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RECOLTA ÎN HAMBARE
SĂMÎNȚA SUB BRAZDA!

V

r Proletari din toate

80 la 120 hectare pe zi tineretului
Se lăsase seara, dar 

cimpul tot mai era 
I plin de oameni și ma

șini. La gospodăria a- 
gricolă de stat Bu- 
ciumeni, regiunea 
București,, munca era 
în toi. Lucrări la zi: 
culesul porumbului, 
tăiatul și transportul 
cocenilor, însămîn- 
țarea griului. Pe to
varășul Ilie Mărgi- 
neanu, inginerul șef 
al gospodăriei, l-am 
găsit la un lan cu po
rumb. Acorda asisten
ță tehnică mecaniza
torilor Ion Cristea și 
Ion Mirea, care lucrau 
cu noile combine CT 
2 R. I-am solicitat pă
rerea cu privire la 
funcționarea acestor 
mașini.

— Merg foarte bine, 
în patru zile am strîns 
recolta de pe 300 de

hectare. S-a creat ast
fel posibilitatea ca 
schimbul doi să lu
creze intens la ară
turi. Pe această su
prafață semănăm grîu.

La brigada condusă 
de Florea Anghel, me- 

tocmai 
schimbul, 
alimentau 
la capă- 

Cei-

Zoltan Gabor și Virgil Nuță 
de la Combinatul de îngră
șăminte cu azot Tg. Mureș 
și-au luat posturile in pri
mire la depozitul de amoniac 

lichid.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNISTdrăm însămmțările în 
epoca optimă. Cu 8 
semănători am ajuns 
să însămînțăm în fie
care zi cîte 80 de hec
tare. Se putea mai 
mult, dar avem multe 
tractoare la pregăti
rea patului germina
tiv. Din cauza bolo
vanilor mari, pe unele 
tarlale am discuit de 
3—4 ori și am făcut 
și o tăvălugire. Nu 
punem sămînța decît 
într-un teren mărun- 
țit ca grăunțele.

într-adevăr, tinerii 
mecanizatori mani
festă o deosebită gri
jă pentru calitatea a- 
cestei lucrări impor
tante. în adunarea 
generală deschisă, ți
nută înaintea declan
șării însămînțărilor, au 
fost invitați inginerul 
șef, brigadieri și mai-

ștri care au explicat 
detaliat cum se exe
cută fiecare lucrare : 
discuitul, adîncimea 
de semănat, tăvălugi- 
tul ușor imediat după 
ce sămînța a fost pusă 
sub brazdă. Din anga
jamentele individuale 
totalizate, luate în ca
drul întrecerii socia
liste, rezultă : viteza 
de lucru crește de la 
80 la 120 de hectare 
pe zi, prin : alimen
tarea mașinilor din 
mers, întoarceri în loc 
la capătul tarlalelor, 
preluarea schimbului 
doi la ora fixă. Aceste 
angajamente sînt a- 
cum fapte. Mai re
zultă că perioada de 
lucru va fi redusă cu 
4 zile față de cea 
prevăzută.
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Răspunsuri

la apelurile din cîmp

N. BARBU
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întîrzie 
diverse 

pro-

întîrziate

B. COSTEA

• HUNEDOARA.

risipa tot risipă râmine
de acelaș profil sau

re

lei...

de 
pe

Toate secțiile de producție ale 
combinatului siderurgic au înre-

este 
sau 
mai 

ran-
cir-

altele de mare însem- 
Trecem

— Totuși, numai anul aces
ta valoarea bunurilor casate 
de dumneavoastră depășește 
700 000 de ' '

izata

peste grija pe 
acestei impor- 
(lăudabilă și 
reținută, dar

canizatorii 
preluau 
Trei tineri 
tractoarele 
tul tarlalei, 
lalți aprinseseră fa
xurile și începuseră 
lucrările de pregă
tire a patului germi
nativ.

— Principala noa
stră preocupare es
te aceea de a men
ține, în condițiile so
lului uscat de secetă, 
o viteză zilnică ridi
cată — și-a continuat 
relatarea tovarășul in
giner șef. Numai ast
fel reușim să încă-

In condițiile lipsei de preci
pitații din această toamnă, 
pregătirea patului germinativ 
și însămînțarea griului trebu
ie. să se facă cu deosebită a- 
tenție și operativitate. In ma
joritatea cooperativelor agri
cole de producție din raionul 
Ploiești, măsurile luate pentru 
organizarea muncii pe feluri 
de lucrări și date calendaris
tice și pentru utilizarea între
gii capacități de lucru a ma
șinilor, asigură realizarea vi
tezei zilnice planificate. La 
Olarii Vechi, Balta Doamnei, 
Drăgănești și alte unități, cu
lesul porumbului se face zi
ua, iar tăiatul și transportul 
cocenilor noaptea, pentru a se 
crea imediat cîmp liber me
canizatorilor. La Olarii Vechi, 
ca urmare a organizării mun
cii în acest fel, decalajul din
tre lucrări este mic : din 600

de hectare cit porumb s-a 
strîns recolta de pe 180, s-au 
tăiat și transportat cocenii de 
pe aceeași suprafață, iar me
canizatorii au arat aproape 
100 de hectare. Începerea în
sămînțărilor n-a fost însă con
diționată de aceste lucrări. A- 
răturile făcute imediat după 
evacuarea paielor de pe mi
riște n-au ieșit bolovănoase, 
patul germinativ s-a putut 
pregăti în condiții corespunză
toare, astfel îneît mecanizato
rii au avut posibilitatea să se
mene pînă acum cu grîu 356 de 
hectare din cele 454 planifi
cate.

In multe cooperative agri
cole, una din problemele care 
impun o rezolvare 
este aceea a eliberării 
lui de coceni, altfel 
arăturile. S-au găsit 
soluții: depozitarea lor

vizorie la marginea solelor, 
organizarea transportului și 
în timpul nopții. La Drăgă- 
nești, organizația U.T.C. a pus 
această problemă și în discu
ția tinerilor conducători de 
atelaje care deservesc secto
rul zootehnic și care au, deci, 
obligații precise la ore fixe. 
Toți s-au angajat, și conduce
rea cooperativei agricole a 
fost de acord, ca în intervalul 
dintre orele de furajare a a- 
nimalelor să facă fiecare 
unu-două transporturi de 
ceni. Contribuția lor are 
rezultat practic creșterea 
tezei zilnice cu 10—12 tone.

Posibilități pentru stabili
rea unor măsuri, pentru

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Spectacol de gală
la Tg. Mureș

Duminică seara. în sala 
mare a Palatului Culturii din 
Tg. Mureș, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună 
cu Iosif Banc și Janoș Faze- 
kaș, au asistat la un spectacol 
de gală, prezentat de actori 
ai Teatrului de stat și ai an
samblului de stat de cîntece 
și dansuri din localitate.

Sosirea în sală a conducă
torilor de partid și de stat a

fost întîmpinată cu puternice 
aplauze și ovații.

La spectacol au luat parte 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, oameni 
de știință și cultură, repre
zentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor din oraș.

La sfîrșitul spectacolului, 
care s-a bucurat de succes, 
conducătorii de partid și de 
stat au oferit artiștilor flori.

(Agerpres)

planul pe 9 luni

• PLOIEȘTI.
Petroliștii rafinăriilor din țară 

au anunțat luni îndeplinirea pla
nului de producție pe primele trei 
trimestre ale anului. în această 
perioadă au fost livrate în plus 
beneficiarilor circa 50 000 tone 
de uleiuri și motorine superioare, 
7 000 tone bitum, însemnate can
tități de aromate, unsori și alte 
produse.

în fruntea întrecerii se situează 
petroliștii rafinăriilor din locali
tățile Ploiești, Teleajen, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Dărmănești 
și Brazi.

gistrat însemnate depășiri de 
plan. Furnaliștii au produs peste 
prevederi de la începutul anului 
51 000 tone de fontă, iar oțelarii 
au elaborat în plus 24 373 tone 
oțel Martin și electric. întreaga 
cantitate de fontă dată peste plan 
s-a produs cu cocs economisit, 
realizîndu-se pe această cale e- 
conomii de circa 35 milioane lei.

• TIMIȘOARA.
Combinatul siderurgic și Uzina 

constructoare de mașini din Re
șița, Trustul minier Banatul, și în
treprinderea minieră Bocșa, pre
cum și alte 20 de întreprinderi in
dustriale din regiunea Banat au 
îndeplinit înainte de temen planul 
de producție pe nouă luni. In
dustria republicană din regiune a 

. dat pînă acum în plus 22 000 to
ne de oțel, 10 000 tone minereu 
de fier și tot atîtea tone lami
nate finite pline, 350 000 mp țe
sături, 45 000 perechi încălțămin
te și alte produse, în valoare to
tală de peste 200 milioane lei.

Giganții chimiei se construiesc cu giganți. Una din macaralele 
folosite la construcția Uzinei de îngrășăminte cu azot Piatra 

Neamț
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Un utilaj sau o in
stalație, ori care 
alt material cu
prins în sfera 
producției mate
riale, fie se uzea
ză, fie se consu
mă într-unul sau 
mai multe cicluri 

de producție. Valoarea lor, în 
cazul mijloacelor fixe, se 
transferă treptat, este încor
porată în noile produse la a 
căror fabricație participă. In 
momentul în care uzura 
completă, cînd utilajul 
instalația respectivă nu 
pot fi folosite cu acelaș 
dament, sînt scoase din 
cuitul economic. De regulă cu 
acest ultim act o parte din 
materiale care mai pot fi fo
losite sînt recuperate dîndu- 
li-se alte întrebuințări. Restul 
se distrug. In ritmul actual al 
progresului tehnic caracteris
tic tuturor domeniilor vieții 
economice, se întîmplă adesea 
ca utilajele să se deprecieze 
chia r înainte de a se uza com-

plet fizic. Apar instalații noi 
cu aceeași destinație dar cu 
performanțe tehnice superioa
re. Utilajele vechi suferă în 
acest caz, ceea ce în termeni 
de specialitate se cheamă u- 
zură morală. Ce se va întîm- 
pla cu ele ? Pentru unitatea 
în care au funcționat, ele nu 
mai pot fi utilizate eficient și 
economic și urmează să fie 
distruse.

Nu-și găsesc oare aceste 
bunuri utilitatea în niciun 
alt domeniu de activitate ? Nu 
mai pot servi la nimic ? Sînt 
ele condamnate, înainte de a 
se uza complet, la distrugere ? 
Urmărind destinația unor 
produse electrotehnice, am 
căutat să găsim răspunsul la 
aceste întrebări. Ne-am adre
sat unei întreprinderi care 
fabrică aceste piese și alteia 
care le consumă.

Studiourile de radio și tele
viziune nu produc bunuri 
materiale. Ele sînt înzestrate 
cu utilaje, instalații și mate
riale electronice, electroacus-

tice și 
nătate. 
care lucrătorii 
tante unități 
demnă de a fi 
care nu face obiectul acestui 
articol) o manifestă la procu
rarea noilor utilaje și instala
ții pentru ca acestea să 
prezinte ultimele noutăți ale 
științei și tehnicii actuale 
să fie pe cit posibil ferite 
consecințele uzurii morale 
durata folosirii.

Anul acesta unitatea casea
ză utilaje și materiale în va
loare de aproximativ un mi
lion de lei. Unele din ele au 
un grad ridicat de uzură fi
zică. La altele (cele mai mul
te) uzura fizică este de 80 la 
sută, iar la unele chiar de 
30—40 la sută, deși au fost 
folosite o perioadă îndelun
gată de timp.

unități
chiar din domenii diferite (în
vățămînt, de exemplu) am 
convingerea că cel puțin o 
parte din ele au. De aceea, 
după ce le scoatem din uz, nu 
trecem la casarea lor imedia
tă. Cu aceste bunuri întocmim 
liste pe care le trimitem spre 
consultare comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 
regionale, unităților cu profil 
asemănător și întreprinderilor 
industriale din ramura elec- 
tro-tehnică. Pe această cale o 
parte din materialele care la 
noi nu mai puteau fi folosite 
au fost transferate.

— Considerați că bunurile 
pe care le casați anual nu 
mai au nici-o utilitate pentru 
nimeni ? — am întrebat pe
tovarășul Longin Albu, direc
tor economic al Comitetului 
de radio și televiziune.

de Ministerul Învățământului, 
deși erau necesare desfășură
rii procesului de învățămînt. 
Acestea au fost solicitate și 
bineînțeles transferate în cele 
din urmă Institutului Poli
tehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ și Institutului de Științe 
Economice care aveau mare 
nevoie de ele. Sînt convins că 
puteam să transferăm un vo
lum mai mare de materiale în 
rețeaua învățămîntului. Multe 
din piesele și instalațiile noa
stre, chiar dacă nu mai pot 
realiza performanțele tehnice 
inițiale, prezintă încă o mare 
valoare documentară; sînt u- 
tile elevilor și studenților în 
aprofundarea cunoștințelor de 
specialitate. De aceea, aș pro
pune Ministerului învățămân
tului și celorlalte instituții să 
studieze cu multă atenție a- 
ceste liste. Cercetarea lor să 
nu fie lăsată doar pe seama 
responsabililor cu aprovizio
narea care, adesea, nici nu 
știu cum arată.

