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Proletari din toate țările, uniți-vâ!

A trecut o lună din primul 
an al cincinalului. în atelierele 
și secțiile întreprinderii de 
poduri mecanice și prefabrica
te din beton Pitești — unitate 
care în anul 1965 a îndeplinit 
sarcinile de plan cu 22 de zile 
mai devreme — se întocmește 
bilanțul activității desfășurate 
'în prima lună a anului 1966. 
Ce arată primele rezultate? în 
douăzeci de zile s-a obținut o 
depășire de plan cu 2,2 la sută. 
Procesul de muncă se desfă
șoară ritmic, înregistrîndu-se o 
ușoară creștere a producției de 
la o zi la alta. Experiența bună 
din anul trecut este, prin ur
mare, continuată și amplifica
tă. Ce stă la baza acestor pri
me succese ?

— Faptul că am cunoscut 
din timp planul de producție 
pe ăcest an — ne-a spus tov. 
ing. Nicolae Gheorghe, direc
torul întreprinderii — ne-a 
permis să asigurăm din vreme 
documentația tehnică și mate
rialele necesare, condiții esen
țiale pentru desfășurarea rit
mică a producției. încă din 
luna decembrie a anului 1965, 
secțiile întreprinderii au fost 
aprovizionate cu stocurile ne
cesare de laminate — oțel-be- 
ton, agregate de rîu și alte ma
teriale. Ne-am preocupat, de 
asemenea, ca sarcinile de plan 
să fie transmise din timp la

secții, brigăzi, echipă, munci
tor pentru ca fiecare din a- 
cești factori să 
vreme măsurile 
tru organizarea 
a producției.

— Acesta este după părerea 
mea lucrul esențial, a conti-

poată lua din 
necesare pen- 
cît mai bună

pentru a asigura folosirea de
plină și eficientă a timpului de 
lucru. Problema care ne stătea 
în față era ridicarea schimbu
lui trei la nivelul celui de zi. 
Puteam realiza acest lucru nu
mai dacă asiguram în toate 
schimburile asistența tehnică

întreprinderile fruntașe
w

IȘI DEZVĂLUIE „SECRETELE

nuat tovarășul Vasile Nicolae, 
inginer principal în secția pre
fabricate. Chiar din ultimele 
săpțămîni ale anului trecut 
secția noastră era aproviziona
tă cu peste 30 000 mc agregate 
de rîu, 1 500 tone ciment pre
cum și alte materiale necesare. 
Și astfel la 1 ianuarie am pu
tut lucra din plin cu întreaga 
capacitate de producție. O pri
mă condiție era realizată. Tre
buia ca în continuare să ne 
ocupăm cu cea mai rrțare aten
ție de organizarea muncii pînă 
în cele mai mici amănunte

re-necesară. Situația a fost 
zolvată prin redistribuirea ca
drelor pe schimburi. în această 
lună,’noaptea, asistența tehni
că a fost asigurată de către 
un maistru principal și trei 
maiștri de schimb. Ca urmare 
utilajele n-au fost imobilizate, 
orice defecțiune putând fi la 
timp remediată. Urmărind zil
nic modul cum se îndeplinește 
planul, au realizat o producție 
ritmică, am putut livra peste 
prevederi zeci de traverse de 
beton în condițiile în care ca-

La oțelătia Martin nr. 2, a Combinatului siderurgic Hunedoara, 
o nouă șarjă de oțel este turnată in iingoliere.

litatea produselor a crescut cu 
0,5 la sută.

Rezultatele primelor măsuri 
tehnico-organizatorice sînt evi
dente în toate sectoarele de 
activitate. în aceeași perioadă 
colectivul secției mecanice rea
lizase 70 la sută din sarcinile 
lunii ianuarie, executînd peste 
plan, in proporție de aproape 
80 la sută un pod rulant de 
3 tone, pe care s-au angajat 
să-1 livreze beneficiarului la 
sfîrșitul lunii.

Analizînd factorii care au 
contribuit la îndeplinirea rit
mică a planului pe primele 
două decade ale lunii ianuarie 
specialiștii au făcut o bună a- 
preciere contribuției pe care 
tinerii au adus-o în obținerea 
acestor rezultate. Printre cei 
care și-au depășit sarcinile zil
nice de plan statisticile con
semnează numele a numeroși 
tineri. „în aceasta se reflec- 
tă activitatea pozitivă desfă
șurată de organizația U.T.C., 
adăuga tovarășul director. Și 
ceea ce trebuie să apreciem în 
primul rînd în acțiunile între
prinse de organizația U. T. C. 
este preocuparea permanentă 
de a-i ajuta pe tineri să-și 
rezolve sarcinile de producție".

Cum a reușit organizația 
U.T.C. să răspundă, prin acti
vitatea desfășurată, cerințelor 
majore ridicate de activitatea 
în producție a tinerilor ?

— Studiind cu multă atenție 
și solicitudine activitatea fie
căruia dintre noi, ne-a răspuns 
tînărul Marin Moțatu. Eu sînt 
sudor. Profesez de zece ani a- 
ceastă meserie. După o oare
care practică ajunsesem să stă
pânesc bine operațiile ce tre
buia să le execut. Socoteam că 
știam totul și nu mai am ce 
învăța. Urmarea firească : am 
rămas la același nivel. Nu dă
deam înapoi dar nici nu mer
geam înainte. Am fost surprins 
cînd membrii biroului au dis-

inteia
tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ION RIZOIU

(Continuare in pag. a III-a)

Marți, 1 februarie 1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a 
primit în audiență pe I. A. Iliuhin. ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o discuție tovă
rășească.

Brichete de cocs din cărbuni
necocsificabili

Lucrări de lărgire

Conturul portului Galați se 
întregește în acest an cu noi 
cheiuri, diane și platforme pe 
care vor fi montate macarale 
portal de zece și cinci tone, 
precum și alte utilaje. Au și 
fost date în exploatare trei 
dane noi de acostare, în lun
gime totală de peste o jumă
tate de kilometru. Aceste lu
crări sînt destinate îndeosebi 
intensificării ritmului de des
cărcare din nave direct în 
vagoane și de expediere a mi
nereurilor care sînt aduse aici 
în mari cantități.

W*

il! ORAȘUL

Specialiștii Institutu
lui de Cercetări Me
talurgice (I.C.E.M.) au 
prezentat, recent, la o 
sesiune de comunicări 
științifice, rezultatele 
obținute în fabricarea 
brichetelor de cocs 
din cărbuni necocsifi- 
cabili, folosite ca înlo
cuitor al cocsului me
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de vacantă

Asaltul Panngului
Foto; AGERPRES

Opinii privind cursul

institutele agronomice

FILON PREȚIOS
(Agerpres)

PENTRU AURUL
ClMPIILOR

de culturi irigate în

con- 
vi- 

iilnie. 
studenții

talurgic la elaborarea 
fontei.

Cocsul brichete, fa
bricat pe baza unui 
procedeu original pus 
Ia punct de specialiștii 
institutului, a fost uti
lizat experimental la 
un furnal de 700 mc, 
înlocuind cu succes 
cocsul clasic.

(Agerpres)

unor recolte mari si con
stante. în felul acesta, 
zonele irigate vor deveni 
cele mai bogate surse 
de produse agricole.

(Agerpres)

DESPRE
ACTIVITATEA

CULTURAL-
EDUCATIVA

a portului Galati
Foto: S. VLAD

in viitoarea dansului

comod it at ea

I*
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Avem în țară regiuni 
în care fenomenul de 
secetă este foarte frec
vent. Zone cum sînt cîm- 
pia Dunării, Dobrogea, 
Podișul Moldovei, cîmpia
de nord a Moldovei, cîmpia de vest 
a țării și altele, sînt deseori afectate 
de secetă, fapt care atrage după sine 
apreciabile scăderi de recoltă. Pro
ducțiile realizate aici sînt mici și ne
sigure, în comparație cu potențialul 
de fertilitate ridicat al solurilor.

Datorită repartizării defectuoase a 
precipitațiilor și în celelalte zone cu 
regim pluviometric mai favorabil in
tervin frecventic perioade de secetă 
care duc la diminuarea recoltelor.

Insuficiența precipitațiilor, precum 
și regimul defectuos de repartizare a 
acestora în funcție de necesitățile 
plantelor impune extinderea pe scară 
mai mare a irigațiilor, cu precădere 
în zonele cu cel mai mare deficit. 
Prin extinderea irigațiilor în aceste 
regiuni, condițiile extrem de favora
bile pentru dezvoltarea plantelor 
(căldură, lumină și fertilitatea ridicată 
a solurilor) vor

Prof. F. Canțăr
E. Albinei
Șei de lucrări 

Institutul agronomic-Iași
Directivele Congresului al IX-lea 

al P.C.R. prevăd ca în perioada 1966- 
1970 suprafețele irigate să se ex
tindă cu 400 000 ha, încît la sfîrșitul 
perioadei să se irige suprafața de 
600 000 ha. La aceasta se vor adăuga 
suprafețele amenajate prin contribu
ția cooperativelor agricole de 
ducție.

Firesc amenajările se vor 
după cele mai moderne metode 
nice, vor fi dotate cu cele mai

pro-

SATU MARE
eși sîntem Ia înce
putul celei de-a 
doua luni din 1966. 
la Uzina 
din 
la 
textilă 
na 
prinderea „1 Sep- 

secretarii comitetelor 
■-au oferit exemple de 

acțiuni culturale din decembrie, 
noiembrie și chiar mai vechi. 
Pentru anul acesta, simple și 
foarte probabile... proiecte. Nu 
e nevoie de o demonstrație 
amplă pentru a face să se înțe
leagă faptul că activitatea cul
turală e un domeniu care tre
buie organizat continuu, fără 
nici o variabilitate calendaristi-

D
tembrie11,
U.T.C. ne

„Unio" 
Satu Mare, 

Întreprinderea 
„Ardelea- 

sau la Intre-

Somnul inițiativei

că. Anul nou a Însemnat însă, o 
stagnare a cursului acestei ac-

de acest răspuns: în timpul 
. „ ..... verii e altceva, avem mai

tivități iar acum'tot ce șe poate multe posibilități, acum, iarna, 
spune e că, în, locul'desfășură- e mai greu. Adevărul este
rii unei. munci concrete, vii, se 
răsfoiesc... proiecte 1 tn aceste 
proiecte, la „Unio" se prevede 
mobilizarea tineietuiui la Spar- 
tachiada de iarnă, la „Ardelea
na" o singură joie a tineretului, 
iar Ia „1 Septembrie", de ase
menea, o reuniune prevăzută 
pentru 12 februarie. La „Mon
diala" ,cu toate că și aici prima 
acțiune din acest an urma să 
aibă loc tot la sfîrșitul lunii ia
nuarie, comitetul U.T.C. și-a mai 
propus pentru trimestrul I or
ganizarea a trei reuniuni tovă
rășești, înființarea unui 
de învățare a dansului, 
excursii în regiune și trei vi
zite in întreprinderi (fără să se 
precizeze însă unde anume).

O „sinteză" a „lămuririlor" 
obținute în urma întrebărilor 
noastre este exprimată sugestiv

curs 
două

că 
probleme importante, cum ar fi 
organizarea unui ansamblu 
activități cu rezonanță in 
dul-tinerilor, sînt neglijate 
Satu Mare, fiind trecute, 
mod cu totul ne justificat, pe un 
plan secundar. Una din cauzele 
(scuzele I) invocate este lipsa 
de spațiu. E adevărat că la ,,U- 
nio" se lucrează in prezent la 
amenajarea clubului uzinei, că 
la „Ardeleana" in urma unor 
transiormări și construcții în 
incinta fabricii va rămine 
disponibilă o sală care va pu
tea fi folosită pentru desfășu
rarea unei bogate activități 
culturale, . Dar adevărat mai 
este și, faptul — ignorat insă —■ 
că două săli din oraș stau ne
folosite, cu alte cuvinte „hiber
nează", iar la casa de cultură 
o sală destul de bună e folosi-

de 
rî ii- 

in 
în

cînd pentru fii-tă din cînd în 
me și atit.

Așadar, este 
de spațiu e in 
privească lucrurile cu simț 
realității, un răspuns convingă
tor, care insă nu rezolvă lu
crurile, am primit de la tov. 
Mihai Zaviceanu, secretar al 
comitetului orășenesc al U.T.C.: 
e vorba de lipsă de inițiativă, 
de comoditate. Din păcate, a- 
ceastă lipsă de inițiativă „cir
culă" cu aceeași intensitate de 
la comitetele U.T.C. ale între
prinderilor citate pină la comi
tetul orășenesc 1 La sfîrșitul lu
nii septembrie, anul trecut, s-a 
analizat cu multă seriozitate 
activitatea biroului orășenesc 
U.T.C. în ceea ce privește or
ganizarea activității cultural- 
educative pentru tineretul ora
șului. Analiza urma unor de
ficiențe constatate atunci in 
acest domeniu iar concluzia la 
care s-a ajuns a fost cît se poa-

clar că nu lipsa 
joc. Izbutind să 

al

te de limpede : o slabă îndru
mare, un control nesatisfăcător 
din- partea comitetului orășe
nesc al U.T.C. in urma acestei 
analize a fost elaborat un plan 
de măsuri, judicios intocmit. 
Planul, însă, a rămas simplă 
foaie de hirtie, literă moartă, 
pentru că acum, după patru 
luni de zile, majoritatea 
surilor preconizate au 
tot pe hirtie. .Se-, prevăzuse al
cătuirea, în colaborare cu Co
mitetul pentru cultură și artă a 
unor brigăzi științifice, organi
zarea, în colaborare cu Consi
liul local sindical, a unui șir 
întreg de spectacole reciproce 
ale formațiilor artistice din în
treprinderi, repartizarea organi
zațiilor .care să pregătească, 
prin rotație ișeri de dans 
ș.a.m.d. Cum vedem, unele ma

face 
teh- 
per- 

fecționate utilaje, iar exploatarea 
după cele mai noi date ale științei. 
Numai în aceste condiții investițiile 
făcute vor fi recompensate cu ran
dament maxim.

