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SOCIALISTĂ
1966

întreprinderea 
de construcții
și montaje 
siderurgice Galați

Colectivul întreprinderii de 
consfruc|ii și montaje siderurgice 
Galați, conștient de sarcina im
portantă ce-i revine în con
strucția celui mai însemnat obiec
tiv industrial din planul cincinal, 
Combinatul siderurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej’ Galați, își 
ia următoarele angajamente In 
întrecerea socialistă :

— să realizeze planul de con
strucții montaj cu 10 zile 
mai devreme, adică la 21 
decembrie ;

— să sporească productivita
tea muncii cu 0,5 la sută 
fafă de plan ;

— să realizeze 2 000 000 lei 
economii suplimentare ;

— să termine cu un trimestru 
mal devreme montajul 
construcției metalice la 
hala de sfripaj și Ia hala 
de pregătire a lingotierelor 
din sectorul de oțelărie, a- 
dică pînă la 31 decembrie 
1966.

în cinstea celei de-a 45-a ani
versări a P.C.R. se vor realiza :

— executarea lucrărilor nece
sare la laminorul de tablă 
groasă, astfel ca pînă la 
8 mai să se obțină primele 
laminate;

— terminarea montajului halei 
turnătoriei mixte;

— începerea monfalulul la 
preîncălzitoarele furnalului 
de 1 700 mc ;

—- economii suplimentare de 
500 000 lei.

IPROFIL „23 August"
Tg. Mureș

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii-de la IPROFIL „23 August* 
Tg, Mureș se angajează să depă
șească sarcinile de plan pe a- 
nul 1966 cu :

— 2 650 000 lei la producția 
globală;

— 2 527 000 lei la producția 
marfă vîndufă șl încasată;

— 200 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 250 000 lei beneficii.
Din care pînă la 8 mai :
— 700 000 lei la producția 

globală;
— 550 000 lei la producfla 

martă vindută și încasată;
— 80 000 lei economii la pre

țul de cost;
— 100 000 lei beneficii.

întreprinderea 
„Piscicola" îulcea

Colectivul întreprinderii „Pis
cicola” Tulcea s-a angajat să ob
țină peste planul anual :

— 715 000 lei la producția 
globală ;

— 715 000 lei la producfla 
marfă ;

— 250 tone pește proaspăt:
— 100 000 lei economii Ia 

prețul de cost.
Pînă la 8 mai va realiza din 

angajamentul anual :
— 107 000 lei la producfla 

globală ;
— 107 000 lei la producfla 

marfă ;
— 40 tone pește proaspăt;
— 15 000 iei economii la pre

țul de cost.

Țărănimea cooperatistă 
dezbate cu însuflețire 
noile documente 
privitoare la dezvoltarea 
agriculturii

asistența tehnică in toate 
schimburile?
© Să nu ne oprim la jumătatea drumului ® Locul inginerilor 
e în producție, nu în munci administrative ® Un răspuns 
ocolit la o constatare realistă • Prezența cadrelor tehnico- 
inginerești în fiecare schimb este oare o risipă de forțe ?

Asigurarea asistenței tehnice 
permanente în tot timpul desfășu
rării producției constituie o latură 
principală a organizării produc
ției și a muncii în întreprinderi. 
Prezența cadrelor tehnice, a facto
rilor de răspundere din întreprin
deri în toate schimburile, la locu
rile de muncă, este o condiție in
dispensabilă de care depind ca
dența ritmică a producției, folosi
rea cu randament ridicat și men
ținerea în perfectă stare de func
ționare a capacităților de produc
ție, realizarea produselor la un 
înalt nivel calitativ. Cum este a- 
slgurată asistența tehnică In 
schimburile II și III ? Iată consta
tările prilejuite de o anchetă în 
cîteva întreprinderi industriale.

permis". Cele spuse de maistru sînt adeverite de fapte. De pildă, dacă era un tehnician priceput în schimbul II, într-una din zilele trecute, fracțiunile de ulei n-ar fi ieșit acide. Ar fi fost cineva care să urmărească ca neutralizarea să se facă potrivit prescripțiilor tehnologice.

Rafinăria
PioîeștiLa întrebarea noastră ne răspunde tov. MANEA IONESCU, directorul general al rafinăriei:

— După părerea mea, în mo
mentul de față este organizată o 
asistență tehnică corespunzătoa
re, spre deosebire de anul trecut 
cină anumite sectoare, cum sînt 
instalațiile de uleiuri, erau desco
perite, iar în schimburile II și III 
nu lucrau ingineri. Conducerea ra- 

S finăriei a stabilit ca săptămînal, pe 
baza unui grafic, cadrele de condu
cere să lucreze, prin rotafle, șl după- 
amiaza.în discuție s-a arătat însă că, la unele instalații, chiar dacă maiștrii sînt stăpîni pe meserie, prezența inginerului în schimb este mult cerută pentru a se evita opririle în funcționare și a se respecta întocmai tehnologia prescrisă.

— Unele deranjamente — ne-a 
B spus șeful de schimb GRIGORE CONSTANTIN — s-ar fi putut re

media pe loc dacă în schimb ar fi 
fost un inginer căruia să-i cerem 
sfaturile tehnice necesare. Chiar 
recent, condensatoarele de la o 
coloană s-au spart și, fiindcă 
n-am știut cum să acționăm, am 
izolat instalația pînă a doua zi.Maistrul tehnolog VASILE SOARE a adăugat că la instalațiile de ulei este nevoie să fie repartizați pe schimburi maiștri competenți: 
„A lăsa totul pe seama șefilor de 
schimb, care la unele instalații sînt 
muncitori, este o chestiune de risc. 
Or, într-o rafinărie riscul nu este

No! cargouri pe calele de 

montaj ale Șantierului naval 

Galați
Fote : Agerpres

LUMEA LARGĂ

a Mirajul „aurului negru"
• De la ușa din dos spre poarta princi
pală a istoriei • Marșul „triumfai'' — 
cortegiu de jafuri, silnicii • Legea jun
glei și uriașa miză : petrolul arab • in 
vîriul piramidei și Ia baza el

B Marele magnet

SPECTACOL FESTIV 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRI! 
UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Luni seara, la Teatrul de Operă și Balet din Capitală a avut loc un spectacol festiv organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul aniversării Unirii Principatelor Române.Primiți cu vii aplauze de asistență, în loja oficială au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec. La spectacol au asistat, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații ob-

ștești, academicieni și alți oameni de cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Programul a cuprins un tablou din piesa „Cuza Vodă", de Mircea Ștefănescu; fragmente din scrierile lui Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Bariț, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu ; versuri de Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu și Tudor Arghezi; cîntece închinate patriei și partidului, jocuri populare din diferite regiuni ale țării.

In aplauzele entuziaste ale celor prezenți, formațiile reunite de cîntece și dansuri au prezentat în final tabloul „Hora Unirii".Programul a fost susținut de un colectiv de la Teatrul Național „I. L. Caragiale", artiști ai altor teatre din Capitală, corurile și formațiile coregrafice ale ansamblurilor armatei, C.C.S., Sfatului popular al Capitalei, „Ciocîrlia".în repetate rînduri, asistența a subliniat cu puternice aplauze evocările din literatura clasică și contemporană.Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes. La sfîrșitul spectacolului, artiștilor le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat. (Agerpres)

Foto î M. Ăndreescn
Pe scena Teatrului de Operă șl Balet, la spectacolul festivaflăm dacă sîntingineriAm căutat să suficienți tehnicieni și pentru a se asigura asistența tehnică în toate schimburile. După părerea ing. CONSTANTIN IVA- NOVICI, ăe la serviciul producție, cadre există, dar ele nu sînt Aniversări le UNESCO pentru anul 1966

ffomâma pe agenda 
culturală internațională

Acad. Miron NICOLESCU
Secretar general al Comisiei 

Nafionale Române 
pentru UNESCO

în fiecare an, pe baza propune
rilor primite din partea statelor 
membre, UNESCO recomandă ani
versarea unor personalități emi
nente din diferite domenii ale știin
ței șl culturii, precum și a unor 
evenimente istorice de seamă.

Manifestările consacrate acestor 
aniversări, organizate de către Co
misiile naționale din statele mem
bre ale UNESCO constituie o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
continuă a unei mai bune cunoaș
teri reciproce a valorilor culturale 
din diferite părți ale lumii.

încercăm un sentiment de fi
rească mîndrie atunci cînd, printre 
cele 36 de personalități menționate 
în calendarul UNESCO al aniver
sărilor din anul 1966, găsim un 
număr însemnat de mari savanți, 
scriitori și artiști români. Astfel, la 
4 februarie 1966 se împlinesc 25 de 
ani de la moartea marelui matema
tician David Emmanuel (1854— 
1941), fost profesor la Facultatea de 
științe a Universității din București 
și la Școala de poduri și șosele 
(Institutul politehnic) din București, 
membru de onoare al Academiei

Române; David Emmanuel nu a 
fost numai un matematician emi
nent, fondatorul școlii române de 
teoria funcțiilor, astăzi cunoscută 
în toată lumea. El a dus, cu per
severența proprie adevăratului sa
vant, care consideră că știința nu 
se oprește la el și nici cu el, ci 
trebuie dusă mai departe, o ad
mirabilă muncă la catedră, creînd 
premisele indispensabile dezvol
tării matematicii la nivelul mon
dial. Toți marii noștri matemati
cieni au fost elevii eminentului sa
vant. Personalitate complexă, Da
vid Emmanuel nu a fost numai un 
ilustru matematician și un nease
muit pedagog, ci a fost pentru 
toate promoțiile nenumărate de 
studenți un exemplu viu al unui 
om complet : simplu, modest, de o 
rară bunătate, cu o curiozitate 
veșnic deschisă asupra lumii.

Marele savant botanist Emanoil 
Teodorescu (1866—1949), de la a 
cărui naștere se vor împlini 100 de 
ani la 10 mai, a fost creatorul șco
lii de fiziologie vegetală din țara

(Continuare în pag. a V-a)

Perspective
rureie

cumvaIntti am ezitat... Nu 
invitația prietenului meu, ar
hitectul, greșise adresa 1 Pă
rea una dintre acele mani
festări „de atelier", interesan
tă probabil, dar accesibilă 
doar colegilor de breaslă. To
tuși, o anume insistență din 
partea lui m-a îndemnat să 
vizitez expoziția de proiecte 
prezentată în cadrul — cum 
scria pe biletul primit — 
„Concursului de idei 
sistematizarea unei 
populate rurale".

Presupunerea, la 
contact cu proiectele
la Casa arhitectului, părea că 
se adeverește. Schițe, planuri 
vorbind acel limbaj de specia
litate al unei activități în aria 
căreia se interferează, sobru, 
cifra și imaginea plastică, 
știința și arta. Limbajul cere 
din partea privitorului oca
zional un oarecare efort de a- 
comodare în fața liniilor și a

Victor VÎNTU

pentru 
așezări

primul 
etalate

(Continuare în pag. a V-a)

Ciuperca
Stăm de vorbă cu ION ȚĂ- 

RANU. II servim cu o figară.
— Nu am acest viciu I...
— Acesta nu I Dar cele

lalte ?
Celelalte s-au născut, s-au 

dezvoltat și au prins contur 
într-un climat favorizat de in
diferentă, concesii, lipsă de 
răspundere, slabă calificare 
a unor cadre de control, su
perficialitatea conducerii, prie
tenie rău înfeleasă.

— Cum ai îndrăznit să furii
Tace ; pe frunte-i apar bro

boane de franspirafie. Iar a- 
ceastă întrebare. Iar... încă 20 
da ani, gîndurile i se vor în
drepta spre aceleași lucruri. 
Are timp de meditafie, ca și 
Dragu Cojocaru, Constantin 
Ghinea, Lucian Comșa, care, 
împreună cu alfi 13 inși, 
delapidat peste 180 000 
Faptele lor sînt scrise 
multe sute de pagini...

Dosarul 5003 se află în 
hivă, la locul lui.

Infractorii, în defenfle, lînf 
la locul lor.

au 
lei. 
Pe

ar

9
Vom deschide un alf dosar, 

fără număr și pe care-l vom 
numi dosarul „mea culpa". 
Primele lui file trebuiau scri
se cu mulf înainte ca procesul 
să devină public, 
înfîmplat așa, o 
de bani — parte 
obștesc — n-ar fi 
mîinile unor hofi, 
fi cheltuit atîtea energii pen-

Dacă s-ar fi 
mare sumă 
din avutul 
încăput pe 
nu s-ar mai

tru
inculpaf, viata 
și-ar fi urmat 
Pe scurt — se

sfabillrea exactă a vino
văției fiecărui 
multor familii

' cursul normal.
barau porfile delapidării. în
acest dosar sînt implicați cei 
care nu și-au pus niciodată 
întrebarea „care-i vina mea?” 
Răspunsurile s-ar fi integrat 
înfr-un proces mult mai com
plex, cu adîncl semnificafii 
sociala șl civice — procesul 
propriei conștiințe, al dafo-

găsit mediu
morale de a 
proprietatea 

înscrisă 
consfitu-

riei patriotice și 
veghea și apăra 
socialistă — datorie 
la loc de frunte în 
fia patriei noastre.

„Delapidarea — 
nea tovarășul LAZĂR POPA, 
procurorul șef al orașului 
București — reprezintă tin 
act antisocial dintre cele mai 
condamnabile, datorită fap-

ne spu-

tului că lovește în avutul 
obștesc, care în orînduirea 
socialistă constituie o va
loare socială fundamentală; 
de dezvoltarea avutului po
porului depinde continua 
consolidare a orînduirli 
noastre și ridicarea per
manentă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii". Dela
pidarea — acest virus antiso
cial — se naște șl crește aco
lo unde găsește teren priel-

nic ; se dezvoltă ca ciuperca 
pe gunoi, favorizată de o se
rie de „binevoitori* ce se 
conduc după deviza „de ce 
să mă bag ?’. Este întrefinută 
de lipsa de răspundere, 
de mentalitatea ochilor închiși. 
Delapidarea se săvîrșeșfe de 
persoane cărora unitățile so
cialiste — acordîndu-le în
crederea deplină — le-au 
încredinfat bani, bunuri spre 
gestionare, administrare, mî- 
nuire sau păstrare. Lipsa de 
vigilenfă a celor cu munci 
de răspundere, încălcarea 
normelor de ordine inferioa
ră i-au favorizat lui Ion Ță- 
ranu și complicilor săi dru
mul spre subminarea avutu
lui obștesc.

ROTARU,

adevărul

Fără antecedente penale,

„Dorobanfi*, a scris la rubri
ca „antecedente penale* — 
NU. Acceptînd explicafia to
varășei VIORICA 
șefa serviciului de cadre, că 
nu a putut stabili
datorită lipsei unor documen
te necesare, ne întrebăm to
tuși cum de nu a făcut nici 
o legătură între trecutul nou
lui angajat și imputafia de 
12 000 lei cu care a venit de 
la vechiul loc de muncă ? 
Fără să cerceteze în profun
zime, a acceptat explicafia a- 
cestuia, după care banii lipsă 
s-ar datora unor.,, neglijenfe. 
Cam la fel s-au petrecut lu
crurile și cu Dragu Cojocaru, 
angajat ca gestionar. De fap-

dar cu 12 000 lei imputație
Contabilul Ion Țăranu, cînd 

s-a angajat în 1961 la I.A.P.L.

Valentin HOSSU 
Cornel TABACU

(Continuare 
in pag. a II-a)
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La O.N.T. Carpajl de pe bulevardul Magheru din Capltald

• Teatrul de operă și balet • CARMEN — 19,30.
• Teatru] de stat de operetă ; CLOPOTELE DIN CORNE- 
VILLE - 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
VEDERE DE PE POD — 19,30 (sala Studio) : PATIMA 
ROȘIE — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : UNCHIUL VANIA (spectacol prezentat 
de secția maghiară a Teatrului din Tg. Mureș) — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ 
— 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : DOC
TORUL AUMĂDOARE - 17, (sala din str. Academiei) : 
OCHEȘEL ȘI BĂIĂIOARA — 11 ; 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI - 20, (sala din str. Academiei) : CU 
MUZICA... E DE GLUMIT - 20.
O Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LU
MINĂ - 20.
• Circul de stat : BAL MASCAT ȘI... ACROBAT - 19,30.

• VIZITA — cinemascop : Sala Palatului (seria de bilete 
1555) — 19,30. Patria (completare Unirea) — 9,45) 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,15.
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Repu
blica — 9,30; 13; 16,45; 20,15. Capitol — 9; 12,45; 16,30; 
20,15, Melodia — 9,30; 13; 16,45; 20,15.
« BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cihemateca — 10; 
12; 14.
e ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Luceafărul — 9; 
11,15; 13,30; 15,45, Victoria — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21 (la ambele completarea Elementele pe care Ic zidim în 
casele noastre), Bucegi (completare Cumpărătura) — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30. Arta - 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : București (completare Uni

rea) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Grivița (com
pletare Porțile de fier) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, 
Aurora — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Volga — 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : Festival —10,15; 
13; 15,45; 18,30; 21,15, Feroviar — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 
21,15, Excelsior, — 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, Modern
— 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20,15 (la toate completarea 
Unirea).
e OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele serii) : 
Central — 9,45; 13; 16,15; 19,30.
• DINCOLO DE BARIERA : Lumina — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30 (completare Sport nr. 6/1965), Ferentari (com
pletare Marinarii sovietici în Danemarca) — 16; 18,15; 20,30. 
® BOCCELUȚA : Union (completare Sport nr. 6/1965) — 
14,30; 16,30; 18,45; 21.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
O FATA LUI BUBE: Doina — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Cotroceni - 14,15; 16.30; 18,45; 21.
ffi O VlNĂTOARE NEOBIȘNUITĂ — CRONICA LA UN 
MIRACOL — AJUTOR, MĂ ÎNEC — ARHITECȚI, CON
STRUCTORI, ȚESĂTORI — SUFERINȚELE LUI SEMIONOV
— PUPĂZA DIN TEI : Timpuri noi — 10—21 în continuare. 
C FEMEIA ÎN HALAT : Giulești (completare (Intîlnire cu 
frumosul) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Flamura (completare 
Două creioane) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
O COLINA: înfrățirea între popoare — 10; 15,30. 18; 20,30, 
Lira — 15,30; 18; 20,30.
® SAȘA : Dacia (completare Pionieria nr. 6/1965) — 9,45 
—- 20,30 în continuare.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Buzești (completare Raliul 
Dunării - 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, Tomis (completare 
Sport nr. 6/1965) - 10; 12; 16; 18; 20.
« TATĂL SOLDATULUI : Crîngași — 16; 18; 20, Colentina
— 15,30; 17,45; 20 (la ambele completarea Sesiunea Marii 
Adunări Naționale — decembrie 1965).
• MUNCILE LUI HERCULE : Gloria — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
O 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Unirea (completare 
Cădere liberă) - 11; 16; 18,15; 20,30.
• ULTIMA VACANȚĂ : Flacăra (completare Redați-ne 
viața) — 15,30; 17,45; 20.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Vitan (completare La carna
val) - 15; 17; 19; 21.
• TREI SURORI — cinemascop : Miorița — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Rahova — 15,30; 18; 20,30.
9 IN COMPANIA LUI MAX LINDER : Munca (completare 
Meciul de fotbal România—Portugalia) — 16; 18,15; 20,30. 
Viitorul (completare A început cu o lupă) — 15; 17; 19; 21.

