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BILANȚ BUN, tineretului
PERSPECTIVE Șl MAI BUNE

p rezentînd darea de seamă 
în fața adunării generale 
consacrată analizei activi
tății din anul trecut, stabi
lirii obiectivelor planului 
de producție și financiar pe 
noul an și dezbaterii pro
iectelor de Statut al coope
rativei agricole de produc

ție, al Uniunilor cooperativelor și al 
Casei de Pensii a cooperatorilor, tova
rășul președinte MAMULAȘ MUCENIC 
a făcut o sugestivă apreciere a stadiu
lui parcurs de cooperativa agricolă de 
producție din Techirghiol. „Sîntem de 
două ori mai bogați ca în anul 1960“ — 
a spus președintele și a argumentat. 
Producția de grîu a crescut cu 1 000 kg. 
la hectar, cea de porumb cu 700 kg la 
hectar; floarea-soarelui și legumele, la 
aceeași unitate de suprafață, au dat în 
1965 producții cu peste 400 și respectiv 
2 600 kg. mai mari la hectar față de 1960. 
In sectorul zootehnic, săgeata graficului 
a urcat neîncetat, realizîndu-se în anul 
care a trecut 2 300 litri lapte de la fie
care vacă și 4,200 kg lînă de la fiecare 
Oaie". Comparînd producțiile realizate 
cu prevederile planului, președintele a 
arătat că „acestea au fost depășite în 
toate sectoarele, ceea ce a oferit posibi-

litatea să se suplimenteze contractele cu 
250 tone de grîu, 20 tone porumb, 26 
tone floarea-soarelui, 800 kg lînă și pes
te 200 hl lapte. Ca urmare, venitul pla
nificat a fost depășit cu aproaDe 
1 000 000 lei".

După ce a fost prezentat planul pe 
anul în curs, toți cei prezenți au fost in
vitați să-și spună părerea cu privire la 
activitatea din anul precedent, să facă 
propuneri pentru mai buna organizare a 
muncii în 1966 în scopul creșterii pro
ducției, al dezvoltării economice a coo
perativei.

„E bine, dar poate fi și mai bine — a 
spus brigadierul de cîmp VICTOR AC- 
SIN. Ca o primă dovadă, a arătat rezul
tatele obținute de brigada I pe care o 
conduce și care a realizat 2 929 kg grîu 
și 4 390 kg porumb la hectar, cu mult 
peste media realizată pe cooperativă". 
Secretul stă în buna organizare a mun
cii în brigadă, care să asigure 
rea tuturor lucrărilor la timp și 
mai bună calitate.

efectua- 
de cea

de valo-Eu apreciez ca deosebit 
roasă precizarea făcută în proiec
tul de statut cu privire la rolul 
brigăzii. în lumina acestei preve
deri socotesc că e nevoie ca și la

ION ȘGHIOPU, maistru la secția mecanică grea. „Ca maistru am notat toate 
propunerile pentru secția noastră. „Recolta' e bogată: am umplut cîteva file.

Sint bucuros că ele vizează în primul rînd perfecționarea producției". 
Fotografiile: O. PLECAN
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noi să se acorde o atenție mai 
mare organizării lucrărilor în bri
gadă — aceasta fiind unitatea de 
bază în producție — în sensul îm
bunătățirii planificării și eșalonă
rii zilnice a activității echipelor și 
a deplasării atelajelor".

„O vorbă românească spune că întot
deauna ni se pare că găinile vecinilor 
fac ouă mai mari —și-a început cuvîn
tul tînăra crescătoare de păsări GEOR- 
GETA BOCAI. Mie, de data aceasta, nu 
mi se pare, ci așa e. Deși am realizat 
rulajul de 18 000 păsări plus matca de 
8 000 capete, producția de ouă a fost 
mică. Am obținut numai cîte 80 ouă de la 
fiecare găină, față de planul de 100 de 
ouă, în timp ce vecinii noștri din Agi- 
gea și din Viile Noi au trecut de 120 de 
ouă. S-a întîmplat așa pentru că unele 
îngrijitoare n-au cunoscut bine și ca 
urmare, n-au respectat întocmai nor
mele zooveterinare.

Este necesar deci, ca în coope
rativa noastră să se acorde o mai 
mare grijă pregătirii profesionale 
a tuturor țăranilor cooperatori. 
Aceasta este, de fapt, o îndatorire 
principală care rezultă cu deose
bită claritate din proiectul de sta
tut al cooperativei agricole de

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Dobrogea

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

Angajamentul nostru: să realizăm numai produse de calitate

dedicate Unirii
La casele raionale de cultură 

din Vaslui, Pașcani, Negrești 
au fost organizate conferințe, 
simpozioane și recitaluri de 
versuri consacrate zilei de 24 
Ianuarie. In peste 70 de cărhi- 
ne culturale și biblioteci să
tești din regiune au avut ioc 
seri de poezie dedicate Unirii 
Principatelor Române. Biblio
teca Centrală Universitară din 
Iași a pregătit o expoziție cu 
stampe, reproduceri, fragmente 
din scrisorile unioniștilor și 
materiale publicate în ziarele 
vremii.

★

La seara cultural-artistică 
dedicată Unirii, organizată mărfi 
după-amiază în cartierul Tăbă- 
cărie din Constanța, Ia care au 
participat numeroși muncitori, 
elevi, gospodine și alți cetă
țeni, a lost prezentat un bogat 
program de recitări și cîntece. 
O astfel de seară a fost organi
zată și pentru locuitorii cartie
rului I. B. din localitate. La 
Clubul Trustului de construcții 
edilitare și hidrotehnice și la 
sălile de cultură ale grupurilor 
sociale de pe șantiere au Ioc 
In aceste zile lecturi pe tema 
„Mărturii despre Unire", reci
tări și cîntece. Seri literare, 
seri de poezie, lecturi din docu
mentele privind actul Unirii au 
loc și Ia bibliotecile comunale.

(Ager preș)

VASILE DINCÂ, strungar 
în secția mecanică ușoară: 
„Angajamentul meu este a- 
cesta: să-mi depășesc zilnic 
sarcinile de plan cu 75 ia 

sută".

ANGAJAMENTE
INSUFLETITOARE

9

Gîndirea
colectivă

Pentru acest an și în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a creării Partidu
lui Comunist Român, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri al Fabricii de 
mașinț unelte și agregate București, se 
angajează să realizeze peste sarcinile 
planificate :

Combinatul siderurgic Reșița

A acțiune

față de normă și realizarea unei bazicități con
stante.

Să reducă rebuturile de uzinare la bandaje și 
discuri la beneficiari cu 20 la sută față de anul 
1965 prin îmbunătățirea tehnologiei de elaborare 
și turnare a oțelului.

Paralel cu acestea să reducă consumul specific 
la :

— cocs tehnic cu 10 kg pe tona de fontă;
— la magnezită granulată cu 0,3 kg pe tona 

de oțel;
— la cărămizi bazice cu 0,2 kg pe tona de 

oțel;
— laminarea la toleranțe restrînse a cel puțin 

80 000 tone profile, din care va rezulta o econo
mie de 1 200 tone metal;

— să crească coeficientul de utilizare a meta
lului prin reducerea adausului de cojire a lami
natelor cu 10 la sută.

Colectivul combinatului va asimila în acest an 
noi produse ca: lingouri de oțel calmat și ne
calmat de 6 și 10 tone pentru tablă; asimilarea 
noului profil pentru cercul roții autocamioanelor 
S.R.-131 și S.R.-113 — 132; asimilarea de noi ti
puri de cărămizi șamotă în scopul îmbunătățirii 
turnării oțelului și al reducerii incluziunilor ne
metalice.

Pentru realizarea acestor angajamente colecti
vul combinatului a luat o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice care vor duce la creșterea indicelui 
de utilizare intensivă a furnalelor cu 0,7 la sută; 
creșterea temperaturii aerului insuflat la furnale 
la peste 920 grade C ; creșterea indicelui de utili
zare a cuptoarelor Martin cu 1 la sută; creșterea 
indicelui de utilizare extensivă la linia de profile 
grele și la linia de profile ușoare cu 0,5 la sută 
față de plan și altele;

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatu
lui siderurgic Reșița asigură întreprinderile cola
boratoare că își vor îndeplini îndatoririle contrac
tuale la termen, sprijinind astfel îndeplinirea 
ritmică a planului.

Continuindu-și șirul succeselor dobîndite pînă 
acum, siderurgiștii reșițeni, în cadrul adunărilor 
de dezbatere a Directivelor C.C. al P.C.R. cu 
privire la criteriile principale ale întrecerii socia
liste, ținînd seama de condițiile create și de sar
cinile puse de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
privind creșterea producției de fontă, oțel și la
minate, s-a angajat ca în acest an și în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a Partidului Comunist 
Român să realizeze peste plan:

• 1000 000 lei la producția glo
bală ;

• 400 000 lei la producția marfă 
vîndută și încasată;

• să sporească cu 0,5 la sută pro
ductivitatea muncii;

• 200 000 lei economii la prețul 
de cost;

• 20 tone economii de metal ;
• scurtarea cu 80 de zile a ter

menului de proiectare pentru 
7 poziții de mașîni-agregate și 
strunguri Carusel cu traversă 
fixă.

8 000 000 lei la producția globală ;
9 000 000 lei la producția marfă vîndută 
și încasată;
1200
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0,3 Ia sută Ia productivitatea muncii.
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cocs metalurgic; 
fontă;
oțel; 
laminate finite pline ; 
bandaje și discuri; 
blumuri de relaminare ;

tone 
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tone

Din care pînă la 8 Mai :ari
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u- 
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lei la producția glo-

SESIUNE

A m „început" se
siunea în fața sălii 
A. P. 4, cu grupa 
4 203, din anul IV 

de 
con-
ma-

al Facultății 
tehnologia 
strucțiilor de 
șini (Institutul po- 
litehnic-Brașov). E-

xamen la tehnologia ștanțării 
și matrițării la rece. Ora 10,30. 
Pe ușa sălii iese... primul 10. 
Asaltată de colegi, de felicitări, 
Mariana Gurgui nu știe cărei 
întrebări să-i răspundă mai re
pede. Cum a fost? Ce subiect 
ai avut? Ce te-a întrebat? Dar 
Mariana nu apucase să dea răs
puns nerăbdării și curiozității 
colegilor : din saia de examen 
a apărut Enoaie Gheorghe — 
91 Frumos început de sesiune, 
trebuie să recunoaștem.

La ora 12, răspunseseră
proape jumătate dintre studen
ții grupei I 205 din anul IV, Fa
cultatea de mecanică. Majori
tatea notelor obținute — de la 
7 în sus. Și aici un debut sub 
semnul calității.

„S-a putut observa în răspun
surile de pînă acum — ne spu
nea tov. șef de lucrări GH. 
CRUȚU — o asimilare integrală 
și organică a cunoștințelor de 
electronică industrială și auto-

a-

matizare. Studenții cunosc apli
cațiile din aceste domenii și 
dincolo de ceea ce li s-a pre
dat la cursuri. Dovadă că au 
citit materialul bibliografic re
comandat și au acordat atenție 
lucrărilor de laborator".

Ne-am continuat raidul. O 
scurtă vizită în sala unde dă 
examen grupa 1 304 din anul 
III al Facultății de mecanică. 
Aici examinatorul are motive 
să fie nemulțumit i 4 din cel 21 
de studenți ai grupei au căzut 
la examen. Nu s-a dat nici un 
10. De ce ? Cuvîntul tov. șef de 
lucrări GRIGORE RUSAN ne 
edifică ușor.

„Succesul Ia examen, la o 
disciplină destul de dificilă, 
cum este cea de „mașini unelte 
și prelucrări prin așchiere", 
presupune o pregătire sistema
tică, pe parcursul întregului se
mestru. La muiți studenți din a- 
ceastă grupă, pregătirea pentru 
examen s-a dovedit însă insu
ficientă reducîndu-se doar 
citirea notițelor, fără 
profundă a principiilor 
melor".

Duminică, a doua zi
nii. Seara înregistrăm cîteva 
din elementele unei noi zile de 
confruntare a trăiniciei cu
noștințelor cu exigența exami-

la 
analiza 

și sche-

a sesiu-

natorilor. Un prim i
— „fulgerul sesiunii" — nume 
metaforic al unui panou menit 
să popularizeze în desene cari
caturale cele mai importante e- 
venimente din sesiune cu in
tenția vădită de a ținti cît mai 
exact și rapid 'nepăsarea, su
perficialitatea. Aflăm astfel că 
rezultatele obținute în grupa 
4 203 se polarizează la extreme, 
numărul celor căzuți fiind Ia 
fel de mare cu al studenților 
care au obținut 9 și 10. Pen
tru nepăsători desenul averti
zează : „Examenul nu este floa
re la ureche". Tot aici, în an
titeză, apar rezultatele grupei 
4 305 la examenul de „organe 
de mașini". S-au prezentat la 
examen toți studenții, iar mai 
mult de o treime din calificati
ve sînt de 9 și 10. Peste puțin 
timp într-o discuție cu studen
ții din grupa 4 204, am aflat că 
Ia examenul de „tehnologia 
turnării" 18 din cei 27 membri 
ai grupei au luat note de la 8 
în sus. Ni s-a vorbit cu admi
rație despre „recordmeni" : stu
denții Filipescu Octavian și 
Mija Constantin. „La proiect și

Ieri, la Fabrica de 
mașini-unelte și agre
gate din București, 
peste 300 de munci
tori, tehnicieni și in
gineri s-au întrunit 
în sala de festivități, 
la terminarea schim
bului I, pentru a 
analiza și aproba 
gajamentele luate 
colectivul acestei 
zine în întrecerea 
cialistă pe acest

Adunarea de
F.M.U.A.B. se înscrie 
în șirul amplelor dez
bateri care au loc în 
prezent în majorita
tea fabricilor, uzine
lor, șantierelor și în 
care oamenii muncii, 
exprimînd hotărîrea 
lor de a îndeplini cu 
succes sarcinile trasa
te de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., 
stabilesc coordonatele 
concrete ale activită
ții pe care trebuie s-o 
desfășoare în întrece
rea socialistă.

de
• 10

lei la producția marfă 
și încasată;
lei economii la prețul

Pînă la 8 Mai va realiza peste plan :

ION TRONAC

(Continuare tn pag. a III-a)

2 000 000 lei la producția globală ;
2 200 000 lei la producția marfă vîndută 
și încasată ;

500
1500
1500

900
200
750

• 600 000 
bală ;

• 200 000 
vîndută

• 100 000
cost; 
tone economii de metal.

