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PLENARA C
In zilele de 8, 9 și 10 decembrie 1965 a avut 

loc plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat în calitate 
de invitați șefii secțiilor C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții centrale și orga
nizații de masă, redactori șefi din presa cen
trală.
în cadrul plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușes' 

cu, secretar general al C.C. al P.C.R., a prezen
tat măsurile cu privire la îmbunătățirea orga
nizării și orientării activității de cercetare 
științifică din țara noastră, iar tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat proiectul de plan pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe anul 1966.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tova
rășii : D. Balalia, M. Marinescu, M. Nicolescu, 
I. Uglar, B. Almășan, Gh. Roșu, Gh. Călin, A. 
Boabă, V. Cazacu, B. Zaharescu, C. Scarlat, 
T. Haș, N. Giosan, P. Duminică, I. Murgules- 
cu, V. Potop, V. Marinescu, I. Stănescu, L. Bra- 
niș, N. Agachi, V. Roman, I. Cîrcei, M. Suder, 
V. Mateescu, S. Țaigăr, St. Kiss, N. Bădescu, 
I. Voina, I. Marinescu, C. Onescu, A. Crișan.

Dezbătînd problemele cercetării științifice, 
plenara a subliniat că în anii puterii populare 
știința românească, cu îndelungate și bogate 
tradiții, a cunoscut o dezvoltare ascendentă. 
Totodată, plenara a constatat existența unor 
deficiențe în organizarea și orientarea cerce
tării științifice din țara noastră, rămînerea în 
urmă în unele domenii ale științei tehnice de 
care depinde progresul în sfera producției ma
teriale a societății.

Pornind de la cerințele tot mai mari pe care 
le ridică în fața cercetării științifice dezvolta
rea țării pe drumul socialismului, plenara a sta
bilit măsuri pentru îmbunătățirea organizării 
și orientării activității științifice, asigurarea și 
folosirea mai judicioasă a bazei ei materiale, 
formarea și perfecționarea cadrelor de cerce
tători. Una din principalele sarcini de viitor 
este legarea tot mai strînsă a cercetării științi
fice de nevoile vitale ale economiei și culturii 
țării, apropierea oamenilor de știință de marile 
centre de producție, creșterea rolului științei 
în asigurarea progresului multilateral al socie
tății noastre socialiste.

Pentru îmbunătățirea orientării cercetării 
științifice și a concentrării tuturor forțelor de 
cercetare va lua ființă Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, conform hotărîrii Con
gresului al IX-lea al partidului.

Comitetul Central al P.C.R. își exprimă con
vingerea că măsurile preconizate vor da un 
nou și puternic avînt cercetării științifice din 
țara noastră, vor ridica rolul științei și al sluji
torilor ei în viața societății noastre, în înflori
rea continuă a patriei.

Plenara a constatat că principalele ritmuri și 
proporții de dezvoltare a economiei naționale 
cuprinse în proiectul planului de stat pe anul

1966 se încadrează în prevederile Directivelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în perioada 
1966—1970, asigurînd dezvoltarea în conti
nuare în ritm susținut a industriei și agricultu
rii, creșterea cu prioritate a producției mijloa
celor de producție, a ramurilor hotărîtoare 
pentru progresul întregii economii. La baza 
prevederilor de plan pe anul 1966 stau realiză
rile obținute de oamenii muncii în îndeplinirea 
cu succes a planului de stat pe anul 1965 
timul an al șesenalului.

In vederea lărgirii continue a capacităților 
de producție, plenara a aprobat un program de 
investiții care să asigure încă de la început 
condițiile necesare pentru îndeplinirea sarci
nilor planului cincinal.

Plenara a subliniat ca obiective de prim or
din ale planului pe 1966 promovarea progresu
lui tehnic, folosirea integrală a capacităților de 
producție, îmbunătățirea organizării produc 
ției și a calității produselor, ridicarea califică 
rii muncitorilor, perfecționarea continuă a per 
sonalului tehnic din întreprinderi, creșterea 
productivității muncii și reducerea prețului de 
cost pe 1966, de îndeplinirea cărora depind 
sporirea acumulărilor și ridicarea nivelului de 
trai.

Plenara a apreciat că proiectul de plan pre
vede resursele necesare pentru acoperirea cu 
mărfuri și servicii a veniturilor sporite ale 
populației.

Plenara consideră că obiectivele planului pe 
anul 1966, stabilite pe baza analizei aprofun
date a posibilităților și necesităților noastre de 
dezvoltare, sînt pe deplin realizabile, asigură 
creșterea armonioasă și echilibrată a econo
miei naționale.

Comitetul Central al P.C.R. își exprimă con
vingerea că muncitorii, țăranii și intelectualii 
țării noastre vor munci și în viitor cu elan și 
abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor planu
lui de stat pe 1966 — primul an al cincinalului 
— obținînd astfel noi succese în întărirea pu
terii economice a patriei, în ridicarea bunăstă
rii întregului popor.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat în unanimi
tate măsurile cu privire la îmbunătățirea orga
nizării și orientării activității de cercetare 
științifică și proiectul planului de stat pe anu 
1966 care urmează să fie supuse spre legife
rare viitoarei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a hotărît trecerea tov. Macovei 
Pompiliu din rîndul membrilor supleanți în rîn- 
dul membrilor C.C. al Partidului Comunist Ro
mân.

în legătură cu eliberarea din funcția de 
membru al Colegiului Central de Partid a tov. 
Guran Ion — trecut în altă muncă 
desemnat în această funcție pe tov. Gluvacov 
Ioan.

C. AL P. C. R Proletari din toate țările,
F
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Chimia Hunedoarei
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• Ajutorul „în general“__

ajută (însemnări de la 
Conferința organizației 
raionale U.T.C. Bu- 
joru)
Eisenstein — un maestru 
(Cu foarfecele de montaj 
prin kilometri de peli
culă)
O soluție de cinci minu
te după opt luni de 
gîndire

nu

plenara a

SINTEZĂ A EXPERIENȚEI
AGRICULTURII

NOASTRE COOPERATISTE

TELEGRAMA

Tovarășului N. V. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA
Stimate tovarășe Podgornîi,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Prezi

diului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă transmit felicitări cordiale și 
cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea dum
neavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre Republica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialist 

România

„Unul din obiectivele 
principale ale politicii 
agrare a partidului și 
statului nostru — arăta 
tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu în Raportul pre
zentat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 11—12 
noiembrie — este întă
rirea economico-orga- 
nizatorică a cooperati
velor agricole de pro
ducție“. Proiectul nou
lui statut al cooperati
vei agricole de produc
ție face parte din im
portantele măsuri pe 
care conducerea de 
partid le-a preconizat 
pentru a asigura realir 
zarea sarcinilor mari pe 
care cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. le-a 
trasat agriculturii. Ac
tualitatea șj profunzi
mea ideilor pe care le 
conține proiectul nou
lui statut — document 
ce întrunește adeziunea 
unanimă a țăranilor co-

operatori din satul nos
tru — izvorăsc din cu
noașterea temeinică a 
necesităților acestui im-

proprii și a ajutorului 
acordat de stat trebuie 
să ducă la transforma
rea fiecărei cooperati-

Multiple 

posibilități

pentru dezvoltarea

economică
portant sector al econo
miei agrare, al expe
rienței acumulate de 
cooperativele agricole 
de producție.

Folosirea cît mai 
chibzuită a mijloacelor

ve agricole într-d uni
tate economică puter
nică, la creșterea con
tinuă a producției a- 
gricole în vederea sa
tisfacerii nevoilor eco
nomiei și ridicării bu-

năstării țărănimii, a 
întregului popor. A- 
ceastă importantă sar
cină stă la baza proiec
tului de statut al coo
perativei agricole. Ar
ticolul 15, de exemplu, 
din capitolul IV pre
vede : „Cooperativa a- 
gricolă își organizea
ză acele ramuri de pro
ducție, vegetală și ani
mală, care să asigure 
folosirea cît mai depli
nă a pămîntului, a ce
lorlalte mijloace de 
producție, a forței do 
muncă și a tuturor re
zervelor pentru crește
rea producției agricole 
și sporirea veniturilor“,

MĂRIN păncu 
președintele 

cooperativei agricole 
de producție 
Bratovoiești, 

raionul Craiova

(Continuare 
în pag. a Il-a)

10 decembrie 1965

cultivarea dragostei
pentru muncă

T

Stația de compresoare a U- 
zinei „Unio“ din Satu Mare, 
intrată recent în funcțiune

Foto: AGERPRES

Cu planul m mmuiiii
anual

ÎNDEPLINIT și tìsnmu în laboratorul de chimie al Institutului pedagogic de13 ani din Pitești
Foto: N. STELORIAN

inerii din comu
na noastră au 
urmărit cu deo
sebit interes lu
crările Plenarei 
C.C. al P.C.R. 
din 11—12 no
iembrie a.c. cu 
privire la îmbu

nătățirea conducerii și planifi
cării agriculturii. Importantele 
măsuri pe care conducerea parti
dului le preconizează pentru 
dezvoltarea producției aaricole 
au o mare însemnătate pentru 
noi toți care lucrăm în unită
țile agricole de producție. De 
aceea am considerat că princi
pala sarcină care stă acum în 
fața organizației U.T.C. este aceea 
de a-i ajuta pe tineri să înțe
leagă importanța acestor docu
mente din care se desprind lim
pede perspectivele, direcțiile în 
care va evolua cooperativa 
noastră agricolă. In cadrul ac
țiunii mai largi de studiere a 
documentelor celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. noi ne-am 
ocupat cu multă atenție ca re
centele măsuri inițiate de partid 
să fie bine cunoscute și însușite 
de către tineri. Din ideile cu- : 
prinse în noul statut al coope- j 
rativei agricole, care în linii \ 
mari ne erau cunoscute din ra- \ 
portul prezentat de tovarășul i 
Nicolae Ceaușescu la Plenara] 
din 11—12 noiembrie, noi des- \ 
prindem cu claritate îndatoririle 
pe care le au organizațiile \ 
U.T.C. în munca de educare a ■ 
tinerilor în spiritul dragostei j 
pentru unitatea în care lucrează, j 
stimulîndu-le răspunderea per-i 
sonală pentru munca ce o de
pun.

In mod deosebit ne-a reținut 
atenția capitolul III din proiec-

Fabricile aparținînd Direcției 
generale a industriei de medica
mente din Ministerul Indus
triei Chimice au îndeplinit 
cu 18 zile înainte de ter
men planul producției globale 
și marfă pe anul 1965, realizînd, 
totodată, prevederile șesenalului. 
în 11 luni din acest an produc
tivitatea muncii a crescut cu 4,2 
la sută față de prevederile pla
nului. Prin reducerea prețului de 
cost, în această perioadă, au fost 
obținute economii în valoare de 
peste 12 milioane lei.

La obținerea acestor realizări 
și-au adus contribuția lucrătorii 
din toate sectoarele de activitate 
ale industriei de medicamente. 
Au fost aplicate în practică nu
meroase măsuri telinico-organiza- 
torice, s-a acordat o atenție ri
dicării calificării cadrelor de 
muncitori și ingineri.

Printre colectivele care s-au 
evidențiat în mod deosebit, se 
numără Fabrica de antibiotice 
din Iași, care sărbătorește în pre
zent, 10 ani de la înființare. Ta
bleta din București, care a livrat 
Ia export o mare cantitate din 
produsele sale, fabricile Biofarm, 
Sintofarm, Reactivul, Uzina Du- 
desti și altele.

In prezent, industria de me
dicamente realizează în numai 1) 
zile producția obținută în între 
gul an 1949.

ZAMFIR I. DOBRE
secretarul organizației U.T.C. 

din cooperativa agricolă 
de producție Cireșu, 

raionul Făurei

(Continuare in pag. a Il-a)

(Agerpres)

Prezența activă a 
tinerilor în activi
tatea productivă din 
unitățile economi
ce care Ie solicită o 
preocupare conti
nuă pentru însuși
rea noilor procedee 
tehnologice, perfec
ționarea pregătirii 
profesionale, înca
drarea în disciplina 
de producție, în- 
tr-un cuvînt educa
ția prin muncă a ti
neretului în com
plexitatea ei pun 
zilnic în fața orga
nizațiilor U.T.C. zeci 
de probleme. Rezol
varea lor cere in
tervenții bine chib
zuite, metode adec
vate, soluții diferite 
și în general solici
tă din partea con
ducerilor de unități, 
a organizațiilor 
U.T.C. mai multă a- 
tenție, o preocupare

permanentă. In ri
nele colective, or
ganizațiile U.T.C., 
apelînd la experien
ța oamenilor mai 
în vîrstă, la ajuto
rul lor direct, au 
reușit să îmbunătă
țească munca de 
educare a tinerilor, 
fapt reflectat în 
sporirea contribu
ției acestora la re
zolvarea sarcinilor 
de producție.

Incepînd cu acest 
număr, ne propu
nem, să deschidem 
în coloanele ziaru
lui o amplă dezba
tere Ia care specia-

Din experiența organizațiilor U.T.C. de la Uzina „Grivița Roșie" privind 

activitatea de educare a tinerilor în spiritul disciplinei în producție

liști din diverse 
sectoare economice, 
secretari ai organi
zațiilor U.T.C., ti
neri să-și spună 
cuvîntul, să contri
buie la generaliza
rea experienței po
zitive a organizații
lor U.T.C. în cele 
ce urmează, vom 
prezenta cîteva din 
acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.C. 
de Ia Uzina „Gri- 
vița Roșie“ îndrep
tate în direcția în
tăririi disciplinei în 
producție a tineri
lor.

