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Extindem mecanizarea
—lucrărilor agricole

Spre noile meserii
ale satului ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Mecanizării agriculturii, documentele recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. îi acordă o atenție deosebită. Un înalt grad de me
canizare tuturor muncilor agricole, împreună cu extinderea 
chimizării și a irigațiilor, constituie căi sigure de sporire a pro
ducției agricole. Sarcini mari și de răspundere în această pri
vință revin mecanizatorilor din S.M.T. în raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu se precizează că: „O atenție 
sporită trebuie să acorde, în viitor, Consiliul Superior al Agri
culturii stațiunilor de mașini și tractoare, îmbunătățirii conti
nue a calității lucrărilor pe care le execută, transformării 
tuturor unităților de mecanizare în factori activi de sprijin 
tehnic permanent și multilateral pentru consolidarea econo
mică și organizatorică a cooperativelor agricole“.

Mecanizatorii stațiunii noastre, îndrumați de organizația de 
partid, și-au adus pe această linie, an de an, o contribuție tot 
mai mare la creșterea producției și veniturilor cooperativelor 
agricole pe care le deservim. Statul a dotat stațiunea noastră 
cu mașini tot mai moderne, capabile să asigure mecanizarea 
lucrărilor agricole într-o gamă din ce în ce mai largă. Ca ur
mare a sporirii volumului de lucrări mecanizate, al diversifi
cării și îmbunătățirii calității lor, în raza stațiunii noastre s-au

Inginer TEODORE POPESCU
directorul S.M.T. Castelu, raionul Medgidia

(Continuare in pag. Ill-a)

Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. 
și Rezoluția adoptată sînt și pen
tru noi, tînăra generație a satu
lui socialist, documente de o ex
cepțională importanță.

în raport este subliniată sar
cina ce revine organizațiilor 
U.T.C. de la sate de a dezvolta 
în masa tineretului dragostea 
față de agricultura socialistă, de 
a spori aportul tineretului la 
munca pentru continua obținere 
a unor producții mereu mai 
mari.

Trebuie să desfășurăm în rîn- 
durile tineretului o activitate 
politico-educativă ale cărei roa
de să fie mult mai bogate. Do
cumentele Plenarei constituie și 
pentru 
program 
cale —
— de

noi ’ un mobilizator 
de lucru. Singura 
precizează raportul 

sporire a producției 
și productivității muncii este 
aplicarea pe scară largă a știin
ței și tehnicii înaintate, folosirea 
mijloacelor de muncă moderne, 
care să influențeze într-o măsu-

Plecarea tovarășului

ion Gheorghe Maurer în Austria

ră tot mai mare factorii naturali 
de care depinde procesul pro
ducției agricole. în următorii ani 
se va intensifica mecanizarea 
tuturor muncilor agricole, se va 
extinde chimizarea și irigațiile, 
vor fi asigurate mijloace cores
punzătoare de transport și depo
zitare a producției agricole, se 
vor crea la sate întreprinderi de 
prelucrare agroindustrială.

Dintotdeauna, țăranul și-a 
sfătuit fiul „mergi la oraș și în
vață o meserie, o să ai și o bă- 
trînețe asigurată“. Satul, produc
ția agricolă cere acum zeci de 
mii de muncitori calificați. Dez- 
voltînd la tineri dragostea pen
tru agricultură, organizația 
U.T.C. are sarcina să-i îndrume 
să învețe meseriile noi ale satu
lui, să se califice mecanizatori, 
crescători de animale, cunoscă
tori în lucrări de irigație și chi
mizare, electricieni, mecanici, 
muncitori pentru întreprinderile 
de prelucrare agro-industrială. 
Și cîte alte meserii noi, cîte alte 
mii de cadre calificate nu cer 
mecanizarea lucrărilor agricole, 
extinderea -chimizării și irigațiilor.

în ultimii ani cooperativa 
noastră, datorită extinderii lu
crărilor de mecanizare, a fertili
zării solului cu îngrășăminte chi
mice, cit și datorită unei mai 
bune organizări a muncii a obți
nut recolte mari de porumb, 
grîu, floarea-soarelui. La ferma 
de taurine, producțiile realizate 
au depășit 3 000 litri lapte pe 
cap de vacă furajată. Acum con
struim o modernă îngrășătorie 
de porci. Munca în cooperativa 
noastră cere cu fiecare an tot
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Luni seara, la Teatrul de 
Operă și Balet a avut loc 
spectacolul de gală al Ansam
blului de cîntece și dansuri al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, care se află într-un 
turneu în țara noastră.

La spectacol au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
cules'cu-Mizil, Gheorghe Ră
dulescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla
jovici, Dumitru Coliu, lanoș 
Fazekaș, Petre Lupu, Ilie Ver
deț, Mihai Dalea, Manea Mă
nescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații de masă, oameni 
de artă și cultură, generali și 
ofițeri ai forțelor armate, un 
numeros public.

Au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefi ai altor misiuni 
diplomatice, membrii Ambasa
dei R. P. Chineze și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Spectatorii au aplaudat în
delung frumusețea cîntecelor 
și dansurilor chinezești, înal
ta măiestrie cu care corul, or
chestra, s'oliștii și ansamblul 
de balet le-au interpretat. De

o caldă primire s-au bucurat 
dansurile și cìntecele româ
nești incluse în program.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor chinezi le-a fost o- 
ferit un coș cu flori din partea

C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniș
tri.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

Rezoluția 
plenarei din 11-12 
noiembrie 1965 a 
Comitetului Central

Primirea de către conducătorii
si stat

a artiștilor chinezi
de partid șiConducătorii 

de stat au primit pe membrii 
conducerii Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Elibera
re, în frunte cu Li Vei, con
ducătorul ansamblului, care a 
făcut 
tră.

La

un turneu în țara noas-

primire a luat parte am-

CUM PREGĂTIM
PRODUCȚIA
ANULUI

basadorul Republicii Popu
lare Chineze, Liu Fan.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu 
artiștii chinezi.

Primirea s-a 
tr-o atmosferă 
șească.

desfășurat în- 
caldă, tovără-

(Agerpres)

V •
41*1

I
I
I
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intr-un tiraj de masă
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25 de ani de la
prăbușirea Doftanei

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a plecat luni seara în Austria, 
unde, la invitația guvernului fe
deral al acestei țări, va face o 
vizită oficială.

Președintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Jean

Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

La plecare, în Gara Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, lanoș 
Fazekaș, Ilie Verdeț, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Gea-

Foto: AGERPRES

înănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de cul
tură, generali.

Erau, de asemenea, prezenți 
dr. Franz Irbinger, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Austriei 
la București, și ambasadorul R. P. 
Ungare, Joszef Vince.

(Agerpres)

Strungul „Sn-400"
Lărgind gama mașinilor-țtmel- 

te cu comandă-program, colec
tivul uzinei de strunguri din 
Arad a realizat recent prototipul 
strungului „Sn-400“. Programul 
lui de lucru este dirijat de o 
bandă magnetică pe care se im
primă succesiunea tehnologică a 
operațiilor fi regimurilor de aș- 
chiere stabilite.

Omologat recent, noul strung 
„Sn-400“ cu comandă-program 
va intra în fabricație de serie a- 
nul viitor.

Uzina arădeană mai produce in 
prezent în serie strungul cu co
mandă-program „Sro-40“ și „Sro- 
25“ destinate prelucrării pieselor 
mici fi mijlocii.

Noile mașini cu comandă-pro
gram asigură o precizie sporită 
în prelucrarea pieselor, iar pro
ductivitatea muncii sporește cu 
200—400 la sută față de prelu
crările pe strunguri paralele, ac
ționate manual,

(Agerpres)

Cu 10 zile mai devreme
Muncitorii Șantierului na

val de la Brăila au lansat la 
apă cu 10 zile mai devreme 
față de grafic un nou șlep de 
1 700 de tone. Construcția na
vei a fost realizată după me
toda asamblării pe secții și 
bloc-secții, asigurîndu-se o 
productivitate cu 20 la sută 
mai mare în comparație cu 
soluția de construcție monolit. 
Noua metodă permite tot
odată extinderea sudurii au
tomate și semiautomate și 
verificarea calității îmbină
rilor cu ajutorul aparatelor 
Roentgen.

(Agerpres)

Creșterea planului 
la producția marfă 
cu 17 la sută, asimi
larea și introducerea 
în fabricație a noi 
sortimente (printre 
care echipamente e- 
lectrice pentru loco
motivele electrice fi 
locomotivele Diesel- 
htdraulice, grupul de 
8 000 de herți pen
tru agregate de căli- 
re prin curenți de 
înaltă frecvență, gru
pul de sudură de 500 
amperi cu comandă 
de la distanță etc), 
creșterea ponderei 
produselor destinate 
exportului, îmbunătă
țirea continuă a cali
tății producției — 
iată pe scurt sarcini
le care stau în fața 
colectivului nostru în 
anul 1960.

De la început, 
ne-am pus întreba
rea : cum vom proce
da ca eforturile noas
tre să fie în același 
timp și eficiente din 
punct de vedere eco
nomic ? Firește, nu 
descoperim o noutate 
subliniind că rentabi
litatea uzinei este 
„barometrul“ spiritu
lui gospodăresc, al 
capacității de creație 
și spiritului inventiv 
al întregului colectiv 
da muncă.

Colectivul Uzinei 
de mașini electrice- 
București a acumulat 
o experiență bogată 
în valorificarea re
zervelor de care dis
pune. In cele zece 
luni care au trecut, 
planul de producție a 
fost îndeplinit și de
pășit la toți indicato
rii iar bilanțul pe trei 
trimestre arată că au 

econo- 
la

fost realizate 
mii suplimentare 
prețul de cost în va
loare de 454 000 lei; 
beneficii peste plan, 
215 000 lei. O parte 
dintre măsurile, care 
au asigurat obținerea 
acestor economii au 
fost incluse și în pla- 
nul stabilit pentru a- 
nul viitor.

Pînă acum, din ce
le 65 de măsuri sta
bilite, aproape jumă
tate vizează atît eco
nomii la manoperă cit 
și la materiale. Prin
tre acestea, amintim 
citeva, prevăzute a fi 
puse în aplicare în

prima decadă a lunii 
ianuarie 1966 : intro
ducerea planurilor de 
operații la fabricația 
unor sortimente im
portante, înlocuirea 
unor materiale defici
tare cu altele de ace
eași calitate în fabri
cația motoarelor pen
tru macarale, folosi
rea materialului re
zultat din decuparea 
interioară a unor tole 
de stator etc. Calcu
lele arată că măsurile 
stabilite pînă acum 
vor asigura o redu
cere a prețului de 
cost în valoare de a- 
proape 2 000 000 lei.

Dar, sarcina de re
ducere este mai ma
re — 3250 000 lei. 
și, evident, nu ne pu
tem opri aici. In con
tinuare, vom acționa 
în direcția reproiec- 
tării unor motoare la 
care, paralel cu îm
bunătățirea caracte
risticilor funcționale 
greutatea proprie se 
va micșora cu 25-35

CONSTANTIN BÎRA 
inginer șef 

ANDREI BORDEI 
secretarul comitetului U.T.C. 

Uzina de mașini electrice 
București

(Continuare în pag, a III-a)

Intr-un decor de toamnă tîr- 
zie, duminică, la Doftana a avut 
loc comemorarea a 25 de ani de 
la prăbușirea întunecatei temni
țe sub zidurile căreia, în tragica 
noapte de 9—10 noiembrie 1940, 
și-au găsit sfîrșitul numeroși 
luptători revoluționari. Devenită 
acum muzeu — adevărată școa
lă de educație comunistă — 
Doftana evocă amintirea nepie
ritoare a luptei eroice a Partidu
lui Comunist Român în anii ile
galității, a devotamentului său 
neclintit față de cauza fericirii 
poporului.

De la primele ore ale dimine
ții, numeroși muncitori din uzi
nele bucureștene și ploieștene din

rafinăriile și sondele Văii Pra
hovei, țărani din împrejurimi, 
militari, elevi și studenți au urcat 
spre Doftana pentru a omagia 
strălucitele tradiții de luptă re
voluționară ale clasei muncitoare, 
ale comuniștilor.

Strînși în fața vechilor ziduri, 
oamenii privesc acele ceasorni
cului oprite la patru fără zece 
— clipa în care s-a năruit „Bas- 
tilia românească“. Intre încre
menirea acelei ore și fluturarea 
steagului roșu de pe cel mai 
înalt vîrf al zidurilor — n-a tre
cut doar un sfert de veac, ci o 
întreagă istorie. O istorie a lup
telor eroice, cîrmuite de parti
dul comuniștilor, a luptelor care

au dus poporul român la liber
tate și independență națională, 
la victoria socialismului. Gîndul 
de recunoștință al oamenilor 
munci se îndreaptă deopotrivă si 
către cei care au căzut jertfă 
acestor lupte și spre conducăto
rii de azi ai partidului, încercați 
în atitea bătălii revoluționare.

Sosirea la Doftana a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodna
raș, Petre Borilă, Alexandru

NICOLAE CIOBANU 
STELIAN 

CONSTANTINESCU 
(Continuare In pag. a III-a)

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși,

Astăzi, lâ împlinirea unui 
sfert de veac de la prăbușirea 
Doftanei, evocăm un moment 
din glorioasa istorie a mișcării 
muncitorești, a Partidului Co
munist Român, atît de bogată 
în pagini eroice.

Preluînd și ridicînd pe trepte 
mereu mai înalte cele mai bu
ne tradiții ale luptei poporu
lui român pentru libertate na
țională și socială, comuniștii 
s-au situat în decursul ulti
melor patru decenii și jumă
tate în fruntea acțiunilor re
voluționare ale maselor, au 
cîștigat încrederea și dragos
tea acestora prin înflăcăratul 
lor patriotism, prin abnegația 
și devotamentul lor neabătut 
față de cauza clasei munci
toare.