Invitația adresată Ministe
rului Învățămîntului și celor
lalte instituții ar scuti o par-

In secția de electroliză cu ca- 
tod de mercur a Combinatului 

chimic Borzești"

— Dacă 
trimiterea 
comenzi, nu avem ce face și 
trebuie să le casăm. Părerea 
mea este că unele instituții 
fie că nu cercetează cu toată 
atenția aceste liste, fie că ele 
sînt cercetate de nespecialiști. 
Aș putea argumenta această 
părere cu un fapt. Noi am 
avut cazuri cînd unele piese 
și utilaje nu au fost cerute

în 30 de zile de la 
listelor nu primim

Vizitii in Iran
a președintelui 

Consiliului de Ministri
J(Continuare în pag. a Il-a

Lucrările conferinței

— Pentru noi nu mai pre
zintă valoare. Pentru

mică a 
Republi- 
Capitală, 

deschis luni

V. BABAC

de mecanica
Î7Z

la

CRONICA ACTUALITĂȚII

Deschiderea cursurilor
de iarnă

In această toamnă, pe ca
lea ferată se transportă un 
volum sporit de mărfuri pen
tru aprovizionarea de iarnă a 
localităților.

La Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor re
dactorul Agerpres, Gh. Agiu, 
a fost informat că stațiile 
C.F.R. împreună cu unitățile 
beneficiare au luat o serie de 
măsuri în vederea asigurării 
în continuare a unei viteze 
sporite de circulație a trenu
rilor și reducerea timpului de 
staționare a trenurilor de 
marfă în gări. Aceste măsuri 
sînt în curs de aplicare în toa
te direcțiile regionale C.F.R. 
Totodată, s-a prevăzut o 
legătură mai operativă între 
stațiile-noduri de cale ferată 
ca și dotarea acestor stații cu 
noi instalații de verificare a 
vagoanelor.

In sala 
Palatului 
cii din 
s-au 
dimineață lucrările
conferinței de me
canică, organizată 
de Academia Repu
blicii Socialiste Ro
mânia și Ministe
rul Învățământului 
în colaborare cu 
alte ministere inte
resate în acest do
meniu al științei.

Participă nume
roși academicieni, 
cadre didactice din 
învățămîntul supe
rior, cercetători și 
alți specialiști care 
lucrează în dome-

niul mecanicii, în 
cercetarea teoretică 
sau experimentală, 
ca și numeroși in
vitați de peste ho
tare.

Timp de patru 
zile, cit durează lu
crările, se vor pur
ta discuții asupra 
principalelor reali
zări științifice din 
mecanică obținute 
în țara noastră în 
ultimii ani, asupra 
problemelor actuale 
legate de organiza
rea cercetării și 
vățămîntului 
specialitate ca 
aspecte privind 
toricul dezvoltării

în
de 
și 

is-

acestei discipline 
România.

Participanții 
conferință au fost 
salutați de invitați 
sosiți din Belgia, 
Bulgaria, R.P. Chi
neză, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germa
nă, Ungaria, Japo
nia, Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S. și Iugosla
via, precum și de 
numeroși reprezen
tanți ai unor insti
tuții științifice și 
ministere economice 
din țara noastră.

(Agerpres)

I!

In prezența unor oameni de 
știință, cadre didactice și a unui 
numeros public, a avut loc luni 
după-amiază, la Teatrul de Operă 
și Balet, festivitatea deschiderii 
cursurilor Universității populara a 
orașului București.

Despre rolul universității popu
lare în opera de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice, ca și 
despre organizarea și programul 
ei in noul an de învățămînt, a 
vorbit acad. Remus Răduleț, direc
torul universității. în anul de în
vățămînt care începe la 1 octom
brie, vor fi predate, în cadrul Uni
versității populare bucureștene, 
spre deosebire de anii precedenți, 
noi cursuri, cum sînt : „Istoria 
universală a civilizațiilor și cul
turii", „Psihologia și viața", „Ra- 
dioelectronica", „Tineretul și viața 
contemporană > „Fotografia artis-, 
tică" „Utilul și frumosul cotidian', 
„Lumea, azi“. In același timp, au 
fost aduse îmbunătățiri substan
țiale structurii celorlalte cursuri.

Gasa de aulturd nou construită din orașul Bacău

Poto; N. STELORIAN

al Republicii 
Socialiste România
La invitația primului ministru 

al Iranului, Amir Abbas Hovev- 
da, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
va face o vizită în Iran, în pe
rioada 21-25 octombrie 1965.

(Agerpres)

TELEGRAME

Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Uruguay, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Wasington Beltran, 
președintele' Consiliului Național 
guvernamental al Republicii 
Uruguay, în care i-a transmis 
sincere felicitări și calde urări 
de fericire personală și pentru 
prosperitatea poporului urugua- 
yan.

Președintele Washington Bel
tran a mulțumit, în numele po
porului uruguayan și al său per
sonal, pentru cordiala telegramă 
de felicitare.

(Agerpres)



Cartea de artă plastică (II)
Continuînd analiza lucrărilor apărute în co

lecția „Arta pentru toți“ (Editura Meridiane), 
ne ocupăm acum de textele acestor mici mo
nografii sau prezentări ale artiștilor noștri 
plastici. Cele douăsprezece tipărituri apărute 
sînt de-o valoare inegală în privința textului. 
Sînt scrise de unii critici sau istorici ai artelor 
cu activitate mai îndelungată, ca și de înce
pători într-ale criticii.

Uneori, surprize bune ne vin tocmai din 
partea începătorilor, dar și aici, ca și în lucră
rile celor mai vîrstnici, ținem seama și de 
materialele pe care autorii le-au avut la dis
poziție. Surprinde mai puțin o scriere bună 
din colecție, dacă autorul ei a avut în față 
monografii și studii ce au desțelenit terenul 
și, dimpotrivă, merită mai multă apreciere 
lucrările începătorilor care scriu, măcar ac
ceptabil, despre un artist pe care ei îl prezintă 
pentru prima dată într-o carte. Aceasta nu în
seamnă totdeauna că o carte mare sau mică 
spune în mod necesar mai mult decît unele 
studii sau chiar articole tipărite în periodice.

Apoi, trebuie ținut seama și de bogăția ma
terialului de idei și considerații tehnice pe 
care îl oferă un artist sau altul. Nu se poate 
scrie la fel de viu și de relevant despre toți 
artiștii pentru că, uneori, viața și opera lor 
oferă o infinitate de elemente semnificative, 
pe cînd alteori mai puține, dar nu în mod 
necesar neinteresante.

Desigur, că și în privința acestor mici mo
nografii, trebuie de avut în vedere, cînd le 
apreciem, concepția autorului asupra persona
lității și stilului artistului, modul în care au
torul izbutește să caracterizeze creația res
pectivă, stilul ei, și să reliefeze marile ei rea
lizări. De bună seamă și stilul literar, calita
tea expunerii, are o mare importanță, cum și 
probitatea informației, mai ales a datelor 
istorice. Dar, mai ales la tipăriturile de popu
larizare, este important ca cititorul să poată 
reține cu claritate ceea ce este unic și propriu 
creației unui artist, să înțeleagă poziția lui 
socială și măiestria lui artistică și aceasta 
tocmai prin cunoașterea capodoperelor și a 
însușirilor proprii lor.

în aceste cărți, poate mai folositoare decît 
textul introductiv sînt comentariile fiecăreia 
din operele reproduse. Prin analizarea a 
unsprezece lucrări (căci imaginea de pe co

pertă nu are comentariu special), cititorul 
poate fi Inițiat în tainele viziunii și ale tehnicii 
artistului, poate căpăta o înțelegere de an
samblu asupra stilului respectivului artist. 
Comentariile operelor pot deveni un adevărat 
dicționar plastic, oferind cititorului o metodă 
de a aprecia opera de artă în însușirile ei 
concrete și specifice.

Din nefericire, în multe din cărțile colecției 
tocmai comentariile operelor reproduse sînt 
mai puțin adîncite și dezvoltate, exact cum 
se întîmplă și cu unii conferențiari, care, la 
proiecțiile finale ale operelor menționate în

largi de culoare, intense și pline de prospeți
me, pe care le reprezintă rufele agățate pe 
frînghie și care reflectă lumina caldă a soa
relui“. Mai întîi, coloritul tabloului lui Lu
chian folosește nu numai puternice contraste 
(aceasta într-adevăr există, mai ales între ru
fele puternic colorate și restul compoziției), ci 
și foarte fine nuanțări, de care autoarea nu 
pomenește. îmbrăcămintea spălătoresei, de la 
basmaua gălbuie la bluza cafenie și fusta, ce 
bate spre cenușiu, are zeci de nuanțe, cum 
variate nuanțe are și vegetația acelui fund de 
curte bucureștean, care nu este deloc „moho- 
rîtă“. Nici pensulația despre care autoarea a- 
firmă că este „energică“, nu-i totdeauna ener
gică, ci și fină. Tabloul arată tocmai forța și 
finețea artei de a colora a lui Luchian. Nu 
știm cit „optimism“ transmit marile pete de 
culoare ale rufelor, dar știm că, în tablou,

„Arta pentru toți“ 
și despre Luchian in special

expunere, spun prea puțin și nu izbutesc să 
demonstreze concret aprecierile teoretice. Nu 
acesta este cazul lucrării despre Ion Andrees- 
cu de Radu Bogdan, unde și textul introduc
tiv, și comentariile vădesc stăpînirea subiec
tului și putința unei analize semnificative. In 
schimb, cartea Luchian de Maria Benedict, 
deși a avut înaintea ei atîtea scrieri, apare 
redactată școlărește, banal, fără reliefări, citi
torul nereținînd prin ce este unic Luchian.

Cit despre analizele făcute tablourilor lui 
Luchian reproduse, în afară că suferă de lipsa 
unor accente în evidențierea calităților speci
fice, au și inexactități. De pildă, în comenta
riul tabloului Spălătoreasă găsim asemenea 
formulări greoaie și inexacte : „Coloritul, ba
zat pe puternice contraste, traduce pe plan 
pictural structura efectivă complexă a lucră
rii. Alături de sentimentul general grav, ex
primat mai ales prin verdele crud, închis și 
mohorît al peisajului, se afirmă o notă de op
timism, transmisă prin intermediul petelor

găsim viziunea unei zile de vară bucureștene, 
cu reflexul puternic al razelor solare. Ierbu
rile însă s-au și gălbejit, spre deosebire de 
vița agățată pe peretele umbrit al șurei. Lu
crurile sînt spuse numai pe jumătate și toc
mai complexitatea mijloacelor picturale scapă 
aici, ca și în comentarea Anemonelor, unde 
trebuia arătat ce fel de „stări sufletești“ su
gerează florile. Fiind vorba de Luchian, tre
buie să mai semnalăm însă ceva. Maria Be
nedict — și nu numai ea — îl declară pe Lu
chian „un autentic continuator al lui Nicolae 
Grigorescu“, spunînd că a dezvoltat tradiția 
realistă a acestuia. Este adevărat, dar tot atît 
de adevărat este că Luchian, continuîndu--și 
maestrul iubit, l-a depășit în multe privințe, 
ajungînd la o sinteză, în care nu atîta conti
nuarea, ci noul adus de Luchian își are sem
nificația primordială. Depinde cum pui accen
tul — pe continuitate sau pe înnoirea, care 
înseamnă și o rupere în unele privințe — ca 
uriașa figură a lui Luchian să iasă sau nu di-

minuată. Autoarea pune accentul pe continui- ■ 
tate și nu pe înnoirea, prin care uneori Lu- ■ 
chian depășește pe Grigorescu și este mai a- 
proape de spiritul contemporan.

La fel a făcut și Mircea Deac, în mica bro
șură de largă popularizare, Luchian, tipărită 
în 1959 de E.S.P.L.A., și unde textul începe cu 
aceeași afirmație : „este unul dintre cei mai 
străluciți urmași ai lui Grigorescu“. Recitind 
scrierile despre Luchian, am găsit în textul 
lui Deac și afirmația că „Peisajul cu rufe“ 
(probabil peisajul In fundul curții) ar evoca, 
„cu o tristă resemnare“, „mizeria mahalale
lor“, cînd și acolo lumina verii cîntă și, o- 
dată cu ea, sufletul (deloc „resemnat“) și co
loritul lui Luchian. Aflăm din același text că 
Ștefăneștii, comuna natală a lui Luchian, ar j 
fi lingă Botoșani, cînd este situată aproape de | 
Prut și de luncile lui. Prutul însă devine Șiret I 
în textul lui Deac. („După primii ani ai copilă- I 
riei petrecuți prin luncile Șiretului...“ scrie 
criticul).