E ram la sediul comitetului 
U.T.C. și alături de secre
tarul comitetului mai lua
seră loc la masă încă 
șapte secretari ai organi
zațiilor de bază din secții.
— Să discutăm despre 
disciplina tineretului în 

procesul de producție — 
le-am propus.

— De acord, a răspuns secretarul co
mitetului. E o temă mereu actuală chiar 
și pentru vechea noastră uzină. Să nu 
uităm că, anual vin în uzină direct de pe 
băncile școlilor profesionale în medie 
cîte 100—140 de absolvenți. Ei au în ge
neral o pregătire bună. Dar pentru prima 
dată lucrează într-o fabrică. „Integrarea" 
lor în procesul muncii nu se produce 
automat. Există o perioadă în care, 
sub influența colectivului (nou pentru

ei) se formează ca muncitori. Mul li nu 
sînt deprinși cu disciplina muncii fără de 
care, în condițiile producției moderne, 
este de neconceput desfășurarea oricărei 
activități productive. Or în această pe
rioadă, pentru formarea conștiinței lor 
profesionale, organizațiile U. T. C. au 
multe probleme de rezolvat. în ultimă 
instanță este vorba de educația prin 
muncă a tinerei generații de muncitori.

— Să ne oprim, de exemplu, la 
„componența" cea mai elementară a dis
ciplinei socialiste a muncii — prezența 
zilnică la lucru. La noi în primele zece 
luni ale anului, numărul absentelor ne
motivate făcute de către tineri s-a ridi
cat la aproape 2 500 de ore. S-ar 
mai putea adăuga că în compa
rație cu anul trecut numărul lor s-a 
redus simțitor. E un lucru bun șl el are

Complex avicol

o anumită • semnificație. Dar aceste ab
sențe există, iar timpul productiv pierdut 
în acest mod echivalează cu numărul de 
ore necesare pentru montarea a cinci 
bucăți vase propan sau două coloane 
pentru export.

— Am în față o situație a absențelor 
nemotivate pe cele 11 luni ale anului. 
Din ea rezultă că cele mai multe au fost 
făcute în primele luni. în ultimele luni 
numărul lor s-a micșorat. De ce?

Iancu Purdel: Firește, n-am stat cu 
brațele încrucișate. E și un rezultat al 
muncii educative.

Respectarea disciplinei este o proble- 
pe care organizațiile U.T.C. trebuie 
aibă în permanență în vedere. Nu

mă
s-o

V. BARAC

(Continuare în pag. a ll-a)

în Maramureș
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru)
Recent, în raza orașului Baia 

Mare, la Seini a început con
strucția unui complex avicol, 
în prima etapă complexul este 
prevăzut cu 6 hale, avînd o ca
pacitate de 72 000 de păsări și o
producție anuală de 14 milioane 
lei, urmînd ca în faza finală 
numărul halelor să se mărească 
cu alte 3, 
păsări.

Producția 
va fi astfel

Conform 
de ouă“ de 
cu utilaje, instalații și aparatură 
modernă. Astfel, alimentarea cu 
hrană și apă a păsărilor, precum 
și alte operații vor fi efectuate 
automat asigurînd o înaltă pro
ductivitate a muncii.

adăpostind 110 000

anuală planificată 
de 17 milioane ouă. 
proiectului „fabrica 
la Seini va fi dotată



Cu schiurile in Bucegi

SPORT
De cîțiva ani, fotbaliștii, 

baschetbaliștii și voleibalis
tele de la Știința Craiova se 
impun din ce în ce mai mult 
atenției iubitorilor de sport 
din țara noastră. Evoluînd în 
primele categorii ale campio
natelor naționale, acești re
prezentanți ai sportului stu
dențesc craiovean reușesc de 
multe ori să obțină perfor
manțe de răsunet. Apreciind 
strădaniile sportivilor pe te
ren, se impune să cercetăm și 
preocuparea secțiilor care or
ganizează — sau ar trebui să 
organizeze activitatea acestor 
sportivi.

în scriptele asociației spor
tive Știința Craiova figu
rează 11 secții pe ramuri 
de sport, afiliate la federații
le de specialitate — ceea ce 
pare suficient pentru o aso
ciație cu un număr relativ 
restrîns de mem
bri. Numai că, 
dintre toate sec
țiile, doar patru 
au echipe angre
nate în vreun 
campionat (cele 
de fotbal, baschet, 
volei și handbal), 
iar în fapt una 
singură, cea de 
fotbal, este — de 
bine de rău — 
organizată și fiin
țează ca secție. 
Se pare că majori
tatea membrilor 
consiliului acestei 
asociații sportive, 
trăiesc numai 
pentru fotbal. 
Cîte un entu
ziast se mai ocu
pă și de celelalte 4 echipe de 
performanță (volei 'fete și bă
ieți, baschet și handbal bă
ieți) și... atît. O „armată“ în
treagă de activiști sportivi — 
dintre care mulți sînt sala- 
riați — se ocupă „la general“ 
de cei 90 jucători ai echipelor 
amintite și, în special, de cei 
22 de fotbaliști din „A“. Fap
tele dovedesc că în mod 
inexplicabil consiliul asocia
ției nu vrea să înțeleagă 
că studenții craioveni ar dori 
să practice și alte sporturi.

La finalele din acest an ale 
campionatelor republicane u- 
niversitare, de exemplu, Cra
iova n-a participat decît la 
jocuri. Centre universitare de 
mărimea Craiovei, sau chiar 
mai mici, au fost prezente și 
la celelalte discipline spor
tive. Pe bună dreptate se 
pune, deci, întrebarea: dacă 
Brașovul și Tîrgu - Mureș 
au reușit să trimită echipe 
la gimnastică, dacă Gala- 
țiul și Brașovul au chiar 
campioni la atletism, iar 
cel mai tînăr centru uni
versitar al țării, Oradea, a 
ocupat locul VI la atletism 
(deși are numai un institut 
pedagogic cu cîteva sute de 
studenți), atunci de ce Craio
va (cu tradiție și numărul său 
ridicat de studenți) nu a reu

PE SCURT
• Joi seara, la Glas- 

gow, echipa selecțio
nată de box a Româ
niei a învins cu sco
rul de 7-3 echipa re
prezentativă a Scoției. 
Boxerii români au ob
ținut victoria înainte 
de limită în 3 întîl- 
niri. Antonio a dispus 
prin abandon în run
dul 3 de Humphries, 
Stanev l-a scos din 
luptă în rundul doi pe 
Baxter, iar „greul* 
Mariutan l-a făcut K.O. 
în prima repriză pe 
Urguhart. Iată cele
lalte rezultate înre
gistrate : Mc Chug dis
pune la puncte de 
Otvos ; Gîju dispune 
la puncte de Murphy ; 
Dinu învinge la punc
te pe Burns; Peace în
vinge prin abandon în 
rundul 2 pe Pitu ; Imri 
întrece la puncte p6 
Covaci ; Olteanu în
vinge la puncte pe 
Wilson > Monea cîști-

gă la puncte în fata 
lui Fischer.

Astă seară, la Du
blin, echipa României 
întîlnește formația Ir
landei.

• După 16 runde, 
în campionatul repu
blican de șah conti
nuă să conducă Flo
rin Gheorghiu cu 14 
puncte, urmat de Cio- 
cîltea 10,5 puncte și

o partidă întreruptă, 
Nacu și Partoș 10,5 
puncte.

în meciul dintre A- 
lexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihronia-

șit nici să se prezinte măcar ? 
Nu sînt și aici studenți tialen- 
tați, care doresc să practice 
asemenea sporturi de bază, 
ca gimnastica și atletismul ? 
Ba d/a, sînt destui, numai că 
nimeni nu-i îndrumă, nu-i 
ajută. Asociația sportivă sus
ține că, „întrucît nu și-au 
justificat existența“ (?) aceste 
două secții au fost repartizate 
de 1 an de zile la catedra de 
educație fizică a Institutului 
agronomic, unde procesul de 
instruire este asigurat de ca
dre de specialitate. Dar, spe
cialiștii Ovidiu Gadidov (șef 
de lucrări) și Ilie Bistriceanu 
(asistent) nu fac, în cadrul 
catedrei aproape nimic pentru 
atletism sau gimnastică. Ce-i 
drept, în această toamnă au 
organizat trecerea unor pro
be de control, însă numai 
pentru studenții anului I

La Craiova:

SPORTURI
VITREGITE

(care și așa, intră în obliga
țiile didactice, din programa 
analtică). Ce se întîmplă însă 
cu ceilalți studenți care doresc 
să practice atletismul sau 
gimnastica ? Dacă nu se orga
nizează concursuri de masă 
este evident că nu se pot se
lecta studenții cei mai bine 
pregătiți și, în felul a- 
cesta, niciodată nu va exista 
l,a Știința Craiova secție de 
atletism sau gimnastică. A- 
cestea însă nu sînt singurele 
excepții.

Tenisul de masă este de a- 
semenea un sport vitregit 
aici. Dintre elevii din oraș 
s-au ridicat în ultimii ani ci- 
teva elemente deosebit de do
tate pentru această ramură 
(în prezent sînt aici și cîțiva 
campioni republicani). Dacă 
Știința nu are secție de tenis 
de masă ei se pierd ori plea
că la facultate în alte orașe 
București, Cluj unde au po
sibilitatea să se perfecționeze.

încercînd să explice situa
ția, șeful comisiei locale a a- 
cestei discipline sportive ridi
ca din urmeri, motivînd că e 
numit de curînd (de 4—5 
luni ? !).

Ce importanță are faptul că 
treburile sînt încurcate și că, 
în general, Craiova n-are ju
cători de tenis de masă ! 

de, după două partide 
scorul este de 1,5—0,5 
în favoarea lui Nico- 
lau. Prima partidă s-a 
încheiat remiză, iar 
cea de-a doua a foȘt 
cîștigată de Nicolau.

9 Sala Dinamo din 
Capitală va găzdui as
tăzi după-amiază un in
teresant cuplaj bas- 
chetbalistic internațio
nal. La ora 18,00 se 
vor întîlni reprezenta
tivele feminine de tine
ret ale Ungariei și Ro
mâniei.

Duminică, la aceleași 
ore, se va disputa re
vanșa întîlnirii femini
ne și jocul dintre se
lecționata masculină 
de tineret a R. P. Un
gare. Și prima noastră 
reprezentativă care se 
pregătește în vederea 
campionatului balca
nic de la Tirana.

(Agerpres)

Situația va mai dăinui atîta 
vreme cît și organele locale 
U.C.F.S. se vor ocupa cu prio
ritate tot de... fotbal, neglijînd 
celelalte sporturi.

în activitatea sa Consiliul 
asociației Știința nu dovedeș
te o preocupare corespunză
toare față de procesul de edu
cație a sportivilor — atîția cît 
sînt ei în prezent la Știința 
Craiova. Chiar la fotbaliști 
— acești răsfățați ai aso
ciației sportive, ai asocia
ției studenților și ai publi
cului craiovean — se întîlnesc 
unele atitudini nesportive. 
Cît despre învățătură, să dăm 
doar un exemplu : secretarul 
consiliului asociației sportive 
a depus de curînd la forurile 
sale conducătoare un raport 
în care expune situația a 
patru exmatriculați (din 10 

jucători) la hand
bal și a altor 
sportivi certați cu 
învățătura și dis
ciplina. Firesc și 
necesar ar fi ca 
fiecare secție să 
se ocupe sistema
tic de educarea 
sportivilor săi în 
spiritul unei ati
tudini corespunză
toare pe terenul 
de joc și al răs
punderii față de 
un studiu sîrgu- 
incios, în me
seria ce și-au a- 
les-o. Dar dacă 
secțiile sînt fanto
me, cine să se o- 
cupe ?

Aceste cîteva probleme, care 
vizează existența unor caren
țe în activitatea Consiliului 
asociației „Știința“ reclamă 
o rezolvare cît mai grabnică.

Organele locale U.C.F.S., 
Consiliul asociației sportive 
Știința cît și Consiliul U.A.S. 
al centrului universitar au 
datoria să analizeze profund 
activitatea sportivă de masă 
și de performanță a studenți
lor craioveni. în primul rînd 
trebuie reorganizat Consiliul 
asociației sportive care să în
ființeze cele 11 secții pentru 
a desfășura o activitate cores
punzătoare. în conducerea 
consiliului asociației și a sec
țiilor trebuie să fie cooptați 
tovarăși cu dragoste de sport 
și muncă din rîndul cadrelor 
didactice și al studenților, ast
fel ca și celelalte sporturi 
să-și recapete drepturile )a 
Craiova, să ofere studenților 
cît mai multe posibilități de 
a practica ramura sportivă 
pe care o îndrăgesc. Numai în 
felul acesta, sportul studen
țesc craiovean va putea be
neficia de o largă bază de 
masă și va putea avea un cu- 
vînt de spus în sportul nostru 
de performanță.

GHEORGHE BANU

In turneul de baraj

Ia hochei pe gheata

România-Franța 11-3
Pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August“ din 
Capitală a început aseară turneul 
de baraj dintre echipele de ho
chei pe gheață ale Franței, Ita
liei și României, care se întrec 
pentru calificarea în grupa B a 
viitorului campionat mondial din 
Iugoslavia.

în primul meci, disputat în 
prezența a peste 6 000 de spec
tatori. s-au întîlnit selecționatele 
României și Franței. Hocheiștii 
Români, cu un patinaj mai ra
pid și un control sigur al pucu
lui, au repurtat o victorie conclu
dentă cu scorul de 11—3 (4—1, 
4—1, 3—1). Punctele echipei noa
stre au fost marcate de Ștefan 
(3), Szabo I (2), Bașa (2), Kala- 
mar (2), Pană și Vacar. Pentru 
oaspeți au înscris Mazza, Itzic- 
shon și Lepre. Au arbitrat elve
țienii Olivieri și Braun.