/
în fabricație, pentru 
a înzestra continuu 
industria noastră, ma
șini-unelte și agrega
te cu performanțe 
funcționale și con
structive la nivelul cel 
mai înalt al tehnicii.

rind,...Rînd pe 
timp de o oră, și-au 
spus cuvîntul con
structorii celor mai 
moderne și complica
te mașini-unelte și a- 
gregate românești.

Uzina noastră este 
chemată în actualul 
cincinal — spune to
varășul inginer Tibe- 
riu Abrihan, director 
tehnic — să introducă

C. PRIESCU

(Continuare 
in pag, a IlI-a)
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cocs metalurgic; 
fontă;
«tel; 
laminate finite pline ; 
bandaje și discuri; 
blumuri de relaminare.

îmbunătățirea calității produselor, side-

Chibzuind la metodele cele mai bune

1 300 tone sodă calcinată superioară ;
645 tone sodă caustică calitatea I și su
perioară ;
690 000 lei economii la prețul de cost;
600 000 lei beneficii.

Pentru
rurgiștii reșițeni s-au angajai să sporească pro
ducția de oțeluri aliate cu 8 la sută față de rea
lizările anului 1965; să îmbunătățească calitatea 
aglomeratului autofondant la rezistență cu 1,5 la 
sută față de normă, la granulație cu 1,5 la sută

Uzinele de produse sodice - Govora
Alături de întregul popor, colectivul Uzinelor 

de produse sodice Govora, însuflețit de Hotărîrile 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., este ferm 
decis să obțină și în acest an succese însemnate 
în sporirea producției de produse sodice de cali
tate superioară. In semn de dragoste și recunoș
tință față de partid, colectivul uzinei s-a angajat 
să depășească sarcinile de plan pe anul 1966, după 
cum urmează:

Din care pînă la 8 Mai, în cinstea celei de-a
45-a aniversări a creării P.C.R.:

350 tone sodă calcinată superioară;
ISO tone sodă caustică calitatea I și su
perioară ;
250 000 lei economii la prețul de cost;
250 000 lei beneficii.

Pe linia îmbunătățirii calității produselor, în 
anul 1966 procentul de sodă caustică superioară 
va crește cu 26 la sută față de anul 1965, livrin- 
du-se la export în plus 3 000 tone sodă caustică 
de calitate superioară.

Economiile preconizate se vor realiza îndeo
sebi pe calea reducerilor consumurilor specifice 
la abur și la calcar.

Realizarea acestor angajamente se bizuie pe un 
cuprinzător plan de măsuri tehnico-organizato- 
tice, j



R
ecent, la Su
ceava «-au des
fășurat lucrări
le Conferinței 
organizației re
gionale U.T.G. 
Darea de sea
mă prezentată 
de tovarășul 
CONSTANTIN STOICA, prim 
secretar al Comitetului regional 

Suceava al U.T.C., ca și discu
țiile au reliefat bilanțul realiză
rilor obținute de tineretul 
sucevean, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din re
giune, în îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid,- ele au 
conturat de asemenea — prin
tr-o dezbatere aprofundată — 
sarcinile de viitor ce revin ti
neretului în lumina istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
IX-lea al partidului, a măsuri
lor stabilite la recentele ple
nare ale C.C. al P.C.R.

După prezentarea dării de 
seamă, a luat cuvîntul tova
rășul TUDOR DONI, secretar al 
Comitetului regional Suceava 
al P.C.R. Felicitînd organele și 
organizațiile U.T.C., întreg ti
neretul sucevean, pentru mun
ca entuziastă, plină de elan 
patriotic, pentru succesele do- 
bîndite în sporirea producției 
miniere, forestiere, textile, 
alimentare și agricole, pentru 
succesele dobîndite la învăță
tură, în educarea comunistă a 
tineretului, vorbitorul s-a refe
rit apoi la sarcinile importante 
care le stau în față.

„Hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului, sarcinile 
ce decurg din acestea — a 
spus în continuare vorbitorul 
— constituie pentru tineretul 
regiunii noastre un vast cîmp 
de activitate. înzestrarea con
tinuă a industriei regiunii 
cu tehnica nouă, moderni
zarea proceselor de producție, 
impune organizației regionale 
U.T.C., organizațiilor raionale 
și orășenești sarcina de a se 
ocupa cu toată atenția de pre
gătirea profesională a tineretu
lui. De Ia tinerii care lucrează 
la sate așteptăm să-și aducă o 
contribuție și mai mare la îm
bunătățirea continuă a activi
tății unităților agricole, să lupte 
pentru ridicarea nivelului cu
noștințelor agro-zootehnice, să 
aplice în producție cele mai noi 
cuceriri ale științei, pentru a 
răspunde marilor cerințe ale a- 
griculturii noastre socialiste.

*
Un loc important în 

terile conferinței, l-a 
activitatea tineretului 
dustrie, delegații ca și 
de seamă relevînd felul
munca politică-educativă 
fășurată de către organele și 
organizațiile U.T.C. a dus la 
mobilizarea mai activă a între
gului tineret la îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat în 
mod ritmic și la toți indicatorii.

Argumentele concrete ale 
contribuției tineretului la suc
cesele obținute ? 17 000 de
tineri antrenați, de organi
zațiile U.T.C., în întrecerea so
cialistă dintre care peste 4 000 
au fost declarați evidențiați; 
aproape 9 000 de tineri cu
prinși în cercurile de calificare 
și perfecționare profesională. 
Rezultatele cele mai bune 
s-au obținut acolo unde orga
nizațiile U.T.C., răspunzînd 
chemărilor organizațiilor de 
partid, pun în centrul activită
ții lor mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
educarea lor în spiritul dragos
tei și respectului pentru mun
că, în spiritul disciplinei socia
liste. în acest sens despre 
experiențe interesante au vor
bit tovarășii ” 
pașcu de la I. 
ra Humorului, 
tehnician la 
Mircea Milici 
de hîrtie și celuloză Suceava, 
Vasile Mihai — întreprinde
rea minieră „Leșul Ursului", 
Ioan Iacoban — I. F. Iacobeni- 
Vatra Dornei, Jenița Vornicu 
Filatura de in și cînepă — 
Fălticeni, loan Cîrlioru — 
Grupul 4 Construcții Suceava, 
Nicolae Pasăre — „Confecția" 
și Aurica Ciobanu, Uzinele tex
tile „Moldova" — Botoșani. 
Organizațiile U.T.C. de la C.I.L. 
Suceava, Uzinele textile „Mol
dova" Botoșani, de pildă, inițiază 
diferite acțiuni și activități care

să generalizeze experiența po
zitivă a fruntașilor, să ducă la 
răspîndirea cunoștințelor teh
nice și a noutăților științifice. 
Aici au fost organizate consfă
tuiri la care au vorbit în fața 
tinerilor cadre de specialiști 
din diferite domenii de activi
tate, specialiști din propriile 
secții și întreprinderi, s-au or
ganizat decade ale propagandei 
tehnice, conferințe și simpo
zioane, concursuri. Pornind de la 
faptul că majoritatea între
prinderilor industriale sînt noi 
sau reutilate cu instalații și 
mașini automate de mare ran
dament și că introducerea teh
nicii moderne, ridică în mod 
imperios problema perfecțio
nării continue a calificării pro
fesionale, întărirea disciplinei 
în producție, respectarea teh
nologiei de fabricație, delega
ții la conferință au analizat 
fără ocol, cu curaj și răspun
dere neajunsurile care mai per
sistă în activitatea organiza
țiilor U.T.C. Unele organizații 
n-au acordat atenția cuvenită 
urmăririi modului în care tine
rii își realizează sarcinile de 
producție, angajamentele în în
trecerea socialistă, n-au analizat 
și n-au dovedit combativitate 
față de cauzele care duc la ne- 
îndeplinirea de către unii ti
neri a îndatoririlor profesiona
le și pe această bază, cu spri
jinul conducerilor întreprinde
rilor, să stabilească măsurile 
care se impun. în acest scop 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
găsească și să folosească cele 
mai adecvate mijloace șl me-

țire, depun eforturi susținute 
pentru a obține un belșug tot 
mai mare de produse agricole. 
S-a vorbit, in conferință, de 
experiența pozitivă a comitete
lor raionale U.T.C. Botoșani și 
Săveni care au organizat con
sfătuiri cu secretarii U.T.C. din 
brigăzile zootehnice și cu frun
tașii in creșterea animalelor în 
scopul răspîndirii experienței 
bune.

Din păcate activitatea unor 
organizații U.T.C. nu se ridică 
la nivelul sarcinilor actuale, 
a cerințelor care se pun în fața 
tineretului de la sate. Multe or
ganizații U.T.C. din cooperati
vele agricole desfășoară o ac
tivitate sporadică, o muncă lip
sită de perspectivă, dovedesc 
încă o slabă capacitate de mo
bilizare a tinerilor la realizarea 
sarcinilor de producție.

Iată de ce conferința a consi
derat îmbunătățirea conținutu
lui activității organizațiilor 
U.T.C. din cooperativele agri
cole de producție, ca de altfel 
și a celorlalte organizații U.T.C. 
de la sate, o sarcină dintre cele 
mai importante pentru organi
zația regională. Va trebui ca, 
în viitor, organele și organiza
țiile U.T.C. să dezvolte la ti
nerii cooperatori într-o măsură 
și mai mare dragostea față de 
unitățile în care lucrează, grija 
pentru păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, hotărîrea lor 
de a participa cu tot elanul ti
neresc la muncă In toate sec
toarele cooperativei, la lucră
rile din campaniile agricole

din școli și de la Institutul 
pedagogic, trebuie să conducă 
la eliminarea lor. Și aceasta, 
în primul rînd, prin îmbunătă
țirea muncii de educație a ti
neretului studios; să aibă tot 
timpul în centrul atenției ideea 
că toți tinerii trec prin școală 
și că ieșind de pe băncile ei 
vor trebui să intre în viață cu 
o bună pregătire profesională, 
cu un larg orizont de cultură 
generală, oameni cu un profil 
moral înaintat.

★

. Un capitol foarte important 
— strîns legat de activitatea în 
producție și la învățătură a 

' tinerilor —- asupra căruia s-a 
stăruit în conferință a fost e- 
ducația comunistă a tinerei ge
nerații.

în învățămîntul politic și la 
•învățămîntul de partid, la ci
clurile de conferințe au fost 
cuprinși aproape 75 000 uteciști 
și alți tineri.

Pentru înarmarea tinerilor 
cu cunoașterea temeinică a 
politicii partidului, organiza
țiile U.T.C. au folosit cu mai 
multă eficiență și alte forme. 
Comitetul orășenesc Botoșani, 
comitetele raionale Cîmpulung 
și Rădăuți ale U. T. C. ca 
și celelalte de altfel, au 
organizat interesante și utile 
întîlniri cu activiști de par
tid și de stat, specialiști în 
diferite domenii de activitate, 
fruntași în producție care au 
vorbit despre realizările obținu
te de poporul nostru condus de 
partid, despre sarcinile ce revin 
oamenilor muncii, tinerei gene-

a unor sarcini, precum și nea
junsurile care mai persistă 
încă în activitatea acesteia, a 
unor organe și organizații 
U.T.C.

„Faptul că lipsurile existente 
nu au fost ocolite, că despre 
ele s-a vorPît deschis, că per
spectivele și sarcinile muncii de 
viitor au limpezimi, direcții pre
cise — a spus vorbitorul — ne 
întărește convingerea că orga
nizația regională Suceava a 
U.T.C., sub conducerea partidu
lui, este suiicient de puternică, 
dispune de maturitate politică, 
de competența necesară pentru 
a înlătura neajunsurile, pentru a 
porni cu sorți de izbîndă și mai 
siguri la îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin". Vorbitorul a acor
dat un spațiu larg, în cuvîntul 
său, modului în care înțeleg u- 
nele organizații U.T.C. să se o- 
cupe de mobilizarea tinerilor Ia 
muncă, de antrenarea lor la în
trecerea socialistă, de atribu
țiile care revin organizațiilor 
U.T.C., în calificarea și perfec
ționarea profesională. „In toate 
aceste direcții — a spus vorbi
torul — se manifestă încă se
rioase neajunsuri. N-au fost or
ganizate asemenea acțiuni 
care să aibă un ecou puternic 
în conștiința tinerilor, să-i mo
bilizeze și mai activ la îndepli
nirea încă din primele luni a 
prevederilor planului de stat, 
să le stimuleze interesul și do
rința de a se situa în fruntea 
întrecerii.

Considerăm o sarcină de o- 
noare a organizației noastre 
recomandarea și îndrumarea

Conferința organizației
regionale Suceava

dezba- 
ocupat 

din in- 
darea 

în care 
des-

Constantin Lu- 
F. Frasin — Gu- 

Roman Stecyk, 
I. F. Câmpulung, 
— Combinatul

tode de muncă, de investigație 
și de influențare educativă. 
Trebuie stimulată opinia colec
tivă, combativitatea și intran
sigența față de manifestările 
de indisciplină în producție, în 
scopul de a determina pe fie
care tînăr să simtă răspunde
rea pentru calitatea 
sale.

