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Noua iabrlcâ de oxigen din Hunedoara produce 10 000 m.c. de oxigen pe ord
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„...Că doar nu-s mașină !..." Ex
presia este cunoscută ca o reacție 
firească în cazurile cînd unui om 
i se cere să facă ceva peste puteri
le lui. De pildă, să lucreze fără în
trerupere un timp îndelungat sau 
să parcurgă pe jos o distanță 
mare, fără a se odihni. Fapt este 
însă că și mașinile obosesc, se 
uzează, întocmai ca și oamenii. De 
„sănătatea" utilajului depind, în 
bună măsură, cantitatea producți
ei, calitatea produselor. De aceea, 
sînt prevăzute normative care re
glementează atît întreținerea, cît 
și reparațiile curente, mijlocii și 
capitale, pentru a putea fi menți
nute performanțele pe care strun
gul, raboteza, ștanța, presa sau 
ringul, le-au avut cînd au fost noi.

[ Cine și cum repară mașinile și
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realitate, Con- 
P.C.R. a trasat 
pentru dezvol- 
multilaterală a

Agricultura nouă a României, 
bazată pe marea gospodărie socia
listă, reprezintă un factor de 
mare importanță în ansamblul 
economiei țării. în etapa actuală 
sarcina fundamentală a agricultu
rii constă în sporirea producției 
vegetale și animale, care să per
mită satisfacerea necesităților me
reu crescînde de produse agro-ali- 
mentare ale populației și de materii 
prime ale industriei și acoperirea 
celorlalte nevoi ale statului. Por
nind de la această 
greșul al IX-lea al 
sarcini importante 
tarea intensivă și 
agriculturii în următorii cinci ani.

Sporirea producției agricole de
pinde în măsură hotărîtoare de a- 
plicarea în gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole a cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane. 
Pentru ca să poată răspunde sar
cinilor care îi stau în față,. în ur
mătorul plan cincinal, agricultura 
va primi din nartea statului inves
tiții sporite. în plus și cooperati
vele agricole de producție vor 
efectua importante investiții din 
fonduri proprii pentru dezvoltarea 
și consolidarea lor economică, în 
scopul sporirii producției agricole, 
în aceste condiții dezvoltarea com
plexă, multilaterală și intensivă a 
agriculturii depinde de modul cum 
este organizat, îndrumat și condus 
procesul de producție. De această 
problemă răspund inginerii agro
nomi care lucrează în unitățile a- 
gricole socialiste și alți specialiști : 
ingineri zootehniști, economiști,, 
medici veterinari. Se înțelege că 
pentru a răspunde acestei sarcini, 
specialiștii agricoli au nevoie de o 
pregătire temeinică. Dar specialis
tul trebuie să cunoască în aceeași 
măsură și experiența locală. Este

Iată,utilajele aflate în funcțiune ? 
pe scurt, cîteva dintre constatările 
noastre în două întreprinderi 
bucureștene.

LIPSA PIESELOR DE 
SCHIMB AGRAVEA
ZĂ UZURA FIZICĂ 
A UTILAJELOR

a nu

La Filatura românească de bum
bac, reparațiile sînt executate — 
conform unui sistem de planificare 
preventivă — de serviciul meca- 
nic-șef. Utilajele din secțiile de fa
bricație au gabarit mare și nu este 
avantajos să fie demontate și duse 
în altă parte pentru reparații.

— Un fapt ne nemulțumește — 
ne spune inginerul ROȘU. Nu pu
tem asigura de fiecare dată o bună 
calitate a reparațiilor, datorită a- 
provizionării defectuoase cu piese 
de schimb. Fie că le comandăm 
bazei de specialitate din Ministe
rul Industriei Ușoare, fie direct în
treprinderilor care le fabrică, a- 
cestea nu ni le livrează ritmic. Cu 
cîteva luni în urmă ne-am pome
nit deodată cu 10 000 de fuse, atît 
cît comandasem noi pentru între
gul an. După ce așteptasem atîta 
timp, am fost nevoiți să renunțăm 
la jumătate dintre ele pentru 
crea stocuri nenecesare.

S-ar putea înțelege că s-a 
nomisit valoarea a 5 000 de 
deoarece ringurile au funcționat 
continuu cu cele vechi. Oare așa 
să fie ? L-am rugat pe ing. FILIP 
CERBU, șeful adjunct al secției fi
latură pieptănată, să-și spună pă
rerea.

— E un fel de „a ne fura sin
guri căciula" — ne-a explicat el. 
Neschimbarea la timp a fuselor 
uzate influențează negativ calita
tea firelor și productivitatea mun
cii. După cum cunosc bine texti- 
liștii, randamentul ringurilor nu 
se măsoară în kilograme de fire, 
ci în număr de torsiuni, de turații 
pe minut. Ale noastre asigură cir
ca zece mii de torsiuni pe minut. 
Ochiul aproape nu sesizează că 
fusul se învîrtește. Uzajul îl face 
însă să vibreze și parametrii scad.

eco- 
fuse,

cunoscut faptul că gospodăriile de 
stat și cooperativele agricole au 
cîștigat o vastă experiență în cu
noașterea comportării soiurilor de 
plante, în stabilirea epocii și a con
dițiilor tehnice de executare a a- 
numitor lucrări, de aplicarea îngră
șămintelor etc. Însușirea experienței 

In atenția organelor agricole de stat:
sz

DOCUMENTAREA
SPECIALIȘTILOR
DIN AGRICULTURĂ

Acad. Teodor BORDEIANU

A

locale constituie o necesitate de prim 
ordin pentru organizarea procesului 
de producție și dirijarea lucrărilor a- 
gricole.

Cunoașterea realităților și în
sușirea experienței locale nu con
stituie încă totul. După cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ra
portul prezentat Ia Congresul al
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Petru VINTILĂ

Constantin JALBA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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tă nu numai pentru o singură în
treprindere din sectorul lînă și 
bumbac. Ei au propus ca aceste 
piese să fie produse de uzinele care 
au fabricat utilajele. In afară de fap
tul că acestea au condițiile cele mai 
bune de execuție, ele ar avea prile
jul să constate ce repere sînt soliei-
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CONDAMNA NOILE

ACȚIUNI AGRESIVE

DE CE AU AMUȚIT
SIRENELE
1.200.000 de me

talurgiști italieni în

grevă (Corespondență

din Roma)

Atmosfera încordata
în bazinul carbon!
fer din estul Belgiei

din Grecia

Produse 66
în industria
locală

sute

Victor PERLO

Corespondență din New York

ALE S. U. A.

OPINIA PUBLICĂ

a ministrului consilier al ambasadei U.R.S.S.
U.R.S.S. la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție tovărășească.

(Agerpres)

Profitorii „escaladării"

Se înmulțesc și ruperile de fire. In 
loc de 60—70 de ruperi pe mia de 
fuse-oră, se ajunge la un număr 
dublu sau triplu de ruperi. Randa
mentul ringului scade, iar firele, 
avînd atîtea înnădituri, nu maț co
respund calității, oricît de dibace 
ar fi lucrătoarele.

Mai mulți specialiști au arătat 
că aprovizionarea cu piese de 
schimb necesare reparațiilor de 
utilaje este o problemă nerezolva-

Pe marile șantiere ale industriei chimice a început să lucreze prima pro
moție de muncitori-sudori specializați in mînuirea aparatelor cu jet de 
plasmă și de sudură în mediu de argon. In fotografie : cu ajutorul unui 

aparat românesc cu Jet de plasmă se taie o tablă groasă de metal 
(Foto : Agerpres)

IX-lea al partidului: „Programul 
de dezvoltare a societății socialiste 
în următorii cinci ani, satisfacerea 
nevoilor mereu crescînde ale eco
nomiei naționale sînt indisolubil le
gate de progresul științei". în etapa 
actuală știința înregistrează pro
grese rapide, cu efecte imediate, 

uneori cu caracter revoluționar. In 
această privință se cunosc chiar 
cazuri cînd unii absolvenți ai insti
tutelor agronomice au fost puși, la 
locul de muncă din unitățile agri
cole socialiste, în fața unor proble
me cu totul diferite față de acelea 
pe care au avut ocazia să le cu
noască în perioada studenției, din 

expunerea profesorilor, în labora
toare sau în ateliere. Cunoașterea 
celor mai recente cuceriri ale științei 
și tehnicii de către specialiștii agricoli 
din unitățile de producție constituie 
o cerință de seamă a etapei actuale.

Unii ingineri agronomi nu sînt 
însă informați la timp asupra nou
tăților care i-ar interesa și care 
i-ar ajuta cu siguranță în orga
nizarea procesului de producție. 
Alții, deși au posibilități, negli
jează această latură a activității 
lor. Printr-o organizare mai chib
zuită a documentării, specialiștii 
agricoli și în general lucrătorii din 
agricultură pot să se țină la curent 
cu ce este nou și valoros în dome
niul de care se ocupă.

Prima cale de documentare con
stă în stabilirea și ținerea unei legă
turi sfrînse cu institutele de cercetări 
și cu stațiunile experimentale. Re
comandările institutelor și ale 
stațiunilor sînt, desigur, orien
tative, valabile numai pentru con
dițiile în care au fost obținute. De 
aceea, inginerii agronomi au dato
ria să le adapteze la condițiile din 
unitățile lor. In acest scop, trebuie 
să se organizeze puncte de sprijin 
pentru urmărirea comportării în 
condiții de producție a unor soiuri 
noi, pentru stabilirea celor mai po
trivite doze de îngrășăminte, pen
tru experimentarea unor metode 
de lucru înaintate etc. Numeroși 
ingineri agronomi din cooperative
le agricole de producție care au 
procedat astfel au obținut rezultate 
valoroase, încurajatoare. Specialiș
tii trebuie să fie antrenați la sesi
uni științifice ale stațiunilor experi
mentale și institutelor de cercetări.

(Continuare In pag. a IlI-a)

închid ochii și par- 
că-l văd pe profesorul 
meu de geografie. 
Avea un fel original 
de-a intra în clasă, aș 
zice ca un universitar 
în amfiteatru, pasionat, 
cu ardoare și gravitate 
să ne istorisească des
pre izobare și alizee, 
despre polii pămîn- 
fești. Deschizînd larg 
canatul de stejar și 
stînd o clipă în 
cadrul ușii, ca un sol 
al surprizelor, pro
fesorul acesta se lăsa 
urmat de un adevărat 
cortegiu de elevi ; 
unul ținea în brațe — 
întocmai ca Atlas 
globul pămînfesc, 
tul ducea o hartă 
cută sul, următorii 
sau patru veneau 
tablouri intuitive 
prezenfînd imagini 
geografia unor 
diane exotice, sau ex
ponate privind etno
grafia semințiilor de 
la tropice. Nici nu 
știam cînd trecea ora 
și clopoțelul pauzei ne 
trezea ca dintr-un 
basm mirific.

Veți spune : geogra
fia este o disciplină 
care-ți permite să gă
sești ușor limbajul unui 
generos act de crea
ție. Dacă ne gîndim 
bine, toate discipli
nele alcătuiesc un ast
fel de tezaur care 
poate și trebuie să fie 
transmis și descoperit 
în fața elevilor cu 
strălucire și farmec, 
lată, istoria. Am văzut, 
astă-toamnă, la Pece- 
neaga, în Dobrogea, 
un tînăr profesor de 
istorie care 
zat un 
Iar și 
clasă 
bronz, 
amforă, cu un 
de sesterți, cu 
vechi vase de lut 
cu neasemuit de 
moașe tanagre. El 
suși își pregătește 
ția cu seriozitatea unui 
student pentru o lu
crare de seminar, scor
monind plin de cu
riozitate izvoarele unor 
științe și arte înveci
nate. L-am auzit pe 
profesorul Mihai Roșea 
de la școala de 8 ani 
din Peceneaga scan- 
dînd din Ponticele lui 
Ovidiu, recitînd versu
rile Scrisorii a treia a 
lui Eminescu, sau citind 
pagini de evocări is
torice din Sadoveanu ; 
l-am văzut luînd din 
frumoasa lui biblio
tecă tomuri mari 
stampe colorate,

bogățindu-și astfel lec
țiile cu imagini și foto
copii de urice, incuna
bule și monumente.

Profesorul Romul Ci- 
ric de la liceul 
din Caransebeș 
fizica și chimia 
mod care îți 
imaginația, dar 
organizează 
strălucitoare 
universul numai în a- 
parență arid al ele
mentelor clasificate de

Mendeleev. Fosforul, 
hîrtia de turnesol, cris
talele, discul lui New
ton, cuprind, în arta 
acestui profesor, valori 
din cele mai atrăgă
toare, iar lecțiile sale 
aprind pînă la incan
descență, în inimile 
multor elevi, visul de-a 
ajunge fizicieni, ato- 
miști și chimișfi.

Intr-un orășel 
glorii culturale a
lut să mă uimească ar
ta într-adevăr crea
toare a profesorului de 
limba română, <’ 
deprinde pe elevi să 
vadă în literatură nu 
numai un raft de cărți 
și o listă de lecturi o- 
bligatorii, ci un nebă
nuit univers de frumu
șeii nepieritoare. Pre- 
găfindu-se, anul tre
cut, pentru lecțiile 
despre Sadoveanu, a-

• In întîmpinarea cerin 

țelor comerțului 
de articole noi • Modele 
calitativ superioare 

© Dar producția de serie ?

industria 
o largă

Spre a pune la îndemîna cum
părătorilor o gamă largă de pro
duse mici, dar absolut necesare, 
industriei locale i-a fost încredin
țată misiunea de a completa și îm
bogăți sortimentul întreprinderilor 
republicane, de a răspunde prompt, 
operativ, cerințelor de acest fel 
ale comerțului. Articolelor puse în 
vînzare inițial în magazinul spe
cializat din Capitală al industriei 
locale i s-au adăugat pe parcurs 
multe altele, numărul lor ridicîn- 
du-se actualmente la circa 2 000. 
Zeci de produse noi, realizate prin 
valorificarea celor mai diverse re
surse, vor fi livrate comerțului și 
anul acesta. își găsesc întrebuin
țare argila, piatra și lemnul, stu
ful, papura, răchita și chiar foile 
de porumb ; rămășițe metalice, tex
tile, chimice sau de alt fel se ma
terializează în diferite obiecte fo
lositoare. Cu inițiativă și inventi
vitate, mii de meșteri din 
locală produc bunuri de 
întrebuințare.

