 11,30; 13,45; 
15,45; 18; 20,15, Grivița (completare O grădină 
a artei) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• FEMEIA IN HALAT : Festival — 10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Modern — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• TREI SL’RORI (cinemascop) : Central — 9,45; 
12; 15; 17,30; 20, Melodia — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
• CAMERA ALBĂ : Union (completare A în
ceput cu o lupă) — 11; 15,30; 18; 20,30, Unirea 
(completare Surorile Press) — 11; 16; 18,15;
20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
11,15; 12,30.
• DINCOLO DE BARIERA : Doina (completare 
Tot mai suS) — 13,45; 16; 18,15; 20,30, Popular 
(completare Cădere liberă) — 11,30; 16; 18,15; 
20,30.
• REDAȚI-NE VIAȚA — GARA — RALIUL DU
NĂRII — JUMBO — CUMPĂRĂTURA — SPORT

10;

NR. 6/1965 : Timpuri noi —- 10—21 în continuare. 
® TATĂL SOLDATULUI : Dacia — 9—15 în
continuare • 17; 19; 21, Arta — 10; 12,15; 15.3 
17,45; 20, (la ambele completarea Meciul de fot
bal România — Portugalia).
© COLINA : Buzești - 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
© COPII ÎNDRĂZNEȚI : Cotroceni (completare 
Creionul pierdut) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
® OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele 
serii) : Cosmos — 16; 19.
® FATA LUI BUBE : Bucegi — 10; 12,30; 15;
17,45; 20,30, Lira — 15,30; 18; 20,30, (la ambele 
completarea Sesiunea Marii Adunări Naționale 
— decembrie 1965),
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Vitan (com
pletare Cumpărătura) — 15; 17; 19; 21.
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Munca (completare 
La carnaval) — 10,30; 16,30; 18,30; 20,30.
« EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : Moșilor
(completare Raliul Dunării) — 11: 15. 17. ig, 21, 
Progresul (completare Meciul de fotbal Româ
nia — Portugalia) — 11,30; 15,30; 18; 20,15;
® ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop: 
Crînqași (completare Cei mai puternici din Eu
ropa) — 15,45; 18; 20.
® AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Viitorul (com
pletare Două creioane) — 15; 17; 19; 21.
© CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Floreasca —10,30; 
13; 16; 18,15, 20,30.
® SAȘA : Drumul Sării (completare Pionieri* 
nr. 6/1965) — 16; 18; 20.
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Semnarea acordului comercial 
de lungă durată pentru perioada 1966-1970 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE
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In urma tratativelor care au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
și deplină înțelegere reciprocă, la 
22 ianuarie s-au semnat la Bucu
rești acordul comercial de lungă 
durată pentru perioada 1966—1970 
și Protocolul privind livrările de 
mărfuri în anul 1966 între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Pe baza prevederilor acestui a- 
cord, Republica Socialistă Româ
nia va livra în Republica Democra
tă Germană, printre altele : insta
lații de foraj 4 DH, diverse utilaje 
petroliere, instalații complete pen
tru rafinării, tractoare, mașini- 
unelte, pompe, produse ale indus
triei electrotehnice, produse petro
lifere, produse ale industriei chimi
ce, produse ale industriei lemnu
lui, fructe și legume proaspete și 
prelucrate, precum și diverse bu
nuri de consum.

Republica Democrată Germană 
va livra, printre altele: diverse 
mașini și utilaje pentru industria 
metalurgică, industria chimică, in
dustria alimentară și industria u- 
șoâră, utilaj minier, produse ale in
dustriei electrotehnice și ale meca
nicii de precizie, autoturisme, în
grășăminte potasice, cauciuc sinte
tic, produse chimice, produse tex
tile, conserve de pește, precum și 
diferite bunuri de consum.

Volumul livrărilor reciproce în 
perioada 1966—1970 crește cu 44 la 
sută în comparație cu volumul 
schimbului de mărfuri prevăzut în 
Acordul comercial de durată din 
perioada precedentă.

Sîmbătă ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a primit 
în audiență pe Jorge de Oliveira 
Maia, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare, ca trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Sta
telor Unite ale Braziliei în Repu
blica Socialistă România.

„Triunghiulari"
de fotbal din italia IOCOLONIÂLISMUL „Concurență

Acordul comercial de lungă du
rată pentru anii 1966—1970 a fost 
semnat din împuternicirea guver
nului Republicii Socialiste România 
de către ministrul comerțului exte
rior, Gh. Cioară, și din împuterni
cirea guvernului Republicii Demo
crate Germane de către ministrul 
comerțului exterior și intergerman, 
H. Solie.

■ în aceeași zi a fost semnat și 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană pe anul 1966. Volumul de 
livrări de mărfuri convenit pentru 
acest an înregistrează o importantă 
majorare, față de volumul schim
burilor de mărfuri din anul 1965. 
Protocolul a fost semnat din partea 
română de I. Voicu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar 
din partea germană de F. Leucht, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și intergerman. -

La semnare au participat membri 
ai conducerii Ministerului Comer
țului Exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și membri ai celor două de
legații la tratative.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

'Ar

Ministrul comerțului exterior, 
Gh. Cioară, a oferit cu acest prilej 
un dejun.

(Agerpres)

(Agerpres)

Comemorarea lui
Constantin David

împlinirea a două decenii și ju
mătate de la asasinarea mișeleas- 
că de către legionari a lui Con
stantin David, activist de seamă 
al Partidului Comunist Român, 
este comemorată prin manifestări 
care au loc în numeroase locali
tăți din țară.

în cadrul ciclului de expuneri 
„Eroi ai clasei muncitoare", orga
nizat de Universitatea populară 
București, Gheorghe Ioniță, cerce
tător la Institutul de istorie a 
partidului, a expus sîmbătă seara 
prelegerea intitulată „Constantin 
David — 25 de ani de la moar
tea sa“.

înaltul patriotism al lui Con
stantin David și atașamentul său 
pentru cauza poporului au fost 
evocate și elevilor de către pro
fesorii de istorie ai liceelor nr. 1, 
3 și 4 din Arad. Concomitent, ore
le de dirigenție de la școlile ge
nerale nr. 1 și 19, ca și cele de la 
Școala pedagogică din orașul 
Arad, au fost consacrate vieții și 
luptei lui Constantin David.

(Agerpres)

Turneul triunghiular de fotbal la 
care participă echipele de tineret 
ale Italiei, României și Austriei a 
început ieri la Verona cu meciul 
dintre selecționata italiană și cea 
română. Partida -s-a . încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea
gazdelor. Scorul a fost deschis de 
fotbaliștii români în minutul 32 prin 
Frățilă. Echipa italiană a egalat 
după 6 minute prin Zigoni și a 
înscris punctul victoriei în minutul 
78, datorită golului înscris de cen
trul atacant Troya.

Miercuri selecționata noastră în- 
tîlnește echipa Austriei.

In turneele de șah
de la Beverwijk

Reprezentanta țării noastre la | 
turneul internațional de șah de la g 
Beverwijk, Alexandra Nicolau, a 
remizat în runda IV-a cu Katia I 
Jovanovici și continuă să conducă | 
neînvinsă în clasamentul compe
tiției, cu 3,5 puncte, urrpată de | 
Katia Jovanovici (Iugoslavia) cu . | 
3 puncte. Elisabeta Polihroniade a 
întrerupt partida cu Malypetrova. | 

în turneul maeștrilor, Teodor a 
Ghițescu, jucînd cu negrele, a în- „ 
vins-o pe campioana mondială K 
Nona Gaprindașvili, care după I 
cum se știe participă la turneul , 
masculin. în clasament conduce | 
Ghițescu cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă.

este o amenințare neeînstită11

mercială a satelor regiunii Brașov s-a mărit cu 44 de ma
gazine.