Și din textul recent, corect scris, al lui Mir
cea Popescu (prefața la albumul Luchian, 
1965) reiese, pînă la urmă, ideea că Luchian 
ar fi în primul rind continuatorul lui Gri
gorescu și nu o entitate uriașă, care continuă, 
dar și depășește, inovînd. Ceahlăul continuă 
Omul și acesta continuă Retezatul, dar, pe 
lîngă că se continuă, sînt fiecare culmi unice 
în felul lor. în textul său, Mircea Popescu fo
losește imaginea cu torța, pe care Luchian o ia 
de la Grigorescu ; dă un citat din Focillon, din 
care reiese unicitatea lui Luchian „contem
poranul nostru“, dar, apoi, citind numai în 
parte confesiunea lui Luchian : „tot ce știu, de 
la Grigorescu am învățat“ lasă iarăși impresia 
că Luchian ar fi doar un vrednic continuator 
al lui Grigorescu.

în afară de cele ce știm cu toții că, în sin
teza artei lui Luchian, s-au contopit tradiția 
artei populare, învățămintele lui Grigorescu și 
contactul cu arta lui Manet, Degas, Cézanne, 
Gauguin, însuși Luchian a mărturisit că „am 
învățat mai mult de la Grigorescu și prin 
muzeele și expozițiile din străinătate“ (inter
viul acordat în 1912 lui C. I. Aslan). Iar din
colo de toate aceste învățăminte, trebuie să-l 
punem, în primul rînd, la socoteală pe el în
suși, cu lirismul său unic, cu temperamentul 
și năzuințele sale proprii. Accentul pe „con
tinuare“ îl minimalizează pe Luchian, dacă 
nu accentuăm și inovația lui, care înseamnă 
un salt calitativ în arta noastră și a lumii și 
nu simpla preluare a torței.

Alte observații despre colecția „Arta pentru 
toți“ și poate alte considerații, în articolul 
următor. PETRU COMARNESCU i

î
Uzinele „Grivița Roșie“ din Capitală. Se lucrează la mon
tarea panourilor metalice și a cadrului luminator de la noua 

hală
Foto: AGERPRES

A trecut j
o femeie [

igota Spanie, patria I 
inchizifiei și ipocri- ■ 
ziei catolice, conți- _ 
nuă de secole să ră- I 
mină tributară ana- I 
cronismelor. Regizo- ■> 
rul Juan Antonio I 
Bardem, cunoscut I 
spectatorilor noștri ■

ca un maestru al zugrăvirii at- I 
mosferei sufocante din Spania ■ 
contemporană, în filme ca „Stra- n 
da mare“ sau „Moartea unui ci- | 
clist“ se dezvăluie și de astă dată ■ 
ca un fin analist. Procedeul n 
dramaturgie folosit de Bardem în I 

. filmul său „A trecut o femeie“, ■ 
nu este nou. El s-ar putea re- ■ 
zuma la formula „a venit un I 
om“, formulă de construcție frec- “ 

. cent întâlnită. în film, în litera- n 
tură sau dramaturgie.

Locul acțiunii filmului: un o- 8 
rășel oarecare din Spania con- n 
temporană, unul din acele tir- I 
guri în care numai aparent nu B 
se întîmplă nimic. Pentru că ■ 
monotoniei provinciale burgheze ■ 
îi sînt proprii mari și sfîșietoare 8 
drame omenești. Nicăieri nu se « 
sfărâmă mai aprig destine ca în | 
aceste orășele dominate de pre- ” 
judecăți, în care oamenii se sus- ™ 
pectează și bîrfesc reciproc, în g 
care politețea și curtoazia se dez
voltă la un nivel copleșitor doar g 
pentru a masca adevăratele gin- g

Vedere exterioară a noului

Opera la început

de stagiune
Carnet Ï

cinematografic
duri și fapte ale familiilor „ono
rabile“. Faptul: autocarul în care 
călătorește trupa de balet „Par
fum de Paris“ oprește cîteva mi
nute în orășelul Medina pentru 
a interna în clinica locală o dan
satoare care trebuie operată. Ur
mările -• urbea intră în fierbere. 
Bigotele se scandalizează, bărba
ții se cațără pe zidurile spitalu
lui pentru a vedea pe femeia ne
cunoscută adolescenți și maturi 
pierzîndu-și în mod egal mințile, 
agitați de curiozitate și perversi
tate. Lucrurile se complică atunci 
cînd dansatoarea aflată în conva
lescență va fi prezentă pe stră
zile orașului, în localurile publi
ce. Atracția stârnește pasiuni în 
rîndurile unor oameni căsătoriți 
și de aici situații noi care vor 
dezvălui ipocrizia sfintei familii 
burgheze.

Dar lucrurile se vor termina 
cu bine. Actrița își regăsește co
legele și pleacă din orășelul re
devenit liniștit. Dar ce fel de li
niște e aceasta ? Bardem reușește 
să dea la această întrebare răs
punsuri tulburătoare. „In orășelul 
acesta totul este atît de murdar...“, 
spune soția medicului. Una din 
secvențele sugestive ale filmului 
este aceea în care elevii conjugă 
verbul „a iubi“ la toate formele 
gramaticale. Corul de voci tinere 

■care scandează „eu iubesc, tu iu
bești, el iubește, noi iubim etc.“ 
în context cu ambianța de ură a 
orașului învăluit în ipocrizie, scoa
te puternic în evidență adevăra
tele raporturi dintre oameni.

Incursiunea în moravurile ora
șului provincial burghez se limi
tează însă în acest film al lui 
Bardem numai la ipocrizia senti
mentelor de iubire. Bardem s-a 
oprit tocmai acolo de unde tre
buia să înceapă și anume n-a 
pătruns în lumea implicațiilor de 
ordin social ale acestor relații. 
Soția medicului îi spune profe
sorului de franceză „Pleacă din 
orașul acesta blestemat“.

Dar unde ? Pentru că orașul 
din filmul lui Bardem nu este 
o oază în pămîntul peninsulei 
iberice, ci un eșantion al reali
tăților spaniole. Soluția, dacă în 
intenția lui Bardem părăsirea o- 
rașului înveninat este o soluție, 
este în acest caz falsă. De aceea, 
deși filmul în ansamblu este 
leușit, Bardem a trecut totuși 
destul de ușor pe lingă o temă cu 
imense potente.

ATANASIE TOMA

I
I
i
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Ați început stagiunea cu un 
deosebii succes de public : Tra- 
viata, Boema, Boris Godunov, 
avînd în fruntea distribuției două 
nume de primă mărime ale teatru
lui liric contemporan — soprana 
Virginia Zeani și basul Nicolo 
Rossi-Lemeni. Pregătiți în continua
re surprize asemănătoare ?

— Există o listă întreagă de so
liști și dirijori de prestigiu inter
national care ne vor vizita în acest 
an. Foarte mulți dintre soliștii 
noștri de frunte vor cînta și ei în 
mari centre muzicale. Printre alte
le, în primele luni ale stagiunii 
vom primi o vizită de valoare : 
Opera comică din Berlin.

— Dar paralel cu îmbogățirea 
distribuțiilor vechi, noua stagiune 
aduce desigur un șir de „premiere" 
despre care fiecare dintre cititorii 
noștri ar vrea desigur cîteva amă
nunte.

— începem cu ,,Cossi fan tutti".
— Menită desigur a completa 

alături de „Răpirea din Serai“ și 
„Nunta lui Figaro", repertoriul 
mozartian al primei noastre scene 
lirice.

— Completare, care, notati, va 
continua, în stagiunea viitoare, cu 
„Don Juan".

— Si după Mozart, urmează...
— O premieră pariziană, la 10 

noiembrie, cînd prezentăm la 
Champs Elysée, în cadrul Festiva
lului International de dans, o sea-

ră de balet cu patru piese într-un 
act, din care două premiere ale 
Teatrului nostru : „Ciocanul fără 
stăpîn" de Pierre Boulez (coregra
fia lui Stere Popescu) și „Concerti
no în stil clasic" de Valentin Li- 
patti (coregrafia lui Gelu Matei).

— Și din reluări ?
— Șeherazada lui Rimski-Korsa

kov și actul II din Giselle. La re-

Interviul nostru 
cu artistul emerit 
Mihai Brediceanu

întoarcerea în București, „Cio
canului“ lui Boulez și „Concerti- 
no“-ului lui Lipatti, adăugăm o 
nouă lucrare românească — „Dom
nișoara Nastasia" de Cornel Trăi- 
lescu. Se prea poate ca avînd tim
pul necesar, spre sfîrșitul stagiunii 
să mai montăm, ori „Frumoasa 
din pădurea adormită“ a lui Ceai- 
kovski ori „Prinț și cerșetor" de 
L. Profeta.

— Vă gînditi desigur și la iubi
torii de opere) nu numai la cei de 
balet...

— Lista „premierelor" este și în 
această direcție tot atît de capti
vantă...

Notati : „Don Carlos" de Verdi ; 
o seară din opere într-un act cu- 
prinzind — „Amorul doctoru' de 
Pascal Bentoiu și două lucrări ale 
compozitorului american Hugo 
Weisgal — „Cea mai tare” și 
„Purgatoriul", iar spre sfîrșitul sta
giunii „Lohengrin-ul“ iui Wagner.

— Din nou totuși puține lucrări 
contemporane...

— Ar trebui însă să vă gînditi 
la necesitatea îmbinării armonioase 
a repertoriului Teatrului nostru, la 
nevoile valorificării vocilor de 
care dispunem, la necesitatea pre
gătirii publicului pentru înțelege
rea pieselor contemporane.

— Și în această ultimă direcție 
veți întreprinde o acțiune deo
sebită ?

— Inaugurăm anul acesta în 
sala teatrului, special amenajată 
în ultimul timp (s-a montat o ex
cepțională instalație stereofonică) 
o suită de audiții experimentale în 
care vor putea fi ascultate un mare 
număr de lucrări necunoscute pu
blicului nostru de la Tetralogie la 
Wozzek.

Audierea lor (comentată pe în
delete în prezentarea pe care o 
va face secretarul muzical al Tea
trului) va deschide desigur drumu
rile publicului spre lucrările mu
zicale mai dificile, pe care le va 
integra, în viitor, opera noastră.

IOSIF SAVA

Chiar „legalizată“,
risipa tot risipă rămîne

local al Institutului de on
cologie din Ciuf

Foto: AGERPRES

Aspect de muncă din ca
drul sectorului I al exploa
tării miniere Teliuc. Se lu
crează la încărcarea meca

nizată a minereului

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I) 

te din unitățile beneficiare 
de cheltuire a unor fonduri 
pentru înzestrarea lor cu ma
teriale și instalații de acest 
gen. Cu atît mai mult este 
îndreptățită această invitație, 
cu cît, la nivelul economiei 
naționale, duce la însumarea 
unor fonduri importante care 
pot avea altă destinație mai 
utilă.

Dacă în cadrul unităților 
aparținînd Comitetului de Ra
dio și Televiziune se casează 
bunuri care au fost utilizate, 
dar care mai pot avea alte 
întrebuințări în alte sectoare 
de activitate, la Uzinele „E- 
lectronica" se distrug mate
riale noi, care n-au luat parte 
la procesul de producție. Si
tuația pare de necrezut, dar 
așa se întîmplă. Sînt mate
riale care, așa cum au venit 
de la furnizori (unii chiar din 
străinătate 1) ambalate, eti
chetate, după ce stau un timp 
în magazie trebuie distruse 
pentru că nu mai pot fi folo
site în procesul de producție.

Cum se ajunge la această 
situație 1 Luăm, ca exemplu, 
un singur caz care este vala
bil pentru toate celelalte. în- 
tr-o anumită perioadă, Uzine
le „Electronica" și-au propus 
să fabrice un nou produs — 
aparatul „Modern". Noul pro-

dus a fost omologat și a înce
put producția de serie. Uzina 
s-a aprovizionat cu toate pie
sele necesare fabricației lotu
lui stabilit, cu un număr de 
piese necesare pentru eventua
lele reparări ale aparatului, 
aflat în termenul de garanție 
și apoi pe toată durata de fo
losință. La un moment dat, 
producția acestui tip de apa
rat a fost sistată. A intrat în 
fabricație un nou tip, mai 
perfecționat, solicitat pe piața 
internă. Piesele asigurate la 
început n-au mai fost cerute, 
după cum era firesc, în tota
litate de comerț. (După cum 
invers, în unele cazuri, impu
se de numărul mare al defec
telor, uzina a fost nevoită să 
procure o cantitate suplimen
tară de piese pentru a asigura 
cerințele din perioada de 
garanție și folosință). Aceste 
piese noi au rămas în uzină 
și nu mai sînt folosite. Numai 
tuburi ECC 83 au rămas 
30 000 de bucăți, bastoane di
ferite 10 X 140 circa 20 000 
bucăți etc. Situația pare pece
tluită. Nu mai sînt utile. De
și pentru producerea lor s-a 
depus muncă, s-au cheltuit 
bani, trebuie distruse. Uzina 
n-are nici o vină. E o situație 
obiectivă. Nu putem spune 
că uzina n-a încercat să le 
valorifice, firește, în limitele 
normelor legale care regle-

PE TEME
Exploatarea spațiului cosmic 

cu ajutorul sateliților artifi
ciali și a navelor cosmice a 
deschis noi perspective unui 
complex întreg de științe care 
au drept obiectiv studierea 
variatelor aspecte ale Cosmo
sului. In prezent oamenii de 
știință, creează o nouă știință 
— la granița între cosmologie 
și biologie — biometeorologia, 
care cercetează existența ur
melor de viață pe meteoriți.