Cu cîteva luni în urmă, 
a solicitat 1 520 de noi articole mă
runte. Producția a multe sute din
tre acestea este în pregătire în în
treprinderile de industrie locală din 
întreaga țară. Deci, ce ni se oferă 
în acest an ? Obiecte foarte nece
sare — de uz casnic, gospodăreso 
și personal — realizate în modele 
și forme moderne, în culori plăcute, 
din materialele cele mai diferite.

Se lărgește, de exemplu, 
mentul articolelor de voia), sport 
și camping, începînd de la gea
mantane, sacoșe, truse, pînă la 
umbrele de soare, scaune pliante, 
port-bagaje pentru turisme. Se în
registrează, de asemenea, pe lîngă 
creșterea numărului de modele la 
produsele electrotehnice, îmbună
tățirea finisajului acestora, ca și al 
accesoriilor necesare. In sectorul 
casnic-gospodăresc, produsele in
dustriei locale apar atît sub for
ma unor binecunoscute obiecte, 
cum sînt vasele de aluminiu, o- 
biectele de lemn, metal sau masă 
plastică, dar și sub forma unor 
produse chimice de curățat, lăcuit,

Maria BABOIAN

comerțul

sorti-

(Continuare în pag. a III-a} 

cest tînăr profesor, en
tuziast și imaginativ, 
devenise cartograful 
unei hărți de o fru
moasă originalitate. A 
desenat și a consem
nat pe hartă drumuri
le marelui nostru pro
zator, a localizat ac
țiunea cărților ajutîn- 
du-și elevii să măsoa
re, într-o călătorie i- 
maginară, profunzi
mea, amploarea, va
lorile etice și literare, 
patriotismul și umanis
mul sadovenian. Va
lea Frumoasei, Lunca 
Dunării, locul unde nu 
s-a întîmplat nimic, 
Cetatea Sucevii și Va
lea Cernei, Ceahlăul, 
salba de aur și smalț 
a mănăstirilor de la 
Voroneț, Moldovița și 
Putna, răscrucea de 
lîngă Șiret unde mai 
stă încă și azi Hanul 
Ancuței, stejarul de la 
Borzeșfi — toate au 
căpătat prin arfa pro
fesorului de limba ro
mână sensul unor e- 
moționante documen
te. El a avut prilejul 
să vorbească aci și 
despre ipostazele con
temporane ale acestor 
locuri, aducînd elo
giul său de dascăl în
flăcărat constructorilor 
hidrocentralei de la 
Bicaz, muncitorilor din 
noile uzine din Bîrlad, 
Borzeșfi, Piatra Neamț, 
Suceava și lași. O ast
fel de lecție devine, 
în accepția cea mai 
curată a cuvînfului, un 
adevărat act de crea
ție. Profesorul a arătat 
elevilor un autograf al 
maestrului caligrafiat 
pe-o carte, a înfățișat 
elevilor coperțile nu
meroaselor volume tăl
măcite în zeci de gra
iuri ale pămînfului, a 
făcut să freacă din mî- 
nă în mînă fotografii 
reprezentîndu-l pe Sa
doveanu, a citit scurte 
și emoționante măr
turii ale altor scriitori 
despre slăviful lor 
maestru și coleg de 
breaslă, încununate 
toate de harfa pome
nită mai sus. Ora de 
curs devine astfel o 
fereastră de lumină 
deschisă spre cele mai 
largi orizonturi.

E vorba, așadar, de 
de a-i pasiune și înflăcărată 

căutare a noului. E 
vorba de o neînceta
tă îmbogățire a lec
țiilor, de înlăturarea a 
tot ce înseamnă rutină 
și plictiseală, de găsire

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
» 5

Marți, 1 februarie 1966, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
primit în audiență pe I. A. Iliuhin, 
ministru consilier al Ambasadei

Hofărîrea anunțată luni de 
guvernul S.U.A. cu privire la re
luarea bombardamentelor aerie
ne asupra teritoriului R. D. Viet
nam a fost primită cu dezapro
bare și repulsie de toți acei a- 
mericani — și numărul lor a spo
rit considerabil în ultima vreme 
— care detestă agresiunea ame
ricană în Vietnam și acționează 
cu hotărîre pentru încetarea ei.

Este știut că opoziția din S.U.A. 
față de agresiunea din Vietnam 
a cuprins pături largi ale opi
niei publice — familiile celor 
căzufi fără să știe pentru ce la 
zeci de mii de kilometri de gra
nițele S.U.A,, studenții și tinerii, 
cărora li se pune în față aceeași 
perspectivă, savanți și intelec
tuali de vază, toți acei oameni 
ai muncii care acționează con
știent pentru apărarea păcii. Dar 
în rîndurile celor ce se opun 
continuării războiului din Viet
nam se află și oameni politici, se
natori, fruntași ai vieții publice, 
care își dau seama că această 
agresiune devine fot mai im
populară în interior, știrbește tot 
mai mult prestigiul țării în exte
rior, o izolează de aliații săi, 
comportă riscuri imprevizibile. 
Faptele arată însă că nu poziția 
și glasurile cercurilor care se 
pronunță pentru încetarea agre
siunii au prevalat în politica ofi
cială, ci cercurile monopoliste și 
militariste.

Bugetul militar 
și insigna curtierilor 
din Wall Street

„Escaladarea* războiului din 
Vietnam a devenit o „temă do
minantă’ în economia S.U.A. și 
a contribuit la ceea ce aci se 
cheamă „boom*, adică perioadă 
de avînt a afacerilor. Alocările 
din bugef pentru cheltuielile mi
litare au constituit și constituie 
un stimulent puternic al activită
ții economice. După cum au a- 
rătat recentele mesaje preziden
țiale, cheltuielile militare directe

tovarășului

Chivu Stoica 
de către tovarășul 

Ho Și Min

la circa 
Printr-un 
ianuarie, 

„acordarea

urmează să se ridice în următo
rul exerciț'u financiar 
60 de miliarde dolari, 
mesaj special din 19 
s-a cerut Congresului 
unei sume suplimentare de apro
ximativ 13 miliarde dolari, în 
cadrul anului fiscal 1965—1966, 
pentru finanțarea continuării ope
rațiunilor militare în Vietnam’. 
Concomitent, s-a anunțat că, dacă 
„cerințele în acest domeniu o 
vor reclama, vor fi cerute noi ac
țiuni fiscale”.

Este de la sine înțeles că un 
asemenea program financiar dă 
naștere unei adevărate euforii la 
bursă și nu este întîmplător că 
pe măsură ce cursurile acțiunilor 
firmelor producătoare de furni
turi de război urcă sensibil, pe 
reverele hainelor pe care le 
poartă curtierii din Wall Street 
apar insigne cu inscripția „Să 
bombardăm Vietnamul de nord”.

Desigur, își freacă mîinile la 
gîndul unor afaceri rentabile în 
primul rînd trusturile producă
toare de armament — avioane, 
elicoptere, bombe, napalm, 
chipamenf electronic, vase 
vale, echipament pentru 
numita armată terestră speciali
zată „anfiguerilă”, un arsenal 
de mijloace de ucidere din cele 
mai moderne, pregătit pentru a 
fi aruncat asupra poporului viet
namez, care-și apără cu eroism 
dreptul său sfînl de a-și hotărî 
singur destinele. Dar — așa cum 
se înfîmplă de obicei — arme
le propriu-zise reprezintă doar o 
fracțiune din furniturile militare ; 
Pentagonul și-a mărit și achi
zițiile de alte bunuri, „civile”, 
cum ar fi textilele (600 milioane 
yarzi), încălțămintea etc. — ast
fel că și firmele din alte ramuri 
decîf industria grea sînt atrase 
la comenzile din bugetul militar, 

în fața cercurilor de afaceri 
se subliniază în permanență că 
războiul din Vietnam a sfi-

e-
na-

așa-

(Continuare în pag. a IV-a)i J



PAGINA 2 SC1NTEIA

Stilul de munca:

STUDIU MĂSURI balet : LACUL LEBEDELOR

Convorbire cu tov. Mihail IVAN, secretar al Comitetului
în ultimul timp, Comitetul regional al P.C.R. Oltenia a inițiat cî

teva acțiuni urmărind perfecționarea stilului șl metodelor de mun
că ale organelor locale de partid din regiune. Aceasta a fost tema 
convorbirii dintre corespondentul nostru pentru Oltenia, Victor De- 
leanu, și tov. Mihail Ivan, secretar al comitetului regional de partid.

regional de partid Oltenia

— Perfecționarea stilului de 
muncă este una din preocupări
le curente ale organizațiilor de 
partid. Iată de ce credem că e 
util să ne vorbiți despre experi
ența dv. in această privință. Ați 
întreprins recent o acțiune...
— Aș vrea să subliniez din capul 

locului că îmbunătățirea stilului de 
muncă nu este și nu poate fi pri
vită ca o „campanie" ; ea constituie 
o preocupare permanentă a organe
lor și organizațiilor de partid, con
cretizată într-o 
desfășoară larg, 
plicind sarcinile 
greșul al IX-lea 
considerat că în acest domeniu 
un ajutor eficace îl reprezintă 
studiile efectuate pe teren asupra 
celor mai importante laturi ale 
muncii de partid și eficacității ei.

Voi enumera cîteva din aceste 
studii. La Craiova, Tr. 
Tg. Jiu studiul 
drept principal 
muncii de partid 
deosebi în noile 
portul acesteia la asigurarea unei 
ritmicități corespunzătoare a pro
ducției, îmbunătățirea calității 
produselor, asimilarea unor produ
se noi la nivelul exigențelor ac
tuale. De asemenea, am analizat 
desfășurarea muncii de partid în 
cîteva S.M.T.-uri din regiune.

Un element important: tova
rășii care au efectuat aceste stu
dii nu s-au limitat să „constate" di
ferite stări de lucruri, să „fotogra
fieze" neajunsuri și să informeze 
despre ele, ci au propus măsuri ope
rative pentru înlăturarea acestora, au 
sprijinit efectiv organizajiile de partid 
să-și perfecționeze munca.

— Ar fi interesant de concre
tizat acest aspect...
— Iată cîteva cazuri pe care le 

consider semnificative. în stilul de 
muncă al comitetelor raionale 
P.C.R. Calafat și Oltețu, pînă 
nu de mult, se încetățeniseră 
manifestări de formalism, super
ficialitate în controlul îndeplinirii 
hotărîrilor, ceea ce s-ă răsfrînt a- 
supra muncii de întărire economi
că a unor cooperative agricole de 
producție. La Băilești, o acțiune 
de mare însemnătate privind ex
tinderea terenurilor irigate cu po
sibilități locale n-a primit sprijinul 
cuvenit din partea comitetului ra
ional de partid. La aceasta a con
tribuit și faptul că în locul unei 
munci colective a biroului raional, 
a rezolvării cu forțe comune a 
problemelor, secretarii comitetu
lui raional se deprinseseră să se 
intereseze fiecare doar de „felia" 
sa. Au fost luate, firește, diferite 
măsuri. Printre cele mai eficiente 
ni se pare următoarea : cei peste 
500 de activiști de partid nesalariafi 
care au luat parte la efectuarea stu
diilor întreprinse de comitetul regio
nal au primit sarcina să ajute organi
zațiile de partid de care s-au ocupat 
cu prilejul analizei făcute în apli
carea măsurilor stabilite în această 
privlnjă.

acțiune care se 
multilateral. A- 
trasate de Con- 

al P.C.R., noi am

Severin, 
efectuat a avut 
obiectiv nivelul 
în industrie, în- 
întreprinderi, a-

Fără a fl, firește, o „noutate", 
consider că este vorba de o acțiune 
de importanță atît principială, cît 
și practică. Se știe doar că uneori 
se desfășoară o muncă intensă pri
vind efectuarea de studii, analize, 
se stabilesc măsuri; mai puțină a- 
tenție se acordă însă uneori duce
rii pînă la capăt a acestora, astfel 
incit să se poată vorbi de o efica
citate reală. Metoda pe care o apli
căm are un dublu efect: educativ și 
practic. Ea nu numai că dă satis
facție activiștilor de a participa la 
întregul proces : studiu — elabora
rea 
tică

măsurilor — aplicarea lor prac- 
— rezolvarea efeclivă a proble-

dar îl deprinde să ducă lucru-mei,
rile pînă la capăt, asigurînd organi
zațiilor de bază un ajutor în cunoș
tință de cauză, concret, real
mente eficient al tovarășilor care 
știu „de la sursă" ce se urmărește 
prin măsurile inițiate.

— V-ați ocupat îndeaproape 
de realizarea conducerii colecti
ve ? Ce s-a constatat în aceas
tă privință 1 Cum considerați că 
se poate asigura participarea ac
tivă a tuturor membrilor comi
tetelor raionale și orășenești de 
partid la dezbaterea probleme
lor, la elaborarea hotărîrilor ?
— Am să mă refer la un singur 

aspect: desfășurarea plenarelor. 
Este cunoscută însemnătatea lor 
în analizarea diferitelor laturi ale 
muncii de partid, adoptarea unor 
măsuri bine chibzuite, care să 
chezășuiască rezolvarea celor mai 
complexe probleme. Practica ara
tă însă că aceasta depinde în cel 
mai înalt grad de pregătirea dezba
terilor și, aș mai adăuga, de spiri
tul în care sînt concepute documen
tele respective.