® La Institutul geologic din București se alcătuiesc în pre
zent mai multe hărți geofizice ale teritoriului țării. Ele vor 
sprijini pe geologi în viitoarele lor lucrări de cercetare, pros- 
pecție și explorare a bogățiilor subsolului.

• Pe adresa trusturilor miniere ,,Aurul"-Brad și „Ardea
lul" -Crișana, precum și a cîtorva exploatări miniere din Valea 
Jiului au plecat ieri primele utilaje produse în acest an la 
Uzina „Unio" din Satu Mare, desținate^mecanizării.transpor- 
turilor în subteran.

• Ieri, au plecat în străinătate mai mulți cîntăreți români. 
Dan Iordăchescu — în R.D.G., pentru a face imprimări la 
Berlin și pentru a cînta la Leipzig, Iulia Buciuceanu în 
U.R.S.S., unde va cînta la Teatrul Mare de Operă din Mos
cova, la Riga și la Lvov, iar Adriana Ciuciu în R.P.U., urmînd 
să apară pe scenele din Debrețin și Miskolc.

avantajul

defermi- 
Woddis 

sa

de 
eco- 
din

Referindw-se la o 
serie de lucrări apă
rute în ultimul timp, 
revista „CROIS- 
SANCE DES JEUNES . 
NATIONS" demon
strează că în re
lațiile economice din
tre țările capitalis
te dezvoltate și ce
le în curs de dez
voltare predomină 

;; încă elementul 
subordonare a 
nomiei acestora
urmă intereselor și 
pozițiilor marilor 
trusturi. Autorul a- 
duce ■ în susținerea 
acestei teze o serie 
de. date din care re
zultă că țările dez
voltate ■ beneficiază 
de pe urma schim
burilor neechivalen
te cu țările in curs 
de dezvoltare.

Redăm extrase din 
articol:

...Președintele .Gha- 
nei, Nkrumah, nu este 
singurul care demască 

I noul pericol care pîn- 
deșfe Africa indepen
dentă. Și alte perso- 

r...........
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nâlifățî, ca Senghor 
sau chiar Houphouet, 
au denunfat de ase
menea neocolonialis- 
mul. Ce înseamnă deci 
neocolonialism?

Expresia „neocolo
nialism" a fost folosită 
pentru prima dată de 
către Jean-Paul Sartre 
în 1956, în revista 
„Les temps moder- 
nes”. După sfîrșiful de- 
colonializării ea a de
venit o expresie pentru 
numirea relațiilor din
tre națiunile bogate și 
cele sărace.

• De la începutul anului și pînă ieri, valoarea mărfurilor 
vîndute prin magazinul universal „Victoria" din Capitală, 
este cu peste trei milioane lei mai mare decît în aceeași peri
oadă a anului trecut. Magazinul așteaptă de 7—8 zile o seamă 
de produse comandate la întreprinderile de comerț cu ridicata 
textile-încălțăminte și metalo-chimice din București și nici 
pînă ieri ri-au sosit, deși unele sînt de sezon.

• După participarea cu o expoziție de produse finite din 
lemn la Tîrgul internațional de mobilă de la Koln, care se va 
deschide la 25 ianuarie, în primul semestru al anului țara 
noastră va fi prezentă la circa 20 de tîrguri și expoziții inter
naționale.

® La Hunedoara a fost inaugurată o sală dq sport destinată 
întrecerilor și antrenamentelor secțiilor de box, lupte, atle
tism, gimnastică, handbal, baschet etc. Aici au și început pre
gătirile lotului republican de tenis de cîmp.

• Direcția navigației maritime Constanța a atribuit naviga
torilor prime de vechime în valoare de peste 800 000 lei. (De 

,. la Șerban Gheorghiu, coresp. voluntar).

Reversul 
colonialismului

WILHELM BERGER — PREMIUL I PENTRU COMPOZIȚIE

La Concursul internațional mu
zical de compoziție „Regina Eli- 
sabeta a Belgiei", desfășurat la 
Bruxelles, premiul I â fost acor
dat compozitorului român Wil
helm Berger pentru lucrarea sa 
„Concert pentru vioară și orches
tră". Este cel de-al treilea premiu 
I obținut de compozitorul român 
în ultimii ani — cele anterioare 
fiind obținute la concursurile de 
compoziție de la Monaco și Liege.

o Și-a încheiat cursurile universitare prima promoție de 
profesori defectologi din cadrul facultății de istorie-filozofie 
a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

• La Vișeul de Sus a început ieri construcția unei moderne 
fabrici de pîine, Ea va avea o capacitate de 15 000 kg pîine 
pe zi.

• Ansamblul „Perinițd" al Sfatului popular al orașului 
București se află într-un turneu prin 19 orașe din regiunile 
Bacău, Iași, Suceava și Ploiești. După ce a fost la Băicoi, iar 
ieri la Rm. Sărat, ansamblul este prezent astă seară la Tecuci. 
Mîine urmează să sosească la Bîrlad.

® La Comănești a început construcția unei stații moderne 
pentru întreținerea autovehiculelor. /Este a treia stație de a- 
cest fel din regiunea Bacău.

• în comuna Moeciu din munții Branului, s-a deschis un 
magazin alimentar cu autoservire. în ultimul an rețeaua co-

Ieri, ansamblul folcloric „Ciocîrlia" a plecat într-un nou turneu peste 
hotare. Va da spectacole în S.U.A. șî Canada, Islanda, Finlanda, 

Suedia și Danemarca. In fotografie : la plecarea din București

CRAIOVA. — Pe scena Naționalului craiovean a fost pre
zentată în premieră sîmbătă seara piesa „Femeia îndărătnică" 
de W. Shakespeare. Regia și scenografia spectacolului sînt 
semnate de Miron Niculescu din București. Rolurile principale 
sînt interpretate de artistul emerit Ovidiu Rocoș, de actorul 
Vasile Cosma și de tînăra absolventă a Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" din București, 
Ruxandra Sireteanu.

(Urmare din pag. I)

— O să punem la loterie și un 
cîine. Fac eu rost de unul. Unul 
de rasă.

— Dar stau la etajul 8.
— Nu-i nimic. Cîștigă dum

neata cotețul cîinelui și ești un 
om făcut. Vii
- Și?
— 11 punem

cu el la mine.

din nou la lote
rie.

care
Și dacă-l 
stă tot la etaj ?
Perpetuam mobile. II 
din nou. Odată și odată tot

cîștigă un altul

pu-
nem
ajunge la unul care stă la par
ter. Că și perpetuum mobile tre
buie să obosească odată și-oda
tă. Ieși cu zece lei. Repede. Alt-

fel te lingi pe bot de primă. Cp- I 
tețul e al maistrului. Și ascultă > 
la mine, e în interesul dumitale 
să-ți- încurajezi maistrul, mai a- ' 
Ies în aceste momente ■ de grea ■ 
încercare.
D-aia pune

Și șeful 
se achită de 
nepotul meu 
toate lucrurile care se învechesc.