CUM £IflREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost umedă 

și s-a încălzit mai accentuat în jumă
tatea de vest a țării. Cerul a fost mai 
mult acoperit și au căzut precipitații 
temporare sub formă de ninsoare și 
iapoviță în Transilvania, Banat, iar în 
Muntenia și Dobrogea a plouat și s-a 
semnalat burniță. Ceață s-a produs în 
toate regiunile țării, fiind mai persis
tentă în Moldova. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-vest. Tem-' 
peratura aerului la ora 14 era cuprin
să între minus 5 grade la Miercurea 
Ciuc și 6 grade la Sfîntu Gheorghe 
Deltă șl Jurilovca. In București : Vre
mea a fost umedă și s-a încălzit. Ce
rul a fost acoperit și a plouat, Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 2 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 26, 27 și 28 ianuarie. In țară: 
Vreme în general umedă. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ninsoare. Vînt potrivit din sectorul 
nord-vest. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 grade, iar 
maximele între minus 8 și 2 grade, 
în București: Vreme în general ume
dă, cu cer variabil, mai mult acoperit. 

. Temporar ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul sud-vest. Temperatura în scă
dere ușoară.

DIN CAUZA PĂDURII
cu a devenit extrem de eroilorînchis, vreme Majoritatea

VEDE COPACUL

...Să montezi stîlpî de telegraf deasupra blocului? Pare de necrezut I Și totuși precedentul a fost creat: pe strada Matei Voevod din Capitală, la blocul Os e- xistă o antenă-stîlp de telegraf. Dînd rezultate bune, se pare că metoda e pe cale de extindere.Bine, veți spune : dar terasele blocurilor portă stîlpii de graf? Constituiemediul adecvat plantării acestor elemente de... mobilier urbanistic ?Dar dialogul ar fi inutil. Sîntem în pose- informații Uzina „E- a rezol-

su- tele- ele
sia unei proaspete : lectronica" vat problema: a proiectat și construit an
tena comună. Un simplu baston metalic, „mascat" pe undeva pe periș, alimentează unde toți abonații bloc.— Este adevăratuzina dumneavoastră a realizat antena comună?

— Adevărat, ne-a răspuns tovarășul CONSTANTIN FAUR, directorul uzinei „Electronica". Antena a fost omo
logată, i S-a fixat prețul

aco- cu dincă

de vînzare, însă nu pu
tem s-o vindem...— De ce?

— E cam scumpă. Dar 
— s-a răsgîndit interlo
cutorul nostru — nu' 
prețul constituie pie
dica : Costul antenelor 
comune a fost în anii 
trecuți, și este și acum, 
inclus în costul blocu
lui. De altfel, și avem 
500 de asemenea antene 
gata făcute.Deci fiecare bloc nou ar trebui să aibă, în locul obișnuitei păduri de antene, un simplu baston de metal. Să nu vadă oare beneficiarii avantajele pe care le-ar aduce antena comună față de obișnuitele antene care împînzesc a- coperișyrile — aidoma acelora care nu văd copacul din cauza pădurii? Apelăm din nou la tovarășul director.— De ce nu vor să cumpere beneficiarii an- . tenele comune ?

— Greutăți mari avem 
în special în Capitală. 
„Proiect"-București sus
ține pe nedrept că nu 
sînt bune. Vă puteți 
convinge de realitate vi- 
zitînd cele cîteva blocuri 
unde am reușit să le 
montăm totuși. Ele asi
gură la radio și la tele-

vizoare o recepție exce
lentă......Blocul G 31 din cartierul Balta Albă. Pe a- coperiș nici o antenă. „Vă merge bine televizorul?, întrebăm pe mai mulți locatari. „Ireproșabil", „Perfect"— sună răspunsurile.

— Vedeți, zice unul dintre însoțitorii noștri, tovarășul inginer AURELIAN PIRLEA, toată 
lumea e de acord că an
tena oomună e bună, nu
mai „Proiect"-Bucur ești
— nu.Aflăm în continuare, că primele lucrări pe care „Electronica" le-a întreprins pentru realizarea antenei colective datează de mai mulți ani.Sîntem la .Proiect"- București. Vorbește tov. consilier ing. ALEXANDRU BĂILESCU:

— Ce-a făcut „Elec
tronică" ? A montat cîte
va antene comune. La 
început n-au mers. Apoi, 
ca să meargă, le-au 
mai retușat cîteva săp- 
tămîni. Dacă le mon
tăm însă pe alte blocuri, 
la Timișoara ori la Iași, 
vor mai merge ? Soco
tim că ar fi necesare u- 
nele măsurători supli
mentare.

După cîte am aflat însă, cei de la „Electronica" nu vor să mai facă nici un fel de măsurători.
„Nu sîntem copil să 

ne apucăm din nou de 
verificat un produs omo
logat", spun răspicat reprezentanții uzinei.— De ce ați omologat antena dacă aveți rezerve ?

— Greșeala noastră — recunosc tovarășii de la „Proiect“-București.Obținînd omologarea produsului și avînd prețul fixat, „Electronica" a început să-1 fabrice. Pînă acum sînt gata 500 de antene. Și, deocamdată, 5 milioane lei zac depozitați prin magazii în chip de antene comune.După cum se vede, antena colectivă ar răspunde unei necesități reale. Problema introducerii ei a fost îndelung studiată și discutată. Ră- mîne ca forurile de resort să tragă concluzia care se impune, punînd capăt tergiversării unei soluții asupra utilității căreia, în fond, nu există nici o îndoială.

i

i

Stateam de vorba, zilele trecute, cu un spectator dintre cei mai fideli, unul din acei iubitori ai teatrului aproape nelipsiți de la primele reprezentații ale pieselor noi. îmi mărturisea că a- bundența pieselor sumbre, un orizont în ultima obositoare.care apar pe scenă — exponenți ai altor realități decît ale noastre — ne vorbesc pe tonuri diferite despre inutilitatea existenței, despre incapacitatea omului de a-și domina instinctele, de a înțelege lumea în care trăiește și de a-și afla un rost pe acest pămînt. în schimb, marile opere de artă în care-și găsesc expresie idealurile umaniste, dragostea și încrederea viață, înaltele convingeri socia- ocupă un loc mult prea restrîns afișele teatrelor. Nu este aceas-

uitani, deși ar putea prilejui, la diferite teatre din țară, spectacole interesante, în viziuni scenice inedite. Cît privește noile piese românești, la majoritatea teatrelor bucurește- ne ele au fost împinse spre a doua jumătate a stagiunii. Teatrul de Comedie și-a propus, ce-i drept, să prezinte în această stagiune numai premiere cu lucrări românești — dintre cele două războaie sau din actualitate — dar timp de cîteva luni s-a limitat la reluări și abia azi vede lumina rampei un spectacol nou.Alcătuirea echilibrată a reper-

tru care a fost creat, aceea de a se adresa în mod special publicului din satele regiunii București.în actuala stagiune, Teatrul Nottara a prezentat — aproape simultan cu „Scaunele" de Io- nescu — două piese de Anouilh: „Antigona" și „Medeea". Scrisă cu multă forță dramatică și nu lipsită de un sens protestatar, „Antigona" glorifică actul gratuit al morții ca manifestare supremă a libertății umane, iar „Medeea" (mult mai slabă, înecată într-o vorbărie grandilocventă) înfățișează revărsarea anarhică a instinctelor

spus că acest text, apărut în „Studii și cercetări de Istoria Artei" (publicație a Academiei, ceea ce obliga la mai multă rigoare științifică) a fost reprodus parțial și'în- tr-un program al Teatrului Mic. în ultima vreme unele secretariate literare și-au dezvoltat activitatea, Teatrul de Comedie oferă spectatorilor săi chiar o revistă trimestrială, unele programe ale Teatrului Bulandra, Teatrului Mic și ale altor teatre din Capitală și provincie au un conținut bogat informativ și o prezentare grafică atrăgătoare. Cît privește însă interpretarea marxistă a literaturii dramatice, acesta rămîne în multe cazuri un capitol deficitar al programelor de sală.Comunicarea teatrului nostru cu publicul nu se sprijină pe succesul de senzație, pe vîlva de moment, ci pe înalta sa misiune cultural- educativă. Artă gravă, artă a marii problematici umane, teatrul a fost dintotdeauna o școală a moravurilor, o „uzină de idei", cum spunea Shaw; de aceea el a. avut un rol de frunte în formarea limbilor și culturilor naționale, în fixarea valorilor reprezentative ale spiritualității fiecărui popor. Cu atît mai de seamă este această chemare la noi unde — prin conținutul ideologico-artistic, prin extinderea geografică .. și pătrunderea unui public, nou — teatrul a devenit o instituție larg democratică, destinată maselor. El are capacitatea de a transmite unui auditoriu extrem de numeros, o artă străbătută de concepțiile sociale și estetice ale lumii noastre, de marile idei care animă contemporaneitatea. Toate teatrele noastre sînt azi ceea ce se cheamă în limbajul de specialitate teatre de repertoriu: cu alte cuvinte, ele nu-și propun să prezinte în scopuri comerciale lucrări cu o „vogă" efemeră, jucate pînă la epuizare, ci să ofere publicului un bagaj cultural complex, care se alcătuiește prin parcurgerea întregului repertoriu pe o anumită perioadă de timp.Susținînd că la baza acestui repertoriu trebuie să stea valorile cele mai reprezentative ale literaturii dramatice, nu pledăm pentru un teatru-muzeu, limitat la tradiție. Nu este greu de observat că experimentele cele mai îndrăznețe și mai fertile din mișcarea noastră teatrală au fost prilejuite tocmai de „marele repertoriu" clasic și contemporan, de punerea în scenă a pieselor înaintate din literatura universală, a lucrărilor originale reușite. Oare la Teatrul Bulandra, de pildă, căutările înnoitoare de real răsunet n-au avut loc în cadrul unor spectacole Shakespeare („Cum vă place"), Shaw („Sfînta Ioana") Gorki („Azilul de noapte", „Copiii soarelui") iar apoi în spectacole cu lucrări atît de semnificative ale secolului nostru ■ cum sînt „Biedermann și incendiatorii", „Opera de trei parale", „Clipe de viață?". Oare Teatrul de Comedie nu s-a impus printr-o primă stagiune realizată numai cu piese românești, succesul său de prestigiu la Teatrul Națiunilor n-a fost repurtat cu un Shakespeare văzut foarte modern („Troilus și Cre- sida") și cu o piesă de profundă esență contemporană („Rinocerii") ? .Iar printre-cele mai viu discutate și mai interesante contribuții înnoitoare din ultimii, anj nu s-ațț numărat spectacole Alecsandrî („Millo director", „Chirițâ în Iași"), Caragiale („Cinci schițe"), montări ale pieselor Originale de actualitate de la „Mielul turbat", „Moartea unui artist" sau „De n-ar fi iubirile..." și pînă la recenta . versiune studențească a „Șefului, sectorului suflete'!, care ne-a relevat ș un talent regizoral promițător, tî- nărul Andrei Șerban?Mișcarea noastră teatrală dispune de forțe actoricești, regizorale și scenografice remarcabile, : ajunse la o maturitate creatoare care, le asigură un loc de frunte în competiții sau comparații pe plan internațional. Ar fi păcat ca aceste forțe să se cheltuiască în gol, să se irosească în încercări mărunte, de scurtă respirație Numai un repertoriu de cea mai aleasă calitate poate oferi slujitorilor scenei terenul prielnic realizării lor maxime și spectatorilor depline satisfacții artistice.
Andrei BALEANU

în le pe ta oare o tendință pronunțat inte- lectualistă, spre o problematică menită să intereseze un cerc restrîns, dar cu un mai slab ecou spiritual și emoțional în publicul larg ?Dozarea nesatisfăcătoare a repertoriului a fost semnalată încă de la începutul stagiunii, printre altele într-o anchetă a „Scînteii" și într-o dezbatere a Consiliului Teatrelor. După cîteva luni de zile, situația nu s-a schimbat prea mult. Oricine poate cpnstata că la •teatrele bucure^țene se' reprezintă prea puține dintre operele de frunte ale literaturii dramatice universale și lucrările ție. De avut un Moliere, realiști ai ultimului secol — de la Tolstoi, Ibsen, Cehov. pînă la Capele sau O’Casey — au parte, la rîndul lor, de un tratament ingrat. Caragiale apare numai în reluări, și acelea foarte rar programate. S-au realizat, în toamna aceasta, unele inițiative îmbucurătoare în ce privește reprezentarea unor lucrări din moștenirea noastră artistică („Jocul ielelor" la Teatrul Mic, revalorificarea unor piese de Davila, Iorga, Sorbul la Național, „Idolul și Ion Anapoda" la Teatrul „Barbu Delavrancea" ș.a.). Este un început, față de care mai sînt încă multe de făcut. Piese valoroase ale ultimelor două decenii, intrate în patrimoniul dramaturgiei noastre — cum ar fi „Trei generații", „Citadela sfărîmată", „Passacaglia", „Ziariștii" etc. — sînt pe nedrept date

naționale, în raport cu de mai redusă semnifica- cîți ani nu am mai Aristofan, un Racine, un un Goethe? Marii autori
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Gheorghe GRAURE
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(Urmare din pag. I)

Un cumul
și 22 de gestiuni

îndrăznești 
avutul ob-

fotul
16 

ape- 
pro-

factorii care pof 
la început dru- 
asemenea acte

inerția dusă la 
fiecare în parte 

la un loc — nu 
în dosarul 5 003 ? 
care găsesc cli-

este vorba

închis.
celor care 
culpa’? Cei 

cu seninătate

ION fÂRANU : „Am deve
nit în scurt timp alfa și o- 
mega în serviciul contabili
tății I Eu mă controlam pe 
mine : eram și merceolog și 
contabil...”.

Aici nu mai
dacă acorzi sau nu încredere 
oamenilor cu care lucrezi. 
Directorul PANĂ VIȘAN l-a

ALEXANDRU SER- 
și directorul TOMA 

au dat procuraturiitul că și el avea antecedente 
penale nu s-a aflat decît ul
terior. Dar s-a aflat I Cu toate 
acestea, el a fost menținut în 
funcție, deși contravenea fla
grant normelor în vigoare. 
Prima poartă s-a deschis ! Lu
crările contabile și gestiunea 
unor unități de alimentare 
publică au încăput pe mina 
unor foști infractori.

Discutam acest caz cu cîf*- 
va muncitori de pe un mare 
șantier de construcții. Un bă- 
frîn maistru, de-abia retinîn- 
du-și mînia, ne-a spus : „Fafă 
de hoji am o repulsie totală l 
Am frai copii, fac totul pen
tru educația lor, dar dacă aș 
observa cea mai mică intenfie 
de furt din bunurile noastre, 
n-aș ezita o clipă să-t dau eu 
însumi pe mîna justiției. De
lapidatorii merită fot dispre
țul nostru, nu există o (ap*ă 
mai degradantă ; trebuie să 
se fi clătinat ceva fundamen
tal în tine ca să 
să te atingi de 
ștesc I".

Să ai încredere 
oferi chiar posibilitatea reabi
litării atunci cind a greșit, 
să-l faci să înțeleagă necesi
tatea de a-și aduce contribu
ția ia făurirea unei vieți no 
— iată coordonatele firești 
ale relațiilor ce se stabilesc 
în socialism. Aceste principii 
sînt încălcate insă acolo unde 
mecanismul ochilor închiși, 
al apatie1 și lipsei de vigi
lentă funcționează în voie. 
Cînd știi că cineva și-a vîrît 
mîinile în casa cu bani îi dai 
în grijă totală această casă și 
încă îl mai și acoperi ?

Cu bună știință, șeful de

cadre 
DAN 
DAVID
— la cererea acesteia •— ur
mătoarea caracterizare dela
pidatorului Constantin Ghi- 
nea ; „Este sîrguincios, se 
preocupă îndeaproape de 
aprovizionarea, gospodări
rea unității și o bună de
servire a consumatorilor. 
Răspundea la sarcini a- 
tunci cînd era solicitat, ne- 
avînd sarcini concrete 
de care să răspundă". 
Curat murdar I lată aprecie
rile la adresa unui om prins a- 
supra faptului ca delapidator al 
avutului obștesc. Ne închipu
im cum trebuie să fi sunaf 
ele înainte de descoperirea a- 
cestor fapte infamante, lată 
ce ne spunea tovarășul pro
curor EMIL VIDEA : „Pen
tru stabilirea profilului mo
ral al celor anchetați, noi 
ne adresăm conducerii în
treprinderilor respective. 
Nu o dată am fost puși în 
situația de a ne întreba dacă 
inculpatul respectiv lucra
se acolo, atît erau de disto
nante vorbele față de 
fapte...".

ridicat în muncă pe Ion Ț8- 
ranu, de la contabil la mer
ceolog principal ; a dat pe 
mîna unui individ care mai 
suferise o condamnare nu o 
gestiune, ci 22 I Mai mult, 
conducerea întreprinderii a 
admis ca merceologul sS aibă 
de fapt ți funcfia de conta
bil, împotriva normelor le
gale, El fura, el se autocon- 
frola, acoperindu-și hofia 
prin operafiuni ți acte false.