Existența unor forme rudi
mentare de viață pe meteoriții 
căzuți pe pămînt a fost presu
pusă de multă vreme. Au exi
stat chiar savanți, ca biochi- 
mistul D. Holdein care a pre
supus că în spațiul interplane
tar se află răspîndit un soi de 
astro-planetar-miriade minu
scule de „ființe vii“ care se 
refugiază uneori pe meteoriți.

„Materii prime" ale 
substanței vii

Unii cercetători contestau 
totuși existența unor forme 
organice în meteoriți. Cerce- 
tînd densitatea -particulelor pe 
care le conțin resturile orga-

ȘTIINȚIFICE
nice ale meteoriților, aceștia 
explică aspectul organizat al 
materiilor organice prin con
formații de structură mineral- 
petrografică.

în ultimul timp însă există 
tot mai mulți savanți — prin
tre care profesorul Danson 
din Rio de Janeiro și J. D. Ber-

Liège, unde conduce secția de 
fizică atomică.

Cu ajutorul metodelor mo
derne de analiză, deosebit de 
fine și precise, el a examinat 
o serie de „probe“ din meteo
riții căzuți în diverse regiuni 
ale lumii : „Cold Bokkeveld“ 
(Africa de sud,), „Mighei" (U- 
craina), „Nogoya“ (Argentina) 
și „Alais" (Franța). După cer
cetări laborioase și modificări 
repetate prof. Duchesne a a- 
juns la concluzia că pe acești

„materii prime“ ale substanței 
vii, o serie de baze care intră 
în compoziția acizilor nucleici, 
constituientul principal al nu
cleului celular și porfirine care 
sînt un element esențial al 
clorofilei.

Sinteza organică 
în Cosmos?

Descoperirile profesorului 
Duchesne sînt în prezent viu

na un accident de acest fel. 
Meteoriții examinați în labo
ratorul său nu au fost frag
mentați ci „ascultați“ prin 
metoda denumită rezonanța 
paramagnetică electronică. în 
meteoriții plasați într-un cîmp 
magnetic omogen, electronii 
asociați cu particule organice 
se orientează într-un mod ca
racteristic dînd naștere unui 
spectru ușor de recunoscut în 
gama undelor radio.

S-a putut astfel demonstra

Există viață pe meteoriți?

DA!
nal din Londra care nu ex
clud posibilitatea existenței u- 
nor forme organizate pe unii 
meteoriți.

Un argument interesant în 
favoarea acestei ipoteze a fost 
adus recent de omul de știință 
francez, profesorul Jules Duc
hesne de la Universitateă din

răspunde prof. J. Duchesne

meteoriți se găsesc molecule 
organice similare celor care se 
află pe planeta noastră, de 
pildă, in lignit și cărbune.

Dar nu numai atît. în probe
le provenind din meteoriții a- 
mintiți, savantul francez a re
perat nu numai carbon ci și a- 
cizi aminați și acizi fosforati,

comentate în presa de specia
litate. S-a pus problema dacă 
nu cumva meteoriții respectivi 
au fost „contaminați" de sub-' 
stanțe organice la căderea lor 
pe pămînt.

Profesorul Duchesne a ară
tat că a luat toate precauțiile 
necesare pentru a preîntîmpi-

că materia organică detectată 
în meteoriți se găsește distri
buită într o stare mai mult 
sau mai puțin uniformă ceea 
ce exclude practic riscul unei 
contaminări exterioare.

Aceste verificări nu au fost 
făcute pînă acum la analizele

celorlalți meteoriți cunoscuți 
(Orgneil-Franța, Iruna-Tanga- 
nika). Mai rămîne totuși o po
sibilitate de discutat. Hidro
carburile depistate pe meteo- 

—riți reprezintă într-adevăr 
„mesageri ai vieții de pe alte 
planete", sau au fost sinteti
zate direct în spațiu, în timpul 
„Voiajului" meteoriților ?

în meteoriți se puteau afla 
substanțe organice elementare 
ca metanul și amoniacul a că
ror prezență în sistemul solar 
este sigură. Sub influența ra
zelor cosmice, în vid, este po
sibil ca aceste substanțe să se 
fi carbonizat dînd, în cele din 
urmă, straniile molecule or
ganice observate în laboratorul 
din Liège.

Savantul francez este con
vins că această sinteză nu s-a 
putut produce, dar metoda re
zonanțelor paramagnetice nu 
poate pune un „diagnostic" de 
precizie în această privință. în 
momentul de față se lucrează 
de aceea la noi experiențe me
nite să aducă certitudinea că 
Terra nu este singura planetă 
în imensitatea Cosmosului pe 
care „viața" și-a ales-o drept 
domiciliu.

Dr. I. IRIMESCU

mentează acest lucru. De e- 
xistența lor și a altor materiale 
de la alte tipuri de aparate de 
radio sau televizoare, au fost 
încunoștiințate întreprinde
rile asemănătoare, școlile etc. 
în acest scop, uzina a apelat 
și la reprezentanțele sale teh
nice create în fiecare regiune. 
O parte din aceste materiale 
au fost valorificate. Altele, la 
care s-au făcut unele modifi
cări, au mai fost folosite în 
producție. Au rămas, totuși, 
cantități însemnate.

— Aceste materiale nu-și 
mai găsesc într-adevăr trebu
ință — îneît e necesar să fie 
distruse ?

— Pentru noi — ne spune 
tovarășa MARGARETA MI- 
NEA, contabilul șef al uzinei 
— nu mai sînt utile. Ele ar 
putea, însă, fi folosite în școli, 
la cercurile radio-amatorilor, 
de cei care doresc să constru
iască singuri aparate de ra
dio. Dar nu ajung la aceștia, 
pentru că noi sîntem obligați 
să le vindem la prețul din 
comerț (o școală ne-a declarat 
că poate prelua foarte multe, 
dacă le dăm la prețul de a- 
chiziție. Și nu este singura. 
Nu le-am livrat pentru că nu 
avem un temei legal). Comer
țul nu ni le primește, fiindcă 
nu are nevoie de ele în rețea 
pentru aparatele existente, iar 
cercurile de radio-amatori nu 
știu de existența lor.

— Atunci, nu se întrevede 
nici o soluție ?

— Cred că s-ar putea găsi. 
Sînt, totuși, bunuri ce pot fi 
utile. Pentru noi e ușor să le 
distrugem. Eliberăm spațiile 
ocupate în magazii. Ne des
cărcăm de ele din scripte. Ne 
degrevăm astfel fondul de 
rulment. Deși așa am proceda 
legal, totuși nu este o 
soluție. Cred că singura soluție 
de valorificare ar fi crearea u- 
nui magazin de desfacere a a- 
cestor piese cu prețuri reduse, 
în genul magazinelor existente 
azi în comerț pentru solduri. 
Materialele ar fi puse la pre
turi convenabile, ar putea fi 
astfel utilizate. N-ar fi rău 
dacă acest magazin ar avea 
specialiști care să poată acor
da asistența tehnică amatori
lor, să le pună la dispoziție 
scheme constructive etc. Acest 
mod ar ajuta mult pe cei 
care vor să-și construiască 
singuri aparate de radio și te
levizoare; această activitate ar 
putea fi extinsă mai mult în 
școli, întreprinderi etc. Chiar 
dacă le-am da la prețuri mi
nime celor interesați, și tot ar 
fi un lucru util.GRUPUL ȘCOLAR CONSTRUCȚII

Șoseaua Mihai Bravu nr. 428 
București

Anunță absolvenții școlilor 
medii cu sau fără examen de 
maturitate, că se pot pregăti 
la specialități :

— tehnician laborant — 
durata 2 ani

— tehnician construcții — 
durata 3 ani

— tehnician electromecanic 
— durata 3 ani

Concursul se va ține între 
5—10 octombrie 1965.

Se primesc candidați din 
toate regiunile țării.

Se asigură cazare și 'masă 
contra cost.

Elevii beneficiază de ams- 
narea stagiului militar pe du
rata școlarizării și burse po
trivit instrucțiunilor în vi
goare.

înscrierile se fac la secreta
riatul școlii — Telefon 
21.76.99.
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La ancheta noastră ràspund astăzi tineri

din comunele raionului Urziceni
1

2
3

Ia ce activități inițiate de organizația U.T.C. ați participat 
în ultimele luni, care din ele v-au plăcut mai mult și de ce? 
Care vi s-au părut neinteresante și de ce ?
Ce ar putea face organizația U.T.C. pentru a răspunde 
preocupărilor dumneavoastră ?

ION NEDELCU — Cooperativa agri
colă de producție din comuna Dridu. 
IMi-au plăcut multe adunări gene

rale U.T.C. Aceasta, datorită mo- 
’ dului cum au fost organizate, conți

nutului lor, participării active a tinerilor 
la dezbateri. Aș aminti pe acelea în 
care s-a discutat despre: „Comporta
rea morală a tinerilor“, „Cinstea de a 
fi îngrijitor de animale“, „Cum îmi în
sușesc meseria aleasă“. La aceasta din 
urmă s-a discutat și despre munca tî- 
nărului Dumitru Stere, mulgător, care 
nu-și realiza planul de producție. Din 
dezbateri a reieșit că nu-și cunoaște 
bine meseria. S-au făcut multe propu
neri concrete, privind ajutorul pe care 
trebuie să-1 primească Stere ca și alți 
tineri în însușirea temeinică a mese
riei. Majoritatea tinerilor îngrijitori 
i-au arătat acestuia cum să muncească ; 
mai mult chiar, în fiecare zi veneau 
la el să-i dea o mină de ajutor, ex- 
plicîndu-i concret cum lucraseră ei. Dar 
nu-i suficient. Sînt foarte bune 
cursurile agrozootehnice, dar ele se 
desfășoară numai în perioada de 
iarnă. La consiliul agricol raional, 
în comune, lucrează mulți specia
liști care ar veni bucuroși în mijlo
cul nostru să ne 
mai noi cuceriri 
niul agriculturii, 
cursurile „Cine știe meserie, cîștigă“, 
pot să ne ajute în această direcție. Sînt 
deci acțiuni care se pot organiza și la 
noi și organizația de bază U.T.C. are 
multiple posibilități în această direcție.

AUREL BABA — socotitor, coopera
tiva agricolă de producție-Dridu.

Am 25 de ani. Pînă prin 
1960 eram convins că la

* căminul cultural, singurul
rol pe care aș putea să-l „inter
pretez“ e acela de... spectator. 
Niciodată nu mă gîndisem pînă 
atunci să joc într-o piesă de teatru, să 
dansez, să cînt. în urmă cu cinci ani, 
secretarul comitetului U.T.C. mi-a 
propus să încerc. M-am codit. A mers 
cu mine o dată, de două ori și nu m-a 
lăsat pînă nu m-am înscris în formația 
de teatru. Acum cred că m-aș supăra 
dacă vreodată nu mi s-ar distribui un 
rol într-o piesă. Activez și la brigada 
artistică. Am povestit toate acestea, 

pentru a sugera comitetului organiza
ției noastre ideea de a lucra mai mult 
ciț fiecare tînăr în parte, pentru a-1 
convinge să participe la viața cultu
rală a comunei, nu numai în calitate de 
spectator. Nu toți oamenii au voce, nu 
toți pot să cînte, dar nu există om, 
mai ales tînăr, care să nu poată recita 
o poezie, să nu poată învăța un joc 
popular. Nu o dată am ascultat urmă
torul dialog :

— Să organizăm o șezătoare.
— Acum ? Imposibil, sîntem în cam

panie.
Propunerile se referă nu numai la 

șezători, ci și la alte acțiuni îndrăgite 
de noi. Campanie e și primăvara, și 
vara, și toamna. înseamnă că organi
zațiile U.T.C. să desfășoare o bună ac
tivitate numai în perioada de iarnă ? 
Poate e mai greu de organizat acțiuni 
mari, cu lume multă, dar unele mici 
e posibil. E foarte instructiv să se facă 
recenzia unei cărți la arie, în pauza de 
prînz, să se dea mici spectacole, să dis- . 
cutăm cu unii specialiști la fața locu
lui despre munca noastră etc.

ILIE T. MACRAT — tâmplar, 20 de 
ani, cooperativa agricolă de producție 
din comuna Manasia.

vorbească despre cele 
științifice în dome- 
Simpozioanele, con-

1 Acțiunile de muncă patriotică.
Am participat cu plăcere la co-

• lectarea fierului vechi, curățenia 
și întreținerea islazului, înfrumuseța
rea 
sînt 3 îmi pla

tic. Nu
vpaya r

comunei. în general aceste acțiuni 
bine organizate.