Comitetul raional P.C.R. Cora
bia a hotărît să dezbată în cadrul 
unei plenare mijloacele privind 
dezvoltarea sectorului zootehnic 
din cooperativele agricole de pro
ducție. De la început s-a pus ur
mătoarea problemă : cum să se 
asigure o dezbatere largă, a- 
profundată.

Membrii comitetului raional, 
specialiști, activiști de partid, re
partizați în 7 colective, au analizat 
în fiecare cooperativă cum sînt 
aplicate măsurile stabilite de a- 
dunările generale, de comitetul 
raional, rezervele existente, s-au 
consultat cu comuniștii și cu alți 
cooperatori asupra măsurilor ce 
ar trebui întreprinse. în felul a-

cesta, cunoscînd din timp proble
mele, participînd ei înșiși la stu
dierea lor, membrii comitetului 
raional au putut dezbate aprofun
dat, multilateral, aspecte variate 
privind munca organizațiilor de 
bază din fermele zootehnice, re
sursele de asigurare a bazei fu
rajere, dezvoltarea celor mai bune 
rase de animale, îmbunătățirea 
pregătirii îngrijitorilor etc. Mem
brii comitetului raional și activiș
tii nesalariați, care au participat 
la pregătirea plenarei, au ajutat 
continuu organizațiile de bază să 
dea viață sarcinilor stabilite. Re
zultatul ? La sfîrșitul anului 1965, 
în raionul Corabia efectivul de 
bovine a crescut cu 1 500 capete 
peste cifra planificată.

Nu putem afirma însă că acest 
stil de muncă caracterizează toa
te organele de partid din regiune. 
La o plenară a Comitetului raio
nal de partid Calafat, consacrată 
aceleiași probleme, referatul n-a 
fost cunoscut pînă în ajunul șe
dinței nici măcar de toți mem
brii comitetului. Este oare de mi
rare că, în aceste condiții, apor
tul lor la elaborarea hotărîrii n-a 
fost pe măsura cerințelor ?

—• Ce își propune comitetul 
regional de partid pentru per
fecționarea în continuare a sti
lului muncii de partid ?
— Urmărim, în primul rînd, să 

asigurăm ca pretutindeni toți 
membrii comitetelor de partid să 
participe efectiv la întreaga mun
că a acestora ; nu așa cum se mai 
întîmplă pe alocuri, cînd unica lor 
„contribuție" concretă este prezen
ța la ședințe. Trebuie să dezvol
tăm la fiecare membru de comitet 
de partid spiritul de răspundere 
pentru întreaga muncă a comite
tului, la fiecare tovarăș din birou
rile organizațiilor de bază — pen
tru munca întregului birou, a în
tregii organizații. Aceasta repre
zintă una din principalele „re
zerve interne" de ridicare a nive
lului muncii de partid.

© Teatrul de operă și
— 19,30.
• Teatrul de stat de
CORNEVILLE — 19,30.
® Teatrul National „I.
dia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30,' (sala Stu
dio) : INTILNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 
19,30, (sala din str. Alexandru Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : VOINICEȘTE, 
MĂI FLĂCĂI — 20.
« Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30. 
O Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : 
OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 10, AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : 
PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20.
O Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LU
MINA — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA - 19,30.

operetă : CLOPOTELE DIN

L. Caragiale" (sala Come-

CINEMATOGRAFE
♦ DEPĂȘIREA : Sala Palatului (seria de bilete 1675)
— orele 19,30
® VIZITA — cinemascop : Patria — 9,45j 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15, București — 9,15; 11,30; 13,45;
16,30; 18,45; 21, Grivi(a — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Modern — 9.45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21.
e PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
Republica — 9,30; 13; 16,45; 20,15, Feroviar — 9,30; 
13; 16,30; 20,15, Excelsior — 10,45; 15,15; 19, Flo- 
reasca — 9,30: 13; 16,30; 20.
® ȘAH LA REGE : Luceafărul -- 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
(la ambele completare Adam și Eva în Fiat).
© BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 
10; 12; 14.
© AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Capitol (com
pletare Arme ale cunoașterii) — 10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30.
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ : Festival (comple
tare Gara) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,45; 21.
O FEMEIA ÎN HALAT : Central (completare O vî- 
nătoare neobișnuită) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Cotroceni (completare A început cu o lupă)
— 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© JUDEX : Lumina — 10; 12; 14; 16; 18,15;
ffi ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET : 
Union (completare Prima zi) — 14,15; 16,30; 18,45; 21 
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina - 10.
© SAȘA : Doina (completare Sport nr. 6/1965) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Giulești (completare 
Cronică la un miracol) — 16; 18,15; 20,30
O ERMITAJUL — NOMAZII (cinemascop) — CU
CERIREA TIMPULUI — AVENTURĂ ROMANTICĂ : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare
O MARILYN : Dacia (completare Redați-ne viața)
— 9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30; 20,45
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Buzești — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Arta — 10; 12; 14; 16; 18,15;

20,30.

CUM E VREMEA
țării. în Banat 
mult acoperit, 
ploaie. Vîntul 

a__________ ____ r______ _ . „ în Oltenia. La
ora 14 s-au°lnregistrat valori cuprinse între minus 6 grade la Joseni și 11 
grade la Tr. Severin, Cîmpina și Cîmpulung Muscel. In cursul dimineții, 
local, s-a semnalat ceață. în București : Vremea a fost în general frumoasă 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 șl 5 februarie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros In nordul țării, unde vor cădea pre
cipitații locale. în rest, cerul va fi variabil, precipitații izolate. Vint 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere la Început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse intre minus 6 și 4 grade, iar maximele in
tre minus 1 grad și 9 grade. Ceață locală. în București : Vreme schimbătoare 
cu cer variabil. Condiții favorabile precipitațiilor. Vint slab. Temperatura 
în creștere ușoară.

Ieri în țară i Vremea a fost frumoasă în sudul șl estul 
șl nordul țării, vremea a devenit schimbătoare, cu cerul mai 
Au căzut precipitații locale sub formă de ninsoare slabă și 
a suflat în general slab. Temperatura a înregistrat o creștere

în regiunea Bacău

Zilele de Iarnă prileju
iesc sătenilor din comune
le regiunii Bacău intere
sante întîlniri în căminele 
culturale. Aici li se expli
că pe larg măsurile recen
te luate de partid în le
gătură cu agricultura, sînt 
informați asupra eveni
mentelor politice. „Alma
nahuri" consacrate unor 
cunoștințe de științele na
turii, fizică, agricultură, 
comentarii pe marginea 
unor filme științifice, 
călătorii imaginare pe har
tă pentru a cunoaște fru
musețile și bogățiile regiu
nii, întîlniri cu brigăzi 
științifice, sînt numai cîte- 
va dintre acțiunile care 
îmbogățesc orizontul cul
tural al țărănimii.

Multe dintre simpozioa
nele și conferințele orga
nizate se bazează pe mij
loace moderne de difuzare 
a cunoștințelor ; răspun- 
zînd la întrebările săteni
lor din comunele Măgirești 
și Răcăciuni, membrii bri
găzii științifice au folosit 
filme documentare, planșe, 
hărți și alte materiale in
tuitive. O contribuție inte

20,30, Flamura (completare Ajutor, mă Înec) — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30
© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Crir.gași (comple
tare Cocoșplul de hîrtie) — 16; 18; 20
• TREI SURORI — cinemascop : Bucegi — 10: 
12,15; 15,30; 18; 20,30, Viitorul — 15,30; 18; 20,30
O ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Gloria — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30
® TATĂL SOLDATULUI : Unirea (completare Ele
mentele pe care Ie zidim în casele noastre) — 16; 
18,15; 20,30
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Tomis — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Melodia — 9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,30
e ULTIMUL MILIARDAR: Flacăra (completare 
Porțile de Fier) — 10; 15,30; 17,45; 20, Miorița 
(completare Sport nr. 6/1965) — 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45
• CAMERA IN FORMĂ DE „L" : Vitan — 16; 18,15; 
20,30
0 CAMERA ALBĂ : Munca (completare Raliul Du
nării) — 16; 18; 20
© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (am
bele serii) : Popular (completare Pupăza din tel) — 
10,30; 16,45; 19,30
• MUNCILE LUI HERCULE : Aurora — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30
0 COLINA : Moșilor — 15,30; 18; 20,30
0 VIAȚĂ DIFICILĂ : Cosmos — 15,45; 18; 20
© ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ —

H.V

La întreprinderea „Mătasea populară* din Capitală se realizează noi modele de baticuri
Foto : M. Cioc

PROPAGANDA ȘTIINȚIFICA
SI SIMPLISMUL

resantă aduc brigăzile de 
muzeografi, care se depla
sează la sate pentru a 
dezbate o anumită temă, 
folosind în argumentare 
numeroase exponate de 
muzeu. Muzeografii din 
Piatra Neamț au vorbit re
cent, în comunele Borleșfi și 
Tazlău, despre originea Pă- 
mîntului, a vieții și a omului, 
aducînd ample date științi
fice care contrazic înțelege
rea greșită a unor fenome
ne, concepțiile înapoiate, 
supersfiflile. Sătenii nu s-au 
aflat, cum se întîmplă u- 
neori, în sifuafia de a ascul
ta fraze generale. Fosile, o- 
biecte de silex ca și alte 
exponate, proiecții de diapo
zitive cu aspecte din evolu
ția Pămîntului, a faunei și 
florei le-au dat posibilitatea 
să verifice explicațiile.

Comitetul regional de 
cultură și artă sprijină ast
fel de initiative cu scopul 
de a se extinde cît mai 
mult formele eficiente de 
propagandă științifică. Lăr
girea tematicii propagandei 
științifice a preocupat însă 
mai puțin comitetele de 
cultură și artă din regiune.

Chiar și numai cîteva din
tre întrebările formulate la 
Măgirești șl Răcăciuni pen
tru brigăzile științifice — 
despre televiziune, eclip
sele care vor avea loc în 
luna mai, cauzele viscolu
lui, Unirea principatelor, 
Constituția Republicii So
cialiste România, și altele 
arată cît de variate sînt 
preocupările culturale ale 
publicului de la sate. în u- 
nele raioane însă, tematica 
conferințelor, a simpozioa
nelor, adică a majorității 
acțiunilor de propagandă 
care au loc la sate nu co
respunde acestor cerințe, 
în satele raionului Bacău 
n-au fost trimiși, în iarna 
aceasta, lectori decît pentru 
a conferenția pe teme juri
dice și medicale. Sporadi
cele încercări de a îmbo
găți tematica prin progra
marea unor expuneri de 
popularizare a realizărilor 
și perspectivelor de dezvol
tare a țării noastre nu se 
îndeplinesc, pe motiv că 
„n-au venit texte de la 
București".

Multe manifestări sînt de o

calitate scăzută, pentru că nu 
sînt bine organizate și nu se 
folosesc forjele cele mal com
petente. Deși se bucură de 
mare popularitate, brigăzile 
muzeului regional nu au mai 
mers la sate din vară — ne 
spune tov. Gh. Călinescu, se
cretarul comisiei regionale de 
răspîndire a cunoștințelor. In 
schimb, apar în fața pu
blicului oameni nepregătiți. 
La Girov, raionul Piatra 
Neamț — ne informează 
D. Honciuc, inspector la 
comitetul regional de cul
tură și artă — a avut loc 
o călătorie pe hartă prin 
cooperativele agricole frun
tașe pe regiune, dar cel 
care a făcut expunerea nu 
știa despre acestea decît că 
au sector zootehnic. Iar 
prof. Constantin Tărăbuță 
adaugă că la Botești, raio
nul Roman, (unde directoa
rea căminului cultural e 
profesoară de științele na
turii), tehnicianul agronom 
a vorbit despre ereditate 
după un material vechi, re- 
petînd niște „adevăruri" 
care de mult s-au dovedit a 
fi eronate.

Și aceasta, în timp ce

atît la orașe cît și la sate 
— este de părere prof. Iu
lian Antonescu, membru 
în comitetul regional de 
cultură și artă — reale forțe 
intelectuale, competenfi și ta- 
lenfați popularizatori, au ră
mas în afara activității comi
siilor de răspîndire a cunoș
tințelor. Dar chiar și atunci 
cînd sînt cuprinși în colec
tivele de lectori, intelec
tualii sînt slab folosiți. 
„Am putea trimite în sa
tele raionului cel puțin 250 
de conferențiari, ne spune 
tov. Gh. Crihan, secretarul 
comitetului de cultură și 
artă al orașului Bacău. 
S-au făcut și planificări în 
acest sens, împreună cu 
comitetul de cultură și 
artă al raionului, dar pla
nificările nu se respectă. 
Dintre cele 24 de întîlniri 
cu brigăzile științifice, în 
noiembrie și decembrie 
s-au realizat doar 12. De
seori am programat și a- 
nunțat deplasarea unor 
conferențiari, dar în ulti
mul moment nu ni se acor
dau mijloace de transport".

Nu e de mirare deci că

în unele sate propaganda 
științifică este săracă, pe
rioade îndelungate nu au 
loc nici un fel de acțiuni în 
acest domeniu, ca în co
munele N. Bălcescu, și He- 
meiuș. Organizarea propa
gandei cunoștințelor știin
țifice, cuprinderea sistema
tică în această activitate a 
tuturor localităților rurale, 
lărgirea tematicii și îmbu
nătățirea calității manifes
tărilor prin folosirea celor 
mai competente cadre de 
popularizatori este o necesi
tate izvorîtă din cerințele 
culturale multiple ale pu
blicului satelor, din sarci
nile dezvoltării conștiinței 
socialiste a cooperatorilor. 
Mai mult ca în oricare alt 
domeniu al activității cul
turale, în propaganda știin
țifică — unde se cere o te
meinică investigare a ce
rințelor cetățenilor, un 
răspuns prompt și clar a- 
cestor cerințe — nu se jus
tifică de fel și nu poate fi 
acceptat în nici un chip 
simplismul, munca for
mală.