Delapidatorul avea astfel
imaginea exactă a delapidă
rii : peste 80 000 lei. Dar cei
lalți 16 cît îți însuțiseră ? 
Desigur, mult I începu să-i 
încolțească gîndul ruperii 
legăturilor cu ceilalți. Treabă 
grea I Cînd au aflat de in
tenția „șefului”, s-au speriat. 
Plecarea lui însemna desco
perirea lor. Ion Țăranu, în 
dubla funcție de merceolog 
și contabil, era singurul în 
măsură să dirijeze operațiile 
contabile în ața fel încît la 
obișnuitele controale 
să pară în regulă. Cei 
i-au stăvilit plecarea, 
lînd la uzitata formulă 
prie acestei spe(e : șantajul...

Penal, iofi delapidatorii 
din banda lui Ion Țăranu 
și-au primit pedeapsa și do
sarul 5 003 s-a '

Dar dosarul 
nu-și fac „mea 
care au asistat 
la acțiunile elementelor pa
razitare, „legafii la ochi”, re
trași în spatele paravanului 
„bunei colegialități’ și a 
credulității ? Incapacitatea, 
lipsa de răspundere, de dis- 
cernămînt, 
extrem — 
sau toate 
intră oare 
Elementele 
matul favorabil pentru a fura 
din avutul obștesc sînt ele
mente străine de moralitatea 
colectivității noastre. De fie
care dată se vor găsi mijloa
cele prin care acfiunile lor 
să fie scoase la lumină, dar 
vigilenta colectivelor, ochiul 
lor treaz, forfa opiniei publi
ce, grija înaltă a fiecărui ce
tățean pentru avutul obștesc, 
pentru dezvoltarea și apăra
rea lui sînf 
închide de 
mul sprd 
antisociala.

incă o viață sal
vată. (In tim
pul unei opera
ții chirurgicale 
la Spitalul Col- 

țea)

Foto : 
Andreescu

99MARELE REPERTORIU

devitalizează
teatrul

toriului, pe baza unui studiu profund — și definitivarea lui din timp — este o chestiune de perspectivă, de cultură. Numai lipsa unei concepții clare despre țelurile, profilul, obiectivele teatrului, poate explica nehotărîrea, incertitudinea, improvizația în alcătuirea reperto- riilor, faptul că multe teatre nu știau încă la începutul stagiunii ce vor juca peste o lună sau două. Aceasta este, de altfel, și principala cauză a unor serioase neajunsuri organizatorice, a multor premiere. Pe parte, din pricina neritmice, nefavorabile de perspectivă, multe teatre s-au văzut nevoite să contramandeze sau să amine reprezentarea unor piese „grele", care necesită pregătiri mai îndelungate și coordonarea forțelor de care dispune colectivul. Astfel, Teatrul Bulandra a scos din repetiții „Caragiale în vremea lui" de Camil Petrescu, intenția Teatrului Nottara de a juca „Viața lui Galilei" de Brecht sau una din marile piese ale lui Sean O’Casey nu s-a materializat, Naționalul a renunțat la ideea de a prezenta „Faust" în a- ceastă stagiune, piesele lui Lorca au apărut mereu în proiectele teatrelor și au fost mereu lăsate pe altă dată... Or, tocmai asemenea piese „grele" — și nu mărunțișurile cu care sînt adesea înlocuite— sînt de natură să sublinieze liniile directoare ale repertoriului nostru.Se resimte tot mai puternic absența dezbaterilor critice profunde asupra dramaturgiei contemporane și îndeosebi a unei munci colective de concepție, de elaborare a repertoriului și de îndrumare în cadrul Consiliului Teatrelor. Unele teatre, care porniseră la drum cu un program limpede și major— acela de a promova pe prim plan dramaturgia originală, precum și un repertoriu străin de înaltă factură artistică, un repertoriu de idei — au început să cedeze în ultima vreme presiunilor modei, dorinței de a nu „rămîne în urmă" în însușirea unor descoperiri de ultimul moment, goanei febrile după „noutăți" în detrimentul principalelor valori menite să reprezinte „coloana vertebrală" a repertoriului. Și uneori, în pofida profilului teatrului respectiv. Te poți întreba, de pildă, dacă prin unele piese cuprinse în repertoriul său. Teatrul Barbu De- lavrancea corespunde menirii pen-

întîrzieriide altă activității creației

ca unicul mod de a „exista" adevărat. După părerea mea, fi fost preferabil ca înnoirea pertoriului teatrului să înceapă cu lucrări mai reprezentative, cu o- pere ale dramaturgiei realiste, înaintate a veacului nostru. Altminteri, configurația repertoriului riscă să ofere o viziune îngustată, unilaterală, asupra fenomenului cultural contemporan. Pe de altă parte, alegînd piesele contradictorii amintite mai sus, teatrul putea, și avea chiar obligația să facă mai_ mult pentru a ajuta publicul să înțeleagă în adîncime concepțiile autorilor, limitele și erorile lor filozofice. Din păcate, programul de sală la „Antigona" și „Medeea" se afla încă sub tipar zilele trecute (textul pregătit fiind, de altfel, confuz și lipsit de spirit critic), iar programul „Scaunelor", apărut cu destule săptămînf de întîrziere, este nesubstanțial. Iar dacă ne gîndim și la slaba activitate teoretică de studiere a dramaturgiei străine (despre Anouilh, O’Neill și alți autori foarte „la modă" n-a apărut măcar un studiu cît de cît serios în revistele noastre) ne, putem da seama că unei autentice prezențe în contemporaneitate i se substituie adesea un fel de grabă de »’ înbhw« noi texte și autori, fără meinică de cultură, menea superficialitate o dată la exagerări toare și interpretări primitive, cum întîlnim, de exemplu, în articolul „De la Caragiale la Eugen Ionescu și invers" de Al. Paleologu. Auto-' rul scrie: „Faptul că Ionescu sau Beckett atribuie unei „condiții umane" în șine absurdul, incomu- nicabilitatea, vidul, fenomene generate de anumite condiții istorice sau relații sociale, nu afectează importanța temelor acestora și mesajul lor poetic". Dar cum ar pu-, tea să nu le afecteze, cînd se știe că absurditatea existenței în genere constituie chiar punctul de plecare al creației celor doi scriitori (între care sînt de făcut, de asemenea, și delimitări importante)? întemeiat pe o concepție atît de eronată despre teatrul lui Eugen Ionescu, articolul citat ignoră cu desăvîrșire contradicțiile existent^în viziunea artistică a acestuia. Și trebuie

cu ar re-

„a înghiți' o bază te-O ase- duce nu simplifica-
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9noile documente privitoare la dezvoltarea agriculturii
DISCUȚII

APROFUNDATE,

MĂSURI

CONCRETE
De la publicarea lor șl pînă acum, statutul cooperativei agricole de producție, statutele uniunilor cooperatiste și Casei de pensii au fost larg discutate și primite cu mare interes de către masa largă a țărănimii. In prezent, ele sînt dezbătute în cadrul a- dunărilor generale ale cooperativelor agricole, în a- dunările pe brigăzi și în grupuri de țărani care își manifestă adeziunea deplină pentru prevederile înscrise în aceste documente. Cu aceste prilejuri țărănimea cooperatistă își manifestă hotărîrea nestrămutată de a le aplica în viață, de a munci cu și mai multă pricepere și entuziasm pentru întărirea și dezvoltarea cooperativelor agricole.In cadrul adunărilor generale, precum și prin miile de scrisori trimise la C.C. al P.C.R., la Comisia de organizare pentru pregătirea Congresului de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, precum și la organele regionale și raionale de partid și de stat, țăranii cooperatori fac numeroase propuneri menite să ducă la îmbunătățirea proiectului de statut al cooperativei agricole, ale statutelor uniunilor cooperatiste și Casei de pensii. Aceste propuneri interesante. utile, îzvorîte din propria lor experiență se referă la precizarea mai clară a unor articole și alineate din statute, la completarea lor.In aceste zile, cînd în cooperativele agricole au Ioc adunările generale, țăranii cooperatori își manifestă în mod deosebit de grăitor hotărîrea și entuziasmul de a nu-și precupeți eforturile pentru înflorirea agriculturii socia

liste. Semnificativ în a- ceastă privință este faptul că numeroși cooperatori îmbină dezbaterea largă a prevederilor înscrise în statutul cooperativei agricole, statutele uniunilor cooperatiste și Casei de pensii cu preocuparea pentru mărirea producției agricole vegetale și animale, a- nalizarea amănunțită a activității desfășurate în anul trecut, stabilirea măsurilor pentru realizarea planului de producție pe acest an. Caracterul concret, eficient al dezbaterilor este cu atît mai evident cu cît. are loc o confruntare mai aprofundată a prevederilor înscrise în documentele amintite, cu realitățile din fiecare cooperativă agricolă, cu activitatea desfășurată pînă în prezent și cu sarcinile înscrise în planul de producție al unității respective.Este deosebit de important ca în aceste zile organele și organizațiile de partid, consiliile agricole, să sprijine în continuare adunările generale ale cooperatorilor, să asigure desfășurarea lor în spiritul unei înalte exigențe fată de activitatea consiliilor de conducere și față de propria lor muncă. Totodată, este necesar ca toate propunerile valoroase ale cooperatorilor să fie cu rapiditate sintetizate pentru a contribui la îmbunătățirea proiectului de statut al cooperativei agricole. Prin dezbaterea largă a documentelor puse în discuția adunărilor generale, prin propunerile care le fac pentru îmbunătățirea acestora, prin stabilirea celor mai bune măsuri, țăranii cooperatori vor contribui la dezvoltarea continuă a cooperativelor agricole, creșterea bunăstării lor și 
a întregului popor.

i—......... "     — 1 .......... ....................

PLANUL DE PRODUCȚIE 
SĂ FIE DEFALCAT 

PÎNĂ LA ECHIPE

„In «tatutul cooperativei agricole se spune 
câ brigada este forma de bază în organizarea 
muncii. In cooperativa noastră sînt trei bri
găzi la cultura mare — avînd fiecare cîte pa
tru echipe, o brigadă mjxtă cuprinzînd via, li
vada și sectorul legumicol ți două brigăzi 
zootehnice. La fiecare început de an se re
partizează sarcinile de producție pe brigăzi, 
în mod diferențiat, ținîndu-se seama de ferti
litatea solului. Dar repartizarea diferențiată a 
sarcinilor de plan se face numai la nivelul 
brigăzii. De aceea, propun ca în noul statut 
să se prevadă defalcarea diferențiată a pla
nului de producție pînă la echipe. Trebuie să 
se aibă în vedere că ți în cadrul unei bri
găzi, condițiile de sol sînt diferite de la o e- 
chipă la alta. Dacă planul s-ar defalca dife
rențiat și pe echipe ar fl mal stimulativ. Șe
fii de echipă s-ar simți și mal răspunzători de 
calitatea muncii cooperatorilor, de producțiile 
obținute*.

Anghel BĂLAN
comuna Bărăganu, regiunea Dobrogea

SA SE PRECIZEZE

OBLIGAȚIILE 
CONSILIULUI 

DE CONDUCERE
„Pentru a întări șl mal mult prestigiul și au

toritatea adunării generale, propun ca în pro
iectul de statut al cooperativei agricole, la 
punctul B, din capitolul VII, să se menționeze 
obligativitatea consiliului de conducere ca în 
fiecare adunare generală să prezinte o infor
mare asupra realizări! sarcinilor stabilite în 
adunarea precedentă. In acest fel, întreaga 
masă a cooperatorilor ar cunoaște stadiul u- 
nor lucrări, cauzele neîndeplinirli altora. S-ar 
evita, de asemenea, situații ca acele care au 
avut loc la noi, cînd anumite hotărîri ale adu
nării generale au rămas pe hîrtie.

Andrei LAPUȘAN 
comuna Doba, raionul Satu Mare, 
regiunea Maramureș

STUDII BINE GÎNDITE

ÎNAINTE

DE EFECTUAREA 
INVESTIȚIILOR

„Rezultatele bune obținute de către coope
rativa noastră agricolă se datoresc în mare 
măsură faptului că an de an fondurile desti
nate investițiilor au fost utilizate cu multă 
chibzuință. Pentru ridicarea construcțiilor ne
cesare, procurarea de animale, lucrări de a- 
melloraie a terenului și altele au fost organi
zate largi dezbateri în cadrul adunărilor ge
nerale. Ca urmare, am reușit să obținem re
colte bogate între care amintesc 2424 kg grîu 
la ha, 3111 kg porumb boabe, 27 500 kg sfeclă 
de zahăr etc. Anul trecut numai din vînzarea 
unor cantități de produse peste prevederile 
contractuale am obținut venituri în plus de 
765 000 Iei. Investirea unor fonduri și mijloace 
materiale pentru amenajarea terenurilor în 
pantă ne-a permis să obținem venituri bănești 
ridicate de pe suprafețe care altădată nu pro
duceau nimic. Ținînd seama de toate acestea, 
propun ca în proiectul de statut să se pre
vadă ca investițiile în cooperativele agricole 
de producție să se facă numai în raport cu e- 
ficiența lor economică, pe baza unor studii 
bine gîndite șl după dezbaterea lor în adu
narea generală a cooperatorilor*.

Vasile CONSTANTIN
comuna Vlăsinești, raionul Săveni, 
regiunea Suceava

CUM SA LUCREZE

COMISIA

DE REVIZIE

„Este binevenită prevederea de la articolul 
35 din proiectul de statut al cooperativei agri
cole care stabilește ca din comisia de revi
zie să facă parte un număr mal mare de 
membri, 5—7. Pentru ca munca acestui organ 
să fie și mal eficace, mă gîndesc că ar fi bine 
ca în noul statut, la articolul 36, să se preva
dă ca, In adunările generale, comisia de re
vizie să raporteze nu numai constatările fă
cute, cl șl felul cum au fost traduse în viață 
propunerile făcute consiliului de conducere cu 
ocazia controalelor șl reviziilor efectuate.

In proiectul de statut nu se precizează cine 
poate fl ales în comisia de revizie, care este 
un organ cu sarcini de mare răspundere. De 
aceea propunem ca la începutul articolului 
35 să se spună că In comisia de revizie vor 
fl aleși cel mal buni membri al cooperativei, 
cu un înalt simț de răspundere, cinstiți, buni 
gospodari, care se bucură de prestigiu. Fa
cem această propunere pentru că în comisia 
noastră de revizie au fost aleși și unii oa
meni necorespunzători. Controlul și verifică
rile lor au fost uneori superficiale șl s-au fă
cut rar. Comisia noastră de revizie nu a se
sizat întotdeauna la timp cazurile de risipă. 
Aceasta și din cauză că membrii el nu au 
unele cunoștințe economice, absolut necesare. 
De aceea, propunem ca în proiectul de statut 
să se prevadă ca membrii comisie! de revi
zie să urmeze cursuri de scurtă durată pen
tru însușirea unul minim de cunoștințe econo
mice și financiare. Numai așa munca lor va 
avea o eficacitate mare*.

Constantin FLOREA, Ion DRAGOMIR, 
Tone VASILE, Dumitru SEBASTIAN, 
comuna Balta Doamnei, regiunea 
Ploiești

La adunarea generală a cooperatorilor din 
comuna Adunațil Copăcenl, regiunea București

CÎND ESTE ADUNAREA 
GENERALĂ STATUTAR 

CONSTITUITĂ ?

„Prezența la adunarea generală a numai 
jumătate din numărul membrilor nu este sufi
cientă. Propun ca în proiectul de statut să se 
arate că la adunarea generală, întotdeauna, 
să fie asigurată participarea a cel puțin 60 
la sută din numărul total al membrilor, atunci 
cind condițiile permit organizarea adunării 
generale pe cooperativă, iar cind adunarea 
se face cu delegații din brigăzi, în adunările 
brigăzilor să fie prezențl toți membrii*.

De asemenea, să se prevadă în proiectul de 
statut că alegerea brigadierilor poate fi fă
cută numai în cadrul adunării generale".

Florea GEORGESCU
satul Terchești, raionul Focșani

Una din imaginile adesea întîlnite în aceste 211e în adunările generale ale cooperativelor agricole

Foto : A. Carto]an

Comisia de organizare pentru pregătirea Con
gresului de înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole răspunde, în continuare, 
la unele întrebări puse de numeroși țărani coo
peratori șl alte cadre din agricultură, prin care 
se solicită lămurirea unor prevederi din proiec
tul de statut al cooperativei agricole și proiectele 
de statut ale uniunilor cooperatiste și Casei de 
pensii.

• CE TERENURI POT RA- 
MINE IN PROPRIETATEA 
PERSONALA A ȚĂRANILOR 
COOPERATORI! (Const. Du
mitrescu, comuna Morunglav- 
Balș).

In lumina prevederilor art. 
5 din proiectul de statut al 
cooperativei agricole de pro
ducție, rămîne în proprietatea 
personali! a familiei de țărani 
cooperatori terenul pe care 
se află casa de locuit ți con
strucțiile gospodărești anexe, 
precum și curtea, suprafața 
totală neputînd frece de 
800 m p. Tn situația cînd 
această suprafață depășeș
te 800 m p, diferența se 
include fn toiul dat tn folo
sința familiei de țărani co
operatori. Ca urmare, fami
lia unui țăran cooperator 
poate deține în proprietate, 
în afara celorlalte bunuri, o 
suprafață de teren de pînă 
la 800 m p, de care poate 
dispune ca de orice bun a- 
flat în proprietatea sa, avînd 
deci dreptul de a-l vinde, de 
a-l lăsa moștenire ți în ge
neral, de a dispune de el 
în orice mod.