Agricultura avind 
nomia regiunii o 
însemnată, în cadrul lucrărilor 
conferinței s-a acordat un spa
țiu larg tineretului de la sate, 
activității organizațiilor U.T.C. 
din cooperativele agricole de 
producție, gospodăriile agri
cole de stat și S.M.T.

Rezultate frumoase ca și o 
experiență interesantă, valoroa
să a fost înfățișată conferinței 
de către Petru Aștefănoaie, se
cretarul comitetului U.T.C. din 
cooperativa agricolă din Ve- 
rești — Botoșani. Organizația 
U.T.C. de aici folosind în mun
ca politică mijloace și metode 
eficiente în funcție de necesi
tățile producției și cerințele 
vieții, dezbătînd cu regularita
te sarcinile de producție în 
adunările generale, a reușit să 
antreneze zilnic la muncă toți 
cei 270 de 
tineret.

Alți tineri 
care Paulina 
căuți, Gh. Iațu — Miorcani, loan 
Cardaș — G.A.S. Progresul — 
Dorohoi, Tacob Dutcă — S.M.T. 
Coțușca au adus în conferință 
alte fapte de muncă și de viață 
care subliniază pregnant faptul 
că marea majoritate a tinerilor 
de la sate muncesc cu însufle-

muncii

în eco- 
pondere

uteciști, întregul

delegați printre 
Plecau de la Băl-

Foto:

N. NICOLAESCU
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a U.T.C
care solicită un mare volum de 
muncă.

Agricultura, organizată pe 
baze științifice, cere acum zeci 
de mii de muncitori calificați. 
Dezvoltînd la tineri dragostea 
pentru noile meserii ale satului 
socialist, organizațiile U.T.C. 
au datoria să educe și să-i în
drume pe tineri, să-i învețe să 
devină mecanizatori, zooteh- 
niști, cunoscători în irigări și 
chimizare, electricieni și meca
nici pricepuți.

în viața tineretului sucevean 
un loc important îl ocupă școa
la, 
vață 
lari, 
cele 
către numeroși vorbitori — 
Mihai Munteanu — raionul 
Botoșani, Elena Șuiu, stu
dentă Institutul pedagogic, Ro
dica Dreer, elevă — Fălti
ceni, Liviu Prorocu — raionul 
Dorohoi etc. a reieșit că și aici, 
pe meleagurile sucevene, ca 
pretutindeni în țară zeci de mii 
elevi și studenți învață cu sîr- 
guință, răspund minunatelor 
condiții create de partid și gu
vern printr-o muncă conștiin
cioasă de pregătire și lărgire a 
orizontului de cunoștințe teo
retice și practice.

Dezbaterile din conferință au 
subliniat faptul că rezultatele 
obținute nu sînt încă la nivelul 
cerințelor actuale și a condiții
lor existente. Unele organizații 
U.T.C. din școli n-au făcut to
tul în scopul cultivării pasiunii 
pentru învățătură la elevi, e- 
ducării lor în spiritul dragostei 
față de muncă, al dăruirii to
tale pentru construcția socialis
tă în patria noastră. Multe or
ganizații U.T.C. nu pun în cen
trul activității lor dezbaterea 
problemelor esențiale, modul 
în care se pregătesc elevii 
pentru fiecare materie, prezen
ța lor la ore, nu combat într-o 
suficientă măsură superficiali
tatea și mediocritatea.

Firește față de aceste neajun
suri orientarea activității vii
toare a organizațiilor U.T.C.

în prezent, în regiune în- 
în jur la 200 000 de șco- 
elevi și studenți. Din 
spuse în conferință de 

numeroși
Munteanu

Elena

rații în lumina Hotărlrilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R. Au 
fost folosite mai intens, cu mai 
multă eficiență, datorită orga
nizării lor mai temeinice, adună
rile generale U.T.C., propagan
da prin conferințe, sărbătorirea 
majoratului, organizarea de ex
cursii și vizite pentru cunoaște
rea obiectivelor industriale și 
social-culturale, a muzeelor, 
caselor memoriale și a locurilor 
și monumentelor istorice, a 
frumuseților naturii.

O formă care și-a dovedit 
eficacitatea In educarea moral- 
cetățenească a tineretului o 
constituie dezbaterile largi pe 
teme de morală.

Automulțumirea, așa cum au 
subliniat unii vorbitori n-ar fi 
însă de bun augur. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît în do
meniul educației, organizațiilor 
U.T.C. le revin în viitor sar
cini și mai complexe.

Au fost destule situații cînd 
unele adunări generale n-au 
avut un conținut politic, ideolo
gic care să răspundă în fond, 
preocupărilor, interesului tineri
lor. Aceasta a făcut ca ele să 
se desfășoare formal, să fie ne
interesante și lipsite de comba
tivitate.

în desfășurarea învățămîntu- 
lui politic în unele cercuri se 
mai întîlnesc manifestări de 
formalism și schematism, ceea 
ce duce la scăderea eficacității 
în activitatea practică, în pro
ducție și la învățătură a tine
rilor.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tovară
șul MIRCEA ANGELESCU, se
cretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.R. 
Transmițînd delegaților și invi- 
taților Ia Conferință, întregului 
tineret sucevean, salutul fier
binte al C.C. al U.T.C. și urarea 
de noi și prestigioase succese 
în muncă și în viitor, tovarășul 
Mircea Angelescu s-a ocupat 
pe larg de munca desfășurată 
de organizația regională Sucea
va a U.T.C. relevînd experiența 
bună și rezolvarea competentă

celor mai buni tineri pentru a 
lucra pe noile șantiere de con
strucții, în noile exploatări mi
niere, în întreprinderile fores
tiere, mobilizarea acestora pen
tru a contribui din plin Ia gră
birea ritmului lucrărilor și da
rea la timp în funcțiune a o- 
biectivelor în construcție.

O condiție de seamă de care 
depinde sporirea contribuției 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan, la creșterea 
productivității muncii, la reali
zarea unor produse de calitate 

vorbitorul — o 
ridicarea continuă

— arăta 
constituie 
a nivelului de calificare tehni- 
co-profesională a tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni, 
dezvoltarea, la aceștia, a pasi
unii pentru însușirea celor mai 
înaintate realizări ale tehnicii 
și științei contemporane, întări
rea disciplinei socialiste a 
muncii. Din păcate acest lucru 
n-a fost înțeles pe deplin de 
către multe din organizațiile 
U.T.C. în unele întreprinderi 
(Combinatul de celuloză și hîr- 
tie, Combinatul de industriali
zarea lemnului etc.), se săvîr- 
șesc în mod repetat abateri de 
la disciplina de producție și a 
normelor tehnologice, între al
tele și din cauza slabei pregă
tiri profesionale a unor tineri. 
Organizațiile U.T.C. trebuie să 
acționeze astfel incit tinerii să 
înțeleagă cît de necesar este 
să-și facă conștiincios datoria, 
să-și îndeplinească cu maximă 
răspundere toate obligațiile ce 
le revin.

Un spațiu larg, în cuvîntul 
său, a acordat tovarășul Mircea 
Angelescu, tineretului de la 
sate, relevînd — ca de altfel și 
dezbaterile conferinței — că 
s-au obținut fără îndoială suc
cese importante, dar că partici
parea la muncă a tinerilor, con-

Se aude zvon de clopoței. 'Ve
selia și cîntecul se apropie trep
tat, cresc, se intensifică pînă cu
prind totul. Un comicei, abia 
făcîndu-și loc cu coatele, trece 
în frunte. Aprins ca bujorul, măr
turisește, cu glasul întretăiat de 
emoție, scopul pentru care a po
posit’ pe aceste meleaguri: tre
buie să ducă neîntârziat Floarea, 
din grădina părinților. Împăra
tului său — de mireasă. Din- 
tr-un iatac coboară mireasa în
tovărășit de glasul fetelor:

„Ia-ți mireasă ziua bună...""
...Nu ne aflăm la o nuntă, cum 

am fi tentați la început să cre
dem — care s-ar petrece într-u- 
nul din satele gorjene și care, 
printr-o ciudată întîmplare, are 
loc pe scena Naționalului craio
vean — ci pur și simplu la... o 
conferință.

Sau : „Iubirea-i rostul vieții 
mele"" — răsună glasul înfrun- 
tător al Antigonei lui Sofocle, în 
timp ce din înghețatele ținuturi 
ale Pontului Euxin, certîndu-se 
cu valurile, tânguirile lui Ovidiu 
străbat distanțele și timpul:

„Eu zac aice, linced, la mar
ginile lumii.

Și-n mintea mea răsare tot ceea 
ce-am pierdut""...

Ne aflăm tot la... o conferință. 
Mister ? Nicidecum. Este vor

ba despre inițiativa Teatrului Na
țional din Craiova de a prezen
ta publicului, în cadrul unui ci
clu de conferințe experimentale, 
teatrul și poezia românească și 
universală, de la începuturi și 
pînă astăzi. Inaugurarea a avut

ticlui
de conferințe 
experimentaleT ' ' ' .ffîvȘ",

teatru’goezie
loc în primele zile ale lunii de
cembrie anul trecut cu „începu
turile teatrului românesc". Au 
urmat, apoi, „Poezia populară", 
„Teatrul antic", „Poezia greco- 
latină". Despre modul de organi
zare al acestor manifestări ne-a 
povestit pe larg tovarășul I. D. 
SÎRBU, secretar literar al teatru
lui :

— Am pornit de la ideea ne
cesității educării și dezvoltării 
gustului pentru frumos al publi
cului larg craiovean, a atragerii 
acestuia către bogata cultură 
națională și universală. E drept, 
în oraș există o universitate popu
lară, dar, pe lingă faptul că se 
află la un alt nivel decît iniția
tiva noastră, nu poate fi frecven
tată nici de un număr prea mare 
de participanți. Așa s-a născut 
ideea ciclului de conferințe ex
perimentale. Am acceptat doar

tribuția lor la sporirea produc
ției agricole, la dezvoltarea a- 
verii obștești, și întărirea eco
nomică a cooperativelor agrico
le de producție nu constituie 
încă o preocupare permanentă 
a organizațiilor U.T.C. de la 
sate. Analizind deficientele ma
nifestate, vorbitorul a dat pre
țioase recomandări pentru ac
tivitatea viitoare.

în S.M.T. și G.A.S. preocu
parea principală este acum de 
a realiza la timp și în bune 
condiții reparațiile tractoa
relor și mașinilor agricole. Or
ganizațiile U.T.C. trebuie să a- 
sigure participarea activă a ti
nerilor mecanizatori la îndepli
nirea acestei sarcini și totodată 
să folosească această perioadă 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale punind accent pe cu
noașterea caracteristicilor teh
nice și a modului de exploatare 
a noilor mașini cu care statul 
a înzestrat și înzestrează con
tinuu agricultura, de respecta
rea cu rigurozitate a disciplinei 
în muncă, și a normelor de teh
nica securității. Mobilizarea ti
nerilor la învățămîntul agrozo
otehnic de masă, la însușirea 
temeinică a cunoștințelor pre
date, reprezintă una din sarci
nile cele mai importante ale 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. de Ia sate. în perioada 
actuală.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de activitatea organiza
țiilor U.T.C. din școli, și de ac
tivitatea cultural-educativă des
fășurată de organele și organi
zațiile U.T.C.: s-a referit pe 
larg la unele probleme pri
vind viața internă de organi
zație, educația politică, moral- 
cetățenească, etică și estetică 
a tinerilor, făcînd recoman
dări prețioase pentru munca 
viitoare.

In studierea documentelor ela
borate de partid, de Congresul 
al IX-lea și de recentele ple
nare ale C.C. al P.C.R. — 
a arătat vorbitorul — în în
sușirea bogatului conținut de 
idei trebuie făcut un pas serios 
înainte. în ce spirit trebuie stu
diate istoricele documente ? 
Organizațiile U.T.C. e necesar 
să vegheze ca tinerii să înțe
leagă sensul major și semnifi
cațiile acestora, să acorde mai 
multă atenție legării studiului 
de domeniile de activitate în 
care lucrează diferitele catego
rii de tineri, să înțeleagă și să 
pătrundă sarcinile și cerințele 
actuale, să descifreze 
minte practice pentru propria 
lor activitate.

„Peste numai două

învăță-

luni de 
zile — a spus în încheiere to
varășul Mircea Angelescu — 
în viața organizației U.T.C., a 
întregului tineret al patriei 
noastre socialiste, va avea loc 
un eveniment de o deosebită 
însemnătate — CONGRESUL 
UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST. Tinăra generație este 
chemată să cinstească acest e- 
veniment cu noi și importante 
realizări în toate domeniile de 
activitate.

tn numele Comitetului Cen
tral al U.T.C., îmi exprim con
vingerea că și tineretul din re
giunea Suceava va întîmpina 
cu mari succese Congresul Uni
unii Tineretului Comunist, va 
confirma încă o dată prin fap
tele sale, prin munca sa plină 
de abnegație că este hotărît să 
nu precupețească nici un efort, 
alături de toți ceilalți oameni 
ai muncii, pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
In această muncă de mare răs
pundere vă urez deplin succes”.

★

Conferința a adoptat cu vii și 
îndelungi aplauze o telegramă 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care participanții 
la conferință exprimîndu-și pro
fundele lor sentimente de dra
goste pentru partid, patria so
cialistă și popor, adeziunea to
tală față de politica părintelui 
și conducătorului iubit — 
Partidul Comunist Român, s-au 
angajat în numele tuturor tine
rilor suceveni să muncească 
cu abnegație și elan, pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
sarcini stabilite de cel de al 
IX-lea Congres al P.C.R.