Nivelul ridicat al tehnicii actuale 
de irigație, precum și perspectivele 
perfecționării în viitor reclamă cadre 
de specialiști cu calificare superi
oară cît mai bine pregătite pentru 
mînuirea utilajelor perfecționate și 

cunoașterea metodelor noi de 
irigare, grefate de cerințele 

' biologice extrem de complexe 
ale plantelor de cultură.

In vederea înarmării ingine
rilor agronomi cu cunoștințe 
de culturi irigate, în institute
le agronomice a fost introdus, 
încă din anul 1958, un curs fa
cultativ de culturi irigate, pre
dat în anul al V-lea de studii. 
Cursul facultativ a demonstrat 
necesitatea unei pregătirii cît 
mai temeinice în această di
recție a tuturor studenților, în- 
cît din anul școlar 1962—1963 
el a fost introdus în planul de 
învățămînt, ca obligatoriu. A- 
cest curs se predă și în pre
zent în semestrele 8 și 9 cite

I
I
I
I
I
I
I

Ce vor face studenții în 
vacantă ? Iată o întrebare 
care a constituit o preocu
pare deosebită pentru aso
ciațiile studenților din Cen
trul universitar București.

Pentru cei aproape 4 000 
de studenfi fruntași în ac
tivitatea protesională și ob
ștească, care-și vor petrece 
vacanța in stațiunile de o- 
dihnă Predeal, Sinaia, Buș
teni, Păltiniș sau în cele 15 
tabere alpine organizate 
pentru ei în masivele Bu- 
cegi și lezer-Păpușa, în Pa
ring, în Munții Cibinului, în 
Munții Ciucaș etc. — totul 
este pregătit.

Zilele de tabără vor fi 
zile de excursii; cei de la 
Predeal vor porni spre Di- 
ham, Poiana Secuilor, Gîr- 
bova, cabana Trei Brazi, 
iar cei din platoul Bucegi, 
spre Piscul Cîinelui și Cota 
1 400. In aceste zile se vor 
organiza concursuri de o- 
rientare turistică în împre
jurimi, iar la cluburi și ca
se de cultură, seri cultura
le, concursuri „Cine știe, 
cîștigă", pe teme de litera
tură, muzică, sport, 
cursuri sportive, vor fi 
zionate spectacole, 
La rîndul lor, 
bucureșteni vor prezenta în 
fata oamenilor muncii din 
aceste stafiuni selecfiuni 
din programele ctffturale pe 
care ei Ie pregătesc.

Dar cei de „acasă" ce 
vor face ? Își vor da întil- 
nire la casa de cultură a 
studenților, la cluburile In
stitutului politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej", Uni
versității și Institutului me- 
dico-farmaceutic, unde co
misiile culturale ale asoci
ațiilor au pregătit acțiuni 
solicitate de studenfi.

Aici vor urmări spectaco
le prezentate de către ar
tiști ai Teatrului „C. Tăna- 
se“, Teatrului de stat de o- 
peretă, Teatrului „Ion 
Creangă" etc. Vor avea in 
mijlocul lor scriitori și zi
ariști, compozitori, sportivi 
de renume mondial cu care 
vor purta discuții pe cele 
mai variate teme care îi in
teresează.

Pentru a susține specta
cole în fata studenților, au 
fost invitate orchestrele 
„Sincron" și „Cometele", 
formația de ghitare electri
ce a „Casei Scînteii", ior- 
matia de estradă a Casei 
de cultură „N. Bălcescu", a 
Uzinelor „Vulcan", a Direc
ției centrale de statistică. Și 
aici sini organizate con
cursuri „Cine știe, cîștigă", 
audiții muzicale, concursuri 
de șah și tenis de masă, 
vor fi vizionate filme artis
tice și documentare', iar în 
fiecare seară studenții 
bucureșteni sînt invitați la 
dans.

Din planul acțiunilor or
ganizate în perioada vacan
tei de iarnă nu lipsesc nici 
excursiile. Cei de „acasă" 
vor putea vizita casele me
moriale „N. Grigorescu" și 
„Hașdeu" de la Cîmpina, și 
„N. Iorga" de la Văleni. 
Vor porni cu autocarele pe 
Valea Argeșului spre marea 
Hidrocentrală „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și pe Valea 
Oltului spre impunătorul 
Combinat de aluminiu de 
la Slatina, iar alții vor a- 
junge la Combinatul de ce
luloză de la Călărași.

Sălile de sport ale Uni
versității și Institutului po
litehnic vor cunoaște at
mosfera „marilor" con
cursuri la volei și baschet, 
iar dacă timpul va permite, 
studenții bucureșteni vor fi 
întîlniți și pe patinoarele a- 
menajate Ia Universitate și 
l.M.F.

...Așadar, vacanța își „aș
teaptă" oaspeții cu nume
roase invitajii.

permite obținerea

(Continuare in pag. a III-a)

Drumuri forestiere
mă- 

rămas

EUGEN MARINESCU 
secretar al C.U.A.S.

București

DUMITRU MATALA
■ , 1 ' ■ ’.’l ! ’ ■ '

(Continuare în pag: a III-a)

Întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara' este tot mai mult 
Înzestrată cu utilaje ultramo
derne: Iată o tinără muncitoare 
mîriuind cu pricepere aparatul 

- electronic pentru verificarea ro- 
• toarelor de micromotoare

Foto: AGERPRES

Pentru rezolvarea 
sarcinilor sporite din 
acest an, întreprinde
rile forestiere. din re
giunea Galați extind 
rețeaua de drumuri 
pînă la cele mai de
părtate puncte de lu- 

i cru, creează trasee 
I colectoare între dife- 
. rițele sectoare, du- 
; blează căile de acces 
ț în zonele supuse in- 
I

temperiilor. O parte 
din drumuri se află 
în lucru. în bazinele 
Zăbala și Șușjța a în
ceput lucrul la pri
mele trasee. Se fac 
nivelări și compac
tări de terenuri și se 
pregătesc lucrările 
pentru etapa cînd 
timpul va permite 
desfășurarea neîntre
ruptă a construcțiilor.

Din aceste sectoare se 
prevede ca în anul 
1966 să se scoată cir
ca 100 000 metri 
cubi material lemnos 
rezultat din căderi și 
cu 10—20 la sută 
mai mult lemn de 
fag și rușinoase față 
de realizările anului 
trecut.

(Agerpres)
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Consiliului

Craiova.
Foto: S. VIOREL
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Cărțile de vizită” ale automatizării: tablourile de comandă ale fabricii de amoniac de la Combinatul chimic

ședințele
Muzicii : 

„Este
O.S.T.A.

ECOURI

ECOURI
LA ARTICOLE -PUBLICATE DE SCÎNTEIA TINERETULUI

de exigență la O.S.T.A."

nifestare al unor ti
neri prezenți Ia spec
tacolele respective.

Credem că este bi
nevenit faptul că în 
coloanele „Scînteii ti
neretului" se critică

deficiențele care apa» 
în activitatea O.S.T.A. 
Ideea programării unei 
asemenea formații in 
această sală a fost cu 
totul neavenită".

c DA TORIILE 4

ritica de teatru a 
devenit un lung 
subiect de discuție 
al oamenilor de 
teatru. Discuția s-a 
desfășurat critic și 
desigur constructiv. 
S-a reproșat criti
cii dramatice lipsa

de promptitudine și de autori
tate rezumindu-se în neîmpli- 
nirea acestor două condiții 
mai toate acuzele care i s-au 
adus. Paralel, alte voci dis
cută despre sporadica și in
suficienta tipărire a cărților de 
teatru. Discuția s-a adresat și 
unei edituri (Meridiane) care 
are prin largul (prea largul) 
ei profil misiunea de a se o- 
cupa și de cartea de teatru. Se 
pledează pentru o editare mai 
grabnică de studii de este
tică a teatrului contempo
ran, o mai mare circulație a 
cărții de teatru românești sau 
străine, adăugarea lingă me
moriile oamenilor de teatru a 
unor cărți de analiză pertinen
tă, a unor studii, a unor eseuri.

Deși, aparent deosebite, 
cele două discuții despre cri
tica și cartea de teatru au un 
punct de plecare comun. Limi
tarea cronicarului teatral Ia 
scrierea unei simple cronici în 
care analiza spectacolului 
propriu-zis se reduce une
ori doar la epitete, nu poa
te duce inevitabil decît la 
nemulțumirea creatorilor dis
cutați. Critica își pierde ast
fel din prestigiul cuvenit bres
lei situîndu-se în orice caz 
sub prestigiul pe care colecti
vele teatrale, regizori, actori, 
scenografi, costumieri etc. l-au 
cîșțigat, în ochii publicului.

Un asemenea orizont presu
pune însă a nu socoti cri
ticul dramatic un profesionist 
menit să facă numai foileton 

i ci a socoti cronica de teatru o 
prelungire a unei întinse ac
tivități intelectuale; critica de 
teatru nu poate trăi în sine, ci 
doar ca anexă. Ceea ce 
prestigiu criticului de 
nu poate fi doar cronica ; 
trebuie să aibă acoperire 
tr-o activitate paralelă 
să-i garanteze calitatea intelec
tuală. $i cu asta ajungem 
domeniul cărții de teatru, 
marca s-a făcut ■ nu avem 
tea de teatru, dar ce fel 
carte de teatru și a cui ? 
care o reclamă sînt chiar croni
carii dramatici care se pun în
tr-o situație paradoxală, căci 
chiar ei sînt cei chemați să-și 
dovedească dreptul de a scrie 
cronică prin crearea unei bi
blioteci românești de teatru. 
Oricum problema e reală 
(avem prea puține cărți de 
analiză a fenomenului teatral) 
și dorința justificată (există 
bune eseuri ori studii despre 
estetica teatrală în literaturile 
străine care se pot traduce cu 
profit pentru mișcarea noastră 
teatrală).

Solicitîndu-se cărți de estetica 
teatrului contemporan se înțe
lege de fapt probleme privind 
estetica teatrală LA ZI (actuală) 
ceea ce 
Noțiunea de contemporan în 
artă, și 
ceva mai largă și presupu
ne cîteva decenii. In fe
nomenul de teatru românesc 
contemporan ar Intra, de pildă, 
toate încercările, uneori încu
nunate de succese artistice, 
ale pleiadei de scriitori, critici 
de teatru, regizori, artiști, (pu
tem să le punem în orice or
dine căci cei mai multi au fost 
de toate) care au activat în 
teatrul românesc dintre cele 
două războaie. Gele mai proe
minente figuri ale actualei 
scene românești sînt elevi ori 
descendenții lor ideologici. Aș 
aminti doar că Liviu Ciulei 
este unul dintre urmașii ma- 
marelui regizor Ion Sava 
(care venea în teatru din arta 
plastică I după cum Ciulei 
vine în teatru cu o pregătire 
de arhitect). Acest cumul cul
tural și artistic (exemplele pot 
fi mai multe) a dus la o pe
rioadă de febrilitate artistică 
în teatrul românesc, de cău
tări și de speranțe, de amînări 
și de iluzii. A început să se 
scrie o literatură consacrată 
exclusiv teatrului, s-a scris cu 
alte cuvinte o literatură de 
estetică teatrală atit de nece
sară profesiunii. Campionii 
acestei campanii de lungă du
rată sînt foarte cunoscutii, no
minal : V. I. Popa, G. M. Zam- 
lirescu, Camil Petrescu, Ion 
Sava, M- Sebastian, I. M. Sa- 
doveanu etc. De aceea ne miră 
că atunci cînd se aspiră Ia în
ființarea unei biblioteci a tea-

CRITICII TEA TRU

cîtva timp în 
urmă ziarul nostru a 
publicat articolul 
„Din nou criză de exi
gență la O.S.T.A." in 
care criticam reclama 
făcută de O.S.T.A. 
orchestrei „The Play
boys" peste valoarea 
acesteia, lipsa de va
rietate melodică a re
pertoriului orchestrei, 
lipsa unei minime ți
nute artistice în inter- 
pretară.

Iată răspunsul pri
mit de la CONSILIUL 
MUZICII din cadrul 
Comitetului de 
pentru Cultură și 
sub semnătura 
Mircea Basarab,

Stat
Artă
tov.

adevărat că 
în goană 

după realizarea sarci
nilor planului său fi
nanciar a neglijat la
tura educativ-artistică 
a activității și menirii 
sale, programînd o 
formație mediocră ca 
„Playboys", în presti- 
goasa Sală a Palatului. 

Dacă această criză 
de exigență a O.S.T.A., 
cum foarte bine a fost 
denumită în articolul 
susmenționat, a provo
cat Indignarea a nu
meroși spectatori, nu 
mai puțin supărător 
a fost modul de ma-

„Start pe loc și recorduri

in scripte"

e cu

nu

dă 
teatru 

ea 
în- 

care

în 
Re
tar

de 
Cei

totul altceva.

numai aici, e

se începe 
avut un 
I. L. Cara- 
și regizor 

din 
ai

truiui românesc nu 
de aici. România a 
mare om de teatru 
giale, dramaturg 
comparabil, cu oricare
marii omeni de teatru 
timpului. Este îndreptățită, 
și actuală, exclamația lui Că
rnii Petrescu cînd ienunță a- 
nomalia situației; de a nu avea 
un studiu asupra regizorului 
I. L. Caragiale De ce această 
bibliotecă de teatru n-ar în
cepe de aici? Ar fi un do
meniu în care cronicarul tea
tral și-ar verifica virtuțile 
și competența. Extrem de 
interesant este omul de teatru 
V. I. Popa, dramaturg, regizor 
și scenograf cunoscut mai ales 
ca romancier și caricaturist. El 
activa în teatru în numele 
unei concepții pe care nici un 
studiu sau monografie nu 
ne-a prezentat-o.