Aveți pe-acasă o sobă prăpă
dită ? Niște burlane reformate, 
o prăjină de rufe stricată ? Du- 
ceți-vă cu ele la „Abatorul", la 
șeful serviciului susamihtit și vi 
le pune la loterie. Dar grăbiți-vă> 
Luați acceleratul. Se poate întîm- 
pla ca acest serviciu, deși rentabil 
(pentru unii), să- fie desființat.

Am eu presimțirea asta.

în „Revue Franțaise 
de Science Politique", 
vrînd să-i restituie a- 
devăratele lui dimen
siuni, Philippe Ardant 
distinge două aspec
te : o temă politică, și 
o realitate care cores
punde unor fapte con
crete, forme și practici 
înrudite cu cele 
colonialismului.
luptei împotriva colo
nialismului a
drept motor în cuceri
rea. independentei. O- 
dafă ce independenta 
a fost cucerită, neoco- 
lonialismul bazat pe 
prelungirea prezenfei 
colonizatorilor este de 
asemenea o realitate. 
După, părerea lui Jean 
Lacouture, el se defi
nește „prin acea situa- 
fie în care investițiile 
făcute de fara bogată 
în fara săracă sînt mai 
mult în favoarea do
natorului decît în fa
voarea țării sărace și, 

. în acest ultim caz, mai 
mult , în - avantajul 
cercurilor conducătoa-

ale 
Tema

slujit

I-a murit __
la loterie cotețul' 
serviciului O.N.O.F. 
sarcini. In felul ăsta 

îmi , .reînnoiește

le grea b

cîinele. Kgwm crxzrr1 tzsazn

re decît în 
maselor’.

Ceea ce a 
nat pe Jack
să scrie în cartea 
„Viitorul Africii’.că da 
fapt lupta popoarelor : 
africane pentru inde
pendenta lor deplină 
nu a luat sfîrșit. Influ
enta imperialistă, spu
ne el, se manifestă nu 
numai pe plan econo
mic, ci chiar pe plan 
politic, militar și ideo
logic. Autorul adaugă 
ca imperialiștii acordă 
o atenție deosebită 
armelor ideologice.

Expresia „peocolo- . 
nialism" se referă deci 
la realităfi foarte dife
rite. Să încercăm to
tuși, cu ajutorul unor 
exemple mai precise, 
să deosebim cîteva 
manifestări concrete 
ale neocolonialismu- 
lui.

De exemplu, în or
ganizarea schimburi
lor dintre țările boga
te și țările sărace e- 
xistă deseori ampren
ta neocolonialismului. 
Leopold Senghor, pre
ședintele Republicii 
Senegal, declara: „Din 
1956 și pînă în 1962 
preturile mărfurilor im
portate de Senegal din 
Franfa au crescut 
la indicele 
dicele 135, 
exporturile 
au crescut 
dicele 100 
103. Este evident 
în cadrul schimburilor 
noastre 
Franfa este aceea 
a cîștigaf".

într-un tablou 
care îl reproduce 
cartea sa, Pierre Jalee 
arată dezechilibrele e- 
xistente în schimburile 
comerciale ale fărilor 
din lumea 
„85 la sută din 
furi constă în 
prime, la care 
daugă 5 la sută 
comune, adică 
se care au suferit 
primă prelucrare, 
porturile de articole 
industriale nu intervin 
decît în proporție de 
10 la sută fa)ă de to
tal, textilele constitu
ind partea cea mai 
importantă. In impor
turi, din contră, domi
nă simfilor articolele 
manufacturiere (60 la 
sută din total)”.

La acest dezechili
bru se adaugă un al
tul la nivelul „condi
țiilor schimbului". Po
trivit studiului lui Pier
re Jalee, în ultimii 15 . 
ani preturile produse
lor manufacturiere au 
crescut, iar preturile la 
aproape toate produ
sele de bază au scă- 
.zut. Indicele depen
dentei economice este 
aici subordonarea fată

de piața externă șl 
fluctuațiile ei, care mai 
sînt încă deseori în 
defavoarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

'l- ' ' ' ? .

De ce se 
accentuează 
dezechilibrul?

competenței

proiectul de 
cooperatorul

necesitatea lărgirii 
sale.

—■ Articolul 32 din 
statut — a arătat
Victor Gcja — prevede clar și 
foarte concis : „Consiliul de con
ducere își desfășoară activitatea 
pe baza principiului muncii colec7 
tive". Nu mă îndoiesc că dacă la 
noi s-ar fi respectat cum trebuie 
acest principiu, altfel am li discu
tat acum și poate chiar altele ne 
erau recoltele. Din păcate, mem
brii consiliului de conducere din

de
100 la in- 
în timp ce 
senegaleze 
de la in
ia indicele 

că

comerciale,
care

pe 
în

a treia : 
expor- 
malerii 
-.e a- 
mefale 
produ- 

o 
Ex-

Uneori controlul mij
loacelor de producție 
se poate efectua în 
favoarea fostei metro
pole. Pierre Jalee con
stată că „producțiile 
agricole destinate ma
rilor piețe externe ca
pitaliste s-au dezvol
tat mult mai puternic 
decît industria alimen
tară, care în mod prac
tic a stagnat. Țările 
slab dezvoltate mai 
sînt încă considerate 
adesea ca zone pre
ferate pentru aprovi
zionarea cu materii 
prime,..’.

în sfîrșit, Investițiile 
făcute de țările boga
te în țările sărace sînl 
în favoarea donatoru
lui. Capitalurile străine 
ocupă primul loc în 
cadrul activităților pro
ductive ale lumii a 
treia și o parte impor
tantă a beneficiilor 
este transferată în ex
terior. în consecință, 
dezechilibrul dintre 
veniturile țărilor boga
te și cele ale fărilor 
sărace se accentuează 
și mai mult.

Relațiile economice 
par deci să constituie 
terenul preferat al neo- 
colonialismului. Neo- 
colonialismul este o 
politică care constă în 
a se profita de slăbi
ciunea statelor decolo- 
nizate pentru a obține 
avantaje politice, eco
nomice și culturale.

în linii mari, neoco
lonialism^ pare să fie 
o formă specială (a- 
propiafă) de imperia
lism, un stadiu diferit 
de colonialism. într-a- 
devăr, neocolonialis
ms și colonialismul 
sînt două forme ale 
relațiilor dintre po
poare, a căror natură 
nu s-a schimbat fun
damental chiar dacă 
formele sînt noi. A- 
funci ce deosebește 
neocolonialism^ de 
colonialism ? în spe
cial faptul că tara do
minată încă din punct 
de vedere economic 
a obfinut suveranita
tea politică. însă sta
diul neocolonialismu- 
IS rămîne nefast 
timp cîf întărește 
zijia unei clase 
ducătoare, uneori
depărtată de mase, și 
care își extrage auto
ritatea din această 
stare de subordonare 
disimulată cu îndemî- 
nare.

afîfa 
po- 

con- 
în-

eforturi Îndreptate
S?RE ACELAȘI SCOP

(Urmare din pag. I)

Pentru îndeplinirea planului de 
producție și financiar pe 1966, în 
adunare s-a adoptat un bogat plan 
de măsuri. El cuprinde 20 de mă
suri tehnico-organizatorice, care se 
referă îndeosebi la mecanizarea u- 
nui volum mai mare de lucrări a- 
gricole, folosirea agrotehnicii îna
intate, cultivarea unor soiuri de 
mare productivitate, frigarea unor 
suprafețe de teren etc. Firește, pen
tru aplicarea lor trebuie să lupte 
toți cooperatorii. Unii cooperatori 
au propus ca atribuțiile adunării 
generale și ale consiliului de con
ducere să fie sporite. In acest sens 
viftorul statut al cooperativei agri
cole de producție să conțină preve
deri mai precise.