★

In prima sa ședință de lucru, 
Comitetul regional Suceava al 
U.T.C., a reales pe tovarășul 
CONSTANTIN STOICA în 
funcția de prim-secretar.

VASILE CABUtEA

Marcela Rusu, Ștefan Ciubotărașu, Toma Caragiu și Marius 
Pepino în noua premieră a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", 

Stîntul Mitică Blajinul
Foto: AGERPRES
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• în ultimele trei decenii ale 
veacului al 19-lea publicațiile din 
Ardeal și Banat cunoșteau contri
buția multilaterală a harnicului 
învățător sătesc și publicist în
zestrat care a fost Ion Pop Re- 
teganul. „Rîvna cu care își in
struia elevii — scria Ion Agîrbi- 
ceanu — i-a intrat în sînge și 
cînd nu avea școlari în față știa 
că are neamul întreg : poporul de 
la sate în primul rînd, care, ieșit 
de curînd din iobăgie, năzuia să 
iasă și din întunericul spiritual în 
care a fost ținut".

Ion Pop Reteganul a desfășu
rat o vie activitate culturală fiind 
în același timp un pasionat fol
clorist, pasiune concretizată în 
culegerea și publicarea a nume
roase producții folclorice. Nu de 
mult Editura didactică și peda
gogică a publicat o monografie 
semnată de profesorul Ion Apo
stol Popescu, carte prefațată de 
regretatul Ion Agîrbiceanu.

• Editura muzicală a Uniunii 
compozitorilor din Republica So
cialistă România publică în tra
ducerea lui George Sbîrcea 
Scurta cronică a Anei Magdalena 
Bach, a cărei autoare, nu se știe 
precis cine este (după cum ne 
informează, în prefață, G. Sbîr
cea).

Iată o succintă caracterizare a 
acestei interesante cărți: „Cro
nica — după lectura căreia citi
torii rămîn cu convingerea că 
viața tuturor acelora care n-au 
cunoscut muzica lui Bach este 
irosită — îi recapitulează exis
tența la acest nivel omenesc, 
fără să uite sufletul ars ds setea 
stelelor al unuia dintre cele mai 
mari genii muzicale ale lumii" 
(din prefață).

• Numerele 314 și 315 ale 
Bibliotecii pentru toți cuprind 
Proză umoristică engleză (vol. I: 
Povestea butoiului; vol II: Sta
fia familiei Canterville), fiind 
prefațate de Vera Călin.

Cu puține excepții, ambele vo
lume conțin fragmente din creații 
considerate reprezentative de al
cătuitorii volumelor. Desigur, 
pentru o cît mai cuprinzătoare 
listă de nume, tehnica fragmen
tului e inevitabilă (mai cu seamă 
colecția fiind una de populari
zare !), totuși prea multe frag
mente... (mai ales că cele mai 
multe ne erau cunoscute dintr-o 
altă antologie de „Proză umo
ristică engleză", Editura tinere- 1 
tului 1959, ediție îngrijită și pre
fațată de Vera Călin și Silvian 
Iosif eseu).

In sălile de concert

Muzică contemporană
Remarcabil act de cultură, un 

concert dedicat în exclusivitate u- 
nor lucrări contemporane, menit de 
a creiona, de a pune la dispoziția 
iubitorilor de artă clteva dintre 
noile valori ale creației muzicale a 
zilelor noastre, nu poate trezi de
cît un larg interes în rîndurlie au
ditoriului.

Eforturilor deosebite ale Orches
trei Radioteleviziunii și ale dirijo
rului Em. Elenescu (care ne-a ofe
rit în urmă cu clteva săptămini un 
concert exclusiv de muzică româ
nească) 
Festival 
în care, 
a lui B. 
concludentă 
creației muzicale din ultimele de
cenii), am putut asculta două pri
me audifii de interes major: Va- 
riafiunile pentru orchestră op. 30, 
de Anton Webern și noul Concert 
pentru vioară al lui Alfred Men
delssohn.

Scrise în 1940, Variafiunile op. 
30 reprezintă una din cele mai im
portante lucrări ale ultimei perioa
de creatoare a lui A. Webern, cla
sic al serialismului.

Adîncind cu implacabilă consec
ventă conceptul schonbergian, cre- 
indu-și un concept propriu de com
poziție, A. Webern devine un ex
ponent de frunte al noilor căutări 
în muzica contemporană, creația 
sa în întregul ei caracterizîn- 
du-se printr-o sublimă concizie, 
printr-o maximă concentrare a 
structurii, prin claritate și echili
bru.

Imagine sintetică a creației re
putatului compozitor austriac, Va- 
riațiunile op. 30 au sunat însă în 
sala de concert cu totul departe 
de rafinamentul și transparenta sti-

ie datorăm și recentul 
de muzică contemporană, 
alături de Simfonia a V-a 
Martinu (eclectică și ne- 

asupra drumurilor

lului webernian cu care ne-au obiș
nuit cunoscute imprimări pe discuri 
sau interpretarea unei alte lucrări 
a acestui compozitor, pe care a 
realizat-o într-o recentă vizită în 
tara noastră dirijorul Zubin Mehta.

Așa cum s-a remarcat adeseori, 
sublinierea funcțională a coloritu
lui orchestral devine la Webern 
însuși principiu de construcție mu
zicală. O simplă lectură ritmică (și 
interpretarea orchestrei Radiotele
viziunii, din cauza neînțelegerii 
stilistice, n-a depășit din păcate a- 
cest stadiu!), nu poate în nici un 
caz pune în valoare bogăția culo
rii orchestrale, sensurile minime 
ale lucrării.

In schimb, noul Concert pentru 
vioară al lui A. Mendelssohn s-a 
bucurat prin strădaniile orchestrei, 
dirijorului și solistului (George 
Hamza) de o tălmăcire serioasă, ce 
a pus în evidență izvoarele unei 
partituri inedite. Scris în 1964 și 
dorind să exprime, după mărturia ' 
compozitorului, trei stări sufletești 
în fafa mărejiei munților. Concer
tul (conceput din trei părți — un 
Allegro de sonată, un Scherzo și 
o Passacaglie — prefațate de ver
surile lui Lucian Blaga din poezia 
„La munte'1) este rezultatul unei 
epoci de deplină maturizare, în ca
re scrutările lumii sonore sînt mai 
adinei, iar frazele cizelate cu mi
gală. (Momentul de cea mai adîn- 
că expresivitate este, desigur, Pas- 
sacaglia finală).

Recentul Festival de muzică 
contemporană a integrat astfel vie
ții noastre muzicale o lucrare con
certantă valoroasă, care va intra 
curînd, fără îndoială, în repertoriul 
soliștilor noștri.

IOSIF SAVA

Duminică, la ora 11...
$ Călătorie în timp cu teatrul și poezia © O interesantă

inițiativă de popularizare a literaturii la Naționalul craiovean

9 Repere în dezvoltarea gustului pentru frumos
© „Postuniversitarele" actorilor Bis-uri de la distanță

noțiunea de conferință ca atare, 
îndepărtîndu-i formele perimate 
de realizare. Textul bazat pe sin
teze și priviri de ansamblu — 
menite să străbată uneori o în
treabă epocă artistică, să-i relie
feze cele mai importante idei — 
este întocmit clar și concis. Ex
punerea în sine n-ar dura mai 
mult de 10—15 minute. Ea este, 
însă, ilustrată prin cele mai eloc
vente fragmente ale capodopere
lor discutate — în interpretarea 
actorilor teatrului. Astfel, confe
rințele devin adevărate specta
cole, care durează în jur de 3 ore.

Pe baza unor astfel de criterii 
au fost alese cele mai deosebite 
fragmente din poezia populară 
românească, (balade, cîntece de 
haiducie, obiceiuri, nuntă), din 
teatrul antic (Eschil. Sofocle, Eu- 
ripide, Aristofan, Plautus) sau 
poezia greco-latină (Hesiod, Teo-

crit, Sapho, Pindar, Lucrețius, 
Virgilius, Ovidiu, Juvenal). S-a 
impus, apoi, o interpretare artis
tică la înălțimea operei și scopu
lui urmărit. Spectacolele au fost 
pregătite din vreme, precedate 
de repetiții numeroase și exigen
te.

Regizori pricepuți ai teatru
lui s-au ocupat de punerea lor 
în scenă : Valentina Balogh pen
tru literatura română și Georgeta 
Tomescu pentru cea universală. 
Un ajutor prețios l-a oferit to
varășul Miron Niculescu, regizor 
la Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" din București, care a fost, 
totodată, și lectorul primei con
ferințe.

— Manifestările noastre
sînt numai o școala pentru edu
carea gustului estetic al publicu
lui — intervine în discuție și to
varășul NICOLAE RADU, direc-

nu

torul teatrului. Ele constituie în 
același timp o adevărată școală 
pentru actori, o exigentă ucenicie 
artistică, pentru că, făcînd o in
cursiune în istoria teatrului și po
eziei tuturor timpurilor, actorii 
trebuie să-și adapteze mijloacele 
interpretative la specificul fie
cărei epoci. Au posibilitatea, ast
fel, să-și valorifice pe deplin ap
titudinile, talentul, puterea de 
muncă și pasiunea. De la cei cu 
o activitate mai îndelungată în 
teatru (Ovidiu Rocoș, artist eme
rit, Ion Pavlescu, Madeleine 
Nedeianu, Sașa Constantin, Cos- 
ma Vasile, lancu Goanță) pînă 
le cei tineri și foarte tineri (Va
sile Albaneza, Valeria Dogaru, 
Leni Pințea, Rodica Radu, Ru- 
xandra Sireteanu, Ileana Sandu, 
Elena Buhovei, Titus Curgulescu, 
Vladimir Juravle, Emil Boroghi- 
nă, Maria Goanță etc) — nici un

actor n-a rămas în afara aces
tor distribuții. Au preponderat, 
evident, tinerii.

In prezent secretariatul literar 
al teatrului definitivează temati
ca viitoarelor conferințe care 
vor avea loc în această stagiune. 
Teatrul românesc va fi ilustrat 
prin temele „Alecsandri, Hașdeu, 
Eminescu", „Momentul Gara- 
giale" și „Tradiția teatrului is
toric : Davilla, Delavrancea, Ior- 
ga“, iar poezia prin : „Primii noș
tri poeți — Alecsandri", „Mo
mentul Eminescu", „Poezia mili
tantă și patriotică". Literatura u- 
niversală va fi prezentată audi
toriului prin „Teatrul Evului Me
diu", „Renașterea și Comedia 
dell’arte", iar în poezie : „Poezia 
Evului Mediu, inclusiv Dante și 
Petrarca" și „Poezia Renașterii" 
In stagiunea viitoare inițiativa va 
continua cu teatrul și poezia ro
mânească între cele două războa
ie mondiale, iar în ceea ce pri
vește literatura universală, cu 
teatrul lui Shakespeare și poe
zia preclasică. Va fi realizată, 
treptat, o sinteză a teatrului și 
poeziei românești și universale 
de la origini și pînă astăzi.

De remarcat este adeziunea 
publicului la această inițiativă a 
teatrului craiovean, unele specta
cole fiind cerute a fi reeditate 
pe scenele unor instituții și în
treprinderi din localitate: lice
ele „Nicolae Bălcescu", „Frații 
Buzești", Uzinele „Electroputere" 
și chiar la distanțe mai mari: 
Ișalnița, Tg. Jiu, Tumu Severin...

ION ANDREIȚA



Unirea Principatelor — pagina luminoasă din istoria patriei 0 delegație guvernamentală română 
va vizita Marea Britanie

La invitația guvernului bri
tanic, între 3 și 10 februarie, 
o delegație guvernamentală 
română condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri va face o vizită ofi
cială în Marea Britanie.

Din delegație mai fac parte 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și George 
Macovescu, adjunc al minis
trului afacerilor externe.

Delegația va fi însoțită de 
consilieri și experți.

(Agerpres)

Alexandru loan Cuza Dimitrie Bolintineanu

u na din figurile cele mai 
marcante și populare ale 
Unirii a fost Alexandru 
Ioan Cuza, viitorul domn 
al Principatelor. El făcea 
parte din grupul revolu
ționarilor pașoptiști, pri
mise aceeași educație și 
participase alături de ei

la mișcarea revoluționară din Mol
dova Hind ca și ei un unionist con
vins. Ca să înțelegem rolul său in miș
carea revoluționară care a pregătit 
Unirea trebuie să facem citeva in
cursiuni in biografia lui. la 11 ani, in
1831 era alături de Mihail Ko-
gălniceanu., Vasile Alecsandri Și
alții la pensionul din Iași al
lui Victor Cuenim unde se în-
văța carte franceză și unde profe-
sorul, refugiat francez, dădea curs 
ideilor Înaintate ale Europei revolu
ționare. Ca și prietenii săi de școală 
face studii in Franța, al cărui mediu 
universitar era, după cum se știe, un 
Ioc prielnic Însușirii acelei ideologii 
revoluționare care la 1848 a zguduit 
toată Europa. Întors în țară va ocupa 
diverse funcții oficiale, urmare a di
plomei obținute, fără a rupe nici un 
moment legătura cu prietenii săi de 
studii si de cauză comună. Revoluția 
de Ia 1848 il găsește alături de ei în 
cunoscuta adunare de la Hotel Peters
burg din Iași (27 martie). Alexandru 
Ioan Cuza este unul dintre cei care, 
la această adunare au propus obiec
tive concrete arătînd nevoia unei largi 
reforme sociale. Este un mic prolog 
teoretic al reformelor ce le va înfăp-
tui după Unirea Principatelor.