Ion CIUCHI

r■
!

I

I
I
I

§
I 
I
I
§
8 
i
8
8
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
!
8
8
8 
!
I 
I
8
8 
fi
8
I

cinemascop : Colentina (completare Cumpărătural 
— 14; 16- 18; 20 I
© DUMINICĂ LA ORA 6 : Volga (completare Cro
nică la un miracol) — 10-, 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30, Drumul Sării (completare De la pescari adu
nate) — 16; 18; 20
O BOCCELUȚA : Rahova (completare Gara) — 16; 

• 18,15; 20,30
o Îndrăznețul pardaillan — cinemascop: 
Progresul — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30
© 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : Lira 
tare Plante acvatice) — 15,30; 18; 20,30 
e CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
(completare Redați-ne via(a) — 16; 18,15;
e FATA LUI BUBE : Pacea - 15,15 18; 20,15.

(comple-

Ferentari
20,30

rnnafUTîi
• 19,00 — Telejurnalul de seară O 19,15 — Emisi
une de știință și tehnică pentru pionieri și școlari : 
„Sulful în laboratorul micului chimist" ; filmul 
,,Jumbo elefantul" ® 20,00 — Ancheta TV 0 20,40—' 
Recitalul baritonului KONYA LADISLAU
• 21,00 — Aspecte de la campionatul european de 
patinai artistic. Transmisiune de la Bratislava.
© 23,30 — Telejurnalul de noapte, Buletinul meteo
rologic.

CRONICA TEATRAl Ă

la 
în- 
un 
re-

V tema

sinonim pe 
acela

Sentimentul
al

Teatrul Mic prezintă în 
actuala stagiune un spec
tacol în care sînt alătu
rate numele a doi au
tori, situați pe meridiane 
geografice și poziții ideo- 
logice-estetice foarte în
depărtate : românul Dan 
Tărchilă și americanul 
Murray Schisgal.

în piesa „Dactilografii", 
M. Schisgal portretizează 
cu iscusință dramatică și 
meșteșug de condei un 
cuplu de funcționari ame
ricani (dactilografi) care 
de-a lungul piesei, stră
bat obositorul drum al 
nerealizării, 
alocuri cu 
inutilității.
de deprimare și renunțare 
la aspirații, de împăcare 
cu „soarta", care în piesă 
îmbracă aci haina cernită 
a resemnării, aci forma 
descumpănirii, a angoa
sei și dezechilibrului mo
ral; are, în esență, o cau
ză precisă : apăsarea so
cietății capitaliste, cu tot 
cortegiul ei de consecințe 
de ordin material și spiri- 
tual; Eroii lui Schisgal 
poartă în ei drama neîm- 
plițirii, ca expresie a unei 
reqJJtăți, dar și a proprii- 
lor/iimite ideologice ale 
autb.rului. Acești oameni 
trăiesc. Iubesc și îmbătrî- 
nespjără combustii înal
te,./fără vibrații, ca niște 
mașini de scris — cu care 
dealtminteri ajung să se 
confunde — pentru că au
torul lor nu i-a învestit cu 
vreun scop nobil, care să-i 
ridice la condiția de oa
meni care se zbat, care 
luptă pentru o cauză co
mună, pentru obținerea li
bertății. Personajele tre
zesc, de aceea, în public 
compătimirea pe care o 
încerci în fața nepu
tinței cuiva. înțelesul pe 
care-1 desprindem din 
piesa lui Schisgal este 
pilda unei vieți așa cum 
nu trebuie trăită : o viață 
fără orizont, fără zboruri, 
fără lumină. Privită astfel, 
drama „Dactilografii" are 
o valoare educativă și a- 
ducerea ei pe scena Tea
trului Mic se justifică prin 
argumente de conținut.

Replica pe care cea 
de-a doua piesă, „Cu tot 
soarele pe masă", tinde 
să o dea, voit sau nu, ce
lei dintîl, ni se pare a fi 
destul de puțin consisten
tă, nu ca intenții, ci ca 
realizare scriitoricească, 
în lucrarea lui Dan Tăr
chilă își întretaie drumul 
doi adolescenți, doi oa
meni maturi și doi bă- 
trîni, propunîndu-ni-se o 

asupra 
ale vîr-

tale însingurări, din care 
„eroii" au renunțat să mai 
încerce vreo ieșire, cotn- 
plăcîndu-se a număra 
anii, zilele, ceasurile, mi
nutele și a constata lun
gimea lor. Viața acestor 
doi oameni ( netrăită cu 
vreun iolos ci doar în 
sens strict biologic, ni se 
pare lungă, anostă, lîn- 
bedă. Acest adevăr ni 
l-au comunicat actorii 
prin jocul lor subtil, apli
cat temperamentului, sau, 
mai corect, lipsei de tem
perament a personajelor.

în același decor — pe
reți de un vînăt tulbure, 
sumbru — (cu singura 
deosebire că panourile au 
avut o deschidere mai lar
gă) au evoluat și inter- 
pretii celei de-a doua pie
se : C. Codrescu (Bărba
tul), Tatiana Iekel (Fe
meia), Dinu lanculescu 
(Bătrînul), Eugenia Eftimie 
(Bătrîna), Nicolae Pomoje 
(Tînărul), Elena Pop-Istrg- 
te (Tînărâ), Ilie' Iliescu 
(Ospătarul). Ideea sceno- 
graiei Adriana L.epnesou 
de a utiliza același cadru 
plastic pentru tot specta
colul, nu mi se pare moti
vata de corespondente de 
tond, de formă,_ de struc
tură, de detalii între uni
versul spiritual al perso
najelor celor două piese.

Dezavantajați și de text 
și de orientarea regizoral- 
scenografică, actorii nu 
au ajuns să stabilească 
strînse, firești și emoțio
nante relații între cupluri, 
au rămas trei perechi dis
parate, cu merite ce (apa
re paradoxal la prima ve
dere, dar acesta este ade
vărul) se cuvin a fi 
recunoscute fiecărui inter
pret în parte, dar nu și 
ansamblului. O anumită 
crispare pe care am sesi
zat-o în jocul unora dintre 
actori a fost de natură să 
transforme momentele de

vat — în text ca și în 
spectacol — simplist, fără 
suficientă vibrație, fără a 
da spectatorului posibili
tatea să înțeleagă și să 
simtă drama.

Formula aleasă de Dan 
Tărchilă ridică dificultăți 
de construcție, obligă 
portretizări succinte, 
tr-o singură scenă, cu 
număr foarte mic de
plici. După părerea mea 
autorul nu a izbutit să 
treacă satisfăcător greu
tățile unei asemenea în
cercări : cele șase perso
naje se întîlnesc în mod 
arbitrar, conversațiile lor 
se interferează fără o lo
gică stringentă, elemen
tele de racordare între 
un dialog și altul sînt cel 
mal adesea formale (un 
joc de cuvinte, preluarea 
unei replici). Sumar și 
inexpresiv plăsmuiți, eroii 
lui Dan Tărchilă rămîn în 
amintirea spectatorului ca 
niște oameni-idee conce- 
puți abstract și nu ca per
sonaje cu forță și auten
ticitate dramatică.

Regia celor două piese 
a revenit lui Mihai Dimiu, 
autorul unor spectacole 
care i-au atras binemeri
tata prețuire a publicului. 
Regizorul a izbutit să se 
integreze stilului Teatru
lui Mic și să realizeze, în 
special cu prima piesă, o 
pagină de studiu actori
cesc și poezie scenică. 
Apelînd la doi actori foar
te talentațl din generația 
tînărâ, Irina Petrescu (Sil
via) și Vasile Gheorghiu 
(Paul) și lucrînd cu a- 
ceștia în mod minuțios, 
regizorul a obținut din 
partea interpreților nuan
țele și modulațiile sufle
tești proprii fiecărei tre
ceri de la o vîrstă la alta. 
Actorii s-au contopit cu 
cenușiul biroului în care 
lucrează, cu claviaturile 
mașinilor de scris, cu hîr- 
tiile uniform copiate, con- tensiune în clipe de rigl- 
struind o atmosferă de 
claustrare, de izolare pe 
o insulă desprinsă de tu
multul vieții. Ni s-a trans
mis permanent senzația 
unul vid moral, a unei to-

ditate. Eroii piesei Iul Dan 
Tărchilă nu au căpătat, 
astfel, putere de convin
gere șl comuniune cu pu
blicul.

Mihai FLOREA

FARMECUL

privire simultană 
acestor ipostaze 
stei.

Prima pereche, 
să la început de drum, 
degajă o zburdălnicie mai 
degrabă infantilă decît 
tinerească; eroii nu au 
propriu-zis o problemă 
importantă de discutat, iar 
manifestările lor ne amin
tesc uneori vîrsta panta
lonilor scurți. Celelalte 
două personaje simboli- 
zînd jumătatea drumului, 
sînt preocupate de o gra
vă nefericire în dragoste 
dar frînturile de conver
sații pe care le poartă 
nu dezvăluie profund ca
racterele, cauzele neînțe
legerii lor, ci par a se li
mita la etalarea unor ob
sesii erotice. în sfîrșit, a 
treia pereche, după o ar
monie conjugală de cîte
va decenii, este lovită 
brusc și tragic : un atac 
de cord pune capăt vieții 
bătrînului profesor, în 
timp ce acesta își bea ci. 
tronada. Soția lui rămîne 
într-o atitudine împietrită. 
Acest moment este rezol-

surprin-

OREL OR
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(Urmare din pag. I)
armonioasă a acelor 
forme interesante 
vii care fac 
care oră un 
cunoaștere 
un geiser 
cent 
și de valori spirituale.

S-a calculat că la 
fiecare jumătate de 
secol se dublează vo
lumul de cunoștințe 
care formează comoa
ra de aur a umanității 
și e firesc, e vital ca 
învățămînful să fină 
cont de ele și să le 
transmită ca pe un bun 
noilor generații de e- 
levi. Ele cer profeso
rilor o pregătire con
tinuă, o curiozitate 
permanentă, o atitudi
ne creatoare, pentru

Și 
fie-din 

izvor de 
umanistă, 
incandes- 

de înțelepciune

LASĂ
că ei făuresc într-un 
tiraj de milioane de 
exemplare un nou chip 
de om, o capodoperă 
vie. în acest sens, 
chiar și cea mai simplă 
oră de curs, capătă 
semnificația unei tru
de creatoare cu un e- 
cou de o durată ne
pieritoare, cu un pro
fund înțeles filozofic 
și etic. Să nu uităm o 
clipă că viitorii savanți 
sînt astăzi elevi în 
școlile patriei și că de 
felul cum sînt pregă
tiți în această plină de 
răspundere rampă de 
lansare, depind cura
jul creator, voința și 
inteligența lor 
scormonitoare, 
mea avînfatelor 
ruri spirituale, 
dra

adine 
înălți- 
zbo- 

Cafe- 
este o fereastră.
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Adunare festivă închinată aniversării 
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• Specialiștii Institutului de Cercetări Meta
lurgice au prezentat, recent, la o sesiune de 
comunicări științifice, rezultatele obținute în fa
bricarea brichetelor de cocs din cărbuni necoc- 
sificabili. Cocsul brichete, fabricat pe baza unui 
procedeu original pus Ia punct de specialiștii in
stitutului, a fost utilizat experimental la un fur
nal de 700 mc, înlocuind cu succes cocsul clasic.

• Printr-o decizie a Sfatului popular al ora
șului București, a luat ființă, o nouă unitate 
pentru deservirea populației, în domeniul pro
iectării. Această unitate execută, la solicitarea 
cetățenilor, proiecte și documentații tehnice de 
construcții și instalații necesare lucrărilor pe 
care le doresc : construcții de noi clădiri, garaje, 
magazii, dependințe, precum și adăugiri sau 
transformări de imobile, proprietate particulară 
sau socialistă.

• Asociația artiștilor fotografi din țara noas
tră a fost invitată încă de pe acum să participe, 
în acest an la 50 de saloane internaționale. Se 
fac pregătiri în vederea participării la expozi
ția ce se va organiza în vară cu prilejul celui 
de-al IX-lea Congres al Federației internațio
nale de artă fotografică.

• La Direcția centrală de statistică au fost în
cheiate lucrările privind prelucrarea principale
lor date ale recensămîntuluî viilor și pomilor. 
Potrivit datelor centralizate, suprafața planta
țiilor viticole este de 308 000 ha, marcînd o creș
tere de 79 000 ha față de anul 1955. Suprafața 
ocupată cu pomi fructiferi este de 345 000 ha, 
reprezentînd o creștere de 178 000 ha față de 
anul 1955. La toate speciile pomicole au fost ex
tinse soiurile valoroase schimbîndu-se raportul 
între specii.

• în scopul satisfacerii traficului sporit de 
mărfuri, în portul Galați s-au dat în exploatare 
trei dane noi de acostare.

• Ieri a avut loc în amfiteatrul Institutului 
de cercetări zootehnice un simpozion organizat 
de Comitetul raional de partid V. I. Lenin pe 
tema : „Perspectivele cercetării științifice în lu
mina noilor documente de partid". Au partici
pat spedialiști din Institutul „Dr. V. Babeș", 
Institutul „Dr. Cantacuzino", Institutul de cer
cetări balneologice și fizioterapeutice, Institutul 
de cercetări zootehnice și invitați din ministere.

• Editura „Meridiane" va scoate în acest tri
mestru o nouă serie editorială dedicată tinerilor 
pictori și sculptori.