— In proiectul de statut al coo
perativei agricole de producție — a

spus cooperatorul Gheorghe Chi
lian —- se arală că adunarea ge
nerală „stabilește un minim de 
zile-muncă, care urmează .să fie 
efectuat de către membrii coope
ratori". Personal mi șe pare in
complet acest paragral. Și iată de 
ce. In unele, cazuri s7ar .putea ca 
adunarea generală, să stabilească 
un minimum de zile muncă necores- . 
punzător cu cerințele cooperativei..

Eu propun ca în statut să se 
precizeze concret un anumit nu
măr minim de zile-muncă. Adu- , 
narea generală din fiecare, 
cooperativă să - poată stabili 
însă minimuri diferențiate — în 
funcție de nevoile unității.

In ce privește atribuțiile consi
liului de conducere, mare parte din 
cei care au luat cuvînțul au sub
liniat însemnătatea stilului de mun
că colectivă, iar, pe de altă parte,

cooperativa noastră activează de
seori sectar, nu în toate cazurile 
sînt respectate hotărîrile adunării 
generale. De aceea, consider că 
adunarea generală trebuie să tra
gă la răspundere pe acei membri 
ai consiliului de conducere, atunci 
cînd aceștia nu-și îndeplinesc a- 
iribuțiile. Nu este.,mai puțin ade
vărat că. nici brigadierii, ca să nu 
mai vorbesc de șefii de- echipă, 
nu au colaborat îndeajuns cu con-.- 
siliul de conducere. Au fost ca
zuri cînd unora dintre brigadieri 
li s-au încredințat anumite sar-*' 
cilii și ei au făcut altceva. Iată de 
ce propun ca în statutul coopera

tivei să se precizeze : consiliul 
.do conducere să aibă dreptul 
de a da sancțiuni acelora care 
încalcă prevederile statutului și 
hotărîrile adunării generale. 
Totodată, adunarea generală să 
confirme sau să infirme hotări- 
rijp consiliului do conducere...

Cooperatorii din Doba și-au ma
nifestat- hotărîrea de a munci cu 
pricepere și entuziasm pentru în
tărirea și dezvoltarea cooperativei 
qgjicole, pentru realizarea sarci
nilor trasate de partid privind în
florirea agriculturii socialiste.

Intr-o altă regiune a lumii — tn 
America centrală — fenomenul de 
subordonare economică a țărilor în 
curs de dezvoltare intereselor ma
rilor trusturi îmbracă o altă for
mă. Articolul reprodus din ziarul 
„ORIENTACION POPULAR", care 
apare la Managua, capitala statu
lui Nicaragua, relatează despre 
concurența pe care monopolurile 
din S.U.A. o fac acestei țări.

„în discuția Congresului Statelor 
Unite se află acum un nou complex 
de legi care va oferi monopoliștilor 
nord-americani posibilitatea de a pro
voca un nou dumping al bumbacului 
în scopul de a ruina complet micile 
țări producătoare de bumbac, alun- 
gîndu-le de pe piața «aurului alb». 
După cum se știe, dumpingul repre
zintă o manevră economică în cursul 
căreia S.U.A. aruncă pe piața mondia
lă întreaga lor rezervă de bumbac. 
Dumpingul ruinează pe cultivatorii 
niGaragueni de bumbac, ,aruncă po
porul nostru înfr-o mizerie și mai 
mare, Producătorii americani nu vor 
avea însă de suferit pentru că ei se 
bucură de subvenții pentru producția 
de bumbac, ceea ce le permite să-și 
vîndă bumbacul pe piața mondială la 
un pref mai scăzut. Această manevră 
economică constituie un exemplu ti
pic de concurență necinstită.

Nicaragua obține 40 la sută din ve
niturile sale în valută din vînzarea 
bumbacului și, de data aceasta, un 
dumping va însemna pierderea a cel 
pufin 15 milioane de dolari pentru că 
este puțin probabil că va reuși să-și 
vîndă bumbacul la un preț mai ridi
cat decît 21 de dolari chintalul (1 
chintal american =’• 45,36 kg). Aceas
tă pierdere va avea urmări dintre cele 
mai serioase pentru că poate deveni 
cauza încetării totale a producției de 
bumbac, Pe de altă parte, această 
cultură constituie unica sursă de exis
tență a maselor largi ale muncitorilor 
agricoli și a unui mare număr de oa
meni ai muncii de la orașe, care lu
crează în atelierele de reparații, se 
ocupă cu livrarea mașinilor și pieselor 
de schimb, de producția și vînzarea 
insecticidelor și îngrășămintelor, de 
aprovizionarea cu produse alimentare.

Se ivește o primejdie și pentru 
interesele agronomilor, entomologilor, 
aviatorilor din aviafa utilitară și ale 
altora.

întreaga seriozitate a situației noa
stre economice rezidă în aceea că 
încetarea bruscă a producției de 
bumbac va atrage după sine șomajul 
unor largi pături ale populației. Mi
lioanele de cordoba (1 dolar = 7 
cordoba), investite în producția de 
bumbac, se vor dovedi a fi înghețate, 
iar milioanele de dolari luafi pe cre
dit vor trebui să fie restituite pe sea
ma înstrăinării bunurilor amanetate 
pentru garantarea acestor credite.

Pe de o parte, comerful liber cu 
toate tarile lumii ar putea deveni o 
măsură care ar prelungi existenta 
producției nicaraguene de bumbac, 
în special acum ar fi rentabil să se 
înfăptuiască operafii de schimburi 
reciproce cu țările socialiste. Acest 
lucru ne-ar oferi nu numai posibili
tatea sa vindem bumbacul nostru, ci 
și să obfinem în schimbul lui mașini 
și utilaje necesare prelucrării fibrelor 
la noi în tară. Am putea dezvolta in
dustria textilă și de ulei, precum și 
întregul complex industrialo-chimic, 
a cărui materie primă o constituie 
bumbacul. Aceasta ar face ca tara 
noastră să obfină un grad mai mare 
de independentă.

Pe de altă parte, este necesar să 
dezvoltăm diferitele ramuri ale pro
ducției, deoarece cazurile de pierdere 
a piefelor pentru cafea, zahăr și bum
bac demonstrează că nu este permis 
ca economia să se bazeze pe mond- 
cultură".

PIELE... FOTOGRAFICA

Pielea unui tehnician de Ia Hol
lywood a căpătat, sub acțiunea ra
zelor Soarelui, o culoare cenusiu- 
gălbuie. S-a dovedit că cu puțin 
înainte de a-și începe lucrul el a- 
vea obiceiul să mestece o bucăți
că de film fotografic. Argintul din 
film s-a depus sub piele și s-a ,,de
velopat*, ca urmare a efectului lu
minii solare.

MARC AURELIU IN AUR

Un țăran din satul grecesc St. 
Petra, în apropiere de localitatea 
Didimotichon, a găsit în ogorul 
său, cu prilejul unor săpături, un 
bust de mărime naturală al împă
ratului roman Marc Aureliu. care 
a domnit între anii .161 — 180 e.n. 
Cînd bustul a tost examinat mai 
îndeaproape, s-a constatat că este 
din aur.