Noii căsătoriți, membri al 
cooperativei agricole, pot 
primi, cu aprobarea adună
rii generale, în proprietate 
personală, cu plată, potrivit

tarifului oficial, locuri de 
casă în suprafață de cel mult 
500 m p din terenurile pro
prietatea cooperativei, situa
te în vatra satului. Aceste 
locuri de casă se atribuie nu
mai acelor familii de coope
ratori, nou formate, care do
resc să-șl construiască o lo
cuință și nu au posibilitatea 
să o facă pe terenul părinți
lor. După ce au fost dobîn- 
dite de (a cooperativa agri
colă, ele devin proprietatea 
personală a țăranilor coope
ratori respectivi. Locurile de 
casă se repartizează numai 
din terenurile situate Tn vatra 
satului și tn nici un caz din 
terenurile proprietatea ob
ștească a cooperativei agri
cole, situate în afara satu
lui.

• COPIII COOPERATORI
LOR POT DEVENI MEMBRI 
Al COOPERATIVEI AGRI
COLE FĂRĂ A SE ÎNSCRIE 
CU PĂM1NTI (Șandru Mihai 
— comuna Vizantea, raionul 
Panciu).

înscrierea în cooperativa 
agricolă obligă pe tgți cel ce 
devin membri să aducă tot 
pămînful ți celelalte bunuri 
prevăzute în ari. 8 din pro
iectul de statut, dacă dețin 
astfel de bunuri. Acei copii

ai căror părinți sînt coopera
tori, s-au înscris cu toi pă- 
mîntul ți cu mijloacele de 
producjie, ața cum se arată 
în articolul 3 din proiectul de 
statut, pot deveni membri ai 
cooperativei agricole.

• PRIN BUNURI SE ÎNȚE
LEGE Șl SUPRAFAȚA DE TE- 
REN CU CARE UN ȚĂRAN 
A INTRAT IN COOPERATIVA 
AGRICOLA 1 (M. Tudor, co
muna Hîrsețti, regiunea Ar
geș).

Bunurile aduse de un fă- 
ran în cooperativă sînt for
mate din pămînt, animalele 
de muncă, mijloacele de tran
sport ți alt Inventar agricol. 
Acestea devin proprietatea 
cooperativei agricole de pro
ducție. Prin bunuri se înțele
ge ți suprafața de teren.

• CE SE ÎNȚELEGE PRIN 
ANI DE MUNCA EFECTIVA ÎN 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIEI (Gheorghe 
Fițcuț, comuna Mihai Vi- 
feazu, regiunea Dobrogea).

Proiectul de statut al Casei 
de pensii folosețte expresia 
„muncă efectivă în coopera
tivă* cu acelați sens în care 
este utilizată și în proiectul 
de statul al cooperativei a- 
gricole de producție, în arti
colul 4. Aceasta înseamnă că 
la pensionare se socotesc ca 
vechime în cooperativa agri
colă numai anii în care 
membrul respectiv al Casei 
de pensii a efectuat numărul 
minim de zile-muncă, stabilit 
anual de către adunarea ge
nerală.
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Petrolul și-a făcut intrarea în istoria omenirii pe ușa din dos. Cu mii de ani 
în urmă, asirienii acopereau zidurile de cărămidă ale palatelor lor cu un strat 
subțire de bitumen (forma în care ei găseau țițeiul la suprafața pămîntului), ba 
legenda spune că și Ia construirea Turnului Babei s-ar fi folosit bitumenul ca 
mortar...

Agricultorii din ținuturile Mării Caspice, pe care acum 2300 de ani soldații iui 
Alexandru Macedon i-au văzut arzînd, în opaițele lor din argilă, un lichid negru- 
cafeniu numit ulei de pămînt; bizantinii care. în evul mediu, se apărau de atacul 
flotelor dușmane incendiindu-le cu ajutorul țițeiului aprins ; spițerii ambulanți din 
Pennsylvania și Kentucky, din Ohio și West Virginia, care vindeau „petrolul de rocă" 
drept remediu „garantat" împotriva holerei bolilor de ficat, bronșitei și tuberculozei 
- toți aceștia au dat țițeiului, de-a lungul veacurilor, cele mai variate întrebuințări.

Dar abia mai tîrziu — pe măsură ce derivatele lui își sporesc numărul utiliză
rilor și în special după ce devine sursa de energie pentru motoarele cu explozie 
proaspăt inventate, care produc o revoluție în tehnică — petrolul îți face intrarea pe 
poarta principală a istoriei.

S-ar putea spune că întreaga economie capitalistă il aștepta cu nesaț. Amatorii 
de îmbogățire rapidă încep să-I scrie cu majuscule ți se avîntă într-o nouă goană 
după aur, de data aceasta după „aurul negru".

• DE LA UȘA DIN DOS SPRE 
POARTA PRINCIPALĂ A ISTORIEI
• MARȘUL „TRIUMFAL" - COR
TEGIU DE JAFURI, SILNICII • LE 
GEA JUNGLEI Șl URIAȘA MIZĂ: 
PETROLUL ARAB • ÎN VÎRFUL 
PIRAMIDEI Șl LA BAZA El

Goana după petrol a În
ceput în S.U.A. De la coasta 
Atlanticului ptnă la Pacific 
oamenii au năvălit în re
giunile unde se bănuia 
existența zăcămintelor ți, 
împreună cu localnicii, s-au 
apucat să caute, să caute 
cu Înfrigurare. Dealurile 
s-au acoperit cu ciudata 
vegetație a derricks-uri- 
lor. Pămîntul, drumurile, 
iarba prinseră a musti de 
petrol. Pe drumuri de 
țară carele transportau 
butoaiele spre vagoanele 
de marfă și ambarcațiile 
turtite care, prin Oil Creek, 
traversau lanțul munților 
Alegani, pentru a aduce 
prețioasa încărcătură la 
Pittsburgh și în celelalte ci
tadele ale oțelului.

In Statele Unite primul 
puț a fost forat în Pennsyl
vania în 1859. Trei ani mai 
tîrziu un tînăr om de afaceri 
din Cleveland, un oarecare 
John D. Rockefeller, își in
vesti capitalul într-o mică 
rafinărie de petrol; un „bu
siness' strălucit, căci în 
1870 el creă o nouă com
panie, de data aceasta cu 
un capital de un milion de 
dolari: „Standard Oii". Ast
fel lua naștere o dinastie și

în legătură cu ascensiu
nea vertiginoasă a trusturi
lor petroliere, istoricul a- 
merican Charles Beard, 
scrie în lucrarea sa „The 
Rise of American Civilisa
tion0 :

„La temelia făuririi in
dustriei petrolului în 
S.U.A. au stat metode ne
cinstite, uneori fărădelegi, o 
concurență sălbatică, in
trigi amenințătoare, nimici
rea fără milă a rivalilor... 
Rosturile ascunse ale politi
cii legislației și justiției pot 
fi înțelese numai prin pris
ma intereselor companiilor 
producătoare, transporta
toare și rafinatoare de pe
trol".

Pe urmele lui „Standard 
Oii” și folosind în esență 
aceleași mijloace s-au ridi
cat în epoca imperialistă 
alte trusturi, alte dinastii 
și imperii ale petrolului — 
„Royal Dutch-Shell", „Irak 
Petroleum Company', „Te
xas Oil" etc. Concurența 
sălbatică dintre „imperiile 
petrolului" a determinat 
nenumărate conflicte și răz
boaie, camuflate sau nu, 
între ele; domnii dis
tinși din consiliile de ad
ministrație urzeau planuri
le, iar popoarele plăteau 
prețul sîngelui. Astfel și-a 
croit petrolul drumul său 
„triumfal" prin lume, drum 
de îmbogățiri rapide, pen
tru un pumn de financiari, 
de lacrimi și suferințe pen
tru cei mulți

Astăzi, extracția petrolu
lui se realizează cu ajuto
rul tehnicii moderne — dar 
în condițiile capitalismului 
progresul tehnic nu a în
semnat și schimbarea radi
cală a vieții muncitorilor 
petroliști ; în nu puține 
locuri din lume ei mai scot 
la lumină din măruntaiele 
pămîntului „aurul negru’ 
cu procedee rudimentare, 
plătind un greu tribut. Să 
amintim numai de catastro
fele gigantice care au mar
cat istoria contemporană a 
petrolului și care s-au dar 
forat nu „fatalității". întîm- 
plării, ci, de cele mai multe 
ori, neglijenței criminale a 
patronilor capitaliști. Căci 
spre deosebire de cel gal
ben. „aurul negru" este și 

’'inflamabil, exploziv...

un imperiu ce urma să de
vină mondial.

...De la începuturile sale, 
istoria industriei petrolului 
avea să fie sinonimă cu ex
ploatarea cruntă a muncito
rilor și să înscrie în pa
ginile ei adevărate masa
cre, cum a fost, de pildă, 
măcelul de la Ludlow, din 
statul Colorado, S.U.A., un
de poliția a tras în greviștii 
uneia din companiile lui 
Rockefeller, precum și în fa
miliile muncitorilor, adăpos
tite în corturi improvizate 
la marginea orașului. Au 
fost omorîți atunci 24 de oa
meni, printre care femei și 
copii. Și la Bayonne, în 
New Jersey, gărzile lui Ro
ckefeller au tras în plin, 
omorînd mai mulți munci
tori de la „Standard Oii" și 
rănind 25.

Această „tragedie ameri
cană" nu a reprezentat însă 
decît un strop în oceanul de 
sînge și sudoare pe care 
l-au plătit popoarele. Goa
na după „aurul negru' în
soțită de un întreg cortegiu 
de jafuri și silnicii a sece
rat zeci și sute de mii de 
vieți, afectind direct sau in
direct destinele multor țări 
și popoare.

Merită evocate, în acest 
context, paginile zguduitoa
re ale lui Geo Bogza, care, 
cu valoarea lor generaliza
toare, depășesc ca semni
ficație granițele țării noas
tre. Cine ar putea uita e- 
coul acelor explozii din 
cîmpurile petroliere — de 
proporții și de violențe care 
le scoteau din categoria 
accidentelor de muncă, tre- 
cîndu-le într-acela al ma
rilor dezastre — păduri de 
sonde care se aprind în 
cîteva clipe una de la alta 
cu bubuituri formidabile, 
flăcări uriașe de cîteva zeci 
de metri, dinăuntrul cărora 
țîșnesc oameni înnebuniți 
de groază, cu hainele a- 
prinse, șl se tăvălesc muș- 
cînd pămîntul. Da. Marșul 
triumfal al petrolului nu a 
însemnat doar îmbogățirea 
cîtorva mari trusturi, ci și 
mulțimea neștiută a munci
torilor transformați în torțe 
vii. El a însemnat și jefui
rea țăranilor de pămîntul 
lor, care conținea — sau se 
presupunea că conține — 
petrol, înșelarea sau, pur 
și simplu, alungarea lor, a- 
tunci cînd alte metode, mai 
„rafinate", dădeau greș.

In multe cazuri, existența 
unor bogății petroliere pe 
teritoriul unor state nu a 
contribuit la propășirea 
popoarelor respective, ci 
dimpotrivă și în mod para
doxal, la menținerea lor în- 
tr-o stare de înapoiere, la 
înăbușirea progresului lor 
economic și social. Acest 
capitol tragic din istoria pe
trolului a început o dată cu 
descoperirea de zăcăminte 
petrolifere într-o serie de 
posesiuni coloniale și de 
state slab dezvoltate, asu
pra cărora s-au repezit și 
învălmășit, ca adevărate 
păsări de pradă, marile 
trusturi imperialiste.

„Vinătorii după petrol — 
scrie cercetătorul american 
Harvey O'Connor în cartea 
sa „The Empire of O1T’ — 
au prins să scotocească 
munții Pennsylvaniei apu
sene, cîmpiile din Kansas 
și Oklahoma, bălțile sărate 
și bancurile de nisip de-a 
lungul Golfului Mexic, 
lacurile și pustiurile Vene
zuela și Arabiei. Pretutin

deni petrolul era vtnat ca o 
fiară sălbatică și legea 
junglei și-a statornicit 
domnia absolută asupra a- 
cestei ramuri a industriei.

Cînd la 26 mai 1908, la 
Masjid-I-Suleiman, a țîșnit 
pentru prima dată petrol, 
reprezentantul guvernului 
britanic din partea locului, 
care întîmplător nu avea un 
cod secret la îndemînă, a 
trimis la centru o telegra
mă cifrată ad-hoc, conți- 
nînd o singură frază : 
„Psalmul 104, versetul 15, 
rîndul 3" Ofițerul care a 
recepționat telegrama nu a 
avut prea mari dificultăți 
ca să-i înțeleagă sensul 
Căci în versetul cu pricina 
se vorbește despre „uleiul 
care face să strălucească 
fața omuluf".

Descoperirea de la Mas- 
jld-I-Suleiman avea să 
schimbe fața întregului O- 
rient Arab. Dar ce a urmat 
pioasei „prefețe" care a 
marcat această descope
rire ?

în căutarea petrolului pe 
glob marile corporații s-au 
condus după principiul 
„ros ferae naturae", legea 
cotropitorului. La un mo
ment dat cinci șesimi din 
teritoriul Iranului se aflau 
în mîinile unei singure com
panii engleze ; o singură 
corporație nord-americană

Se știe că bogăția princi
pală a Arabiei Saudite este 
petrolul Instalațiile de ex
tracție sînt ultramoderne, 
dar Arabia Saudită trăieș
te timpuri de ev mediu. 
Profiturile concernului
ARAMCO sînt uriașe — 
dar din acestea nimic nu 
este pentru populație, cu 
excepția familiei regale a 
cărei „loialitate" față de 
trust trebuie răsplătită și 
asigurată

Ziarul vienez „Arbeiter 
Zeitung" nota nu de mult 
că în timp ce venitul de 
bază a șase milioane de 
locuitori din Arabia Sau
dită nu întrece o sută de 
șilingi pe lună, fostul rege 
Saud a cheltuii în timpul 
unei călătorii de agrement 
în Austria 300 000 de șilingi 
pe zi. Revista engleză 

Sculptura olmecă de mai sus — una 
dintre cele mai reprezentative ale 
acestei arte — a fost găsită în Mexic 
cu prilejul săpăturilor efectuate de 

arheologi Ia Tres Zapotes

SH Făina de pește este de cinci ori mai bogată 
în proteine decît peștele și carnea. Ea poate 

fi utilizată la prepararea pîinii și prăjiturilor, 
poate fi adăugată la sosuri sau supe și contri
buie la mărirea valorii nutritive a alimentelor 
în care este încorporată.

In partea de răsărit a Algeriei, apele ce 
coboară vijelios din munții Djebel-Taya 

formează o cascadă ieșită din comun. Localnicii 
utilizează apa cascadei — cu o temperatură de 
90—95 grade Celsius — pentru a fierbe în ea 
carnea și legumele. Cu ajutorul unor plase ei le 
cufundă în apă și fierberea se produce instan
taneu.

gU Originară din Etiopia, pisica a ajuns către 
anul 2 000 î.e.n. în Egipt unde curînd a în

ceput să fie adorată. Zeul muzicii era figurat 
cu trup de om și cap de pisică, iar zeița Țsis — 
luna — era divinizată sub înfățișarea reală a

pisicii. Asiro-caldeenii, arabii și grecii antici au 
considerat-o „animalul pur". Arsă pe rug de 
Inchiziție ca întruchipare a „duhurilor rele", pi
sica este astăzi, alături de cîine, animalul do
mestic cel mai răspîndit.

® Cele 10—15 miliarde de celule nervoase ale 
creierului omenesc au un consum foarte re

dus de energie : cel mult 100 wați. Pentru ace
lași număr de „unități", o mașină, cu dimen
siuni greu de realizat, ar cdnsuma cel puțin 100 
milioane wați.

gffl Piranha, deși nu are o lungime mai mare 
de 30 cm, este considerat cel mai lacom 

dintre toți peștii carnivori. EI trăiește în rîu- 
rîle Americii de Sud și Americii Centrale și nu 
cruță nici un animal care îi iese în cale. Un 
bou, un tapir sau un alt mare mamifer, poate 
fi în întregime devorat în cîteva minute dacă 
are nenorocul să întîlnească în apă un banc de 
pești piranha.

De istoria aceasta murdară 
și sîngeroasă sînt legate 
războaie locale și conflagra
ții, revoluții și corupție, 
haos la scară mondială...".

stăpînea unfca bogăție re
ală a Arabiei pe două tre
imi din teritoriul țării ; 
șeicatele de-a lungul Gol
fului Persic, de la Kuweit 
pînă la Oman, deveniseră 
posesiuni feudale ale mo
nopolurilor. Pînă în zilele 
noastre menținerea pe a- 
ceste meleaguri a rînduieli- 
lor feudale și semifeudale, 
a fărîmițării teritoriale în 
diverse șeicate și emirate 
anacronice, este dictată 
exclusiv de interesele trus
turilor petroliere, care pre
feră să aibă de-a face cu 
despoți mărunți decît cu 
state naționale puternice, în 
stare să-și apere suverani
tatea.

Dacă azi imperiile petro
lului nu mai pot de cele 
mai multe ori să trimită ca- 
noniere și detașamente de 
represalii care să le apere 
pozițiile, în „schimb" împie
dică pe toate căile crea
rea în țările slab dezvol
tate a unei industrii pro
prii de utilaj petrolier și 
de prelucrare a petrolului, 
urmărind astfel să le men
țină tributare marilor com
panii petroliere, simple 
furnizoare de țiței ieftin.

„Today" arăta că poporul 
Arabiei Saudite duce o 
„viață de cîine" și că ma
joritatea locuitorilor nu 
ating vîrsta de 35 de ani 1 

în această țară a deșer
tului mustind de petrol con
tinuă comerțul cu sclavi, 
există piețe de sclavi. Este 
adevărat că în 1962 scla
via a fost oficial desfiin
țată, dar numai pe hîrtie.

Iată și cum arată un cen
tru petrolier din Irak — 
Annah, lîngă Kirkuk — 
descris de Desmond Ste
wart și John Haylock în 
cartea lor „New Babylon, 
Portrait of Irak". Funcționa
rii străini „din prima cla
să' locuiesc în rezervația 
denumită, ca în termeni mi
litari, K 3 : vile cochete din 
piatră, înconjurate de pal
mieri și pajiști, cu terenuri 

de tenis, piscine de înot șl 
localuri de distracție. Dar 
în orășelul Annah nu gă
sești nimic. Nici instalații 
de apă curentă, nici lumi
nă electrică, nici cinemato
grafe, nici baie publică...