• Specialiștii întreprinderii de mecanizare și 
transporturi forestiere din Brașov au realizat un 
nou vehicul pentru transporturi forestiere numit 
autotren. El este compus dintr-un autosașiu SR 
113 ia care se cuplează o remorcă pe 8 roți și dis
pozitive de încărcare. Capacitatea de transport 
— 200 de tone sau 24 metri cubi.

SPORT

CAMPIONII ȚĂRII 
LA PATINAJ VITEZĂ

Campionatele republicane de pa
tinaj viteză, pe anul 1966, s-au în
cheiat ieri la Tușnad o dată cu 
disputarea ultimelor două probe 
ale poliatlonulul. Titlurile de cam
pioni absoluți au fost cucerite de 
Emilian Papuc (Dinamo București), 
la seniori, și Crista Tracher (Di
namo Brașov), la senioare.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ctștlguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 IANUARIE 1966

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
g.

Oblig, 
cfștigătoare

Valoarea 
cîștigurllor

seria nr. parțială totală

1 03417 22 100 000 100 000
1 09299 27 75 000~1 75 000
1 01694 40 50 000 50 000
1 24475 02 25 000 25 000
1 34487 02 10 000 10 000
1 07672 09 5 000
1 31932 43 5 000
1 39091 29 5 000
1 40102 37 5 000
1 45750 43 5 000
1 56860 38 5 000
1 59679 46 5 000 35 000

Termina
ția seriei

60 513 31 2 000
60 529 47 2 000
60 704 42 2 000 360 000
60 401 01 1 000
60 747 45 1 000 120 000

600 20 20 800
600 57 09 800
600 71 50 800 1 440 000

2 112 TOTAL: 2 215 000

De la A. D. A. S.
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor mixte de persoane, din 
31 ianuarie 1966, au ieșit următoa
rele opt combinații de litere :

F.J.X ; U.K.I.; S.S.H.; S.L.B.; 
E.I K. j X.X.O.; W.U.E. j I.V.K.

• La bazinul acoperit din str. Traian nr. 165, 
raionul 23 August, din Capitală, Școala sportivă 
de elevi nr. 2 organizează, începînd de luni, 7 
februarie, un centru de învățare a înotului pen
tru copii între 4 și 7 ani. înscrierile se fac zilnic 
la sediul școlii între orele 8—16, tel. 21 55 05

• Pe afișele din Capitală a apărut numele 
cunoscutului violonist sovietic Leonid Kogan, 
în apropiatul turneu, violonistul va interpreta 
Concertul nr. 5 de Mozart, cu Filarmonica, de 
Stat „George Enescu" și va susține un recital 
în sala Palatului.

® La ediția de primăvară a tîrgului interna
țional de la Frankfurt pe Main, cooperația meș
teșugărească din țara noastră va prezenta prin 
I.C.S. „Cartimex" numeroase obiecte de arti
zanat : cusături, țesături, obiecte din ceramică, 
împletituri, covoare, articole din piele cu mo
tive ornamentale și un bogat sortiment de pro
duse de artizanat din lemn.

• De la începutul anului și pînă ieri pe por
țile uzinei de mașini agricole „7 Noiembrie" din 
Craiova au fost expediate pentru agricultură 
1 000 de diferite mașini.

Maladia unor utilaje 
și viciile tratamentului

® Zidurile care unesc bastioanele Tăbăcari- 
lor, Blănarilor și Dogarilor ale vechii cetăți a 
orașului Tg. Mureș și-au reluat înfățișarea de 
odinioară. La terminarea restaurării complete, 
vestita cetate va găzdui mai multe muzee.

o Colectivul uzinei mecanice din Tr. Severin, 
care a primit sarcina să construiască vagoane 
de 50 de tone a adus acestui nou produs îmbu
nătățiri substanțiale. Pînă ieri, au trecut în 
probă de parcurs 40 noi vagoane de acest tip.
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fale mal mult tn exploatare șl, pe a- 
ceastă bază, să aducă perfecflonărl 
constructive mașinilor pentru Indus
tria textilă.

CINE CONTROLEA
ZĂ CALITATEA 
REPARAȚIILOR?

Serviciul mecanic-șef de la Uzi
na „Timpuri noi" are în fiecare 
secție echipe conduse de maiștri. 
Acestea intervin nu numai cînd 
e vorba de reparații curente, 
ci și ori de cîte ori se ivesc de
fecțiuni.

Muncitori și maiștri, cu care am 
stat de vorbă, ne-au relatat însă 
că, de multe ori, calitatea repara
ției mașinilor-unelte lasă de dorit. 
Ca urmare, au loc numeroase 
întreruperi în funcționarea u- 
tilajului. Dacă se face o me
die, în ultima vreme, stagnările 
datorate defecțiunilor mecanice, 
electrice și din alte motive s-au ri
dicat lunar la peste 3 000 de ore. 
Este și o consecință a faptului că 
recepția utilajului după reparația 
capitală se face în mod formal. 
Maiștrii și șefii de secții sînt ne- 
voiți să semneze procesele verbale 
de recepție, ei fiind presați de ce
rințele realizării planului.

Cînd i-am cerut părerea despre 
aceste neajunsuri, tov. ADAL
BERT BULARCA, inginer-șef al 
uzinei, a rămas cam descumpănit. 
El a recunoscut că fișele de evi
dența funcționării utilajelor nu 
sînt prea puse la punct, deoarece 
„maiștrii au foarte multe de fă
cut", dar în rest a cam ocolit a- 
devărul.

Organizatorul producției la linia 
tehnologică nr. 3, de la secția pre
lucrări mecanice,, este maistrul 

GHEORGHE PENA. Redăm, pe 
scurt, aprecierea lui asupra calită
ții reparațiilor executate de servi
ciul mecanic-șef. „După reparații 
continuăm să avem dificultăți cu 
unele mașini. Cu toate că a- 
vem mecanici capabili, cu ex
periență, cred că nus contro
lați. Să vă dau un exemplu. 
Acum vreo patru luni a intrat tn 
reparație capitală o freză vertica
lă. In deviz s-au menționat tn a- 
mănunt toate operațiile, inclusiv 
chituitul și vopsitul. O săptămînă 
am refuzat să o iau în primire 
fiindcă nu i s-au făcut probele și 
nu era vopsită. Dar m-au încolțit 
sarcinile de plan și pînă la urmă 
am semnat. Azi mașina stă din 
nou. De altfel și probele sînt făcute 
superficial. Eu socotesc că o mași
nă reparată nu trebuie să mal aibă 
nevoie de reglaje și centrări în sec- 
fle. Să meargă ca nouă".

Pe găuritorul VASILE ZAVERA 
l-am găsit foarte supărat. El ne-a 
spus că mașina lui a fost reparată 
pe la începutul anului trecut, dar 
de atunci a mai fost demontată și 
revizuită de vreo 5—6 ori și nici 
acum nu merge bine.

Executarea la timp, exemplară, a 
reparafiei utilajelor, curente, mij
locii sau capitale, creează condi
ții pentru prelungirea vieții utilajelor, 
mărirea randamentului lor, obținerea 
unei producții de bună calitate și 
realizarea ritmică a planului. Buna 
gospodărire a întreprinderilor impu
ne mai multă grijă pentru organiza
rea judicioasă a activității de repara
ții, aprovizionarea la timp a ateliere
lor de întreținere cu piesele de 
schimb necesare, ridicarea calității 
reparațiilor. Conducerile întreprinde
rilor, organizațiile de partid, au da
toria să se ocupe cu toată grija de 
întreținerea și modul cum se execută 
reparația utilajelor în scopul folosirii 
cît mal rationale a capacității a- 
cestora, prelungirii duratei lor de 
funcționare.

La teatrul de stat din Ploiești a 
avut loc marți după-amiază o adu
nare festivă închinată aniversării 
luptelor muncitorilor petroliști din 
ianuarie—februarie 1933. Au parti
cipat activiști de partid și de stat, 
petroliști, foști membri ai comite
telor de acțiune din întreprinderile 
din localitate și alți participant 
la luptele din 1933, oameni ai mun
cii din întreprinderile regiunii.

Consfătuire consacrată culturii cartofului
La Brașov, centrul celei mai 

mari regiuni cultivatoare de car
tofi, a început marți dimineața o 
consfătuire consacrată culturii car
tofului.

Specialiștii din întreaga țară, de 
la consiliile agricole regionale, 
trusturi locale Gostat, din insti
tute de cercetări științifice și sta
țiuni experimentale, de la comi
siile de organizare a uniunilor re
gionale și Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole, din unită
țile cultivatoare și reprezentanți 
ai organizațiilor de valorificare, au 
prezentat experiența dobîndită în 
cultura cartofului și au dezbătut 
principalele măsuri ce trebuie a-

NUMIREA NOULUI AMBASADOR
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA ÎN REPUBLICA 
DEMOCRATĂ GERMANĂ

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ghenea a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germană, în 
locul tovarășului Ștefan Cleja care 
a primit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Contract încheiat intre
.............. • - ■ ■ • ■ ■ • ■ :•■■■■■■

Mașinimport și Syhetra
La București, a fost încheiat re

cent, între întreprinderea de stat 
de comerț exterior Mașinimport și 
societatea belgiană Sybetra un 
contract privind importul a două 
combinate de îngrășăminte azo- 
toase.

Aceste combinate vor produce a- 
nual fiecare cîte 300 000 tone a- 
moniac, 240 000 tone acid azotic, 
300 000 tone azotat de amoniu și 
300 000 tone uree.

(Agerpres)

Produse '66 
in industria 
locală

(Urmare din pag. I)
vopsit, apretat. „Am pregătit și oi- 
teva articole noi de menaj, miol 
ustensile și aparate care vor în
lesni munca gospodinelor* — ne-a 
spus tov. M. ILIE, merceolog prin
cipal al magazinului de prezenta
re al industriei locale. (Din păcate, 
majoritatea acestor produse nu 
le-am putut vedea. Tovarășii ne-au 
asigurat că sînt pe drum. Ne rezer
văm deci dreptul de a le căuta 
peste cîteva zile. Și sperăm că tot 
atunci vom găsi și atît de solicita
tele autosifoane, care lipsesc pen
tru moment).

Realizarea tuturor produselor in
dustriei locale este înlesnită de re
profilarea și de reorganizarea 
unor întreprinderi, precum și de 
comasarea unor secții slab dotate 
în unități capabile să lucreze după 
un proces tehnologic superior. 
Aceasta a dus, firește, și la o creș
tere evidentă a calității. „Efortul 
nostru este îndreptat spre produ
cerea unor mărfuri cît mai utile, 
mai frumoase și mai ieftine — ne-a 
spus tov. ing. CORNELIU DUMI
TRESCU, șeful secției de industrie 
locală a sfatului popular regional 
București. Va trebui să acordăm o 
atenție deosebită atît calității, cît 
și prezentării produselor, deoarece 
de multe ori ele rămîn în anoni
mat, pentru că aspectul lor lasă 
de dorit*. Perfect adevărat. Am și 
văzut asemenea mărfuri în maga
zinul specializat din Capitală. Pe 
cine pot atrage, de exemplu, poșe
tele din material plastic lucrate la 
„Chimica"-Cluj sau la „Progresul"- 
Arad, în culori nepotrivite, neîngri
jit finisate, mototolite ? „Deși, în 
general vorbind, furnizorii au îm
bunătățit prezentarea mărfurilor — 
ne-a spus tov. GHEORGHE DIMI- 
TRIU, directorul magazinului, cu 
excepția unor întreprinderi ca ace
lea din Timișoara sau București,

Despre luptele duse în acea pe
rioadă de către muncitorimea ce
feristă și petrolistă a vorbit Ion 
Sîrbu, secretar al Comitetului re
gional Ploiești al P.C.R.

Formația artistică de amatori a 
clubului „Flacăra" Moreni, colectiv 
distins cu titlul de laureat la cel 
de-al IV-lea festival bienal de tea
tru de amatori „I. L. Caragiale", a 
prezentat apoi un montaj literar.

(Agerpres)

plicate pentru creșterea recoltelor 
și mai buna aprovizionare a popu
lației și industriei.

La consfătuire participă tovară
șii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii.

In prima zi a consfătuirii au fost 
prezentate referate cu privire la 
rezultatele obținute în ultimii ani 
în cultura cartofului, la organiza
rea producerii, înmulțirii și reîn
noirii cartofilor de sămînță. Au ur
mat discuții. (Agerpres)

Ședința de colegiu 

a Ministerului 
invâțămintului

Protecția muncii în învățămîn- 
tul de toate gradele și pregătirea 
elevilor și studenților în acest do
meniu a făcut obiectul ședinței de 
colegiu a Ministerului învățămîn- 
tului, care a avut loc marți.

Raportul prezentat a reliefat ne
cesitatea extinderii predării noțiu
nilor de protecție a muncii, pre
cum și a prevenirii traumatismelor 
profesionale în laboratoare și ate
liere. De asemenea, ,s-a insistat a- 

. supra măsurilor ce trebuie luate 
pentru cunoașterea și respectarea 
de către studenți a normelor de 
securitate la locul de muncă, în 
timpul ..efectuării. practicii de pro
ducție.

Colegiul ministerului a adoptat 
un plan de măsuri privind protec
ția muncii în școli și facultăți pe 
anul 1966. Se prevede, printre al
tele, elaborarea de noi programe, 
manuale și cursuri de protecția 
muncii, organizarea de lectorate de 
specialitate, instruirea practică a 
elevilor și studenților.

In ședință au mai fost analizate 
propunerile privind nomenclatorul 
de specialități în învățămîntul su
perior și planul de școlarizare pe 
anul universitar 1966—1967.