Istoria literară s-a ocupat de 
romancierul V. I. Popa lăsînd 
în umbră pe omul de teatru. 
S-ar acoperi astfel zone 
complet neexplorate din isto
ria esteticii teatrului româ
nesc și o viitoare biblio
tecă de teatru nu se pbate dis
pensa de monografiile ori stu
diile unor precursori, care gn 
avut ceya .de.,vsptis|^Pw j-4^ 
ria teatrului românesc^nu se 
mai poate înțelege doar sim
pla descriere cronologică fără 
o analiză a modalităților spe
cifice, a curentelor artistice a 
pionieratului artistic. Teatrul 
colectiv, sub conducerea acad. 
G. Oprescu promite o’ tratare 
mai avantajoasă a acestor di
recții de interes pentru o miș
care artistică și cronicarul de 
teatru poate ușura mujica co
lectivului prin realizarea de 
studii parțiale. (Nu ignor cele 
cîteva monografi apărute, toa
te cu merite documentare de
osebite, dar e nevoie de mo
nografii care să fie cît mai 
puțin expuneri cronologice și 
cît mai mult biografii artistice 
relevînd adică specificul unei 
activități regizorale ori actori
cești prin concepție și mijloa
ce). Nu se pot trece însă cu 
vederea contribuțiile deja 
existente ale unor intelectuali 
și publiciști de marcă precum 
I. L. Caragiale, G. M. Zamfi
rescu, Camil Petrescu T.Vianu, 
M. Sebastian, L. Rebreanu, Tu
dor Arghezi. Camil Petrescu 
este autorul unui, oricînd uti
lizabil și plin de sugestii, stu
diu Modalitatea estetică a tea
trului pentru această bibliote
că. El mai e unul din marii 
noștri critici de teatru și au
torul jurnalului scriitoricesa 
Fals tratat pentru auzul auto
rilor dramatici la care a adău
gat spre sfîrșitul vieții o 
Addenda la Falsul tratat. 
Tudor Vianu, care a exer
sat o vreme critica dramatică, 
este autorul unei cărți indis
pensabile une’ biblioteci de 
teatru : Arta actorului. Liviu 
Rebreanu și Tudor Arghezi 
sînt autorii unor cronici dra
matice care reflectă cu pătrun
dere și spirit critic mișcarea 
teatrală a unei epoci. Din cro
nicile lor se pot alcătui volume 
(și nu neapărat selective așa 
cum ne-au învățat din j 
editurile) expresive pentru 
fetica teatrală a acelui timp. 
Rebreanu acorda o atenție de
osebită dramaturgiei originale și 
rolului regizorului. Scria despre 
prima (Viata T 
2/1922) : „A sprijini 
originală nu înseamnă a spori 
neapărat numărul premierelor 
românești dînd drumul tuturor 
încercărilor", și despre a doua 
(Viață Românească 4/1922) : 
„Regizorii sub pretext de a in
terpreta și în realitate pen
tru a se ridica din întunericul 
culiselor, încearcă să acopere 
deopotrivă pe autori și actori, 
ba îngropîndu-i în accesorii 
spectaculoase ba subțiindu-i 
în interpretări rigide Toate 
acestea sînt negreșit intere
sante dar nu durează mai mult 
decît o senzație jurnalistică"

Mihail Sebastian a fost un ne
ostenit om de teatru. Cronicile 
sale dramatice, jurnalul său 
scriitoricesc, sînt rodul unei 
concepții despre căile de pro
gres ale teatrului, 
definea 
nească 
irului 
nea sa 
tură dramatică originală, de a 
menține vii operele noastre 
clasice, de a păstra contactul cu 
marea literatură universală, de 
a crește generații noi de ac
tori, de a face din prima noas
tră scenă punctul de întîlnire 
al scrisului romînesc cu plas
tica și muzica românească, în 
sfîrșit de a întreține in exis
tența teatrului un climat de 
cultură". El e autorul unor a- 
cerbe diatribe la adresa Băn
cii H denumire sub care < 
cunoscuta critică dramatică 
timpului său : „BANCA H 
complace în foarte strimtul 
cerc de idei. E semnificativ 
pe această bancă H nu se află 
decît „specialiști" adică oa
meni cu această singură înde
letnicire intelectuală. Nu li se 
poate desigur face nici o vină 
dar de asemenea nu se poate 
tăgădui că critica teatrală ar 
căpăta noi puteri de înțelegere 
și orizonturi mai largi, dacă 
pe „banca H“ ar lua loc între 
atîți specialiști, un singur fi
lozof sau un singur poet". 
G. M. Zamfirescu era mai 
mult decît un cronicar. EI este 
autorul unor eseuri Mărturii 
în contemporanitate în care

Iată cum 
el (Viata Româ- 

6/1938) menirea Tea- 
Național • „Funcțiu- 

este de a crea o litera-

era 
a 

se 
l ei 

că

teatrul e privit ca un examen 
colectiv de conștiință și exer
sat ca atare de regizorul și 
dramaturgul G. M. Zamfirescu. 
Volumul nu este numai 
resant dar și actual.

Iată că premisele fizice 
unei biblioteci românești 
teatru există numai că ele 
fost puse încă în valoare. Pu
ținul cit s-a realizat se dato- 
rește unor editori îndrăgostiți 
de complexitatea fenomenului 
cultural. (V. Rîpeanu a reedi
tat parțial ca anexă la Teatru 
de G. M. Zamfirescu și Măr
turie...) Dar dezideratele unei 
biblioteci românești de teatru 
nu pot să nu țină seama de sta
diul criticii dramatice. Formula
rea dorinței chiar se cerea mai 
limpede făcută. O asemenea 
bibliotecă presupune o serie 
de colecții (apărînd cu perio
dicitate) dedicate : teatrului ro- 
mînesc în general (și sînt de 
reconsiderat mulți dramaturgi), 
dramaturgiei originale contem
porane, repertoriului clasic 
universal, repertoriului străin 
contemporan, dar, mai ales, 
personalităților și concepțiilor 
în" teatrul românesc (e nevoie 
de marea monografie Ion Sava!). 
Acestea sînt datoriile cronica- 

iruliii de teatru care nu mai 
poate rămîne un simplu vizio- 
nator de spectacole. Pentru a 
avea un Silvio D’Amico stu
diul de bibliotecă dacă nu 
Cunoașterea la surse, e indis
pensabilă.

inte-

ale
<ie

n-au

M. UNGHEANU

Bucuria
artei

adevărate

Retrospectiva
N. Bălcescu 
— bronz —

„Start pe loc și re
corduri în scripte", a- 
părut în „Scînteia ti
neretului" nr. 5176, vi
za slaba activitate a 
asociațiilor sportive în 
organizarea sparta- 
cb iadei de iarnă a ti
nerilor din regiunea 
Bacău.

Redăm mai jos răs
punsul primit din par
tea CONSILIULUI " 
GIONAL UC.F.S. 
CĂU >

„în colaborare 
Comitetul 
U.T.C. Bacău, s-a re
organizat comisia de 
pregătire și desfășu
rare a spartachiadei, 
trasîndu-se sarcini 
concrete pentru fie
care membru al comi
siei. De asemenea, au 
fost instruiți cu toate 
problemele spartachia
dei președinții asocia
țiilor sportive și se
cretarii organizațiilor

RE- 
BA-

cu
orășenesc

U.T.C. din întreprin
deri și instituții. Pînă 
in prezent în orașul 
Bacău au fost organi
zate trei acțiuni mari 
Ia următoarele disci
plina sportive: șah, 
tenis de masă, schi, 
săniuțe, haltere la 
care au participat pes
te 2500 tineri. în con
tinuare, pe baza pro
gramelor întocmite, 
fiecare asociație spor
tivă organizează în
treceri la disciplinele 
la care au asigurată o 
bază materială cores
punzătoare. Recent, 
plenara Consiliului re
gional U.C.F.S., anali- 
zînd activitatea de 
masă, a trasat sarcini 
tuturor consiliilor ra
ionale, orășenești 
U.C.F.S. să sprijine 
mai mult organizarea 
competițiilor în cadrul 
spartachiadei de iar
nă".

„Toate schimburile

la nivelul celui de zi!//

A apărut

„Presa noastră"
Revista Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România

Anul X nr. 12 (116) 1965

Reîntilnirea cu sculptura lui 
Gheorghe Anghel emoționează 
întotdeauna. E reîntilnirea cu 
arta autentică, mare, situată 
undeva în zona certitudinilor, a 
răspunsurilor definitive. Expo
ziția retrospectivă, organizată 
in Sala Dalles din Capitală, 
care reunește lucrări din dife
rite perioade de creație, păs
trează totuși nealterată prospe
țimea ineditului. Păstrează sen
timentul de bucurie difuză, me
reu nou, cu care urci treptele 
sălilor de concerte pentru a 
audia compozitorul preferat, a 
nu știu cita oară. Atent și ju
dicios alcătuită, ea ilustrează 
elocvent direcțiile mari de in
vestigate ale artistului: portre
tul de interior și compoziția 
monumentală.

Grave și statice, de o noble
țe hieratică (amintind intrucit- 
va de arta egipteană), portrete
le feminine din expoziție vădesc 
o aplecare atentă asupra uni
versului interior uman. Predis
pus spre meditație, spre filozo
fie intr-un sens mai larg, Gh. 
Anghel vede în fiecare chip un 
microcosm, cu misterele și stră
lucirile sale, guvernat de legi 
proprii De aici diferențierea ca 
idee și sentiment de 
la portret.

Din cele dedicate 
personalități artistice 
românești (pictorul D. Gheată, 
Tudor Vladimirescu), desigur 
că cel mai realizat este cel al 
lui Nicolae Bălcescu. Tratat cu 
remarcabilă simplitate, foarte 
îndepărtat de stilul fotografic 
„narativ", Bălcescu e redus Ia 
cîteva trăsături definitorii, dar 
polivalente: spiritualitate supe
rioară, ardere nepotolită a gin- 
ditorului și patriotului, senti
mentul sacrificiului tragic, în
nobilat de o dăruire totală și 
irevocabilă.

tn compozițiile monumentale, 
artistul abordează cu predilecție

tema maternității, reluată per
sistent in diferite variante, îm
bogățită continuu ca sensuri, 
ca rezolvări plastice. In lucrări 
intitulate „Maternitate”, înfăți
șează, pe verticalitate, figuri de 
o nobilă simplitate, al căror 
static (în fond fuga permanentă 
a artistului de grandilocventă) 
degajă o puternică mișcare și 
viață interioară. Acordînd fe
mininului atribute majore, îi 
relevă îndeosebi frumusețea 
morală și etică. De aceea la el, 
un trup exprimă fie ideea ma
ternității plenare, izvor al vieții 
și stabilității umane, fie avintul 
eroic („Victorie"), fie gratia și 
muzicalitatea („Muzica").

Din cadrul celorlalte compo
ziții monumentale, o mențiune 
aparte se impune pentru lucrări 
ca „Th. Pallady" și „M. Emines- 
cu".

Așezat rigid pe un scaun, cu 
aerul ascetic și bizantin al u- 
riui anahoret, pictorul Pallady 
se impune ca un adevărat stă- 
pin al artei. Privirea atentă. în
cordată de o căutare continuă, 
mărturisește introspecția gravă, 
actul dureros al cunoașterii pe 
care arta le cere aleșilor ei.

Monumentul poetului „M. 
Eminescu", executat in bronz 
(material iii care asemeni lui 
Paciurea a atins virtuozități) 
vădește înțelegerea superioară 
a spiritului și creației emines
ciene. înfățișat gol, cu un trup 
de adolescent drept și intens ca 
o flacără, poetul și creația sa 
se topesc într-un tot omogen, 
inefabil, emoționant. De o re
marcabilă monumentalitate, sin
teză reprezentativă a creației 
sculptorului, monumentul re
clamă un spațiu larg, public. E 
unul dintre omagiile cele mai 
calde și sincere pe care le 
putem aduce lui Eminescu, prin 
arta lui Gh. Anghel.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

In articolul „Toate 
schimburile la nivelul 
celui de zi", ziarul 
semnala și greutățile 
întîmpinate de între
prinderea „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia 
Turzii din partea unor 
furnizori de materie 
primă, printre care și 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara.

Direcția generală a 
Combinatului ne-a 
răspuns că „în trimes
trul IV 1965. s-au luat 
măsuri corespunzătoa
re, reușindu-se să se 
livreze chiar peste 
grafic 2 669 tone.

S-au luat măsuri Și

pentru creșterea res
ponsabilității salariați- 
lor din secțiile de la
minoare pentru a se 
lichida defecțiunile e- 
xistente în activitatea 
noastră: amestec de 
materiale, livrarea u- 
nor produse necores
punzătoare din punct 
de vedere calitativ etc. 
Pe linia calității pro
ducției, fiecare contro
lor a fost dotat cu un 
poanson, fapt ce con
duce la stabilirea res
ponsabilității controlo
rului pentru calitatea 
fiecărui blum, țaglă 
sau profil laminat și 
expediat".

diferitelor 
și istorice

„Cum se ciștigă și cum

la portret

z*

Biblioteca din Drăgănești-Olt, cunoaște zilnic o mare afluență 
de tineri

Articolul „Cum se 
ciștigă și cum se pier
de timpul liber" publi
cat în „Scînteia tine
retului" nr. 5157 criti
că pe bună dreptate 
unele neajunsuri în 
organizarea timpului 
liber al tineiilor din 
orașul nostru — se 
spune în scrisoarea 
primită de la Comite
tul orășenesc Cluj al 
U.T.C.

Pentru lichidarea 
lipsurilor, în colabora
re cu Consiliul local 
sindical, s-a organizat 
un schimb de expe
riență cu toți directo
rii de cluburi pe tema: 
varietatea și calitatea 
acțiunilor organizate 
în cadrul cluburilor. 
De asemenea, biroul

comitetului orășenesc 
acordă o mare atenție 
colaborării directe cu 
conducerile cluburi
lor in organizarea 
unor acțiuni pentru ti
neret. în prezent se 
acordă un ajutor efec
tiv și la întocmirea 
programelor de activi
tate ale cluburilor, 
astfel ca acestea să- 
cuprindă acțiuni cît 
mai atractive și edu
cative. Sarcinile orga
nizațiilor U.T.C. pri
vind organizarea unor 
acțiuni cultural-educa
tive în cadrul cluburi
lor din oraș, mobili
zarea tineretului la 
aceste acțiuni au fost 
puse în fața activului 
U.T.C. pe oraș și cu 
ocazia instruirii orga
nelor nou alese la în
ceputul lunii ianuarie.
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lancu Corvin 
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Irnai trebuit qpă. Le-a pierit 
la de rîs. Au încălecat și, 
rnati de suită, s-au depărta

I iuțeală.
Fiind luat apoi la oaste, s-a 

I făcut renumit într-o mulțime de 
bătălii. Biografia lui a devenit

Descendent al anei vechi fa
milii de români bănățeni, Pavel 
Chinezul (cneazul) pare a ii 
fost la început numai unul din 
acei „ostași cu căciula în cap, 
opincile în picioare și arcul pe 
umeri", care aveau „drepturi 
pentru ostenelile lor, și regii le 
recunoșteau o nobleță pe care 
n-o căpătau ieftin" (cum scria 
undeva Nicolae lorga despre 
lancu de Hunedoara).