Două lumi despărțite 
doar de cîțiva kilometri.

Lupta pentru petrol s-a 
desfășurat tot atît de acut 
în America Latină, unde 
principalii concurenți erau 
„Standard Oil of New 
Jersey" și „Royal Dutch- 
Shell". „Revoluții" și „con
trarevoluții", mai apoi răz
boaie în toată regula au 
izbucnit, cu succese schim
bătoare, la comanda unuia 
sau altuia dintre monopo
luri. Dar nota de plată era 
achitată — invariabil — de 
popoare. O singură pildă 
dintre altele multe : răz
boiul din Gran Chaco.

înainte de descoperirea 
petrolului, Venezuela, de 
bine de rău, producea sufi
ciente alimente pentru a se 
hrăni. Astăzi, ea produce 
doar o jumătate din canti
tățile necesare de porumb 
și carne, o treime din le
gumele și grîul necesar și 
o jumătate din cantitățile 
de lapte care-i sînt tre
buincioase. în prezent pe 
întinsele llanos care ajung 
pînă la fluviul Orinoco 
pasc mai puține vite cor
nute decît pe vremea revo
luției din 1812... în urma 
descoperirii petrolului, eco
nomia Venezuelei a cunos
cut o dezvoltare unilatera
lă monstruoasă. Cît despre 
prețurile bunurilor de larg 
consum, în popor se spune 
că ele sînt „la fel de ridi
cate ca și Anzii".

Un cunoscut publicist la- 
tino-anierican, Manuel Do- 
noso, scrie în cartea sa inti
tulată sugestiv „Venezuela 
O, K. 1" : „Malaria, dictatu
ra și imperialismul au fost 
totdeauna un adevărat 
flagel pentru Venezuela. 
Malaria a fost aproape 
măturată, dar celelalte 
două rele se mențin dato
rită unui sistem secret pe 
care-l alimentează petro
lul".

La umbra pădurii de son
de dintr-una din țările cele 
mai bogate în petrol din 
lume. Sute de mii de locui
tori ai capitalei, Caracas, 
se adăpostesc în cocioabe 
de bambus, de tablă din 
cutii de conserve și carton, 
botezate în batjocură ran- 
chitos. Din date oficiale re
iese că din 55 019 decese 
înregistrate în 1960, peste 
14 000 se datorau pur șl 
simplu foamei. Nți întîm
plător Venezuela a fost ca

racterizată drept „cea mai 
sâracâ țarâ bogată de pe 
continentul sud-american“ 
— tara unde numai Rocke
feller, prin intermediul com

Stăpînirea trusturilor străi
ne, exploatarea cruntă a 
muncitorilor, complicatul 
joc de interese ale diverse
lor monopoluri, jaful unei 
mari bogății naturale — 
toate acestea sînt bine cu
noscute și de poporul 
nostru. Ce-am putea aminti 
în cîteva rînduri ?

...Lucrul care începea la 
ora 5 dimineața și sfîrșea 
la ora 9 seara. Copiii son
dorilor care lucrau alături 
de părinții lor, de la vîrsta 
de 9 ani. (Raport de anche
tă întocmit de un medic al 
Direcțiunii sanifare în ur
ma unei inspecții pe Valea 
Prahovei).

Iată cum descria un do
cument oficial al timpului 
o „cazarmă’ pentru munci
torii de la „Steaua Româ
nă' la Cîmpina : „Una din
tre aceste cazărmi numite și 
bordeie, înaltă de 4 pe 6x8 
m este foarte întunecoasă, 
extrem de murdară, pe jos 
cu pămînt, de jur împrejur 
cu un pat comun, făcut din 
scînduri, fără vreun așter
nut. Aci dorm 80—90 de oa
meni, dintre care mulți pe 
jos, și tot aci își gătesc și 
mîncarea. Cazarma a pa
tra, de aceleași dimensiuni, 
și sub același acoperiș cu 
precedenta o întrece în 
murdărie. Și, ca un contrast 
ironic, grajdurile și remize
le din spate sînt cochet de 
bine întreținute".

Și în acea vreme sus, în 
vîrful piramidei, se incheiau 
tranzacții de milioane ; 
cumpărarea unui prim mi
nistru român de către mag
nații petrolului costa, după 
aprecierea ziarului „Welt 
am Montag", un „fleac" de 
20 000 de lire sterline, iar 
monopolurile străine în cap 
cu cele petroliere, batjoco
reau înseși noțiunile de in
dependență și suveranita
tea națională și scoteau 
țara la mezat.

Dar istoria petrolului ro

Pe o întinsă parte a globului, istoria actuală 
a petrolului reprezintă nu numai continuarea 
unei tragedii a trecutului, ci constituie ea în
săși o tragedie a zilelor noastre. Cortegiile de 
limuzine cu caroserii sclipitoare care inundă ar
terele marilor capitale occidentale ; uriașele cva- 
drimotoare care-și iau zborul de pe aerodromuri 
eu trafic amețitor, transportind anual milioane 
de pasageri; combinatele petrochimiei aparți- 
nînd trusturilor capitaliste și revărsînd pe piață 
o gamă largă de produse — toate acestea sînt 
puse în mișcare pentru că la mii de kilometri 
depărtare se extrage petrol din țări sărace, men
ținute într-o stare de jalnică înapoiere, în să
răcie și ignoranță. Petrolul continuă să rămînă 
— atît timp cît dăinuie imperialismul — prea 
puțin o sursă de fericire cît un blestem pentru 
popoarele înrobite.

L. NITESCU

paniilor sale, obține un clș- 
tig de peste 600 000 000 de 
dolari, o cifrâ aproape 
egală fealizînd-o „Royal 
Dutch-Shell'.

mânesc a însemnat tot
odată și lupta plină de ab
negație a muncitorilor pe
troliști, detașament impor
tant al clasei noastre 
muncitoare, a însemnat e- 
popeea luptelor din 1932— 
1933, conduse de partid — 
impresionantă manifestare 
de combătivitate și eroism 
proletar pentru apărarea 
intereselor maselor proleta
re, a libertății poporului 
român.

★

Toate paginile întuneca
te ale istoriei petrolului 
s-au scris în numele „sfin
telor" drepturi ale imperia
lismului. Dar această isto
rie a început să cunoască 
și alte pagini. In zilele 
noastre au ieșit defini
tiv din sfera de acțiune a 
monopolurilor petroliere re
sursele țărilor socialiste; în 
ultimii ani și statele în curs 
de dezvoltare, pe teritoriul 
cărora se află peste nouă 
zecimi din rezervele de pe
trol ale lumii capitaliste, 
au obținut succese impor
tante pe linia consolidării 
independenței lor politice 
și economice.

Crearea în anul 1960 a 
Organizației țărilor expor
tatoare de petro] (O.P.E.C. 
— Organisation of Petro
leum Exporting Countries), 
de către Irak, Iran. Arabia 
Saudită, Kuweit și Vene
zuela a marcat pentru sta
tele în curs de dezvoltare 
producătoare de petrol un 
pas înainte în lupta pentru 
suveranitatea lor economi
că. Ulterior aceste; organi
zații i s-au alăturat Katar, 
Indonezia și Libia. Deși 
O.P.E.C.-ul nu a reușit încă 
să smulgă cartelului inter
național al petrolului con
cesii substanțiale, însăși 
crearea acestei organiza
ții constituie un semn al 
timpului.

D
e ce se cheamă 
magnetul... mag
net ? Pentru a 
afla un răspuns 

frebuie să călătorim pe 
cărările timpului înapoi 
în antichitate, în orașul 
Magnesia din Asia Mică. 
Situat într-o regiune bo
gată în minereuri cu în
sușirea de a atrage fie
rul, orașul și-a împrumu
tat numele acestora.

Oxidul de fier natural a 
fost botezat magnet lapis, 
adică piatră de Magnesia, 
de unde termenele mag
net și magnetism, care 
s-au încetățenit apoi în 
mai toate limbile globu
lui, supraviețuind secole
lor pînă în zilele noastre.

Să trecem peste cele 
două milenii de cercetări 
legate de însușirile mag
netului și peste epocala 
descoperire a busolei și 
să ne oprim în secolul 
XVII, cînd omul a făcut co- 
vîrșiloarea constatare că 
planeta lui, globul pămîn- 
tesc, este ea însăși un 
magnet gigantic.

Ca orice magnet, Pă
mîntul are doi poli și un 
cîmp magnetic, ale cărui 
linii de torță se întind de 
la un pol magnetic la ce
lălalt. Sîntem, așadar, în 
permanentă înconjurați 
de o forjă pe care noi n-o 
simjim. Acul busolei în 
schimb îi simte existenja, 
căci el se așează întot
deauna de-a lungul lini
ilor de forță ale uriașu
lui cîmp magnetic te
restru, indicînd direcția 
nord și sud. Aceasta a 
constituit de altfel prima 
dovadă a faptului că 
Terra este un magnet. Un 
amănunt important : polul 
nord magnetic se află în 
regiunea sudică, în An- 
tarctida, pe cînd polul 
sud magnetic în ținuturi
le nordice, în Arctica. De 
ce această inversare ? 
Din pricina unei confuzii 
de pe vremea cînd încă 
nu se știa că la magneți 
se atrag polii de semn 
contrar și nu cei de ace
lași semn. Ca să nu se 
schimbe, la străvechea 
busolă și la aparate, de
numirea polilor, s-a con
venit sa se considere nor
dul geografic al Pămîn- 
tului „Sudul magnetic" și 
sudul geografic „Nordul 
magnetic".

P
olii magnetici 
sînt într-o per
manentă mutare. 
Dacă în anul 

1831 polul sud magnetic 
este găsit de Ross pe 
peninsula Boothia Felix din 
Canada, Roald Amundsen 
îl descoperă în 1904 la o 
bună distanță NV de a- 
cest punct, iar în 1955 
pozijia lui este tocmai pe 
insulele Sverdrup. Fată 
de același an, 1831, Polul 
nord magnetic s-a mutat 
cu 550 km spre nord, fi
ind azi pe partea sudică 
a insulei Bathhurst.

Pentru multe generații 
de cercetători, cauzele 
magnetismului terestru au 
constituit o enigmă. De-a- 
bia în anii din urmă a- 
devărul a ieșit la iveală : 
cîmpul magnetic se cre
ează datorită mișcărilor 
ce se produc în nucleul 
Pămîntului, la o adîncime 
de 3 000 km. Aceste miș
cări generează curenți 
foarte puternici, iar cîm
purile magnetice create 
de aceștia reprezintă 
cîmpul magnetic teres
tru.

Cîmpul geomagnetic 
protejează Pămîntul îm
potriva particulelor încăr
cate emise de Soare și 
împotriva bombardamen
tului de radiații cosmice 
cu energii foarte mari. U- 
neori magnetismul ne a- 
duce însă și anumite ne
ajunsuri, cum sînt, de e- 
xemplu, furtunile magne
tice. Da, furtuni fără vînt, 
fără nori de praf și vîrte- 
juri, fără vuiet. Doar acul 
magnetizat ne indică pre
zența lor prin oscilații fu
ribunde, zvîcniri bruște'; 
prin incapacitatea de a a- 
r^a nordul și sudul. Cau- 
.W acestor uragane tăcu
te sînt în general efecte
le unei activități solare 
sporite, ale apariției de 
pete și erupfii solare. îna
intea Izbucnirii lor, apar 
strălucitoare aurore pola
re și, în timp ce ele au 
loc, se creează — prin 
inducție — curenfi elec
trici în scoarfa terestră. A- 
ceștia perturbă emisiunile 
de radio și de televiziu
ne, functionarea telegra
fului, iar cînd afing o in
tensitate mare, provoacă 
avarii în circuitele elec
trice.

Dar să revenim la au
rore I Aceste jocuri fer

mecătoare de lumini șl 
culori se produc la mari 
înălfimi. Aurorele polare 
se formează cu precăde
re într-o anumită zonă, 
care înconjoară planeta 
noastră la o distantă de 
20° de polul magnetic ; 
foarte rar, ele pot fi ob
servate în regiunile noa
stre și aproape niciodată 
în ținuturile tropicale sau 
ecuatoriale.

Strălucitoarele draperii 
și evantaie — roșii, gal
bene, verzi — constituia 
fenomene de luminiscen- 
fă, în care gazele rarefia
te din atmosferă înaltă 
sînt aduse în stare de ex
citație de corpusculil e- 
lecfrizafi, emiși de Soare. 
Fenomenul este aproape 
identic cu cel ce se pro
duce în tuburile fluores
cente ale reclamelor lumi
noase. Aurorele au putut 
fi reproduse și în labora
tor.

C
împul magnetic 
terestru este in
fluențat deopotri
vă de masele do 

minereuri magnetice, dis
tribuite în mod neuniform 
în straturile superioare ale 
scoarfei. Aceste așa-numi- 
te „anomalii magnetice' 
au fost observate la în
ceput din întîmplare, în 
urma comportării stranii a 
acului busolei. Curînd, 
prospecțiunea magnetică 
a devenit o metodă cu
rentă a geologilor. Pro
cedeul este pe cît de sim
plu, pe atît de ingenios. 
Aparatele folosite — mag- 
netometrele — sînt niște 
„balanfe’ care „cintăresc" 
cîmpul magnetic.

Au fost descoperite nu
meroase anomalii de mari 
proporții în R. P. Chine
ză, în sudul Africii, lîngă 
Capetown, în Canada și 
în Uniunea Sovietică. In 
regiunea orașului Bel
gorod se află un zăcă- 
mînt de 15—20 miliarde 
tone de minereu cu un 
conținut de 60 la sută 
fier, iar vestita anomalie 
de la Kursk este exploata
tă pe scară întinsă.

In fiecare punct al pă- 
mînlului, cîmpul magnetic 
are o anumită mărime și 
direcție, ambele variabi
le. Intensitatea se deter
mină prin măsurători, ca 
și declinafia, adică abafe- 
rea-acului busolei de la 
direc)ia nordului geogra
fic, deosebit de importan
tă pentru navigație. în 
momentul de fată, peste 
200 de stafii terestre, nu
meroase nave de cerce
tări și avioane fac măsu
rători pe baza cărora se 
întocmesc hărți geomag
netice.

înregistrarea sistemati
că a datelor privind Ma
rele Magnet are și o va
loare,.. isterică. S-a stabi
lit astfel, că în ultimul se
col, cîmpul magnetic a 
scăzut cu aproximativ 6 
la sută în intensitate și că 
își schimbă modul de 
distribufie.

B
azîndu-se pe fap
tul că anumite 
materiale supuse 
influentei tempe

raturilor înalte — lave vul
canice, cărămizi arse, cera
mică — primesc o magne- 
lizare permanentă, potrivit 
caracteristicilor cîmpului 
magnetic din vremea res
pectivă, oamenii de știin
ță au reușit să stabilească 
aceste caracteristici pen
tru diferite epoci. Studiul 
unor argile diri Noua An
glie, dafînd din perioade
le glaciare a permis cu
noașterea cîmpului mag
netic chiar și din acele 
vremuri îndepărtate. Cu- 
noscînd perioada în care 
liniile cîmpului magnetic 
se aflau într-o anumită 
pozifie, arheologii au pu
tui determina, cu destulă 
precizie, vechimea unor 
obiecte „coapte" — in 
special cărămizi figurine 
și vase de pămînt ars.

Metoda are însă o în
trebuințare și mai intere
santă. Cu ajutorul ei se 
pot nu numai data, ci șl 
descoperi piese arheolo
gice. Dacă undeva în a- 
dîncul pămîntului există 
obiecte din ceramică sau 
cărămizi arse, cîmpul 
magnetic din locul respec
tiv este mai mare decît 
cel al terenului înconju
rător și magnefometrul 
poate dezvălui noul șan
tier arheologic.

Cercetările asupra mag
netismului terestru conti
nuă. Știinfa destramă 
treptat fainele milenare 
ale pietrei din Magnesia 
și îmbogăfeșfe imaginea 
lumii în care trăim.

Radu NOR
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• Cu prilejul zilei de 24 ianuarie, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- covei, a vorbit luni seară la televiziune despre : „O dată memorabilă în istoria poporului nostru — Unirea Principatelor Române".
• La fostul pichet de graniță numărul 47, situat în 

Piața Unirii din Focșani, care despărțea Țara Româ
nească și Moldova, a avut loc ieri o adunare publică, 
la care au luat parte peste 15 000 oameni ai muncii.
Printre cei prezenți se aflau țărani cooperatori din 
comuna Cîmpuri — satul lui Moș Ion Roată — pre
cum și din numeroase comune și sate din regiunile 
Galați, Bacău și Ploiești. în centrul pieței s-a aprins 
simbolic o uriașă torță. S-au aprins, de asemenea, 
lampioanele care delimitau acum 107 ani granițele 
celor două țări surori. Seara, în piață, s-a încins o 
imensă Horă a Unirii.

• Au început lucrările de construcție a liniei elec
trice aeriene de 220 kilovolți Ișalnița—Bechet, în lun
gime de circa 80 km. • Duminică, a- proximativ 2 000 de vînători (oameni ai muncii bucureșteni) au ieșit la vînătoare de iepuri și fazani. Bilanțul ? O grupă de la filiala „30 Decembrie" a vînat pe terenul de lîngă Crevedia 121 de iepuri. Altă grupă a împușcat 125 de iepuri pe un teren din a- propierea Feteș- tiului.