Profesorul Baksalakis de la Uni
versitatea din Salonic a comuni
cat că bustul, care se afla în pă-, 
mint la o ■ adîncime mai mică de 
un metru, s-a păstrat în condiții, 
excelențe. Pînă apum se cunoștea, 
numai un singur bust din aur al 
lui Marc Aureliu, care se allă in-, 
tr-un muzeu din Elveția..

REDESCHIDEREA MUZEULUI 
„DE L'ORANGERIE"

După o întrerupere de cinci ani, 
vineri a fost redeschis, în mod o- 
ficial, muzeul „De’ l'Orangerie" din

Paris, care cuprinde 145 de capo 
dopere ale picturii, franceze din ul 
timii 80 de ani Tn acest muzeu pol 
fi văzute admirabile picturi de CA 
zanne, Renoir. Systey. Monnet, 
Gauguin, Utrillo, Modigliani, Pi
casso.

BIBLIOTECA „IVAN VAZOV"

In orașul Plovdiv din R. P. Bui 
garia a începui construirea biblio 
tecii „Ivan Vazov". Această institu 
tie de cultură numără în prezgpl 
540 000 de volume. Nou) complex 
va avea 11 etaje și va otitea cu
prinde 1 400 000 de volume.

POPULAȚIA AUSTRALIEI

La 1 octombrie 1965, populația 
Australiei-a fost de 11411 368 de 
locuitori — a anunțai Direcția de 
statistică a acestei țări.

GRAHAM GREENE 
PĂRĂSEȘTE ANGLIA

Cunoscutul scriitor englez Gra 
ham Greene va părăsi Anglia și se 
va stabili in sudul Franței — anun 
tă ziarul „Le Figaro"-. Potrivit 
relatării acestui ziar, Greene pără
sește Marea Britanie din cauza cetii 
londoneze pe care scriitorul nu o 
mai poate -suporta de la îmbolnă
virea sa în 1960 de pneumonie.
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• Acord indo-pakistanez pentru încetarea
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ostilităților și retragerea trupelor • ia amploare 
MIȘCAREA REVENDICATIVĂ ÎN R.F.G. • Pierderile inter- 
venționiștilor și trupelor saigoneze în 1965

PROPUNERE A R. 0. GERMANE
PRIVIND ASIGURAREA

a încordării dintre
pentru soluționarea 
crizei de guvern

India si Pakistan
DELHI 22 (Agerpres). — Șeful 

statului major al armatei indie
ne, generalul J. Chaudhury și 
comandantul șef al forțelor ar
mate pakistaneze, generalul Mo
hamed Musa, au căzut de acord 
la 22 ianuarie asupra planului 
cu privire la încetarea ostilități
lor militare și retragerea trupe
lor ambelor părți de o parte și 
de alta a frontierei în conformi
tate cu prevederile Declarației 
de la Tașkent. Un reprezentant 
oficial a declarat la Delhi că „a- 
cest acord este menit să ducă la 
slăbirea încordării". Următoarea 
întîlnire a comandanților de ar
mate indian și pakistanez va a- 
vea loc în luna februarie, pe te
ritoriul Pakistanului.

Tot sîmbătă, pe aeroportul din 
Delhi, între India și Pakistan a 
avut loc un schimb de piloți fă
cuți prizonieri în timpul ostilită
ților declanșate în luna septem
brie 1965.

ROMA 22 (Agerpres).— Pre
ședintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat, a avut sîmbătă con
sultări cu unele personalități poli
tice în vederea formării noului gu
vern. Sîmbătă, Saragat a avut con
vorbiri cu foștii președinți, ai re
publicii, Gronchi și Segni, cu pre
ședintele Senatului, Merzagora, și 
cu președintele Camerei Deputați- 
lor, Bucciarelli-Ducci, cu fostul 
președinte al Adunării Constituan
te, Terracini, și cu foștii prim-mi- 
niștri Leone și Parri. în același 
timp au avut loc reuniuni ale con
ducerilor grupurilor parlamentare 
și ale direcțiunilor partidelor poli
tice.

ra MOSCOVA. La 22 ianuarie a 
™ fost lansat în Uniunea Sovieti
că satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-105". Pe bordul satelitului 
se află instalate aparate științifice 
destinate continuării cercetării 
spațiului cosmic. Aparatele insta
late pe bordul satelitului funcțio
nează normal.

italia Consultări

Scenă ce poate H deseori Iqtîlnită pe șoselele Vietn amulul de sud : o familie sud-vietnamezâ, care șl-a 
strîns tot avutul intr-o câruțâ, fuge îngrozită din calea tancurilor americane
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prezentat sîmbătă, într-o conferință 
de presă, propunerea guvernului 
R. D. Germane adresată guverne
lor tuturor statelor europene pri
vind asigurarea securității în Eu
ropa.

In document se subliniază, Intre 
altele, că „există multe probleme 
nerezolvate care împovărează rela
țiile dintre statele europene" și că 
mai sînt „încă for(e care încearcă 
să adîncească divizarea Europei și 
să ascută încordarea existentă". 
După părerea guvernului R. D. Ger
mane, „pentru a ajunge la asigu
rarea unei securități trainice în Eu
ropa este necesar să se creeze trep
tat o atmosferă de destindere și să 
se încurajeze străduințele care duc 
la normalizarea situației și la co
laborarea statelor europene, res- 
pectîndu-se reciproc suveranitatea 
lor".

Prin destinderea atmosferei poli
tice și colaborarea egală în drepturi 
a tuturor statelor europene — men
ționează propunerea — se creează 
posibilitatea organizării unei confe
rințe al cărei (el să fie asigurarea 
unei securitafi trainice în Europa.

Deosebirile de vederi politice, 
concepțiile opuse despre lume nu 
trebuie să împiedice popoarele eu
ropene și guvernele lor să por
nească de la situația reală și să 
caute căi pentru crearea unei Eu
rope a păcii și colaborării. O des
tindere reală și desfășurarea depli
nă a unei colaborări bazate pe în
credere a statelor din Europa ar

Ministrul afacerilor externe 
R. D. Germane, Otto Winzer,

crea, fofodafă, premise bune pen. 
tru solujionarea pașnică a proble
mei germane prin 
felegere între cele 
mane existente.

Dîndu-și seama 
lor, oamenii de sfat europeni și re
prezentanții împuterniciți ai po
poarelor Europei — se arafă îr 
document — sînt într-o mare mă 
sură de acord că este necesar să se 
excludă definitiv războiul și fo 
losirea forjei ca mijloace politice 
din relațiile dintre statele europe
ne, să fie rezolvate toate probleme
le litigioase pe 
respecfîndu-se cu 
piui neamestecului.
după aceste principii, guvernul Re
publicii Democrate Germane se a- 
dresează tuturor statelor europene 
cu propunerea ca în interesul salv
gardării păcii și securității în Euro
pa să se ajungă la o înțelegere 
pentru realizarea treptată a une 
destinderi pe acesf continent prin- 
tr-un acord asupra reducerii înar
mărilor, respectarea statu-quoului, 
inclusiv respectarea frontierelor 
existente și a inviolabilității lor, 
normalizarea relațiilor între toate 
statele europene, inclusiv normali
zarea relațiilor dintre statele euro
pene și cele două state germane.