în anii grei ai ilegalității, 
înfruntînd teroarea dezlăn
țuită de guvernele burghezo- 
moșierești, partidul comunist 
a organizat și condus lupta 
clasei muncitoare, a țărănimii 
și a intelectualității pentru a- 
părarea intereselor lor vitale, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice. împotriva exploa-

tării și asupririi capitalisto- 
moșierești, pentru o viață mai 
bună, pentru independență 
națională și socialism. Nici 
temnițele și lagărele, nici pro
cesele monstruoase și plutoa- 
nele de execuție n-au fost în 
stare să înăbușe voința de li
bertate și progres a poporului, 
dîrzenia și spiritul de sacri
ficiu al comuniștilor, al lup
tătorilor antifasciști, n-au pu
tut să zdrobească partidul, să-l 
abată de la țelurile sale re
voluționare.

Doftana și celelalte închisori 
— întruchipare a urii sălbati
ce a claselor exploatatoare 
față de toți cei care se ridicau 
împotriva exploatării și asu
pririi — au constituit un sim
bol al forței morale de ne
biruit a comuniștilor. Nu nu
mai că cei închiși nu au putut 
fi izolați de partid, de mase, 
dar închisorile înseși au deve
nit, sub conducerea organiza
țiilor de partid, care activau 
între zidurile lor, un bastion 
al frontului revoluționar, o po
ziție înaintată a partidului co
munist. Transformîndu-le în 
adevărate universități co
muniste, partidul a format aici

cadre de conducători revolu-i 
ționari strîns legați de mase, 
caracterizați prin fidelitate ne
abătută față de interesele po
porului și ale patriei, prin 
înaltă principialitate și clarvi
ziune politică. întregul curs al 
dezvoltării sociale a României 
în ultimele decenii a confir
mat că prezența în conduce
rea partidului a cadrelor că
lite în aspra școală a ilegali
tății a adus o mare contribu
ție la călirea politico-ideolo- 
gică a partidului și la elabo
rarea unei linii politice juste, 
ceea ce s-a' reflectat în suc
cesul luptei pentru răsturna
rea dictaturii fasciste, instau
rarea puterii celor 
cesc și construirea 
mului.

Combativitatea și 
mul revoluționar al 
tilor întemnițați 
urmare a legăturii permanen
te cu partidul, a solidarității 
proletare, a sprijinului activ 
al maselor. Chiar în condițiile 
celei mai crîncene terori poli
țienești, tovarășii aflați în în
chisori simțeau alături de ei

ce mun- 
socialis-

optimis- 
comuniș- 

creșteau ca

(Continuare în pag. a lll-a)

Mii de oameni ai muncii au participat In fața zidurilor Muzeului Doftana la mitingul comemorativ
Foto: ION CUCU



O cerință a muncii educative:
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De curind, a avut Ioc confe
rința U.T.C. de alegeri din In
stitutul de arhitectură Bucu
rești. Delegații celor peste 
1 000 de uteciști s-au întrunit 
să analizeze felul in care s-a 
desfășurat activitatea organiza
ției lor în cei doi ani de la 
conferința trecută și să-și În
sușească din această dezbatere 
Învățămintele cuvenite pentru 
etapa următoare.

A reușit conferința să facă 
acest lucru ? Răspunsul ne cere 
să privim in urmă și in pers
pectivă cîteva aspecte pe care 
le socotim esențiale în activi
tatea organizației U.T.C. din 
institut și, pe cit va fi posibil, 
să descifrăm și alte sensuri ale 
celor spuse în darea de sea
mă și in participările la dis
cuții.

Stu-

sint 
sîr- 
ma

le 
anii

★
Unicul institut care pregăteș

te arhitecți la noi In țară, are 
Cu ce se mlndri. Majoritatea 
absolvenților — prezenți acum 
acolo unde se proiectează și 
se Înalță construcțiile socialis
mului — iac dovada, prin com
petența lor profesională, prin 
hărnicia și patosul muncii lor, 
că studenția le-a fost rodnică. 
Iată și niște cifre din darea de 
seamă : 93 la sută din totalul 
studenjilor au promovat în a- 
nul universitar 1964—65, 75 la 
sută dintre ei au note bune și 
foarte bune.

Este, fără îndoială, și rodul 
strădaniei studenților înșiși, 
este, în același timp, meritul 
dasqfllilor care le călăuzesc a- 
cesior tineri studenția, dăru- 
indu-le cunoștințe, tndrumin- 
du-i să capete cutezanța și 
gindirea creatoare, atît de ne
cesară arhitectului.

Acest efort al cadrelor 
dactice este susținut cu 
severență de organizația U.T.C. 
care cultivă la studenți senti
mentul responsabilității pentru 
obligațiile studenției, care ge
nerează in colectivele grupelor 
o atmosferă de seriozitate in 
studiu, in comportare.

Adunările generale U.T.C. au 
dezbătut aspecte ale pregătirii 
studenților, au pus in discuție 
probleme ale disciplinei uni
versitare ; opinia colectivului a 
influențat — cu aceste prile
juri — studenții rămași in ur
mă să desfășoare o activitate 
profesională mai bună. Nume
roase activități ale organizației 
U.T.C. din institut — înfățișate 
in darea de seamă și relevate 
de participanții la discuții — 
dovedesc că ea înțelege tot mai 
bine răspunderea pe care o are 
de a se ocupa de educația co
munistă a studenților, de a sti
mula și de a răspunde intere
sului viu pe care studenții il 
6U pentru pregătirea lor ideo
logică, pentru cunoașterea 
însușirea politicii 
pentru formarea lor 
tUOII bine pregătiți.

Fapte din viata 
InM fitilului confirmă cit

di- 
per-

largi sint preocupările lor, cit 
de numeroase sînt problemele 
pe care vor să le cunoască in 
afara strictei specialități, in a- 
fara cursurilor. Ei solicită ac
tivități cu ajutorul cărora să 
străbată marea carte a istoriei 
de luptă a poporului, doresc să 
cunoască, cu ajutorul virstnici- 
lor, momente importante din 
istoria de luptă a partidului, 
sint preocupați să înțeleagă bi
ne politica partidului, proble
me de actualitate ale econo
miei noastre, să-și clarifice de 
pe acum sarcinile pe care 
vor avea de Îndeplinit in
viitori, ca arhitecți, în lumina 
programului trasat de partid. 
Ei solicită organizarea unor 
intilniri cu activiști de partid 
și de stat, oameni de știință și 
cultură, să discute Împreună 
și să-și clarifice mai bine pro
bleme filozofice, științifice și 
culturale. Și nu se poate spune 
că organizația U.T.C. din in
stitut n-a oferit studenților 
asemenea prilejuri.

In conferință, studenta Ma
riana Antonescu relata un fapt: 
„La întilnirea organizată anul 
trecut, cu un tovarăș care a 
luptat in ilegalitate am aflat, 
din evocarea unor momente 
din istoria de luptă a partidu
lui, lucruri pe care noi, 
tineri, nu aveam de unde 
Ie cunoaștem. întilnirea a 
riurit pozitiv gindirea și 
știința noastră".

Au mai fost amintite unele 
adunări generale interesante. 
Poate că sintetizarea temelor 
în titluri ca : „Formarea per
sonalității complexe a arhitec
tului" (la anul IV), „Respecta
rea disciplinei universitare ■— 
condiție esențială în viața stu
dentului" (la anul II) nu e prea 
concludentă. Important este că 
studenții au apreciat aceste a- 
dunări, pentru că ele au dez
bătut probleme care ii preocu
pau, care făceau parte din via
ta și din activitatea organiza
ției lor. Materialele bine funda
mentate teoretic și ilustrate bo
gat cu exemplificări faptice au 
stimulat discuții ample.

De fapt, relatarea acestor 
exemple anticipează, intr-un fel 
concluzia că activitatea orga
nizației U.T.C. are eficacitate 
educativă numai în măsura în 
care răspunde problemelor e- 
sențiale care-i preocupă pe stu
denți.

Este iiiesc, ca atunci cind se 
inițiază o activitate, cind ești 
invitat să participi la o acțiune 
să te întrebi: îmi este folosi
toare pentru pregătirea mea, 
pentru formarea mea ca om, ca 
cetățean ? In conferință vorbea 
despre acest lucru studenta 
Anca Ionescu din anul IV. Și 
încercăm să-i consemnăm cu
vintul, socotindu-I concludent... 
„Studentul se întreabă întot
deauna : li va oferi acțiunea la 
care este chemat să participe 
învățămintele, cunoștințele de 
care are nevoie ? Și-și pune a- 
semenea întrebări pentru că

uneori a fost invitat să parti
cipe la expuneri care fie că 
repetau o problematică cunos
cută la cursuri, fie că erau pre
zentate neinteresant, sub nive
lul pregătirii și cerințelor 
denților".

Toate aceste Întrebări 
firești. Timpul studentului 
guincios fiind cu exactitate
surat și este evident că, dacă 
ne întilnim cu situația in care 
apelurile de a participa Ia unele 
acțiuni nu găsesc uneori ecoul 
cuvenit, explicația trebuie cău
tată în primul rind in modul 
formal în care sînt organizate. 
Ioana Dumitrescu Barteș, din 
anul III, Aurel Păcuraru, din 
anul II au subscris, in cuvin
tul lor, acestui punct de ve
dere. S-au dat exemple de 
adunări generale care repe
tă, în virtutea unei obișnu
ințe, din an în an, aceeași 
analiză profesională, și, ceea ce 
este mai rău, făcută în același 
mod — statistic — cu înșiruiri 
de exemple pozitive și negati
ve, pe un ton moralizator, de

fl S?!?

însemnări de la

cel 
să 

fa
con-

Conferința de dare
de seamă și alegeri
a organizației U.T.C.

din Institutul

de arhitectură
„Ion Mincu"-Bucuresti

dădăceală. De Ia bun început 
astiel de adunări erau sortite 
să nu trezească interes, să aibă 
o slabă eficacitate.

Explicația însă nu se oprește 
aici. Din luările de cuvînt — 
cu excepția citorva — și chiar 
din modul in care au fost ana
lizate unele din aspectele esen
țiale ale muncii organizației 
U.T.C., se desprinde concluzia 
că viziunea de la care comite
tul U.T.C. a pornit in concepe
rea unor activități educative 
a fost uneori elementară, sim
plistă.

Se 
ce ar 
cum 
practic, noul comitet pentru a 
asigura o mai mare eficacitate 
activității organizației U.T.C. ?

Conferința a indicat mijloa
cele care trebuie folosite pen
tru tealizarea unei activități 
politico-educative pe măsura 
sarcinilor actuale.

Ana/izind activitatea organi
zației U.T.C. din institut, con
ferința trebuia să analizeze pe 
larg și modul in care organiza
ția U.T.C. din institut îndrumă 
și ajută asociația studenților 
pentru ca aceasta să acționeze

mai eficace, să aibă o poziție 
proprie, operativă, în rezolva
rea tuturor problemelor profe
sionale, social-gospodărești — 
mici sau mari — ale studen
ților.

In Încheierea lucrărilor con
ferinței, a luat cuvintul tovară
șul PETRU ENACHE, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.

După ce a înfățișat un amplu 
tablou al sarcinilor pe care Con
gresul al IX-lea le-a pus în fața 
întregului popor, în fața tineretu
lui, tabloul muncii entuziaste 
desfășurată pretutindeni pe me
leagurile patriei, pentru împlini
rea în fapt a programului de de- 
săvîrșire a construcției socialis
mului în România socialistă, to
varășul Petru Enache s-a referit 
la rolul școlii superioare în for
marea tinerei generații de specia
liști, la marile răspunderi ce i-au 
fost conferite de către partidul și 
statul nostru și, implicit, la răs
punderile studenților.

Apoi, vorbitorul, apreciind re
zultatele frumoase pe care stu
denții de la Arhitectură le-au ob
ținut în pregătirea profesională, 
în întreaga lor activitate, contri
buția organizației U.T.C., alături 
de cadrele didactice, la forma
rea și educarea studenților, s-a 
referit la cîteva din principalele 
probleme ale muncii politico-edu
cative desfășurate de organizația 
U.T.C.

Sarcina principală a organiza
ției U.T.C. — arăta tovarășul 
Petru Enache — este să contri
buie,mai susținut la sporirea răs
punderii tuturor studenților față 
de pregătirea profesională, pentru 
obținerea unor rezultate superi
oare la învățătură, astfel ca la 
absolvire tînărul arhitect să facă 
față cu succes cerințelor practice 
ale profesiunii, să posede cunoș
tințe științifice tehnice și de cul
tură generală la nivelul dezvoltă
rii științei, tehnicii și culturii 
contemporane, o informare largă, 
mereu în actualitate, în domeniul 
profesiunii lor.

Pentru a cultiva la studenți a- 
titudinea înaintată față de mun
că — obiectiv esențial al educa
ției comuniste — organizația 
U.T.C. din institut să pună la 
baza activității sale educația prin 
muncă, dezvoltarea dragostei și 
răspunderii personale față de pro
fesiune, a stimei și respectului 
față de producătorii bunurilor 
materiale.

O importanță deosebită să a- 
corde acțiunilor menite să facă 
larg cunoscute studenților istoria 
patriei, tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare și partidului 
său, frumusețile și bogățiile pa
triei, realizările României socia
liste și perspectivele ei de viitor, 
tradițiile progresiste ale științei 
și culturii românești și universale, 

în continuare, vorbitorul a fă
cut conferinței cîteva recoman
dări asupra modului în care va 
trebui să acționeze organizația 
U.T.C. pentru a realiza sarcinile 
de mare răspundere ce-i revin.