(Agerpres)

producția de serie este încă de 
multe ori departe de nivelul pro
duselor prezentate ca modele*. Iată 
o concluzie la care conducătorii în
treprinderilor de industrie locală ar 
merita să mediteze. Fiecare obiect, 
oricît de mărunt, trebuie să capete 
personalitate, să se impună prin 
marca fabricii — cu alte cuvinte 
prin calitate, utilitate și mod de 
prezentare. Legat de aceasta, o în
trebare : nu s-ar putea tipări eti
chete mai frumoase și nu s-ar pu
tea înlocuî indescifrabilele I.O.I.L.- 
uri, I.R.I.L.-url, I.P.A.T.-url, I.M.I.L.-uri 
și C.I.L.T.-uri cu nume mai simple, 
mai firești și mai potrivite pentru 
bunurile de consum î

DOCUMENTAREA SPECIALIȘTILOR
DIN AGRICULTURĂ

(Urmare din pag. I)

Cu acest prilej, unii dintre ei pre
zintă referate pe baza datelor ob
ținute în cîmpurile experimentale 
organizate în unitățile în care lu
crează. Dar mulți ingineri agronomi 
rămîn în afara acestor activități. 
Situația se datorește atît institute
lor de cercetări și stațiunilor expe
rimentale care-și îndreaptă atenția 
numai spre anumite zone sau uni
tăți, cît și unor, specialiști care nu 
manifestă interes față de asemenea 
preocupări.

Documentarea asupra progrese
lor științifice și tehnice se face 
desigur și prin consultarea life- 
rafurii de specialitate. In această 
privință se impune ca inginerii a- 
gronomi să fie abonați la revistele 

.de specialitate, în funcție de profi
lul fiecăruia. Trebuie, de asemenea, 
consultate „Lucrările științifice" 
editate anual de către institutele de 
cercetări. Pentru împrospătarea și 
îmbogățirea cunoștințelor, specia
liștii agricoli au de asemenea la în- 
demînă numeroase broșuri de 
popularizare, recomandări pentru 
producție, monografii și tratate 
care apar în țară și în străinătate. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
și orgânele de difuzare a cărții ar 
fi bine să vadă cum este organizată 
difuzarea acestui material, întrucît

TELEGRAME EXTERNE

Raportul lui Viile Pessi 
la Congresul al XlV-lea 
al P.C. din Finlanda

HELSINKI (Agerpres). — In da
rea de seamă prezentată la al 
XlV-lea Congres al P.C. din Fin
landa, Viile Pessi, secretar general 
al partidului, a arătat că congresul 
are loc într-un moment cînd în 
fața partidului stau sarcini impor
tante atît în domeniul activității 
sociale, cît și al dezvoltării vieții 
interne de partid.

In prima parte a raportului, 
Viile Pessi s-a referit la proble
mele internaționale, arătînd că 
„lupta pentru pace este una din 
sarcinile centrale și de cea mai 
mare importanță".

Relevînd necesitatea solidarității 
cu lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperialiștilor 
americani, secretarul general al 
P. C. din Finlanda a spus : „Sîn- 
tem convinși că, cu sprijinul for
țelor socialismului, al forțelor iu
bitoare de pace din întreaga lume, 
poporul vietnamez va obține vic
toria care îi va asigura libertatea 
și independența".

„O problemă extrem de impor
tantă pentru noi, a subliniat vorbi
torul, este problema securității eu
ropene... Aceasta este o problemă 
arzătoare ; de aceea trebuie să se 
lupte pentru noi tratative între ță
rile europene, In anul 1969 se în
cheie termenul pentru care este în
cheiată alianța militară nord- 
atlantică — N.A.T.O. Toate forțele 
care se pronunță pentru pace ar 
trebui să-și unească acțiunile în 
lupta pentru dizolvarea grupărilor 
militare, pentru rezolvarea proble
mei germane, pentru organizarea 
unor relații reciproce între statele 
europene pe baza sistemului secu
rității colective".

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la politica externă a Fin
landei. El a arătat că în unele 
cercuri oficiale și în publicațiile u- 
nor partide din Finlanda se sub
liniază foarte frecvent neutralita
tea pe planul politicii externe. „în 
momentul de față însă acest lucru 
se poate transforma în contrariul 
său, dacă nu ne vom menține pe o 
poziție activă și nu vom interveni 
în evenimentele care amenință pa
cea din întreaga lume. Nu ne pu
tem menține și întări politica ex
ternă de pace și neutralitate dacă 
nu ne vom., strădui să exercităm o 
influență asupra desfășurării eve
nimentelor internaționale în fa
voarea păcii și libertății popoare
lor. De aici decurge necesitatea ur
mării unei politici externe active. 
Războiul din Vietnam, politica re
vanșardă a Germaniei occidentale, 
jugul rasial din Republica Sud-A- 
fricană și Rhodesia etc. sînt proble
me a căror influență se resimte pu
ternic în întreaga lume și care de 
aceea afectează mult țara noastră. 
Participarea Finlandei la rezolva
rea lor în favoarea păcii reprezintă 
prin urmare o necesitate".

Raportorul a subliniat în conti
nuare că politica externă are con
tingență directă cu treburile in
terne ale țării. Condiția unei poli
tici externe neutre pașnice și acti
ve, sub raportul politicii interne, o 
constituie colaborarea dintre forțe
le democratice. Pivotul unirii for
țelor democratice îl constituie cla
sa muncitoare care are rolul hotă- 
rîtor în dezvoltarea continuă a po
liticii externe de pace.

Evenimentele politice decurg a- 
deseori în mod nemijlocit din evo
luția vieții economice. Deși în ul
timii ani s-a înregistrat un anumit 
progres în domeniul economiei, fe
nomenele de criză în diferite sfere 
ale vieții economice au devenit 
permanente și s-au adîncit chiar. 
Prețurile au crescut, povara fisca
lă s-a accentuat, șomajul a sporit.

se constată deficiențe. In multe 
locuri lucrările științifice nu se gă
sesc, iar uneori ele se difuzează la 
întîmplare, fără să se țină seama 
de specificul local.

Inginerii agronomi se pot docu
menta și din publicațiile editate de 
Centrul de documentare agricolă 
ce funcționează în cadrul Institu
tului central de cercetări agrico
le, cele ale Centrului de docu
mentare științifică al Academiei și 
ale Institutului de documentare 
tehnică. Informații prețioase asu
pra literaturii românești și străine 
se pot găsi și în buletinele docu
mentare editate de institutele de 
profil.

Consiliile agricole în forma lot 
de organizare îmbunătățită pe baza 
hotărîrii Plenarei din noiembrie a 
C.C. al P.C.R. ar trebui să aibă ca 
preocupare de seamă, pe lîngă ri
dicarea calificării țărănimii și îm
bogățirea cunoștințelor specialiști
lor, informarea lor cu tot ce apare 
nou în știința și tehnica agricolă. 
De asemenea, casele agronomului 
pot face informări operative pe 
lîngă cursurile de lungă durată pe 
care le organizează. Prin ridicarea 
nivelului lor de pregătire profesio
nală și îmbogățirea permanentă a 
cunoștințelor de specialitate, ingi
nerii agronomi vor putea ține pa

Numeroase simptome arată, așadar, 
necesitatea de a se adopta anumite 
hotărîri. Acum esțe vorba de a se 
hotărî care anume forțe vor dicta 
conținutul acestor hotărîri".

„înfăptuirea prefacerilor în poli
tica internă și economică a țării, a 
subliniat vorbitorul, necesită o ba
ză politică întru totul diferită de 
cea pe care o reprezintă actualul 
guvern. Finlanda trece printr-o 
vreme în care marile schimbări în 
componența populației și nevoile 
dezvoltării economice pătrund în 
viața socială, dar nimeresc acolo 
într-un cadru strimt generat de 
capitalismul monopolist de stat. 
Formulîndu-și revendicările, par
tidul comunist și mișcarea demo- 
crat-populară urmăresc limitarea 
puterii marelui capital. Satisface
rea acestor revendicări poate să 
aibă loc numai pe calea colaborării 
dintre toate forțele democratice".

„O condiție de cea mai mare im
portanță pentru colaborare, a subli
niat el, este realizarea unui acord 
între partidele oamenilor muncii 
referitor la o politică comună în 
toate sferele vieții sociale".

In alegerile parlamentare care 
se vor ține la 20 și 21 martie, a sub
liniat raportorul, „obiectivele noas
tre sînt clare : a condamna politi
ca internă și economică care cores
punde intereselor marelui capital ; 
a respinge pericolul care amenință 
politica externă de pace". Vorbito
rul a subliniat necesitatea abordă
rii științifice a studierii problemei 
căii Finlandei spre socialism.

In continuare, Viile Pessi a pre
zentat activitatea Comitetului Cen
tral și a organelor sale și s-a o- 
prit la anumite lipsuri care au a- 
vut loc în munca desfășurată în 
diferitele pături, ale populației.

„Proiectul de dezvoltare demo
cratică a vieții economice și socia
le a țării noastre, pregătit penjtru 
actualul congres, deschide pentru 
întregul nostru popor vaste per
spective și preconizează soluții care 
nu pot fi realizate în 2—3 ani — a 
arătat, în încheiere, raportorul. Ele 
vor exercita o influență asupra vie
ții fiecărui finlandez. Conștient de 
răspunderea ce-i revine, Partidul 
Comunist din Finlanda a abordat 
cele mai spinoase probleme ale e- 
conomiei și vieții sociale din țara 
noastră și prezintă propunerile sale 
asupra acestor probleme. Sîntem 
dispuși să colaborăm în această 
privință cu toate forțele progresis
te. Numai pe această bază vom pu
tea făuri o viață asigurată și fe
ricită pentru poporul nostru".

Congresul P. C. 
din Columbia

BOGOTA 1 (Agerpres). — în ca
pitala Columbiei s-au desfășurat 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C. din Columbia. C.C. al 
Partidului Comunist Român a tri
mis Congresului o telegramă de sa
lut în care a urat succes lucrărilor 
sale.

Congresul, la care au participat 
162 delegați, a adoptat o rezoluție 
politică, programul de activități al 
partidului, modificări în statutul 
partidului și a aprobat rezoluția cu 
privire la problemele organizatori
ce ale partidului. A fost ales noul 
Comitet Central al Partidului. Gil
berto Vieira a fost reales în func
ția de secretar politic al C.C. al 
P.C. din Columbia.

sul cu noul, vor înlătura curajos 
procedeele învechite sau depășite.

In condițiile revoluției științifi
ce de astăzi cunoștințele de pură 
specialitate nu sînt suficien
te pentru caracterizarea ingineru
lui agronom ca factor de progres 
la sate. Noua societate se constru
iește pe baza celei mai înalte ști
ințe și culturi. Reiese deci că ingi
nerul agronom, ca intelectual al 
satului, trebuie să aibă și o vastă 
cultură generală. Această necesi
tate este dictată în special de fap
tul că țărănimea cu care lucrează 
și pe care o îndrumează zi de, zi 
evoluează mereu spre nivele tot 
mai ridicate de cultură și este 
capabilă să înțeleagă mult mai 
mult și are nevoie de lămuriri 
pentru un număr mult mai mare 
de fenomene decît în trecut. Intr-a
devăr, cunoștințele pe care le ca
pătă în școala de cultură generală, 
la cursurile agrozootehnice de ma
să, la cinematograf, radio, televi
ziune și la teatru determină o 
creștere sigură a exigențelor țără
nimii. Aci se simte nevoia de o nre- 
cizare : înainte se considera cult un 
om care poseda cunoștințe din în
treaga literatură universală și cea 
filozofică. Astăzi omul cult, pe lîn
gă literatura beletristică și' cea fi
lozofică, trebuie să aibă neaoărat 
și noțiuni despre descoperirile și‘ 
din alte domenii ale științei, des- 
nre tot ce are mai bun civilizația 
modernă.

Iată deci încă un motiv în plus 
care pledează pentru o documen
tare științifică și multilaterală cît 
mai organizată a inginerului agro
nom ; pe această cale îi crește au
toritatea în sporirea producției â- 
gricole și prestigiul de intelectual 
în procesul de culturalizare a ma
selor de la sate.
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Tovarășe președinte,
Am onoarea a vă atrage înalta 

dv. atenție asupra războiului de a- 
gresiune dus de imperialiștii S.U.A. 
în țara noastră, Vietnam.

După cum știți, de peste 11 ani 
imperialiștii americani au sabotat 
grav acordurile de la Geneva din 
1954 și au împiedicat unificarea 
pașnică a Vietnamului, încercînd 
să transforme Vietnamul de sud 
într-o colonie de tip nou și o bază 
militară a S.U.A. In prezent ei duc 
un război de agresiune, reprimind 
în mod sălbatic lupta patriotică a 
compatrioților noștri din sud. în 
același timp ei încearcă să dobîn- 
dească experiență în urma acestui 
război pentru a reprima mișcarea 
de eliberare națională din alte 
țări.

încercînd să iasă din situația în 
care s-au împotmolit în Vietnamul 
de sud, imperialiștii americani au 
sporit masiv forța corpului expe- 
diționar american și au trimis tru
pe dintr-o serie de țări satelite 
ale lor pentru a înfăptui o agre
siune directă în Vietnamul de sud.

De asemenea, ei au lansat 
atacuri aeriene împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, țară in
dependentă și suverană, membră a 
lagărului socialist.