Sini și pescari

care prind pește
Foto s M. Andreescu

TURNEUL TEATRULUI DE STAT DIN TG. MUREȘLuni și-a început seria spectacolelor în Capitală colectivul secției maghiare a Teatrului de stat din Tg. Mureș. La Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra", Teatrul de Comedie și Teatrul Național „I. L. Cara- giale" — artiștii din Tg. Mureș vor prezenta pînă la 27 ianuarie șase spectacole. Repertoriul lor cuprinde o piesă originală, „Cuibul Familiei", creația unui scriitor din localitate, Szabo Lajos, și două lucrări de seamă din dramaturgia universală : „Unchiul Vania" de A. P. Cehov și „Un tramvai numit dorință" de Tennessee Williams.
® în sala Teatrului Național din Cluj a avut loc ieri 

după-amiâză o adunare publică consacrată aniversării 
a 107 ani de la Unirea Principatelor. A vorbit acade
micianul Constantin Daicoviciu despre „Unirea Prin
cipatelor, eveniment de seamă în formarea statului 
național român". A urmat un program literar-mu- 
zical.• La Autobaza de transporturi din Luduș a fost terminată construirea unei stații moderne de întreținut și reparat autocamioane, cu o hală de aproape 1 700 m p.® La Fabrica de conserve Buftea, regiunea București, a început organizarea șantierului pentru construirea unei secții de paste de tomate cu o capacitate de 1 000 tone anual.® Aproape 1 000 de studenți din Cluj își vor petrece vacanța de iarnă la Sinaia, Bușteni, Predeal, Tușnad, Izvoarele și în alte localități.

® în sălile Expoziției permanente de arhivistică și 
în sălile muzeului memorial „Gh. Tattarescu" sînt 
deschise două expoziții închinate Unirii cu documente

în original, material iconografic (fotografii de epocă, 
stampe, și gravuri, cărți, broșuri, ziare, picturi).

A apărut pri
mul număr din 
„Amfiteatru", re
vistă literară și 
artistică editată 
de Uniunea aso
ciațiilor studen
ților din Repu
blica Socialistă 
România. Primul 
număr conține 
pagini omagiale 
dedicate zilei de 
24 Ianuarie. Sînt 
publicate, de a- 
semenea, versuri 
și proză origi
nală semnate de 
studenți. Revista 
mai găzduiește 
în coloanele sale 
amintiri din stu
denție ale unor 
personalități ale
culturii noastre, cronici literare, teatrale și cinemato
grafice, dialoguri plastice, precum și o pagină de 
umor.® Pe un teren în pantă, între Craiova și Filiași, va fi creată anul acesta una dintre cele mai frumoase podgorii din Oltenia. Peste 2 000 de hectare vor fi plantate cu soiuri renumite de struguri.

• Unitățile aparținînd Ministerului Economiei Fo
restiere au fost dotate în acest an cu 50 noi autoca
mioane, 16 autoutilitare, 4 rulouri compresoare pen
tru construcția de drumuri forestiere etc.

• A sosit în țara noastră violonista Ayla Erduran 
(Turcia) care va susține împreună cu pianistul Roger 
Aubert (Elveția) mîine, în sala mică a Palatului, un 
recital. Artista va mai da două concerte în Capitală, 
la 29 și 30 ianuarie, și alte două concerte la Cluj.

SPORT
DIN NOU

LA HOCHEIUltima etapă a campionatului republican de hochei pe gheață începe astăzi pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală. Programul zilei este următorul: Steaua — Tîrnava Odor- hei (ora 9); Știința București — Știința Cluj (ora 17); Dinamo București — Voința Miercurea Ciuc (ora 19).
ȘTIRI

DE PESTE HOTARE
ȘAH. In runda a Vl-a a turneului 

international de la Beverwijk repre
zentantele României. Alexandra 
Nicolau și Ellsabeta Polihroniade, 
au obținut victorii la Malypetrova 
Si. respectiv, R. Jovanovici. Alte re
zultate ■ Litnianowicz—Timmer 1 —0: 
Chaude de Silans —Karakas remiză. 
Celelalte partide s-au întrerupt. In 
clasament conduce Nicolau cu 5 
puncte, urmată de K Jovanovici 
(Iugoslavia) — 3 (2), Chaude de 
Silans (Franța), Karakas (Ungaria) 
și Vreeken (Olanda) 3.

în turneul maeștrilor G'nitescu a 
pierdut la liderul clasamentului, 
Vesterlnen Iar Nona Gaprindașvili 
l-a învins pe Șandor Cu rezultat de 
remiză s-au încheiat partidele Kra- 
mer-Beni , Smederevac-Ree ; Gere- 
ben-Waltemathe, iar Ostoici și Jong- 
sma au întrerupt Clasamentul după 
șase runde : Vesterinen (Finlanda)— 
4,5 puncte i 2—3 , Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Smederevac (Iugoslavia) 
—3.51 4—6 Ghitescu. Ostoici (Iugo
slavia) și Ree (Olanda) —3 (2) punc- 

- te fiecare.

HANDBAL. Tradiționalul turneu 
international masculin organizat de 
clubul „Polizai" din K61n a fost 
cîștigat de echipa Dinamo Bucu
rești. Handbaliștil români au demon
strat — după cum transmite comen
tatorul agenției SID — o măiestrie 
deosebită, care a impresionat pe cei 
peste 3 50t) de spectatori. învingă
torii au dispus. în ordine, de for
mațiile ..Duren 99” cu 8—4, „ASSP 
Paris" cu 11—3 (în serii) și de „SV 
Berlin 1892“ cu 9—6 (în finală),.

PATINAJ. Cu prilejul unui con
curs de patinaj viteză desfășurat la 
Inzell (Bavaria), patinatorul vest- 
german Erhard Keller a parcurs dis
tanta de 1 000 m în 1 '22 "44/100, sta
bilind un nou record mondial. Ve
chiul record era de T22”48/100 si 
aparținea sovieticului Evghenie 
Grișin.

VOLEI. în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" (mas
culin) s-au disputat două noi întîl- 
niri, încheiate cu următoarele rezul
tate : „Asniers Sports" (Franța) 
„Mirilor Pemik" (Bulgaria) 3—2. în
vingători în primul joc cu 3—1 vo
leibaliștii bulgari s-au calificat pen
tru turul următor al competiției i 
U.S.C. Munster (R.F. Germană) — 
A.Z. Varșovia 0—3. (Jocul retur va 
avea loc la Varșovia, la 13 februa
rie).

BASCHET. La Vicenza (Italia) s-a 
disputat meciul feminir „Porto Rico 
Vicenza" „Slavia Sofia", contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni". Baschet
balistele bulgare au învins cu 86—66 
(49—33).

ESTE ASIGURATĂ ASISTENȚA TEHNICĂ 
ÎN TOATE SCHIMBURILE?

buri și, pe această bază, să se ia In 
cel mai scurt timp măsurile necesare 
pentru o judicioasă repartizare a ca
drelor tehnico-inglnerești pe foaie 
schimburile, în raport cu cerințele 
reale ale producției. Se cuvine, totodată, ca organizațiile de partid să nu admită nici un fel de concesii cînd e vorba de respectarea acestei laturi a disciplinei economice —

întărirea asistenței tehnice în toate schimburile, în toate secțiile, la toate locurile de muncă, pentru ca producția întreprinderilor să se desfășoare ritmic, într-o cadență susținută.(Anchetă realizată de Constantin 
CÂPRARU, loan VLANGA, Gheor- 
ghe BALTĂ, corespondenți ai „Scînteii").

(Urmare din pag. I-a)repartizate judicios. Din 84 de Ingi
neri, 49 sînt încadrafl în diverse ser
vicii fehnico-adminlstrative și numai 
35 în secții, iar din aceștia doar 8 
lucrează în schimburi.

Exploatarea minieră

Baia SprieIn ultimii ani, exploatării miniere Baia Sprie i s-au repartizat mai mulți ingineri și tehnicieni cu o înaltă calificare. Totuși, asistenta 
tehnică în subteran — acolo unde 
se realizează producția — este asi
gurată, practic, doar în schimbul I. Din 19 ingineri, 5 lucrează e- fectiv în subteran pe schimburi. Doi dintre aceștia sînt insă dispeceri, astfel că numai 3 ingineri se ocupă nemijlocit de problemele tehnice ale extracției în subteran. Dar nici aceștia din urmă nu conduc efectiv activitatea sectoarelor. Ei au terminat de curînd sta-, giatura și lucrează sub conducerea unor maiștri cu experiență. Concluzia : nici unul dintre cele 6 
sectoare din subteran nu este con
dus de ingineri, deși nevoile pro
ducției cer acest lucru cu stringență. Nu e de mirare că, anul trecut, la exploatarea minieră Baia Sprie, productivitatea muncii a înregistrat variații mari de la un schimb la altul, că această unitate și-a îndeplinit planul pe 1965 la productivitatea muncii în proporție de numai 96,8 la sută.Ce fac ceilalți ingineri9 Nu e greu de precizat. Toate serviciile de la suprafață sînt conduse de către un inginer. Firește, ei coboară, din cînd în cînd. și în mină. Există chiar un grafic pe baza căruia. o dată sau de două ori pe lună, ei intră în mină și în schimburile II și III. Acordă însă a- 
cești ingineri asistență tehnică echi
pelor și brigăzilor de mineri, îi a- 
jută în organizarea producției și n- 
plicarea unor metode înaintate de 
extracție ! Din păcate, la această întrebare nu se poate da un răspuns afirmativ. Iată ce ne-a relatat tov. WILHELM MĂGURAN, inginerul-șef al exploatării.

— Șefii diferitelor servicii — teh
nic, mecanic-șef, aeraj, control 
tehnic de calitate, planificarea și 
organizarea muncii — merg în 
subteran numai cu „probleme mari", 
care afectează direct serviciile ce le 
conduc. Ei nu sînt însă legați cu ni
mic de schimbul vizitat șl în conse
cință nici de producția realizată. De altfel, ei nu intervin operativ a- 
tunci cină constată neajunsuri. Și 
le notează și, in cel mai bun caz, 
le comunică dispecerului.Dacă nu lucrează în subteran, atunci cu ce se ocupă inginerii de aici ?

— în majoritatea lor, cadrele 
tehnico-inginerești întocmesc fel 
de fel de evidențe, statistici și rapoarte, care adeseori se cer in pa
ralel — ne-a răspuns interlocutorul.Am aflat apoi că aceste evidențe se fac zilnic și la trustul minier. Oare n-ar fi mai bine ca astfel de situații statistice să fie centralizate într-una singură, pe care să o întocmească un serviciu dotat cu mijloace moderne de calcul ?

Combinatul chimic

BorzeștiDin capul locului, am aflat că 
pentru toate secțiile combinatului, în 
schimburile II și III există un singur 
inginer dispecer.

— Am socotit că maiștrii sînt 
destul de bine pregătiți pentru a 
face față cerințelor producției în 
aceste schimburi — ne-a spus tov. SAVA COSTACHE, directorul general al combinatului. Ei sînt aju
tați de inginerul dispecer. De cu
rînd, am luat măsura ca în fiecare 
noapte să facă de serviciu un to
varăș din colectivul de conducere. 
A repartiza cîte un inginer pe fie
care schimb și pe fiecare secție ar 
însemna o risipă de cadre.Curios mod de a concepe organizarea asistenței tehnice! Din discuțiile avute cu dispecerul de servi
ciu s-a desprins că este peste pu
terile unui singur inginer să coor
doneze producția unul asemenea 
combinat. La dispecerat se primesc în fiecare noapte 500—600 telefoane din secții. Intr-un loc a- pare o defecțiune, intr-altul — o problemă tehnică ce depășește posibilitățile maiștrilor de schimb. Oricine își poate închipui că, practic, dispecerul de serviciu nu poate rezolva mare lucru.Se cuvine o precizare: în combinat sînt destui ingineri — peste 150. în fiecare secție lucrează cite 6—7 ingineri. Toți însă numai în schimbul I. Și dacă de producția din 
primul schimb răspund toji acești 
specialiști, este posibil oare ca două 
treimi din producția combinatului să 
tic lăsată numai pe seama unui sin
gur inginer! Cit de necesară este prezența unui inginer în fiecare schimb se poate vedea din următorul exemplu. în seara zilei de 17 ianuarie, la ora 21,30, a apărut o defecțiune tehnică, s-a spart un ventil de la conducta de apă rece din secția policlorură de vinii suspensie. Maistrul de serviciu, Filimon Șteorla, a fost nevoit să golească șapte reactoare, aruneînd latexul. în ajutorul lui a venit și maistrul Vasile Miclea. Dar defecțiunea tot n-a putut să fie remediată pînă nu a fost chemat de acasă inginerul Ștefan Curcăreanu. șeful instalației. Chiar dacă, după o oră și jumătate. defecțiunea a fost înlăturată, producția pierdută n-a mai putut să fie recuperată. Toate a- cestea ne determină să socotim că nu are dreptate directorul general al combinatului cînd afirmă că prin repartizarea inginerilor și în schimburile TI și III s-ar face o risipă de cadre.

★Din cele constatate cu prilejul anchetei se desprinde clar că nu în toate întreprinderile amintite s-au luat măsuri hotărîte peijtru a se asigura o permanentă asistență tehnică în tot timpul desfășurării procesului de producție. A- ceastă practică, de a tolera ca în schimburile II și III să nu lucreze ingineri și tehnicieni cu înaltă pregătire de specialitate este cu atît mai inadmisibilă cu cît s-a văzut că lipsa de asistență tehnică activă constituie o' frînă în menținerea u- nui ritmțțviu de lucru, în creșterea volumului producției și productivității muncii, în ridicarea calității produselor Iată de ce se im
pune ca în fiecare întreprindere 
să se întocmească neîntîrziat a- 
naiize temeinice și studii comparati
ve privind nivelul îndeplinirii indi
catorilor de plan în cele trei schim

Perspective rurale inedite
(Urmare din pag. D

ritmurilor impunînd ridicarea și 
înțelegerea lor la scara realității. 
Dar, odată trecut acest prag, te 
răsplătesc priveliști inedite: ale 
satului românesc de mîine.

Văzute alteîndva, intr-un ceas 
anterior al istoriei, ar fi părut ima
gini utopice, produse ale unei pa
lete iluministe. După cum, tot ast
fel ar fi fost considerată prezența 
arhitectului în lumea satului. Ce-ar 
fi avut de făcut acolo ? Să-și fi 
dus ulciorul la izvoarele de nese
cată inspirație ale artei populare 
durate în piatra sau în lemnul gos
podăriei țărănești. Dar intervenția 
sa pe vasta planșetă a spațiului 
rural, aplicarea unei concepții cla
re, sistematice, de civilizație mo
dernă ? Iată o preocupare ce nu 
putea fi măcar întrevăzută, din 
pricini materiale bine știute în 
viața de odinioară a satului.

Proiectele cristalizate acum nu-și 
trag inspirația dintr-un „va fi" 
ipotetic, ci prefigurează linii de 
sistematizare în prelungirea fi
rească, necesară a operei de con
strucție care dă una dintre măsu
rile cele mai dinamice ale satului 
contemporan. Se schițează cu tuș 
proaspăt, în perspectiva dezvoltării 
economice și sociale, a cerințelor 
multiple impulsionate de ritmul 
vieții cooperatiste. Penița, urmînd 
rigorile științifice ale temei de sis
tematizare. înregistrează noțiuni 
ca : „dotări social-culturale", „re

țele tehnico-edilitare", „centre ci
vice sătești".

Cum construim ? Și cum înca
drăm ceea ce construim în ansam
blul civilizației socialiste ce-și taie 
drum și la sate ? Aproape o ju
mătate de milion de case țărănești 
construite în ultimii șase ani; mii 
și zeci de mii de construcții desti
nate producției agricole ; electrifi
care, mecanizare; școli, că
mine culturale, magazine, dispen
sare ; trăsături ale noilor forme 
și cerințe de viață apărute în 
străvechea vatră a satului, pe 
ulițe devenite pe alocuri parcă 
strimte — iată elemente care răsar 
continuu pe vasta planșetă rurală. 
Iar ele solicită creației arhitectu
rale nu oarecare detalii, ci sinteze 
raționale și inspirate, la un cu to
tul alt nivel decît simpla aliniere 
geometrică a caselor.

„Client" al arhitecturii, satul im
pune în aceste condiții și o altă 
cotă calitativă, de concepție, decît 
cea reprezentată prin soluția cî- 
torva proiecte-tip, a unor scheme sărace, depășite, care ar duce la 
mult criticatele tendințe de unifor
mizare, Interesantul „concurs de 
idei" văzut, la Casa arhitectului 
marchează, desigur, doar un în
ceput dintr-o varietate de viziuni. 
Ele au avantajul de a beneficia ar
tisticește de marea, varietate a ar
hitecturii populare, constituite de-a 
lungul veacurilor, care dă acel 
farmec propriu peisajului româ
nesc.

România pe agenda 
culturală internațională

(Urmare din pag. I)

noastră. Fost membru al Acade
miei Române și al Academiei de 
Științe din Paris, profesor la Uni
versitatea din București. Emanoil 
Teodorescu a desfășurat o prodi
gioasă activitate științifică și di
dactică. Ca și David Emmanuel în 
matematică, Emanoil Teodorescu a 
fost, în specialitatea sa, un pionier, 
un pedagog de seamă și un mare 
om de știință. Lucrările sale con
sacrate algelor și influenței lumi
nii asupra formei și structurii orga
nelor plantelor, urmărite pe grupuri 
mari de plante din regnul vegetal, 
constituie o contribuție de seamă a 
școlii române la progresul fiziolo
giei vegetale.

La 13 iulie se împlinesc 50 
de ani de la încetarea din 
viață a marelui chimist român Ni
colae Teclu (1838—1916). Absolvent 
al Academiei de arte frumoase din 
Berlin, secția de arhitectură, Nico- 
lae Teclu reia studiile universitare 
de la început, la Viena, unde stu
diază chimia cu deosebit succes. 
După ce lucrează un timp ca asis
tent la fostul său profesor, Nicolae 
Teclu este numit profesor de chimie 
la Academia de Comerț din Viena. 
în 1879 este ales membru al Aca
demiei Române. Preocupat în mod 
permanent de latura aplicativă a 
chimiei, Nicolae Teclu a desfășurat 
o bogată activitate științifică con

sacrată, într-o primă perioadă, u- 
nor probleme de chimie anorgani
că, iar mai tîrziu fenomenului arde
rii și tehnologiei hîrtiei. Tot el a 
descoperit unele procedee pentru 
citirea semnelor imprimate pe hîr- 
tii care au suferit carbonizări tota
le sau parțiale. Tot lui Teclu i se 
datorește faimosul bec care-i poar
tă numele și care a fost introdus în 
mai toate laboratoarele din lume, 
în locul becului Bunsen.