Noul comitet U.T.C. va trebui 
să conceapă munca astfel ca fie-

care acțiune să fie un răspuns 
direct la preocupările studenților 
de a înțelege și aprofunda proble
mele politice și economice actua
le, interne și internaționale, de 
a-și forma un bogat orizont po
litic și cultural, de a fi la curent 
cu fenomenul științific contempo
ran. Esențial în această privință 
pentru organizația U.T.C. este 
să afle printr-o cercetare minuți
oasă, care sînt problemele și din 
ce domeniu, care-i interesează 
pe studenți, să sistematizeze aces
te cerințe și apoi să găsească for
ma cea mai potrivită de răspuns 
pentru fiecare în parte. îi intere
sează, de pildă, să afle lucruri 
noi din domeniul dezvoltării eco
nomice în patria noastră. Care 
anume aspecte ? După ce tema a 
fost bine definită, trebuie aleasă 
cu grijă modalitatea de a le fi 
lămurită studenților în chipul cel 
mai potrivit : un simpozion, o 
întâlnire cu economiști de com
petență, o conferință bine pregă
tită.

Pentru probleme de filozofie, 
de literatură, de artă plastică, 
pentru alte și alte probleme — 
întîlniri cu oameni de știință, cu 
scriitori, cu artiști, simpozioane, 
seri de referate, discuții și multe 
alte forme pot fi utilizate cu 
grijă ca ele să răspundă într-ade- 
văr, prin competența și atractivi- 
tatea întrebărilor pe care și le 
pun studenții, astfel îneît ele să 
stimuleze alte și alte asemenea 
manifestări.

Referindu-se la sarcina organi
zației U.T.C. de a îndruma mai 
bine activitatea asociației studen
ților din institut, tovarășul Petru 
Enache arăta :

în preocuparea asociației stu
denților stau sarcini importante. 
Fiind organizația profesională a 
studenților, asociația trebuie 
să-și propună ca, alături de con
ducerea institutului, de cadrele 
didactice, să ajute studenții în 
buna gospodărire a timpului de 
studiu, să se preocupe de antre
narea studenților la o muncă 
personală profundă. Totodată, în 
sarcina ei stă rezolvarea treburi
lor sociale. I se cere, deci, să se 
ocupe cu cea mai mare răspun
dere de buna gospodărire a tu
turor mijloacelor materiale pe 
care statul nostru le pune la dis
poziția studentului, pentru a în
văța, pentru a trăi civilizat, pen
tru a-și folosi timpul liber plăcut 
și util.

îmbunătățindu-și continuu sti
lul de muncă, cunoscînd îndea
proape preocupările și dorințele 
studenților, viața de zi cu zi din 
ani și grupe, acționînd diferențiat, 
potrivit cerințelor fiecărui colec
tiv de studenți, organizația 
U.T.C. își va spori eficacitatea 
muncii sale, contribuția la forma
rea unor tineri arhitecți cu o 
înaltă competență profesională, 
caracterizați prin pasiune și dă
ruire în muncă, însuflețiți de un 
fierbinte patriotism, de atașa
ment profund față de partid, 
față de ; vijtorul strălucit al pa
triei. * ‘

LUCREȚIA LUSTIG

Al doilea gol Înscris de Sorin Avram 
dintre lotul nostru reprezentativ și 

Hannover 96

in întilnirea de iotbal 
tor mat ia vest-germană

Internaționalele
de gimnastică
ale României
Campionatele internațională 

de gimnastică ale României 
s-au încheiat luni seara în sala 
sporturilor Floreasca cu desfă
șurarea concursului special pe 
aparate. La feminin au obținut 
un frumos succes reprezentan
tele noastre Elena Ceampelea 
și Ilie Edmee, clasate pe pri
mul loc la sol — 19,00 puncte 
și respectiv paralele — 18,63 
puncte. Proba de sărituri a re
venit gimnastei franceze Eve- 
lyne Letourneur — 18,78 punc
te, la bîrnă a cîștigat sportiva 
cehoslovacă Svetlikova cu 
18,73 puncte.

Iată și învingătorii concursu
lui masculin i cal cu minere i 
Anton Kadar (România) 18,55 
puncte ; bară : Ernest Havelek 
(Polonia) 18,75 puncte; sări
turi : Alexandru Szilagi (Româ
nia) 18,63 puncte ; sol : Miceli 
(Franța), Tohăneanu (România) 
și Lenz (R.D.G.) toți cu 18,55 
puncte; inele s Istvan Ara- 
niossy (Ungaria) 18,58 puncte; 
paralele: Gerhardt Dietrich 
(R.D.G.) 18,68 puncte.

(Agerpres)

Campionatul de cros pe Capitala

studenlilor

pune firesc întrebarea : 
trebui să întreprindă și 

ar trebui să procedeze,

?i
partidului, 

ca intelec-

anii trecuți, sfîrșitul sezonu-

se

MATOGRAFE
TREN DIN GUN

Vitan (orele 14,30;

la Victoria (orele 10;
16; 18,15; 20,30).

Unirea (orele 10,30;
20,30).

. DEASUPRA ASIEI
la Doina (orele 11,30; 

16; 18,15; 20,30 ; pro-

17,45; 20,30), Viito-
14,45; 17,30; 20,15).
ZERO
Buzești (orele 9,30;

12,45; 14,15)
21,15). București

11,30; 13,45;
21), Melodia (o-
13,30; 16; 18,30;

(orele 8,30 ;
14,45 ; 16,45;

CINEVA ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE — Știați că...

rulează la Cultural (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Pacea 
(orele 16; 18,15; 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Intermediarul cu aripi

rulează la Dacia (orele 9,30 
14 în continuare; 16,15; 18,30; 
21).

CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop —

rulează la Crîngași (orele 16; 
18,15; 20,30).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ
la Cosmos (orele 16?

rulează la Luceafărul
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15
20,30), Grivița (orele 10 
12,30; 15,30; 18; 20,30).

de-aș fi... Harap alb
spectacol de gală —

rulează Ia Patria orele 20,30.
DUMINICĂ LA NEW YORK 

rulează Ia Republica (orele i 
8,30, 10,30)
16,45; 19;
(orele 9,15;
16,30; 18,45;
rele 8,30; 11;
21), Tomis
10,30; 12,45 ;
19; 21,15).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NA

rulează la Capitol (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Floreasca (orele 10; 12; 15; 
17,30; 20), Modern (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA
(orele 

;
i

ULTIMUL
HILL

rulează 
12; 14;

AGENTUL DE LEGĂTURĂ 
rulează la Union (orele 15; 
17. 19; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE? — cine
mascop —

rulează la Bucegi (orele 101 
12,30; 15;
rul (orele

CĂPITANUL
rulează la
11,30; 15,45; 18,15; 20,30).

• Absențe nemotivate
în

lui atletic de pistă constituia tot
odată și începutul sezonului de 
crosuri. Anul acesta însă, în ora
șul București calendarul competi- 
țional a prevăzut doar o singură 
întrecere de cros : îaza pe Capita
lă a campionatului republican. 
Abandonarea competițiilor de aler
gări pe teren variat lipsește acti
vitatea atletică de un mijloc efica- 
ce de atragere a tineretului pe 
stadion, și de selecționare a ele
mentelor dotate pentru secțiile de 
atletism. Dar iată că deși pentru 
această toamnă a fost programată 
doar o singură competiție de cros 
și aceasta a fost în mod defectuos 
organizată de către comisia oră
șenească de atletism a Capitalei. 
Concursul nu a avut un program 
de desfășurare pe ore, pe catego
rii de probe, pe distanțe cu toate 
insistențele antrenorilor de a

întocmi cel puțin la fața locului 
un program. De asemenea, nu a 
existat un grafic al traseelor, par- 

. ticipanții umblînd de colo pînă 
colo ca șă afle din ce loc vor ple
ca șl pe ce trasee vor alerga. Sta
dionul tineretului, locul unde s-a 
desfășurat această competiție, su
praaglomerat duminică dimineața 
și cu alte întreceri (atletism, hand
bal, rugby etc.) nu a fost bine ales, 
mai cu seamă că simultan cu a- 
ceastă competiție s-a desfășurat și 
faza de cros pe regiunea București. 
Pe traseele fixate în general în 
jurul terenurilor de sport, o mulți
me de spectatori sau sportivi, au 
împiedicat trecerea concurenților, 
adesea în timpul cursei atlețli lo- 
vindu-se de ei și fiind astfel handi
capați de aceste „întîlniri" nedo
rite.

Numărul parțicipanților, doar la 
categoria juniori I și II a fost mul
țumitor. în rest, îngrijorător de 
redus. Mulți absenți mai ales la 
senioare și seniori. Dintre rezulta
te am remarcat victoriile catego
rice Ia individual ale juniorilor 
Alexandru Dîndăreanu și Claudia 
Iacob și ale seniorilor Constantin 
Grecescu și Cecilia Berna. Pe e- 
chipe victoriile au revenit favori- 

probei pentru 
fost cîștigată 
de atleții me-

prea întîrziat.
de

ților cu excepția 
demifondiști care a 
în mod surprinzător 
talurgiști.

Timpul nu este
Sugerăm comisiei orășenești 
atletism să stimuleze cu mai multă 
promptitudine organizarea unor 
întreceri de cros, să organizeze, 
eventual, chiar comisia orășeneas
că o competiție de mai mare am
ploare.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Duminică dimineața, pe un timp 
nu tocmai favorabil concursurilor 
de ciclocros în jurul G.A.S. Roșia, 
s-a disputat „Cupa Dinamo". Con
cursul a constituit o ultimă verifi
care a pregătirii tinerilor ciclo- 
crosiștl înaintea campionatului re
publican. Intr-o adevărată avanpre
mieră a campionatului, cicliștii 
bucureșteni au primit compania ce
lor din Brașov și Ploiești două 
centre cicliste cu tradiție.

Cei 38 juniori prezenți la start 
precum și modul ireproșabil în 
care s-au descurcat intr-o cursă 
grea, au făcut pe spectatori să 
aprecieze frumoasele faze ale a- 
cestei întreceri sportive.

Nu poate fi trecută cu vederea 
participarea la categoria oraș șl 
semicurse, de asemenea, numeroa
să. La oraș I. Stroe (S.S.E. 2) a 
condus cu autoritate ciștigind 

■ cursa, iar în proba destinată semi- 
curselor, D. Stan (S.S.E. 2) a „scos" 
pe 3 900 m 11'30“. Schimbîndu-se 
Ia trenă pe rind in cele trei ture 
— 12 km — la juniori II, I. Aldea 
(S.S.E. 2) 30'15“, I. Rădăcină (Pe
trolul PI) 30’27” și D. Crișan (Dez
robirea Br.) s-au relevat prin con
stanța rulajului, atît pe traseu 
plat, cit și pe denivelări. Juniorii 
I au dat curs unor dispute pasio
nante de-a lungul celor patru ture. 
C. Constantinescu (C.P.B.) a căutat 
să tranșeze intrecerea sportivă, 
dar nu a reușit, cedlnd ușor lui 
C. Grigore (Voința Buc.), V. Tudor 
(Petrolul PI), Șt. Suciu (Dezrobirea 
Brașov). Conducerea o preia V. 
Tudor (Petrolul PI) dar și el s-a 
dovedit instabil și cedează celor 
doi „bolizi“, C. Grigore și St. Su
ciu, care intră în ultimul tur. Ru- 
lînd în forță și mult mai tehnic 
C. Grigore cîștigă parcurgind 16 
km în 48’15", urmat la 13" de V, 
Tudor, la 25" de Șt. Suciu, și la 
27" de C. Constantinescu. Cupa 
Dinamo a fost cîștigată la 
juniori de S.S.E. 2 cu 47 pet, 
Petrolul PI. 50 pct., Dinamo 62 pct.

P. Simion (Steaua) la seniori, 
continuă să nu aibă adversar ; la 
Bosire a venit Înaintea lui C. Cio- 
banu (Voința PI.) la TIO" și D. 
Panaitescu (Steaua) la 3'35".

De remarcat faptul că, clubul 
organizator a prezentat Ia start 
doar doi participanți la seniori.

Cupa a revenit la seniori clubu
lui Steaua.

Organizarea bună.

Charles Aznavour filmul 
„Șoarecele din America"

BOCCELUȚA
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 

12;

rulează
18; 20).

FURTUNĂ
rulează 
13,45; 1 
gram pentru copii — ora 10).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop — So
clul

rulează la
16; 18,15;

AH, EVA!
rulează la
16,30; 18,30; 20,30).

MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — Fotbaliștii — 
Nu uitați copilăria

rulează la Munca (orele 9,30;
11,30; 14, 16,15; 181,30; 20,45).

RUNDA 6 — suită bănățeană 
rulează la Popular (orele 16; ■ 
18,15; 20,30). _

SAMBA — în completare A I 
cui e vina ?

La cinematografele Republi
ca, Luceafărul, Modern, Fero
viar, Buzești rulează în com
pletare documentarul „Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș“.

La cinematografele Bucu
rești, Capitol, Festival, Excel
sior, Grivița, Melodia, Flo
reasca 
„Vizita 
tid și 
Cluj“.

GH. CONSTANTINESCU

PE SCURT

Grivița, Melodia, 
rulează documentarul 
conducătorilor de par- 
de stat în regiunea Tinerii atleți din orașele și satele regiunii București la startul etapei a Il-a a campionatului 

republican de cros Foto: S. SPIREA

® Timp de trei zile, sala Giulești 
din Capitală a găzduit finalele 
campionatului republican de juni
ori la lupte libere. Iată noii cam
pioni ai țării în ordinea categorii
lor : C. Filip (Progresul București), 
C. Pătrașcu (Metalul Tîrgoviște), 
C. Lupu (Progresul București), V. 
Boltaș (Steagul Roșu Brașov), C. 
Tatomir (Dinamo București), N. Ni- 
colae (Dinamo București), E. Ber- 
nard (Unio Satu Mare), M. Iulian 
(Energia Constanța),

• Luni a sosit pe aeroportul 
Băneasa din Capitală echipa de 
fotbal „Atletico Madrid", care va 
întîlni miercuri, la Cluj, forâiația 
Știința din localitate, intr-un meci 
contînd pentru competiția „Cupa 
Cupelor“,

Echipa spaniolă, în rindul căre
ia figurează cunoscuta internațio
nali : Rivilla, Adelardo, Ularte, 
Collar. a plecat aseară cu trenul 
Ia Cluj.