In timp ce intensifică și extind 
războiul de agresiune în Vietnam, 
imperialiștii S.U.A. proclamă zgo
motos „dorința de pace" și afirmă 
„că sînt gata1- de a se angaja în 
tratative necondiționate" în spe
ranța de a înșela opinia publică 
mondială și poporul american. De 

• curînd, administrația Johnson a 
inițiat o așa-numită „acțiune de 
pace" și a prezentat o propunere 
în 14 puncte. Drept scuză pentru 
războiul său de agresiune în Viet
namul de sud, pretinde că aceasta 
constituie „respectarea angaja
mentelor" față de guvernul ma
rionetă de la Saigon. Ea calomnia
ză lupta patriotică a poporului din 
Vietnamul de sud, calificînd-o 
drept „o agresiune a Vietnamului 
de nord". Această afirmație min
cinoasă nu poate șterge în nici un 
fel declarația solemnă făcută de 
S.U.A. la Geneva în 1954 că „se 
va abține de la amenințarea sau 
utilizarea forței pentru încălcarea 
lor (a acordurilor de la Geneva)". 
Afirmațiile ipocrite ale președin
telui Johnson pot ascunde și mai 
puțin crimele S.U.A. în Vietnam.

Statele Unite vorbesc despre res
pectarea acordurilor de la Geneva. 
Dar una dintre principalele clauze 
a acestor acorduri interzice aduce
rea de trupe străine în Vietnam. 
Dacă S.U.A. respectă într-adevăr a- 
cordurile, trebuie să retragă din 
Vietnamul de sud toate trupele sale 
și cele ale sateliților săi.

Este limpede ca lumina zilei că 
Statele Unite sînt agresorul care 
calcă în picioare teritoriul viet
namez. Poporul sud-vietnamez este 
victima agresiunii și luptă în au
toapărare. Dacă Statele Unite do
resc într-adevăr pacea, ele trebuie 
să recunoască Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
drept singurul reprezentant adevă
rat al poporului vietnamez și să 
înceapă tratative cu el. în confor
mitate cu năzuințele poporului sud- 
vietnamez și cu spiritul acordurilor 
de la Geneva pentru Vietnam din 
1954, Frontul Național de Elibe
rare luptă pentru a înfăptui inde
pendența, democrația, pacea și neu
tralitatea în Vietnamul de sud și 
pentru a înainta spre reunificarea 
pașnică a patriei. Dacă Statele 
Unite respectă într-adevăr dreptul 
la autodeterminare al poporului 
sud-vietnamez, ele nu pot decît să 
aprobe acest program just al Fron
tului Național de Eliberare.

Cele 14 puncte ale Statelor Unite 
se reduc în esență la următoarele : 
Statele Unite încearcă din greu să 
se mențină în Vietnamul de sud, să 
păstreze acolo guvernul marionetă 
înjghebat de ele și să permanenti
zeze scindarea Vietnamului.

In mesajul său, citit la 12 ianua
rie 1966 în fața Congresului S.U.A., 
președintele Johnson a afirmat că 
politica Statelor Unite constă în a 
nu se retrage din Vietnamul de sud 
și a forța poporul vietnamez să 
aleagă între „pace și ravagiile unui 
conflict". Aceasta este o amenințare 

nerușinată, o încercare de a impu
ne poporului vietnamez condițiile 
așa-numitelor „tratative necondi
ționate" ale S.U.A.

Poporul vietnamez nu va ceda 
niciodată în fața amenințărilor 
imperialiștilor americani.

Chiar în momentul în care gu
vernul S.U.A. prezintă așa-numite- 
le noi „eforturi de pace", ele spo
resc nebunește forțele americane în 
Vietnamul de sud. Ele intensifică 
raidurile teroriste, aplicînd politica 
„pămîntului pîrjolit" incendiind to
tul, distrugînd totul, ucigînd totul, 
folosind bombe cu napalm, gaze 
nocive, substanțe toxice pentru a 
incendia sate și a masacra popu
lația civilă în vaste regiuni din 
Vietnamul de sud.

Protestez cu energie împotriva 
unor asemenea metode de război 
extrem de barbare. Adresez un 
apel tuturor guvernelor și popoa
relor iubitoare de pace din întrea
ga lume cerîndu-le să oprească cu 
hotărîre mina criminalilor de răz
boi americani.

S.U.A. continuă să întreprindă 
zboruri de recunoaștere pentru 
pregătirea unor noi atacuri aeriene 
asupra Republicii Democrate Viet
nam.

Pe de altă parte, ele lansează 
atacuri aeriene împotriva multor 
regiuni din regatul Laosului și în
mulțesc provocările armate împo
triva regatului Cambodgiei, creînd 
astfel o amenințare și mai gravă 
la adresa păcii în Indochina.

Este clar că această campanie a 
S.U.A. de „căutare a păcii" este 
menită doar să ascundă planurile 
pentru intensificarea războiului de 
agresiune. Poziția administrației 
Johnson rămîne următoarea: agre
siune și extinderea războiului.

Pentru a reglementa problema 
vietnameză, guvernul Republicii 
Democrate Vietnam a prezentat po
ziția sa în patru puncte care ex
primă prevederile esențiale ale a- 
cordurilor de la Geneva din 1954 
pentru Vietnam. Aceasta este o po
ziție de pace.

Poporul vietnamez, care a cu
noscut peste 20 de ani greutățile 
războiului, dorește pacea mai mult 
ca oricine, pentru a-și brîndui via
ța. O pace adevărată nu poate fi 
însă în nici un caz separată de o 
adevărată independență. Atît timp 
cît armata de agresiune a S.U.A. 
se află pe pămîntul nostru, po
porul nostru va lupta cu hotărîre 
împotriva ei. Dacă guvernul ame
rican dorește într-adevăr o regle
mentare pașnică, el trebuie să re
cunoască poziția în patru puncte 
a guvernului Republicii Democra
te Vietnam și să dovedească aceas
ta prin fapte concrete: trebuie să 
pună capăt necondiționat și pen
tru totdeauna bombardamentelor 
și altor acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. 
Numai în felul acesta se poate lua 
în considerare o soluționare poli
tică a problemei vietnameze.

Dragă tovarășe președinte,
Pînă în prezent, în spiritul so

lidarității internaționale, poporul 
și guvernul Republicii Socialiste 
România frățești au acordat din 
toată inima sprijin și ajutor po
porului vietnamez, în lupta sa îm
potriva agresorilor imperialiști a- 
mericani, de apărare a indepen
denței și libertății sale. In numele 
poporului vietnamez și al guver
nului R. D. Vietnam, doresc să ex
prim poporului și guvernului Re
publicii Socialiste România pro
funda noastră recunoștință.

In fața situației extrem de gra
ve create de către S.U.A. în Viet
nam, îmi exprim convingerea că 
poporul și guvernul Republicii So
cialiste România vor întări spri
jinul și ajutorul lor luptei juste a 
poporului nostru, vor condamna 
cu hotărîre înșelătoria guvernului 
S.U.A. privind o falsă pace și vor 
opri la timp toate noile manevre 
perfide ale Statelor Unite în Viet
nam și Indochina.

Folosesc această ocazie pentru a 
vă reînnoi, tovarășe președinte, 
asigurarea considerațiunilor mele 
cele mai sincere.

HO ȘI MIN 
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

NEW YORK 

24 de ore de veghe 

în fața sediului 0. N. U.

Sute de locuitori ai orașului 
New York au inițiat luni o 

demonstrație de protest pe timp de 
24 de ore în fața sediului Organi
zației Națiunilor Unite împotriva 
reluării de către Statele Unite a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam.

Reluarea bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam a provocat 
vii discuții în Congresul american. 
Senatorul Robert Kennedy a de
clarat că „dacă noi (S.U.A. — n. r.) 
vom aprecia bombardamentele 
drept un răspuns la problema viet
nameză, înseamnă că ne vom în
drepta direct către o catastrofă".

PARIS

Tendința s,dură“ 
a prevalat

Reluarea bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Vietnam 
este considerată la Paris ca nefiind 
o metodă nimerită pentru a se a- 
junge la pace — arată agenția 
France Presse într-un comentariu. 
Guvernul francez — continuă a- 
genția — apreciază astăzi, ca și în 
declarația sa din august 1963, că o 
reglementare a conflictului nu poa
te interveni decît în măsura în 
care vietnamezii și-ar reglementa 
între ei problemele interne fără 
nici o intervenție din afară. Hotă- 
rîrea Statelor Unite „arată că 
tendința „dură" a prevalat la 
Washington".

PEKIN

„Ofensiva de pace" — 
o perdea de fum pentru 
extinderea agresiunii

PEKIN 1 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao" a publicat la 1 fe
bruarie un editorial în legătură cu 
reluarea bombardamentelor S.U.A. 
asupra teritoriului R. D. Vietnam. 
„Imperialismul american — scrie 
ziarul — se află într-un impas to
tal în problema vietnameză și cau-

0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R. D. VIETNAM
HANOI 1 (Agerpres). — După 

cum transmite V.N.A., purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în legătură cu cererea S.U.A. 
de a se convoca Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. pentru discutarea 
situației din Vietnam. „Ca și în 
trecut, se spune în declarație, Sta
tele Unite încearcă încă o dată să 
folosească O.N.U. pentru a masca 
extinderea războiului de agresiune 
în Vietnam și pentru a forța po
porul vietnamez să reglementeze 
problema vietnameză în confor
mitate cu condițiile americane".

„Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam afirmă încă o dată că, 
pe plan internațional, examinarea 
actelor de război americane în 
Vietnam ține de competența Con
ferinței de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina și nu de Con
siliul de Securitate al O.N.U. Ori
ce rezoluție a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., constituind un a- 
mestec în problema vietnameză, va 
fi nulă și neavenită".

★
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întru
nit marți la cererea Statelor Unite.

31 ianuarie. Bombardierele ameri
cane au reînceput raidurile pirate
rești asupra teritoriului R. D. Viet

nam 

tă zadarnic să iasă din situația sa 
gravă pe calea extinderii războ
iului". Așa-numita „ofensivă de 
pace" a administrației Johnson 
„nu este decît o perdea de fum 
menită să camufleze escaladarea 
mai departe a războiului său de 
agresiune în Vietnam".

„Jenminjibao" exprimă în în
cheiere hotărîrea poporului chinez 
de „a sprijini în mod ferm po
porul vietnamez să ducă pînă la 
capăt lupta împotriva agresiunii 
americane și pentru salvarea na
țională, pînă la victoria defini
tivă".

COPENHAGA 

îngrijorare 

în țările nordice
Ministrul danez de externe, Per 

Haekkerup, a comunicat ambasa
dorului Statelor Unite la Copen
haga regretul său în legătură cu 
hotărîrea guvernului american de 
a relua bombardamentele' asupra 
R.D. Vietnam. El a declarat că „în 
prezent trebuie să ne temem de 
consecințele unei extinderi a răz
boiului". La rîndul său, primul mi
nistru suedez, Tage Erlander, a de
clarat că această situație „ne în
grijorează în gradul cel mai înalt".

Luînd cuvîntul la începutul șe
dinței, reprezentantul permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Arthur Gold
berg, a expus poziția americană 
față de situația din Vietnam, în
cercînd să absolve Statele Unite 
de răspunderea pentru reluarea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam.

Reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, N. T. Fedorenko, a protestat 
împotriva convocării Consiliului de 
Securitate și a înscrierii pe ordi
nea de zi a problemei privind si
tuația din Vietnam. Această pro
blemă, a spus el, trebuie soluțio
nată în cadrul acordurilor de la 
Geneva din 1954.

Reprezentantul Franței, Roger 
Seydoux, a declarat că se opune 
înscrierii pe ordinea de zi a Con
siliului de Securitate a problemei 
vietnameze. El a spus că O.N.U. nu 
pare să fie un cadru corespunză
tor pentru discutarea acestei pro
bleme, care trebuie examinată în 
baza acordurilor de la Geneva.

Reprezentantul Republicii Mali, 
Sory Coulibaly, s-a opus, de ase
menea, dezbaterii acestei probleme 
în Consiliul de Securitate.

New York. în fața sediului O.N.U., 
de veghe în semn de protest împo
triva agresiunii americane din 

Vietnam

VARȘOVIA

„Bombele acuză"

VARȘOVIA 1 (Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite) : Sub titluri ca: „Brutalul 
final al „acțiunii de pace" a S.U.A.", 
„Un nou pas pe calea extinderii 
agresiunii", „Bombele au spulberat 
mitul „acțiunii de pace" a S.U.A.", 
„Bombele acuză", presa poloneză 
din 1 februarie condamnă relua
rea bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam. Intr-un comentariu con- 

I sacrat acestei probleme, ziarul 
' „Trybuna Ludu" subliniază prin- 
i tre altele : în aceste clipe grele, 

poporul polonez se simte și mai 
strîns legat de poporul vietnamez, 
solidarizîndu-se pe deplin cu lupta 
sa".

ALGER

„Așa-numita ofensivă, în mod 
savant orchestrată, s-a dovedit în 
cele din urmă a fi o manevră de 
natură să «pregătească» opinia in
ternațională în vederea lărgirii 
actelor de agresiune" — scrie coti
dianul „El Moudjahid". „La drept 
vorbind, subliniază ziarul, consta
tăm astăzi că de fapt nu a avut 
loc o reală ofensivă de pace, ci 
pregătiri minuțioase și noi eforturi 
în direcția războiului".

Bl

DE CE
AU AMUTIT
SIRENELE

Sirenele marilor între
prinderi metalurgice n-au 
mai spart liniștea dimine
ții de marți. In hale, ma
șinile și-au încetat zum
zetul și locurile de mun
că de lingă strunguri și 
freze au rămas goale. In 
fața uzinelor din Milano 
și Torino, din Genova și 
Bologna , se văd doar pi
chetele greviștilor. Pentru

PARTIDUL E.D.A. DESPRE

Situația politică 
din Grecia

ATENA 1 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Partidului E.D.A. 
a dat publicității o rezoluție privi
toare la situația politică actuală 
din Grecia. Rezoluția subliniază că 
există posibilitatea de a se găsi o 
ieșire democratică din criza poli
tică actuală. Comitetul Executiv al 
Partidului E.D.A. condamnă cu 
hotărîre încercările ce se fac în 
prezent de a se recurge la soluții 
antidemocratice pentru a lichida 
instabilitatea politică din țară și 
face apel la toate forțele politice, 
la întregul popor, la toate parti
dele, indiferent de concepțiile lor, 
la organizațiile de masă, să se 
unească într-un larg front comun, 
pentru a bara calea dictaturii de 
dreapta.