îmi place sportul, dar nu îl prac- 
i am unde. Se mai organi

zează pe la noi cîte o duminică 
sportivă și cîte un meci de fotbal. în 
echipă însă nu sînt primiți decît cei... 
consacrați, sau cum spunem noi, 
din echipa 
posibilitatea 
sportul care ne place. Organizația 
U.T.C. ar putea iniția mai des, în deo
sebi sîmbăta și duminica, acțiuni spor
tive la care să participe toți tinerii din 
comună.

cei 
„întîi“. Ceilalți ? Există 
ca și noi să practicăm

Viața organizației

U. T. t,. si cerințele
-> J

vîrstei“

rea unor întreceri de șah. Puțin, mult 
prea puțin. S-ar putea organiza discu
ții interesante pe marginea unor docu
mente de partid și de stat, mai ales, că 
tovarășul Gheorghe Petriceanu, in
structorul de partid, vine aproape în 
fiecare zi pe la noi.

în fiecare an ne vin în practică elevi 
ai școlilor profesionale de mecanici a- 
gricoli care peste puțină vreme vor 
deveni mecanizatori. Grupa U.T.C. ar 
putea organiza acțiuni frumoase pen
tru ca acești tineri ' să se familiarizeze 
cît mai repede cu viața la brigadă, cu 
disciplina.

Aș participa cu plăcere la discu
ții despre eroi din romane și filme. De 
asemenea, nu ar fi rău ca în perioada 
de iarnă să facem excursii la între
prinderile producătoare de mașini agri
cole, să cunoaștem mașinile ce se pro
duc aici, pe muncitorii care le fabrică. 
Ar fi interesant și instructiv.

CONSTANTIN N. FLORIAN — 19 
ani. Cooperativa agricolă de producție 
din comuna Fierbinți.

2 Nu mi-a plăcut joia tineretului 
organizată Ia Fierbinții de Jos.

• Programul nu avea nimic comun 
cu noi, cei din sală. După cîteva săptă- 
mîni, comitetul U.T.C. pe comună, in
structorul comitetului raional U.T.C. 
au pus serios umărul la organizarea 
unor joi ale tineretului foarte intere
sante. A fost organizat chiar și un curs 
de învățare a dansurilor moderne. Oare 
trebuie să greșim ca să fim ajutați, 
îndrumați ?.

3 De cîteva săptămîni m-am căsă
torit. Soția e ceva mai tînără

* decît mine. Nu e utecistă. Acum 
îmi dau seama că organizația 
inițiază puține acțiuni pentru
căsătoriți. Dezbaterile pe teme de fa
milie, întîlnirile cu femei care au o bo
gată experiență de viață, discuții des
pre rolul femeii în viața satului, orga
nizarea, împreună cu comitetul de fe
mei, a unor cercuri de croitorie, brode
rie, gospodărie, ar atrage cu siguranță 
și pe soția mea, ca și pe alte tinere 
căsătorite. Utile ar fi întîlnirile cu ti
nerii căsătoriți în care să discutăm di
verse probleme legate de familie etc.

NICULAE C. NICULAE — șef de 
echipă în brigada a Il-a de cîmp. Coo
perativa agricolă de producție Fier
binți.

3

U.T.C. 
tinerii

Plecarea la Belgrad a unei delegații 
romàne

de frumoasele realizări
Am luat cunoștința

In secția cazangerie a Uzi
nelor de utilaj chimic 

Ploiești
Foto: N. STELORIAN

■< •
1

Duminica seara au plecat 
spre Belgrad tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care vor participa 
la sesiunea Comisiei mixte gu
vernamentale româno-iugo
slave de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Pe
tre Blajovici, Ilie Verdeț și 
Ghejrghe Gaston Marin, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai guvernu
lui, ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai unor 
instituții centrale economice.

Au fost prezenți Iaksa Pe- 
trici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
★

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
La 27 septembrie au sosit la 
Belgrad tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreședin-

te al Consiliului de Miniștri, și 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru a participa la 
sesiunea Comisiei mixte guver
namentale româno-iugoslave 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

La gara Dunav din Belgrad, 
oaspeții au fost întîmpinați 
de Boris Kraiger, vicepreședin
te al Vecei Executive Federale, 
și Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Vecei Executive Fe
derale, Ivo Saraicici, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Aurel Mălnășan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, și membri 
ai ambasadei române.

----- e_—

Informații
Plecarea unei delegații 

de activiști ai P.C.R. 
în R. P. Bulgaria

Luni după-amiază a plecat în 
Republica Populară Bulgaria, în 
schimb de experiență, o delega
ție de activiști ai P.C.R. în frun
te cu tovarășul Matei Ștefan, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. '

★
zi,
P.C.R. a sosit la

al P.C.R.

delegația de

din tara dv."»

în aceeași 
activiști ai 
Sofia.

Vizita în 
a unei

Consiliului Central al 
Tineretului Liber German

La invitația Comitetului Central 
al U.T.C. ne vizitează tara o de
legație a Consiliului Central al 
Tineretului Liber German (F.D.J.) 
din R.D. Germană condusă de to
varășa Erika Richter, 
C.C. al F.D.J..

In cursul zilelor de 
duminică, delegația a 
șui București, Palatul 
Filatura Românească de Bumbac, 
Liceul nr. 1 „Nicolae Bălcescu" șt 
Casa de Cultură a Tineretului din 
raionul T. Vladimirescu.

Sîmbătă dimineața delegația 
F.D.J. a avut o convorbire la se
diul C.C. al U.T.C. cu membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

în regiunea Ploiești delegația a 
vizitat în cursul zilei de luni Ra
finăria Brazi, orașul Ploiești și a 
fost primită la Comitetul Regional 
U.T.C. Ploiești.

Vizita delegației continuă.
Vizita delegației 
guvernamentale 
a R. P. Chineze

Membru delegației guverna
mentale a R. P. Chineze, în 
frunte cu Cean Lin-ci, ministrul 
industriei cărbunelui au fost du
minică oaspeții constructorilor 
hidrocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș.

Oaspeții au vizitat barajul și 
uzina hidroelectrică. Directorul 
șantierului, Nicolae Ștefan, a în
fățișat 
folosite 
tant al 
nale.

Luni 
vernamentală a R. P. Chineze a 
vizitat schela petrolieră Boldești.

în aceeași zi, delegația a sosit 
Ia Brașov, unde a făcut o vizită 
președintelui Sfatului popular re
gional, Ion Mărcuș.

țara noastră 
delegații a

I 
I

se- 
ita-

ceste locuri, avînd astfel 
posibilitatea să cunoască 
momente importante din 
istoria lor, să interpreteze 
limbajul ruinelor descope
rite. Acest lucru l-am pu
tut observa și cu prilejul 
vizitelor pe care le-am fă
cut ulterior în multe mu
zee, în care țara dv. este 
bogată. Dorința poporului 
român de a se cunoaște pe 
el însuși, cu ajutorul isto
riei sale, este admirabilă.

Vorbind despre inițiati
vele statului nostru în a- 
părarea păcii, dl. Luciano 
Mencaraglia a subliniat în 
încheiere : Atît în cadrul 
Consiliului Mondial al Pă
cii, cit și în relațiile bila
terale, Comitetul național 
pentru apărarea păcii din 
România desfășoară o bo
gată activitate. El repre
zintă voința 
pașnică a 
Recent, la Congresul de 
la Helsinki, reprezentanții 
mișcării pentru pace din 
România au exprimat clar 
poziția poporului dv. Pro
punerile, inițiativele româ
nești îndreptate mai cu 
seamă spre cooperare, spre 
ajutorul dezinteresat al ță
rilor noi din Asia, Africa și 
America Latină merită 
tenția tuturor forțelor iu
bitoare de pace.

(Agerpres)

dv. mi-a fost demonstrată 
de construcția aproape ter
minată a marelui baraj de 
pe Argeș, realizat într-un 
timp foarte scurt.

Referindu-se la con
strucțiile din țara noastră, 
oaspetele a spus : După vi
zitarea frumoaselor cartie
re bucureștene, recent a- 
menajate, am făcut o călă
torie pe litoralul Mării 
Negre, unde, ca și în alte

secretar al

sîmbătă și 
vizitat ora- 
pionierilor,

dimineața, delegația gu-
a-

metodele de construcția 
la acest obiectiv impor- 
economiei noastre națio-

Declarațiile senatorului 
Luciano Mencaraglia, 

secretarul 
Comitetului italian 

pentru pace

VOINEA VICTOR — tractorist la 
S.M.T. Urziceni.

Prin 
cred 

• cele

El . ... 
constructivă, 

poporului dv.

1.2.3

,V-

Start în /zCursa Scìnteli
cursele pe 

mențiune 
și spiritul 

în ultima 
dat

ceea ce voi spune 
că răspund la toate 
trei întrebări. Eu lu

crez în brigada a VlII-a care își desfă
șoară activitatea pe tarlalele cooperati
velor agricole din comuna Adîncata, 
deci participăm la acțiunile inițiate de 
organizația U.T.C. de aici. De multe 
ori, mai ales în campaniile agricole, 
organizația U.T.C. de la cooperativa a- 
gricolă de producție uită de noi. Sîn- 
tem invitați la adunările generale, la 
acțiuni culturale, dar de noi, de munca 
noastră se vorbește puțin, uneori de
loc. Părerile tinerilor despre felul cum 
executăm noi lucrările ne-ar fi de un 
real folos. O mai bogată activitate ar 
trebui să desfășoare și grupa noastră 
U.T.C. Activitatea ei se limitează une
ori la prezentarea unei cărți, organiza-

Conținutul adunărilor generale. 
— Mereu și mereu discutăm a- 
celeași și aceleași probleme.
în echipa mea, în brigada noas
tră sînt încă tineri care nu res
pectă pe vîrstnici, vorbesc urît. 

„Să respectăm 
ar

•
O discuție pe tema : 
vîrstnicii, să învățăm de la ei“ ar fi 
cred bine venită. Dacă i-am invita și 
pe vîrstnici ar fi cred și mai educativ.

Observații, propuneri, sugestii intere
sante și utile, a căror rezolvare, deloc ane
voioasă, trebuie să preocupe comitetul ra
ional Urziceni al U.T.C.

I
I

Sezon lntirziat la ștrandul din Godlea, regiunea Brașov

La invitația Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii ne-a vizitat țara, 
timp de 15 zile, senatorul 
Luciano Mencaraglia, 
cretarul Comitetului 
lian pentru pace.

înainte de plecare, oas
petele a avut o convorbire 
cu redactorul Agenției Ro
mâne de presă „Agerpres“, 
Mircea Bumbac.

Țin să mulțumesc și pe 
această cale Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii din România, a spus 
dl. Luciano Mencaraglia, 
pentru posibilitatea pe care 
mi-a oferit-o de a lua cu
noștință de frumoasele re
alizări din țara dv., care se 
înfăptuiesc cu participarea 
întregului popor.

La Brașov am văzut cum 
ia naștere un tractor, de la 
proiectare pînă la finisare. 
Ce m-a impresionat mult a 
fost perfecțiunea procesu
lui de muncă, calificarea 
înaltă a muncitorilor în 
condițiile producției auto
matizate. La toate acestea 
se adaugă respectul de 
care se bucură muncitorul, 
grija pentru! viața și mun
ca sa. Pentru el au fost 
create în uzine biblioteci, 
policlinici moderne, cluburi 
cu bogată activitate și mul
te altele. De asemenea, 
respectul personalului de 
conducere față de munci
tor este o realitate care 
impresionează în România. 
La Fabrica de confecții și 
tricotaje din București am 
remarcat grija deosebită 
care se acordă femeii mun
citoare și totodată aportul 
ei creator la realizările fa
bricii, ale cărei produse 
sînt apreciate în multe 
țări din lume. Aceeași for
ță creatoare a poporului

mult 
rămas 

că Ma
in urmă 
fîșie de 
am în-

orașe, m-au încîntat 
construcțiile. Am 
impresionat aflînd 
maia cu cîțiva ani 
era doar o simplă 
pământ, iar astăzi
tîlnit o înfloritoare stațiu
ne balneară, capabilă sa 
găzduiască mii și mii de 
oaspeți, români și străini, 
în condițiile de confort 
modern. Tot pe coasta Mă
rii Negre am făcut o călă
torie la Istria — Pompeiul 
românesc. Aici am văzut 
cu cită grijă se fac săpătu
rile arheologice și mai cu 
seamă cu ce atenție cetă
țenii români vizitează a-

Scintela 
tineretului

Pe stadionul Republicii din 
Capitală se dispută astăzi, în 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni“ la fotbal, primul meci 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești și „Boldklubben 1909“ 
Odense din Danemarca. întîl- 
nirea începe la ora 16. Repri
za a doua va fi transmisă la 
radio, începînd din jurul o- 
rei 17, pe programul I.

(Agerpres)

CLUJ (prin teleion). In lata unui 
numeros public băimărean,. luni 
Ia prînz s-a dat plecarea in cea 
de a 18-a edifie a „Cursei Sclnteii“.

La start s-au prezentat 60 de 
alergători.