(Agerpres)

a

Excelsior (orele 9,30; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

TAXIUL MORȚII
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Central (orele 9; 

18,30; 21), 
12,30 15,30;

11,15; 13,30; 16;
Miorița (orele 10; 
18; 20,30).

JUDEX
rulează la Drumul 
15,30; 17,45; 20).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
(orele 8,45; 
18; 20,30).

Sării (orele

rulează la Arta I 
11; 13,15; 15,30;

UNCHIUL MEU
rulează la Flacăra 
15,30; 18; 20,30).

VINE PRIMĂVARA 
ȘURILE TIMPULUI 
nr. F

ulează la Timpuri 
10—21 în continuare).

MARILYN — cinemascop — 
Au fost salvați

rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

(orele 10;

— MÄ-
— Sport

Noi (orele

în completare A |■
I
I
I
I
I
I 

le 14; 16,15; 18,30; 20,45 — _ 
completare Compozitorul A- R 
ram Haciaturian).

I
I
I
1
I
I

la Moșilor (orele 
20,30).
IN JURUL PĂ- 

— Ceramica din

rulează 
15,30; 18;

CĂLĂTORIE 
MINTULUI 
Oboga

rulează la Volga (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

SPĂRGĂTORUL — cinema
scop — Pionieria nr. 5/1965 

rulează la Colentina (orele 
10; 15, 17,30; 20).

PĂCAT DE BENZINĂ — în 
completare în numele celor 
vii

rulează la Rahova (orele 16; 
18,15> 20,30), Cotroceni (ore-

WINNETOU — cinemascop —
(orelela Progresul 

19; 21).
MUȘCHETARI

la Flamura (orele 9 ;

rulează 
15; 17;

CEI TREI 
cinemascop

rulează
12,30; 16,15; 20).

HOȚUL DE PIERSICI — Fata 
de pe Someș

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET — Prima zi 

rulează la Ferentari (orele 
10; 15,30; 18; 20,30),

R
E
E
D
I
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E ditura pentru litera
tură, publică, în sfîr- 
șit, în colecția ..Scri
itori români", Istoria 
ieroglifică de Dimi
trie Cantemir, cea 
mai importantă operă 
pentru literatura noa
stră a marelui uma
nist de la sfîrșitul 

XVII-lea și începutul 
XVIII-lea, de renume

secolului al 
secolului al 
european, apreciat de Voltaire, de 
Belinski, de Byron, de Victor 
Hugo, de abatele Guasco și de toți 
cei care citiseră monumentala sa 
istorie latină a Imperiului Otoman 
In versiunea engleză, germană sau 
franceză.

Scrisă în limba română la Con- 
stantinopole în 1705, Istoria iero
glifică a văzut lumina tiparului 
pentru prima dată In 1883 ca al 
Vl-lea volum din ediția operelor 
prințului Dimitrie Cantemir, publi
cată de Academia Română. De a- 
tunci cartea n-a mai cunoscut la 
noi decît o ediție defectuoasă 
(prelucrare I) în 1927 a lui E. Gri- 
goraș sub titlul Lupta intre inorog 
și corb.

Ediția de care ne ocupăm este 
îngrijită de P. P. Panaitescu și I. 
Verdeș și este de fapt o ediție cri
tică după manuscrisul autograf al 
autorului aflat în Arhiva Centrală 
de Stat a actelor vechi din Uniu
nea Sovietică de la Moscova (Bi
blioteca Academiei Republicii So
cialiste România posedă un 
microfilm și o copie fotogra
fică mărită, negativă). Edi
ția, în două volume, însumează 
531 de pagini și este prevăzută cu 
o introducere de 92 de pagini, un 
glosar de 80 de pagini, un indice 
de nume proprii, instituții, locuri

și lucruri de 138 de pagini și o bi
bliografie de două pagini. Notele 
de la subsol, numeroase, au a- 
vantajul că luminează pe loc pa
sajele obscure, dar și dezavantajul 
că apar de două ori, fiind repro
duse și la indice, ceea ce sporește 
considerabil 
blîndu-1.

Lăsînd pe 
cuvîntul cu 
textului chirilic, apreciind elogios 
inițiativa și volumul de muncă de
pus, competența în probleme de 
istorie și filozofie ce se relevă cu 
prisosință și pentru care lucrarea 
merită a fi întîmpinată pozitiv,

volumul, aproape du-

lingviști să-și spună 
privire la transcrierea

toriei ieroglilice, (de I. Verdeș). 
Neajunsul cel mai mare este că 
ambii autori, unul istoric propriu- 
zis, celălalt de formație filozofică, 
acordînd fiecare o importanță pri
mordială substratului istoric și fi
lozofic al cărții, au prea puțin în 
vedere sensul literar al ficțiunii 
lui Cantemir, considerată mai mult 
o istorie criptică și un pamflet po
litic decît un roman sau o fabulă 
de mari dimensiuni : cu toate că 
intenția autorului de a compune o 
satiră cu elemente comice, grotești 
și bufone, în primul rînd literară, 
e indiscutabilă.

Părerea lui P. P. Panaitescu este 
că a considera Istoria ieroglifică

simceaoa (materia) groasă cu a- 
ceasta pre aspra piatră multă și 
îndelungată ascuțitură să-i fie tre
buit am socotit“. De altfel, P. P. 
Panaitescu însuși observă mai de
parte că opera lui Cantemir „nu 
este o istorie cu caracter general, 
ci cuprinde dezvăluiri și aluzii la 
persoane particulare". însă ce is
toric se ocupă de persoane de acest 
fel și procedează prin aluzii ? Per
soanele particulare sînt tocmai 
obiectul romancierului care, în- 
corporîndu-le ficțiunii artistice, le 
transformă prin generalizare în ca
ractere.

Din cauză că în comentariu stă
ruie confuzia între istorie și fic-

99
vom face cîteva observații asupra 
introducerii și comentariilor.

Deși prezentată ca un studiu 
unitar în opt capitole, introducerea 
se compune de fapt din două stu
dii nesudate, puțin deosebite între 
ele și care repetă aceleași idei. 
Așa, capitolele : Dimitrie Cantemir 
ca om politic și scriitor, Cuprinsul 
și cadrul istoric al Istoriei iero- 
glifice, Caracterul de pamflet al 
istoriei ierogliîice și Valoarea is
torică a Istoriei ieroglifice (după 
toate aparențele de P. P. Panai
tescu) sînt în întregime reluate și 
amplificate în capitolele : Aspecte 
filozofice în Istoria ieroglifică, 
Ideile social-politice în Istoria ie- 
roglifică și Valoarea literară a Is-

drept roman (primul roman româ
nesc cum a arătat G. Călinescu) 
în care istoria e doar un pretext, 
înseamnă a minimaliza latura so
cial-politică a scrierii. Aceasta ar 
putea fi interpretată ca un mod de 
a spune că literatura în genere, 
romanul, e inferior istoriei curente, 
că Rebreanu a greșit făcînd din 
răscoala de la 1907 un roman, nu 
o lucrare de istorie și că criticul 
care ar 
operă 
„latura 
văzînd
Cantemir scria : „Nu atîta cursul 
istoriei in mine mi-au tost, pre- 
clt spre deprindere ritoricească 
(citește ; literară) nevoindu-mă, la

dovedi că Răscoala este o 
literară, i-ar minimaliza 
social-politică". Parcă pre- 
o astfel de interpretare,

Dimifrie Cantemir

tiune, acesta e adesea discutabil. 
Despre versurile privitoare la 
nunta Struțocămilei cu Helgea ni 
se spune că au „caracter pornogra
fic și calomnios" pentru că spun 
că Ana Dediu Codreanu nu s-a 
măritat castă și Mihai Racoviță fi
ind prea bătrîn a avut după șase 
ani un copil bastard. însă persoa
nele istorice sînt la Cantemir tra
vestite și versurile, departe de a ti 
pornografice, sînt suav metaforice. 
De asemenea, nu ni se pare „sca
bros" pasajul în care Hameleon 
povestește cum a rugat pe Inorog 
să-și lipească cornul de pîntecele 
moale al Biruinței, soața sa. Dacă 
acest mod ocolit de exprimare este

scabros, atunci cum este modul 
de exprimare al lui Rabelais, Chau- 
cer. Boccaccio, care spun cuvint1- 
lor pe nume ? Abia 10 pagini din 
cele 92 ale prefaței consacră au
torii valorii literare a Istoriei ie- 
rogliiice. Ni se vorbește aici des
pre faptul că scrierea n-a avut un 
model (deși Batrahomiomahia Le 
Roman de Renard și, sub raport 
tehnic, Etioica lui Elidodor puteau 
fi luate ca modele), de izvoare, de 
portrete, descrieri, lexic și cîteva 
procedee stilistice, expuse prin 
simple exclamații („Cită expresivi
tate, de pildă, în pasajul acesta 
in care condamnă alegerea boie
rimii după slavă..." -. „Cit de ex
presiv este, de pildă, acest pasaj 
în care clocotește minia lui Can
temir împotriva boierilor Ruse- 
tești..."). Alegoria așa de caracte
ristică fabulei, dar și romanului 
Vulpii, este denumită viziune 
„basmică". în concluzie ni 
spune că Istoria ierogliiică
„o carte cu multe frumuseți care 
se pot descoperi la orice pas. dar 
nu este în întregime o carte fru
moasă".

Ușurată de cea de fată, revine 
unei noi ediții sarcina (care trebu
ie încredințată unui istoric literar) 
de a demonstra cu o mai complexă 
aparatură analitică valoarea excep
țională a capodoperei lui Dimitrie 
Cantemir și a literaturii române 
medievale.

se
este

AL. PIRU



25 de ani de la prăbușirea Doftanei
Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului

Chim Stoica Constantin Pirvulescu
(Urmare din pag. I)

inima fierbinte a partidului, 
sprijinul poporului. în celulele 
temnițelor ne îmbărbătau mi
ile de moțiuni și telegrame de 
solidaritate, veștile despre 
acțiunile de protest ale mase
lor, ajutoarele trimise din 
toate colțurile țării de oameni 
care ei înșiși abia aveau cu 
ce se hrăni, declarațiile pline 
de demnitate și curaj ale mar
torilor apărării la procesele 
înscenate comuniștilor.

Visurile și idealurile multor 
generații de militanți revolu
ționari și-au găsit împlinire 
în zilele noastre. Ca urmare 
a luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregului 
popor, sub conducerea parti
dului, steagul socialismului 
flutură biruitor deasupra Ro
mâniei. Profundele transfor
mări social-economice care au 
înnoit fața țării în cursul ce
lor două decenii de la elibe
rare constituie o confirmare 
strălucită a justeței liniei ge
nerale a partidului nostru, ba-

Lanțurile și cătușele 
comuniștilor — sint

*

(Urmare din pag. I)

Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Clieorglic Rădulescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, a membri
lor supleanți ai Comitetului 
Executiv și a membrilor Secreta
riatului C.C. al P.C.R. este sa
lutată cu căldură de către cei 
peste 3 000 de oameni ai muncii. 
Sînt printre cei veniți la Doftana 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, foști deținuți în închisoa
rea Doftana, veterani ai mișcării 
muncitorești, membri ai familii
lor celor căzuți sub zidurile în
chisorii, activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă, 
muncitori, țărani, oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri.

Conducătorii partidului și sta
tului se îndreaptă de-a lungul 
cărării ce coboară la cimitirul 
„Trei pruni“, unde se află în
mormântați cei căzuți la cutre
mur sub zidurile Doftanei. Lin
gă mormintele îngrijite cu dra
goste, acoperite mereu de
proaspete, fac de gardă foști
deținuți politici la închisoarea 
Doftana. La sosirea conducători
lor partidului, garda militară 
prezintă onorul. Rînd pe rînd,

flori

— «----

INFORMAȚII
Premiera filmului romă' 

nesc „De-aș fi... 
Harap Alb“

dinCinematograful „Patria" 
Capitală a găzduit luni seara 
premiera filmului „De-aș fi... 
Harap-Alh" — o producție în 
culori a Studioului „București“. 
Filmul a fost distins cu Premiul 
pentru regie la Festivalul inter
național de la Moscova — 1965 
și cu Premiul special al juriului 
la festivalul din acest an de la 
Mamaia. Scenariul și regia noii 
producții poartă semnătura cu
noscutului cineast Ion Popescu- 
Gopo.

La spectacol au participat re
prezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

Plecarea delegației 
Asociației de prietenie 

sovieto-română

• Delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română con
dusă de E. A. Vasiukova, vi
cepreședintă a Asociației, 
doctor în științe medicale, di
rectorul Institutului de endo
crinologie din Moscova, care 
ne-a vizitat țara pentru a lua 
parte la manifestările organi
zate cu prilejul celei de-a 
48-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
a părăsit luni seara Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres) 

zată pe aplicarea creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile concrete ale Ro
mâniei. Prin întreaga sa acti
vitate, Partidul Comunist Ro
mân s-a dovedit la înălțimea 
misiunii sale istorice, a ro
lului său de organizator al 
luptei maselor în vasta operă 
de făurire a noii orînduiri so
ciale, de detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, de 
forță politică conducătoare a 
întregii societăți.

Entuziasmul cu care milioa
nele de oameni ai muncii de 
la orașe și sate înfăptuiesc lu
minosul program de dezvol
tare multilaterală a patriei, 
elaborat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., arată odată 
mai mult că poporul vede în 
politica partidului propria sș 
politică, întruchiparea năzu
ințelor și intereselor s'ale 
vitale.