O altă figură proeminentă a știin
ței românești, de la a cărui naștere 
se împlinesc 100 de ani la 31 iulie 
1966, este marele astronom Nicolae 
Coculescu (1866—1952) El a fost 
profesor de astronomie și geodezie 
la Universitatea din București și a 
fondat, în 1908. Observatorul astro
nomic din București Numele său a 
rămas legat de cercetările impor
tante pe care le-a efectuat în do
meniul mecanicii cerești, privind 
îndeosebi calculul perturbațiilor 
planetare.

în domeniul artei, UNESCO reco
mandă comemorarea împlinirii, la 
28 iulie, a 50 de ani de la moartea 
marelui pictor român Ștefan Lu- 
chian (1868—1916). Deși se intitula, 
modest, elev al lui Nicolae Grigo- 
rescu („Tot ce știu am învățat de 
la Grigorescu"), Ștefan Luchian s-a 
afirmat de la început ca o perso
nalitate originală, ca un inovator, 
ca un maestru autentic.

întocmai ca și marele său înain-
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Corespon d ență din Belgrad

„CE ESTE OMUL?"
Aceasta e întrebarea la care 

au fost invitați să răspundă prin 
intermediul aparatului fotografic 
1 200 de fotoreporteri din circa 30 
de țări. S-a adunat astfel un nu
măr impresionant de fotografii; 
dintre acestea au fost selecțio
nate 555 care, grupate tema
tic, au dat naștere expoziției de 
fotografii „Ce este omul', deschi
să în prezent la Muzeul de Artă 
Aplicată din Belgrad.

Intenția organizatorilor (cum 
rezultă și din imagini) a fost de 
a ilustra unele probleme impor
tante care afectează încă socie
tatea umană (războiul, foametea, 
bolile, înapoierea și sărăcia), a- 
ducînd în centrul atenției omul 
cu toată gama lui de simțăminte.

Imaginile sînt de o mare varie
tate. Unele prezintă pur și sim
plu figuri de oameni — de toate 
rasele, de cele mai felurite con
vingeri politice sau credințe reli
gioase — sugerînd că pretutin
deni, în pofida acestor deosebiri, 
oamenii sînt aceiași. Există însă 
țări în care anumite bariere sepa
ră unele categorii de oa
meni, lezîndu-le dreptul la o 
viață demnă. Sînt înfățișate as
pecte din viața oamenilor de cu
loare din S.U.A., represiuni în
dreptate împotriva lor, negrii a- 
tacați cu bastoane de cauciuc, 
urmăriți cu crini polițiști etc. (fo
tografii semnate de Charles Moor, 
S.U.A.). Dar mai există și alte ba
riere. Unele imagini prezintă as
pecte ale celei mai crunte sără
cii în care se zbat milioane de 
oameni, altele ilustrează luxul 
magnaților și plictisul snobilor: 
lucrarea lui Werner Bischof (El
veția) — o femeie purtind în brațe 
un copil cu trup costeliv și im- 
plorînd mila trecătorilor, este așe

zată lîngă o alta reprezentînd un 
grup de femei care poartă dia
mante și coliere a căror valoare 
ar putea asigura existența unei 
familii pe o viață întreagă (lu
crarea lui Max Scheier).

Cît de greu se naște puiul de 
om 1 Și apoi cîtă grijă trebuie 
pentru a-1 crește și a-1 trece prin 
neajunsurile vieții. O vedem pe 
mamă veghind somnul copilului; 
o vedem îngrijorată atunci cînd 
este bolnav; o vedem învățîn- 
du-1 să facă primii pași, să scrie 
prima literă ș.a.m.d. Dar...

...într-un cimitir din Vietnamul 
de sud, femei și fete plîng la mor
mintele celor dragi: fii, soți, iu
biți, frați. Alături, o mamă din 
S.U.A. cu fotografia fiului ei în 
mînă, întreabă din ochi pe cei 
care s-au întors în permisie : oare 
nu l-ați văzut, oare mai trăiește 7 
O femeie cu un copil în brațe își 
așteaptă soțul. O tînără — logod
nicul. Pe fața unei fetițe curg la
crimi. De ce plîng copiii ? De ce 
plîng mamele ? De ce plîng so
țiile ? De ce plîng logodnicele ? 
Expoziția constituie o chemare : 
opriți mîna agresorilor 1 O suge
rează de altfel și imaginea mitin
gului din Trafalgar Square din 
Londra, sau aceea înfățișînd un 
grup de tineri care, după o de
monstrație de protest împotriva 
războiului, s-au așezat pe calda- 
lîmul unei străzi.

Fotografii, fotografii... Laolaltă, 
ele constituie un mijloc de comu
nicare și de cunoaștere între oa
meni ; ele îndeamnă la luptă 
pentru o lume a dreptății sociale 
și a păcii între popoare, o lume 
în care drepturile legitime și aspi
rațiile tuturor oamenilor să-și gă
sească împlinirea.

i N. PLOPEANU

Cbrespondență Londra

CONCURENȚA LA CONCURS
Dezamăgire și indignare — aces

tea sînt sentimentele predominante 
în capitala Marii Britanii față de re
zultatele concursului automobilistic 
de la Monte Carlo. într-adevăr, 
după ce au condus tot timpul și au 
ocupat primele locuri în ceea ce 
era denumit „una din cele mai cla
re victorii din istoria rally-ului* 
(Guardian), toate mașinile britanice 
clasate pe locurile 1, 2, 3 și 4 au 
fost descalificate. Victoria a revenit 
astfel unor automobile franceze și 
italiene — „Citroen" și „Lancia".

Motivele acestei surprinzătoare 
descalificări, așa cum au fost in
vocate de arbitri : încălcarea regu
lilor privind sistemul de luminare 
a farurilor. Lumea se întreabă de 
ce s-a așteptat încheierea cursei 
pentru a se pronunța descalifica
rea ?

Micile amănunte tehnice la care 
se referă regulamentul concursului 
eu constituit de multe ori obiectul 
controverselor dintre concurent! în 
istoria acestui rally. Niciodată însă 
un asemenea detaliu, considerat to

tuși nesemnificativ, nu a prejudiciat 
asupra performanței înregistrate. 
Presa britanică explică aseme
nea fricțiuni mai puțin prin 
rivalitatea sportivă și mai mult prin 
cea comercială dintre marile 
firme producătoare de automobile. 
Un asemenea concurs, mai a- 
les în condițiile grele ale iernii, 
constituie pentru o firmă prilejul u- 
nei excelente publicități și, bineîn
țeles, al unei creșteri a vînzărilor.

In ultimii ani, automobilele bri
tanice au înregistrat victorii răsu
nătoare, depășind aproape în mod 
regulat firmele concurente. Perfor
mantele cele mai bune aparțin mi
cilor dar robustelor „Mini-Cooper*, 
fabricate de cea mai mare firmă bri
tanică, B.M.C., sau Hillman Imp., 
Ford-Cortina, Rover 2 000. Pătrun
derea automobilelor britanice pe 
piefele vesf-europene a alarmat fir
mele concurente, iar cele petrecute 
la Monte Carlo nu constituie decît 
un nou simptom al unei vechi riva
lități. Liviu RODESCU

taș, Nicolae Grigorescu, Ștefan Lu
chian și-a găsit cea mai puternică 
sursă de inspirație în viața de 
muncă a poporului în mijlocul că
ruia a trăit, în peisajul neasemuit 
de frumos al țării noastre. In scurta 
sa viață. Ștefan Luchian a reușit 
să desfășoare o bogată activitate 
artistică. Desăvîrșit realist în por
tretele sale, în special în celebrul 
său autoportret. Ștefan Luchian 
atinge culmi de vibrantă poezie în 
peisagiile realizate, dar mai ales 
în neuitatele sale flori.

La 8 septembrie 1966 se împlinesc 
100 de ani de la nașterea mare
lui clasic român George Coș- 
buc (1866—1916). In atmosfera tur
bure, cețoasă, a perioadei imediat 
următoare lui Eminescu, în golul 
imens lăsat de marele poet și pe 
care urmașii săi încercau zadar
nic să-l umple, poezia tînărului 
poet transilvănean, George Coș- 
buc, apărea ca un suflu înnoitor, 
atît prin inspirația sa directă din 
viața satului, cît și prin vigoarea 
exprimării și frumusețea desăvîr- 
sită a limbii. In evoluția limbii li
terare și a versului, de la Emi
nescu la Arghezi, la jumătatea 
drumului, se află singuraticul 
George Coșbuc, în veșnică încer
care de înnoire. Membru post
mortem al Academiei Republicii So
cialiste România, George Coșbuc a 
desfășurat și o bogată activitate de 
traduceri din literatura universală 
(Odiseea Eneida. Divina Comedie).

Este inclusă în calendarul 
UNESCO comemorarea, la 2 no
iembrie, a 150 de ani de la moartea 
lui Gheorghe Șincai (1753—1816) 
mqTe istoric și filolog, una dintre fi
gurile de seamă care au contribuit 
la renașterea culturii românești. 
Elev al celebrului colegiu „De 
propaganda Fide' din Roma, doc
tor în teologie și în filosofie, Gheor

ghe Șincai își îndreaptă repede a- 
tenția spre studiul istoriei, în care 
căuta argumente pentru emancipa
rea propriului său popor, pentru 
deșteptarea conștiinței sale națio
nale, pentru eliberarea sa politică. 
In lumea bibliotecilor, Șincai înce
pe o muncă perseverentă de adu
nare a unui material menit să al
cătuiască baza unei mari construc
ții istorice „Aici (în Viena)... zi și 
noapte am citit cărți ca să pot scrie 
cum se cuvine istoria Daciei", măr
turisește e) însuși mai tîrziu.

Șt astfel apare vasta construcție, 
în trei volume : „Hronicul românilor 
și a mai multor neamuri...", care 
este, după aprecierea lui Nicolae 
Iorga, „o culegere de izvoare din 
cele mai îmbelșugate", a cărei in
formație „ne uimește uneori".

Printre evenimentele marcante, a 
căror aniversare este recomandată 
în calendarul UNESCO pentru 
1966 se menționează împlinirea a 
100 de ani de la îniiințarea Socie
tății Academice Române, în pre
zent Academia Republicii Socialiste 
România De asemenea, se reco
mandă aniversarea a 500 de ani de 
la data (10 iulie 1466) cînd Ștefan 
cel Mare a început zidirea mînăsti- 
rii Putna, monument celebru prin ar
hitectura sa și prin tezaurul său de 
artă feudală românească.

După cum se vede din această 
rapidă enumerare, în calendarul 
aniversărilor UNESCO pe 1966, 
România ocupă un loc important, 
mărturie a unor contribuții de sea
mă în cultura și arta universală, 
dar și semn concret al unui perma
nent și impresionant potențial crea
tor al poporului nostru care, în 
condițiile excepționale create as
tăzi de statul român, va fi sursa 
unor realizări și mai bogate, și 
mai valoroase, mărind astfel con
tinuu patrimoniul științei și artei 
universale.
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Festivitatea de la Institutul

• NOI DEBARCĂRI DE TRUPE INTERVENȚIONISTE 
ÎN VIETNAMUL DE SUD ® Italia a cerut amînarea 
sesiunii Pieței comune ® GREVE ÎN GRECIA

„Antonio Gramsci"ROMA 24. — CorespondentulAgerpres transmite : Luni după- amiază a avut loc la Institutul „Antonio Gramsci" inaugurarea sălii de studiu „Pal- miro Togliatti", care conține manuscrise, declarații, scrisori ale acestuia, precum și cărți, manifeste și ziare din anii ilegalității, ai luptei împotriva fascismului și din ultima perioadă a vieții lui Togliatti.La festivitate au fost prezenți

membri ai Direcțiunii Partidului Comunist Italian, șefii delegațiilor străine care participă la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Italian, precum și personalități de seamă ale vieții politice și culturale italiene.A luat parte tovarășul Constantin Drăgan, conducătorul delegației Partidului Comunist Român, precum și ambasadorul Republicii Socialiste România în Italia, Mihai Marin.
VIETNAMUL DE SUD BOMBE EXPLODATE Moscova

încă 13 000 militari americaniHANOI 24 (Agerpres). — A- genția V.N.A. a transmis declarația Comisiei pentru relațiile externe a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, în care protestează împotriva noilor debarcări de trupe americane în Vietnamul de sud. în declarație se arată că la 18 ianuarie la baza militară Vung Tau au fost aduși încă 8 000 de soldați americani, iar la baza Chu Lai a debarcat un nou regiment de marinari americani pentru a extinde războiul în Vietnamul de sud. în felul acesta, în mai 
puțin de o lună au fost aduși în

debarcați
f

sud peste 13 000 deVietnamul de 
militari americani, numărul aces
tora depășind în prezent cifra de 
200 000.Referindu-se la faptul că a- ceste noi acte de agresiune coincid cu așa-numita „campanie de pace" americană, declarația a- rată că „atîta timp cît imperialiștii americani vor refuza să acționeze în conformitate cu Declarația din 22 martie 1965 a Frontului Național de Eliberare, poporul sud-vietnamez este ho- tărît să lupte cu arma în mînă pînă la victoria finală".

în R. D. Vietnam cu prilejul noului anHANOI 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., cu prilejul noului an care, potrivit tradiției, este stabilit în Vietnam după calendarul lunar, președintele Ho
Declarații care 
condamnă agresiuneaTIRANA 24 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.T.A., la Tirana a fost publicată Ministerului Afacerilor R. P. Albania, în care damnate cu hotărîre războiului în Vietnam și acțiunile imperialiștilor americani împotriva R. D. Vietnam. Poporul albanez și guvernul R. P. Albania își exprimă solidaritatea cu cauza dreaptă a eroicului popor vietnamez și sprijină întrutotul poziția Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud și a guvernului R. D. Vietnam.

★PNOM PENH 24 „Vietnamul trebuie vietnamezilor și nu a declarat la o recentă conferință de presă șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk. Re- ferindu-se la „ofensiva de pace" a guvernului S.U.A., el a afirmat că, în timp ce se întreprindea o asemenea acțiune, americanii au votat un nou buget de război și au continuat escaladarea cu scopul de a distruge Vietnamul. Singura cale de rezolvare a problemei vietnameze, a spus șeful statului cambodgian, nu poate să fie decît retragerea forțelor armate americane din Vietnam, evacuarea bazelor militare, precum și încetarea imixtiunii în treburile interne ale Vietnamului de sud.

declarația Externe al sînt con- extinderea

(Agerpres). — să aparțină americanilor",

LA NICOSIA
NICOSIA 24 (Agerpres).— După incidentul care a avut loc sîmbătă seara în regiunea Kyrenia, în timpul căruia au fost înregistrate ciocniri între ciprioții greci și turci, , un nou fapt petrecut în cursul nopții de sîmbătă spre duminică a readus în actualitate problema cipriotă. în capitala Ciprului. în cartierul locuit de ciprioții greci, au avut loc, la scurte timp, două puternice au provocat avarii Ministrul de interneGeorghadjis, a dat publicității o declarație subliniind că „exploziile unor bombe cu acțiune întîrziată la Nicosia sînt opera unor elemente iresponsabile aflate în solda unor puteri străine".

intervale de explozii dare unor clădiri, al Ciprului,

Atena: Se extinde
mișcarea grevistă

Un simplu „accident'?

Și Min și vicepreședintele Ton Duc Thang au vizitat unități ale Armatei populare vietnameze, un număr de familii din capitala R. D. Vietnam, precum și o cooperativă agricolă de producție. Pretutindeni ei au fost primiți cu bucurie. Membrii forțelor armate și ai cooperativei agricole de producție și-au exprimat hotărîrea de a lupta și a munci pentru înfrîngerea agresiunii imperialismului american, pentru apărarea și unificarea țării. Numeroase întreprinderi și familii ale oamenilor muncii au fost vizitate cu prilejul noului an de ceilalți conducători de partid și de stat.
★HANOI 24 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în dimineața zilei de 22 ianuarie forțele armate din insula Bach Long Vi au dobo- rît un avion american dintr-o formație care a violat spațiul aerian al R. D. Vietnam.

ATENA 24 (Agerpres). — Luni dimineață au intrat în grevă 50 000 de lucrători și funcționari ai municipalităților și organelor comunale din întreaga țară. Activitatea celor 6 058 de primării și servicii comunale a fost în întregime paralizată. De aseme-, nea, au declarat grevă inginerii societății de telefoane. Concomitent, la Atena poliția a intervenit pentru împrăștierea unei' manifestații organizate de muncitorii din industria de construcții. Marți urmează să înceapă greva generală a muncitorilor brutari din întreaga țară. Toate aceste greve și manifestații au la bază revendicările acestor categorii de muncitori privind mărirea salariilor în raport cu creșterea prețurilor.

MOSCOVA 24. — Corespondentul Agerpres, Silviu Podină, transmite : Ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova, Nico- lae Guină, a oferit luni un cocteil în saloanele ambasadei, cu prilejul plecării sale definitive. Au participat K. T. Mazurov, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., S. B. Niazbekov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem ăl U.R.S.S., miniștri, mareșali ai Uniunii Sovietice, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de cultură, artă și știință, reprezentanți ai oamenilor muncii din Moscova, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Moscova, ziariști sovietici și străini.

De peste o săptămînă, opinia pu
blică urmărește evenimentele gene
rate de catastrofa care a avut loc la 
17 ianuarie deasupra teritoriului Spa
niei. După cum s-a mai anunțat, la 
acea dală, două avioane aparținînd 
forjelor militare aeriene ale S.U.A. 
s-au ciocnit, prăbușindu-se în apro
piere de localitatea Almeria. Din cei 
11 membri ai echipajului, numai pa
tru s-au putut salva cu parașuta.