Se știe cum a sfîrșit revoluția mol- 
doveană din 1848 și din ce cauze. 
Participanții ei sînt obligați să Încea
pă o lungă perioadă de exil. Primul
drum al exllafilor e In Transilvania 
unde revoluția luase o amploare de 
mase cu adevărat revoluționară. Ei

ționarilor pașoptiști atunci cînd era 
vorba de Unirea Principatelor. Ale
xandru I. Cuza primește posturi de 
mare încredere sub Grigore Ghica, 
(director al Ministerului de Interne) 
impunind tuturor printr-o subordonare 
la lege — singulară în vremea bacși
șurilor 1 — și o Înțelegere a nevoilor 
țărănimii fără precedent. Dar domnia 
regulamentară de 8 ani a domnitorului 
unionist se termină și unioniștii mol
doveni nu-și mai pot desfășura în 
voie acțiunile din cauza unei căimd- 
cănii adversară Unirii care folosea 
orice mijloace pentru ținerea în foc a 
lucrurilor. Se creează o stare de lu
cruri Încărcată prin conflictul fățiș 
între conducerea reacționară și ma
rele număr de partizani ai Unirii.

In această atmosfera de încălcare 
permanentă a legalității, AI. I. Cuza 
face un gest care arată demnitatea 
omului consecvent cu trecutul său po
litic. Al. I. Cuza își dă demisia din 
importantul post de pîrcălab al ora
șului Galați ca urmare a îndepărtării 
sale din oraș pe motive oficiale, în- 
tr-un moment important al bătăliei e- 
lectorale pentru Unire. Ecoul acestei 
demisii a fost imens, cu atît mai mult 
cu cit în ea Al. I. Cuza înșira suita 
de Ilegalități a căimăcăniei falsifica
toare a listelor electorale în scopuri 
antiunioniste. Fostul revoluționar de 
Ia Î848 înțelegea să se desolidarizeze 
public nu numai de o practică pro
fund antidemocratică dar și de o con
ducere care amenința marile interese 
naționale. Ca urmare a popularității 
ajunge deputat al orașului Galați în 
divanul ad-hoc unde, din nou consec
vent, susfine prin vot propunerea lui 
C. Negri de a se Împroprietări ță
ranii. Caimacamii Vogoride, deși 
antiunionist, nu poate renunța Ia ser
viciile lui. Al. I.- Cuza primește gra
dul de colonel și ca ajutor de hatman 
este, prin lipsa titularului acestui 
post, conducătorul de fapt al puterii 
armate a moldovenilor.

Alegerea sa ca domn a avut în ve
dere fermitatea poziției sale politice 
și echilibrul caracterului său față de 
caracterul aventuros al multor can
didați la domnie. Ca domn, Cuza nu 
și-a dezmințit calitățile care au fă
cut din el una din figurile de seamă 
ale Unirii. Ajuns domn el va înfăptui 
una din cele mai necesare reforme 
sociale ale țărilor românești: împro
prietărirea țăranilor Adeziunea mase
lor Ia politica principelui Cuza a fost 
imensă. Ne-o demonstrează documen
tele epocii — presa, actele oficiale, 
mărturiile unor oameni de seamă, dar, 
mai ales, cîntecele populare prin in
termediul cărora primul domnitor al 
Principatelor române unite a Intrat 
în legendă.

asistă astfel la vestita Întrunire a 
poporului de Ia Blaj (3/15 mai) în fața 
căreia vorbesc Simion Bărnuțiu și 
Avram Iancu.

Cuza se va Întoarce în țară cu noul 
domn, Grigore Ghica, care era întru 
totul de acord cu vederile revolu-
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n 1855, cînd publica în 
revista ieșană România 
literară romanul Manoil, 
Bolintineanu nu făcea 
doar un gest de răspuns 
la invitația bardului de la 
Mircești, ci subscria a- 
pelului pentru gruparea 
scriitorilor din toate pro

vinciile românești în paginile ace
leiași reviste, care anticipa, în timp, 
actul .Unirii tuturor românilor. In bio
grafia lui Bolintineanu, faptul (deve
nit bun al istoriei literare) nu era in
cidental, ci era chemat de alte nenu
mărate prezente civice ale acestuia la 
evenimentele majore ale epocii. Năs
cut în 1817, într-o familie modestă 
dintr-o comună aflată în apropierea 
Bucureștiului, din al cărei nume va 
face renumele său literar, Bolintinea
nu s-a format în atmosfera febrilă a 
anilor premergători revoluției patru- 
zecioptiste. După perioada de școală, 
unde l-a avut coleg pe viitorul poet 
și patriot G. Sion, și ca profesor de 
„franțozește” pe înflăcăratul C. Aris- 
tia, drumul în viață și-l va croi cu 
acea siguranță pe care o nutrea con
tinuu idealul său social, cristalizat 
încă din anii de formare a persona
lității. Paralel cu succesele literare 
pe care le obține încă din prima ti
nerețe, adeziunea sa la evenimente
le ce vor zdruncina fundamental fe
udalismul va fi marcată de intrarea 
în societățile Frăția și apoi Societa
tea literară, ale căror scopuri secrete 
erau adînc revoluționare. Aflat la 
Paris ca bursier la Societății litera
re, el vine în contact cu ideile re
voluționare care animau pe membrii 
Societății studenților români. Revenit 
în țară la inițiativa lui Bălcescu, pen
tru a precipita evenimentele revolu
ționare din Tara Românească, Bolin
tineanu va conduce, după detronarea 
lui Bibescu, ziarul „Popolul suveran”, 
care-și înscrisese pe frontispiciu ide
ile revoluției: libertate, egalitate, 
fraternitate. In articoiul-program,

Bolintineanu încrusta, prin sintetiza
rea țelurilor revoluției pe care le 
servea ziarul, însăși suprema sa che
mare cetățenească : (Ziarul) <se va 
ridica cu energie în contra tiraniei 
(...), va avea drept țintă asemenea 
Unirea provinciilor române și tot ce 
va putea duce România la fericire și 
mărire».

După anii de exil, reîntors în 1857 
în țară, Unirea Principatelor Române 
va fi obiectivul căruia îi va dedica 
mari eforturi publicistice și politice. 
La 11 octombrie 1858 scoate ziarul 
„Dîmbovița", importantă publicație 
unionistă din Muntenia, în paginile 
căreia, ducînd o susținută campanie 
de mobilizare a opiniei publice, afir
mă chiar din primul număr : «fn tof 
timpul publicației acestei foi ne vom 
sili (...) a sprijini nația și ideile pro
gresiste, potrivit cu trebuințele țării». 
Scris în cea mai mare parte de el, 
ziarul va milita pentru cultivarea 
conștiinței unității naționale, așa cum 
în literatură Bolintineanu va slăvi 
virtuțile naționale prin poeziile gru
pate în ciclul Legendele istorice. Ele 
se constituie, prin imaginile de o 
plasticitate pregnantă, într-o istorie 
însuflețită a vechilor fapte de glorie 
ale românilor. Preamărirea luminoa
sei figuri a lui Mihai Viteazu nu este 
o stearpă evadare în istorie din fră- 
mîntările cruciale ale contemporani
lor săi, ci restituirea poetică a unui 
însuflețitor crez secular — Unirea 
într-un singur stat a românilor — a 
cărui imagine emoționantă o recrea- 
ză liric Bolintineanu prin figura lui 
Mihai Bravul. în plan estetic, aceas
tă preocupare era în consonanță cu 
activitatea sa publicistică. Victoria 
„partidei naționale și progresiste", 
prin alegerea ca domn în cele două 
principate a lui Alexandru Cuza, îi 
va prilejui o exclamație pentru care 
militase ardent: «Printr-această faptă 
se constată că dacă frații noștri de 
peste Milcov au dat exemplu de sim- 
țimente patriotice antice, românii 
de dincoace de Milcov au răspuns cu 
aceeași mărire. Demni frați de a fi 
uniți, ei au dovedit astăzi încă o da
tă, intr-această luptă nobilă și subli
mă, de cele mai rari sacrifice și ab
negații. Dar, lăslnd la o parte simți- 
mentele cele frumoase ce pătrund în- 
tr-această faptă, ea are un interes de 
mare importanță pentru viitorul na
ției române. Ar putea cineva zice t 
„Din înălțimea zilei de astăzi se vede 
marele viitor al țârei". In adevăr, o 
zi atît de frumoasă pentru români nu 
s-a arătat de 260 de ani în istoria ță
rilor (...). Onoare și laudă nației ro
mâne ! Ea și-a luat locul ei de stră
lucire între nații».

Avind conștiința limpede a semni
ficațiilor Istorice a acestui pas spre 
unificarea deplină a țării, Bolintinea
nu prevestea în timp apropierea ace
lui moment din evoluția ascendentă a 
patriei, cînd locuitorilor acestei țări le 
ura să poată zice într-o zi: „Sîntem 
o nație ce prin virtuțile ei a făcut să 
mire Europa”.

V. ARACHELIAN

Un colț din Țiglina I—Galați
Foto: AGERPRES

O hotărîre a Consiliului 
de Miniștri

O hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, emisă recent prevede 
îmbunătățiri la regimul de con
tractare, achiziționare și livrare 
a semințelor și paielor de sorg. 
Potrivit Hotărîrii, începînd cu 
recolta anului 1966, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
Consum poate încheia contracte, 
pe unul sau mai mulți ani, cu 
unitățile agricole de stat și cu 
cooperativele agricole de pro
ducție, pentru cumpărarea paie
lor de sorg la prețul de 5 lei 
kg calitatea I și 3 lei kg cali
tatea a Il-a, precum și a semin
țelor de sorg la prețul de 1 leu 
kg. Aceleași prețuri se aplică și 
pentru cantitățile de produse 
predate peste cele înscrise în 
contracte, precum și pentru pro
dusele prevăzute în contrac
tele mai vechi în curs de 
executare. Prețurile de achi
ziții vor fi mai mici cu

cel puțin 10 la sută decît cele 
oferite prin contractări. Unită
țile agricole care încheie con
tracte pentru cultivarea și va
lorificarea acestor produse se 
bucură de avantaje din partea 
statului, printre care primirea 
de avansuri bănești, plata trans
portului efectuat pînă la locul 
de recepționare, acordarea în 
folosință, cu titlu gratuit, a 
mașinilor pentru desămînțarea 
paielor de sorg etc.

Tot printr-o Hotărîre a Con
siliului de Miniștri s-au stabilit 
noi prețuri de contractare și a- 
chiziție la nuci, începînd cu re
colta anului 1966. în funcție de 
calitate, producătorii pot valo
rifica aceste fructe prin coope
rația de consum, la prețuri pînă 
la 9 lei kg, prin contrac
tări, și pînă la 8,25 lei kg prin 
achiziții.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Pentru anul 1966, la fel ca șt 

în ultimii ani, UNESCO a reco
mandat aniversarea unor persona
lități eminente din domeniile știin
ței, literaturii și artei, precum șl 
a unor evenimente istorice însem
nate. Printre personalitățile men
ționate se află și numele unor mari 
savanți, scriitori și artiști români.

în domeniul științei sînt reco
mandați savanțli Nicolae Cocules- 
cu (1866—1952), fondatorul Obser
vatorului astronomic din Bucu
rești, cunoscut pentru studiile sale 
de mecanică cerească, David Em
manuel (1854—1941), figură pro
eminentă a școlii matematice ro
mânești, botanistul Emanoil Teo- 
dorescu (1866—1949), inițiatorul 
cercetărilor din țara noastră în 
domeniul fiziologiei plantelor, și 
chimistul Nicolae Teclu (1838— 
1916), a cărui prodigioasă activi
tate științifică a cuprins cele mai 
importante domenii ale chimiei.

De asemenea, în domeniul cultu
rii, se menționează aniversarea 
marelui poet George Coșbuc (1866 
—1916), a pictorului Ștefan Luchi- 
an (1868—1916) și a istoricului și 
filologului Gheorghe Șincai (1753— 
1816).

In calendarul UNESCO pe 1968 
se mai înscriu două evenimente 
care vor fi sărbătorite anul acesta 
în țara noastră : Centenarul Aca
demiei Române și 500 de ani de la 
ridicarea mînăstirii Putna, valoros 
monument istoric și artistic.

Printre personalitățile de seamă 
ale științei și culturii universale, 
a căror aniversare în 1966 este re
comandată de UNESCO, se află 
oamenii de știință G. W. Leibniz 
(250 ani de la moarte) și P. Lebe
dev (100 ani de la naștere) ; scrii
torii și poeții A. Akopian (100 ani 
de la naștere), Miguel de Cervan
tes (350 ani de la moarte), Ruben 
Dario (50 ani de la moarte), Ivan 
Franko (50 ani de la moarte), N. 
M. Karamzin (200 ani de Ia naște
re), Romain Rolland (100 ani de 
la naștere), William Shakespeare 
(350 ani de la moarte), Pencio Sla- 
veikov (100 ani de la naștere), Sun 
Yat-sen (100 ani de la naștere), 
Frans Hals (300 ani de la moarte) 
și A. A. Iablocikina (100 ani de 
la naștere).

Dintre evenimentele de seamă, 
a căror aniversare este propusă, 
amintim împlinirea a 300 ani de 
la descoperirea de către Newton a 
legii gravitației universale.

★

Ansamblul de stat de cântece 
și dansuri populare din R. P. Al
bania, a prezentat marți seara, 
în sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală, primul spectacol din ca
drul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră.

Printre cei prezenți la specta
col, se aflau Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Gheorghe 
Fele, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., Ion 
Borca, vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei, oameni de 
artă și cultură. Au fost de față 
Răpi Gjermeni, ambasadorul R.P. 
Albania la București și membri ai 
ambasadei.