Tovarăși,

Partidul nostru, conducerea 
sa dau o înaltă prețuire ve
teranilor mișcării noastre re- 

Doltanei 
astăzi privite

mărturii copleșitoare ale oprimării luptei neînfricate a 
de tinăra generație cu fior și înțelegere profundă a înal

tului exemplu de eroism.
Foto : ION CUCU

în sunetele marșului funebru, 
sînt depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, Comitetului foș
tilor deținuți și deportați anti
fasciști, Consiliului Central al 
Sindicatelor, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Comitetului Executiv 
al U.A.S.R., Consiliului Național 
al Femeilor, Comitetului regio
nal Ploiești al P.C.R. și Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar regional, oamenilor muncii 
din orașul București, oamenilor 
muncii din regiunea Ploiești, ță
rănimii muncitoare din regiunea 
Ploiești, sfaturilor populare și 
comitetelor de partid ale raio
nului și orașului Cîmpina, Comi
tetului regional Ploiești al U.T.C., 
Comitetului regional Ploiești al 
sindicatelor, studenților și elevi
lor din orașul București, oame
nilor muncii din comuna Telega. 
Pionieri și țărani așează jerbe de 
garoafe roșii.

Cei prezenți păstrează un mo
ment de adîncă reculegere în 
memoria luptătorilor revoluțio
nari, a căror jertfă va rămâne 
mereu vie în conștiința po
porului.

Apoi, conducătorii partidului 
și statului se îndreaptă spre pla
toul din fața închisorii, ureîndu- 
se la tribuna dominată de stema 
P.C.R.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România. 
Mitingul comemorativ este des
chis de tovarășul Dumitru Bala- 
lia, membru al C.C. al P.C.R.,

Cum pregătim producția anului ’66

(Urmare din pag. lj

la

iarnă, în 
pierderile 
aer corn-

a apre-

sută; vom reduce, în conti
nuare, rebuturile și remanierile 
de la bobinaj; vom efectua din 
timp pregătirile pentru 
așa fel încît să evităm 
de energie calorică și 
primat etc.

Comitetul de partid 
ciat că în uzina noastră sînt su
ficiente rezerve pentru realizarea 
sarcinii de reducere a prețului 
de cost și a indicat ca în ac
țiunea de completare a planului 
de măsuri să fie 
buni muncitori 
secții, care s-au 
gospodari și care 
rînduri au fost 
propuneri aplicate cu succes în 
producție. De asemenea, comi
tetul de partid ne-a atras aten
ția că în uzină există încă des
tule „canale" prin care se 
risipesc materiale, se pierd ore 
productive. 

atrași cei mai 
și maiștri din 
dovedit buni 
în nenumărate 
inițiatorii unor

voluționare, militanților care 
de-a lungul a zeci de ani au 
desfășurat o luptă eroică, de
votată, pentru triumful cauzei 
clasei muncitoare, pentru fe
ricirea poporului. Noile gene
rații care cresc sub soarele 
socialismului găsesc un înalt 
îndemn în lupta plină de ab
negație a înaintașilor. Este o 
îndatorie de cinste a comuniș
tilor să cultive în rîndurile 
tineretului sentimente de 
respect și prețuire față de cei 
care și-au jertfit libertatea, 
unii chiar viața, pentru apă
rarea intereselor vitale ale oa
menilor muncii, față de cei 
care și-au consacrat și își con
sacră toate forțele construirii 
socialismului.

Cel mai înalt omagiu adus 
amintirii revoluționarilor, care 
au contribuit prin jertfa lor 
la făurirea României socialis
te, îl constituie înfăptuirea 
obiectivelor însuflețitoare sta
bilite de Congresul al IX-lea 
al partidului pentru ridicarea 
patriei pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației, ale socialis
mului și comunismului.

*

prim-secretar al Comitetului re
gional Ploiești al P.C.R. Iau cu
vîntul tovarășii Constantin Pîr- 
vulescu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie, Victor Stan
ciu, muncitor strungar la Uzi
nele mecanice din Cîmpina, 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat.

Puternic, vibrant, din mii de 
piepturi răsună „Internaționala“, 
imnul de luptă al clasei munci
toare.

Mitingul comemorativ ia sfîr- 
șit. Conducătorii partididui, îm
preună cu vechi luptători ai miș
cării muncitorești și membri ai 
familiilor foștilor deținuți vizi
tează închisoarea-muzeu care 
păstrează mărturii ale eroicilor 
ani, ale luptelor neînfricate pur
tate între zidurile Doftanei roșii.

In tot acest răstimp, pe căfarea 
care duce spre cimitirul „Trei 
pruni“ au coborît, intr-un nesfâr
șit pelerinaj, mii de oameni ai 
muncii, aducînd jerbe sau sim
ple mănunchiuri de flori de 
toamnă, cinstind din adîncul ini
mii memoria luptătorilor comu
niști, a căror viață constituie 
pentru generația de astăzi o stră
lucită pildă de slujire devotată a 
țelurilor clasei muncitoare, ale 
poporului. Omagiu și recunoștin
ță aduse partidului comunist 
care, de-a lungul întregii sale 
existențe, a întruchipat cele mai 
înalte năzuințe ale poporului 
'omăn și a cărui luptă victorioa
să continuă astăzi sub semnul 
desăvîrșirii construcției socia
liste.

Și pe bună dreptate. Serioase 
deficiențe sînt semnalate, de pil
dă, la turnătoria de neferoase. 
De ani de zile, Cifra de rebut — 
mai ales la bronz — se situează 
aici peste cea admisă. De curînd, 
inginerul tehnolog Georgeta Cri- 
hană, secretarul organizației de 
bază U.T.C. de la serviciile teh
nice, a calculat că numai prin 
reducerea plusului de rebut la 
bronz pînă la cifra admisă se pot 
obține economii în valoare de 
peste 15 000 lei. Și, după ce a 
discutat cu comitetul U.T.C. ho- 
tărîrea pe care o luase, a venit 
la conducere și a spus: „Vreau 
să mă ocup eu un timp de pre
gătirea muncitorilor de la turnă
toria de bronz". Propunerea fiind 
acceptată, împreună cu șeful ser
viciului tehnologic, tovarășa Cri- 
hană a întocmit o nouă tehnolo
gie de lucru. Mai întîi, le-a ex
plicat muncitorilor conținutul 
noii tehnologii, a demonstrat-o 
practic, cu ajutorul maiștrilor .

Tovarăși,

lupta eroică a comuniș- 
a militanților pentru 
oamenilor muncii și a 
memoria celor care

Denumită pe 
„Bastilia româ- 

Doftana au fost 
și mii de luptă- 

interesele po-

Ne-am adunat aici pentru a 
evoca 
tilor, 
cauza 
cinsti 
și-au pierdut viața la Doftana, 
de la a cărei prăbușire s-au 
împlinit în aceste zile 25 de 
ani.

Clasele exploatatoare atri- 
buiseră Doftanei menirea nu 
numai de a-i izola pe comu
niști de mase, dar și de a-i 
distruge din punct de vedere 
fizic și moral. — 
drept cuvînt 
nească“, la 
deținuți mii 
tori pentru 
porului muncitor, pentru li
bertatea și independența țării, 
democrați, antifasciști, în frun
te cu comuniștii. Aci au fost 
întemnițați Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Mihai Gh. Bujor, 
Grigore Preoteasa, Bela Brai- 
ner, Constantin Agiu, Gheor
ghe Stroici, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Leonte Răutu, Petre 
Constantinescu-Iași, Ion Ni- 
culi, Marin Florea Ionescu și 
mulți alți militanți ai parti
dului și mișcării muncitorești 
din țara noastră.

în ciuda condițiilor nease
muit de grele, deținuții poli
tici revoluționari au găsit 
mijloacele pentru a continua 
lupta în închisoare. Organiza
ția ilegală de partid din în
chisoare, care a activat neîn
trerupt în toți acești ani, a 
desfășurat o muncă multilate
rală pentru educarea și călirea 
revoluționară a deținuților 
politici, a organizat largi ac
țiuni împotriva măsurilor de 
represiune, pentru apărarea 
vieții și demnității comuniști
lor întemnițați. în mintea 
noastră, a celor ce am fost de
ținuți la Doftana, stăruie a- 
mintirea luptei dîrze pentru 
menținerea legăturii cu par
tidul, cu tovarășii din afară. 
Cadrele de partid din închi
soare primeau și transmiteau 
mesaje, studiau literatură 
marxistă, documente de partid 
transcrise pe foiță de țigară și 
strecurate din celulă în celulă. 
Forța morală a celor închiși, 
dîrzenia cu care au rezistat 
celor mai grele încercări își 
avea izvorul în patriotismul 
lor fierbinte și devotamentul 
nestrămutat față de popor, în 
conștiința că țelul suprem al 
vieții lor este eliberarea celor 
ce muncesc. încrederea și vo
ința lor de luptă creșteau și 
mai mult, simțind permanent 
sprijinul și solidaritatea mase
lor muncitoare din întreprin
derile Cîmpinei și ale Ploieș- 
tiului, din București și din 
alte centre ale țării, care or
ganizau, adesea chiar sub zi-

ferma convingere că 
cu devotament și în- 
neabătută partidul,

Tovarăși,

Detaliu la Deva

și se afla Partidul 
Român, conducător 
și înțelept, sudat 
unitate indestructi-

creator în 
continue a 

patrii, Re- 
România.

drag, de a ne pune în- 
putere de muncă, e- 
și elanul
înfloririi

Comemorînd 25 de ani de 
la prăbușirea Doftanei, noi, 
muncitorii ploieșteni, împreu
nă cu oamenii muncii din în
treaga țară, ne îndreptăm gîn- 
durile pline de recunoștință 
către toți luptătorii revoluțio
nari, către toți comuniștii care 
și-au închinat viața nobilei 
cauze a libertății și fericirii 
poporului român. Evocarea 
tradițiilor de luptă ale mișcă
rii revoluționare din țara 
noastră constituie pentru noi 
toți, pentru generațiile de azi 
și de mîine, un exemplu în- 
suflețitor.

Noi știm că istoricele cuce
riri cu care ne mîndrim astăzi 
se datoresc luptelor duse de-a 
lungul anilor de clasa munci
toare, de țărănime și intelec
tualitate împotriva orînduirii 
burghezo-moșierești, eroismu
lui și abnegației revoluționare 
a comuniștilor, a celor mai 
buni fii ai poporului nostru. 
In fruntea poporului, călă- 
uzindu-i lupta revoluționară, 

apol a supravegheat timp de a- 
proape două săptămîni elabora
rea și turnarea bronzului. Rezul
tatul ? Diminuarea considerabilă 
a procentului de rebut.

Inițiativa aceasta, rezultatul 
ei a determinat comitetul U.T.C. 
să aplice cu mai mult curaj une
le acțiuni pe care și le propuse
se mai demult. Astfel, cu cîteva 
zile în urmă comitetul U.T.C., 
împreună cu un membru al co
mitetului de partid și cîțiva teh
nicieni au organizat o anchetă 
pentru depistarea surselor de ri
sipă. Au fost vizate pentru înce
put doar cîteva sectoare impor
tante : debitarea, sudura, bobina- 
jul și strungăria, la fiecare urmă- 
rindu-se procesul tehnologic fază 
cu fază. Așa s-au descoperit gre
șeli de proiectare și de tehnolo
gie, în aparență neînsemnate, dat 
care, în anumite faze și la volu
mul producției noastre, au dus la 
un consum mare de muncă și de 
electrozi la sudură, la risipă de 

durile Doftanei, adunări și de
monstrații de protest împotri
va regimului barbar din în
chisoare.

în cursul anilor deținuții 
comuniști au cerut stăruitor 
evacuarea închisorii. înșiși 
reprezentanții organelor de 
stat au constatat că închisoa
rea este șubredă și în pericol 
de prăbușire. Dar guvernele 
burghezo-moșierești, în mod 
premeditat, i-au expus pe de
ținuții revoluționari pericolu
lui morții. în noaptea de 9 spre 
10 noiembrie 1940, în urma u- 
nui cutremur, zidurile Dofta
nei s-au prăbușit, acoperind, 
sub dărîmături, numeroși 
luptători comuniști și antifas
ciști. Sub conducerea organi
zației de partid, deținuții au 
acționat cu eroism, ca un co
lectiv unit, pentru salvarea 
răniților și scoaterea de sub 
dărîmături a tovarășilor lor 
uciși, printre care Ilie Pinti- 
lie, membru al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, Gheorghe Pa
loș, Ianoș Herbak, Vasile Pop, 
Andrei Prot și alții. Amintirea 
jertfei luptătorilor comuniști 
este vie și astăzi în inima po
porului român.

Transformată în muzeu după 
eliberare, Doftana este vizita
tă de zeci de mii de oameni 
din țară și de delegații de pes
te hotare, fiind un mijloc pu
ternic de educare comunistă a 
tineretului nostru, a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, în 
spiritul patriotismului și inter
naționalismului, care au înflă
cărat inimile comuniștilor ile
galiști. Partidul Comunist Ro
mân învață pe membrii săi ca 
și pe toți 
cinstească 
care și-au 
lor viață cauzei clasei munci
toare, a poporului român.

Cea mai mare satisfacție 
pentru noi, cei mai în vîrstă, 
vechi militanți ai partidului, 
este de a trăi aceste zile mi
nunate, cînd se traduc în fap
te idealurile nobile pentru 
care au militat cei mai lumi
nați fii ai poporului nostru, 
revoluționari înflăcărați și ne- 
înfricați, cînd partidul nostru 
a devenit o forță uriașă, a- 
vangarda recunoscută a clasei 
muncitoare, a întregului po
por. Unit printr-o coeziune de 
monolit a rîndurilor în jurul 
conducerii sale încercate și 
călite în lupta revoluționară, 
partidul a dobîndit dragostea 
fierbinte a maselor, o mare 
autoritate și un prestigiu bine
meritat.