Astăzi, cu începere de la ora 
19, se desfășoară meciul dintre 
reprezentativele Franței și Italiei.

(Agerpres)

Chimia Hunedoarei
Hunedoara presupune în 

primul rînd, fontă și oțel. 
Ne-am obișnuit cu rezonan
ța metalului, ne entuzias
mează. Admirăm orașul de 
la poalele Ruscăi pentru si
derurgia sa dintre cele mai 
moderne, pentru prezența 
îndrăzneață a oamenilor săi 
aproape de focul cuptoare
lor. Mai puțin se cunoaște 
însă că alături de furnale și 
oțelării, a apărut la Hune
doara o altă ramură a in
dustriei noastre socialiste, 
chimia. Termeni de compa
rație nu există, firește, dar 
chiar și la proporțiile sale 
reduse, sectorul chimic al 
combinatului, acest „Bor- 
zești" în miniatură, are o 
importanță deosebită. Mate
ria primă utilizată o consti
tuie gazele provenite de la 
secția cocserie, în urma dis
tilării huilei. Ele sînt reți
nute cu ajutorul unor insta
lații și dirijate printr-o re
țea de conducte spre sec
ția I condensare - captură 
Aici, gazele sînt separate 
printr-un complex proces 
tehnologic în patru produși : 
gudronul de huilă, apa amo- 
niacală, sulfatul de amoniu 
și benzenul brut.

Procesul tehnologic conti
nuă în secția a Il-a de sul- 
furare, unde hidrogenul sul-

Aparate și utilaje 
pentru 

laboratoarele 
studențești

Pentru ridicarea calității lucră
rilor practice efectuate de stu
denți, Ministerul Invățămîntului 
dotează laboratoarele studențești 
cu noi aparate si utilaje de înalt 
nivel tehnic. In anul în curs, 
universitățile din București și 
Cluj au fost înzestrate cu noi 
aparate necesare studenților care 
se pregătesc în domeniul fizicii, 
iar stația seismografică a Obser
vatorului astronomic, care func
ționează pe lingă Universitatea 
din Timișoara, cu aparate pen
tru cercetări de specialitate. In 
același scop, tinerilor care stu
diază în institutele politehnice 
din București, Iași si Timișoara 
le-au fost puse la dispoziție di
ferite instalații de precizie

Pentru studierea amănunțită a 
substanțelor minerale și a stabi
lității termice, institutele de pe
trol, gaze și geologie și de con
strucții din Capitală au fost, în
zestrate cu aparatură complexă, 
realizată în țară sau în străină
tate.

In aceeași perioadă, labora
toarele institutelor agronomice 
din București, Ciul, Timișoara, 
Iași și Craiova au fost dotate cu 
noi tractoare, combine, mașini 
de împrăștiat îngrășăminte, plu
guri, cultivatoare. Anul 1965 a 
marcat și înființarea de labora
toare noi în centrele universitare 
din București, Iași și Brașov.

furat din gaz este captat și 
prin coloanele de sinteză se 
extrage sulful tehnic pur. In 
fluxul sectorului chimic ur
mează secția a IlI-a de rec
tificare a benzenului, din 
prelucrarea căruia se obține 
benzenul pur necesar fabri
cării firelor și. fibrelor sin
tetice. toluenul, folosit ca 
solvent în industria de co- 
loranți, xilenul. necesar în

o Maierie primă 
gratuită

® „Borzeștiul“ 
Hunedoarei

• 2/3 din prețul de cost 
al tonei de cărbune

industria farmaceutică, sul
fura de carbon, utilizată la 
fabricarea mătasei artificia
le etc. Gazele emanate din 
acești compuși conțin la 
rîndul lor alți compuși folo
siți direct combustibil pen
tru diferite cuptoare din 
combinat. Valoarea acestui 
combustibil, extrem de ief
tin, este egală cu 4 000 kilo- 
calorii pe metru cub, avînd 
un debit de 60 000 mc pe 
oră.

Alte instalații ale secto
rului chimic din combinat 
captează de la secția cocse
rie, gudronul. Străbătînd un 
drum de 5 km prin conducte, 
el intră în distileria de gu- 
droane. Aici, printr-un com
plex proces chimic, condus 
de operatori cu experiență 
și înaltă calificare, din gu
dron se extrag diferite frac
țiuni de uleiuri ca naftalina, 
folosită în industria mase
lor plastice. Alte fracțiuni 
sînt amestecate în diferite 
proproțli dînd naștere creo- 
zotului, uleiului antracinic, 
smoalei și altor produși chi
mici, dintre care unii obți
nuți în exclusivitate la Hu
nedoara.

Și acum iată valoarea a- 
cestor produse chimice. Ea 
reprezintă circa 2/3 din pre
țul de cost al unei tone de 
cărbune și aproximativ 25 
la sută din costul unei tone 
de cocs. Este o valorificare 
deosebit de interesantă și 
economicoasă a gazelor — 
reziduale ale secției cocse
rie, care altfel s-ar risipi în 
atmosferă. Chimia comple
tează astfel, practic și armo
nios, profilul industrial al 
Hunedoarei.

LAL ROMULUS

Laboratorul pentru contro
lul semințelor București. 
Controlată riguros, sămința 
de floarea-soarelui își de
monstrează facultățile pen
tru recolta anului viitor. 
Inginer Tatiana Evoiescu și 
colaborartoarea sa se dove
desc examinatori atenți și 

severi

i
I 
I 
I

INFORMAȚII I
Ambasadorul Republicii Demo- 

erate Germane la București, I 
Ewald Moldt, a oferit vineri la y 
amiază un cocteil cu prilejul tur
neului Operei comice în Capi- R 
tală.

Au participat Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului a- R 
facerilor externe, Alexandru Ba- R 
Iaci, vicepreședinte al Comitetu- B 
Iui de Stat pentru Cultură și I 
Artă, Octav Livezeanu, vicepre- I 
ședințe al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină- R 
tatea, oameni de artă și cultură- R

A luat parte, de asemenea, 
Kurt Bork, adjunct al ministrului I 
culturii din R.D. Germană.

Seară literară Labiș

La 30 de ani de la nașterea lui _ 
Nicolae Labiș, la Casa scriitorilor R 
din Capitală a avut loc vineri o R 
seară literară închinată memo
riei poetului apreciat și îndrăgit, R 
dispărut atît de timpuriu.

Scriitorii Geo Bogza, Ion _ 
Horea, Matei Călinescu, Gheor- | 
ghe Tomozei și Adrian Păunescu " 
au evocat figura poetului, ară- ■ 
tind că în scurta sa viață, auto- I 
rul „Primelor iubiri“ a dăruit " 
literaturii noastre o operă poe- S 
tică autentică, inspirată din cele ■ 
mai sănătoase izvoare ale spiri- R 
tului românesc.

In continuare, poeții Grigore «a 
Hagiu, Ion Alexandru și Mihai B 
Negulescu au recitat versuri ori
ginale închinate lui Nicolae g 
Labiș. Actorii Ludovic Antal, ■ 
Cristina Tacoi și Silviu Stăncu- 9 
lescu au susținut apoi un reci- B 
tal din creația poetului.

(Agerpres) |
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Maximov Jivoin, fțfizor la 
U. M. Timișoara a fost in 
fiecare lună evidențiat in 
întrecerea socialistă. Secre
tul rezultatelor bune obți
nute constă in ridicarea 
continuă a pregătirii pro
lesionale. Anul acesta va 

absolvi școala de maiștri
Foto : O. PLEC AN

Cinematografe
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9)
11,30, 14 16.30, 19,
21,30).

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Republica (orele
8, 10,15 : 12.30 : 14.30 1
16,45, 19; 21,15), București
orele 9,15 , 11,30 , 13,45 1
16,30 18,45 1 21), Feroviar
(orele 8 1 10,15 1 12,30 1
14,45: 17, 19,15, 21,30),
Melodia (orele 9,15, 11.30 1
13,45 : 116 , 18,15 , 20,30),
Modern (orele 10; 12- 15.15,
16.30 : 18.45 > 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Bucegi (orele 
10, 12, 14, 16, 18,15,
20.30) , Arta (orele 9,45 , 12,
14.15 I 16,30 I 18.45 , 21),
Munca (orele 10,30 , 13,30.
După-amiază „Dulcea pasăre 
a tinereții“ (orele 15,30 , 18 i
20.30) .

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele 
9,15, 11.30, 13,45, 16,
18.15 , 20,30.

ÎN COMPANIA LUI MAX 
UNDER

rulează la Capitol (orele
9.30 , 11,45 , 14 I 16,30 i
18.45 , 21).

DINCOLO DE BARIERA
rulează la Victoria (orele 
10 , 12 > 14 , 16 , 18,15 i
20.30) , Grivița (orele 10 ,
12 , 14 , 16 , 18,15 , 20,30), 
Central (orele 9.30, 11,45 , 
14 , 16.15 , 18.30 , 20.45),

EXPRESUL PARIS — MUN- 
CHEN

rulează la Festival (orele
9.45 , 12 , 14,15 I 16,30 |
18.45 , 21).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează la Union (orele 9,30> 
12 , 15.30 , 18 , 20.30).

BOCCELUȚA. — în comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș.

rulează la Doina (orele
11.30, 13,45, 16, 18,15 i
20.30) . Program pentru co
pii ora 10 dim.. Lira (ore
le 10.30 , 15.30 , 18 , 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Popular (orele
10.30 , 16 , 18.15 , 20.30).

SOMALIA REPUBLICA LA 
ECUATOR — PĂPUȘARII — 
CEI MAI PUTERNICI DIN 
EUROPA — I.R. CERE DE
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10— 
21 (n continuare.

A FOST O DATĂ UN MOȘ
ȘI O BABĂ

rulează la Buzeștl (orele
9.45 1 12 , 14.15 , 16.30 1
18,45 , 21).

PĂCAT DE BENZINĂ. — în
completare Compozitorul A- 
ram Haciaturian

rulează la Cultural (orele
10.30, 16, 18.15 , 20.30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — în completare Calita
tea în cantitate industrială 

rulează la Dacia (orele 
9,30—14 în continuare 16.15,
18.30 , 20.45), Moșilor (ore
le 11 , 15,30 , 18 , 20). Pa
cea (orele 16. 18 20).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Ciulești (orele
15.30 , 18 ■ 20,30).

UNCHIUL MEU
rulează la Crîngași (orele
15.30 , 18 , 20.30).

AGENTUL DE LEGĂTURĂ 
rulează la Cosmos (orele 16, 
18 , 20).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Unirea le
16, 18.15, 20,30), ga
(orele 10, 12.30, 15.30 ,
18 , 20,30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Miorița (orele 10, 
12 , 14 , 16 , 18,15 20:30), 
București (orele 9 , 11 , 13 , 
15 , 17 , 19 ; 21), Excelsior 
(orele 10, 12, 14, 16,45,
18.30 , 20.45, Lumina (orele 
10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21.15).

UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP

rulează la Flacăra (orele
15.30 , 17 45 . 20).

BĂDĂRANII
rulează la Vitan (orele 16 i
18.30 , 20,45).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orele 
16: 18,15, 20.30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Cotrocenl (ore
le 14, 16 15 IR,30, 20,45).

CĂPITANUL ZERO
rulează la Colentina (ore
le 15.30 , 17.45 , 20).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Floreasca (orele
10.30 > 13,30 , 16 18,15 ,
20,30),  Rahova (orele 16 i
18.15 , 20.30).

TTTOEX
rulează la Progresul (orele
15.30 , 18 , 20,15),

Opinia colectivului 
și răspunderea 

personală 
pentru muncă

IUrmare din pag. I)

pun chestiunea pur teoretic, ba această 
concluzie ne-a condus însăși practica 
muncii noastre. La noi, în secția cazan- 
gerie am avut cîteva absențe nemotivate 
și în luna ianuarie. Erau puține și am zis 
că nu constituie o „problemă". De aceea 
în acea perioadă am și desfășurat o ac
tivitate „la general". Am ținut cîteva ex
puneri despre necesitatea respectării dis
ciplinei în producție și... cam atît. 
Neatenția noastră din ianuarie avea ur
mări cu totul neplăcute. Numărul absenți
lor se mărise și acum era mai dificil să te 
ocupi de fiecare caz în parte. Am proce
dat în felul următor: membrii comitetului 
au stat de vorbă cu fiecare tînăr a doua 
zi după ce a absentat. L-au întrebat de 
ce a lipsit. I-au explicat împreună cu 
maistrul ce consecințe a avut absența lui 
pentru echipă. Cînd același tînăr a re
petat abatarea au discutat cu el în șe
dință de comitet. Cazurile mai grave de 
absențe frecvente și repetate au fost 
dezbătute în adunările generale. Acest 
mod de a proceda îl socotim bun. A dat 
rezultate pentru că acum nu mai tratam 
problema disciplinei în general. Discu
țiile noastre în adunările generale se 
refereau la niște cazuri concrete fată de 
care tinerii erau invitați să ia atitudine 
fără nici un echivoc. Urmarea a fost că 
în luna noiembrie n-am avut decît o 
singură absentă nemotivată.

Dar, revin la ceea ce spuneam la 
început. Faptul că nu ne-a-n ocupat de 
la început cum trebuie de abaterile de 
la disciplină a făcut ca mai multe luni 
în șir numărul absențelor nemotivate să

fie ridicat. De aceea, consider că lupta 
împotriva nerespectării disciplinei nu 
trebuie desfășurată pe etape, ca în orice 
domeniu, activitatea în asalt duce și aici 
la rezultate păgubitoare.