Solii artei populare albaneze au 
fost răsplătiți cu oii aplauze de 
publicul spectator pentru măies
tria lor artistică.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor oaspeți le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

• Sala sporturilor 
de la Floreasca va 
găzdui astăzi, de la 
ora 16,00, intîlnirea 
Intre naționala de 
tenis de masă dintre 
echipele masculine 
C.S.M. Cluj fi Olym
pia Ljubljana (Iugo
slavia) din cadrul

„Cupei campionilor 
europeni'. Echipa 
Învingătoare din a- 
cest joc se va cali- 
tica pentru semifina
lele competiției.

• Ieri a părăsit 
Capitala plecînd în 
Italia echipa de fot
bal (tineret) a țării 
noastre. Tinerii fot
baliști vor participa 
la un turneu interna
țional programat la 
Verona fi Modena a- 
Iături de echipele de 
tineret ale Italiei fi 
Austriei.

M. UNGHEANU

(Agerpres)
Orele în laboratorul de zootehnie și mlcrobiologie de la Centrul școlar agricol Purtdulea, raionul Lehliu sînt 

mult apreciate de elevi. Foto: AGERPRES

DUMINICA LA ORA 6
rulează la Patria, orele 10 : 12| 
14î 16; 18,30; 20,30 ; Victoria, 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30. în completare „O grădi
nă a artei” ; Flamura, orele 10; 
12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 în comple
tare „Sport nr, 6/1965” ; Ex
celsior, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30 în completare
„Sport nr. 6/1965”.

PROCESUL DE LA NÎÎRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45 ; 
20,15.

TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! 
rulează la București, orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21 ; Giulești, orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 ; Glo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 i Tomis, orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30 ; Miori
ța, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45: 21.

PROFESORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Luceafărul, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30 ;
20,45; Feroviar, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Porțile de Fier” ; 
Grlvița, orele 9,45 ; 12 ;

14,15; 16,30; 18,45; 21 în corn- 
pletare „O grădină a artei".

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Festival, orele 10; 
12 ; 14,15; 16,30; 18,45; 21 ;
Modern, orele 10| 12; 14,15i 
16,30; 18,45; 21.

TREI SURORI
rulează la Central, orele 10; 
12,15; 15; 17,30; 20; Melodia, 
orele 10; 12,30; 15,30; 18 ;
20,30.

CATIFEAUA NEAGRĂ
rulează la Lumina, orele 9,45 ; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30 în 
completare „Marinarii sovietici 
In Danemarca” ; Aurora, orele 
10; 12 ; 14; 16.30; 18,30; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează Ia Union, orele 15,30 ; 
18; 20,30 în gompletare „A 
început cu o lupă" ; Unirea, 
orele 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Surorile Press".

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la Doina, orele 11,30 
13,45; 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Tot mai sus" (program 
pentru copii — ora 10) ; Popu
lar, orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

COLINA
rulează la Buzești, orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 ; Cotroceni, 
orele 15,30; 18; 20,30.

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Dacia, orele 9—15 în

Gîndîrea colectivă 
în acfiune

(Urmare din pag. I)

Mircea Pupăză, inginerul șef 
al uzinei, a schițat in citeva cu
vinte contribuția sectorului pro
iectare la realizarea angajamen
tului colectiv. „Proiectarea dă 
tonul în tehnică. Vrem ca a- 
portul nostru, al proiectanților, 
în îndeplinirea acestor obiective, 
să fie cit mai mare. Ne-am pro
pus — și avem toate posibilită
țile — să executăm proiecte de 
cea mai bună calitate și să 
scurtăm termenul de realizare a 
lor cu 100 de zile. Aceasta, în 
primul rînd, prin extinderea folo
sirii de ansamble tipizate și de 
unificare a anumitor mașini. 
Creăm în acest fel condiții opti
me, din prima fază a procesului 
de fabricație, pentru asimilarea 
în timp scurt a produselor, pen
tru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost“.

Obiectivele pe care și le-au 
propus proiectanții au fost pre
luate, ca într-o ștafetă, de secțiile 
de fabricație. „Trebuie să acor
dăm cea mai mare atenție — 
spunea Mircea Crețu, șeful secți
ei uzinaj — ritmicității producți
ei, Secția noastră este principala 
verigă în realizarea unei bune 
ritmicități. Sîntem hotărîți să 
nu slăbim nici o clipă aten
ția față de ritmicitatea pro
ducției Propunem pentru a- 
ceasta ca produsele să fie lan
sate în fabricație în loturi com

plete și să se asigure, o dată cu 
lansarea lor, și toate materialele 
necesare". Montajul, aflînd de 
angajamentul celor de la uzinaj, 
a hotărît, la rîndu-i, să aducă o 
îmbunătățire. Tînărul Dumitru 
Nedelea, lăcătuș montor, a expri
mat în adunare hotărîrea echipei 
pe care o conduce de a termina 
fiecare subansamblu pe care-l 
execută cu două zile mai devreme.

Adunarea, prin cuvîntul multor 
tineri, a scos în relief hotărîrea 
unanimă a tineretului din uzină 
de ’ participa, cu toate forțele 
sale, la îndeplinirea angajamente
lor stabilite în întrecerea socia
listă pe 1965. Cuvîntul tinerilor a 
sugerat organizației U.T.C., con
ducerii uzinei, numeroase căi 
pentru îmbunătățirea organizării 
producției, pentru îndeplinirea 
ritmică și la un nivel tehnic ri
dicat a sarcinilor de plan.

Dumitru Crivăț, rectificator, a 
vorbit despre necesitatea ca scu
lele și dispozitivele să fie bine 
întreținute. Ideea lui ca în secto
rul sculerie să se execute recon- 
diționarea tuturor sculelor, la in
tervale anumite, a primit o ade
ziune unanimă. Cuvîntul ingine
rului Mihai Zugravu a schițat 
sintetic, dar convingător, princi
pale direcții ale activității orga
nizației U.T.C. pentru mobiliza
rea tinerilor la îndeplinirea din 
prima zi a angajamentelor stabi
lite în întrecerea socialistă. El 
atată că peste 250 de tineri frec
ventează cursurile de ridicare a 
calificării și că organizația U.T.C. 
va veghea ca fiecare tînăr să-și 
însușească maximum de cunoș
tințe la aceste cursuri. A prezen
tat apoi măsurile pe care și le-a 
propus comitetul U.T.C. pentru 
antrenarea tuturor tinerilor în

întrecerea socialistă, pentru înde
plinirea, lună de lună, a angaja
mentelor, pentru întărirea disci
plinei în muncă — una din con
dițiile obligatorii ale realizării 
sarcinilor de plan, a angajamen
telor.

Reportaj 
din sesiune

(Urmare din pag. I) 
examenul de tehnologia turnă
rii" — 10. La colocviul pentru 
disciplina „mașini de ridicat" — 
tot 10.

A treia zi, iată-ne printre „bo
bocii" grupei 2 505. Emoțiile a- 
cestora sînt, firește, cele mai 
puternice și... vizibile. Prima se
siune, primul examen : la geo
metrie descriptivă. Cei mai 
mulți s-au pregătit cu seriozi
tate și tenacitate pentru acest 
examen de-a lungul întregului 
semestru. Răspunsurile o con
firmă. Totuși... „n-am dat 10 
pînă acum, iar de Ia examenul 
de ieri cu grupa 2507 — Facul
tatea de silvicultură n-am ple
cat mulțumit, totuși, deplin. 
Aștept abia de acum înainte 
prilejul de a acorda note de 
10“, ne-a mărturisit șeful de lu
crări, tov. Pal! Eugen.

Am revenit către seară la Po
litehnică. în bibliotecă facem 
cunoștință cu GHEORGHE CÎR- 
STOC, din anul IV — Facultatea 
de mecanică. După primul exa
men — primul 10 la disciplina 
„mașini de ridicat"

— Cum se ia un 10 ?

— Ușor.» dacă muncești în
treg semestrul. Materia aș pu
tea spune că o aveam pregătită 
încă de Ia susținerea proiectu
lui. Esențial cred că este să-ți 
iubești profesiunea aleasă și să 
înveți gindindu-te că nota de 
la examen este calificativul dat 
competenței tale de viitor in
giner. Aceasta presupune răs
pundere față de muncă șl de 
propria-ți pregătire.

Bilanț bun, 
perspective 

și mai bune
(Urmare din pag. I)
producție. Sarcini impor
tante în această privință 
revin, cred eu, organiza
ției U.T.C., pentru că în 
toate sectoarele de pro
ducție lucrează numeroși 
tineri".

Tot pe linia comparațiilor cu 
vecinii a vorbit și brigadierul 
legumicol Ion Topor. Arătînd 
că cooperativa agricolă din 
Techirghiol aduce o contribu
ție însemnată la aprovizionarea 
orașului Constanța și a litora
lului cu legume și că în felul 
acesta are posibilitatea să ob
țină venituri mari din acest 
sector, el a arătat că produc
țiile obținiite nu reflectă posi
bilitățile și condițiile existente. 
„Vecinii noștri din Tuzla au 
obținut de la fiecare hectar 
producții mai mari de trei ori 
decît am realizat noi — a spus 
el. Și asta din cauză că la noi 
nu se practică o rotație cores

punzătoare a culturilor. Culti
văm în același loc cartofi după 
cartofi, roșii după roșii etc., în 
condiții în care nici terenul nu 
e îngrășat. Pe o parcelă în care 
s-a făcut această rotație s-au 
obținut 30 000 kg roșii la hec
tar, față de numai 5—7 tone 
realizate pe restul suprafeței".

Propunerea făcută de ION 
TOPOR în adunarea generală 
a fost aceea ca „de acum îna
inte consiliul de conducere să 
acorde atenția cuvenită tutu
ror ramurilor de producție și 
să dea importanță mai mare 
fertilizării solului și amplasării 
culturilor".

Brigadierul zootehnic Alexan
dru Neagoie și tînărul Dumitru 
Florescu, care au vorbit despre 
activitatea din sectorul zooteh
nic, au arătat că producția de 
lapte, cu toate că a crescut în 
ultimii ani n-a ajuns, deși era 
posibil, la nivelul rezultatelor 
obținute în celelalte cooperati
ve din jurul orașului — Palazu 
Mare, Viile Noi și Poenița 
— care realizează de mai multi 
ani cîte 3 000 litri pe cap de 
vacă furajată. Analizînd cu 
competența omului de meserie 
și munca sa și a tovarășilor 
săi, tînărul DUMITRU FLO
RESCU a reluat ideea expusă 
de îngrijitoarea de păsări 
Georgeta Bocai subliniind :

„Principalul domeniu 
în care trebuie să se ac
ționeze mult mai bine 
și mai mult decît pînă 
acum este pregătirea 
profesională a oame
nilor. S-a mai spus 
aici că aceasta este o 
lege prevăzută în prolec-

tul de Statut. Este o pre
vedere foarte utilă șî ne
cesară și trebuie s-o res
pectăm".

Continuînd discuția pe tema 
măsurilor care trebuie luate 
pentru creșterea producției în 
sectorul zootehnic, brigadierul 
ALEXANDRU NEAGOIE a 
spus :

„Este necesar, firește, 
să ne ocupăm mai bine 
de calificarea oamenilor și 
eu unul mă angajez că 
mă voi achita așa cum 
trebuie de această sarci
nă. Dar pentru a-i stimu
la pe oameni va fi ne
voie să stabilim de acum 
măsurile necesare pentru 
ca și în sectorul zooteh
nic să se aplice retribu
ția suplimentară in func
ție de producția realiza
tă, așa cum se prevede 
în proiectul de Statut. 
Este o prevedere bine 
chibzuită, care corespun
de atît intereselor coope
rativei, cît și fiecărui 
cooperator în parte".

Contabilul Pericle Berbeacă, 
arătînd că principalul izvor al 
bunăstării cooperatorilor e în
tărirea economică a cooperati
vei, a demonstrat că veniturile 
personale ale acestora sînt în 
directă concordanță cu venitu
rile cooperativei. Astfel, în 
1962, cînd cooperativa a reali
zat un venit tctal de 4 000 000 
lei, valoarea zilei-muncă a fost 
de 18,50 lei, iar în 1965, cînd 
venitul global a fost de 
6 000 000 lei, valoarea zilei- 
muncă a crescut la 33 lei. în 
continuare, el s-a referit la ne-

cesitatea de a se folosi cît mai 
rațional, cu cît mai multă efi
ciență economică mijloacele pe ■ 
care statul le pune la dispozi- | 
ția cooperativelor agricole de ■ 
producție : mașini moderne, în- 9 
grășăminte chimice, semințe din ■ 
soiuri selecționate. )

Majoritatea celor care au luat _ 
cuvîntul la adunare s-au referit | 
la viitorul cooperativei, mani- I 
festîndu-și hotărîrea de a mun
ci pentru înfăptuirea sarcinilor I 
reieșite din documentele Con- | 
greșului al IX lea al partidu
lui, subliniind satisfacția unani- I 
mă cu care au fost primite mă- I 
șurile stabilite de Plenara C.C. I 
al P.C.R. din 11—12 noiembrie ■ 
1965.

în planul de producție din a- " 
cest an, pe care l-au dezbătut B 
cu spirit de gospodari, ei au I 
prevăzut producții sporite în ■ 
toate sectoarele de activitate și a 
măsuri concrete care să ducă I 
la realizarea lor. în anul viitor I 
se vor folosi 300 kg îngrașă- > 
minte chimice la hectar, se va a 
extinde suprafața de răsadnițe ■ 
cu 3 000 mp., se va da în folo- a 
sință o seră înmulțitor de 160 | 
mp., o centrală termică și o I 
altă seră pentru producerea le ■ 
gumelor timpurii. S-a prevăzut, B 
de asemenea, în lumina noului | 
proiect de Statut, extinderea - 
retribuției suplimentare.