Avem 
urmînd 
credere 
înfăptuind cu elan programul 
său de desăvîrșire a construc
ției socialiste, poporul nostru 
va obține noi victorii în ope
ra de înflorire continuă a 
scumpei noastre patrii.

oamenii muncii să 
pe revoluționarii 
închinat întreaga

s-a aflat 
Comunist 
încercat 
printr-o 
bilă cu masele largi ale celor
ce muncesc. Sub conducerea 
gloriosului nostru partid a 
fost doborîtă puterea bur
gheziei și moșierimii, a fost 
făurită noua orînduire, socia
lismul a triumfat deplin și de
finitiv pe pămîntul românesc.

Astăzi, poporul nostru, li
ber și stăpîn pe soarta sa, 
înalță tot mai sus România 
socialistă, dînd viață neabătut 
mărețului program trasat de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Solemnitatea emoționantă la 
care participăm constituie un 
nou prilej de reafirmare a ho- 
tărîrii noastre de a urma cu 
neclintită încredere partidul 
nostru 
treaga 
nergia 
slujba 
scumpei noastre 
publica Socialistă 

preșpan la bobinaj și de metal la 
strungărie. Concluziile în legătu
ră cu aceste neajunsuri au fost 
aduse la cunoștința conducerii, 
care a și luat măsuri de remedie
re, unele fiind deja aplicate iar 
altele — bunăoară raționalizarea 
procesului de tăiere a tablei sili- 
coase — au făcut obiectul unui 
studiu amănunțit al serviciului 
tehnologic.

Prin discuțiile avute cu șefii 
de secții, cu maiștrii și cu mun
citorii fruntași, comitetul U.T.C. 
a urmărit să afle părerea lor în 
legătură cu activitatea în produc
ție a tuturor tinerilor din sectoa
rele amintite. Am aflat astfel că 
nu toate organizațiile de bază 
U.T.C. au urmărit cu consecven
ță crearea unei opinii colective 
împotriva risipei și a chiulului. 
Comitetul U.T.C. a sprijinit în a- 
cest an, mai mult ca oricînd, or
ganizația de bază U.T.C. de la 
strungărie. Aici, cu sprijinul e- 
fectiv al organizației de partid,

din Vietnamul de sud

II
Exterior al centralei de termoficare din cartierul Țiglina îl — 

Galaji
Poto: N. STELORIAN

I Si
în zilele de 13 și 14 noiem

brie a.c., a avut loc o excursie 
în regiunile Galați șl Ploiești, 
organizată de Ministerul Afa
cerilor Externe pentru șefii .mi
siunilor dipldmatlce din Bucu
rești, la care au participat: 
Jaroslav Sykora, ambasadorul 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, cu soția ; Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul Re
publicii Populare Polone, cu 
soția ,- Martti Johannes Salo- 
mies, ambasadorul Finlandei; 
Togoociin Ghenden, ambasa
dorul Republicii Populare Mon
gole, cu soția; Gheorghi Bog- 
danov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria, cu 
Honore ~ 
Belgiei, 
Pons, 
NiccOlo
Italiei, cu soția; Josef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare, cu soția; Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Indo- 

soția ,•
Cambier, ambasadorul 
cu soția; Jean Louis 
ambasadorul Franței; 
Moscato, ambasadorul

au fost adoptată unele măsuri 
care au dat rezultate bune.

In încheiere, am dori să ne re
ferim la un alt aspect important: 
pregătirea producției anului vii
tor. Noi doririi că îri prima zi a 
cincinalului să tie prezentăm cu 
toate conturile pe acest an în
cheiate. Din păcate, însă, sîntem 
puși în situația de a nu putea 
livra la timp o serie de produse 
unor beneficiari, ca Uzina „Stea
gul Roșu“-Brașov sau Întreprin
derea de aprovizionare cu piese 
de schimb pentru exploatările 
petroliere din Cîmpina. Colabo
ratorii noștri, mai ales Fabrica de 
cabluri și materiale electrolizan- 
te București și Uzinele „23 Au
gust“ nu ne-au livrat la timp ma
terialele și piesele contractate.

Sîntem hotărîți să intensificăm 
pregătirile pentru anul viitor, 
așa încît, paralel cu îndeplinirea 
exemplară a celorlalte sarcini, să 
realizăm produse mai ieftine, să 
sporim gradul de rentabilitate al 
uzinei, 

ministrul Izraelului, 
Viggo Christensen, 
cu afaceri a.i. al

neziei, cu solia; Ewald Moldt, 
ambasadorul Republicii Demo
crate Germane, cu soția ; Les- 
lie Charles Glass, ambasadorul 
Marii Britanii, cu soția; Jaksa 
Petric, ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via ; Joost B. Haverkorn, mi
nistrul Olandei, cu soția; Zvi 
Aya Ion, 
cu soția ; 
însărcinat
Danemarcei; Joao Tabajara de 
Oliveira, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Braziliei; Alberto Guani, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
Uruguayului, cu soția; J. W. 
Neubert, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Statelor Unite ale Ame- 
ricii; Riăm Gion Riăn, însărci
nat cu afaceri a.i. al Republicii 
Populare Democrate Coreene ; 
Argun Coban, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Turciei. A luat 
parte, de asemenea, Hans K. J. 
Ahlstrom, atașat al Ambasadei 
Suediei.

Cu această ocazie au fost vi
zitate : Combinatul de celuloză 
și cartoane din stuf de la Chit
eam — Brăila, Combinatul si
derurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galați, orașul Galați 
și Institutul de cercetări horti- 
viticole „Valea Călugărească“.

în seara zilei de 13 noiem
brie, șefii misiunilor diploma
tice au asistat la un concert 
simfonic prezentat de orches
tra simfonică de stat din Ga
lați. în aceeași seară, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Regiunii 
Galați, G. Dumitrache, a oferit 
un dineu în cinstea participan- 
ților Ia excursie.

(Agerpres)

Extindem mecanizarea
lucrărilor agricole

(Urmare din pag. I)

obținut anul acesta, în medie, cîte 3 155 kg grîu la hectar, peste 
3 800 kg porumb boabe la hectar și 1 830 kg floarea-soarelui. 
Aceste producții au dus la creșterea contribuției cooperativelor 
la asigurarea fondului central de produse al statului, la obți
nerea de mari venituri bănești.

Noile măsuri stabilite de partid, pun în fața mecanizatorilor 
din S.M.T. sarcini sporite. Eforturile noastre sînt îndreptate 
spre extinderea mecanizării unor lucrări care necesită un vo
lum mare de muncă. In anul viitor, pe baza experienței din 
acest an, vom mecaniza complet recoltatul celor 2 200 hectare 
floarea-soarelui. Pentru lucrările din vii și livezi vom primi 
în anii următori tractoare și utilaje speciale. Pînă atunci însă 
noi am hotărît să modificăm tractoarele UTOS 2 și MTZ scoase 
la casare, reducîndu-le ecartamentul pentru a le folosi la me
canizarea lucrărilor în vie. De asemenea, ne vom concentra, 
eforturile spre extinderea irigațiilor și mecanizarea lucrărilor 
din zootehnie. In prezent, irigăm o suprafață de numai 300 hec
tare la cooperativa agricolă din Cuza Vodă. In colaborare cu 
cooperativele agricole de producție pe care le deservim, vom 
identifica noi suprafețe pentru irigat. Pentru mecanizarea lu
crărilor din zootehnie, în unele unități există încă posibilități 
nefolosite. De aceea, încă de pe acum vom asigura funcționarea 
tuturor morilor cu ciocănele și a tocătorilor mecanice pentru 
a ajuta cooperativele să administreze în hrana animalelor nu
mai furaje tocate și bine preparate. Ca măsuri pentru viitorul 
apropiat ne gîndim la mecanizarea evacuării gunoiului, apro
vizionării cu furaje și altele.

Toate acestea pun în fața conducerii stațiunii sarcina ridi
cării continue a calificării mecanizatorilor Am primit un aju
tor prețios din partea organizației U.T.C. în organizarea 
cursurilor cu mecanizatorii. In acest an s-a întocmit un plan 
de măsuri pentru buna desfășurare a învățămîntului agro-zoo- 
tehnic iar organizația U.T.C., cu prilejul recentei adunări ge
nerale de dare de seamă și alegeri, s-a angajat să se ocupe cu 
toată grija de frecvența tinerilor mecanizatori la cursuri, de 
modul în care își însușesc aceștia noțiunile predate : s-a anga
jați ca, prin consultarea uteciștilor să găsească și să propună 
măsuri care să ajute mai mult la cunoaștere', temeinică de 
către toți mecanizatorii a noilor mașini cu care vom fi dotați, 
în aceeași adunare s-a hotărît și s-au stabilit măsuri pentru 
întărirea muncii politice de educație în grupele U.T.C din 
brigăzi.

înfăptuindu-se toate acestea, va crește simțitor contribuția 
organizației U.T.C. la activitatea generală a stațiunii noastre. 
Va spori aportul tinerilor mecanizatori la realizarea unor pro
ducții ridicate pe terenurile cooperativelor agricole pe care le 
deservim.

Spre noile meserii 
ale satului

(Urmare din pag. I)

multe cadre calificate ; or-mai
ganizația U.T.C. îi va îndruma 
pe tineri spre aceste meserii.

Sarcini importante are de în
deplinit organizația noastră și în 
direcția sporirii aportului tineri
lor la înflorirea satului, la trans
formarea lui într-o așezare mo
dernă, corespunzător unui 
cat grad de civilizație.

La noi un început în acest 
sens s-a și făcut. Chiar în pri
măvara acestui an adunarea ge-

ridi-

lupta eroică a po-

cu cea mai mare 
s agresiunea S.U.A.

își exprimă

Membrii delegației Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, condusă de 
Tran Hoai Nam, membru al 
C.C. al F.N.E., însoțiți de 
Stanciu Stoian, secretarul ge
neral al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia 
și Africa, au fost luni dimi
neața oaspeții Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii“.

După-amiază, delegația a 
făcut o vizită la Uzinele „Re
publica“. Numeroși metalur- 
giști, prezenți în sala de fes
tivități a întreprinderii, unde 
a avut loc un miting, au în- 
tîmpinat pe oaspeți cu căl
dură.

La miting a luat cuvîntul 
prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, vicepreședinte al Ligii 
române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. 
Cetățenii țării noastre — a 
spus printre altele vorbitorul 
— urmăresc cu profundă soli
daritate 
porului vietnamez. Ei con
damnă i 
fermitate 
în Vietnam, 
solidaritatea deplină cu lunta 
grea și plină de sacrificii 
a Frontului Național de Eli
berare, și nestrămutata în
credere în victoria poporului 
vietnamez în lupta sa dreaptă 
pentru independența, suvera
nitatea, unitatea și integrita
tea teritorială a patriei sale. 
Poporul român cere să se 
pună în aplicare prevederile 
Acordului de la Geneva din 
1954, să înceteze războiul de 
agresiune din Vietnamul de 
sud, să fie retrase toate tfu- 
pele străine din Vietnam, să 
înceteze bombardamentele ae
riene și orice încălcare a su
veranității și securității Re
publicii Democrate Vietnam. 
Poporul vietnamez să fie lă
sat să-și rezolve singur pro
blemele sale interne, în con
formitate cu interesele și vo
ința sa proprie.

A luat apoi cuvîntul 
ducătorul 
Tran Hoai 
zitei în 
vorbitorul 
să ne dăm 
mentele prietenești și de soli
daritate pe care poporul dv. 
le nutrește fată de ponorul 
vietnamez. Sîntem foarte 
bucuroși că am putut cu
noaște nemijlocit marile rea
lizări obținute de poporul ro
mân în condiții de libertate, 
independență și pace. Pe acest, 
drum năzuiește să meargă si 
poporul vietnamez și este si
gur că va reuși. Oricîte sacri
ficii vor mai fi necesare, noi 
sîntem hotărîti să ducem lupta 
pînă la victoria definitivă îm
potriva imperialismului ame
rican agresor. Dorim noi suc
cese poporului român în 
munca sa creatoare pentru 
înflorirea patriei sale socia
liste. > ;

După miting, oaspeții au 
vizitat principalele secții ale 
uzinei.

con- 
delegației F.N.E., 

Nam. în cursul vi- 
România — a spus 
— am avut prilejul 

seama de senti-

(Agerpres)

nerală a cooperativei — pornind 
de la posibilitățile noastre eco
nomice — a hotărît ca nici unei 
case să nu i se mai facă acope
riș decît cu țiglă și tablă. Coo
peratorii au fost îndrumați ca 
atunci cînd se apucă să constru
iască o casă nouă să se sfătuias
că cu cei mai pricepuți în ale 
construcțiilor, cu conducerea 
cooperativei pentru a se realiza 
un stil unitar. în anii care vin 
vom schimba înfățișarea satelor 
moldovenești, cu casele răspîn- 
dite pe toate colinele.



Sîîrșitul 
unei „pauze 
universitare“

P
auza universitară“ spaniolă paie 
să fi luat sfîrșit. După ce autori
tățile de la Madrid, potrivit afir
mațiilor unui ziar spaniol, „au res
pirat ușurate“ timp de trei luni, în 
cancelariile ministeriale a revenit 
îngrijorarea. Frunțile înalților func
ționari din Ministerul Educației par

mult mal încrețite ca în trecutul apropiat. S-a 
încheiat „armistițiul" tacit „stabilit“ între studenți 
și guvern în timpul vacanței de vară. Drept ur
mare „ostilitățile“ au reînceput. E drept, stu
denții nu au ieșit încă în stradă și nu au mani
festat în fața clădirilor Ministerului Educației. 
Dar nemulțumirea lor este evidentă. Și ea a ră
bufnit săptămîna trecută cînd presa din Barce
lona a publicat o înștiințare din partea rectoru
lui Universității locale, profesorul Garcia Val- 
dacasas, care cere studenților să participe activ 
la alegerile „oficiale“ care au început deja lunea 
trecută.