Ion Tomescu: Sigur, sînt de acord cu 
tovarășul Purdel Si noi procedăm la fel. 
Dar asta nu e totul. Nu rezolvi un caz 
de Indisciplină numai printr-o discuție 
în adunarea generală. Asta înseamnă să 
reduci munca de educație la o singură 
modalitate.

O spun din proprie experiență. Pro
blema e mult mai delicată, rezolvarea ei 
cere o atenție de bijutier. Lucrezi doar 
cu oameni, și nu toți sînt la fel. Faptul 
că un tînăr lipsește o dată de Ia uzină 
poate fi și o întîmplare. Dar dacă aba
terea se repetă lucrurile se cer privite 
altfel. Aceasta reflectă un anumit mod 
de a gîndi, în ultimă instanță o anumită 
poziție față de muncă, o anumită optică 
față de îndatoririle lui în societate. Or, 
noi, tocmai cu această atitudine trebuie 
să luptăm. Am să mă refer la u- 
nul din „cazurile" petrecute la noi la 
secția montaj-utilaj chimic. La un mo
ment dat, M.I. lipsea de la serviciu. Am 
stat de vorbă cu el. Ne-a spus că nu va 
mai lipsi. După o săptămînă sau două a 
absentat din nou. Iar am discutat, iar 
ne-a promis. Dar de lipsit tot lipsea. Nici 
după ce a fost criticat într-o adunare ge
nerală nu s-a îndreptat. Să propunem des
facerea contractului de muncă? Sigur, era 
o soluție. Dar ce rezolvam ? Am mers la 
el acasă. Am discutat cu părinții. Spre 
surprinderea noastră ei nu știau că băia
tul lor absentează de Ia lucru. în fiecare 
dimineață îi pregăteau pachetul cu mîn- 
care, dar el în loc să vină la uzină mergea 
în oraș unde se întîlnea cu foști colegi 
de școală. Am aflat că cea mai mare 
parte din salariu nu-1 dădea în casă. Pă
rinții cîștigau suficient ca să poată în
treține întreaga familie. Salariul luat îl 
considera ca pe un ban in plus de buzu
nar. $1-1 cheltuia pe te miri ce. Pentru

el lucrul în uzină însemna tocmai a- 
ceastă posibilitate de a avea un ban în 
plus de buzunar cu care să poată merge 
la chefuri, ceaiuri etc. Aceasta era toată 
filozofia lui. Cunoscîndu-i concepțiile 
despre muncă, despre viață, am organi
zat o nouă adunare generală. De acum 
știam precis cu ce trebuie să luptăm. La 
adunare am invitat și părinții, am invitat 
muncitori vîrstnici, lucrători care se 
bucură de un mare prestigiu în secție. 
Avînd un obiectiv bine precizat, dezba
terile au avut urmări pozitive. Colectivul 
cunoștea acum bine ce anume trăsături 
trebuie dezvoltate și ce tare se cereau 
înlăturate din caracterul acestui tînăr. 
Toți oamenii din secție s-au ocupat de 
el. Acum a devenit unul din oamenii 
secției pe care te poți bizui.

Ion Paraschiv:
Firește „cazurile" sînt diferite. Un 

tînăr lipsea pentru că avea neînțelegeri 
în familie. N-am procedat ca în căzut 
lui M.I. L-am ajutat în alt fel, așa cum 
avea nevoie.

— E vorba, deci, de o muncă diferen
țiată.

— Neapărat. Numai atunci este efi
cientă. Ce înseamnă de fapt diferențiat ? 
Să te ocupi cu grijă de fiecare om, în 
parte, de problemele lui, pentru că de 
el este vorba.

Ilie Nicolae. Mai trebuie adăugat ceva 
Am văzut că între absențele de Ia ser
viciu și modul cum își petrec timpul 
liber este o legătură directă. Se constată 
că în cele mai multe cazuri lipsesc aceia 
care după serviciu s: adună cu niște 
prieteni cu care își irosesc timpul pe 
bulevarde, la ceaiuri. în restaurante. în- 
tr-un cuvînt aceia care sînt mai puțin 
legați de colectivul nostru De aci con
cluzia : trebuie să ne ocupăm mai mult 
de organizarea timpului liber al tine
rilor. Am organizat întîlniri cu oa
meni de știință, activiști, cu scrii
tori. Am sondat preferințele tineri
lor pentru spectacolele de teatru 
Cinema etc. $i, săptăminal aproape, am

fost împreună la cinema, teatru, la spec
tacolele care le solicitau. Am vizitat 
muzeele Capitalei, am organizat excursii. 
Am mers pînă acolo că le-am procurat 
bilete și am mers în colectiv la meciu
rile de fotbal, box sau rugbi. Deși aces
tea par poate lucruri mărunte, sînt totuși 
deosebit de importante pentru formarea 
spiritului colectiv.

Să încercăm să tragem cîteva 
concluzii pe marginea acestei dis
cuții. De la început arătăm că

Obiectivul 
principal — 
cultivarea 

dragostei pentru 
muncă

(Urmare din pag. I)

tul de statut al cooperativei 
agricole de producție în care 
sînt înscrise drepturile și îndato
ririle țăranilor cooperatori. Ideile 
desprinse din Raportul prezentat 
rle tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., prevederile proiectului 
de statut constituie pentru noi 
adrese directe în organizarea 
muncii de educație pentru a 
forma la tineri acele trăsături 
care să conducă la respectarea 
statutului, a hotăririlor adunări
lor generale si ale consiliului de 
conducere. Noi avem din expe
riența proprie suficiente argu
mente ca să demonstrăm tineri
lor de ce este necesar să res
pecte disciplina în muncă, să 
muncească conștiincios la locul

s-a vorbit doar de o „latură" (așa cum 
a fost denumită de participanți) a disci
plinei socialiste a muncii. Ce arată 
experiența organizațiilor U.T.C. de Ia 
„Grivița roșie"? Pentru ca activitatea or
ganizațiilor U.T.C. să se soldeze cu re
zultate bune trebuie avute în vedere 
cel puțin următoarele cerințe:

• Activitatea să nu se desfășoare pe eta
pe, în salturi, ci să fie continuă. Organi
zațiile U.T.C. să nu scape din vedere nici

și în perioadele stabilite, ce în
seamnă pentru soarta producției 
o singură zi absentată de la lu
crările din campaniile agricole 
sau de la oricare alt sector de 
activitate.

Pentru a-i ajuta să-și sporeas
că contribuția la creșterea pro
ducției, prin efectuarea unor lu
crări de calitate și la timp, o 
atenție deosebită vom acorda 
îmbunătățirii continue a pregă
tirii profesionale prin cuprinde
rea lor la învățămîntul agrozoo
tehnic. Firește, nu ne vom li
mita doar la urmărirea partici
pării lor la cursuri. Ne propu
nem să folosim o varietate de 
forme la. care alături de studie
rea literaturii de specialitate, 
explicațiile la locul de muncă, 
demonstrațiile practice vor ocu
pa un loc important. In adună
rile generale, în consfătuirile de 
producție vom căuta să dezvol
tăm la tineri grija fată de păs
trarea avutului ohstesc, le vom 
stimula interesul, dorința în Ul
timă instanță, pentru creșterea 
și întărirea proprietății coopera
tivei, cale sigură de ridicare a 
bunăstării materiale a țăranilor 
cooperatori.

cea mai mică abatere. Să nu amîne rezol
varea nici uneia din problemele ridicate de 
activitatea tinerilor.

• Să nu fie o activitate generală, care 
nu. interesează pe nimeni, ci concretă. Ia 
obiect. Rezultate bune se obțin cînd se 
cunoaște bine fiecare caz în parte și, pe 
această bază, cînd se desfășoară o muncă 
diferențiată.

• în sfîrșit, în educarea tinerilor un rol 
important îl are buna organizare a timpu
lui lor liber.

Multiple 
posibilități pentru 

dezvoltarea 
economică
(Urmare din pag. I) 

în ultimii ani, cooperativa nb<. 
stră a acumulat în acest sens 
o experiență pozitivă. Așa, de 
exemplu, peste 80 la sută din 
suprafața arabilă a cooperativei 
este formată din terenuri nisipoa
se și în pantă. 500 de hectare 
sînt nisipuri zburătoare. Iată de 
ce, în această perioadă, unul din 
obiectivele principale ale organi
zării producției — așa cum pre
vede și proiectul noului statut — 
l-a constituit valorificarea aces
tor terenuri. Cu ajutorul specia
liștilor din cadrul Institutului a- 
gronomic Craiova, care au între
prins un studiu al plantărilor 
pe nisip, a fost întocmit un pro
iect al plantațiilor de pomi și 
viță de vie pe aceste terenuri. 
Recomandările specialiștilor pri
vind speciile de pomi pentru a-

ceste terenuri— căiți, piersici, vi
șini etc. — cît și metodele de 
plantare, întreținere, irigare și 
fertilizare ne-au fost de un mare 
ajutor. Proiectul întocmit preve
dea amenajarea unei livezi pe 
173 hectare și a unei vii pe 381 
hectare. Eforturile depuse de 
membrii cooperativei noastre în 
această direcție vor fi răsplătite 
cu prisosință de roadele bogate 
pe care le vom culege în urmă
torii ani. Chiar în acest an pe 
suprafețele cultivate cu viță de 
vie și intrate deja pe rod am ob
ținut venituri ce depășesc 8 000 
lei la hectar.

Dar aceasta este numai una 
din multiplele căi de valorificare 
superioară a pămînturilor. Anul 
acesta, 82 de hectare teren slab 
productiv a fost transformat în 
grădină legumicolă și 3 hectare 
în pepinieră viticolă. în plină 
desfășurare sînt acum lucrările de 
irigație pe primele 30 de hecta
re, din totalul de 500 de hectare 
pe care le vom iriga în următorii 
ani cu apă din balta Prilnetuluf.

Toate aoestea vor avea drept 
rezultat — așa cum prevede și 
proiectul noului statut — Crește
rea continuă a veniturilor coope
rativei noastre, întărirea ei econo- 
mico-organizatorică.
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dintre

ntrenarea tinerilor 
la realizarea sar
cinilor economice 
care s-au pus în 
fațâ gospodăriilor 
de stat, stațiunilor 
de mașini și trac
toare, cooperative
lor agricole de

producție a stat în centrul 
muncii politice desfășurate de 
organele și organizațiile U.T.C. 
din raionul Bujoru Terasarea 
în ultimii ani a 4 500 de hec
tare și plantarea lor cu viță 
de vie constituie unul din 
succesele de seamă înregistra
te de către unitățile agricole 
din raion. Acestuia i se adau
gă obținerea, an de an, a unor 
producții agricole animale și 
vegetale mai mari decît cele 
planificate.

Alături de vîrstnici, tinerii, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C., își aduc o valoroasă 
contribuție la succesele care se 
obțin. Conferința organizației 
raionale a U.T.C. a furnizat nu
meroase argumente în acest 
sens. Organizațiile U.T.C. din 
gospodăriile de stat MoscU, 
Balintești, Dealul Bujorului și 
Berești au organizat înaintea 
fiecărei campanii adunări gene
rale în care conducătorii gos
podăriilor au vorbit despre sar
cinile ce stau în fața unităților 
respective, a tinerilor. De fie
care dată, tinerii și-au luat an
gajamente concrete, au muncit 
cu multă dragoste pentru ca 
unitățile să obțină rezultate cît 
mai bune.

Succese de seamă — se arată 
în conferință — au înregistrat 
și tinerii din cooperativele a- 
gricolb Gănești, Roșcani, Vîr- 
lezi, Măcișen'i, Fîrțănești, Chi- 
raftei. Participarea activă a ti
nerilor la muncă — subliniau 
darea de seamă și discuțiile — 
este și rezultatul firesc al 
vității 
care 
desfășurat-o. Una 
mai eficace forme ale muncii 
politice folosite au constituit-o 
adunările generale. în multe or
ganizații U.T.C. a fost acordată 
o deosebită atenție atît pregă
tirii cît și desfășurării adună
rilor, în dezbaterea uteciștilor 
punîndu-se problemele speci
fice fiecărei organizații, ridicate 
de viața tinerilor și de activi
tatea productivă a unităților e- 
conornice. Asemenea adunări au 
contribuit la creșterea răspun
derii tinerilor față de îndatori
rile ce le revin, a atașamentu
lui lor pentru unitatea din care 
fac parte.

Totodată, darea de seamă și 
discuțiile purtate au scos în re
lief și anumite lipsuri care s-au 
manifestat în activitatea orga
nizației raionale U.T.C. La fie
care capitol darea de seamă 
preciza că în raion continuă să 
existe organizații cu activitate 
deficitară că experiența pozi
tivă nu a fost pretutindeni ge
neralizată. Au fost date ca 
exemplu organizațiile U.T.C. de 
la Rădești, Bujor și altele, 
unde în dezbaterea adunărilor 
generale nu întotdeauna au fost 
puse problemele cele mai im
portante. Pregătirea adunărilor 
fiind înlocuită cu improvizația 
de moment, acestea s-au desfă
șurat formal și nu au stîrnit 
interesul tinerilor. Au fost apoi 
și cazuri cînd, datorită acelo- C. SLAVIC

Dilemă in tata tablei de șah

I. SA VA
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Eisenstein un maestruNoi sate electrificate

PITEȘTI (de la coresponden 
tul ildstru)

în satele și comunele regiunii 
Argeș lumina electrică pătrunde 
tot nlai mult. în prezent se lu
crează la instalarea liniei electri
ce pe ulițele ultimelor comune 
planificate să fie electrificate în 
acest an. S-au terminat deja lu- 

rași cauze, adunările generale 
nu s-au ținut perioade îndelun
gate. în brigăzile întîi, de la 
cooperativa agricolă Bujoru, 
întîi și a doua din Smulți, a 
patra și a șaptea de la Vinde- 
rei, nu s-au ținut adunări ge
nerale cîte 6—7 luni. De ase
menea, activitățile pe care le-au 
inițiat multe organizații U.T.C. 
nu au avut întotdeauna un ca
racter diferențiat, specific fie
cărei categorii de tineri, avînd 
în vedere problemele specifice 
care se ridică în munca cu ti
nerii de 18 ani, cu tinerii că
sătoriți, sau cu fetele.