Dezbătînd capitol cu capitol " 
proiectul de Statut, cooperato- | 
rii au arătat că acesta este o | 
expresie a etapei pe care au 
parcurs-o aceste unități agrico- I 
le, o înmănunchere a experien- I 
tei dobîndite și oglindește linii- - 
le directoare pentru activitatea I 
lor în viitor.

continuare i 17 ; 19 ; 21, tn com
pletare „Meciul de fotbal Ro
mânia — Portugalia" ; Arta, 
orele 10 ; 12,15; 15,30; 17,45;
20.

FATA LUI BUBE
rulează la Bucegi, orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30 tn com
pletare „Sesiunea Marii Adu
nări Naționale” ; Lira, orele 
15,30; 18; 20;30.

OAMENI ȘI DRAPELE 
(ambele serii) rulează la Crtn- 
gași, orele 16 ; 19.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la Cosmos, orele 16; 
18; 20. In completare „A în
ceput cu o lupă".

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează Ia Flacăra, orele 10 ; 
15,30; 17,45; 20 ; Volga, orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Vitan, orele 15; 17; 
19; 21. In completare „Cumpă
rătura".

DE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Munca, orele 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30. în comple
tare „La Carnaval".

EXPRESUL PARIS — MUN- 
CHEN

rulează Ia Moșilor, orele 15; 
17; 19; 21 In completare „Rali
ul Dunării" ; Progresul, orele 
15,30; 18; 20,15. în completare 
„Meciul de fotbal România — 
Portugalia".

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Viitorul, orele 15; 
17; 19; 21. In completare „Do
uă creioane".

SAȘA
rulează la Ferentari, orele 16; 
18 ; 20.

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează Ia Colentina, orele 14; 
16; 18; 20 în completare „Pio- 
nieria nr. 6./1965" ; Rahova, 
orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI!
rulează Ia Floreasca, orele 
10,30; 13 ; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADA DIN 
SANTA CRUZ

rulează la Pacea, orele 11 ; 
16; 18; 20,30.

Televiziune
MIERCURI 19 IANUARIE
19,00 Jurnalul televiziunii (I); 

19,15 Emisiune pentru cei mici; 
20,00 Seară de teatru: „Cuza 
Vodă". Piesă în opt tablouri de 
Mircea Ștefănescu Interpretea
ză colectivul Teatrului Națio
nal „I L. Caragiale" din Bucu
rești. In încheiere : Jurnalul te
leviziunii (II). Buletin meteoro
logic.

JOI 20 IANUARIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I); 
19,15 Emisiune pentru tineretul 
școlar ; 20,00 „Moș Ion Roată
și Unirea". Ecranizarea poves 
tirii cu același titlu a scriito
rului Ion Creangă ; 20,30 Reci 
talul violonistului Mihai Con 
stantinescu ; 21,00 Film : Poar 
ta infernului; 22,30 Jurnalul te 
leviziunii (II). Buletin me*eoro 
logic.
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Situația
din Nigeria

Potrivit știrilor sosite în 
capitala Algeriei, situația 
din Nigeria a început să se 
stabilizeze. Noul prim-mi- 
nistru, generalul Ironsi, a 
format un guvern din care 
nu face parte nici un mi
nistru al fostului cabinet 
condus de Balewa.

Cele două mari partide din ța
ră, Alianța Națională Nigeriană 
fi Marea Alianță Progresistă Uni
tă (U.P.G.A.), au declarat că sînt 
fidele guvernului condus de 
Ironsi, în timp ce ziarul „West 
African Pilot" aduce elogii gru
pului care i-a înlăturat de la pu
tere pe Balewa și Azikiwe.

Un ofițer care face legătura în
tre autoritățile militare și civile 
a anunțat că festivitățile cu pri
lejul încheierii Ramadanului se 
vor desfășura normal și că nu se 
vor introduce nici un fel de res
tricții în ce privește călătoriile 
dintr-o regiune în alta.

Potrivit știrilor sosite din regiu
nile Nigeriei, pretutindeni situa
ția s-a normalizat, cu excepția 
orașului Ibadan, unde au fost in
cendiate cîteva clădiri aparținînd 
adepților fostului guvern.

Marți după-amiază, Comitetul 
unit de acțiune al sindicatelor ni- 
geriene a dat publicității un co
municat în care arată că sprijină 
noul guvern formulînd totodată 
11 revendicări. Sindicatele cer să 
se pună capăt regionalismului, 
spiritului de clan, să fie eliberați 
deținuți! politici și să se asigure 
participarea sindicatelor la viața 
politică a țării.
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Manifeste antiguvernamentale
pe străzile Saigonului

Sesiune agitată I
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Reluarea lucrărilor Parlamentului grec y

Citind postul de 
radio Lagos, agen
țiile de presă rela
tează că maiorul 
Chukuma Ngzewu, 
conducătorul rebe
lilor și liderul așa- 
zisului „Consiliu re
voluționar" , a anun
țat luni că se predă 
„jurînd 
guvernului 
condus de Ironsi.

credință" 
militar 

I.

Marți dimineața, forțele pa
triotice au răspîndit pe stră
zile Saigonului numeroase ma
nifeste antiguvernamentale și 
antiamericane în care chemau 
populația și armata să sprijine 
lupta patrioților. Formațiuni ale 
forțelor patriotice au supus tot 
marți, unui atac de mortiere car
tierul general al celei de-a doua 
divizii a armatei sud-vietnameze 
și al trupelor americane din ora
șul Quang Ngai, provocînd pier
deri

7 000 soldați. Astfel, scrie agen
ția A.F.P., efectivul militar al 
S.U.A. în Vietnamul de sud va 
ajunge la 190 000. Operațiile de 
debarcare au loc în regiunea 
St. Jacques, la sud de Saigon. 
Comandamentul american a 
luat severe măsuri de pază, fo
losind efective ale celei de-a 
doua brigăzi din cadrul diviziei 
25 de infanterie.

Marți după-amiază Parla
mentul grec și-a reluat lucră
rile. Ordinea sa de zi prezin
tă multe probleme acute ceea 
ce anunță dezbateri agitate, 
de uzură. Grupurile parla
mentare ale partidelor politi
ce și-au precizat poziția față 
de cele mai multe proiecte de 
lege ale guvernului depuse în 
Parlament. „Este îndoielnic 
dacă proiectele de lege pri
vitoare la impunerea unor noi

trupelor saigoneze.

Potrivit unui raport dat 
publicității la Washington, 
forțele armate ale S.U.A. 
au pierdut, procentual, în 
Vietnam mai mulți ofițeri 
decît în războiul coreean 
sau în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Ra
portul — reluat de agenția 
Associated Press — arată că 
pînă la 31 decembrie anul 
trecut procentul pierderilor 
în luptele din Vietnam în 
rîndurile ofițerilor ameri
cani a fost de aproximativ 
19 la sută față de 16 la 
sută în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

conservator

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Luni dimineață a început de
barcarea în Vietnamul de sud 
a unui nou lot de soldați ame
ricani, cuprinzînd mai mult de

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Criza din partidul conservator 
din Anglia s-a adîncit marți prin 
demisia purtătorului de cuvînt 
pentru problemele coloniale din 
„Cabinetul fantomă" conserva
tor, Maude. El a publicat în 
presă critici severe la adresa ac
tualului lider al partidului, 
Heath, relevînd că opoziția con
servatoare este ineficientă. Cri- 
ticile lui Maude au declanșat 
dispute aprinse în sinul partidu
lui, mai ales după ce ele au fost 
folosite de primul ministru Wil
son în atacurile lansate împo
triva opoziției. Maude a fost 
convocat marți în fața conduce-

rii partidului pentru a da expli
cații. Dar el a preferat să-și pre
zinte demisia.

Agenția France Presse semna
lează și alte manifestări ale cri
zei, vorbind despre „o mișcare 
de revoltă care se întinde de la 
aripa dreaptă pînă la cea stîngă 
a partidului conservator". Depu
tății conservatori 
dreaptă reuniți în 
„Monday Club"
conducătorilor actuali ai parti
dului metodele pe care le utili
zează. Pe de altă parte, conser- 

/vatorii de stînga grupați în „Bow 
Group" au criticat ineficienta 
propagandei conservatoare.

de extremă 
așa-numitul 

au reproșat

impozite vor fi votate de că
tre Parlament", scrie ziarul 
„Kathimerini". Totodată, zia
rul arată că forțele de dreap
ta sînt de părere că guvernul 
își poate salva proiectul de 
lege numai dacă ridică pro
blema votului de încredere 
pentru aprobarea lor.

în ajunul redeschiderii lu
crărilor forului legislativ, 
președintele guvernului Ste
phanopoulos a dat publicității 
o declarație în care afirmă că 
a hotărît rezolvarea problemei 
deținuților 
de justiție 
pus marți 
proiect de 
comutarea 
și a celei 
viață pronunțată în baza le
gii 375 (așa numita lege des
pre spionaj — n.r.) la închi
soare pe 20 de ani.

Eliberarea deținuților poli
tici, în cazul în care ar re
zulta din legea amintită, se 
va face însă numai în urma 
unei hotărîri a ministrului de 
justiție și a acordului unui 
consiliu format din cinci 
membri.

în general, actuala sesiune 
este considerată de observato
rii politici din capitala grea
că drept una din cele mai di
ficile sesiuni prin care a tre
cut vreodată un guvern grec.

politici. Ministrul 
Stephanakis a de- 
în Parlament un 
lege care prevede 
pedepsei capitale 
de închisoare pe

Incertitudini politice
R. S. CEHOSLOVACĂ. Oră de 
laborator Ia Facultatea de ști

ințe naturale din Bratislava

in Columbia Comunicatul
După luni de incertitudini politice, dr. Carlos LIeras 

Restrepo și-a pus din nou candidatura, din partea 
partidului liberal, la alegerile prezidențiale care ur
inează să aibă Ioc în luna mai în Columbia. Aceasta 
a avut ioc cu prilejul unui 
în capitala țării, Bogota.

miting de mase desfășurat

sovieto -mongol
MOSCOVA 18 (Agerpres).

— Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, 
semnat recent la Ulan Bator, 
prevede „întărirea și pe vii
tor a prieteniei tradiționale 
indestructibile între popoare
le Uniunii Sovietice și R. P. 
Mongole"... „dezvoltarea și a- 
dîncirea și pe viitor a colabo
rării economice și tehnico- 
științifice între cele două țări 
în conformitate cu principiile 
întrajutorării prietenești și 
avantajului reciproc", dezvol
tarea necontenită a legături
lor culturale între cele două 
părți, acordarea de ajutor re
ciproc în asigurarea capacită
ții de apănare a celor două 
țări.

Cu prilejul vizitei delega^ 
ției de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice în 
R. P. Mongolă a fost semnat 
un comunicat, în care se arată 
că în timpul tratativelor a 
avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor de cea 
mai mare importanță ale con
strucției comunismului și so
cialismului în ambele țări, 
ale dezvoltării continue a re
lațiilor sovieto-mongole, ale 
situației internaționale și si
tuației din mișcarea comunis
tă și muncitorească mondială.

Părțile au condamnat cu 
hotărîre agresiunea crescîndă 
a S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam și intervenția lor ar
mată din ce în ce mai largă 
în Vietnamul de sud și au de
clarat că sprijină pe deplin 
poziția guvernului R. D. Viet
nam și poziția Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud.

în legătură cu eforturile 
pentru realizarea unui acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, comunicatul 
sprijină convocarea unei con
ferințe mondiale de dezar
mare.

Candidatura lui Restrepo a 
fost prezentată, pentru prima 
oară, Ia sfîrșitul anului 1964. Po
trivit acordului din 1957, prin 
care s-a înființat Frontul Națio
nal din Columbia — coaliție în
tre partidele liberal și conserva
tor — următorul președinte al 
țării urmează să fie desemnat din 
rîndurile liberalilor. Dar opoziția 
împotriva lui Restrepo a fost atît 
de mare din partea grupurilor di
sidente din propriul său partid, 
cît și a unor grupuri ale partidu
lui conservator, încît, la începu
tul anului 1965, el și-a șters nu
mele de pe lista candidaților. 
Astfel, timp de aproape zece luni, 
în Columbia nu a mai existat 
nici un candidat prezidențial, în- 
trucît în afara coaliției guvema-

mentale, celelalte partide, inclu
siv cele de stînga, nu au dreptul 
de a candida la alegeri.

La sfîrșitul lunii septembrie 
1965, un comitet bipartizan ad- 
hoo „pentru cercetări politice" a 
hotărît să-i solicite lui LIeras 
Restrepo să-și reconsidere hotă- 
rîrea. „Răspunsul acestuia — a- 
rată ziarul „Christian Science 
Monitor" nu era pus la îndoială, 
dar, pentru mai multă siguranță, 
două dintre cele mai mari ziare 
din Bogota — „El Tiempo" și 
„El Espectador" au început o 
campanie în favoarea lui. Cu toa
te că el exprima îndoieli asupra 
răspunsului său — continuă zia
rul •— Restrepo a făcut tot ce i-a 
stat în putință, în ultimele două 
luni, pentru a demonstra că este 
cel mai bun candidat posibil. El 
vorbea deseori, analizînd lipsu
rile țării, a vizitat Venezuela, 
unde a luat cuvîntul în fața Con
gresului acestei țări pentru a cîș- 
tiga aureola unui om de stat de 
talie internațională.

în favoarea candidaturii s-a 
pronunțat și fostul președinte co
lumbian Alberto LIeras Camargo, 
considerat drept unul dintre cei 
mai influenți politicieni din a- 
ceastă țară. Singurul obstacol 
care a mai rămas în calea alege
rii lui Restrepo ca președinte 
este, după cum subliniază ziarul 
citat, faptul că „Frontul Național 
a pierdut mult din sprijinul 
public în cursul ultimelor două 
alegeri". La alegerile preziden
țiale din 1962 au participat nu
mai 49 la sută din cetățenii cu 
drept de vot, iar la alegerile par
lamentare din 1964, 70 la sută 
din alegători nu s-au prezentat 
la urne. „Astfel — arată ziarul 
— observatorii din Bogota sînt 
de acord în a aprecia că adver
sarul căruia trebuie să i se facă 
față în cursul acestor alegeri nu 
este un candidat al opoziției ci 
apatia poporului".