Anul acesta elementele tinere 
abundă Intr-un procent nelntllnit 
în precedentele edilii : 5 alergă
tori în vîrstă de 18 ani și 7 In 
vîrstă de 19, 7 în vîrstă de 20 
printre care Milteregger, Krannis- 
ter (Austria), Hoist (Olanda). 5 
alergători în vîrstă de 21 de ani, 
printre care și Voigtlaender (R. D. 
Germană). Dintre cicliștii străini 
nici unul nu trece de 24 de ani.

In ce privește tinerii noștri ci
cliști înregistrăm 13 debutând în 
această competiție, de-a lungul că-

reia sînt de așteptat comportări 
bune. Bineînțeles însă că pre
zenta lor într-o competiție de am
ploare cum este ediția din acest 
an a „Cursei Sclnteii’ trebuie 
privită prin perspectiva pe care o 
au acești tineri de atirmare în- 
tr-un lot select de concurenfi con
sacrati. De altlel cltiva tineri s-au 
și lăcut remarcali, ne reterim la 
Grigore Constantin (19 ani), Vasile 
Burlacu, Tudor Vasile (19 ani) care 
au luat parte la acțiuni impor
tante de pe traseul etapei I.

Din păcate în ceea ce-i privește 
pe majoritatea fruntașilor ciclismu
lui nostru actual nu ne putem de
clara satisiăculi de comportarea 
lor deoarece în primii 10 clasați 
Ia siîrșitul etapei, găsim doar pe 
debutantul Vasile Burlacu pînă

mai ieri protagonist în 
velodrom. El merită o 
specială pentru curajul 
de orientare dovedit 
parte a etapei în care s-au 
atacuri decisive.

Sosirea în prima etapă a avut 
loc pe stadionul orașului Cluj în 
iata unui public entuziast. Gaw- 
licek un alergător specializat 
sosirile pe stadioane cîștigă 
sprint. Iată primii clasați :

1. J. Gawlicek (Polonia) a par
curs 174 km în 4h23'36". 2. Hoist 
(Olanda) și 3. Dippold (R.D.G.) 
același timp.

Astăzi se aleargă etapa a doua 
Cluj-Oradea 154 km.

1n
la

• Campionatul categoriei A 
la rugbi a continuat cu jocu
rile etapei a XVI-a. Iată re
zultatele înregistrate : Steaua- 
Constructorul 23—6 (9—6); 
Grivița Roșie—Știința Cluj 
34—6 (18—3), Gloria—Farul 
Constanța 12—9 (3—6); Rul
mentul Bîrlad—Dinamo Bucu
rești 5—6 (0—3); Știința Pe- 
troșeni—Progresul București 
6—3 (3—0).

• Activitatea competițională 
internațională la moto-dirt- 
track continuă duminică 3 oc
tombrie cu desfășurarea unui 
concurs care va avea loc la 
ora 10 pe pista stadionului 
Dinamo. La competiție par
ticipă alergători valoroși din 
Polonia, Iugoslavia, R. F. Ger
mană, Danemarca, Austria și 
România.

Gabana „Cheia" de pe Valea Rișnoavei, regiunea Brașov
Foto: AGERPRES

Televiziune Cinematografe

EMIL IENOEC

MARȚI 28 SEPTEMBRIE
16,00 — Transmisiune de la 

Stadionul Republicii a întîlnirii 
de fotbal dintre echipele Dinamo 
București—Odense (Danemarca).

G.A.S. Popești-Leordeni. Se lucrează la insilozarea masei verzi

Răspunsuri intimate la apelurile din cîmp

Poto: GH. CUCU

(Urmare din pag. I) 
țierea unor acțiuni asemănă
toare există în toate coopera
tivele agricole din raion. Spi
ritul gospodăresc, atît de ne
cesar în această perioadă de 
vîrf de lucrări, nu se mani
festă însă peste tot. Deși vre
mea este deosebit de frumoa
să, ritmul culesului porum
bului și al însămînțărilor . în 
raionul Ploiești este nesatis
făcător. Pînă acum, din cele 
16 000 de hectare cultivate s-a 
strîns recolta de porumb doar 
de pe 4 000 de hectare, s-au 
tăiat și transportat cocenii de 
pe aceeași suprafață, s-au a- 
rat după culturile tîrzii 2 300 
de hectare. In unele coopera
tive agricole, decalajul dintre 
diferite lucrări dependente 
una de alta, este mult prea 
mare. La Tîrgșorul Vechi, de

exemplu, s-a recoltat porum
bul numai de pe 20 de hecta
re (din 420), au fost însămânța
te 85 hectare (din 585). Aici 
lucrează brigada de mecani
zatori condusă de Vasile Dima 
de la S.M.T. Bărcănești. Cu 11 
tractoare și 4 semănători, pre
gătirea terenului trebuia să 
fie gata și cel puțin 200 de 
hectare semănate cu grîu. 
Principala cauză a rămâneri
lor în urmă este întreținerea 
necorespunzătoare a tractoa
relor și remedierea cu mari 
întârzieri a defecțiunilor. De 
la începutul acestei campanii, 
au lucrat zilnic numai 6—7 
tractoare. De trei săptămâni, 
tractoristul Ștefan Dumitru 
n-a tras o brazdă. Ion Ilie și 
Ion Groșeanu pierd și ei mult 
timp cu reparațiile. La fel 
stau lucrurile și în brigada

care lucrează la cooperativa 
agricolă din comuna Scăeni. 
Mecanizatorul Ion Dănescu, 
de exemplu, a cerut telefonic 
de mai multe ori ajutor la 
stațiune. Pentru remedierea 
defecțiunii la pompa de apă 
a pierdut două zile în loc de 
3—4 ore. Se pierde mult timp 
pentru că atelierele mobile 
ale S.M.T. Bărcănești sosesc 
cu întîrziere. Mecanicii de 
sector nu răspund operativ la 
apelurile din cîmp. Așa se în- 
tîmplă și la S.M.T. Buda. La 
brigada condusă de 
Militaru 
schimbul doi nu poate lucra 
noaptea la pregătirea terenu
lui pentru că instalația elec
trică a tractoarelor nu func
ționează. Soluția care se im
pune este evidentă: dota
rea atelierelor mobile cu ma-

Vasile
de la Lipănești,

terialele și piesele de schimb 
solicitate de către mecaniza
tori, stabilirea unui grafic de 
deplasare care să asigure in
tervenția mult mai operativă 
a mecanizatorilor, remedierea 
defecțiunilor pe loc (evitîn- 
du-se astfel deplasarea trac
toarelor la stațiune), asistență 
tehnică permanentă din partea 
tuturor specialiștilor stațiunii.

In același timp, este util ca 
în toate cooperativele agricole 
munca la culesul porumbului, 
tăiatul și transportul coceni
lor să se organizeze pe schim
buri de Zi și de noapte, pen
tru ca mecanizatorii să poată 
intra imediat la arături și la 
pregătirea patului germina
tiv, deoarece pînă acum s-a 
arat cu 2 000 de hectare mai 
puțin față de prevederile pla
nului.

A TRECUT O FEMEIE ru
lează la Patria 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; CAMERA ÎN
FORMĂ DE „L“ rulează la Re
publica orele 13,45; 16,15 ;
18,45; 21,15;, Excelsior orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45;, 
CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE rulează la Luceafărul 
orele 8,30 ; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21 ;, Festival orele 8,45 ; 11,15 ; 
13,45; 16,15; 18,45; 21;, Mio
rița orele 10; 12,30; 15,30;
18,15; 20,45 ; OMUL MAFIEI 
în completare Zilele Sighișoarei 
rulează la București orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,45 ; 19 ; 21 ; 
Grivița orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21; 
CORBII rulează la Feroviar ore
le 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; Flamura orele 10 ; 12,15; 
16, ; 18,15 20,30, Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 ; PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR rulează la Cen
tral orele 9,15 ; 12 ; 14,15 ; 17,45;
20.45 ; Giulești orele 10,30 ; 15 ;
17.45 ; 20,30 ; ROȘU ȘI NEGRU 
ambele serii rulează ia Lumina 
orele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20 ; UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la U.nion orele 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; VIAȚĂ DIFICILA rulea
ză la Doina orele 11,30 ; 15,15 ; 
18 ; 20,45 ; Moșilor 15,30 ; 18 ;

20.30 ; Suita Bănățeană, Masco
te, Pictorul luminii, Acolo unde 
a trăit Hemingway, A cui e vina, 
Colina lui Lenin, rulează la Tim
puri noi 10—21 în continuare : 
NUNTA CU PERIPEȚII rulează

. la Cultural orele 16; 18,15; 20,30;
RUNDA 6 rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15 ; Melodia orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 ; 
LALEAUA NEAGRĂ rulează la 
Dacia orele 9 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; HOȚUL DE PIERSICI ru
lează la Buzești orele 15 ; 17,30; 
STRIGĂTUL rulează la Crîngași 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ROMU- 
LUS ȘI REMUS rulează la Cos
mos orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ;
SAMBA rulează la Bucegi ore
le 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
Floreasca orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; APORT
MUHTAR rulează la Unirea o- 
rele 16 ; 18,15 ; Munca orele 
16 ; 18,15 ; 20,30 ; UN CARTOF 
DOI CARTOFI rulează la Tomis 
orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45 ; Rahova orele 16 ; 
18,15;; 20,30; Pacea orele 16; 
18 ; 20 ; UNORA LE PLACE 
JAZUL rulează la Flacăra orele 
15,30; 18,30; 20,30; Ferentari 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; M AR
ȘUL ASUPRA ROMEI rulează 
la Vitan orele 15,45 ; 18 ; 20,15 : 
Cotroceni orele 15,30; 20,30.



o dată cu începutul dezbaterilor ge
nerale și adoptarea ordinei de zi, 
seșjunea a XX-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a intrat pe făgașul 
său normal.

în fața sa se află acum cîteva 
săptămîni de activitate intensă în 
cele șapte comisii și în plenară 
pentru a dezbate și lua hotărîri în

cele peste o sută de puncte ale agendei. Spre 
satisfacția delegaților, care la sesiunea a 
XlX-a au fost privați de acest drept esențial 
zilele trecute a avut loc și primul vot oficial. 
A fost totuși un vot neobișnuit, deoarece cu 
această ocazie s-a inaugurat și așa-numitul 
„sistem mecanic de vot“.

în sala adunării, în părțile laterale ale tri
bunei, au fost instalate două panouri mari pe 
care figurează (în ordinea alfabetului englez) 
numele celor 117 state membre — cît numă
ră în prezent organizația. în dreptul fiecărui 
stat — trei 
becuri: verde 
pentru „da“, ro
șu pentru „nu“ 
și galben pen
tru „abținere“. 
Pe pupitrul fie
cărei delegații 
sînt trei butoa
ne, avînd ace
leași culori. De
legatul apasă 
pe butonul do
rit iar mașinile 
electronice cal
culează și co
munică imediat 
rezultatul votu
lui. Avantajul 
noului sistem 
— afirmă sus
ținătorii aces
tuia — constă 
în aceea că se 
economisește timp și se asigură exactitatea 
numărătorii.

Deocamdată noul sistem este introdus cu 
titlul experimental, dar dacă totul va merge 
bine pînă la sfîrșit, toate sălile de ședințe vor 
fi înzestrate cu noul mecanism. Acesta va fi 
Un motiv deosebit de satisfacție și pentru 
compania „Internațional Roii Caii“ din Rich- 
mond, Virginia, constructoarea noii metode 
de „consultare“ a opiniei statelor membre ale 
O.N.U.

Conform tradiției, dezbaterea generală a 
fost deschisă de delegația Braziliei. Au vorbit, 
de asemenea, șefii delegațiilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite.

în săptămîna care a început, noi și noi de
legații vor urca la tribună pentru a-și expri
ma punctul de vedere în legătură cu princi
palele probleme internaționale care preocupă 
omenirea.

Acum, cînd dificultățile prin care a trecut 
organizația sînt pe cale de a fi depășite, apare 
posibilitatea unor acțiuni care să ducă la 
sporirea prestigiului O.N.U., a eficacității sale 
ca instrument internațional de menținere a 
păcii.

Corespondență pentru

„Scintela tineretului"

Una din temele principale ale discuțiilor 
ce au loc în aceste zile pe culoarele O.N.U. 
se referă la problema universalității organi
zației. Tot mai mulți sînt cei care își dau sea
ma că O.N.U. fără China populară nu poate 
fi acea _ organizație mondială care a fost con
cepută în 1945 ca un centru de armonizare a 
acțiunilor tuturor statelor în scopul apărării 
păcii și dezvoltării cooperării mondiale.

Pe ordinea de zi figurează deja un punct 
în legătură cu această problemă, înscris de 
11 state, printre care și Republica Socialistă 
România. Se așteaptă ca acest punct să fie 
dezbătut cu prioritate de Adunarea generală.