Legendele ni-1 înfățișează in
tr-adevăr pe Pavel in tinerele, 
cîștigindu-și plinea cu sudoa
rea frunții, ca „fecior" la o 
moară din Ciucea, de lingă

Flăcăul era harnic, voios și 
avea o putere uriașă. Ca și 

i vina fiarele iără 
nici o armă și ii plăcea să se 
ia la trintă cu urșii sălbatici 
din pădure, răminind întotdea
una biruitor.

Trecind odată niște „domni" 
nobili prin Ciucea și văzindu-1 
atit de dintr-o bucată au vroit 
să-și rîdă de el. I-au poruncit 
să le aducă apă proaspătă de la 
fintină, ca la curtea regească, 
într-un „ol" pus pe tavă.

Pavel le-a făcut cheful. Dar, 
intelegind gluma cum îi conve
nea lui, în loc de tavă, a des
prins piatra cea mare a morii. 
A pus „olul" pe ea și așa l-a 
adus nobililor. Aceștia s-au spe- 
liat atit de rău, incit nu le-a 
mai trebuit apă. Le-a pierit pof- 

I, ur- 
rnaji de suită, s-au depărtat cu

l

DIN

legendele 
sitradițiile 
poporului 

nostru
de Alexandru Mitru
senzațională, ca și aceea a lui 
lancu Corvin, faptele amindu- 
tora fiind cîntate deopotrivă în 
limbile română, maghiară și 
germană. Ecourile acestei im
portante literaturi epice eroice, 
în versuri, din secolul al XV- 
lea, promovate de cintârefii 
populari, s-au transmis din ge
nerație în generație, ajungind 
pînă în zilele noastre, sub for
ma unor narațiuni pline de pi
toresc și fantezie. (Poate că 
vreodată un scriitor ar putea 
reconstitui, din aceste resturi 
de cîntece și legende, o operă 
in care viata și faptele eroice 
ale lui Pavel, bunăoară, nu ar 
ii cu nimic mai prejos decit a- 
celea din vasta epopee fran
ceză despre baronul Guillaume 
d'Orange).

Despre Pavel Chinezul se 
povestește astfel că, în împre-

Pavel-voievod
al Banatului

• în loc de tava o piatră de moară

• Bătălia de la Cimpul Piinii

• O horă de pomină

jurări grele, nu se sfia să se ia 
singur la hartă cu o oștire in- 
treagâ, avînd in mină numai o 
măciucă — făcută ce-i drept 
dintr-un trunchi de copac (în
tocmai ca faimosul Rainouart 
din epopeea citată).

Unui asemenea erou poporul 
i-a conferit in legendă și o 
poftă de mincare și o voioșie 
pe măsura puterii sale. El putea 
să consume la o masă pînă la o 
jumătate de bou fript, iar apa 
sau vinuf le sorbea ridicînd 
butoiul plin direct la gură.

in urma numeroaselor sale 
acte de bravură pe cîmpul de 
luptă Pavel a fost ridicat de 
Matei Corvin Ia rangul de co
mite al Timișoarei (sau voievod

al Banatului, cum este numit in 
unele narațiuni românești).

Cintecele și tradiția populara 
l-au arătat a ti lost în această 
dregătorie un om cu spiritul 
dreptății și âu înțelegere pen
tru cei de (os.

Iubit în satele bănățene, Pa
vel era urmat de luptătorii Iui 
în orice bătălie, iără ca nimeni 
să se teamă de primejdii. Așa 
s-a petrecut in anul 1479, cind 
begii dunăreni Aii și Skender 
au năvălit pe la Turnu Roșu, 
pustiind ținutul Sibiului și au 
ajuns pînă la Orăștie.

In întîmpinarea osmanlîilor, 
trimise de Matei Corvin, au 
ieșit oștile transilvănene con
duse de curajosul voievod Ște-

fan Batori. Lupta s-a dat la 13 
octombrie pe locul numit 
Cimpul Piinii.

Oștile transilvănene au dat 
lovituri grele năvălitorilor. Cu 
toate astea — potrivit legendei 
— cei doi begi aducînd în luptă 
noi și noi trupe, apărătorii li
bertății s-au aflat in cele 
urmă într-o situafie critică, 
menintafi să fie înecați de 
hoiul turcesc.

Atunci, zice-se, a răsunat 
zare un chiot năpraznic. Chiotul 
s-a ridicat pînă la cer. vîrindu- 
le osmanlîilor frica morfii in 
oase. Dintr-un nor imens de 
praf s-a ivit voievodul Pavel — 
care fusese înștiințat cu întîr- 
ziere despre invazia otomană — 
călărind in fruntea cetelor sale 
de bănățeni. Pieptul îl avea 
învelit intr-o platoșă din piele 
de bivol, in fiecare mină tinea 
cile o sabie și ochii îi erau cum- 
pliti. (Numai cu ochii care văr- 
sau scintei Pavel era capabil 
să-i săgeteze și să-i doboare pe 
dușmani). De altfel toți luptă
torii lui aveau în miini cite 
două arme. Aceasta fiindcă, în 
graba mare, la chemarea buciu
mului și la pălălăile focurilor 
de pe culmi, nu fusese vreme 
să se siringă prea multi oameni. 
Bătrinii Timișoarei l-au întrebat 
pe Pavel ce-o să se facă oastea 
bănățeană în fata mulțimilor 
turcești, fiind ei totuși prea pu
tini. Dar Pavel a rîs și le-a răs
puns bătrînilor că orice bănă
țean valorează în luptă cît 
cinci osmanlîi. $i, cum fiecărui 
bănățean i s-au încredințat cite 
două arme, însemnează, că de 
fapt, înaintea turcilor se vor 
afla de zece ori mai multi luptă-

din
a-

pu-

din

tori decit par la prima vedere. 
A dat apoi semnalul de plecare.

La apariția cetelor de bănă
țeni — tiecare cu cite două 
arme in miini și cu frîul calului 
în dinți, gonind în galop — 
oștile năvălitoare otomane s-au 
clătinat. Pavel cu ai lui și-au 
tăiat întîi o cărare dreaptă prin 
mijlocul dușmanilor, și-au mai 
tăiat încă una cruciș. împărțind 
masa turcească în patru, înce- 
pind apoi să-i zdrobească și 
să-i fărâmițeze pe vrăjmași. 
Transilvănenii s-au repezit și 
ei, cu armele, cu și mai mult 
avînt și turcii, citi mai scăpau 
cu zile, au luat-o la sănătoasa, 
răvășiți ca potirnichile.

Cind bătălia s-a sfîrșit 
locul a fost curăfat de cei 
puși, iar celor răniți li ș-au 
Îngrijirile necesare, acolo, 
Cimpul Piinii (numit astfel fi
indcă era o cimpie mănoasă 
unde se cultivau grîne) s-au în
tins. fn sunetul fluierelor și 
cimpoaielor o horă mare, iar 
Pavel ai ti jucat în mijlocul 
acestei bore Unind cinci căpe
tenii turcești ■ una in dinfi, două 
la subsouară și două în mîini, 
strigind, in hohotele de rîs ale 
vitejlor, că îi poftește pe în
suși sultanul și pe vizitii lui să 
vină și să joace astfel bătuta 
împreună cu el.

Sultanul, auzind de prăpădul 
acesta, se povestește că a pur
tat o săptămînă întreagă pe 
trup veșminte întunecate, ne- 
punînd gura pe pilaf sau pe 
dulciuri, și s-a jurat să aibă 
grijă să nu dea niciodată ochii 
cu acest înfricoșător erou bănă

țean pe cîmpul de bătaie,

Și 
ră- 
dat 
pe
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Argumente pentru
INFORMAȚII

o îndrumare concretă
Răspunzîndu-se interesului 

manifestat de tineri pentru 
cunoașterea temeinică a măre
țului program elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
în întreprinderile și instituțiile 
din orașul Tg. Mureș s-au or
ganizat numeroase cercuri de 
învățămînt politic U.T.C. Dar, 
cum era și firesc, în munca 
de educare a tinerilor, organi
zațiile U.T.C. trebuie să pună 
accentul nu atît pe numărul 
cercurilor și conferințelor or
ganizate, ci în primul rînd, 
pe conținutul de idei al 
convorbirilor, conferințelor ex
punerilor, măsura în care 
ele îi ajută pe tineri să-și în
sușească în mod profund, te
meinic, politica partidului, te
zele și problemele de bază cu
prinse în documentele ce se 
studiază. în ce măsură se pre
ocupă de aceste probleme Co
mitetul orășenesc U.T.C. Tg. 
Mureș ? Cum a îndrumat, con
trolat și ajutat comitetul oră
șenesc, organizațiile de bază 
U.T.C. în acest domeniu ?

Unele organizații U.T.C. din 
oraș se preocupă atent de a- 
sigurarea unei bune desfășu
rări a convorbirilor, de îndru
marea și sprijinirea tinerilor, 
astfel ca aceștia să înțeleagă 
profund bogăția de idei și în
vățăminte cuprinse în docu
mentele Congresului al IX-lea. 
Astfel, în cercurile de învăță
mînt politic conduse de propa
gandiștii Mihai Meszâros (de 
la I.C.R.T.I.), Ștefan Kiss (de 
la Fabrica de mobilă „23 Au
gust"), Elena Bărbat (de la 
Fabrica de confecții „Mure
șul") și altele, convorbirile au 
un caracter viu, interesant, ti
nerii fiind ajutați să aprofun
deze problemele esențiale con
ținute în documentele ce se 
studiatză, ca, de pildă, necesi
tatea și rolul industrializării 
socialiste a țării, caracterul 
științific al politicii partidului, 
creșterea rolului conducător 
al P.C.R. în actuala etapă a 
construcției socialiste și altele, 
în unele organizații U.T.C. e- 
xistă o experiență bună și în 
organizarea consultațiilor. La 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase, la Fabrica de mo
bilă „23 August", la I.O.I.L. au 
fost invitați activiști de partid 
și de stat, cadre de conducere 
din aceste întreprinderi, eco
nomiști, care au explicat mai 
pe larg o seamă de noțiuni și 
idei cuprinse în documentele 
studiate.

Firește, șirul exemplelor ar 
putea fi continuat. Dar, așa 
cum a reieșit și cu prilejul re
centei analize făcute de biroul 
comitetului orășenesc U.T.C., 
rezultatele ar fi fost mai bune 
dacă membrii biroului, acti
viștii comitetului orășenesc ar 
fi acordat un sprijin mai con
cret, mai permanent organiza
țiilor de bază U.T.C., propa
gandiștilor în organizarea și 
desfășurarea învățămîntului 
politic. Din discuțiile avute cu 
secretarii, membrii biroului și 
activiștii comitetului orășenesc 
U.T.C., rezultă că, cei mai mulți 
au participat în ultimele 3 luni 
doar la 1—2 convorbiri ale

cercurilor politice. Din această 
cauză, membrii birorllui comi
tetului orășenesc cunosc doar 
în linii generale desfășurarea 
învățămîntului politic și mai 
ales latura cantitativă, (cîte 
convorbiri, cîte conferințe și 
consultații s-au organizat). E- 
xistă tendința de a lăsa con
trolul și îndrumarea învăță
mîntului politic U.T.C. doar pe 
seama activiștilor care lucrea
ză în domeniul muncii de pro
pagandă. Din această cauză și 
ajutorul acordat organizațiilor 
U.T.C. a avut un caracter ge
neral și de multe ori inefica
ce. De pildă, pe baza hotărîrii

fan Pop, ar fi desprins proba
bil concluzii practice foarte 
folositoare pentru munca comi
tetului orășenesc U.T.C. în a- 
cest cerc unele probleme 
esențiale conținute în docu
mentele Congresului au fost 
tratate în mod simplist. 
Propagandistul — din cauza 
slabei sale pregătiri — n-a 
fost în stare să explice unele 
teze și probleme cuprinse în 
documentele ce se studiază. E 
lesne de înțeles că el nu reu
șește să îndrume și să ajute 
tinerii în stadiul individual. 
Neajunsuri se manifestă și în 
desfășurarea convorbirilor la

Cum se ocupă Comitetul orășenesc
Tg. Mureș al U. T. C. de desfășurarea

învățămîntuliii politic

biroului comitetului orășenesc 
U.T.C., între 1—15 decembrie 
colectivele formate din mem
bri ai biroului, activiști ai co
misiei de învățămînt politic 
s-au deplasat în mai multe 
organizații de bază pentru a 
controla desfășurarea învăță
mîntului politic U.T.C. îns'ă și 
acest control a avut în unele 
cazuri doar un caracter con- 
statativ.

Tovarășul loan Hadnagy, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., s-a deplasat, 
de pildă, la Combinatul de în
grășăminte azotoase.

— Deși aici la combinat nu 
am reușit să particip la con
vorbirile cercurilor politice, la 
conferințe sau consultații — 
spunea tovarășul Hadnagy — 
din discuțiile pe care le-am 
avut cu unii membri ai comi
tetului U.T.C. mi-am format o 
părere bună-.