în conferință s-a subliniat, și 
pe bună dreptate, că aceste 
lipsuri nu sînt străine de defi
ciențele care au existat în sti
lul de muncă al vechiului or
gan. Au fost cazuri cînd hotă- 
rîrile bune adoptate în plena
rele comitetului raional și în 
ședințele de birou, nu au mai 
fost urmărite cu grijă, nu au 
fost întreprinse măsuri care să 
ducă la îndeplinirea lor. De 
pildă, în perioada analizată de 
conferință, activitatea organiza
țiilor U.T.C. din școli a făcut o-

însemnări de la
Conferința 

organizației raionale
U. T. C. Bujoru

biectul a opt ședințe de birou. 
Dacă ne vom duce la arhiva 
comitetului raional U.T.C. vom 
găsi, cu siguranță, măsuri bune 
privind contribuția pe care tre
buie să și-o aducă organizațiile 
U.T.C. la îmbunătățirea proce
sului de instruire practică a ce
lor 195 de uteciști de la Școala 
profesională de mecanici agri
coli — ca să nu dăm decît un 
exemplu. Cu toate acestea, co
mitetul raional, organizațiile 
U.T.C. din școală și din stațiu
nile de mașini și tractoare nu 
s-au ocupat concret de această 
problemă, și în special de uce
nicii din anii al doilea și al 
treilea. Și era necesar să se o- 
cupe. Elevii-mecanizatori care 
fac practică la S.M.T. Chiraf- 
tei și Berești, în loc să-și de- 
săvîrșească procesul de instru
ire sînt puși să îndeplinească 
diferite munci necalificate.

Cauza principală a acestor 
lipsuri trebuie căutată în slaba 
muncă de îndrumare și control 
pe care au practicat-o în unele 
perioade, biroul comitetului ra
ional, instructorii. Nu li s-ar 
putea reproșa acestor tovarăși 
că nu merg pe teren. Dimpo
trivă. Ceea ce li se reproșează 
este faptul că au trecut în fugă 
prin organizații, iar controlul 
făcut a fost uneori birocratic, 
reducîndu-se, de multe ori, doar 
la verificarea unor hîrtii. Dacă 
secretarii și ceilalți membri al 
biroului comitetului raional ar 
fi manifestat mai multă exi
gență față de modul în care 
sînt îndeplinite sarcinile, dacă 
critica și autocritica ar fi fost 
cu mai multă seriozitate folo
site, numeroase din aceste lip
suri ar fi fost evitate. S-au în- 
tîlnit cazuri însă cînd, dimpotri- 

crările de electrificare în satele 
Glîmbocata-Deâl, Govora-Buleta, 
Turcești-Mateești, iar în alte 5 
localități lucrările se apropie de 
sfîrșit. Prin racordarea la siste
mul energetic național a încă 56 
de sate numărul satelor electri
ficate pe regiune s-au ridicat la 
cifra de 600.

activiștii comite- 
secretarii să-și 

mai mare parte a 
organizații, între

organizație, să se 
împreună asupra 

cer re-

vă, s-a manifestat tendința 
cocoloșire a lipsurilor. Așa 
explică și ieșirea neprincipială 
a unui tovarăș în plină confe
rință. în timp ce Natalia Hogaș 
de la Drăgușeni îl critica pe 
primul secretar, tovarășul Ghe- 
orghe Nicolae, pentru că după 
un control de „cinci minute" 
o critica pe nedrept, un mem
bru al fostului birou, Stoica 
Pricop, a sărit în apărarea pri
mului secretar. Or, este drep
tul fiecăruia, este o obligație 
elementară chiar, ca fiecare 
utecist să-și spună părerea în 
problemele care interesează or
ganizația și care-1 interesează 
pe el însuși. Fiecare trebuie să 
discute cu argumente, nu cu 
apostrofări. Este bine, de aceea 
că tovarășul Constantin Stoica, 
secretar al Comitetului regional 
Galați al U.T.C. a clarificat just 
și pe loc problema, cerînd ca 
în discuții să se respecte spi
ritul unei dezbateri sincere, 
deschise, spirit care a caracte
rizat de altfel întreaga confe
rință.

Ce trebuie să se facă, cum 
să se procedeze pe viitor ? In 
primul rînd 
tului raional, 
petreacă cea 
timpului în 
tineri. Aceasta le va permite să 
afle părerile tinerilor și ale ca
drelor de 
sfătuiască 
problemelor care se 
zolvate, precum și asupra mo
dului cum trebuie să se proce
deze. Pe de altă parte, acest 
contact permanent al biroului și 
al activiștilor comitetului raio
nal cu viața va da posibilita
tea să fie cunoscută profund 
activitatea tinerilor și a orga
nizațiilor U.T.C. și, implicit să 
se asigure o îndrumare com
petentă, eficientă. Procedînd 
astfel, biroul comitetului raio
nal va putea să aibă o pers
pectivă clară și concretă a ac
tivității sale. De asemenea, 
noul birou va trebui să urmă
rească cu mai multă atenție tra
ducerea în viață a propriilor 
hotărîri, membrii săi și instruc
torii să-și petreacă o bună 
parte din timp în primul rînd 
în organizațiile U.T.C. din acele 
cooperative agricole de pro
ducție care au mai mare nevoie 
de ajutor și

Planul de 
este bogat și 
rile sale vor 
rea întregii mase de 
înfăptuirea sarcinilor pe 
partidul le pune în fața unită
ților agricole socialiste din ra
ion. Pentru ca acestea să prin
dă viață se cere însă îmbunătă
țit atît stilul de muncă al co
mitetului raional, al tuturor ac
tiviștilor săi, cît și al activiști
lor comitetului regional. In pe
rioada la care s-a referit con
ferința, în raionul Bujoru au 
venit numeroși activiști ai 
Comitetului regional U.T.C. E- 
vident că dacă acești tovarăși 
ar fi muncit cu aceeași atenție 
și exigență, dacă ar fi contro
lat și îndrumat zi de zi, con
cret activitatea biroului comi
tetului raional, numeroase din 
lipsurile relevate în conferință 
ar fi fost la timp evitate. Este 
tocmai ceea ce li se cere, ace
lorași tovarăși, de aici înainte.

îndrumare. 
măsuri 
concret, 
permite

adoptate 
Prevede- 
antrena- 
tineri la 

care

Lu foarfecele de montaj 
prin kilometri de peliculă

ine ar fi putut 
bănui că adoles
centul acela e- 
motiv care se în
scria în toamna 
anului 1916 la 
Institutul de in
gineri civili din 
Petrograd avea

să revoluționeze (da, acesta este 
cuvîntul) arta cinematografică P 
Prin Griffith filmul ajunsese la 
maturitate artistică (1915 : Naște
rea unei națiuni; 1916 : „Into
leranță") părăsise definitiv bară
cile de curiozități din bîlciuri în 
timp ce marile săli de proiecție 
deveniseră un fenomen obișnuit 
în orașele tuturor continentelor, 
li mai lipsea însă cinematogra
fului tema majoră, marile idea
luri ale omenirii. Aceasta avea 
s-o facă cinematografia sovietică 
născută în zilele lui Octombrie și 
ale luptei împotriva contrarevolu
ției, Georges Sadoul își intitulează 
un capitol din a sa cunoscută isto
rie a cinematografului „Explozia 
sovietică". Un loc de frunte în 
această explozie artistică (care 
poate fi numită la fel de bine re
voluție artistică) îl ocupă și Ser- 
ghei Eisenstein care în primele

Personaj principal: prezentul
Din nou Se intilnesc pe scenă mesagerii talentului, tinereții, 

sensibilității, mișcării artistice de amatori din țara noastră. Festi
valul teatrului de amatori care poartă numele lui I. L. Caragiale 
a Început. Pe trei scene (sala teatrului C. C. S., sala liceului 
„Nicolae Bălcescu" și sala Casei de cultură al raionului „16 Fe
bruarie") peste 2 000 de artiști amaloti și-au dat intilnire în 
această Întrecere.

Ieri, au cunoscut luminile rampei și bineînțeles, emoțiile con
cursului formațiile din regiunea București. Au fost mdi întîi solii 
Bărăganului, formația casei de cultură din Fetești a prezentat mon
tajul literar muzical „Cimpia soarelui". Metaforă a belșugului și 
a luminii, priveliște a cimpiilor nesfirșite, scena S-a transformat 
Intr-o cintare a pămintului și oamenilor, aducind sub soarele 
palid de decembrie, tălăzuirea fierbinte a grinelor și larga desfă
șurare a Dunării.

Au venit la rampă ca intr-o Înlănțuire 
„Meșterii pămintului“ — tractoriștii din 

lexandria. Tinerii cu fețele ar
se de viaturile Bărăganului, 
după ce au brăzdat ogoarele 
pină în ultimele săptămini.

Constructorii de nave din Ol
tenița au adus pe scena festi
valului, piesa in trei acte „A- 
cuzarea apără“ de Ștefan Ber- 
ciu, pe care au jucat-o de 
mai multe ori la clubul Șantie
rului naval, in comunele din 
împrejurimile orașului. Dincolo 
de unele stingăcii datorate poa
te și emoțiilor întrecerii, ar
tiștii amatori din Oltenița au 
jucat cu autenticitate și dărui
re, cu acea pasiune cu care 
ne-au obișnuit marile întreceri 
artistice ale amatorilor.

In acest caleidoscop plin de 
fantezie, divers și colorat, n-ar

ȘCOALĂ NOUĂ
Și-a deschis cursurile în Ca

ransebeș o școală nouă, care 
pregătește cadre medii sanitare, 
asistenți medicali. Școala func
ționează pe lingă spitalul unifi
cat de adulți din localitate. Ele
vii recrutați dintre absolvenți ai 
liceelor își petrec o bună parte 
din timp în incinta spitalului 
unde își desfășoară lucrările 
practice. Au fost asigurate la
boratoare cu bogată aparatu
ră medicală și cadre didactice 
bine pregătite profesional.

CHERBĂ BENONE 
corespondent voluntar

zile ale revoluției părăsește școa
la de arhitectură și se înrolează 
in rîndurile Armatei Roșii. Luptă 
pe fronturile Retrogradului, con
struiește fortificații (era doar stu
dent arhitect I) ia Narva și pe 
rîul Luga, desenează afișe, după 
care este trimis la Moscova să 
studieze orientalistică. Prin 1920 
începe apropierea sa de teatru, 
Debutul teatral al lui Eisenstein 

este însă viciat de proletcultism. 
Declarația sa din 1920 că stu
diază teatrul pentru a-l putea 
apoi distruge nu trebuie luată 
numai ca o replică teribilistă ex
plicabilă în contextul concepțiilor 
proletcultiste dominante atunci în 
rîndurile unora din oamenii de 
artă sovietici, ci și ca o concepție 
ale cărei urmări se vor răzbuna 
adeseori în cariera sa artistică.

Odată cu realizarea primului 
film („Greva"), Eisenstein rupe 
formal cu proletcultismul. Începe 

firească, simbolică, 
Birceni, raionul A-

RECITAL SCOLAR
în bogata agendă muzicală a .ul

timelor zile, recitalul anunțat de 
Liceul de muzică nr. 1 în sala Stu
dioului Conservatorului, părea la 
prima vedere o manifestare obiș
nuită, similară zecilor de concerte 
școlărești, organizate în anii din 
urmă.

La clteva minute de la ridicarea 
cortinei, iiecare spectator avea 
însă certitudinea că participă la 
o manifestare de linută. Progra- 
mină primul recital experimental 
in noul an școlar, liceul bucureș- 
tean se prezenta, se pare, cu doi 
dintre cei mai dotaji dintre elevii 
săi : pianista Anca Ștefănescu șl 
violoncelistul Valentin Hîrsu. A- 
bordarea unui vast repertoriu so
listic apartinînd celor mai diferite 
epoci ale istoriei muzicii (A. Ște
fănescu a interpretat o Sonată de 
Scarlatti, Sonata op. 10 nr. 1 de 
Beethoven, piese de mare dificul
tate de Mendelssohn-Bartholdy, 
Jota, Ibert), scrutarea adîncă a 
mesajului muzical, o remarcabilă 
stăpinire a tehnicii instrumentale, 
caracterizau arta Interpretativă a 
celor doi protagoniști ai recitalu-. 
Iui.

Revelafia matineului muzical a 
fost însă, fără îndoială, Valentin 
Hîrsu, care ne-a conturat de-a Iun-

o epocă de căutări și studiu asu
pra moștenirii artistice lăsate de 
înaintași. „Greva" era în intenția 
lui Eisenstein prima parte a u- 
nei fresce cinematografice revo
luționare intitulată „Spre dicta
tura proletariatului" rămasă însă 
neterminată.