Guvernul R. D. Germane, a de
clarat ministrul de externe, „este 
gata să ia contacte cu toate statele 
europene pentru rezolvarea acestor 
probleme".

apropiere și In- 
două state ger

de răspunderea

calea pașnică 
stricte(e princi- 
Conducîndu-se

Ștefan DEJU

SPANIA URME INVIZIBILE
Vietnamul de sud

22 (Agerpres).— Pro-MADRID
iectilul nuclear pierdut în sudul 
Spaniei cu prilejul ciocnirii și pră
bușirii a două avioane ale forțelor 
aeriene americane nu a fost încă 
găsit. Operațiunile de cercetare, la 
care participă 1 000 de persoane, se 
desfășoară cu intensitate. Se crede 
că proiectilul trebuie să fi căzut în 
mare.

îngrijorarea populației din regiu
nea în care a avut loc accidentul 
crește tot mai mult. Un grup de 
medici au examinat persoanele 
care participă la cercetări și au 
constatat urme de radioactivitate 
în organismul lor. Specialiștii ex
primă părerea că una din încărcă
turile nucleare s-a deteriorat în 
timpul accidentului, lăsînd să sca
pe radiații de joasă intensitate. 
Primarii localităților din împreju- , 
rimi au adresat un apel tuturor 
persoanelor care s-au atins de 
fragmente ale avioanelor prăbușite 
să se prezinte la instituțiile medi
cale pentru a se supune unui con
trol amănunțit.

în localitatea Cuevas de Alman-

zora din regiunea amintită a avut 
Ioc vineri o demonstrație antiame- 
ricană.

Bilanț al luptelor

(Urmare din pag. I)

niol Juan Diaz de Solis (1470— 
1516), căruia mirajul secolului 
metalelor prețioase i-a fost 
fatal. Atras de bogatele po
doabe de argint ale indieni
lor Charrua, el a crezut că 
locurile trebuie să fie foarte 
bogate în argint. De aici și 
denumirea rîului și a ținutu
lui : Rio de la Plata, rîul de 
argint. De Solis și tovarășii săi 
nu s-au mai întors la carave- 
lele lor. Căufînd argintul, ei 
au fost străpunși de săgefile 
otrăvite ale băștinașilor, fără 
să șfie măcar că pe aceste 
locuri nici nu există urmă de 
metale prețioase, că ele sînt 
aduse din nord, din minele 
Boliviei...

Abia noii conchistadori ai 
secolelor XIX și XX — capi
talurile străine — au înfeles 
definitiv că „argintul’ Ar
gentinei nu zace în metale 
prețioase, ci în petrol și 
gaze, în cărbune, fier, cupru, 
zinc, wolfram, bismut. Și a în
ceput noua conchisfă. De 
astă dată încununată de suc
cesul străinilor. Conchista bo
gățiilor Argentinei de către 
capitalurile străine. Ele au pă
truns în pozitiile-cheie ale di
feritelor ramuri, frînînd dez
voltarea industriei naționale. 
S-a ajuns de exemplu ca so
cietatea de stat argenfineană 
„Yacimientos Pefroliferos Fis- 
cales" să cumpere petrol ar- 
gentinean de la firmele străi
ne din țară cu 19 pînă la 26 
dolari m.c. fafă de 10 dolar 
— preful de pe piafa mon
dială.

Părăsim insula Lobos. Na- 
vigăm prin fumul gros al cefii 
spre Buenos Aires. Se pare 
că navigația prin golf e peri
culoasă din cauza fundurilor 
nisipoase de mică adîncime 

și a întinsurilor ridicate.
Pe la sfîrșitul veacului tre

cut, înfr-o primăvară argenti- 
neană, urca estuarul ca să co
boare apoi spre sud, spre 
Patagonia, un alt concetă
țean...

Inginerul bucureșfean lu-

R. f. g. W milioane

de oameni revendică
BONN 22 (Agerpres). — Miș

carea revendicativă a oameni
lor muncii din Germania occi
dentală, la care iau parte 10 
milioane de muncitori și func
ționari, ia amploare. Tratative
le angajate între reprezentanții 
patronatului și cei ai sindica
telor din industria metalurgică 
din landul Renania de nord- 
Westfalia în vederea încheierii 
unui nou contract de muncă au 
eșuat. La fel și cele din landu
rile Hessen și Baden-Wiirttem- 
berg.

liu Popper, primul român 
care a călcat pe aceste 
leaguri. Stabilit în Țara 
Foc, el a bătut monedă cu 
chipul său și a botezat gol
furi și munfi cu nume româ
nești. Numele inginerului 
bucureșfean Julio se bucură 
de atîta popularitate în fări 
ale Americii Latine încît 
chipul său temerar a devenit 
aici prototipul unor eroi una
nim îndrăgifi. Una din cărțile 
recente ale cunoscutului scrii
tor chilian Francisco Coloane 
plasează din nou în cenhul 
narafiunii figura devenită le
gendară a exploratorului.

Țara de Foc, devenită la 
sfîrșitul secolului XIX una

me
de

de 
se 
au

Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud a dat pu
blicității bilanțul luptelor pur
tate în cursul anului 1965.

In comunicatul transmis 
agenția de presă Eliberarea 
arată că forțele inamice 
pierdut 167 500 de soldați
morți, răniți sau făcuți prizo
nieri. Dintre aceștia, 19 200 sînt 
militari americani. In același 
timp, în comunicat se sublinia
ză că aproximativ 60 000 de 
soldați din armata saigoneză au 
dezertat și au intrat în rîndu- 
rile forțelor de eliberare.

In luptele crîncene care,.au 
avut loc în anul 1965, se spune 
în comunicat, ostașii Frontului 
Național de Eliberare din Viet- 

' namul de sud au doborît sau au 
avariat 1 337 avioane și au scu
fundat 80 de nave inamice.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 
comunicatul sovieto-japonez dat 
publicității la Moscova cu prile
jul vizitei în Uniunea Sovietică a 
lui E. Shiina, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, se arată că 
„guvernul U.R.S.S. și guvernul Ja
poniei consideră că dezvoltarea 
continuă a relațiilor de bună ve
cinătate între Uniunea Sovietică și 
Japonia în toate domeniile, pe baza 
avantajului reciproc, egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, va aduce o mare 
contribuție la cauza menținerii pă
cii și securității în Asia, la cauza 
păcii în întreaga lume". Părțile 
și-au exprimat satisfacția pentru 
faptul că „pas cu pas se dezvoltă 
relațiile de bună vecinătate și se 
rezolvă problemele care se ivesc 
între cele două țări".

In legătură cu situația din Viet
nam, cele două părți au subliniat 
că evenimentele din această țară 
„prezintă pericol pentru pace și 
și-au precizat pozițiile în această 
problemă".

Guvernele celor două țări — se 
arată în continuare în comunicat —• 
consideră „necesară realizarea dez
armării generale și totale, inclu
siv distrugerea totală a armei nu-

cleare". După ce se exprimă 
satisfacția în legătură cu semna
rea acordurilor cu privire la co
municațiile aeriene și la schimbul 
de mărfuri și plăți pe 1966—1970, 
în comunicat se relevă utilitatea 
consfătuirii comitetelor economice 
care urmează să aibă loc la Tokio 
în cursul primăverii.