într-adevăr, comitetul U.T.C. 
de la combinat a" făcut cîteva 
lucruri bune, mai ales în do
meniul organizării unor ex
puneri și consultații interesan
te. Dacă tovarășul Hadnagy 
ar fi participat însă și la con
vorbirile cercurilor politice, 
mai ales în cercul de la ate
lierul mecanic, condus de Ște-

unele cercuri 
politic 
Mureș, 
cercul 
mase 
unde de altfel pînă în prezent 
s-au 
două 
jutați în 
propagandistul mulțumindu-se 
să expună el, în cadrul con
vorbirii, cele mai multe idei și 
problemele din tematica pus’ă 
în dezbatere. La întreprinde
rea Electro-Mureș, cursanții nu 
au fost ajutați în clarificarea 
și înțelegerea — pe parcursul 
siudiului individual — a u- 
nor probleme și noțiuni pe 
care nu le-au înțeles bine. A- 
ceasta a făcut ca unele con
vorbiri din cadrul cercurilor 
să se desfășoare la un nivel 
scăzut.

— Ne-am gîndit să organi
zăm, cu sprijinul organizației 
de partid, consultații pentru a- 
cești tineri ; vom invita cadre 
de conducere, specialiști din 
întreprindere, propagandiști de 
partid, care să răspundă la 
întrebările puse de tineri, să 
lămurească problemele pe care 
nu le-au înțeles — ne spunea 
tovarășul Ștefan Prâgai, se
cretarul comitetului U.T.C. 
din întreprindere.

de învățămînt 
de la I.O.I.L., Electro- 

I.U.I.U. De pildă, în 
politic din secția de 

plastice de la I.O.I.L.

discutat doar primele 
teme, tinerii nu sînt a- 

studiul individual,

Desigur, intenția comitetu
lui U.T.C. de la Electro-Mureș 
este bună, dar de fapt aseme
nea acțiuni trebuiau să fie or
ganizate încă de la începutul 
anului de învățămînt politic.

De aceste neajunsuri, sem
nalate la I.O.I.L. și Electro- 
Mureș nu este străin, firește, 
nici tovarășul Ladislau Fiilop, 
instructor al comitetului oră
șenesc U.T.C., care vizitînd a- 
ceste organizații s-a mulțumit, 
de cele mai multe ori, să dea 
indicații și recomandări gene
rale.

După cum s-a subliniat și în 
ședința biroului comitetului o- 
rășenesc, unul din neajunsu
rile cele mai mari îl constituie 
faptul că pînă în prezent, ac
tiviștii U.T.C. nu au ținut ex
puneri, consultații în cadrul 
învățămîntului politic U.T.C. 
și au participat doar sporadic 
la desfășurarea convorbirilor 
la lămurirea problemelor și 
întrebărilor puse de tineri.

Răspunzînd marelui interes 
al tinerilor pentru studierea 
documentelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., Comitetul o- 
rășenesc Tg. Mureș al U.T.C. 
are datoria să se preocupe mai 
temeinic, permanent, eficace, 
de desfășurarea învățămîntu
lui politic. Organizațiile de 
bază U.T.C. trebuie orientate 
și sprijinite concret, astfel în- 
cît să-și îndeplinească pe de
plin rolul în ce privește orga
nizarea însușirii profunde de 
către tineri a mărețului pro
gram elaborat de partid. Așa 
cum s--a stabilit și în planul 
de măsuri adoptat de biroul 
comitetului orășenesc, toți 
membrii biroului, toți activiștii 
salariați, activul nesalariat 
trebuie să participe nemijlocit, 
cu regularitate, la activitatea 
cercurilor. Cunoscînd „pe viu" 
modul de desfășurare a stu
diului individual, a convorbi
rilor, ei vor putea da un ajutor 
concret comitetelor U.T.C. din 
întreprinderi, instituții și școli, 
organizațiilor de bază. Ei vor 
putea, de asemenea — și acest 
lucru e deosebit de important 
— să ajute la valorificarea și 
generalizarea experienței bune, 
a formelor, acțiunilor menite 
să ducă la un rodnic studiu in
dividual, la însușirea de către 
toți tinerii a problemelor stu
diate.

• Prin decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. • tovarășul Nicolae 
Ghenea a fost numit în cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germa
nă, în locul tovarășului Ștefan 
Cleja care a primit o altă în
sărcinare.

• La București a fost înche
iat recent, între întreprinderea 
de stat de comerț exterior 
Mașinimport și societatea bel
giană Sybetra un contract pri
vind importul a două combi
nate de îngrășăminte azotoase.

Aceste două combinate vor 
produce anual fiecare cîte 
300 000 tone amoniac, 240 000 
tone acid azotic, 300 000 tone 
azotat de amoniu și 300 000 
tone uree.

(Agerpres)

Premieră pe țară
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
La Teatrul „Alexandru Da- 

villa" din Pitești a avut loc 
premiera pe țară a piesei 
„CIUTA" de Victor Ion Popa. 
Pe lingă actori cunoscuți ca 
Tely Barbu, Ion Focșa, s-au 
afirmat tineri actori talentați 
ca Adrian Grigoriu, Zoe Muș
cau, Julieta Strîmbeanu, An
gela Bereznițchi, Alexandru 
Bocăneț. Regia este realizată 
de Mihai Radoslavescu. Deco
rurile aparțin lui Emil Moise, 
iar costumele arhitectului An
drei Ivăneanu. I

Noul magazin cu articole radio- 
foto, sport și muzică deschis in 
Piața Gării Nicotină din Iași

Adunare festivă consacrată aniversării
luptelor muncitorilor petroliști din 1933

La Teatrul de stat din Plo
iești a avut loc marți după-a- 
miază o adunare festivă închi
nată aniversării luptelor mun
citorilor petroliști din ianua- 
rie-februarie 1933. Au partici
pat activiști de partid și de stat, 
petroliști, foști membri ai co
mitetelor de acțiune din între
prinderile din localitate, și alți 
participant! la luptele din 1933, 
oameni ai muncii 
derile regiunii.

Despre luptele

muncitori- 
și petrolistă a 

Sîrbu, secretar al 
regional Ploiești

artistică de ama- 
„Flacăra" Mo-

Foto; AGERPRES

din întreprin-

duse în acea

ȘTEFAN NECANIȚCHI

Consfătuire
privind
cultura

cartofilor

La Brașov, centrul celei mai 
mari regiuni cultivatoare de 
cartofi, a început marți dimi
neață o consfătuire consacra
tă acestei culturi.

Specialiștii din întreaga 
țară, de la consiliile agricole 
regionale, trusturi loeale Gos
tat, din institute de cercetări 
științifice și stațiuni experi
mentale, de la comisiile de or
ganizare a uniunilor regio
nale și Uniunea națională a 
cooperativelor agricole, din 
unitățile cultivatoare și re
prezentanți ai organizațiilor 
de valorificare — au prezen
tat exr riența dobîndită în 
cultura cartofului și au dez
bătut principalele măsuri 
trebuie aplicate 
terea recoltelor 
aprovizionare a 
industriei.

La consfătuire 
varășii

ce 
pentru creș- 
și mai buna 
populației și

__ __ „______ participă to
varășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

în prima zi a consfătuirii, 
au fost prezentate referate cu 
privire lia rezultatele obținute 
în ultimii ani în cultura car
tofului, la organizarea produ
cerii, înmulțirii și reînnoirii 
cartofilor de sămînță. Au ur
mat discuții.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

SPORT
• Proba masculină 

pe echipe, din cadrul 
campionatelor interna
ționale de tenis de 
masă ale Cehoslovaci
ei, a fost cîștigată de 
selecționata României

cui Stanek, în timp ce 
Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—0 pe 
sportiva sovietică Zoia 
Rudnova.

perioadă de către 
mea ceferistă 
vorbit Ion 
Comitetului 
al P.C.R.

Formația
tori a clubului 
reni, colectiv distins cu titlul 
de laureat al celui de-al IV-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. 
Caragiale", a prezentat apoi 
un montaj literar,

(Agerpres)

Protecția muncii în școli și facultăți 
în dezbaterea colegiului 

Ministerului învățămîntului

VIZITA
(cinemascop) rulează la Patria, 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21.15. București, orele 9,15 ;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
Grivița, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Modern, orele
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

PROCESUL DE LA NtlRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45;
20.15. Feroviar, orele 9,30; 13 ; 
16,30; 20,15. Floreasca, orele 
9,30; 13; 16,30; 20. Excelsior, 
orele 10,45; 15,15; 19.

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul, orele 10; 
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30. Victo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Capitol, orele 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

OLD SHATTERHAND
la Tomis, 
15; 17,45; 
9; 11,30 ;

10|

16 i

10 i
orele

16,15; 18,30 i
20. Miorița, 
14;

FORMĂ DE „L“
Vitan, orele 16,

TREI SURORI
rulează la Bucegi, orele 10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30. Viitorul, 
orele 15,30; 18; 20,30.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Gloria, orele 
12,15; 16; 18,15; 20,30.

TATĂL SOLDATULUI 
rulează la Unirea, orele 
18,15; 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Flacăra, orele 
15,30; 17,45; 
9,45; 12;
20,45.

CAMERA ÎN
rulează la
18,15; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Munca, orele 
18; 20.

ERMITAJUL; NOMAZII 
nemascop); CUCERIREA 
TIMPULUI; AVENTURĂ RO
MANTICĂ

rulează la Timpuri Noi, orela 
10—21 în continuare.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
(ambele serii — cinemascop) 
rulează la Popular, orele 10,30f 
16,15; 19,30.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează Ia Aurora, orele 9,15» 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

16i

(ci-
10 I

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

Raportul prezentat a reliefat ne
cesitatea extinderii predării noțiu
nilor de protecție a muncii, pre
cum și a prevenirii traumatismelor 
profesionale în laboratoare și ate
liere. De asemenea, s-a insistat 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
pentru cunoașterea și respectarea, 
de cKtre studenți, a normelor de 
securitate la locul de muncă,

timpul efectuării practicii de pro
ducție.

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

în ședință au mai fost analizate» 
propunerile privind nomenclatorul, 
de specialități în învățâmîntui su
perior și planul 
anul universitar

(cinemascop) rulează 
orele 9,30; 12,15;
20,30. Melodia, orele 
14; 16,30; *

femeia în 
rulează la 
11,45; 14;
Cotroceni, 
18,45; a21.

ÎUDEX " f
rulează la Lumina, orele 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Union, orele 14,15 ; 
16,30; 18,45; 21.

SAȘA
rulează la Doina, orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30 
gram 
Giulești, orele 16;

MARILYN
rulează la Dacia, 
14 în continuare -, 
20,45.

TRAGEȚI ÎN STANISLAS! 
rulează la Buzești, orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30; Arta, orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; 
Flamura, orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

rulează la Crîngași, orele 16 ; 
18 ; 20.

VIAȚĂ DIFICILĂ
rulează la Cosmos, orele 15,45; 
18; 20.

Din nou la drum pe ma
gistralele de oțel ale 

țărU

de școlarizare pe 
1966—1967.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

19; 21,30.
HALAT
Central, orele 9,30; 
16,15; 18,30; 20,45; 
orele 14,15; 16,30;

U COLINA.......  -
rulează* lâ Moșilor, Orele 15,30; 
48; 20,30.

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ

(cinemascop) rulează la Colen- 
tina, orele 14; 16; 18; 20.

DUMINICĂ LA ORA 6
rulează la Volga, orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30. Dru
mul Sării, orele 16; 18; 20.

BOCCELUȚA
rulează la Rahova, orele 16; 
18,15; 20,30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

(cinemascop) rulează Ia 
greșul, 
20,30.

800 DE 
ZOANE

rulează
18; 20,30.

FATA LUI BUBE
rulează Ia Pacea, orele 15,45 ; 
18: 20.15.

CATIFEAUA NEAGRĂ 
rulează la Ferentari, orele 16; 
18.15: 20,30.

CRIMINALUL ÎN VACAN
ȚĂ

rulează la Festival, orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,45; 21.

Astăzi, la Poten- 
echipa de fotbal 

(tineret) a orașului 
București susfine un 
joc amical în compa
nia echipei locale care 
activează în campiona-

za, 10 î

• La sfîrșitul aces
tei săptămlni luptătorii 
noștri susțin prima ve
rificare internațională 
din acest an. Ei parti
cipă în zilele de 4, 5 
Si 6 februarie la con
cursul de lupte greco- 
romane „Memorialul 
Podîbnîi" de la Minsk, 
care reunește luptători 
din 7 țări. Lotul ro
mân, care a părăsit ieri 
Capitala, plecînd în 
U.R.S.S., cuprinde pe 
Gh. Stoiciu, 1. Aliones- 
cu, I. Gabor, Gh. 
Gheorghe și N. Neguf.

cu 3—0 de
Mihalca. 
preliminariile 
de simplu, 

a pierdut
cu 0—3 la cehoslova-

cehoslovacul
Nepela cu 476

(Giurgiucă, Reti) care a 
învins în finală cu 
3—1 reprezentativa 
Iugoslaviei.

In primele meciuri 
ale probei de simplu 
masculn, Rethi l-a în
vins cu 3—0 pe ceho
slovacul Vihnanowski 
iar Giurgiucă l-a eli
minat cu 3—0 pe Un- 
landezul Pentila. La fe
minin, Maria Alexan
dru a întrecut-o cu 
3—1 pe Itka Karliko- 
va (R.S. Cehoslovacă), 
iar Shannon (Anglia) 
a dispus 
Eleonora

In 
probelor 
Giurgiucă

• La Bratislava au 
început ieri campiona
tele europene de pati
naj artistic la care 
participă sportivi din 
14 țări. După executa
rea a trei figuri im
puse, la masculin con
duce austriacul Erne- 
rich Danzer cu 496 
puncte, urmat de com
patriotul său Wolfgang 
Schwartz — 493 punc
te și 
Ondrej 
puncte.

Ritm egal 
în toate 

schimburile
Obiectivul aparatului de foto
grafiat a surprins un aspect de 
muncă din magazia de produse 
finite a Fabricii de conserve 

Tecuci.

(Urmare din pag. I)

Foto: AGERPRES

In EDITURA POLITICA 
a apărut :

STUDII CRITICE 
DE ESTETICĂ

296 p. 8,25 lei

Cartea cuprinde o culegere 
de cinci studii ale unor autori 
sovietici privind unele teorii 
estetice burgheze contempo
rane.

Studiul introductiv ia în dis
cuție tendințele de dezumani
zare specifice capitalismului 
contemporan, cărora li se opu
ne umanismul de tip superior 
al societății socialiste.