Start electoral

JAPONIA. Aspect de la

Pe scurt
• RECENT B-au Încheiat la New Delhi lucrările 

celei de-a 11-a adunări generale a Consiliului In- 
ternațional al Uniunilor Științifice la care a parti
cipat și o delegație din Republica Socialistă Româ
nia condusă de acad. Elie Caratoli.

Acad. E. Caratoli a fost ales în conducerea Con
siliului International al Uniunilor Științifice.

VIETNAMUL DE SUD. Militari 
americani au fost nevoiți să-șl 
pună măștile de gaze. Un vint 
potrivnic a dus gazele toxice 
lansate din elicoptere Împotriva 
forțelor patriotice spre pozițiile 

deținute de americani

Săptămîna aceasta în Austria începe, po
trivit aprecierilor ziarului „NEUES OES- 
TERREICH", lupta electorală în vederea 
alegerilor parlamentare din 6 martie.

Partidele politice au început 
să-și facă cunoscute programele. 
In ordine cronologică, Partidul 
Comunist a fost primul care și-a 
precizat poziția în viitoarele ale
geri. In conferința de presă care 
a avut loc săptămîna trecută, 
conducătorii P.C.A. au anunțat 
că vor depune o candidatură co
munistă numai în circumscripția 
electorală IV, pentru a facilita a- 
legerea în parlament a unui re
prezentant al comuniștilor și so
cialiștilor de stînga. In dorința 
de a nu dispersa voturile oame
nilor muncii, P.C.A. recomandă 
alegătorilor săi să-și dea voturile 
pentru candidații partidului so
cialist.

In ce privește cele două parti
de ale coaliției guvernamentale 
— partidul populist și partidul 
socialist — și acestea se găsesc 
în faza finală a pregătirilor elec
torale. In săptămîna care a tre
cut, conducerea partidului socia
list a definitivat programul pen
tru alegeri, care urmează să fie 
adoptat zilele acestea de Consi
liul partidului, după care va fi 
adus la cunoștința opiniei pu
blice.

Programul partidului populist

este intitulat „Acțiunea 20". Cifra 
20 indică perioada unor măsuri 
pe care populiștii le preconizea- 

, ză în diferite sectoare ale vieții 
economice, cultural-științifice și 
de stat. De fapt, nu este vorba 
de un program propriu-zis, ci de 
o însumare de păreri exprima
te de oameni politici, oameni de 
știință și cultură, economiști etc.

Corespondență 
din Viena.

Prima reacție a ziarului „Ar- 
beiter Zeitung" (socialist) este că 
programul partidului populist nu 
face nici o referire la principiul 
coaliției guvernamentale. La o 
întrunire regională a partidului 
socialist, vicecancelarul Pitter- 
mann a pus deschis întrebarea 
dacă partidul populist rămîne a- 
dept al formării guvernului din 
reprezentanții celor două parti
de. In același timp, observatorii 
politici rețin cererea adresată 
partidului populist de către par-

tidul național-liberal (de nuanță 
neofascistă) de a nu continua 
coaliția guvernamentală cu so
cialiștii.

Partidul înființat de fostul mi
nistru de interne Olah, după ie
șirea sa din partidul socialist, 
și-a desemnat candidații în toate 
cele 25 de circumscripții electo
rale. Presa consideră că alegeri
le constituie pentru acest partid 
un experiment pentru verificarea 
influenței de care el dispune în 
fapt.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
încheierea unor înțelegeri în ceea 
ce privește desfășurarea campa
niei electorale. Directorul televi
ziunii din Viena a anunțat că e- 
misiunea „Redactorii șefi discu
tă", care a prilejuit în ultimul 
timp vii dispute, nu va mai avea 
loc pînă la 6 martie. De aseme
nea, partidele coaliției guverna
mentale au stabilit ca școlile, 
spitalele, teatrele să nu fie folo
site în propaganda electorală.

După alegerile din 1962, re
partizarea mandatelor în parla
ment a fost următoarea: partidul 
populist — 81 mandate, partidul 
socialist — 76 mandate, partidul 
național-liberal — 8 mandate. 
Majoritatea observatorilor politici 
consideră că alegerile nu vor 
aduce mari surprize și nu se vor 
înregistra decît unele deplasări 
de cîteva mandate de la un 
partid la altul.

• LA Havana a fost dată publicității componența 
Comitetului tricontinental de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, care a fost creat potrivit ho- 
tărîrii Comisiei pentru problemele politice ale Con
ferinței de solidaritate a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină. Comitetul, care își va avea se
diul la Havana, se compune dintr-un președinte 
(Venezuela), cîte un reprezentant din fiecare con
tinent (R.P.D. Coreeană, Congo — Leopoldville, și 
Cuba) și doi delegați vietnamezi, unul din partea 
R. D. Vietnam și unul din partea F.N.E. din Vietna
mul de sud.

Comitetul a ținut duminică prima sa ședință de 
lucru prezidată de Pedro Medina Silva, comandan
tul forțelor armate de eliberare din Venezuela și 
șeful delegației venezuelene la Conferința triconti- 
nentală.

• LA Departamentul Comerțului al S.U.A. s-a 
anunțat, potrivit agenției France Presse, că scurge
rile americane de aur din luna noiembrie către 
Franța au fost evaluate la 101,2 milioane dolari. Ca 
Si în lunile precedente, Franța a absorbit și In no
iembrie cea mai mare parte a aurului american 
ieșit din fără.

După cum se știe, Franța a adoptat hotărirea de 
a converti în aur rezervele sale de dolari, ca urma
re a obiecțiilor pe care le are fată de actualul sis
tem monetar international, care conferă dolarului 
american și lirei sterline o situație privilegiată.

• ÎN țările scandinave se fac pregătiri în vede
rea celei de-a 14-a sesiuni a Consiliului Nordic, ca
re urmează să se desfășoare la Copenhaga, între 28 
ianuarie și 2 februarie. Se anunța ca principalele 
probleme care vor figura pe ordinea de zi a sesiunii 
se vor referi la colaborarea economică dintre țările 
membre ale Consiliului Nordic și la relațiile aces
tora cu organizațiile internaționale din care fac 
parte. Vor fi, de asemenea, examinate o serie de 
probleme de interes comun, cum ar fi colaborarea 
în domeniul radioteleviziunii și altele.

• AGENȚIA France Presse relatează că luni dimi
neața Fernando Maria Castiella, ministrul afacerilor 
externe al Spaniei, a remis ambasadorului Marii 
Britanii Ia Madrid, George Labouchere, o notă în 
care se spune că guvernul spaniol este gata să 
Înceapă imediat negocieri cu guvernul britanic în 
problema Gibraltarului. Se știe că la 16 decembrie 
1965, Adunarea generală a O.N.U. a adoptat cu 
96 voturi pentru și 11 abțineri o rezoluție, care 
invită Spania și Marea Britanie să înceapă tratati
vele în vederea rezolvării problemei Gibraltarului.

o recentă demonstrație de protest Împotriva Tratatului Japono-sud- 
coreean

P. STĂNCESCU
corespondentul Agerpres

• • •

Greva metalurgiștilor italieni

însemnări
FRANȚA. Prima zăpadă Id Paris. Aspectul puțin obișnuit al 

Place de Concorde

„Othello"

La Leningrad a sosit 
din Antarctida o radio
gramă care anunță că 
caravana de sănii și 
tractoare, care a pornit 
de ia stațiunea antarcti
că ,,Mirnîi' la stațiunea 
sud-polară „Vostok", a 
reușit să parcurgă 500 
km. Ea transportă ali
mente, combustibil și 
echipament divers pen
tru cercetătorii care își 
vor petrece iarna te a- 
propierea Polului frigu
lui. Caravana mai are de 
parcurs pînă Ia „Vos
tok' încă 1 500 km. Par- 
ticipanții la acest marș, 
cu toate greutățile

care le întunpina dato
rită drumului deosebit 
de dificil, efectuează și 
numeroase cercetări ști
ințifice, transmitted re
zultatele lor prin radio.

O altă caravană de 
sănii și tractoare, caro 
are de parcurs o distan
tă de 200 km de la sta
țiunea „Mirnîi", se a- 
propie de locul de desti
nație. Participanții el 
cercetează grosimea 
stratului de gheată cu 
ajutorul metodei sovieti
ce de radiolocație prin 
strat. Concomitent, oa
menii de știință efectu
ează observații seismice.

Numai doi amatori
Ani de-a rîndul cînd 

Seul se instala un nou 
automat acesta prelua de Ia predece
sorul său voluminosul dosar al con
vorbirilor japono-sud-coreene, menite 
să ducă, potrivit afirmațiilor oficiale, 

dintre

Ia Tokio sau la 
guvern, în mod

Ia „normalizarea 
cele două țări.

relațiilor"

Pe scurt

Dosarul era repus pe 
tapet, i se mai adăugau 
cîteva foi, și era apoi 
lăsat moștenire celor ce 
veneau din urmă. Dis
cuțiile nu duceau la 
scopul urmărit, acela al 
încheierii unui tra
tat japono-sud-coreean, 
deoarece termenii a- 
cestui acord aveau un 
profund caracter anti
popular, favorizînd'ma-

lovind în 
oamenilor 

Aceștia din 
fost aceia

rea finanța și 
interesele 
muncii, 
urmă au 
care, în decursul mul
tor ani, au împiedicat 
încheierea acordului 
proiectat. In cele din 
urmă însă, după cum 
se știe, tratatul japono- 
sud-coreean a fost în
cheiat. In prezent ac
țiunile populare au

drept scop anularea 
lui.

Tratatul japono-sud- 
coreean se ocupă prin
tre altele, și de soarta 
coreenilor care trăiesc 
în Japonia, prevăzînd 
înregistrarea și, ulte
rior „repatrierea" lor 
în Coreea de sud. Con
form acestei prevederi, 
la 17 ianuarie a început 
„înregistrarea". Cu si
guranță că Pak Cijan 
Hi nu și-a imaginat 
nici o secundă că cen
trele de înregistrare 
vor fi supraaglomerate. 
Totuși, a sperat că din 
cei 600000 coreeni a- 
flați în Japonia se vor 
prezenta cîteva mii sau

măcar cîteva sute... De
cepția a fost însă tota
lă. Din 600 000 în pri
ma zi de înregistrare 
s-au prezentat doar... 
două persoane. Aceas
ta a fost toată achizi
ția, săvîr.șită în orașul 
Fukuoka. In rest, ni
mic.

Desigur, e vorba nu
mai de prima zi. Mai e 
vreme. In zilele urmă
toare se pot prezenta 
noi amatori. Numai că 
dacă fiecare zi va adu
ce o recoltă de numai 
doi recruți, își poate 
imagina oricine cît va 
trebui să aștepte gu
vernul lui Pak. In ori
ce caz, durata va fi 
peste puterile actualu
lui dictator.

interzis
„Cu ce-am păcătuit și nici nu știu ?“
Această tragică întrebare, pe care de trei 

cole și jumătate o pune Desdemona maurului 
din Veneția pe toate scenele lumii ar putea fi 
adresată acum și guvernanților rasiști din Repu
blica Sud-Africană. Agențiile occidentale de 
presă relatau ieri că la 8 ianuarie autoritățile de 
la Pretoria au dat dispozițiuni tuturor școlilor să 
scoată imediat din programa analitică și din bi
bliotecile școlare piesa „Othello" de William 
Shakespeare. în motivarea acestei interdicții se 
arată că dragostea dintre Othello și.Desdemona — 
un om de culoare și o albă — constituie o „pro
pagare a imoralității" și, mai mult chiar decît 
atît, „o crimă împotriva moralei".

Se spune că ridicolul ucide. Dacă sînt înzes
trate cu o apreciabilă doză de stupiditate, respec
tivele autorități sud-africane nu au, se vede, nici 
urmă de simț al ridicolului.

se-

ION D. GOIA E. R.

ROMA 28 — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Marți au declarat o grevă 
de 24 de ore, 250 000 de meta- 
lurgiști din întreprinderile la care 
participă cu capital societățile 
petroliere și metalurgice de stat 
I.R.I. și E.N.I. Muncitorii cer 
înnoirea contractului de muncă, 
deoarece contractul precedent 
a expirat la 31 octombrie 
1965, dar administrațiile fa
bricilor refuză să participe la 
tratative. Acțiunea grevistă a 
fost organizată de sindica
tele pe ramură făcînd parte 
din Confederația Generală a 
Muncii din Italia, Confederația 
Sindicatelor Oamenilor Muncii 
din Italia și Uniunea Italiană a 
Muncii. Și-au încetat activitatea 
unele dintre cele mai mari uzine 
metalurgice, printre care „Alfa-

Romeo", „Ital-Sider", „Nuovo 
Pignone", „La Breda" și An- 
saldo".

De asemenea, reprezentanții 
Confederației industriale „Confin- 
dustria" — societate particulară 
care acordă fonduri întreprinde
rilor metalurgice „Sesto San Gio- 
vani", ,,C.G.S.“, „R.U.M.I" și al
tele, urmează să aibă o întîlnire 
cu reprezentanții organizațiilor 
sindicale ale metalurgiștilor, pen
tru a discuta probleme legate de 
înnoirea contractelor de muncă 
pe bâza revendicărilor înaintate 
de sindicate.

Zilele trecute au avut loc gre
ve ale muncitorilor de pe șantie
rele Piaggio, ale lucrătorilor de 
pe nav de la uzinele de elec
tricitate, din instituțiile de pre
vederi sociale și din alte sectoare 
de producție.
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