De ce a fost necesar un asemenea avertisment 
public ? Foarte simplu. întrucît principiul lor a 
fost îespins de majoritatea studenților din Bar
celona și din Madrid care le consideră ca fiind 
organizate în cadrul legislației universitare anti
democratice. Și ca o contrapondere a alegerilor 
„oficiale“ studenții au botărît organizarea de ale
geri libere. Dealtfel, în cadrul unui referendum 
care a avut loc în diferite facultăți ale Univer
sității din Madrid, majoritatea studenților, au 
aprobat hotărirea Camere: sindicale a districtu
lui universitar de a boicota alegerile „oficiale“. 
Aceasta a provocat mînia rectorului Valdacasas. 
în nota publicată în presă el a amenințat pe 
studenții care refuză să voteze cu aplicarea sanc
țiunilor prevăzute de „legislația actuală“. în ter
meni mai preciși, aceasta înseamnă exmatricu
larea și, în unele cazuri, chiar închisoarea pen
tru „recalcitranți“. La Barcelona — scrie ziarul 
„LE MONDE“ — nota rectorului este conside
rată ca un avertisment lansat cu scopul de a in
timida familiile studenților.

Dealtfel. în cadrul Universității din Barcelona 
domnește o atmosferă de tensiune încă de luna 
trecută, odată cu deschiderea cursurilor. Nemul
țumirile ce au cuprins tineretul studios s-au ex
tins și asupra unei părți a corpului didactic. Mai 
mulți profesori au dat publicității o declarație în 
care, după ce subliniază că se consideră solidari 
cu cei cinci profesori demiși de guvern pentru 
că au sprijinit pe studenți în cursul demonstra
țiilor din luna februarie, afirmă că au hotărît să 
nu demisioneze, „pentru a demonstra astfel că 
Universitatea refuză să se încline în fața puterii 
publice“. „Atâta timp cît guvernul nu ne va ex
pulza — se arată în declarație — vom rămîne 
alături de studenți pentru a-i susține în revendi
cările lor juste“.

P. NICOARÄ

hotare
Dezbaterile de la 0. N. U.

Adunarea Generală a O.N.U. s-a întrunit luni după-amiază în șe
dință plenară pentru a continua dezbaterile în problema restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

Luni au fost reluate, de ase
menea, dezbaterile in comitetele 
principale ale Adunării. în Co
mitetul economic și financiar a 
fost adoptat prin aclamații un 
proiect de rezoluție privind 
„Campania mondială pentru al
fabetizare“, prezentat de un grup 
de 18 țări, printre, care și Româ
nia. Din grupul de coautori mai 
fac parte Algeria, Chile, S.U.A., 
Franța. Irak. Ucraina, Iran, Mali 
și altele. în document se subli
niază că „analfabetismul este o 
problemă de interes mondial“ și 
că „alfabetizarea constituie unul

din factorii esențiali ai dezvoltă
rii economice, sociale și cultu
rale. Rezoluția „invită țările în 
care analfabetismul constituie o 
problemă majoră să acorde prio
ritate alfabetizării în cadrul poli
ticii și programelor lor de dez
voltare și să mobilizeze sursele 
disponibile — materiale, finan
ciare și umane — guvernamen
tale sau neguvernamentale“.

în Comitetul administrativ și 
bugetar s-au purtat discuții asu
pra problemei repartiției geogra
fice a personalului O.N.U.

Criza rhodesiana
• ÎNTREVEDERE GlBBS SMSTK • NUMEROASE

ȚĂRI CONDAMNĂ ACTUL RASIST DE LA SALISBURY

Premierul sud-rhodesian Smiîh a avut luni o întrevedere cu guver
natorul Humphrey Gibbs, la reședința acestuia. Nu s-a comunicat 
nimic despre convorbirile desfășurate, necunoscîndu-se nici măcar 
scopul întîlnirii dintre cei doi, care, după cum menționează France 
Presse, „s-au demis reciproc din funcție, îndată după proclamarea 
unilaterală a independenței de către Ian Smith“.

Observatorii diplomatici de la 
Salisbury, care menționează că 
situația continuă să se încordeze, 
sînt de părere că următorul sta
diu al confruntării dintre Smith 
fi Gibbs va fi desemnarea de 
către premier a unui „regent“ 
care va trebui să-l substituie pe 
guvernatorul general Gibbs (a- 
cesta reprezintă la Salisbury au
toritatea regală-engleză n. r.), 
deși duminică seara guvernul 
britanic a declarat că expulzarea 
guvernatorului general, ca și nu
mirea unui „regent“ ar fi consi
derate „un act de trădare".

Luni, în capitala sud-rhode- 
siană s-au înregistrat incidente. 
Potrivit unui comunicat guver
namental publicat la Salisbury, 
elevii a două scoli africane au 
boicotat cursurile în urma unor 
măsuri de intimidare adoptate 
împotriva lor.

Proclamarea unilaterală a in
dependenței Rhodesiei de sud, 
anunță agențiile de presă, a stîr- 
nit un val de proteste în rîndu- 
rile țărilor și opiniei publice a- 
fricane. Numeroși șefi de state și 
de guverne au condamnat actul 
autorităților rasiste de la Salis
bury.

La Brazzaville a avut loc o 
reuniune extraordinară a guver
nului în cadrul căreia a fost dis
cutată situația care s-a creat ca 
urmare a proclamării unilaterale 
a independenței de către guver
nul minorității albe a lui Ian 
Smith. Consiliul de Miniștri s-a 
pronunțat în favoarea convocării 
unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului de Miniștri al O.U.A., 
adresînd în acest sens o telegra
mă secretarului general al Orga
nizației Unității Africane, Diallo 
Telli. In comunicatul dat publi
cității se arată că Consiliul de 
Miniștri al Republicii Congo 
(Brazzaville) a hotărît să pună 
la dispoziția O.U.A., la caz de 
nevoie, un contingent de volun
tari congolezi.

Intr-o declarație difuzată la 
Bangui, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Africa cen
trală a arătat că guvernul său 
condamnă acest act unilateral. 
Guvernul Bechuanalandului, pro
tectorat britanic, a anunțat că a 
interzis pe teritoriul său tranzitul 
de arme și muniții destinate au
torităților din Rhodesia de sud.

Ratificarea de către deputății liber»denwcrați a tratatului japu- 
no — sud-coreean în Camera Inferioară a Parlamentului 
provocat o criză politică în cele două Camere ale Dietei ja 
poneze. Partidele de opoziție ... socialist, comunist și partidul
Komeito — au refuzat că participe în continuare la lucrările 
sesiunii parlamentare, în semn de protest față de acțiunile an
tidemocratice ale deputaților liberali-democrați. In urma aces
tei acțiuni de boicot, activitatea Parlamentului, care urma să 
examineze și să adopte o serie de proiecte de lege importan
te, inclusiv bugetul suplimentar, a fost paralizată. In ciuda 
măsurilor preconizate de partidul de guvernământ în vederea 
reluării activității Parlamentului, Partidul socialist a făcut cu
noscut că refuză chiar să ducă tratative în această problemă 
cu liberal-democrații, cerînd cu hotărîre dizolvarea Camerei 
inferioare a Parlamentului. Presa japoneză publică numeroase 
scrisori primite din partea cititorilor în care se exprimă in
dignarea și protestele opiniei publice japoneze față de acțiu

nea unilaterală a partidului de guvernămînt.

IN FOTOGRAFIE : Aspect din timpul unei recente demonstra
ții împotriva tratatului japono — sud-coreean

Meciul dintre Cho- 
mbe și Kasavubu nu 
a ajuns la repriza fi
nală. Cei care gră
biți îl declaraseră 
K.O. pe fostul premi
er se văd dezmințiți. 
Cltombe nu a aban
donat lupta, nu a ac
ceptat înfrîngerea. 
Cu răbdarea și abili
tatea care îi sînt ca
racteristice a acțio
nat în culisele poli
tice împotriva ad
versarilor săi fățiși, 
aruneînd în balanță 
toate argumentele 
sale. Chombe n-a 
iost un predicator 
în deșert.u nii din politicienii 

congolezi care își 
confecționează con
vingeri 
sura 
imediate 
spectivă 
o nouă 
După ce-1 părăsi

seră pe Chombe cînd steaua lui 
părea că apune definitiv, revin 
lîngă fostul premier care, între 
timp, s-a dovedit capabil să le 
stimuleze „devotamentul“. Con
secința acestei fluctuații de op
țiuni politice s-a vădit în parla
ment. Votul de încredere s-a

pe mă- 
avantajeloT 
și de per- 
au operat 
schimbare.

s-a soldat cu înfrîngerea guver
nului Kimba. 134 deputați s-au

pronunțat împotriva lui Kimba 
și doar 121 în favoarea sa. 
Șapte deputați au preferat șă 
se abțină. înfrîngerea lui Kimba 
reprezintă o înfrîngere a lui 
Kasavubu, căci guvernul consti
tuit de fostul prieten al lui 
Chombe era o creație inspirată 
chiar de către președinte.

Deci, după ce Kasavubu pă
rea să tranșeze în favoarea sa 
disputa cu Chombe, ex-premie- 
rul vădește o neașteptată reve
nire care modifică pronosticu-

Repriza finală 
nu s-a jucat...

rile de viitor. Lupta pentru pu
tere dintre cei doi nu este de- 
cît o latură exterioară a unui 
conflict de interese mai profunde 
între grupările monopoliste con
curente. Chombe s-a bucurat de 
încredere la Bruxelles dar a des
chis și unor concerne vest-ger- 
mane și franceze drumul către 
bogățiile congoleze. Unii din 
protectorii săi și-au schimbat 
poate preferințele. Totuși Chom
be rămîne așa precum îl carac
teriza chiar adversarul său di-

rect, Nendaka : ,«părător al in
tereselor occidentale în Congo“, 

în momentul demiterii lui 
Chombe, ziarul „GAZETTE DE 
LAUSANNE“ scria: „Dîndu-și 
seama de slăbiciunile lui 
Chombe, Kasavubu a considerat 
că a sosit momentul să-i dea o 
lovitură hotărîtoare". Dar și 
Chombe își dă seama de „slăbi
ciunile“ lui Kasavubu, chiar mai 
mult — le speculează, fapt ilus
trat prin votul din parlament. 
Disputa rămîne deschisă oricărui 
rezultat final. în fond, epilogul 
nici nu este întocmit la Leopold
ville...

Energiile politicienilor congo
lezi sînt consacrate bătăliei pen
tru funcții ministeriale. Econo
mia și finanțele țării se găsesc 
într-o situație extrem de grea. 
Extracția de cupru, producția 
agricolă, exporturile — cunosc 
o scădere catastrofală. Prețurile 
ating creșteri fabuloase. în 
schimb, înflorește contrabanda 
cu diamante.

Eșecul lui Kimba readuce în- 
tr-un punct mort problema for
mării guvernului de la Leopold
ville. Va reuși Chombe să în
jghebeze o majoritate parlamen
tară care să-l readucă la putere 
sau, dimpotrivă, Kasavubu va 
destrăma iarăși frontul care s-a 
format împotriva premierului 
desemnat de el ?

Ca să folosim termenii din 
cronicele sportive, meciul este 
deschis oricărui rezultat...

EUGENIU OBKF.A

De 
con
tare

ciocniri.
Lipsa de surprize, care 

caracterizat lucrările 
celui de-al 36-lea con
gres al Partidului Socia
list Italian, nu a însem
nat nici pe departe o în
cetare a luptei dintre 
fracțiuni. Dimpotrivă, 
duminică noaptea, la în
chiderea lucrărilor, dis
tanța dintre curentul au 
tonomist condus de vice- 
premierul Nenni și de se
cretarul partidului ~ 
Martine și curentul 
dus de Lombardi 
și-a coordonat poziția cu 
stingă propriu-zisă, a 
iost marcată prin atitu
dinea diferită față de 
moțiunea adoptată.

Lupte grele 

la Piei Me
Unitățile diviziei I-a ae

riene americane au dus luni 
noi lupte cu tortele patrio
tice sud-vietnameze, în a- 
propiere de tabăra tortelor 
speciale guvernamentale și 
americane de la Piei Me.

Agențiile de presă remarcă că 
patrioții sud-vietnamezi au mani
festat din nou inițiativă după ce 
în tot cursul zilei de duminică în 
această regiune s-au desfășurat 
lupte deosebit de grele.

în cursul nopții de duminică 
spre luni s-au desfășurat, de ase
menea. lupte la nord-vest de ora
șul Quang Ncjai, unde o companie 
a trupelor saigoneze condusă de 
militari americani a fost atacată 
de forțele de eliberare.

♦
Făcînd un bilanț al succeselor 

repurtate de forțele patriotice, a- 
genția de presă Eliberarea subli
niază că de la începutul acestui 
an patrioții au scos din luptă pes
te 11 000 de militari americani. A- 
proximativ 600 de avioane ameri
cane au fost doborîte sau avariate 
în primele nouă luni.

R. D. VIETNAM. Tinere muncitoare de la Fabrica Nam Dinh 
se inițiază în minuirea armelor antiaeriene

Vizita delegației paleneze 

in K. S. f. Iugoslavia • CURTEA supremă a S.U.A., judecind recursul 
a doi cetățeni americani, a hotărît că membrii Par
tidului Comunist din S.U.A. nu trebuie să se în
scrie „ca reprezentanți ai unei puteri străine“. In 
hotărirea sa, adoptată în unanimitate, Curtea su
premă stabilește ca „neconstituțională' dispoziția 
legii McCaran, adoptată în 1950, care îi obligă pe 
membrii partidului să se înregistreze în listele gu
vernului federal ca „agenți ai unei puteri străine".