Celelalte studii se ocupă de 
estetica lui Benedetto 
de tendințele iraționaliste 
estetica existențialistă, 
„noul roman" francez și 
concepțiile lui Carl Jung.

Croce, 
din 
de 
de

cutat cu mine de ce nu merg 
la cursurile de ridicare a ca
lificării. Nu numai că mi-au a- 
tras atenția foarte serios să 
frecventez aceste lecții, dar 
mi-au indicat și cărți ce des
criau tehnologia meseriei pen
tru a-mi îmbogăți cunoștințele. 
Mi-au trezit astfel interesul 
pentru continua mea pregătire 
profesională. Și eu nu sînt sin
gurul caz. Important e însă că 
mi-au acordat la timp ajuto
rul de care aveam nevoie.

Am socotit — ne-a spus în 
continuare Ilie Marinei, secre
tarul comitetului U.T.C. — că 
principalul domeniu în care 
trebuie să-i ajutăm pe tineri 
pentru a putea folosi cu efi
ciență maximă măștile și uti
lajele la care lucrează este ri
dicarea pregătirii lor profesio
nale. Și nu la faptul că acum 
din cei 400 de muncitori care 
frecventează cursurile de ridi
care a calificării 212 sînt ti
neri vreau să mă refer. Deși 
cifra în sine poate spune mult. 
Ci la aceea că în colaborare 
cu comitetul sindicatului am 
căutat să nu limităm pregăti
rea lor doar la aceste cursuri.

tui categoriei B. Echi
pa bucureșteană va ti
vea în linii mari urmă
toarea componentă : 
Niculescu, Deleanu, 
Boc, Sătmăreanu, Mo- 
canu, Ștefănescu, Do- 
brin. Matei, Frătilă, 
Nagy, Cuperman.

• Real Madrid con
tinuă să conducă în 
campionatul de fotbal 
al Spaniei, totalizind 
după etapa de dumini
că 31 de puncte. Ur
mează în clasament 
Atletico Madrid cu 29 
de puncte și F. C. Bar
celona cu 27 de punc
te. In ultima etapă, 
Real Madrid a învins 
cu 3—1 pe Atletico 
Madrid. Atletico Bil
bao a întrecut cu 3—1 
pe Espanol, care se 
află pe locul 9 cu 19 
puncte.

(Agerpres)

La propunerea noastră comi
sia inginerilor și tehnicienilor, 
împreună cu cabinetul tehnic, 
cu ajutorul specialiștilor au 
organizat din trei în trei săp- 
tămîni conferințe tehnice care 
răspund celor mai arzătoare 
probleme ale producției. Tot
odată organizăm concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă", 
recenzii ale unor cărți tehnice, 
studierea permanentă a litera
turii de specialitate. Toate a- 
acestea, așa cum practica însăși 
dovedește, au constituit un pu
ternic stimulent în educarea 
tinerilor pentru permanenta 
lor pregătire profesională. Iar 
faptul că cea mai mare parte 
dintre ei nu numai că și-au 
îndeplinit sarcinile ce le reve
neau dar au obținut și impor
tante depășiri de plan, 
tocmai urmarea firească 
cestor acțiuni.

este
a a-

ll, 30 ;
- pro- 

pentru copii Ia ora 10.
’ “ 18,15; 20,30.

orele 9,30—
16,15, 18,30; Pro-

oreîe 14,30: 16,30; 18,30;

LEGHE PE AMA

la Lira, orele 15,30 ;

Televiziune
Miercuri 2 februarie

19 : Jurnalul televiziunii (I); 
19,15 : Emisiune de știință și 
tehnică pentru pionieri și șco
lari ; 20,00 : Ancheta T. V.; 
20,40: Recitalul baritonului 
La'dislau Konyă ; 21,00 : As-

pecte de la campionatul euro
pean de patinaj 
(transmisiune de la 
va) ; 23,30 : Jurnalul 
nii (II). Buletinul 
logic.

artistic, 
Bratisla- 
televiziu- 
meteoro-

inițiativei: 
comoditatea

(Urmare din pag. I)

niiestări trebuiau să tie rezulta
tul colaborării rodnice intre co
mitetul orășenesc U.T.C. și al
te organe (Comitetul pentru 
cultură și artă, Consiliul sindi
cal).

Dar „consecventa" lipsei de 
inițiativă a tost și In privința

acestei colaborări... perfectă, tn 
puține cuvinte, lucrurile stau 
așa cum ni s-a spus Ia Comite
tul pentru cultură și artă : Ei 
ne uită pe noi și noi ii uităm 
pe ei. înțelegerea e absolută. 
Spiritul de inițiativă doarme un 
somn adine, păzit cu strășnicie, 
oferindu-i-se „condiție optimă 
de trai": comoditatea. Că despre 
asemenea inerție este, în prin
cipal, vorba ne-au confirmat-o 
toți acei tovarăși din comitete
le amintite in momentul în care 
fiecare în parte știau foarte bi
ne ce ar fi trebuit să facă, (și 
n-a făcut): seri de dans dedi
cate tinerilor căsătoriți, reînfi
ințarea cercurilor de dans mo
dern și organizarea unei para
de a dansului modern, înființa
rea unei orchestre orășenești a 
tineretului, invitarea unor oa
meni de știință, artiști, literati 
la acțiunile pentru tineret, 
deplasări de formații artistice 
la organizațiile U.T.C. ale gru
pului de șantiere al T.R.C. și 
multe altele, pe care le-am a- 
fiat la Comitetul pentru cultu
ră și artă : înființarea unei bri
găzi științifice destinate tine
retului, informarea și mobiliza
rea tineretului pentru a parti
cipa la cele două cercuri de 
conferințe ale Universității 
populare, care li se adresează 
direct, inițierea unor concerte- 
lecții etc.

Din toate părțile, așadar, 
răspunsuri competente. Ce pă
cat însă că, ele rămin închise 
intre pereții unui birou ori al
tul, auzite (de văzut nu mai 
vorbim I) numai de noi. Tinerii 
din Satu-Mare au tot dreptul 
să le fie dedicate lor, transfor-

mate însă în 
și nu zăcînd 
pe hîrtie 1

acțiuni reale, vii 
în rînduri negre

ore pe săptămînă, cu un to-2
tal de 60 de ore anual și cîte o 
oră de lucrări practice săptă- 
mînal, cu un total de 30 ore 
anual.

în lumina sarcinilor puse de 
Congresul al IX-lea utilitatea 
cursului de culturi irigate nici 
nu mai poate fi pusă la în
doială. O temeinică pregătire a 
viitorilor ingineri agronomi pri
vind tehnica culturilor irigate 
este un adevărat filon pentru - 
aurul cîmpiilor. Problema care 
se pune este de a ridica valoarea 
lui în pregătirea generală a vii
torului specialist. în primul rînd 
trebuie spus că acest curs este 
bine plasat în planul de învă
țămînt. Este predat după ce 
studenții și-au însusit o serie 
de cunoștințe necesare pentru 
înțelegerea lui, cum sînt cele 
de îmbunătățiri funciare, fito- 
tehnie, pedologie, agrotehnică, 
agro-chimie, fiziologie, meca
nizare ș.a.

în forma și volumul actual 
de ore, satisface însă parțial. 
Pentru cerințele actuale și de 
viitor acest curs trebuie să fie 
lărgit și adîncit — pe de o

acest 
ast- 

două

parte — iar pe altă parte, o 
seamă de discipline pe care se 
sprijină, să abordeze în măsu
ră mai mare o serie de aspecte 
care să ajute înțelegerea no
țiunilor predate.

Programa analitică actuală 
a cursului, este în bună parte 
corespunzătoare. Totuși, pen
tru o cît mai bună pregătire 
a studenților, socotim util că 
are nevoie de unele îmbună
tățiri. în primul rînd, 
curs trebuie restructurat 
fel îneît să cuprindă
părți distincte : prima parte cu 
bazele științifice ale agricultu
rii irigate și partea a doua — 
tehnologia culturilor agricole 
irigate. Prima parte va trebui 
să trateze cît mai pe larg re
lațiile sol-apă-plantă, tehnica 
de udare, regimul de‘ irigare, 
particularitățile agrotehnicii in 
condiții de irigație etc. Consi
derăm că această parte a 
cursului este de cea mai mare 
importantă, întrucit ea are ro- 

o concepție 
tehnica iri- 
socotim că 

curs ar tru

Iul de a forma 
științifică despre 
gației. De aceea 
această parte de 
bui să fie predată în cca. 60 
la sută din totalul orelor din 
plan. Partea a doua a cursului, 
care tratează tehnologia cul
turilor agricole irigate, trebuie 
să se extindă și asupra altor 
culturi necuprinse în actuala 
programă analitică, și anume 
legume, viță de vie, pomi fruc
tiferi, pășuni și finețe. De a- 
semenea, este necesară lărgi
rea sortimentului plantelor de 
cîmp cu alte culturi care pre
zintă importanță economică

deosebită și perspectivă pen
tru irigare.

Ținînd seama de volumul 
mult mai mare de cunoștințe 
ce trebuie predate 
curs, socotim că în 
8 numărul de ore trebuie 
sporească la 3-4 ore de pre
dare.

în planul actual de învăță- 
mînt, cursului îi este repartizată 
și o oră pentru lucrări practice 
pe săptămînă. Pentru cunoaș
terea cît mai amănunțită a di
feritelor aspecte practice de la
borator și de cimp, considerăm 
că numărul de ore afectat este 
insuficient. Cimentarea cunoș
tințelor predate la curs și de
prinderea metodelor de irigare 
în condiții de teren, ar fi posi
bilă dacă s-ar afecta 2 ore de 
lucrări practice pe săptămînă, 
revenind la un total de 60 ore. 
Din acest număr de ore circa 
50 la sută să-l reprezinte lu
crările efectuate în laborator, 
iar restul, aplicațiile în condi
ții de producție într-o unitate 
cu amenajări și instalații mo
derne de irigare. Aici, studen
ții vor cunoaște în mod con
cret sistemele de irigare, utila
jul în exploatare, tehnica udă
rii, modul de organizare a 
udărilor, eficienta irigației etc.

în al doilea rînd, conside
răm că un ansamblu de disci
pline, pe care se sprijină pre
darea cursului de irigație, tre
buie să accentueze mai mult 
anumite laturi, pentru a crea 
premizele unei mai bune înțe
legeri a acestui curs. De pildă, 
cursul de pedologie ar trebui 
să lărgească mai mult ipec-

la acest 
semestrul 

să

tele ce se referă la 
rile ce au loc în sol 
irigației îndelungate, precum și 
căile de prevenire și comba
tere a proceselor de degradare 
a solului, determinate de o iri
gare prelungită. Fiziologia 
plantelor să accentueze mai 
mult asupra proceselor fiziolo
gice ce se petrec în plante, in
tr-un regim irigat. Agrochimia 
va trebui să adîncească în mă
sură mai mare aspectele de 
nutriție și de îngrășare a plan
telor in condiții de irigare, 
îmbunătățirile funciare vor 
trebui să se axeze mai mult 
pe probleme ce pot ajuta acest 
curs, cum ar fi cel» hidraulice, 
hidrologice, hidrometrie și 
proiectare și amenajarea siste
mului de irigare pe suprafețe 
restrînse etc.

Pentru a mări și mai mult 
eficienta acestu' curs in proce
sul de pregătire a studenților, 
considerăm 
reîntîlnire 
predau, din 
învățămînt 
aduce o serie de îmbunătățiri 
de detaliu, cum ar fi propor- 
ționalitatea optimă între dife
rite capitole, axarea tratării 
pe anumite aspecte de utili
tate maximă, delimitarea mai 
precisă a unor aspecte ale al
tor discipline și, eventual, for
mularea unei tematici științi
fice unitare de perspectivă, ale 
căror rezultate obținute în 
afara aportului direct în pro
ducție, vor alimenta și ridica 
valoarea științifică a cursu
rilor.

modifică- 
în urma

că este necesară o 
a cadrelor care-1 
toate institutele de 
superior, pentru a
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Scrisoarea adresată tovarășului Chivu Stoica, întrunirea Consiliului

președintele Consiliului de Stat al Republicii de Securitate

Socialiste România, de către președintele
Republicii Democrate Vietnam, Ho Și Min

Tovarășe președinte,

Am onoarea a vă atrage 
înalta dv. atenție asupra răz
boiului de agresiune dus de 
imperialiștii S.U.A. în țara 
noastră, Vietnam.

După cum știți, de peste 11 
ani imperialiștii americani au 
sabotat grav acordurile de la 
Geneva din 1954 și au împie
dicat unificarea pașnică a 
Vietnamului, încercînd să 
transforme Vietnamul de sud 
într-o colonie de tip nou și o 
bază militară a S.U.A. In pre
zent ei duc un război de agre
siune, reprimind în mod săl
batic lupta patriotică a com- 
patrioților noștri din sud. In 
același timp, ei încearcă să do- 
bîndească experiență în urma 
acestui război pentru a repri
ma mișcarea de eliberare na
țională din alte țări.

Încercînd să iasă din situa
ția în care s-au împotmolit în 
Vietnamul de sud, imperialiștii 
americani au sporit masiv 
forța corpului expediționar a- 
merjcan și au trimis trupe 
dintr-o serie de țări satelite 
ale lor pentru a înfăptui o 
agresiune directă în Vietna
mul de sud.

De asemenea, ei au lansat 
atacuri aeriene împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, 
țară independentă și suverană, 
membră a lagărului socialist. 

_ In timp ce intensifică și ex
tind războiul de agresiune în 

imperialiștii S.U.A. 
zgomotos „dorința 

și afirmă „că sînt

Vietnam, 
proclamă 
de pace" 
gata de a se angaja în trata
tive necondiționate" în spe
ranța de a înșela opinia publi
că mondială și poporul ameri
can. De curînd, Administrația 
Johnsen a inițiat o așa-numi- 
tă „acțiune de pace" și a pre
zentat o propunere în 14 punc
te. Drept scuză pentru războ
iul său de agresiune în Vietna
mul de sud, pretinde că acea
sta constituie „respectarea an
gajamentelor" față de guver
nul marionetă de la Saigon. Ea 
calomniază lupta patriotică a 
poporului din Vietnamul de 
sud, calificînd-o drept „o .a- 
gresiune a Vietnamului de 
nord". Această afirmație min
cinoasă nu poate șterge în nici 
un fel declarația solemnă fă
cută de S.U.A. la Geneva în 
1954, că „se va abține de la a- 
menințarea sau utilizarea for
ței pentru încălcarea lor (a 
acordurilor de la Geneva)". A- 
firmațiile ipocrite ale președin
telui Johnson pot ascunde și 
mai puțin crimele S.U.A. în 
Vietnam.