„Crucișătorul Potemkin" a fost 
realizat în 1925 tot cu operatorul 
Eduard Tisse și tot ou Alexan- 

drov ca asistent. Despre acest 
film s-a scris o întreagă biblio
tecă. In „Crucișătorul Potemkin" 
Eisenstein nu numai că își defi
nitivează stilul și personalitatea, 
dar îmbogățește arta filmului cu 
noi mijloace de expresie. Era 
pentru prima oară cînd pelicula 
aducea pe ecran un mesaj însu- 
flețitor, exprimat printr-o compo
ziție dramaturgiei clară, echili
brată, printr-un montaj ăl cărui 
ritm eră dozat aproape farma
ceutic, în care metaforele erau

trebui să uilăm acel spectacol de gingășii și sensibilitate in
terpretat de formația Spitalului din comuna Grădinari, raionul 
Videle. Asistente și surori de caritate, au reluat cunoscuta po
veste a Iui Ion Creangă „Capra cu trei iezi", însuflețind cele
brele personagii intruchipate in imaginea de basm a teatrului 
de păpuși. In sală se alia juriul de specialitate. Dar tinerii niî- 
nuitori și interpreți se adresau copiilor printre care adeseori s-au 
numărat și micuții lor spectatori.

După prima zi s-ar putea alirma că personajul principal al 
acestui mare spectacol este prezentul. Ceferiștii din Fetești au 
dăruit, însă, pe scena teatrului C.C.S. încă o dimensiune : aceea 
a viitorului. „Noi vom trăi in veacurile toate" s-a intitulat mon
tajul literar muzical al Clubului C.F.R., (fotografia de mai sus 
reprezintă un aspect din acest montaj), ilustrind perspectiva lu
minoasă a vieții și a muncii, orizont ce se deschide larg, hăr
nicia și forța de dăruire a comuniștilor.

VIORICA GRIGORESCU

de recital dimensiu- 
valoros talent muzi-

gul unei ore 
nile unui 
cal, a unei reale naturi solistice.

Mai elocvente însă decît orice 
încercări de subliniere a modali
tății de prezentare a pieselor in
cluse în atișul concertului, ni se 
par clteva dintre judecățile de va-

CARNET
MUZICAL

loare pe care ni le-a împărtășit la 
clteva ore de la Încheierea concer
tului, reputatul nostru artist RADU 
ALDULESCU, unanim socotit unul 
dintre 
peni :

Am 
lui V.
ristenjă ale literaturii violonceliste 
pe care le-a inclus în repertoriu. 
Recitalul a fost o excelentă carte

marii violonceliști euro-

ascultat cu bucurie evoluția 
Hîrsu în cele 4 piese de re-

create din însăși substanța 
idei a filmului. Chaplin îl de
clară „cel mai bun film din lume". 
Academia cinematografică ameri
cană îl califică cel mai bun film 
al anului. La expoziția artistică 
de la Paris, filmul obține „su- 
per-grand prix". După ce au vă
zut filmul, marinarii de pe vapo
rul olandez „Cele 7 provincii" se 
răscoală împotriva samavolnicii
lor comandanților! Și azi „Cru
cișătorul Potemkin" se menține 
cap de afiș în cinematecile lu
mii, figurînd printre cele mai 
bune 10 filme create în istoria 
cinematografului. Următorul film 
al lui Eisenstein, „Octombrie", 
reia procedeele folosite anterior, 
dar filmul suferă din pricina lip
sei de subiect dramatic și a eroi

lor neindividualizați. Faptul că 
Eisenstein disprețuiește în această 
etapă aportul actoricesc înlocuin- 
du-l cu „tipaje" (oameni de pe 
stradă care au o înfățișare fizică 
potrivită rolului respectiv) handi
capează reușita acestei pelioule 
care aduce totuși pe ecran pato

sul maselor în revoluție „Linia 
generală" se înscrie pe același 
plan. Cu toată inventivitatea re
gizorală, filmul apare schematic.

In 1928, Eisenstein pornește 
într-o lungă călătorie de studii 

de vizită nu numai a prolundei 
sale muzicalități, ci și a seriozită
ții, sirguinței cu care muncește, a 
receptivității sale în fata sfaturilor 
profesorilor.

La cei 17—18 ani ai săi, Valen
tin Hîrsu dovedește a fi un real 
talent muzical, stăpin al unei fru
moase sonorități, al unui ton sus
ținut și cald, al unei tehnici care-i 
permit un remarcabil echilibru de 
sonorități. Piesele Incluse în reper
toriu o Suită de Bacii, o Sonată de 
Bocherini, Tarantella lui Popper, — 
au fost tălmăcite cu o remarcabi
lă Înțelegere a diferentelor stilisti
ce, cu o căldură, siguranță, dega
jare caracteristică unul artist de 
talent.

Valentin Hîrsu și-a luat de ase
menea dificila sarcină de a pre
zenta în primă audiție o minu
nată piesă românească — recen
ta Sonată pentru violoncel-solo, a 
lui A. Mendelsohn — o lucrare 
cu mari probleme de tehnică, pe 
care tînărul violoncelist și-a însu
șit-o intr-un timp record.

Au fost manifestate desigur 
cadrul recitalului o serie de 
perfecțiuni tehnice, care reclamă în 
primul rind procurarea de către 
școală a unui instrument mai bun, 
absolut necesar unui tînăr în pli
nă evoluție — iar în al doilea rind 
rezolvarea 
de tehnica 
studiu mai 
nerea unei 
muzicale.

Esențial este insă faptul că Va
lentin Hîrsu a trecut cu succes un 
dificil examen in fala publicului 
(„examen" care trebuie repetat în 
incinta sau în afara școlii, cit mai 
des), că profesorii Liceului de mu
zică nr. 1 vor pune în curlnd la 
dispoziția vieții noastre muzicale 
un violoncelist de talent, a cărui 
evoluție o așteptăm cu interes.

în 
im-

unor probleme legate 
mlinii drepte, de un 
insistent pentru obli- 
game variate de culori

Brigada condusă de Alexan
drina Borta din secția ring 
de la Filatura Românească 
de bumbac din Capitală, e- 
vidențiată în întrecerea so
cialistă, a depășit în acest 
an planul cu peste 15 000 kg 
fire finite și a obținut o de
pășire a planului de calitate 

cu 1,3 la sută.

peste hotare însoțit de colabo
ratorii săi Tisse și Alexandrov. 
Primul popas e la Paris, unde 
realizează împreună cu aceștia 
„Romanță sentimentală". De aici 
trec oceanul, la Hollywood, dar 
nici unul din proiectele lui Ei
senstein nu se va împlini („Răz
boiul lumilor" — după WeUs ; 
„Napoleonul Negru" o evocare a 
vieții consulului negru Toussaint 
Louverture; „O tragedie ameri
cană" — după Dreiser); ele se 
vor lovi de opoziția producăto
rilor americani, speriați de ener
gia revoluționară a „regizorului 
roșu". Nici filmul „Trăiască Mexi
cul" nu-l va termina. Materialul 
filmat în Mexic de Eisenstein, 
Alexandrov și Tisse va fi montat 
în 1932 de Sol Lesser cu titlul

„Furtună deasupra Mexicului“ și 
în 1939 de Mary Seton cu titlul 
„Time în the Sun" („Timp în soa
re", filme care nu reflectă decît 
foarte de departe intențiile lui 
Eisenstein. (Fotografia filmului 
realizată de Tisse cu acest prilej 
a inspirat generații de-a rîndul 
de operatori printre care cel mdi 
bine și-a înțeles și continuat ma
estrul mexicanul Figueroă).

După anii aceștia de nereușite 
și eșecuri, Eisenstein dă la Iveală 
din nou o operă pe dimensiunea 

0 soluție 
de cinci minute 
după opt luni 

de gîndire
Toată încurcătura a venit de 

la o hîrtie. Nu era ea chiar 
simplă, deoarece avea două 
semnături și o ștampilă a sfa
tului popular al comunei Peș- 
tișani, raionul Gorj: „se va re
ține tovarășului Gh. Stoichin și 
ni se va vira suma de lei 605, 
reprezentînd costul unor lucrări 
de electrificare a locuinței..."

Prompt, serviciul financiar a 
reținut tovarășului Stoichin su
ma de mai sus. Datoria-i dato
rie, așa că salariatul nu a avut 
nimic de obiectat.

Dar, după două luni, o altă 
adresă, de data aceasta a sfatu
lui popular comunal Bîlta, raio
nul Gorj, solicita să se rețină... 
tot lui Gh. Stoichin, suma de 
430 lei pentru același motiv. Cel 
în cauză, bineînțeles nu a mai 
fost de acord. Ce l-au sfătuit to
varășii de la serviciul financiar 
al Exploatării miniere Lupeni: 
„Mergi dumneata la Bîlta și vezi 
care e situația". Și a plecat omul 
cu primul tren acolo de unde-i 
venea ultima adresă, înarmat cu 
o hîrtie care arăta negru pe alb 
că i-au fost reținuți 605 lei. Cei 
de la sfat însă recunoșteau că au 
trimis o singură adresă (nu

Pe urmele 
scrisorilor 

nepublicate

două) pentru suma de lei 430. 
Tovarășii de la sfatul popular 
au avut și ei o propunere: 
„Mergi dumneata la Bancă și vezi 
al oui e contul prin care s-au 
trimis banii".

Ce se întîmplase ? La Exploa
tarea minieră Lupeni mai lu
crează un Gh. Stoichin, de fel 
din Peștișani, raionul Gorj. Ser
viciul financiar al Exploatării 
miniere a reținut lui Stoichin din 
Bîlta și prima sumă și a doua și 
le-au trimis tot pe aceeași adre
să, adică la Peștișani.

Pe bună dreptate, primul 
Stoichin, cel din Bîlta, și-a ex
primat nemulțumirea. Atunci, 
serviciul financiar a încercat să 
se reabiliteze. Cum ? Simplu . a 
înștiințat sfatul popular din co
muna Peștișani că. pe baza 
adresei nr. 672 a sfatului popu
lar Bîlta, banii au fost trimiși 
greșit la Peștișani". In concluzie 
se arată : „Vă rugăm, să ne res- 
tituiți banii care nu vă aparțin".

Cei din Peștișani însă, au tă
cut.

Șeful serviciului financiar al 
Exploatării miniere Lupeni a 
propus o măsură dras‘ ': Re
venire la adresă. Se e. că din 
nou eroarea făcută, iar conclu
zia de data aceasta este tare: 
„In caz că nu luați nici o mă
sură, urmează ca din reținerile 
ce le facem în favoarea d-voa- 
stră să vă oprim suma de 
430 lei"

De la Peștișani nu a sosit însă 
nici un răspuns.

Sesizată de această situație, 
redacția s-a adresat Exploatării 
miniere din Lupeni. Răspunsul 
primit e semnat de contabilul șef.

In traducere exactă cele ce 
ni se spun sună cam așa : Ori 
să trimită sfatul popular al co
munei Peștișani banii (și atunci 
e bine,) ori, dacă nu, suma va 
fi imputată celor vinovațî de 
greșeala comisă și va fi expe
diată reclamantului, (ceea ce ar 
fi mai bine).

Vasăzică, pentru o asemenea 
concluzie a fost nevoie nu mai 
puțin de 8 luni și citeva zile.

Cea mai bună măsură ar fi 
însă următoarea: cine a în
curcat-o s-o descurce, și asta cit 
mai repede. Pe tînărul nostru 
nu-l interesează nici adresele, 
nici revenirile și nici revenirile 
la reveniri.

Să sperăm că nu va fi nevoie 
să mai revenim și noi.

N. GHEORGHE
C. NICOLAE

sa reală („Alexandr Nevski" 
1939). „Tema filmului este pa
triotismul" — spunea Eisenstein. 
Marea importanță a acestui film 
în creația lui Eisenstein este în
țelegerea de către regizor a ma
relui rol pe care îl are actorul 
în reușita unei opere cinemato
grafice. Eisenstein pune la bătaie 
întreaga sa capacitate artistică, își 
perfecționează mijloacele de pu
nere în scenă, construiește deco
ruri de o mare forță de sugestie.

In primii ani ai celui de-al 
doilea război mondial, începe 
filmul „Ivan cel groaznic", con
ceput ca o grandioasă trilogie 
dar nu termină decît două părți. 
Talentul de desenator al lui Ei
senstein, geniul său compozițio
nal și arhitectonic se dezvăluie 
în mulțimea desenelor după care 
au fost realizate cadrele filmului. 
Aproape fiecare fotografie a a- 
cestui film este o operă plastică 
realizată după toate regulile 
compoziției clasice. Realizarea 
părții a treia a filmului și refa
cerile pe care intenționa să le o- 
pereze asupra părții a doua vor 
fi însă oprite de moartea sa pre
matură la 11 februarie 1948. Du
pă o viață închinată în întregi
me artei filmului, după ce a dat 
omenirii o operă durabilă, Ser- 
ghei Eisenstein este unul din pu
ținii cineaști ai lumii al căror 
nume s-a instalat pentru eterni
tate în panteonul celei de a șap
tea arte.

ATANASIE TOMA



Lucrările Piata comună
inminate unor

bate pasulpersonalități britanice
pe loc

consideră că

de amestec 
treburile in-

Tragedia poporului 
constituie un alt e- 

politicii 
Unite în

universității din Colorado

VIETNAMUL DE SUD. 
levii unei școli elementare 
dintr-o zonă eliberată a 
provinciei Quang Nam, în 

curtea școliiscut

Distincții romanești? ■>

cțiunile mereu mai numeroase, 
tineretului american împotriva inter
venției agresive a Statelor Unite în 
Vietnam, au dat naștere unei ade
vărate literaturi care consemnează 
formele variate, originale de desfă
șurare a acestor acțiuni. De la tipul 
studentului apolitic, amator doar de 
basse-ball și aventuri galante, așa 

cum a încercat să-l prezinte timp de ani de zile 
pe tînărul american, filmul și romanul, s-a ajuns 
astăzi, prin logica faptelor, la figura tînărului 
care începe să participe activ la viața politică a 
țării. în acest sens sînt revelatorii însemnările 
studentului francez, André Jean, care își împăr
tășește impresiile dintr-o călătorie în Statele 
Unite, în revista pariziană „France Nouvelle“.