Cu deosebit interes sînt urmărite, de ase
menea, discuțiile în legătură cu organizarea 
și funcționarea Organizației Națiunilor Unite. 
Respectarea de către toate statele a princi
piilor înscrise în Cartă — egalitatea, suvera
nitatea statelor, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc — este menționată 

tot mai des 
în cuvîntările 
multor delega
ții drept ga
ranția cea mai 
sigură pentru 
succesul activi
tății O.N.U.

Printre pro
blemele legate 
de dezarmare, 
la loc de frunte 
se va afla pro
punerea 
convocare
1966 a unei con
ferințe mon
diale de dezar
mare, cu parti
ciparea tuturor 
statelor. Se vor 
continua, de a- 
semenea, discu
țiile în legătu- 

tură cu alte probleme actuale cum ar fi crea
rea de zone denuclearizate și încheierea unei 
convenții de interzicere a folosirii armelor 
nucleare.

în ceea ce privește problemele economice, 
discuții interesante se întrevăd în problemele 
industrializării țărilor in curs de dezvoltare, 
pregătirii de cadre naționale etc.

Pe ordinea de zi figurează, totodată, și pro
blemele înscrise la inițiativa delegației ro
mâne : „Acțiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate 
între state europene avînd regimuri social- 
politice diferite“ și „Declarația privind pro
movarea în rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțelegere între 
popoare“.

Pe scurt, sesiunea a XX-a se conturează ca 
o sesiune cu o bogată activitate care va pune 
Ia încercare voința tuturor statelor membre 
de a contribui la destinderea încordării inter
naționale, la dezvoltarea relațiilor de coope
rare pașnică între popoare.

Prima säptäminä

FRANȚA:

Rezultatele

de 
în

V. BARBU
NEW YORK, 27 septembrie

0. N. U. Dezbaterile de ieri
Luni, au continuat la O.N.U. 

dezbaterile de politică generală, 
în ședința de dimineață, primul 
a luat cuvîntul ministrul de ex
terne al Tunisiei, Habib Burghi- 
ba Jr., care a vorbit despre de
zarmare ca una din sarcinile cele 
mai urgente care stau în fața 
omenirii și, implicit, a O.N.U., 
despre necesitatea ca la proiec
tata conferință pentru dezarma
re șă participe toate statele, in
diferent dacă sînt sau nu mem
bre ale O.N.U., despre sprijinul 
care trebuie acordat popoarelor 
care se mai află încă sub jugul 
colonial. El a subliniat necesita
tea restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U.

Ministrul de externe al Ceho
slovaciei, Vaclav David, vorbind

despre manifestările politicii de 
forță pe plan internațional, a ci
tat agresiunea S.U.A. din Viet
nam. Statele Unite, a declarat 
el, au încălcat sistematic acor
durile de la Geneva, chiar din 
momentul semnării lor, au insta
lat baze militare de agresiune în 
Vietnam, au lipsit poporul viet
namez de dreptul său la autode
terminare. Singura cale justă de 
rezolvare a acestei probleme a 
subliniat ministrul de externe al 
Cehoslovaciei este indicată în 
declarațiile guvernului R. D. 
Vietnam și Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud.
In cadrul ședinței de diminea

ță, ultimul a luat cuvîntul mi
nistrul de externe al Argentinei, 
Miguel Zavala Ortiz.

Acord 
comercial 

polono-englez
DUPĂ cum anunță agen

ția P.A.P., in urma convorbi
rilor purtate între organizația 
de comerț exterior poloneză 
„Motoimport“ și firma „Layl- 
land Motors Limited“ din An
glia a fost semnat un acord 
prin care firma engleză furni
zează licența pentru produce
rea în Polonia a unor motoare 
supercomprimate. Acordul pre
vede livrarea de documentație 
tehnică și pregătirea cadrelor 
de specialiști polonezi. Mo
toarele produse de firma en
gleză sînt folosite în primul 
rînd la autocamioane, auto
buze, mașini de construcții și 
rutiere.

Atacuri ale
Numeroase atacuri au fost lan

sate duminică seara și luni de 
forțele de eliberare națională din 
Vietnamul de sud împotriva uni
tăților saigonezo-americane. Pos
tul Phu Cat din regiunea Binh 
Dinh (450 kilometri nord est de 
Saigon) a fost bombardat în tot 
cursul nopții de duminică spre 
luni de artileria forțelor de elibe
rare. In apropiere de baza Da 
Nang au avut loc, de asemenea, 
ciocniri între unități americane și 
forțele patriotice. Agenția U.P.I. 
menționează că în cursul lupte
lor un tanc american a fost grav 
avariat.

Pierderi grele au suferit tru
pele saigoneze luni dimineața în 
timpul unui atac lansat de pa- 
trioți la numai 18 kilometri de 
capitală. Agenția Associated Press 
menționează la- rîndul ei că în

Conferința laburistă

alegerilor parțiale
pentru Senat

patrioților sud-vietnamezi
regiunea platourilor centrale din 
Vietnamul de sud partizanii con
tinuă să ducă lupte împotriva 
primei divizii mobile americane, 
care a suferit pierderi serioase în 
regiunea An-Khe.

Agenția Eliberarea anunță că 
în cursul luptelor care au avut 
loc în provincia Ben Tre au 
fost uciși sau răniți peste 400 de 
soldați ai unităților americano- 
saigoneze, iar 6 avioane ameri
cane au fost doborite.

★
Agenția vietnameză de presă 

anunță că la 26 septembrie nu
meroase avioane cu reacție ame
ricane au pătruns în spațiul ae
rian al provinciilor Phu Tho și 
Ten Bai, din R. D. Vietnam. 
Forțele antiaeriene locale au do- 
bont trei avioane- La 27 septem-

brie, avioanele americane au pă
truns din nou în , spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, deasupra pro
vinciei Ninh Binh. Au fost do
gorite două avioane și a fost cap
turat un pilot american.

REPUBUCA GUINEEA. — 
Un aspect cotidian de pe 
una din străzile centrale ale 

orașului Conakry

o

Atmosferă „încărcată de îndoieli

Conferința anuală a Partidului 
Laburist britanic s-a deschis luni 
dimineața într-o atmosferă ca
racterizată de ziariști ca fiind 
„încărcată de îndoieli".

Intr-adevăr guvernul laburist 
este la această conferință ținta 
unor atacuri, unele dintre ele 
deosebit de violente, din partea 
diferitelor centrale sindicale și 
organizații locale ale partidului 
care au prezentat multe din mo
țiunile din rîndul cărora confe
rința va trebui să aleagă rezolu
țiile sale finale. în ansamblul lor, ( 
aceste critici se constituie, după 
cum scria corespondentul agen
ției Associated Press, „Intr-o re
vendicare generală pentru o po
litică mai energică conformă cu 
principiile socialismului“.

La intrarea în sala de ședințe, 
scria France Presse despre prima 
ședință, un număr impresionant 
de voluntari distribuie manifeste 
și petiții, toate ostile politicii gu
vernului. Sala păstrează o liniște 
mohorîtă. Sosirea primului mi
nistru Wilson — care anul tre
cut, după succesul său în alegeri, 
fusese salutat cu ovații trium
fale — nu e marcată de data a- 
ceasta decît de aplauze politi
coase“.

Prima ședință a conferinței a 
cunoscut însă și „momente fur
tunoase“, cum remarca France 
Presse. Aceasta cînd Comitetul 
organizator a respins mai multe 
rezoluții propuse spre a fi dis-

cutate de urgență ■— printre care 
o moțiune de protest împotriva 
refuzului guvernului de a invita 
doi reprezentanți ai Frontului 
național de eliberare din Vietna
mul de sud de a participa la 
conferință. Discuțiile în această 
chestiune au devenit atît de ve
hemente, îneît președintele con
ferinței a trebuit să intervină 
spre a scoate din sală pe unii 
delegați.
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• AGENȚIA TASS anunță că 

la 27 septembrie 1965, la Krem
lin s-a deschis Plenara Comite
tului Central al P.C.U.S. cu ur
mătoarea ordine de zi : raportul 
prezentat de A. Kosîghin cu pri
vire la îmbunătățirea conducerii 
industriei, perfecționarea planifi
cării și intensificarea stimulării 
economice a producției indus
triale ; raportul prezentat de L. 
Brejnev, cu privire la convocarea 
celui de-al XXIII-lea Congres or
dinar al P.C.U.S.

»■»»«ææææs

arătat ca se impune ca numărul 
membrilor în acest important 
organ maritim să fie mărit pen
tru a se da posibilitatea ca, în a- 
fara marilor puteri maritime, să 
poată intra în comitet și țări 
care dispun de un tonaj mai mic, 
pe baza criteriului reprezentării 
pe regiuni geografice.

rar 'S

PARIS 27 Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascăl, 
transmite :

Duminică au avut loc în 
Franța alegerile senatoriale 
parțiale, pentru completarea 
celor 91 de locuri devenite va
cante în 30 de departamente 
al căror nume începe cu lite
rele I pînă la P. Rezultatele 
date publicității arată că nu 
au intervenit modificări impor
tante, cele 91 de locuri fiind 
repartizate astfel: comuniștii 
2 locuri (nici o modifica
re), socialiștii S.F.I.O. — 13 
locuri (în loc de 14 în 1959), 
radicalii — 16 (față de 12 în 
1959), M.R.P. — 12 (față de 10 
în 1959), U.N.R. — 12 locuri 
(14 în 1959), independenți și 
țărani — 33 locuri (38 în 
1959), fără partid — 3 (in loc 
de 1 în 1959). Principalii be
neficiari ai alegerilor de du
minică sînt deci radicalii (4 
locuri cîștigate) și M.R.P. 
(două locuri în plus), obținute 
în detrimentul U.N.R. și in
dependenților. Personalități 
cunoscute ca Gaston de Mon- 
nerville (președintele Senatu
lui) și E. Faure, fost președinte 
al Consiliului de Miniștri, au 
fost realese cu un plus de vo
turi față de alegerile din 1959. 
In departamentul Nievre, cei 
doi candidați sprijiniți de Fran- 
cois Mitterrand au fost aleși. 
Numeroși candidați socialiști 
au obținut un număr mai 
mare de voturi ca în 1959, iar 
cei doi candidați comuniști au 
obținut 63 și respectiv 84 la 
sută din totalul voturilor.

din R.P. Chineză

La noua hidrocentrală Si- 
cin de pe fluviul Iuț- 
zian, din regiunea auto

nomă Guansi Cijuan (R. P. 
Chineză) a intrat în funcțiune 
primul grup de generatoare. 
In afară de energia electrică 
furnizată capitalei regiunii, 
Nannin, hidrocentrala asigură 
în prezent irigarea unor supra
fețe de peste 20000 ha. La ter
minarea noului punct hidro
energetic, pompele ei electrice 
vor iriga aproape 90 000 ha.

La Lușun Dairen (nord- 
estul Chinei) a fost pro
dus un instrument de 

măsurat de înaltă precizie, care 
poate înregistra o eroare de 
1/20 000-a parte dintr-un mili
metru. Instrumentul poate fi 
folosit multilateral: pentru 
controlarea dimensiunilor li
neare, uniformității suprafeței, 
poroziiăților, densității gaze
lor, formelor circulare sau 
cavităților. Controlul cu noul 
instrument poate fi efectuat a- 
supra 
timpul 
ducție.

diferitelor piese în 
procesului lor de pro-

R. P. CHINEZĂ. — Creșterea viermilor de mătase constituie o importantă îndeletnicire a lo
cuitorilor din provincia Kiangsu. In iotografie : aspect de la strîngerea gogoșilor de viermi de 

mătase in provincia Kiangsu
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Rp Chineză produce în 
serie o combină spe
cială pentru recoltarea 

orezului. Remorcată de un 
tractor, noua combină seceră 
și treieră 3,4 ha de orez în 
timp de zece ore.

produce a- 
o mie dife- 
textile. în 

prima jumătate a acestui an, 
producția de mașini textile a 
crescut de aproape două ori 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Printre noile 
produse se numără o garnitură 
completă de mașini pentru in
dustria bumbacului care mă
rește productivitatea muncii cu 
20 la sută. în filaturile de fi- 

. bre sintetice recent construite 
funcționează peste 200 de ti
puri diferite de noi mașini 
textile.

RP. Chineză 
, stàzi peste 

rite mașini

Hotărîrea Londrei de a suspenda împuternicirile 
guvernului și Consiliului legislativ din Aden și de a 
preda înaltului comisar britanic conducerea exclu
sivă a protectoratului n-a constituit pentru observa
tori o surpriză deosebită. Acțiunea Marii Britanii re
prezintă consecința logică a unui șir întreg de mă
suri antipopulare cu privire la Aden, măsuri menite 
să ducă la „rezolvarea britanică“ a problemei acestui 
protectorat: amînarea cît mai mult posibil a acordă
rii independenței și menținerea cu orice preț, chiar și 
după o eventuală independență, a marii baze mili
tare engleze de pe teritoriul adenit. La capătul șiru
lui, guvernul britanic a plantat ultima sa rezervă, ul
timul atu care să salveze „rezolvarea britanică“. Ce 
se va intîmpla dacă și această din urmă măsură va 
da greș ? Iată întrebarea pe care și-o pun mulți, dar 
în primul rînd și-o pune, cu deosebită îngrijorare

forțelor colonialiste britanice. 
Dîndu-și seama de acest lucru, 
guvernul de atunci al Adenului 
a demisionat. S-a renunțat la 
conferința de la Londra, proiec
tată de laburiști imediat după 
preluarea puterii, iar în Aden a 
fost declarată stare excepțională.