Statele Unite vorbesc despre 
respectarea acordurilor de la 
Geneva. Dar una dintre prin
cipalele clauze ale acestor a- 
corduri interzice aducerea de 
trupe străine în Vietnam. 
Dacă S.U.A. respectă într-ade
văr acordurile, ele trebuie să 
retragă din Vietnamul de sud 
toate trupele sale și cele ale 
sateliților săi.

Este limpede ca lumina zilei 
că Statele Unite sînt agresorul 
care calcă în picioare terito
riul vietnamez. Poporul sud- 
vietnamez este victima agresi
unii și luptă în autoapărare. 
Dacă Statele Unite doresc în
tr-adevăr pacea, ele trebuie să 
recunoască Frontul National 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud drept singurul reprezen
tant adevărat al poporului 
vietnamez și să înceapă trata
tive cu el. In conformitate cu 
năzuințele poporului sud-viet- 
namez și cu spiritul acorduri
lor de la Geneva pentru Viet
nam din 1954, Frontul Națio
nal de Eliberare luptă pentru 
a înfăptui independența, de
mocrația, pacea și neutralita
tea în Vietnamul de sud și 
pentru a înainta spre reunifi- 
carea pașnică a patriei. Dacă 
Statele Unite respectă într-a
devăr dreptul la autodetermi
nare a poporului sud-vietna- 
mez, ele nu pot decît să apro
be acest program just al Fron
tului Național de Eliberare.

Cele 14 puncte ale Statelor

Unite se reduc în esență la 
următoarele: Statele Unite 
încearcă din greu să se men
țină în Vietnamul de sud, să 
păstreze acolo guvernul mario
netă înjghebat de ele și să 
permanentizeze scindarea 
Vietnamului.

In mesajul său, citit la 12 
ianuarie 1966 în fața Congre
sului
Johnson a afirmat că politica 
Statelor Unite constă în a nu 
se retrage din Vietnamul de 
sud și a forțat poporul vietna
mez să aleagă între „pace și 
ravagiile unui conflict". Acea
sta este o amenințare neruși
nată, o încercare de a impune 
poporului vietnamez condiții
le așa-numitelor „tratative ne
condiționate" ale S.U.A.

Poporul vietnamez nu va 
ceda niciodată în fata amenin
țărilor imperialiștilor ameri
cani.

Chiar în momentul în care 
guvernul S.U.A. prezintă așa- 
numitele noi „eforturi de 
pace", ele sporesc nebunește 
forțele americane în Vietna
mul de sud. Ele intensifică 
raidurile teroriste, aplicînd 
politica „pămîntului pîrjolit" 
incendiind totul, distrugînd 
totul, ucigînd totul, folosind 
bombe cu napalm, gaze noci
ve, substanțe toxice pentru a 
incendia sate și a masacra 
populația civilă în vaste regi
uni din Vietnamul de sud.

Protestez cu energie împo
triva unor asemenea metode 
de război extrem de barbare. 
Adresez un apel tuturor gu
vernelor și popoarelor iubitoa
re de pace din întreaga lume 
cerîndu-le să oprească cu ho- 
tărîre mîna criminalilor de 
război americani.

S.U.A. continuă să între
prindă zboruri de recunoaște
re pentru pregătirea unor noi 
atacuri aeriene asupra Repu
blicii Democrate Vietnam.

Pe de altă parte, ele lansea
ză atacuri aeriene împotriva 
multor regiuni din regatul 
Laosului și înmulțesc provo
cările armate împotriva rega
tului Cambodgiei, creînd ast
fel o amenințare și mai gravă 
la adresa păcii în Indochina.

Este clar că această campa
nie a S.U.A. de „căutare a pă
cii" este menită doar să as
cundă planurile pentru in
tensificarea războiului de a- 
gresiune. Poziția Administra
ției Johnson rămîne următoa
rea : agresiune și extinderea 
războiului.

Pentru a reglementa pro
blema vietnameză, guvernul 
Republicii Democrate Viet-

S.U.A., președintele

patru puncte, care exprimă 
prevederile esențiale ale a- 
cordurilor de la Geneva din 
1954 pentru Vietnam. Aceas
ta este o poziție de pace.

Poporul vietnamez, 
cunoscut peste 20 de 
utățile războiului, 
pacea mai mult ca 
pentru a-și orîndui 
pace adevărată nu 
însă în nici un caz 
de o adevărată independentă. 
Atît timp cît armata de agre
siune a S.U.A. se află pe pă- 
mîntul nostru, poporul nostru 
va lupta cu hotărîre împotri
va ei. Dacă guvernul ameri
can dorește într-adevăr o re
glementare pașnică, el trebu
ie să recunoască poziția în 
patru puncte a guvernului 
Republicii Democrate Viet
nam și să dovedească aceasta 
prin fapte concrete: trebuie 
să pună capăt necondiționat 
și pentru totdeauna bombar
damentelor și altor acte de 
război împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. Numai 
în felul acesta se poate lua în 
considerare o soluționare po
litică a problemei vietnameze.

Dragă tovarășe președinte,
Pînă în prezent, în Spiritul 

solidarității internaționale, 
poporul și guvernul Republi
cii Socialiste România fră
țești au acordat din toată ini
ma sprijin și ajutor poporului 
vietnamez, în lupta sa împo
triva agresorilor imperialiști 
americani, de apărare a inde
pendenței și libertății sale. In 
numele poporului vietnamez 
și al guvernului R. D. Viet
nam, doresc să exprim po
porului și guvernului Repu
blicii Socialiste România pro
funda noastră recunoștință.

în fața situației extrem de 
grave creată de către S.U.A. 
în Vietnam, îmi exprim con
vingerea că poporul și guver
nul Republicii Socialiste Ro
mânia vor întări sprijinul și 
ajutorul lor luptei juste a po
porului^ nostru, vor condamna 
cu hotărîre înșelătoria guver
nului S.U.A. privind o falsă 
pace și vor opri la timp toate 
noile manevre perfide ale 
Statelor Unite în Vietnam și 
Indochina.

Folosesc această ocazie 
pentru a vă reînnoi, tovarășe 
președinte, asigurarea consi- 
derațiunilor mele 
sincere.

• Ziarul „Jenminjibao" a 
publicat la 1 februarie un edi
torial în legătură cu reluarea 
bombardamentelor S.U.A. a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam. „Imperialismul american 
— scrie ziarul — se află în- 
tr-un impas total în problema 
vietnameză și caută zadarnic 
să iasă din situația sa gravă 
pe calea extinderii războiu
lui". Așa-numita „ofensivă de 
pace" a Administrației John
son „nu este decît o perdea de 
fum menită să camufleze es
caladarea mai departe a răz
boiului său de agresiune îp, 
Vietnam".

„Jenminjibao" exprimă în 
încheiere hotărîrea poporului 
chinez de „a sprijini în mod 
ferm poporul vietnamez să 
ducă pînă la capăt lupta îm
potriva agresiunii americane 
și pentru salvarea națională, 
pînă la victoria definitivă".

• Ziarele cehoslovace din 
1 februarie condamnă cu in
dignare reluarea bombarda
mentelor americane asupra 
R. D. Vietnam. „Rude Pravo" 
scrie printre altele: „campa
nia propagandistică bazată pe

HO ȘI
Președintele

Democrate

care a 
ani gre- 
dorește 
oricine, 

viața. O 
poate fi 
separată

cele mai

MIN
Republicii 
Vietnam

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

Luînd cuvîntul la începutul șe
dinței, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U. Arthur Goldberg, 
a expus poziția americană față de 
situația din Vietnam încercînd 
să absolve Statele Unite de 
răspunderea pentru reluarea bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam.

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

Reprezentantul ... 
Seydoux, a declarat că 
înscrierii pe ordinea de 
siliului de Securitate a 
vietnameze. El a spus 
nu pare să fie un cadru corespun
zător pentru discutarea acestei 
probleme, care trebuie examinată 
în baza principiilor acordurilor de 
la Geneva.

După delegatul britanic, lordul 
Caradon, care a sprijinit propu
nerea S.U.A., reprezentantul Re
publicii Mali, Sory Coulibaly a 
arătat că problema vietnameză tre
buie soluționată în cadrul acordu
rilor de la Geneva și a subliniat 
că se opune dezbaterii acestei pro
bleme în Consiliul de Securitate. 
Reprezentantul 
declarat că se 
rea ordinei de

Consiliul de 
să se întrunească intr-o nouă șe
dință.

Vechea dilemă a poli
ticii veșt-germane — 
spre S.U.A. sau spre 

Franța ? — pare să capete 
un răspuns tot mai net. 
Coordonatele acestei poli
tici, așa cum au reieșit 
la dezbaterile de săptă- 
mîna trecută din Bundes
tag și la a doua parte a 
sesiunii de la Luxemburg 
a Consiliului ministerial al 
Pieței comune, indică o 
accentuare a orientării spre 
S.U.A., în dauna relațiilor 
cu Franța. în acest punct 
rezidă, de fapt, întreaga 
dispută din Piața comună 
care, în ciuda compromisu
lui realizat la Luxemburg, 
nu a rezolvat divergențele 
dintre R. F. Germană și 
Franța. Observația făcută 
de ziarul „LES ECHOS" 
că „în esență problemele 
politice ridicate de poziția 
franceză nu au fost tran
șate", reflectă de fapt re
fuzul vest-german de a ține 
seamă de doleanțele par
tenerului francez.

De cînd cancelarul Er
hard s-a înapoiat de la 
Washington cu cheia sim
bolică a capitalei ameri
cane ce i-a,fost oferită în 
dar și cu speranța nemăr
turisită că va putea să des
cuie cu ea depozitele de 
bombe nucleare americane 
de pe teritoriul ves-ger- 
man, interesul pentru apro
pierea de Franța înregi
strează o scădere perma
nentă Formal, călătoria

cancelarului Erhard la Pa
ris urmează să aibă loc 
în februarie, în conformi
tate cu prevederile tratatu
lui franco-vest-german, dar 
în practică se vede că Bon
nul este dispus să facă des
tul de puține concesii 
punctului de vedere fran
cez. Cunoscutul comenta
tor Sebastian Haffner scrie 
în revista „STERN" : 
„Succesorul Iui Adenauer 
nu a avut o treabă mai ur
gentă decît aceea de a a-

Roger 
opune

de la

• AGENȚIA TASS anunță că la 
1 februarie M. A. Suslov, pre
ședintele Comisiei pentru Afaceri
le Externe a Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., care 
se află în vizită în Italia, a fost 
primit de președintele Republicii, 
Giuseppe Saragat. La convorbire a 
participat și Giuseppe Lupis, sub
secretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe.

GENEVA. Aspect din timpul 
lucrărilor Comitetului „ce

lor 18“ pentru dezarmare

Franței, 
se 
zi a Con- 
problemei 
că O.N.U.

Nigeriei, Adebo, a 
va abține Ia vota- 
zi.
Securitate urmează

*

HANOI 1 (Agerpres). 
După cum transmite V.NA., 
purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o de
clarație în legătură cu cere- 

a se convoca 
de Securitate al 

pentru discutarea si- 
din Vietnam. „Ca și în 
se spune în declarație, 
Unite încearcă
să
a 

războiului 
Vietnam și pentru a forța po
porul vietnamez să reglemen
teze problema vietnameză în 
conformitate cu condițiile a- 
mericane".

„Guvernul Republicii De
mocrate Vietnam, afirmă încă 
o dată, că, pe plan internațio
nal, examinarea actelor de 
război americane în Vietnam 
ține de competenta Conferin
ței de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina și 
de Consiliul de Securitate 
O.N.U. Orice rezoluție a Con
siliului de Securitate al 
O.N.U., constituind un ames
tec în problema vietnameză, 
va fi nulă și neavenită".

rea S.U.A. de 
Consiliul 
O.N.U. 
tuației 
trecut, 
Statele 
o dată 
pentru

încă 
folosească O.N.U. 
masca extinderea 
de agresiune în la Atena

Criza de guvern din Italia

Aldo Moro și-a început

nu 
al

în cursul vizitei sale la A- 
tena, președintele Ciprului 
Makarios, a avut marți o nouă 
întrevedere cu primul minis
tru grec Stephanopoulos și cu 
vicepreședinții guvernului, 
Tsirimokos și Athanasiades- 
Novas.

După terminarea convorbi
rilor, președintele Makarios a 
declarat corespondenților de 
presă că, după părerea sa, tri
misul special al secretarului 
general al Națiunilor Unite, 
Bennett, care urmează să so
sească în vizită la Nicosia, 
trebuie să aibă misiunea de 
a-1 informa pe U Thant asu
pra situației din Cipru și nu 
de a întreprinde o mediere în 
problema cipriotă.

reluării bombardamentelor asupra R. 0. Vietnam
așa-numita „ofensivă de pace" 
nu a fost altceva decît un 
efort prost mascat al S.U.A. 
de a-și camufla acțiunile a- 
gresive". „Poporul cehoslovac, 
a fost și va fi întotdeauna de 
partea poporului vietnamez".

• In articolul de fond zia
rul „Nepszabadsag" relevă că 
reluarea atacurilor barbare 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam dovedește întregii lumi 
ce se ascunde dincolo de cu
vintele mari : despre dorința 
și intențiile sincere de pace. 
Acțiunile regimului actual 
din S.U.A. — se spune în ar
ticol — „periclitează mai mult 
ca oricînd drepturile elemen
tare, independența poporului 
vietnamez și pacea popoare
lor".