„Am petrecut mai mult de două luni în Statele 
Unite, unde credeam că nu voi descoperi aspecte 
interesante în afară de cele de ordin turistic, că 
entuziasmul nu-mi va fi solicitat în afara ama
bilității americanilor, a frumuseții țării și a în
drăznelii în arhitectură. Dar entuziasm am re
simțit și într-o seară la Boulder, orășel la poalele 
Munților Stîncoși, situat la peste 1 500 de kilo
metri de New York și de Los Angelos, de Atlan
tic și de Pacific. Orășelul este ocupat în mare 
parte de complexul studențesc al Universității 
din Colorado. Ceea ce face să se nască contrastul 
între calmul micilor case albe, tipice provinciei 
americane, și atmosfera studențească, veselă și... 
muzicală", scrie studentul francez.

în continuare André Jean arată că într-o seară 
a fost invitat să participe la un „teach-in“ în le
gătură cu problema vietnameză.

Dar ce înseamnă „teach-in“ ? In traducere li
terară, ședință de învățămînt sau de informare. 
Și într-adevăr, arată studentul francez, el „a în
vățat“ foarte multe la adunarea de la Boulder 
asupra poziției unor pături ale tineretului ame
rican în problema vietnameză. „Asistența era în 
efervescență, cele 3 000 de locuri ale auditoriu
lui s-au ocupat foarte repede. Expunerea cuprin
dea trei puncte : politica latino-americană a 
S.U.A., cu referiri speciale la Republica Domini
cană ; politica în sud-estul Asiei, în special în 
Vietnam și modul cum presa oglindește politica 
internațională. La fiecare problemă urmau să ia 
cuvîntul diferiți oratori. Un singur nume revenea 
de trei ori, acel al lui John E. Horner, din biroul 
pentru afaceri politice și trimis special al Depar
tamentului de Stat. É deci sigur că guvernul 
acordă atenție acestor „teach-in", sau cel puțin 
le recunoaște importanța pentru a delega aici 
pe un reprezentant al său. La intrarea în clădi
re erau distribuite manifeste și articole care pur
tau astfel de titluri : „Noi ne înjosim în Viet
nam" ; „Cum francezii s-au retras din Viet
nam ?...“.

Dezbaterile erau prevăzute să se desfășoare de 
la ora 7 seara pînă la 2 dimineața. Primul orator 
a fost un profesor de la Universitatea din Stan
ford, una din cele mai „la modă" universități 
de pe coasta californiană : „Am demisionat de la 
Institutul latino-american unde este imposibil să 
lucrez în mod democratic. Pe de altă parte noi 
încurajăm loviturile de stat militare în America 
Latină, lovind astfel în forțele democratice".

A urcat apoi la tribună delegatul guverna
mental. El a vorbit despre instabilitatea care 
domnește în America Latină. I-a replicat imediat 
Byron Johnson, profesor la Universitatea din Co
lorado, care a arătat că „America Latină trebuie 
să reziste tuturor intervențiilor exterioare, în spe
cial celor americane". Același profesor a spus că 
„Alianța pentru progres" este de o incompetență 
totală.

Urmează chestiunile puse de studenți. S-a fă
cut de-acum ora 10 seara. Șirul discursurilor este 
reluat de directorul „Centrului pentru studiul 
politicii militare străine“ de la Universitatea din 
Chicago. Numele său este binecunoscut printre 
studenți, deoarece el a participat la numeroase 
adunări. E vorba de Hans Morghentau. El vor
bește clar și violent, nereținîndu-și indignarea : 
„Războiul din Vietnam este imoral și injust. Gu
vernul își bazează politica sa pe mituri și nu pe 
fapte. Este cert în momentul de față că 90 la 
sută din armele Vietcongului sînt americane. 
Acest război nu poate fi cîștigat".

Spre ora trei dimineața, fiecare s-a dus spre 
camera lui. Poate mulți vor reflecta la cele discu
tate. Eram gata să manifestez un entuziasm care 
pùtea părea disproporționat, scrie André Jean. 
Cu toate acestea, chiar fără a socoti influența pe 
care o astfel de adunare poate s-o aibă, este în 
orice caz un fapt pozitiv că acești profesori sînt 
ferm deciși să se exprime public, că acești stu
denți, care vin în număr atît de mare, sînt dor
nici să știe ce se petrece, să-și facă o opinie, alta 
decît cea din ziare. Există în fine aceste „teach- 
in“ care au avut loc și care trebuie să aibă loc 
din ce în ce mai frecvent. Adunarea nocturnă 
de la Boulder, departe de a se limita pur și sim
plu la o informare, s-a dovedit o manifestație de 
protest, conchide studentul francez.

P. NICOARA

In Comitetul Politic al Adu
nării Generale au continuat dez
baterile asupra problemei „inad- 
misibilității intervenției în trebu
rile interne ale altor state“. în 
cuvîntarea rostită, reprezentantul 
permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Miliail Ha- 
șeganu, a declarat că „reafirma
rea principiului neintervenției 
printr-o declarație de felul celei 
propuse de delegația sovietică ar 
constitui o Contribuție prețioasă 
la înfăptuirea scopului primor
dial al O.N.U. — consolidarea 
păcii și securității internaționale“. 
Uneori, a spus reprezentantul 
român, se încearcă justificarea 
actelor de intervenție, invocîn- 
du-se așa-numitele „interese ma
jore“ de securitate sau chiar 
preocupări de ordin umanitar.

Ca exemplu flagrant în acest 
sens este agresiunea Statelor 
Unite împotriva poporului vietna
mez, care constituie o încălcare 
gravă a principiilor fundamenta
le ale dreptului internațional.

Poporul și guvernul român, a 
subliniat Mihail Hașeganu, au 
condamnat în repetate rînduri

• AGENȚIA B.T.A. transmite că la 10 decembrie 
a fost semnat la 
Bulgaria și Italia 
acord comercial 
mărfuri între cele
parație cu anul 1965.

Sofia acordul comercial între 
pe perioada 1966—1969. Noul 

prevede sporirea schimbului de 
două țări cu 20 la sută în com-

© TASS transmite că în cursul lunii ianuarie a 
anului viitor o delegație de partid și guvernamen
tală sovietică condusă de Leonid Brejnev va tace 
o vizită oficială de prietenie în R.P. Mongolă, la 
invitația C.C. al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și a consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole.

• DUPĂ CUM transmite agenția TASS, la 10 de
cembrie în Uniunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial ,,Cosmos-99". La bordul satelitului se 
află aparatură științifică destinată cercetării spațiu
lui cosmic.

Parametri orbitei satelitului ,,Cosmos-99“ sînt: 
perioada inițială de rotație — 89,6 minute ; depăr
tarea maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) 
—- 320 kilometri ; depărtarea minimă de suprafața 
Pămîntului (la perigeu) — 199 kilometri ; înclina
rea orbitei — 65 grade.

0 AGENȚIA TASS transmite că la 10 decembrie, 
Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a înmînat lui Anastas 
Mikoian Ordinul „Lenin" cu prilejul împlinirii a 
70 de ani și pentru marile merite față de P.C.U.S. 
șl statul sovietic.

© ÎN anul școlar 1965—1966 s-a deschis la Var- 
na un institut de turism internațional cu o durată 
de studii de doi ani. El pregătește responsabili de 
hoteluri și restaurante, ghizi, administratori. Cursan- 
tii vor studia probleme de economie, geografie, isto
rie, arheologie, de organizare a turismului și două 
limbi occidentale.

© LA 9 decembrie, delegația militară sovietică 
condusă de mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., 
care face o vizită în R.A.U., a fost primită de 
președintele Gamal Abdel Nasser. Din partea egip
teană la întîlnire au participat și mareșalul Abdel 
Hakim Amer, prim-vicepreședinte al Republicii, și 
general-locotenent Mohamed Fawzy, șeful Statului 
Major al Forțelor Armate ale R.A.U.

în aceeași zi delegația militară sovietică a plecat 
spre patrie.

• DISCUL de aur primit ca premiu de către cu
noscutul cvartet vocal englez „Bpatles' a fost fu
rat joi de Ia locuința unuia dintre el. Discul a 
fost primit de aceștia ca distincție pentru a marca 
vînzarea unui milion de discuri cu cîntecul „A 
hard day’s night" (Seara unei zile grele).

® AHMED MAHDI, ministrul de interne al Su
danului, a ordonat vineri punerea imediată în a- 
plicare a legii cu privire Ia interzicerea Partidului 
comunist. El a cerut închiderea birourilor și loca
lurilor Partidului 
tuturor bunurilor 
tipografiilor.

Corespondentul 
tează, de asemenea, că administrațiile 
polițienești locale au primit ordinul de 
veghea îndeaproape pe toți comuniștii.

• POTRIVIT unei statistici în Olanda 
de persoane care au depășit vîrsta de 100 de ani. 
Raportat Ia numărul populației, aceasta înseamnă 
un locuitor de peste 100 de ani Ia 100.000 de cetă
țeni. Cea mai mare parte dintre aceste persoane 
trăiesc în mediul rural, mai 
Frisa, Groningue și Zelanda.

® OMUL cel mai înalt din 
zambic în districtul Gaza. El

comunist, precum și coniiscarea 
acestuia, inclusiv a ziarelor și

agenției FRANCE PRESSE rela- 
și forțele 
a-i supra-

există 120

ales în provinciile

lume trăiește în Mo- 
măsoară 2,38 metri.

Pe scurt

Noi membri nepermanenți
in Consiliul de Securitate

Ședința de vineri dimineața a 
Adunării Generale a fost con-a

sacrată alegerii unor noi mem
bri nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate. Pe lîngă comple
tarea celor trei locuri, care ră- 
mîn vacante, ca urmare a expi
rării la 31 decembrie a manda
telor Boliviei, Coastei de Fildeș 
și Malayeziei, în cadrul alegeri
lor au fost desemnați, de aseme
nea, patru noi membri neperma
nenți ai Consiliului de Secu
ritate. Aceasta, ca urmare a in
trării în vigoare a amendamen
telor aduse articolului 23 al 
Cartei O.N.U., prin care s-a ho
tărît sporirea de la șase la 10 a 
numărului membrilor neperma
nenți ai acestui consiliu.

Prin vot secret au fost alese 
pentru cele trei locuri rămase 
vacante : Argentina cu 113 vo
turi, R. P. Bulgaria cu 108 voturi 
și Mali cu 
cele patru locuri suplimentare, 
create prin 
membrilor nepermanenți, 
fost alese Nigeria (107 voturi),

Uganda (102 voturi), Noua Zee- 
landă (101 voturi), Japonia (98 
de voturi). Potrivit amendamen
telor intrate în vigoare, două 
țări din cele patru nou coop
tate, urmează să primească man
dat numai pentru un an, în loc 
de doi ani cît este termenul 
obișnuit. Deoarece prin cele trei 
voturi secrete, care au avut loc 
în ședința de vineri dimineață 
pentru desemnarea țărilor ce își 
vor exercita mandatul numai un 
an, nu s-a putut obține o hotă- 
rîre în această problemă, a fost 
suspendată ședința pînă luni, 
după-amiază. Nigeria va rămîne 
timp de doi ani în consiliu, de
oarece a întrunit în primul scru
tin cel mai mare număr de vo-

agresiunea americană în Vietnam, 
susținînd că problema vietna
meză poate fi rezolvată numai 
în conformitate cu Acordurile de 
la Geneva din 1954, prin înceta
rea bombardării Republicii De
mocrate Vietnam, retragerea tru
pelor Statelor Unite și ale aliați- 
lor lor, evacuarea armamentului 
american din Vietnamul de sud 
și prin respectarea dreptului po
porului vietnamez de a rezolva 
treburile sale interne, fără ames
tec străin, 
dominican 
xernplu al 
al Statelor 
teme ale altui stat.

Delegația română 
aplicarea cu strictețe a principiu
lui neamestecului în treburile 
interne ale altor state, înseamnă, 
în ultimă instanță, respectarea 
suveranității și independenței 
naționale a fiecărui stat, ca 
una din condițiile de bază pentru 
asigurarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî propria soar
tă, potrivit voinței sale. Imixtiu
nile în treburile altor state frî- 
nează progresul lor social, duc la 
încordare și neîncredere și cre
ează pericole pentru cauza păcii. 
De asemenea, este contrară, prin
cipiului neintervenției, existența 
bazelor militare străine și canto
narea trupelor pe teritoriul altor 
state, a spus reprezentantul 
țării noastre.

în Comitetul economic și fi
nanciar a fost luată în discuție 
problema „afectării în scopuri 
pașnice a resurselor eliberate ca 
urmare a .....
tură cu care a fost prezentat un 
proiect de rezoluție de către de
legațiile unor țări în curs de 
dezvoltare, printre care Nigeria, 
Iran, Liban.