In comunicat se recunoaște, de 
■ asemenea, că este de dorit să se 
încheie cît mai c.urînd o conven
ție consulară și se exprimă satis
facția în legătură cu dezvoltarea 
colaborării în domeniul economiei 
piscicole. Părțile s-au pronunțat 
„pentru organizarea periodică a 
unor 'consultări privind probleme 
internaționale care prezintă inte
res reciproc".

Implicațiile
„cazului
Ben Barka"

A
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du-se pe 60 de kilometri, 
modern și dintre cele mai 
bine utilate din America La
tină. In fafă se deschide o 
pădure de macarale, silozuri 
de cereale, elevatoare, nave 
trase la chei. Printre ele se 
disting marile „frigorificos" 
ale portului care par să spu
nă : „Nu uitați, sîntem una 
din principalele exportatoare 
de carne din lume I". Pe che
iuri, ordine și o curățenie e- 
xemplară. Se lucrează într-un 
ritm alert, cu o organizare ce 
pare riguroasă pînă la meti
culozitate... 93 la sută din im
portul și exportul argenfinean 
trece prin portul Buenos Ai
res și numai 7 la sută prin

e conchistadorii își închipuiau 
că se află Țara împăratului 
alb, unde totul, chiar și frun
zele și iarba, este de argint, 
se întinde cîmpia — pampa, 
monotonă și făcută, sute de 
kilometri fără nici o ridică- 
fură de pămînt. Aici este grî- 
narul Argentinei. Alături de 
ogoarele nesfîrșite se întind 
pășunile cu iarbă înaltă unde 
pasc cirezile de vite — co
moara vie a (ării. Aici așe
zările omenești sînt rare,'.un 
locuitor pe kilometrul pătrat.

Buenos Aires, cea mai mare 
aglomerare urbană din emis
fera australă, este locuit de o 
populație pestrifă. Mînafi de 
mizerie, spre el s-au îndrep-

Cu „Dobrogea“
în țara argintuluiA

din finfele căutătorilor de 
aur, este acum un (inuf a- 
proape părăsit. Pe pămînful 
scormonit de aventurieri pasc 
astăzi domol aproape 4 mi
lioane de oi... păzite doar de 
clini care la un simplu fluie
rat execută cele mai compli
cate manevre ale turmei. Nu 
e de mirare că aici calitatea 
ciobanului este apreciată în 
funcfie de inteligenta cîine- 
lui I

Dar iată, pilotul de canal 
coboară și două remorchere 
se apropie. In fa(ă, crispate 
prin pîclă, contururi capri
cioase : Buenos Aires...

Cargoul nostru stîrneșfe un 
interes cald, plin de comu
nicativitate latină din partea 
muncitorilor din port.

Portul, cu dane succedîn-

foate celelalte. Această cen
tralizare a dus în ultimii doi 
ani la paralizarea și decăde
rea unor mari porturi ca Ro
sario, la Plata, Bahia Blanca,' 
Mar del Plata.

Se poate chiar spune că 
întreaga economie a Argen
tinei respiră prin acest port. 
Astfel, pe o rază de 300 de 
km, care reprezintă numai 5 
la sută din suprafafa totală 
de aproape 3 milioane km2, 
trăiește aproximativ jumătate 
din populafia de 21 milioane 
a țării. Aici se consumă 80 la 
sută din energia electrică, se 
desfășoară 80 la sută din ac
tivitatea industrială, tehnică, 
se concentrează majoritatea 
mijloacelor de transport și a 
șoselelor asfaltate... Dincolo 
de acest furnicar, acolo unde

s

fat, în primele decenii ale 
secolului nostru, ca spre un 
fărm al speranțelor, mii de 
italieni, germani, austrieci și 
chiar arabi. Nici azi nu și-au 
pierdut identitatea. In sînul 
marii metropole ei locuiesc 
grupafi, păsirînd datinile, în 
special culinare, țărilor din 
care au venit. Aceeași mize
rie mînă și azi spre oraș 
pe „creojo" — amestec de 
europeni cu populafia băști
nașă. Au venit și vin me
reu de la „(ară". Acolo 
e mizerie. Orașul se a- 
sociază în imaginația lor cu 
bogăjia. Depopularea terenu
rilor agricole este una din 
cele, mai acute.probleme ale 
Argentinei contemporane.

Oamenii care stau pe chei 
sînt scunzi, vînjoși. Gaucho,

peoni — muncitori cu bra
țele. Docheri. Aici le spune 
„stivatores”. Privesc vasul și 
fac.- Stau zgribulifi de frig, 
vîntul le flutură pantalonii de 
pînză ieftină, sub braf ;in 
boccele. Plouă mărunt. Cît 
timp plouă nu se poate în
cepe descărcarea. Dar ei aș
teaptă. Așteptarea înseamnă 
speran)ă. Și ploaia nu se o- 
preșle. La Plata e galbenă, 
învolburată. Cerul — negru.

Dincolo de chei, în atmos
fera vînătă se conturează 
profiluri de zgîrie-nori. Pos
tul de radio transmite măsu
rile luate penfru salvarea oa
menilor de pe păminturile 
inundate. In Argentina nun- 
dafiile se repetă cu regulari ■ 
fate cît fir.e anotimpul ploios. 
Se agită presa. Sînt trimise 
cîteva companii de salvare ; 
sute de bordeie ale gau- 
chilor sînt năruite, oameni și 
vite se îneacă, apoi totul re
intră în normal. Pînă la ur
mătoarea inundafie...

In fafa vasului așteaptă iar
zeci de oameni. Aceiași ca
ieri ? Nu știu. Au aceleași
sfaturi scunde, vînjoase, stau 
la fel de tăcufi. Peoni. Ei n-au 
nimic în afară de brafele lor. 
„Gringo" (albul) le-a luat to
tul. Pămînful, vitele, pădurile.

lată-l și pe capataso, șeful. 
Toate privirile sînt îndrepta
te- spre el. Capataso își ridică 
leneș dreapta, și un creojo se 
detașează grăbit din grup 
așezîndu-se în spatele „șe
fului". Să nu se răzgîndească. 
Capataso îi alege după re
guli știute numai de el. Cei 
„nealeși' mai stau locului, 
fără mișcare, încremeniți cu 
bocceaua sub braf, cu eșarfa 
colorată fluturînd pe gîf și 
ochii nespus de triști. Sfătui 
ale dezolării.

Acasă, în „villa miseria", îi 
așteaptă copiii flămînzi. Iar ei 
se vor întoarce cu mîiniie 
goale. Mai stau încă locului, 
fără să poată face o mișcare, 

. și ochii lor negri, arzînd, 
pironesc hipnotic pe I 
vasului care ridică în zbor 
prima legătură de saci... - ®

PARIS 22 (Agerpres). — „Ca
zul Ben Barka" continuă să se 
afle în centrul preocupărilor auto
rităților franceze. în legătură cu a- 
ceasta, agenția France Presse scrie 
că mandatul internațional lansat 
împotriva generalului marocan 
Oufkir nu va putea fi pus în prac
tică cel puțin pentru moment. 
Pentru a putea fi arestat, Oufkir 
va trebui să părăsească teritoriul 
marocan, întrucît, potrivit cutu
melor internaționale, extrădarea 
nu se exercită asupra cetățenilor 
propriei țări. In momentul de față, 
totul depinde de hotărîrea pe care 
o va lua regele Marocului, Has
san, fie de a-1 menține în conti- 

.nuare pe Oufkir. în guvern, cu 
toate consecințele ce ar decurge 
din aceasta pentru relațiile dintre 
Maroc și Franța, fie de a-1 tra
duce în fața instanțelor de jude
cată marocane.

a-
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„singurătății
PARIS. După ce la ultima se

siune a Consiliului N.A.T.O. 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk, a 
cerut sprijin partenerilor atlan
tici în agresiunea din Vietnam 
— cerere primită cu răceală — 
o altă oficialitate a dat acum 
din nou glas dorinței Statelor 
Unite de a nu se simți „singura
tice" în acțiunile lor interven- 
ționiste în Asia de sud-est.