La jumătatea lunii aprilie a a- 
cestui an, noul prim ministru al 
statului Aden, Abdul Qawee 
Mackawee. a cerut Marii Brita
nii să traducă în viață rezoluția 
O.N.U. din 1963, privind regle-

in primul rînd și-o pune, 
echipa lui Wilson.

L aburiștii 
tenit, f 
problema 
lui de la predece
sorii lor. ~ 
fusese în 
1963 inclusă, îm
preună cu mai
multe șeicate și

sultanate, într-un stat federal,
denumit Federația Arabiei de
Sud. De atunci toate partidele și 
grupările din Aden, inclusiv 
Consiliul legislativ al acestui te
ritoriu, au manifestat o puterni
că opoziție față de constituția 
federală. De aceea, Duncan 
Sandys, pe atune ministru brita
nic al coloniilor, a hotărit să

au moș- 
într-adevăr, 
i Adenti-

Colonia 
ianuarie

convoace o conferință care să 
discute o nouă constituție și — 
după cum promitea — să stabi
lească o dată pentru acordarea 
independenței: anul 1968.

La acest punct au preluat la
buriștii dosarul adenit. Urmîn- 
du-i lui Sandys ca ministru al 
coloniilor, Anthony Greenwood 
a încercat să transforme federa
ția într-un stat unitar. în linii 
generale însă planul său era ace
lași cu al conservatorilor. Promi
siunea independenței în 1968 
continua să fie legată de păstra
rea bazei militare din Aden, iar 
teritoriul urma să rămînă înlăn
țuit în continuare de șeicatele și 
sultanatele înapoiate și aservite

• IN CERCURILE politice 
din Atena se apreciază, după 
cum relatează agenția Associated 
Press, că noul premier grec 
Stephanopoulos ar avea intenția 
să recurgă la o remaniere în ve
derea lărgirii cabinetului său. In 
cercurile apropiate guvernului se 
afirmă că noii miniștri vor fi re
crutați, probabil, din rîndul de- 
putaților Partidului Uniunea de 
Centru care au rămas credincioși 
fostului premier, G. Papandreu.

• AGENȚIA F.A.P. anunță că 
între 14 și 16 octombrie preșe
dintele Italiei, Giuseppe Saragat, 
va face o vizită în Polonia la 
invitația lui Edward Ochab, pre
ședintele Consiliului de Stat 
Republicii Populare Polone.

• 1OSIP BROZ TITO, 
ședințele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și-a încheiat vi
zita oficială în R. P. Bulgaria, 
plecînd spre patrie.

La plecare, președintele Tito 
a fost condus de Todor Jivkov 
prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, și 
alte persoane oficiale.

• LA INVITAȚIA guvernului 
francez, a sosit la Paris o dele
gație guvernamentală culturală a 
R. P. Chineze condusă de Sen 
I-pin, ministru adjunct, conducă
torul Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea.

Lucrările conferinței A.I.E.A.

al

Sesiunea I. M. C. 0.
în cadrul celei de-a IV-a 

siuni ordinare a Organizației 
terguvernamentale consultative 
a navigației maritime (I.M.C.O.) 
au început discuțiile pentru mo
dificarea articolului 28 din Con
venția privind crearea acestei 
organizații.

La propunerile de modificare 
a acestui articol care reglemen
tează componența și alegerea 
statelor membre în comitetul se
curității maritime, reprezentantul 
român Paul Aurel Mateescu, a

se- 
in-

• LA TOKIO continuă lucră
rile conferinței Agenției interna
ționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.). în ședința de luni au 
fost aleși 7 noi membri ai Consi
liului de guvernatori ai Agenției, 
numărul total al acestora fiind 
acum de 25. în funcția de direc
tor general al Agenției a fost 
ales dr. Eklund, din Suedia.

• LA MOSCOVA s-a anunțat 
oficial că la invitația guvernului 
sovietic ministrul afacerilor ex
terne al Franței Mauriee Couve 
de Murville, va sosi la 28 octom
brie în Uniunea Sovietică într-o 
vizită oficială.
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nul federal. Acesta și-a conti
nuat eforturile de creare a unui 
stat unitar și a stabilit data de 
27 iunie pentru ținerea unei con
ferințe care să discute această 
problemă. Opoziția hotărîtă a 
guvernului adenit a făcut ca nu
mai la cinci zile după anunțarea 
conferinței, Consiliul Suprem al 
Federației Arabiei de Sud să fie 
nevoit să amîne ținerea confe
rinței proiectate pe termen neli
mitat."

Observatorii politici în proble-

tare din Aden și dreptul poporu
lui adenit la autodeterminare.

Consecvent hotărîrii sale de a 
obține cît mai grabnic indepen
dența, poporul adenit a inițiat 
numeroase acțiuni îndreptate îm
potriva forțelor coloniale de pe 
teritoriul protectoratului. Aceste 
acțiuni au determinat Marea Bri- 
tanie să pășească la dizolvarea 
guvernului local și consiliului 
legislativ și să instituie puterea 
înaltului comisar. Hotărîrea bri
tanică dovedește imposibilitatea

„Soluția britanica“ pentru Meu
mentarea politică a problemei 
Arabiei de Sud în concordanță 
cu prevederile Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Mackawee a arătat cu a- 
cest prilej că lupta de eliberare 
a Adenului a intrat într-o nouă 
fază decisivă, cînd toate forțele 
populare trebuie să se unească 
pentru a se putea obține inde
pendența pe baza declarației 
O.N.U.

Neavînd sprijin
legislativ din Aden, Greenwood 
și-a îndreptat atenția spre guver-

în consiliul

mele Orientului Apropiat și Mij
lociu au apreciat că din desfășu
rarea evenimentelor în legătură 
cu rezolvarea problemei adenite 
se pot desprinde două concluzii: 
în primul rînd unanimitatea care 
există între toate organizațiile 
din Aden în ceea ce privește ob
ținerea necondiționată a inde
pendenței ; în al doilea rînd ac
țiunea comună a forțelor popu
lare din Aden în vederea deter
minării guvernului britanic să 
traducă în viață rezoluțiile 
O.N.U. din 1963 care cer des
ființarea grabnică a bazei mili-

rezolvării problemei adenite prin 
ocolirea declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. După 
cum se apreciază în cercurile 
politice și de presă hotărîrea 
guvernului de la Londra, departe 
de a duce la „restabilirea ordi- 
nei“, la rezolvarea conflictului, 
va înteți și mai mult lupta popu
lației pentru obținerea indepen
denței în concordanță cu princi
piile autodeterminării.

ION D. GOIA
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ei 13 500 000 de alegători turci sînt chemați la 10 oc
tombrie în fața urnelor pentru a alege 450 de deputați 
în noua Adunare Națională. în aceste zile cînd cam
pania electorală se apropie de sfîrșit, observatorii po
litici încearcă să facă pronosticuri asupra viitoarei 
compoziții a organului legislativ turc. Se întrevede o 
luptă strînsă dat fiind că orice partid care năzuiește să 
formeze un guvern majoritar va trebui să dispună de 

s mandate. Ținînd seama ae actualul raport de forțe între prin
cipalele partide politice din Turcia se exprimă însă îndoieli serioase 
privind posibilitatea obținerii unei asemenea majorități.

în prezent Turcia este guvernată de o coaliție de patru partide 
condusă de primul ministru independent Suat Hayri Urgii pili. Aceasta 
este a patra coaliție de la ultimele alegeri desfășurate în 1961 și a 
fost instalată în februarie a. c. după ce fostul guvern, condus de bă- 
trînul lider politic Ismet Inonti, conducătorul Partidului republican al 
poporului, a fost răsturnat prin votul nefavorabil al parlamentului în 
problema proiectului de bugete. Înfrîngerea guvernului Inonii a fost 
considerată, la timpul respectiv, ca o „ofensivă declanșată de parti
dele de opoziție care și-au exprimat împotrivirea față de ansamblul 
măsurilor de politică internă și externă ale guvernului Inânii. Astfel 
s-a ajuns ca cele patru partide de opoziție să fie chemate să formeze 
actualul guvern de coaliție, în timp ce Partidul republican al po
porului a trecut în opoziție.

Apropiatul scrutin parlamentar din Turcia este așteptat cu in
teres, fiind considerat drept un test al popularității lui Suleyman 
Demirel, liderul Partidului dreptății, care cuprinde în rîndurile sale 
numeroși adepți ai fostului prim-ministru Menderes, răsturnat de la 
putere în urma evenimentelor din mai 1960. Deși Demirel, care as
piră la postul de 
prim-ministru, și-a 
exprimat încrederea 
că va cîștiga majo
ritatea necesară, atît 
Urgiiplu cît și 
Inonii afirmă că 
votul din 
va duce 
rea unei 
ții. La o 
de presă ținută la 
reședința sa din 
Yasilyurt, o stațiune 
lingă Istanbul, ac
tualul prim-ministru a 
tății și Partidul republican al poporului, vor împărți 400 de locuri în 
Adunarea Națională, restul de 50 de mandate urmînd să revină celor
lalte patru partide din țară : Partidul Turciei noi, Partidul republican 
național țărănesc, Partidul muncitoresc din Turcia și Partidul națiunii. 
După cum arată corespondentul din Istanbul al agenției REUTER, 
Magrid Payer, „se consideră că Partidul dreptății va cîștiga 200—212 
locuri iar Partidul republican al poporului 170—180 mandate“. A- 
celași corespondent subliniază însă că „dacă lucrurile se vor des
fășura potrivit acestor previziuni, formarea unui nou guvern de 
coaliție va prezenta dificultăți întrucît divergențele acute dintre cele 
două partide principale le determină să manifeste reținere în problema 
alinierii lor“. în legătură cu aceasta, la Ankara este reamintită „expe
riența“ nefericită încercată după alegerile generale din 1961, în 
timpul primului guvern de coaliție condus de Ismet Inonii, cînd cele 
două partide au încercat o colaborare dar coaliția a eșuat după șase 
luni de divergențe. Or, în prezent, observatorii consideră că princi
palele divergențe dintre-cele două partide „sînt și mai acute decît în 
1961" ele referindu-se în special la programul de reforme ce tre
buie Întreprinse în țară. în timp ce Partidul republican al poporu
lui și-a axat platforma sa electorală pe necesitatea înfăptuirii unei 
reforme agrare și a unei noi politici în interesul național în do
meniul exploatării bogățiilor petroliere ale țării, Partidul dreptății 
este acuzat ca avînd „o poziție de dreapta în problema reforme
lor" (agenția REUTER).

Lipsa perspectivelor de formare a unei coaliții guvernamentale 
între cele două principale partide politice din Turcia a avut drept 
rezultat principal creșterea importanței oricărui mandat ce va fi 
cîștigaf de partidele mai mici, care aspiră în acest fel să se ală
ture unei astfel de coaliții. întrucît alegerile din octombrie se vor 
desfășura sub un nou sistem al reprezentării proporționale, ex- 
perții politici consideră că acesta va ajuta, în primul rînd, ca 
partidele mai mici să nu fie dizolvate. Dintre cele patru partide 
mici care iau parte la actuala campanie electorală se consideră că 
mai importante sînt Partidul muncitoresc din Turcia și Partidul re
publican național țărănesc. Gorespondentul agenției REUTER, îm
părtășind părerile exprimate în cercurile politice din Ankara, apre
ciază că Partidul muncitoresc din Turcia are perspectiva să fie re
prezentat, pentru prima oară, în Adunarea Națională de 10 pînă 
la 12 deputați. Acest partid se pronunță în favoarea unei politici 
externe independente atît fată de N.A.T.O. cît și față de 
C.E.N.T.O., principalele blocuri militare occidentale, și pentru o 
economie independentă de ajutorul american și de investițiile 
occidentale. Cît privește Partidul republican național țărănesc 
acesta este condus de „un grup nou și dinamic", avînd în frunte 
pe fostul colonel Alpaslan Turkesh, unul din principalii conducă
tori ai răscoalei din mai 1960 care a înlăturat de la putere regimul 
lui Menderes. Turkesh a fost ales lider al partidului abia luna 
trecută, după ce, împreună cu alti 13 ofițeri a fost eliminat în 
1961 din Comitetul militar al unității naționale și trimis in străi
nătate într-un post de ambasador. Observatorii consideră că el 
va cîștiga Ia apropiatele alegeri intre 25 și 30 de mandate.

Dar principala problemă care se pune este aceea a rezultatului 
luptei directe dintre Demirel și Inonii. Verdictul va fi dat la 10 
octombrie de corpul electoral turc

cît 
afirmă 

octombrie 
la forma- 
noi coali- 
conferință

Bătălia
electorală
din Turcia

declarat că, după părerea lui. Partidul drep-
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