ATMOSFERĂ 
ÎNCORDATĂ
în bazinul carbonifer 
din esîul Belgiei

BRUXELLES 1 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
atmosfera în bazinul carbonifer 
din estul Belgiei, unde au avut 
loc ciocniri între polițiști și mi
nerii care protestează împotriva 
hotărîrii autorităților de a închi
de mina din Zwartberg, continuă 
să fie încordată. Se relatează că 
un escadron al trupelor blindate 
a fost pus marți dimineață în 
stare de alarmă, ca urmare a gra
velor incidente produse în cursul 
zilei de luni, incidente care s-au 
soldat cu moartea a doi mineri și 
rănirea altor 25. Noaptea trecută 
au sosit în această regiune și a- 
proximativ 3 000 de soldați pen
tru a împiedica orice manifesta
ție.

MOSCOVA. La 1 februarie a 
sosit la Moscova, la invitația 

guvernului sovietic, primul minis
tru al Afganistanului, Mohammed 
Hashim Maiwandwal. în aceeași 
zi, primul ministru al Afganista
nului a făcut vizite la Kremlin 
lui Alexei Kosîghin și lui Nikolai 
Podgornîi.

DELHI. în statul Kerala s-au 
883 produs mărfi dimineafa noi tul
burări în urma unor manifestații 
studențești. în fafa unui institut de 
învăfămînt din Changanacherry, po- 
lifia a făcut uz de gaze lacrimogene 
penfru a-i împrăștia pe demonsfranfi. 
Autoritățile statului Kerala, afirma 
agenfia France Presse, au hotărîf să 
trimită întăriri poliției din Changa
nacherry.

ACCRA. S-a anunțat oficial 
că președintele Ghanei, Kwa-

me Nkrumah, va vizita Repu

24 ore, cea mai numeroa
să categorie de muncitori 
italieni, metalurgiștii, au 
declarat grevă pentru a 
obține de la marele patro
nat acceptarea revendică
rilor și încheierea noilor 
contracte de muncă.

Greva celor 1 200 000 de 
metalurgiști reprezintă un 
fapt important în viața 
politică și socială italiană.

Aici se relevă că greva e 
de natură să agraveze cri
za guvernamentală, la 
baza căreia stă tocmai ig
norarea cererilor tot mai 
largi de a se înfăptui o 
reformă economică pro
fundă.

Hotărîrea de a procla
ma greva a fost luată prin 
acțiunea unită a celor trei 
mari organizații sindicale 
ale țării: C.G.I.L., C.I.S.L. 
și V.I.L. Aceasta are o a- 

dîncă semnificație, demon- 
strînd că dincolo de con
vingerile politice și reli
gioase muncitorii meta
lurgiști au scopuri comu
ne, de clasă, aceștia opu- 
nînd în fața ofensivei ca
pitaliste acel „disco roso", 
cum spun italienii, un stop 
care nu poate fi ignorat. 
Acordul sindicatelor de a 
cere metalurgiștilor să în
crucișeze brațele este ur
marea refuzului „Confin- 
dustriei", organul patro
natului, de a accepta ce
rerile muncitorilor. „Si

Italia

Barometrul crizei 
indică instabilitate
ROMA 1 (Agerpres). — După 

zece zile de la demisia guvernului 
Moro, barometrul crizei indică în 
continuare instabilitate. Deși nego
cierile dintre primul ministru de
semnat, Moro, și reprezentanții 
partidelor din viitoarea coaliție de 
centru-stînga au fost angajate încă 
săptămîna trecută, faza tatonărilor 
nu a fost totuși depășită. Direcțiu
nea Partidului democrat-creștin 
și-a precizat poziția printr-un co
municat, din care reiese că nimic 
nu s-a schimbat, în fapt, față de 
vechea platformă a partidului, cu 
singurul amendament că de data a- 
ceasta, date fiind puternicele di
sensiuni interne, se cere intrarea în 
guvern atît a lui Scelba, cît și a re
prezentanților celorlalte curente.

La sfîrșitul întîlnirii pe care au 
avut-o cu Moro, secretarii celor 
trei partide politice au dat răspun
suri evazive.

„Preferințele11 
regimului 
de la 
Leopoldville

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
înainte de plecarea sa din 
Bruxelles spre Leopoldville, mi
nistrul de externe al Congoului, 
Bomboko, a declarat la o confe
rință de presă că țara sa este in
teresată într-un aflux mai mare de 
capitaluri străine. „Capitalurile 
private vor găsi în Congo o pri
mire entuziastă", a menționat 
Bomboko, adăugind că „ele se vor 
bucura de beneficii loiale". Refe- 
rindu-se la „preferințele" regimu
lui lui Mobutu în ce privește surse
le de investiții particulare în Congo, 
Bomboko a declarat fără echivoc că 
„Belgia va trebui să aibă un rol 
primordial în această privință".

blica Democrată Vietnam la invi
tația președintelui Ho Și Min.

GENEVA. Muzeul de istorie 
din localitatea La Chaux de 

Fonds (Elveția) a organizat cu 
prilejul centenarului nașterii lui 
Romain Rolland o expoziție con
sacrată vieții și operei marelui 
scriitor.

m CIUDAD DE MEXICO. Valul 
““ de frig însoțit de masivele că
deri de zăpadă care s-au abătut 
săptămîna trecută asupra regiunilor 
din estul Statelor Unite s-a extins 
spre sud. Temperaturi neobișnuit 
de scăzute au fost înregistrate în 
Mexic și peninsula Florida. Frigul 
deosebit din regiunile muntoase și 
de nord ale Mexicului a cauzat 
moartea a 40 de persoane. Afecta
rea transporturilor și periclitarea 
culturilor timpurii au produs pagu
be care se cifrează la zeci de mi
lioane de dolari.

tuația conjuncturală a e- 
conomiei și în special cea 
din sectorul metalurgic 
nu ne permite altceva de
cît să prelungim vechile 
contracte" — au spus re
prezentanții „Confindus- 
triei". Cu alte cuvinte, 
muncitorilor li se oferea o 
singură alternativă, aceea 
de a accepta blocarea sa
lariilor, formulă ridicată 
la rangul de politică ofi
cială.

La Milano, greviștilor 
li s-au alăturat și munci
torii din sectorul alimen
tar iar elevii și studenții 
din localitate au adunat 
mii de semnături pe un 
apel de solidaritate adre
sat metalurgiștilor. Adu
nări populare au avut loc 
la Torino, Pondera, Bolog
na și Terni, la care au 
participat muncitori a- 
parținînd celor trei cen
trale sindicale.

Ion MĂRGINEANU

(Urmare din pag. I)
mulaf în general întreaga eco
nomie. Pofrivif datelor oficiale, 
producfia a cresqut în 1965 cu 
7,9 la sută, iar produsul national 
brut cu 5,5 la sufă — creșteri neo
bișnuite în ultimii ani.

Orgia profiturilor 
și suferințe incalculabile

De pe urma acestei conjuncturi 
înalte de război, trusturile au tras 
profituri literalmente fabuloase. Be
neficiile societăților au trecut de 45 
miliarde de dolari, ceea ce reprezin
tă o creștere cu aproximativ 38 la sută 
peste nivelul anului 1963. Sau, în 
alfi termeni de comparafie și mai 
concludenfi, profiturile companiilor 
americane au atins un nivel dublu 
decît In timpul războiului din Coreea 
și de patru ori mai mare decît nive
lul atins In cursul celui de-al doilea 
război mondial. O adevărată orgie 

a profiturilor, de pe urma cărora se 
înfruptă marii magnați ai „industriei 
morții".

Diferitele trusturi desfășoară o a- 
devărată cursă penfru a objine „par
tea leului" din comenzile de arma
ment. Cea mai mare parte a contrac
telor ministerului apărării pentru a- 
nul fiscal care a luat sfîrșit în iunie 
1965 și care a inclus numai începu
tul escaladării din Vietnam, a reve
nit următoarelor companii : Lockheed 
Aircraft — 1 715 milioane, General 
Dynamics — 1 175 milioane, Mc Don
nell Aircraft — 856 milioane, General 
Electric Company — 824 milioane, 
North American Aviation — 746 mi
lioane. Lockheed fabrică avionul de 
transport folosit în Vietnam, precum 
și submarinele Polaris. Mc Donnell 
produce principalul avion de luptă 
folosit în Vietnam. Compania aceasta 
a fost susținută din punct de vedere 
financiar și ridicată la rangul de „gi
gant" de familia Rockefeller. Cel mai 
mare contract din a doua jumătate 
a anului 1965 privind construirea a 

210 bombardiere de tip „F.B.-111" 
destinate aviajiei strategice, în va
loare de 1 750 milioane de dolari, a 
fost alocat lui Dynamics.

Sporirea bugetului militar stimu
lează la rîndul său mari investiții par
ticulare în Vietnam sau în regiuni în
vecinate. Astfel, la mijlocul anului 
1965 mari monopoluri industriale, 
printre care „Standard Oii", „Interna
țional Harvester Company", „Alles 
Chalmers Company’ și altele au in
vestit 100 milioane de dolari în ba
zele de pe teritoriul Vietnamului de 
sud, aflate sub controlul S.U.A. Gu
vernul S.U.A. le-a garantat că nu vor 
avea pierderi, le-a acordat împrumu
turi și a asigurat, de fapt, munca for
țată a oamenilor izgoniți de bombar
damente din satele lor. Aceste in
vestiții aduc profituri deosebit de 
mari, care atrag ca un magnet capi
talul american. In decembrie 1965, 
două dintre cele mai mari bănci ame
ricane, „Bank of America" și „Chase 
Manhattan Bank", au făcut demersuri 
penfru a deschide filiale la Saigon.

Firmele care au obținut lucrări în 
antrepriză la bazele militare din Viet
namul de sud au realizat profituri 
fantastice. Volumul construcțiilor în 
antrepriză — în expresie bănească — 

Profitorii 
„escaladării11 
a depășit 300 milioane de dolari, iar 
în anul 1966, după cum se așteaptă, 
va atinge 536 milioane de dolari. Mi
litarilor americani care urmează să fie 
iăsați la vatră li se propune rolul de 
supraveghetori ai constructorilor viet
namezi, plăfindu-li-se de 30—40 de 
ori mai mult decît acestor muncitori. 
După cum se vede, cele mai tipice 
practici coloniale „înfloresc" pe no

roiul intervenției militare din Vietnam, 
— și aceasta în timp ce nu se econo
misesc deloc cuvintele mari cu privire 
la „apărarea libertății" sud-viefname- 
zilor, sprijinirea „dezvoltării" lor eco
nomice etc.

Dar nu .este vorba numai de Viet
namul de sud. Pe baza profiturilor su
plimentare aduse de agresiunea din 
Vietnam și datorită presiunilor forțe
lor armate americane dislocate pe 
toate continentele, trusturile din 
S.U.A. cumpără participații în aface
rile concurenților lor și construiesc pe 
o scară fără precedent noi întreprin
deri în întreaga lume capitalistă.

„Boom" pe o bază 
artificială

Conjunctura favorabilă a economiei 
americane creată de extinderea agre
siunii în Vietnam are o bază artificia
lă, generatoare de noi contradicții, 
care vor pune economia americană 
în fața unor probleme grele ; chiar 

de pe acum unii specialiști pun sub 
semnul întrebării posibilitatea extin
derii boomului spre sfîrșitul anului.

Astfel, nivelul înalt al investițiilor 
de capital căruia i-a dat naștere ac
tuala conjunctură creează în mod ine
vitabil capacități de producție spo
rite, care vor depăși cerințele, posibili
tățile de desfacere. Situația financiară 
devine din ce în ce mai încordată. Es*e 
adevărat că unele categorii de oameni 
ai muncii din S.U.A. au cules fărîmi- 
furi de pe urma conjuncturii înalte — 
salarii mai ridicate și slujbe mai nu
meroase. Dar acum prețurile încep să 
crească. După datele oficiale, costul 
vieții s-a ridicat în 1965 cu 2 la sufă, 
dar de fapt — cu mai mult. Mișcările 
prețurilor „en gros" prevestesc o 
creștere mai mare penfru 1966. Chiar 
în raportul economic, prezentat de 
președinte zilele trecute, se spune : 
„Noi cerințe în Vietnam vor face ca 
îndeplinirea sarcinii de menținere a 
stabilității prețurilor să fie mai grea". 
Războiul din Vietnam este folosit ca 
justificare pentru a reduce slabele pro

grame civile cărora li s-a făcut recla
mă în timpul campaniei electorale. 
Totodată, se elaborează o legis
lație antigrevisfă, se intensifică o- 
primarea populației de culoare.

în legătură cu aceste fenomene, 
cunoscutul comentator J. Reston de 
la „New York Times" scrie : „...ceva 
nu este în ordine. O politică care 
constă în mai multe trupe și mai mari 
profituri, în recrutarea celor săraci și 
recompensarea celor bogafi, a unei 
mai intense represiuni sociale în fără 
și a unei mai slabe securități în Viet
nam nu este ușor de susținut".

într-adevăr, o asemenea politică 
vine în contradicție cu interesele unor 
pături din cele mai largi și mai dife
rite ale poporului american, inclusiv 
ale anumitor categorii de oameni de 
afaceri. Pe această bază nu poate de
cît să se dezvolte în Statele Unite 
mișcarea forjelor care opun rezistență 
orientării aventuriste a politicii ame
ricane și, împreună cu toate popoa
rele lumii, cer curmarea neînfîrziafă 
a agresiunii din Vietnam.
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