Cu prilejul unui dejun, Har
lan Cleveland, reprezentant per
manent al Statelor Unite la 
N.A.T.O., a declarat — potrivit 
agenției U.P I. — că Washing
tonul ar dori să-i vadă pe a- 
liații săi europeni angajați în 
Vietnam „în cea mai mare mă
sură cu putință", precizînd că 
S.U.A. ar saluta orice ajutor în 
acea țară, militar sau de altă 

■ natură. „Statele Unite, a spus 
Cleveland, se simt singuratice 
în acele locuri străine".

Mărfi dimineața în marea sală de 
la palatul E.U.R. își va începe lu
crările cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian. Congre
sul este așteptat de comuniștii ita- 

I lieni, de clasa muncitoare și toate 
foițele democratice ca un eveni
ment de mare însemnătate în viafa 
partidului și a (ării. Congresul va 
avea pe ordinea de zi : 1) rapor
tul „Pentru pace, pentru înaintarea 
pe calea italiană spre socialism, o 
nouă majoritate democratică, unita
tea forjelor muncitorești și socia
liste", prezentat de Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I. ; 2) modi
ficări la statutul partidului ; 3) a- 
legerea organelor conducătoare și 
de control.

La congres vor lua parte, în
fara celor 871 de delegafi cu drept 
de vot deliberativ și de alte cîteva 
sute cu drept de vot consultativ, 
numeroși invitați, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești 
din numeroase țări, precum și ai 
unor partide politice italiene.

In întîmpinarea congresului, de-a 
lungul a trei luni, masa membrilor 
de partid din întreaga fără a parti
cipat, în cadrul adunărilor de celule, 
secții și federafii, la dezbaterea te
zelor elaborate de Comitetul Cen
tral, punînd în centrul discurilor im
portantele probleme politice, eco
nomice și sociale ale Italiei. Penfru 
a ilustra amploarea acestor dezba
teri este suficient să arătăm că, 
după cum scrie ziarul „l'Unita", au 
avut loc 17 189 de conferințe la toa
te verigile partidului, la care au 
participat aproape 550 000 de comu
niști, din ’ rîndurile cărora au luat 
cuvîntul la dezbateri peste 113 000. 
Ziarul „l'Unita" scrie că dezbaterile 
au scos în evidentă necesitatea for
mării unei noi majorități care să a- 
dune toate forfele de stînga și pro
gresiste, creării unor forme noi de 
colaborare între aceste for|e. Ace
lași ziar arată că dezbaterile au de
monstrat participarea largă a comu
niștilor la elaborarea liniei politice 
și a hotărîrilor P.C.I., precum și a- 
probarea de care se bucură în rîn- 
dul membrilor partidului tezele ce 
vor fi dezbătute la congres.

Semnificativ este și faptul că, în 
cinstea Congresului, care coincide 
cu cea de-a 45-a aniversare a înte
meierii Partidului Comunist și cu 
cea de-a 75-a aniversare a nașterii 
lui Antonio Gramsci, întemeietorul 
partidului, un mare număr de mun
citori, fărani și muncitori agricoli, de 
meseriași și intelectuali au cerut să 
fie primifi în rîndurile partidului. 
Numai în federația Manfova și-au 
manifestat dorinfa de a intra în rîn
durile P.C.I. o mie de persoane, 
federafia Chieti alte cîteva sute, 
și în federațiile Pesaro, Siena și 
tele.

Au trecut 45 de ani de cînd, 
dimineața zilei de 21 ianuarie 1921, 
cea mai mare parte a delegafilor la 
congresul socialist, ce își finea lucră
rile la Livorno, au părăsit sala, în- 
frunindu-se apoi la teatrul San Marco

în 
ca 
al-

în

și punînd temelia Partidului Comu
nist Italian. De la cei 58 000 de co
muniști de atunci, astăzi partidul 
are peste 1 600 000, constituind cea 
mai puternică forfă politică a (ării. 
Forfa, prestigiul, influenta P.C.I. își 
au rădăcini în trecutul său de luptă 
pentru apărarea intereselor clasei 
muncitoare, în bătăliile purtate îm
potriva fascismului, pentru elibera
rea națională, în lupta sa constantă 
pentru unitatea tuturor forjelor de
mocratice, pentru progres social și 
pace.

In cadrul conferinței de presă pe 
care a (inut-o cu ziariștii străini a- 
credifafi în Italia, secretarul general 
al P.C.I., Luigi Longo, a subliniat 
că acfiunile desfășurate de partid, 
care pornește de la situația social- 
economică și politică actuală, au ca 
scop 
toare 
viată 
luptă 
rii un nivel superior de civilizație, 
bunăstare, libertate și pace. Drumul 
italian spre socialism, a arătat el, 
este un drum de lupte populare de 
masă, în care se realizează colabo
rarea și unitatea tuturor forțelor pro
gresiste ale țării pentru a se ajunge 
la profunde transformări în structura 
politică, economică și socială a Ita
liei. Luigi Longo a arătat că Italia 
are nevoie de realizarea unor pro
funde reforme, dintre care cele mai 
urgente sînt reformele agrară, urba
nistică, școlară și sanitară.

Partidul comunist, a spus Luigi 
Longo, consideră falimentară coali
ția de centru-sfînga. Contradicțiile 
și starea sa precară sînt evidente. 
Ea a renun)af încă de la început la 
reformele promise, s-a subordonat 
voinței grupărilor moderate ale de
mocrației creștine, a acceptat pla
nurile de relansare capitalistă și de 
restructurare monopolistă și nu a re
zolvat, ci, dimpotrivă, a agravat 
problemele cele mai urgente și de 
fond care stau în fa(a (ării: deze
chilibrul dintre nord și sud, dintre 
diferite sectoare de producție, sa
lariile scăzute (cele mai mici din 
cadrul Pieței comune), șomajul (pes
te un milion de șomeri permanent 
și peste 1,5 milioane șomeri par
țiali), emigrația, asistenta socială re
dusă. In domeniul politicii, externe, 
coalifia de centru-sfînga nu a avut 
o poziție proprie ci pur și simplu 
una de subordonare fafă de Statele 
Unite.

Luigi Longo a subliniat că anga
jamentul P.C.I. de a lupta pentru 
pace este total și absolut.

Intr-un articol de fond al revistei 
teoretice a P.C.I., „Rinascita", inti
tulat: „Un congres pentru unitate", 
se arată: „Congresul P.C.I. va fi un 
congres penfru unitate, pentru uni
tatea de clasă a muncitorilor, a în
tregului popor italian. Congresul al 
Xl-lea, conchide articolul, va fi un 
congres îndreptat spre realele ne
cesități ale (ării".

Ion MARGINEANU

cucerirea pentru clasa munc:- 
a unor condiții mai bune de 
și de muncă, a condițiilor de 
necesare pentru a asigura |ă-
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