Curtea supremă menționează că impunerea aces
tei dispoziții poate constitui o violare a garanției 
constituționale, în virtutea căreia „nimeni nu poate 
fi obligat să depună împotriva sa“.

• LA Palatul Jena din Paris s-a deschis a 
doua parte a celei de-a 11-a sesiuni a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), care grupea
ză cele șase state ale Pieței comune și Marea Bri- 
tanie. Guvernul francez nu este reprezentat la 
această reuniune.

întrunirea este prezidată de prof. Carlo Schmidt 
(R.F.G.).

stæuos

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
La 15 noiembrie a sosit la Bel
grad, într-o vizită oficială, dele
gația de partid și de stat a R.P. 
Polone, condusă de Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. Din delegație mai fac 
parte Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Marian Naszkowski, mem
bru al C.C. al P.M.U.P., minis
tru adjunct al afacerilor externe.

La gara centrală din Belgrad, 
oaspeții polonezi au fost întîm- 
pinați de I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar gene
ral al U.C.I., Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Fe
derale, și de alți conducători de 
partid și de stat, precum și de 
un mare număr de locuitori ai 
Belgradului.
EEESSEffiSSSBHSEffiiMSSiMESKHQnKSSI

Salutîndu-1 pe W. Gomulka 
și pe ceilalți membri ai delega
ției, I. B. Tito a arătat că vizita 
lor va aduce o contribuție im
portantă la întărirea relațiilor 
frățești dintre cele două țări. Ea 
va oferi prilejul unei examinări 
a diferite aspecte ale colaborării 
reciproce și a căilor de dezvol
tare continuă a acesteia, anali
zarea experienței reciproce în 
construcția socialistă, precum și 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele internaționale ac
tuale.

în cuvîntul de răspuns W. 
Gomulka a mulțumit pentru pri
mirea făcută și și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul că 
în convorbirile cu conducerea 
U.C.I. și a Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, va 
avea loc un schimb de păreri 
atît în problemele colaborării 
multilaterale, în special în do
meniul economiei, cît și în pro
blemele actuale internaționale 
care interesează cele două țări.

Micul „război al nervi
lor", declanșat de cîteva 
dintre cele mai influente 
ziare americane împotriva 
Franței, nu este, pare-se, 
un fenomen izolat. Persona
lități politice din Washing
ton s-au grăbit. în ultimele 
zile ,să reia multe din „acu
zațiile" ce se aduc dincolo 
de ocean politicii franceze.

n fața Institutului 
regal britanic pen
tru afacerile ex
terne, senatorul a- 
merican Javits a 
făcut un amplu ex
pozeu în care s-a 
referit la divergen
țele dintre Wa

shington și Paris în legătură cu 
criticile formulate de guvernul 
francez la adresa actualei orga
nizări a pactului nord-atlantic. 
Dacă în lunga sa cuvîntare Ja
vits n-a excelat prin nici o idee 
nouă în tema abordată, în schimb
el a relevat cu rară sinceritate 
ce anume, în politica Parisului, 
irită unele cercuri politice ame
ricane : „Din punctul de vedere 
american, elementul cel mai pe
riculos în planurile Iui de Gaulle 
este faptul că ele ar putea avea
ca efect dezmembrarea radicală
■ structurii integrale a alianței

atlantice și înlocuirea ei prin 
tratate similare alianțelor înche
iate între puterile suverane ale 
secolului al XIX-lea“. Este exact 
ceea ce remarca LA NATION 
cu cîteva zile înainte de expo
zeul senatorului american : „A- 
cuzațiile la adresa separatismu
lui francez sînt, de fapt, o în
cercare neabilă do a camufla 
tendința Washingtonului de a-și 
menține hegemonia în cadrul a- 
lianței atlantice și, în genere, în 
lumea occidentală... Desigur, 
pentru Paris integrarea echiva
lează cu o subordonare căreia 
nici o putere independentă nu 
i-ar putea subscrie Ia nesfîrșit. 
Pentru unii, Ia Washington, in
tegrarea este privită ca un mij
loc ideal de perpetuare a domi
nației americane“.

în NEW YORK TIMES, cu
noscutul comentator Sulzberger 
de obicei bine informat, aduce 
unele amănunte revelatoare care 
aruncă o lumină asupra factori
lor care stau în spatele „concer
tului" anti-francez din presa a- 
mericană. „Unii politicieni ame
ricani nerăbdători — scrie Sulz
berger — ar dori să forțeze o 
înfruntare directă cu Franța în 
această problemă (a viitorului 
N.A.T.O. — n. n.) riscînd chiar

o ruptură cu Parisul pentru a 
putea integra restul alianței at
lantice. Școala de gîndire pe 
care o reprezintă acești politi
cieni este obsedată de noțiuni 
ca „forță“ și „leadership“.

Influența cercurilor la care se 
referă Sulzberger nu poate fi 
subestimată. Mulți observatori 
văd în simptomele unei mai 
pronunțate apropieri Washing- 
ton-Bonn dacă nu o tendință a- 
mericană de izolare a Parisului,

atitudinea Franței“. Experții au 
avertizat, scrie Higgins, că „Sta
tele Unite ar trebui să se obiș
nuiască cu ideea că Parisul va 
ieși într-o bună zi din N.A.T.O. 
manevrând ca actualul sistem in
tegrat să fie înlocuit printr-o se
rie de acorduri bilaterale cu ca
racter mai degrabă consultativ 
decît operațional“. în același 
context, James Reston semnala 
în NEW YORK TIMES existen
ța unei opinii că Statele Unite

avut-o săptămîna tiucută la fer
ma sa din Texas cu principalii 
săi colaboratori. Președintele, 
semnalează REUTER „s-a pro
nunțat împotriva unei hotărâri 
ferme în acest moment din par
tea Statelor Unite" în privința 
politicii nucleare a N.A.T.O. (se 
știe că faimoasele proiecte de 
integrare nucleară constituie 
unul din obiectele importante 
ale divergențelor Washington- 
Paris). La rândul ei, FRANCE

Dilemele Washingtonului

Cancelarul Austriei a primit 

grupul de ziariști români

• IN cursul zilei de luni, cancelarul federal al 
Austriei, dr. Josef Klaus, a primit grupul de ziariști 
români sosit la Viena cu prilejul vizitei președin
telui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România în Austria.

In aceeași zi, ziariștii români au fost primiți de 
dr. Bruno Kreisky, ministrul afacerilor externe a! 
Austriei, și de dr. Fritz Bock, ministrul comerțului 
și reconstrucției.

® LA 15 noiembrie a sosit în R.A.U., la invitația 
lui Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., To- 
dor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, prim-secretar al C.C. al P.C.B.

« CONDUCEREA națională a Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba și delegația Uniunii Tineretului 
luptător pentru eliberarea Vietnamului de sud au 
dat publicității Ia Havana un comunicat comun în 
care se condamnă folosirea de către imperialiștii 
americani de gaze toxice, substanțe chimico-otră- 
vitoare, bombe cu napalm, pentru exterminarea 
populației vietnameze. In comunicat este condam
nată, de asemenea, intervenția imperialismului ame
rican în Republica Dominicană și alte țări.

• ÎNTRE Uzina de tractoare „Voros Csillag" din 
Budapesta și firma vest-germană „Schaff" s-a stabi
lit, cu titlu, de experiență, o colaborare în vederea 
creării unei combine pentru lucrări terasiere. Potri
vit specialiștilor, relatează agenția M.T.I., aceasta 
demonstrează că se pot găsi forme de colaborare, 
organizată între întreprinderile din R.P. Ungară și 
R.F. Germană.

cel puțin o manevră vizînd pre
siuni asupra Franței.

Unii în capitala americană, 
par însă să reflecteze mai adînc 
la realitățile din N.A.T.O. și 
din lumea occidentală ca și la 
fundamentul poziției franceze. 
Marguerite Higgins, cunoscută 
prin legăturile sale cu înalte 
sfere politice americane, dezvă
luia într-o corespondență publi
cată în DIE WELT rezultatele 
unei expertize secrete efectuate 
la dispoziția Casei Albe în legă
tură cu „posibilitățile reacției Ia

trebuie să „facă ceva" pentiu a 
se opri continua deteriorare a 
relațiilor cu Parisul. „Consilieri 
influenți ai președintelui — scrie 
cunoscutul comentator american 
— insistă ca Statele Unite ar 
trebui să evite încercările depre
siune în direcția integrării alian
ței atlantice dacă nu doresc ca 
alianța însăși să se dezintegreze 
cu totul“. Merită să fie remarca
te, în acest sens, observațiile 
unor agenții occidentale de pre
să în legătură cu consfătuirea 
pe care președintele Johnson a

PRESSE scria că, în lumina 
consfătuirii amintite, Johnson s-ar 
situa pe „o poziție de expecta
tivă... căutînd să nu agraveze 
controversele din cadrul alian
ței“.

Fapt este că tendințele Wa
shingtonului de a menține prin 
diferite instrumente politice de 
felul „integrării atlantice“ domi
nația americană în lumea occi
dentală se lovesc de dificultăți 
greu de trecut.

EM. RUCĂR

• STAȚIA interplanetară „Venus-2‘, lansată la 
12 noiembrie în direcția planetei Venus, își conti
nuă zborul. S-a stabilit pînă în prezent de șase ori 
legătura prin radio cu stația.

De pe bordul stației au fost recepționate infor
mații.

La 15 noiembrie, orele 18,00 (ora Moscovei), sta
ția se afla la distanța de 1 149 000 km de Piimînl, 
deasupra punctului terestru cu coordonatele 15 gra
de 0,3 minute latitudine nordică și 21 grade 54 mi
nute longitudine estică.

D
ocumentul final care preconizează 
crearea „unui mare partid socialist 
de masă“ și continuarea participă
rii la guvern nu a fost acceptat de 
o bună parte de congresiști (20 la 
sută din voturi), ceea ce indică mai 
limpede ca oricînd înainte că dru
mul^ spre unificarea socialistă ră
mîne deocamdată un deziderat. Curentul majo
ritar autonomist a inclus în moțiune propunerea 

adresată viitorului congres al social-democraților 
de a se întreprinde o serie de acțiuni comune, 
urmate de realizarea unei Constituante socia
liste pentru a pregăti (la o dată nedefinită) uni
ficarea celor două oartide.

Neputința curentului majoritar autonomist de 
a modifica poziția stîngii și de a determina ac
ceptarea moțiunii în unanimitate a confirmat că 
actuala politică creează, de fapt, primejdia unei 
noi sciziuni. în speranța însă că această fracțio
nare ar putea fi evitată, curentul autonomist a 
acceptat ca din cele 80 de locuri din conducerea 
partidului, 19 să revină stîngii. Fermitatea cu 
care reprezentanții curentului de stînga au com
bătut pe majoritari a fost remarcată de toți 
observatorii.

îndepărtarea curentului majoritar autonomist 
de politica susținută în trecut de partidul socia
list a fost explicată de ziarul „Avânți“ prin ne
cesitatea „îndeplinirii misiunii de reînnoire“. 
Ideea „reînnoirii“ a fost lansată, după cum se știe, 
în scrisoarea deschisă a lui P. Nenni publicată în 
„Avânți“ cu scopul de a sonda înaintea congre
sului posibilitatea ralierii în jurul autonomiști- 
lor a tuturor curentelor socialiste, dinlăuntrul și 
din afara partidului. Dar acum s-au înregistrat 
anumite ezitări chiar în rîndurile curentului au
tonomist față de o „reînnoire“ care ar priva par
tidul de acei membri care sînt nemulțumiți de 
poziția majorității. în acest sens, ziarele italiene 
au menționat o nuanțare în însăși atitudinea se
cretarului partidului, De Martino : în timp ce în 
conferința de presă premergătoare congresului cl 
a pledat pentru trecerea la acțiune neîntîrziată 
în domeniul unificării cu partidul social-demo
crat, în raportul prezentat în fața congresului el 
a avut o poziție mai puțin categorică tocmai 
pentru a nu îndepărta categoric pe acei socia
liști care se împotrivesc alunecării pe panta so- 
cial-democrației. După prezentarea raportului lui 
De Marțino, presa italiană a apreciat că eventu
ala unificare nu ar fi în nici un caz de actuali
tate practică înaintea alegerilor din 1968.

în privința participării la guvern, moțiunea 
tinde să liniștească pe cei ce considerau că for
mula de centru-stînga este periclitată în viitorul 
imediat. Marea întrebare căreia a avut să-i răs
pundă congresul în legătură cu prezența socia
liștilor în guvern este pînă unde pot merge con
cesiile socialiștilor în fața democrat-creștinilor. 
în acest domeniu, P. Nenni a ocolit răspunsul în 
cuvîntarea rostită la congres, mulțumindu-se să 
sugereze în termeni generali că în cazul creării 
unui partid socialist unificat, acesta va dobîndi 
un loc predominant în conducerea treburilor sta
tului. Formularea imprecisă a lui Nenni fiind 
primită cu nemulțumire la congres, participarea 
în continuare a socialiștilor la guvern este condi
ționată în moțiunea finală de realizarea rapidă 
a planului economic.

„Victoria repurtată de liderul socialist Nenni la 
congres, scria luni corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, nu marchează în realitate 
decît debutul altei ciocniri, mult mai înverșunată 
și pe un front mult mai larg“

în acest context, Congresul P.S.I. prevestește o 
sporire a ciocnirilor în acest „sezon al congre
selor“. în dezbaterea parlamentară din săptămîna 
aceasta privitoare la politica externă a Italiei se 
va putea măsura cît de acută este fisura dintre 
democrat-creștini și socialiști. Elementul nou în
scris în moțiunea adoptată la Congresul P.S.I. îl 
constituie prevederea generală ca Italia să pro
moveze o politică mai autonomă față de aliații 
săi occidentali, ceea ce nu concordă cu poziția 
formulată de partidul democrat-creștin.

Z. FLOREA
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