Accidentul în sine nu ar fi atras a-

cală și opinia publică mondială, alar
mate de urmările pe care le-ar putea 
avea accidentul, folosind ca „argu
ment" faptul că în urma avariilor pre
cedente de acest gen „nu s-a pro
dus nici o catastrofă". Această decla- 
rajie vine în contradicjie flagrantă cu 
realitatea. Specialiștii exprimă părerea 
că una din încărcăturile nucleare s-a 
deteriorat în timpul accidentului, ema- 
nînd radiații. Intr-adevăr, medicii au 
constatat urme de radioactivitate în

4

Problema rhodessanâ
55 ÎNLĂTURAREA

REGIMULUI SMITH CERE MĂSURI HOTĂRÎTEU

luiseLONDRA 24 (Agerpres). — Lichidarea regimului ilegal al Smith din Rhodesia de sud poate face numai prin aplicareaunor măsuri hotărîte, se spune în declarația Comitetului Politic al Partidului Comunist din Marea Britanie, dată publicității în legătură cu convorbirile ce au avut loc între Beadle, președintele Curții Supreme a Rhodesiei, și conducătorii guvernului englez. Vizita lui Beadle, se subliniază în
■' ________ . ;

declarație, pare să indice pregătirea terenului în vederea tratativelor cu regimul lui Smith.Partidul comunist cere guvernului englez ca în vederea soluționării crizei rhodesiene să aplice sancțiuni aspre rasiștilor, să suspende Constituția din 1961, să întreprindă în comun cu statele a- fricane acțiuni militare, să instituie conducerea majorității pe baza unei constituții democratice și să renunțe la orice tratative, rupînd relațiile cu regimul Smith.
su.a. 53 la sută din buget
pentru scopuri militareWASHINGTON 24 (Agerpres). — Președintele Johnson a adresat luni Congresului american mesajul cu privire la bugetul S.U.A. pe anul fiscal 1966—1967. La capitolul cheltuieli se prevede suma de 112,8 miliarde dolari, iar la venituri suma de 111 miliarde dolari. Deficitul este prevăzut la 1,8 miliarde dolari. Acest buget, se spune în mesajul lui Johnson, urmărește să permită i Statelor Unite ale Ameri- cii să facă față angajamentelor loi pe plan extern și menținerii dezvoltării lor economice interne.Pentru cheltuielile militare este alocată suma de 60,5 miliarde dolari, ceea ce reprezintă 53 la sută din totalul cheltuielilor federale. Numai pentru cheltuielile speciale

legate de războiul din Vietnam se cere alocarea unei sume de 10,3 miliarde dolari.Cheltuielile de ordin social, cu toate că au crescut cu 5,3 miliarde dolari, se situează cu mult sub nivelul cheltuielilor prevăzute în alte scopuri. în raport cu bugetul de anul trecut, noul buget al S.U.A. înregistrează o reducere substanțială la capitolul cheltuieli pentru dezvoltarea agriculturii și comerțului. Președintele Johnson declară în mesajul său cu privire la buget că în cazul unei noi sporiri a cheltuielilor privind Vietnamul sau accentuării presiunilor inflaționiste, nu va ezita să ia măsurile necesare pentru a menține stabilitatea economică.

0 delegație de partid 
și guvernamentală 
cehoslovacă a plecat 
in R. P. PolonăPR AGA 24 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că la 24 ianuarie au plecat într-o vizită în R. P. Polonă A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, J. Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului R. slovace, și O. Simunek, ședințe al guvernului R. slovace.Delegația de partid și „ mentală cehoslovacă va avea convorbiri cu reprezentanți ai C.C. al P.M.U.P. șl ai guvernului R. P. Polone.

S. Ceho- vicepre- S. Ceho-guverna-

fenfia dacă nu e’ra implicat un ele
ment nou, deosebit de periculos : 
unul din avioane, un bombardier de 
tipul „B-52", avea la bord încărcătu
ră atomică. La început, autorităjile a- 
mericane „au păstrat", după cum re
marca agenjia „France Presse”, o re
zervă bănuitoare", cu alte cuvinte au 
căutat să ascundă în faja opiniei pu
blice că bombardierul era încărcat cu 
proiectile atomice. Ulterior însă, în- 
tr-un comunicat al comandamentului 
escadrilei a 16-a a forjelor aeriene ale 
S.U.A., se recunoștea că avionul pră
bușit era înzestrat cu „armament nu
clear neamorsaf".

Unităji militare americane și spa
niole, cu un efectiv de peste 1 000 de 
oarheni, au început o vastă operajie 
de recuperare a celor patru proiectile 
aflate la bordul Iui „B-52". Trei din
tre ele au fost găsite după patru zile 
de căutări. în depistarea celui de-al 
patrulea au fost angajate noi efective 
și mijloace de investigajie. După ce 
căutările pe uscat nu au dat rezul
tate, cercetările s-au extins și asupra 
unei zone marine pe o disfanjă de 20 
km depărtare de jărm. Ieri, agenfia 
„France Presse" anunja că în Marea 
Mediterană a fost localizat, la 9 km 
de locul ciocnirii celor două avioane, 
„un obiect radioactiv care se pare 
că este proiectilul pierdut*. „Obiec
tul" descoperit se află la mare adîn- 
cime, și abia după ce va fi cercetat 
mai deaproape, ceea ce necesită lu
crări care se anunfă dificile, se va 
putea stabili dacă este vorba în- 
fr-adevăr de proiectilul căutat.

Autorităjile americane și spaniole 
încearcă să liniștească populația lo-

organismul persoanelor participante 
la cercetările de recuperare a proiec
tilului. Pe de altă parte, se anunfă 
luarea unor „măsuri preventive’ — 
evacuarea populafiei din regiunea 
respectivă și obligativitatea controlu
lui medical amănunjit pentru toate 
persoanele care s-au atins de frag
mentele avioanelor prăbușite.

„Asigurările" americane, scrie zia
rul „Paris-Jour", „pot doar să intensi
fice alarmarea" deoarece „pericolul 
este mare și puternic". Populajia din 
regiunea unde s-a prăbușit avionul 
„B-52", precum și din alte regiuni ale 
Spaniei este îngrijorată, pe bună 
dreptate, de urmările pe care le-ar 
putea avea răspîndirea radiajiilor 
bombei americane. în cadrul a nu
meroase demonstrajii de protest care 
au avut loc în diferite regiuni ale 
Spaniei populajia și-a exprimat in
dignarea față de autorităjile militare 
care își permit să se joace cu focul, 
pericliiînd sănătatea a sute de mii de 
oameni.

Cazul avionului american prăbușit 
la 17 ianuarie depășește, prin impli
cațiile sale, cadrul unui simplu acci
dent. El demonstrează primejdia la 
care sînt expuse fările de ale căror 
teritorii pot dispune la bunul plac mi
litarii americani, avînd totodată im
plicații pentru cauza păcii. Unii co
mentatori se întreabă, pe drept cu- 
vînf, ce s-ar fi întîmplaf dacă proiec
tilele aflate la bordul Iui „B-52" ar fi 
fost „active" sau dacă, „din greșea
lă" avionul respectiv s-ar fi aflat în 
afara zonei „aliajilor" S.U.A. ?

Eugen IONESCU

BRUXELLES 24 (Agerpres). — La Bruxelles s-a anunțat luni după-amiază că guvernul italian 
a cerut oficial amînarea sesiunii 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune, care urma să aibă loc în capitala Belgiei la 28 și 29 ianuarie. Deocamdată, actualul președinte al Consiliului ministerial — burghez, luat niciCitind giei, agenția D.P.A. arată că gu
vernele Belgiei și Olandei și-ar 
fi manifestat dorința ca sesiunea

primul ministru luxem- Pierre Werner — nu a o hotărîre în acest sens, surse din capitala Bel-

Consiliului ministerial de la 
Bruxelles să nu fie amînată. De altfel, ministrul de externe olandez, Luns, a declarat ziariștilor că cei cinci parteneri ai Franței sînt dispuși să caute o soluție de compromis în problema votului majoritar, pe baza propunerilor prezentate de ministrul de externe belgian, Spaak, la ultima sesiune a Consiliului ministerial al Pieței comune. Luns consideră posibilă o nouă inițiativă a „celor cinci" privind problema principiului majorității.

Mm
Scufundător! militari americani 
cercetează apele Mediterane! 
in căutarea proiectilului ato

mic pierdut
(Telefoto : Agerpres — U.P.I.)

DISENSIUNILE PERSISTĂ PARIS DOSARUL BEN BARKA
La ora cînd apar a- 

ceste rînduri, e probabil 
că la palatul Quirinale 
președintele republicii, 
Saragat, să fi ajuns la o 
concluzie după cele pa
tru zile de ample con
sultări în vederea solu
ționării crizei guverna
mentale. în orice caz, se 
consideră că dimineața 
de azi va aduce o cla
rificare. Din declarațiile 
făcute presei de repre
zentanții partidelor coa
liției de centru stînga 
reiese că aceștia și-au 
exprimat dorința de a se 
păstra formula guverna
mentală anterioară, iar 
în funcția de prim-mi- 
nistru să fie desemnat 
Aldo Moro. In numele 
grupului parlamentar co
munist, Pietro Ingrao a 
declarat că aprecierea 
partidului comunist este 
absolut negativă și cri
tică față de coaliția de 
centru stînga.

în comentariile agen
țiilor de presă, ziarelor 
și televiziunh s-a men
ționat că ritmul consul
tărilor în vederea solu
ționării crizei a fost' deo
sebit de rapid. Aceasta 
nu înseamnă însă — re-

marca unul din acești 
comentatori — că toți 
norii s-au limpezit și co
rabia guvernamentală 
(după vechea formulă) 
ar putea naviga cu toate 
pînzele sus pe apele a- 
gitate ale coaliției.

Luările de poziție în
registrate în zilele crizei, 
atît din partea partide
lor fostei coaliții, cît și a 
opoziției, au confirmat 
existența unor serioase 
contradicții, care au ră
bufnit după o îndelungă 
mocnire, în rîndul aces
tei coaliții, precum și în 
sînul partidului demo- 
crat-creștin. Căci dacă 
votul negativ al parla
mentului asupra proiec
tului de lege privind în- 
vățămîntul preșcolar de 
stat a fost picătura care 
a făcut să se reverse pa
harul, cauzele crizei sînt 
mult mai profunde și ele 
privesc întreaga orientare 
a fostului guvern în do
meniul politicii interne șl 
internaționale.

Sfîrșltul anului trecut, 
dar mai ales începutul 
lui 1966 a oferit nenumă
rate aspecte ale diver
gențelor dintre cele pa
tru partide ale fostei

coaliții. S-au manifestat 
contradicții serioase cu 
prilejul discutării buge
tului, ca și în problemele 
economice, reformelor sa
nitare, noii legi privind 
dijmășii etc. Disensiunile 
din cadrul partidului de- 
mocrat-creștin au atins 
un punct culminant în 
mult discutatul caz Fân
tâni. In cuvîntul rostit la 
recentele dezbateri par
lamentare, fostul ministru 
de externe și-a exprimat 
dezacordul cu orientarea 
guvernului în diferite as
pecte ale politicii inter
naționale, mai ales în 
problema Vietnamului și 
în cea privitoare la res
tabilirea drepturilor legi
time ale R.P. Chineze la 
O.N.U.

în cadrul unei recente 
conferințe de presă, secre
tarul general al P.C.I., 
Luigi Longo, referindu-se 
la falimentul coaliției de 
centru stînga, spunea : 
„Ea a renunțat încă de 
la început la reforme
le promise, s-a subor
donat voinței grupări
lor moderate ale demo
crației creștine, a accep
tat planurile de relan
sare capitalistă și de

restructurare monopolistă 
și nu a rezolvat, ci, dim
potrivă, a agravat pro
blemele cele mai urgen
te și de fond care stau 
în fața țării".

Presa de luni a publi
cat o notă a reprezentan
ților curentului de stînga 
din partidul socialist în 
care se afirmă că elemen
tele care au contribuit la 
căderea guvernului Moro 
au fost : „o politică „mo
derată" pe plan intern și 
mai cu seamă în dome
niul economiei, lipsă de 
inițiativă în politica inter
națională și stricta delimi
tare a majorității guver
namentale, fapt care a 
împiedicat participarea 
tuturor forțelor popu
lare la o substanțială po
litică de reforme".

Reține totodată atenția 
efervescența care dom
nește în prezent printre 
democrat-creștini. Direc
țiunea acestui partid s-a 
întrunit într-o ședință ca
racterizată drept furtunoa
să. Deoarece nu s-a putut 
ajunge la o poziție unita
ră, direcțiunea partidului 
se va întruni din nou în 
această săptămînă.

Ion MARGINEANU

O dată cu rechemarea 
ambasadorului francez de 
la Rabat și a celui maro
can de la Paris s-a adău
gat încă o filă la dosarul 
neîncheiat al așa-numitei 
„afaceri Ben Barka", care 
a devenit de notorietate 
publică internațională.

Misterioasa dispariție 
de acum 3 luni a liderului 
„Uniunii forțelor populare" 
din Maroc, condamnat la 
moarte în contumacie de 
către autoritățile maroca
ne pentru „delictul" de 
„atentat la securitatea 
statului", a atras atenția 
lumii întregi. Presa fran
ceză, în special, îi consa
cră spații largi.

Incercînd să se sustra
gă prigoanei poliției, Ben 
Barka și-a căutat locul de 
refugiu în Franța. Dar si
guranța marocană era pe 
urmele lui. Presa rela
tează că „operația' era 
dirijată de însuși ministrul 
de interne, generalul Ouf- 
kir. Lui Ben Barka 1 s-a în
tins o primă cursă. I s-a 
comunicat „actul de cle
mență' al autorităților de 
a 1 se fi anulat sentința 
șl a fost Invitat să se re-

întoarcă în Maroc. El a 
cerut însă o confirmare o- 
ficială. între timp, două 
persoane au intrat în le
gătură cu Ben Barka, pro- 
punîndu-i realizarea în 
comun a unui film cu su
biect anticolonialist. Pri
mul, un ziarist, Philippe 
Bernier, al doilea, Geor
ges Figon, „scenarist" și 
„actor".

Se pune la cale răpirea. 
La 29 octombrie 1965 Fi
gon fixează Iul Ben Barka 
o întîlnire pentru a „defi
nitiva" colaborarea. A- 
juns Ia locul stabilit, Ben 
Barka este acostat de po
lițiștii Souchon și Voitot, 
care-i cer să-i însoțească. 
Aici aveau să dispară ur
mele lui Ben Barka. Potri
vit dezvăluirilor ulterioare 
ale lui Figon, făcute re
vistei „Express', Ben Bar
ka a fost ucis, într-o vilă 
din apropierea Parisului, 
de mîna generalului ma
rocan Oufkir, venit special 
pentru aceasta de la Ra
bat. în fața anchetatorilor 
francezi s-au perindat pî
nă acum un întreg corte
giu de implicați. Rămăse
se însă în afară „omul

cheie", Figon, care cunoș
tea întregul plan al răpi
rii. Tocmai cînd poliția se 
afla pe punctul de a-1 a- 
resta, acesta a fost găsit 
mort, prin împușcare. Ra
portul comisiei de experti
ză, deși nu precizează îm
prejurările în care Figon 
a fost scos din scenă, la
să totuși să se înțeleagă 
că Ia mijloc este vorba de 
un asasinat.

Președintele Franței, de 
Gaulle, a ordonat să se ia 
toate măsurile spre a se 
face lumină în acest „caz". 
A avut loc o ședință a ca
binetului, urmată de 
schimbări importante în 
conducerea serviciilor de 
informații și contrainfor- 
mațil franceze. Recentele 
declarații ale celor ares
tați, ca și depozițiile mar
torilor, au pus pe o pistă 
bună cercetările între
prinse de judecătorul de 
instrucție francez, Zollin
ger, care, înnodînd firul 
evenimentelor petrecute, a 
stabilit pe asasinii lui Ben 
Barka. împotriva genera
lului marocan Oufkir șl a 
altor doi colaboratori ai

săi din serviciile secrete 
ale Marocului au fost e- 
mise mandate internațio
nale de arestare.

Prin lansarea acestor 
mandate și refuzul Maro
cului de a da curs cererii 
autorităților franceze ca 
cei trei șă fie anchetați, 
complicațiile „cazului Ben 
Barka" s-au extins asupra 
relațiilor pe linie de stat 
dintre Franța și Maroc.

în nota remisă mi
nistrului de externe al 
Marocului de către amba
sadorul Franței la Rabat 
se arată : „Întrucît gu
vernul marocan nu a luat 
pînă în prezent nici o mă
sură privind pedepsirea 
celor vinovați de răpirea 
lui Ben Barka și nici nu 
intenționează s-o facă 
guvernul francez s-a vă
zut constrîns să ia măsu
rile pe care le-a crezut 
de cuviință, considerînd 
că această afacere este 
înainte de toate o proble
mă politică'. Zilnic, la 
„dosarul Ben Barka' se a- 
daugă noi file.

Al. GHEORGHIU

na PEKIN. în zilele de 21, 22 și 
23 ianuarie, în R. P. Chineză s-a 

desfășurat „Festivalul de primăva
ră" — sărbătoarea care marchează 
noul an după calendarul lunar. Cu 
acest prilej, pe tot cuprinsul țării 
au avut loc serbări populare. La 
Pekin au avut loc adunări populare 
la care au participat Liu Șao.ți, 
președintele R. P. Chineze, Sun Țin- 
iin, vicepreședinte al R. P. Chineze, 
premierul Ciu En-lai și Den Siao- 
pin, secretarul general al P. C. 
Chinez.

GENEVA. Un avion de pasageri de 
tipul „Boeing 707", apartinînd com

paniei aeriene indiene, venind de la 
Beirut spre Geneva, s-a ciocnit lupi di
mineața de masivul muntos Mont Blanc. 
Toți cei 118 pasageri și membri ai echi
pajului au murit, relatează agenția 
France Presse.

PARIS. Centenarul aniversă
rii lui Romain Rolland este săr
bătorit în întreaga Franță. în 
aceste zile au loc conferințe, re
prezentații teatrale, concerte, 
expoziții pentru cinstirea .me
moriei marelui scriitor, liiptă- 
tor pentru pace, dramaturg și 
muzicolog. Principala manifes
tare va. avea loc la Sorbona, 
sub egida unui comitet care nu
mără, 50 de înalte personalități.

MOSCOVA. Duminică, Tulia 
Bucluceanu, solistă a Teatrului 

de Operă și Balet din București, a 
interpretat pe scena Teatrului Mare 
de Operă din Moscova rolul Car
men din opera, cu același nume. 
Interpretarea sa s-a bucurat de un 
deosebit succes.
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