Reprezentantul român, Ion 
Datcu a insistat asupra faptului 
că afectarea în scopuri pașnice 
a resurselor ce ar fi eliberate ca 
urmare a dezarmării, ar crea noi 
posibilități de dezvoltare rapidă 
și multilaterală a economiei 
comerțului mondial, că țările 
curs de dezvoltare ar putea 
mult ajutate, prin aceasta, 
dezvoltarea lor economică și 
cială.

dezarmării", în legă-

și

In cadrul unei ședințe la Royal 
Society (Academia britanică de 
științe), condusă de președintele 
acesteia, P.M. S. Blackett, a avut 
loc ceremonia luminării diplome
lor și insignelor de membri de 
onoare și membri corespondenți 
ai Academiei Republicii Socia
liste România unor personalități 
ale științei britanice. Au fost 
distinși cu titlul de membru de 
onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România prof. dr John 
Bernal, fizician, membru al Royal 
Society, inginer doctor George 
Constantinescu, inventator român, 
creator al științei sonicității, prof. 
A. V. Hill, fiziolog, sir Robert 
Robinson, chimist, membrii ai lui 
Royal Society. A fost distins cu 
titlul de membru corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România sir Rudolph Pe- 
ters, hiochimist, membru al 
Royal Society.

Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra, a felicitat pe cei 
distinși, subliniind cu această 
ocazie importanța contactelor și 
relațiilor reciproce dintre oame
nii de știință ca o contribuție la 
dezvoltarea colaborării între aca
demiile din cele două țări.—•--

Cocteil la ambasada

română de la Praga

La 10 decembrie, Gh. Nițescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Cehoslovacia, a oferit 
un cocteil cu ocazia vizitei în R.S. 
Cehoslovacă a delegației de acti
viști ai C.C. al Partidului Comu
nist Român, condusă de Gh. Pană, 
șef adjunct al secției propagandă 
și agitație a C.C. al P.C.R.

La cocteil au participat 
Koucky, secretar al C.C. al
din Cehoslovacia, O. Kaderka, șe
ful secției externe a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, L. Simovici, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, 
de secție și lucrători de Ia 
al P.C. din Cehoslovacia.

V.
P.C.

„Gemini - 7“

sporirea numărului 
au

105 voturi. Pentru

Zborul

Convorbiri privind viitorul
Basutolandului

navei cosmice

Vineri în cea de-a 6-a zi 
zbor, nava cosmică „Gemini-7“ 
avînd la bord pe cosmonauții 
americani Frank Borman și 
James Lovell, și-a încheiat cea 
de-a 85-a rotație în jurul Pămîn
tului, parcurgînd peste 2,5 mi
lioane km. Purtătorul de cuvînt 
al N.A.S.A. (Administrația 
țională pentru aeronautică 
cercetarea spațiului cosmic) 
anunțat că aparatura instalată 
pe bord funcționează normal, iar 
cei doi cosmonauți se simt bine. 
Ei vor încerca din nou să obțină 
legătura cu Pămîntul prin „la- 
sser". In prezent, a spus el, 
nava se deplasează pe o orbită 
care i-ar permite să rămînă în 
spațiul cosmic timp de peste 3 
luni de zile. Conducătorul zbo
rului navei „Gemini-7", John 
Hodge, arătînd că s-au făcut ul
timele pregătiri în vederea lan
sării de duminică a navei „Ge- 
mini-6", care va avea la bord pe 
cosmonauții Walter Schira și 
Tom Stafford, a anunțat că pro
iectata întîlnire între cele două 
nave va avea loc deasupra re
giunii cuprinsă între Africa și 
estul Asiei.

ZAMBIA. — Pentru a nu mai 
recurge la serviciile căilor 
ferate din Rhodesia, autori
tățile zambiene au hotărît 
să transporte cupru pe ca
lea aerului. In fotografie ; 
bare de cupru sînt încărcate 

în avioane

ntîlnirea dintre mi
nistrul de externe 
francez, Couve de 
Murville, și minis
trul italian al tre
zoreriei, Emilio Co
lombo, s-a consu
mat fără a duce la 
o apropiere a pozi

țiilor dintre Franța și cei cinci 
parteneri din Piața comună. Pre
cizarea făcută de Colombo după 
întrevedere că „nu a fost adop
tată nici o hotărîre privitoare la 
o eventuală conferință ministe
rială a celor șase", reflectă men
ținerea distanței care separă 
punctul de vedere francez de 
cel exprimat la Bruxelles la ul
tima sesiune a Consiliului minis
terial al Pieței comune. Dacă în
trevederile anterioare ale minis
trului de externe francez cu co
legii săi olandez și vest-german 
au avut un caracter de „explo
rare", tratativele purtate miercuri 
cu Colombo au avut o amprentă 
oficială ; ministrul italian înde
plinește (în lipsa titularului Mi
nisterului de Externe, Fanfani, 
care se află la New York, ca 
președinte al sesiunii a 20-a a 
Adunării Generale a O.N.U.), 
funcția de președinte al Consi
liului ministerial al Pieței co
mune. Este deci cu atît mai sim
ptomatic că tentativa de readu
cere a Franței în „instituțiilo co
munitare" adică de a determina 
ca reprezentanții francezi să par
ticipe la consfătuirile de la di
verse eșaloane ale Pieței comu
ne, nu a dat rezultate. Intîlnirea 
Colombo—de Murville a fost 
organizată pentru discutarea 
apelului lansat la 30 noiembrie 
de „cei cinci" pentru reluarea 
dialogului cu Franța. Acum, 
eventualitatea ca viitorul Consi
liu ministerial să se desfășoare 
în șase la Veneția —• tocmai 
pentru a se da satisfacție diplo
mației franceze care dezaprobă 
activitatea comisiei Hallstein cu 
sediul la Bruxelles — a devenit 
o ipoteză neconfirmată.

Ministrul de externe francez 
a declarat că „între două tururi 
de scrutin pentru alegerile pre
zidențiale în Franța nu este po
sibil de a se lua poziție și de a 
se exprima puncte de vedere cu 

— > săcaracter definitiv". Trebuie 
se aștepte momentul cînd gu
vernul francez va aprecia 
este oportun să fie reluate dis
cuțiile cu partenerii Franței. Nu 
mai puțin adevărat însă este că 
opoziția Franței față de încer
cările partenerilor de a-i impu
ne un punct de vedere contrar 
intereselor naționale persistă. 
Ziarul „Le Figaro“ sublinia că 
„pozițiile binecunoscute ale ge
neralului de Gaulle asupra pro
blemei votului în Consiliul mi
nisterial și asupra rolului comi
siei executive de la Bruxelles nu 
sînt de natură să hrănească un 
optimism excesiv asupra șanselor 
unei relansări“. Intr-adevăr se 
conturează din ce în ce mai clar 
că cererea franceză ca agricultura 
să fie inclusă în Piața comună a 
avut o pondere relativ redusă în 
conflictul de interese din cadrul 
Pieței comune; motivul princi
pal al rupturii l-a constituit în
cercarea partenerilor Franței de 
a impune trecerea la adoptarea 
de hotărîri în Consiliul ministe
rial prin votul majorității în loc 
de unanimitate, ceea ce ar fi în
semnat impunerea voinței anu
mitor state ale căror interese ar 
fi prevalat. Totodată diplomația 
franceză se împotrivește acordă
rii unor împuterniciri suprana
tionale comisiei Hallstein.

„Cei cinci" nu au o atitudine 
unitară față de poziția franceză. 
La întrebarea dacă Piața comu
nă trebuie să meargă înainte 
„în cinci" sau să aștepte cu răb
dare o revenire a Franței, se în
registrează răspunsuri diferite. 
Nuanțarea pozițiilor scoate în 
evidență adîncirea contradicțiilor. 
Belgia și Luxemburgul înclină 
spre „așteptare", considerînd că 
fără Franța și interesele lor ar fi 
într-o mai mare măsură lezațe, 
în timp ce Olanda cere să nu 
se țină seama dacă vreunul din 
parteneri a rămas pe drum. In 
dezbaterile de politică externă 
în parlamentul olandez, care au 
avut loc la sfîrșitul lunii noiem
brie, s-au făcut auzite din par
tea reprezentanților guvernului 
accente violente împotriva pozi
ției franceze. Guvernul R.F.G. 
nu ia atitudine deschisă (deși 
înclină spre punctul de vedere 
olandez) deoarece este formal 
legat prin tratatul bilateral fran- 
co-vest-german din 1962. La rin- 
dul ei, diplomația italiană inten
ționează să-și aroge rolul de ar
bitru, orientîndu-se spre o poli
tică „în stil mare", asa cum a 
precizat guvernul în dezbaterile 
recente din Camera Deputaților. 
Se poate aminti, de pildă, că 
dintre toți membrii Pieței comu
ne, Italia a luat prima inițiativa 
„deschiderii spre Anglia".

Lipsa vreunui progres la întil- 
nirea Cplombo-de Murville blo
chează deci mai departe Piața 
comună, cu toate implicațiile 
asupra „rundei Kennedy“ din 
cadrul G.A.T.T. și asupra rela
țiilor politico-economice interoc- 
cidentale în ansamblu.

ca
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democratice OVIDIU VLASE Z. FLORE A,
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Republicii

(ampaniei

autonom“ 
Sud Afri-
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Vineri dimineață „Journal 
Officiel" a anunțat deschiderea 
oficială a campaniei electorale 
pentru al doilea scrutin al ale
gerilor prezidențiale de la 19 
decembrie și numele celor doi 
candidați admiși să se prezinte : 
generalul de Gaulle și François 
Mitterrand care obținuseră la 5 
decembrie, respectiv 44 la sută 
și 32 la sută din voturile expri
mate.

In aceeași zi, Comisia de con
trol însărcinată cu supraveghe
rea legalității propagandei elec
torale, a procedat la tragerea la 
sorți pentru repartiția emisiuni
lor la radioteleviziunea franceză 
rezervate celor doi candidați. 
Prima din aceste emisiuni va 
avea loc sîmbătă seara.

„Mobilizare generală în cele 
două tabere înaintea bătăliei“, 
acesta este titlul care a apărut 
în majoritatea ziarelor de vineri. 
Federația stîngii democrate și 
socialiste, organizație grupînd 
S. F. I. O., Partidul ' ’radical, 
U.D.S.R. și cluburile indepen
denților l-a ales oficial ca pre
ședinte pe François Mitterrand, 

partea guvernamentală

tactica pentru al doilea scrutin 
a fost definită într-o conferință 
ținută de primul ministru Geor
ges Pompidou.

Tntr-un interviu acordat ziaru
lui „L'Humanite Dimanche“, 
Waldeck Röchet, secretar gene
ral al Partidului Comunist Fran
cez arată că „votul dat de aproa
pe 8 milioane de francezi și 
franceze candidatului unic al for
țelor de stînga, F. Mitterrand, 
constituie o victorie importantă a 
alianței forțelor muncitorești- 
democratice, a alianței care a a- 
dus primele roade“.

„Sprijinind activ candidatura 
lui F. Mitterand, Partidul Co
munist Francez subliniază că 
principalul rezultat pozitiv al 
desemnării acestei candidaturi 
îl constituie stimularea alianței 
muncitorilor și forțelor repu
blicane“.

In încheiere, W. Röchet a 
adresat francezilor și francezelor 
chemarea de a vota la 19 de
cembrie pentru Mitterand, pen
tru a consolida succesul de la 
5 decembrie și a accelera mer
sul țării spre progres social, pace 
și democrație.

gențiile de presă a- 
nunță că la Londra 
au luat sfirșit con
vorbirile între Lea- 
bua Jonathan — 
primul ministru al 
protectoratului bri
tanic Basutoland — 
și guvernul englez.

Comunicatul dat publicității cu 
acest prilej arată că în cadrul 
convorbirilor s-au discutat pro
bleme legate de delegarea pu
terilor rezervate în domeniile po
liticii externe, securității și finan
țelor, deținute de Marea Brita- 
nie. Guvernul englez s-a anga
jat că, dacă Basutolandul o va 
cere, el îi va acorda {dependen
ța la un an după alegerile le
gislative. El urmărește însă în 
prealabil să reglementeze un nu
măr de probleme privitoare la 
relațiile dintre acest teritoriu și 
Uniunea Sud Africană, al cărui 
guvern rasist este ostil acordării 
independenței acestui stat.

Basutolandul — a cărui denu
mire africană este Lesoto —- a 
fost declarat „protectorat“ bri
tanic în 1868, administrarea sa 
fiind încredințată unui comisar 
rezident englez. Abia în 1959, 
prin Constituția elaborată la 
Londra se precizează condițiile 
acestei „administrări“ care este, 
în realitate la discreția oficiali
tăților britanice. Din aprile 1964 
a devenit 
în cadrul 
cane.

Forțele

au lansat o largă campanie 
potriva politicii de apropiere 
față de rasiștii sud-africani. Ati
tudinea de protest a populației 
și-a găsit expresia în acțiunile 
organizate de Partidul Congre
sului din Basutoland (partid de 
stînga). In lupta pentru obține
rea independenței, de o mare 
importanță a fost crearea Parti
dului Comunist al cărui program 
însumează principalele revendi
cări ale poporului.

Basutolandul are 30 344 km* 
și o populație de 685 000 locui
tori aparținînd în principal tri
burilor basuto și zulu. Deși po
sedă importante resurse naturale, 
acestea n-au fost deloc exploa
tate. Industria și căile de comu
nicație sînt ca și inexistente. 
Locuitorii se ocupă cu creșterea 
vitelor și cu o agricultură rudi
mentară. Din cauza lipsei de pu- 
mînt și a distribuirii sale părti
nitoare de către aristocrația tri
bală, tot mai mulți locuitori 
caută lucru la exploatările mi
niere din R. S. Africană. In ul
timii ani emigrarea forței de 
muncă cunoaște un procent ridi
cat, cuprinzînd 43 la sută din 
numărul bărbaților adulți. A- 
ceastă situație economică deose
bit de grea, ale cărei rădăcini se 
găsesc în deceniile de stăpînire 
colonială, va putea, desigur, să 
fie îndreptată numai după obți
nerea independenței prin înfăp
tuirea unor largi reforme demo
crate.