• Sub titluri ca : „Brutalul 
final al «acțiunii de pace» a 
S.U.A.", „Un nou pas pe dru
mul extinderii agresiunii", 
„Bombele au spulberat mitul 
acțiunii de pace a S.U.A.", 
„Bombele acuză", presa polo
neză din 1 februarie condam
nă reluarea bombardamente-

Vietnam — a refuzat să 
precizeze dacă a fost în
cheiat un aranjament spe
cial cu Statele Unite în 
domeniul nuclear; la in
terpelarea deputaților so- 
cial-democrați, ministrul 
s-a mulțumit să le indice 
să... recitească comunicatul 
Johnson-Erhard. Ce se as
cunde îndărătul acestui la
conism este greu de preci
zat, dar pe plan economic 
se conturează, deopotrivă, 
o înclinație ă R. F. Ger-

consultările
După zece zile de la demisia guvernu

lui Moro, barometrul crizei indică în 
continuare instabilitate. Deși negocie
rile dintre primul ministru desemnat, 
Moro, și reprezentanții partidelor din 
viitoarea coaliție de centru-stînga au 
fost angajate încă săptămîna trecută, 
faza tatonărilor nu a fost totuși depă-
șită

lor asupra R. D. Vietnam. In
tr-un comentariu consacrat 
acestei probleme, ziarul „Try- 
buna Ludu“ subliniază prin
tre altele: „în aceste clipe 
grele, poporul polonez se sim
te și mai strîns legat de po
porul vietnamez, solidarizîn- 
du-se pe deplin cu lupta sa".

• Sute de locuitori ai ora
șului New York au inițiat luni 
o demonstrație de protest, timp 
de 24 de ore, în fața sediului 
Organizației Națiunilor Unite 
împotriva reluării 
Statele Unite a 
mentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, 
la demonstrație purtau 
brațe panglici îndoliate 
scandau lozinci, cerînd înceta
rea războiului din Vietnamul 
de sud. Demonstrația a fost 
organizată de mișcarea „Fe
mei, luptați pentru pace", în 
colaborare cu Liga de rezis
tență împotriva războiului și 
alte organizații progresiste din 
Statele

de către 
bombarda-

Participanții 
pe 
și

torului american Fullbright, 
președintele Comisiei senatori
lor pentru afacerile externe. Ei 
iși exprimă sprijinul fată de cei 
care condamnă reluarea bom
bardamentelor americane îm
potriva Vietnamului de nord, 
solicită senatorului să-și men
țină opoziția iată de extinderea 
războiului crud și primejdios 
din Vietnam și anunță că au 
prezentat guvernului englez cu 
tărie același punct de vedere. 
Pentru apărarea păcii se arată 
în mesaj, nu ar trebui să exis
te nici un motiv care să împie
dice guvernul britanic de a ce
re Statelor Unite Să înceteze 
imediat bombardamentele și să 
exploreze posibilitățile de pa
ce, pe baza acordurilor de la 
Geneva.

Direcțiunea Partidului de- 
mocrat-creștin și-a precizat 
poziția printr-un comunicat, 
din care reiese că nimic nu 
s-a schimbat, în fapt, față de 
vechea platformă a partidu
lui, cu singurul amendament 
că de data aceasta, date fiind 
puternicele disensiuni inter
ne, se cere intrarea în guvern 
atît a lui Scelba, cît și a re
prezentanților celorlalte cu
rente.

La rîndul lor, socialiștii, 
social-democrații și republi
canii și-au fixat poziția, astfel 
încît Moro a putut să-și în
ceapă consultările. Discuțiile 
sînt polarizate mai ales în 
jurul „problemei Scelba" — 
cum este numită de presa ita
liană. ~ 
de stingă 
fost net 
concesii

Reprezentanții aripii 
a socialiștilor au 

împotriva oricăror 
făcute democrat-

Unite.

• 90
liberali
care l-au trimis telegrafic sena-

deputati laburiști și 4 
au semnat un mesaj pe

lui

pe 
se-

creștinilor privind accesul 
Scelba la guvern.

La sfîrșitul întîlnirii 
care au avut-o cu Moro, 
cretarii celor trei partide po
litice, De Martino — din par
tea P.S.I., Tanassi — din par
tea Partidului social-demo
crat, și La Malfa — din par
tea republicanilor, au dat 
răspunsuri evazive. Este sem
nificativ însă faptul că atît 
De Martino, cît și Tanassi au 
insistat asupra așa-zisulul 
„echilibru politic" al viitoru
lui cabinet, ceea ce se referă 
Ia cererea ca ministerele de 
externe, interne, apărare și 
finanțe să fie atribuite aces
tor două partide. în orice caz, 
evoluția situației nu lasă să 
se întrevadă o rezolvare ra
pidă a crizei, așa cum prevă
zuse inițial Moro.

„Ofensiva diplomatică 
marocană 
cu cazul

CC

în legătură 
Ben Barka

• MUNCITORII atelierelor de 
reparații ale întreprinderilor muni
cipale din Madrid au declarat o 
grevă de protest împotriva conce
dierii reprezentantului sindical 
Jose Gonzalez Quesada, învinuit 
de a fi creat „indisciplină printre 
muncitori". în septembrie anul tre
cut, Quesada a fost unul dintre ini
țiatorii unei mișcări revendicative 
care cerea încheierea unui nou 
contract colectiv la aceste ateliere. 
Atunci, el a fost arestat împreună 
cu alte trei persoane, acuzat de 
„propagandă ilegală". EI urmează 
să fie judecat la Madrid și este 
pasibil de șase ani închisoare.

• PREȘEDINTELE guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
ungar, Gyula Kâllai, a sosit marți, 
într-o vizită oficială de o săptămî- 
nă în R.A.U., la invitația primului 
ministru al Republicii Arabe Unite, 
Zakariya Mohieddin.

® MUZEUL de istorie din locali
tatea La Chaux de Fonds (Elveția) 
a organizat cu prilejul centenaru
lui nașterii lui Romain Rolland o 
expoziție consacrată vieții și ope
rei marelui scriitor. La vernisaj au 
participat membri ai corpului di
plomatic, între care Vasile Dumi
trescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Berna, repre
zentanți ai autorităților cantonale 
și comunale, precum și soția lui 
Romain Rolland.

9 CELEBRUL actor american, 
Buster Keaton, a încetat marți din 
viață la Hollywood în vîrstă de 
70 de ani. „Omul cu fata de pia
tră", cum era supranumit pentru 
expresia sa impasibilă, Keaton și-a 
cîștigat un renume mondial în pe
rioada filmului mut.

® Valul de Irig însoțit de masi
vele căderi de zăpadă care s-au 
abătut săptămîna trecută asupra 
regiunilor din estul Statelor Unite 
s-a extins spre sud. Temperaturi 
neobișnuit de scăzute au tost înre
gistrate în Mexic și peninsula 
Florida. Frigul deosebit din regiu
nile muntoase și de nord ale Me
xicului a cauzat moartea a 40 de 
persoane. In Florida temperatura, 
care nu cobora aici sub 6 grade, 
in această perioadă a anului, a 
atins minus 9 grade. Afectarea 
transporturilor și periclitarea cul
turilor timpurii au produs 
care se cifrează la zeci 
ne de dolari.
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• Iarna se apropie 
spun specialiștii italieni 
logie, deoarece s-au înapoiat gra
urii, care au fost văzuți în diferite 
localități ale țării, atît în „mezzo- 
giorno", cît și în nord. Aceste pă
sări sînt socotite vestitorii primă
verii și întoarcerea lor a avut loc 
anul acesta cu două săptămîni mai 
devreme ca de obicei.

de 
în

sfîrșit, 
ornito-

grăbit să vină în întîmpi- 
narea cererilor franceze, 
decît în măsura în care a 
fost necesar pentru a nu 
rupe punțile. Poziția vest- 
germană față de partenerii 
minori din Piața comună 
este direct legată de pre
zenta capitalului vest-ger- 
man în străinătate, Din 
cele 7,8 miliarde de 
mărci investite — po
trivit statisticilor publi
cate de Banca Federală a 
R. F. Germane — între

Inconvenientele orientării
unilaterale

runca cartea franceză și de 
a-1 transforma pe de Gaulle 
din partener în rival ".

Pe tărîm militar, Bonnul 
a mizat mai mult pe S.U.A. 
decît pe Franța și în con
textul refuzului persistent 
al autorităților franceze de 
a accepta vreuna din for
mulele de creare a unei 
forțe nucleare atlantice, 
unica speranță a rămas în 
Statele Unite. în dezbate
rile de politică externă din 
Bundestag, ministrul de ex
terne G. Schroeder — după 
ce a dezmințit că ar exista 
personal vest-german în

mane spre S.U.A. Revista 
„LE NOUVEL OBSER- 
VATEUR" nota : „R. F. 
Germană se simte din 
punct de vedere comer
cial în stare să țină piept 
oricui în lume și are sen
timentul că a epuizat toate 
beneficiile pe care conta 
în construcția europeană. 
Apropierea de aliatul ame
rican i se pare acum mai 
avantajoasă".

în consecință, la Luxem
burg, la cea de-a doua re
priză a întîlnirii „celor 
șase" miniștri, reprezentan
ții vest-germani nu s-au

1952 și 1965 în 97 de 
state, Beneluxului îi re
vine un loc de frun
te. Dincolo însă de in
teresul de a-și păstra influ
ența corespunzătoare în 
rîndurile celorlalți membri 
ai Pieței comune, Bonnul 
s-a arătat preocupat de 
relansarea acestui organism 
numai în măsura în care 
contează pe adoptarea de 
hotărîri pe bază majori
tară (și nu în unanimitate, 
cum a dorit Franța).

Socoteala este destul de 
simplă : atît timp cît „a- 
liatul american" — pentru

a repeta expresia revistei 
parisiene — se bizuie pe 
R. F. Germană ca principa
lul pivot pe continentul 
european, Bonnul își poate 
permite luxul de a nu ține 
seama de punctul de ve
dere francez. Această con
cepție trezește însă o serie 
întreagă de nemulțumiri, 
chiar în rîndurile partidului 
guvernamental creștin-de- 
mocrat. Călătoria nonage
narului ex-cancelar Ade
nauer la Paris (.amînată 
doar din cauza unei bron
șite) urma să simbolizeze 
refuzul de a renunța la 
politica de odinioară. Nu 
este vorba numai de remi
niscențe de ordin senti
mental, ci de argumente 
practice. Dacă R. F. Ger
mană va ignora „necesi
tatea" depășirii în practică 
a crizei din Piața comună, 
atunci și tratativele din ca
drul „rundei Kennedy" nu 
vor putea progresa. în con
secință, diplomația vest- 
germană ar putea fi acu
zată chiar de către „aliatul 
american" că nesocotește 
un domeniu considerat im
portant la Washington.

Reproșurile la adresa 
înclinației unilaterale a po
liticii vest-germane relevă 
menținerea divergentelor 
în rîndurile principalului 
partid de guvernămînt din 
Republica Federală Ger
mană.

Z. FLOREA

• Agenția de presă indiană 
„Press Trust of India" anun
ță că purtătorul de cuvînt 
oficial al guvernului indian a 
declarat că reluarea bombar
damentelor americane asupra 
teritoriului R D. Vietnam a 
trezit nemulțumiri în rîndu
rile poporului indian.

Toate popoarele iubitoare de 
pace, a spus el, trebuie să-și 
îndrepte eforturile în direcția 
încetării războiului din Viet
nam și stabilirii păcii în acea
stă regiune.
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Refuzînd să ia în conside
rare mandatul de arestare in
ternational emis de autoritățile 
franceze împotriva celor trei 
personalități marocane, guver
nul de la Rabat s-a văzut ne
voit să inițieze o adevărată 
„ofensivă diplomatică" pentru 
a-și explica poziția în legătură 

■cu cazul Ben Barka. La Cairo, 
Riad, Aman, precum și Bruxe
lles au sosit astfel miniștri sau 
reprezentanți diplomatici din 
Maroc, însărcinați să discute 
cu conducătorii statelor res
pective despre punctul de ve
dere marocan în legătură cu
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această afacere. Inițiativa, 
menționează agenția M.A.P., 
urmează să fie extinsă : minis
trul de externe al Marocului, 
Ahmed Taieb Benhima, aflat 
acum în R.A.U., va îndeplini 
astfel ulterior o misiune simi
lară pe lingă alte guverne.

Reprezentanții marocani au 
refuzat să facă vreo declarație 
în legătură cu mesajul pe 
care trebuiau Să-l încredințeze 
șefilor, de state respectivi, dar 
agențiile de presă apreciază că 
această măsură ar putea fi un 
răspuns Ia valul de proteste 
stîrnit în special în țările afro- 
asiatice de poziția echivocă a 
guvernului de la Rabat, repre- 
zentînd astfel dorința acestuia 
de a-și declina orice răspunde
re în asasinarea liderului opo
ziției marocane Mehdi Ben 
Barka.

Corespondentul Agerpres, H. 
Liman, transmite : Cea de a 
37-<a sesiune a Consiliului Exe
cutiv al Organizației Mondiale 
a Sănătății și-a încheiat lucră
rile. S-au adoptat numeroase 
recomandări care urmează să 
fie expuse celei de a XIX-a 
Adunări mondiale a Sănătății, 
prevăzută pentru ziua de 3 
mai. Bugetul organizației a fost 
mărit cu 23 la sută, în vederea 
extinderii activității de cerce
tare și a lansării planului 
mondial de eradicare a vario
lei. S-a prevăzut de asemenea, 
continuarea eforturilor pentru 
eradicarea paludismului, îm
bunătățirea aprovizionării cu 
apă a populației, controlul ca
lității medicamentelor etc.

R. P. POLONA. — La întreprinderea producătoare de utila/ 
textil din Bielsko-Biele. In fotografie : Efectuarea unei probe 

cu un nou prototip de ring

Dr. Aaron Katchalsky, care 
lucrează 
Berkeley 
la punct 
nînd cu 
este o substanță elastică care 
formează cea mai mare parte 
din țesutul conjunctiv al or
ganismului uman).

Motorul funcționează cu co
lagen sintetizat în laborator, 
care prezintă proprietăți simi
lare cu colagenul viu: cînd 
este scufundat într-o soluție 
salină, el se contractă pentru 
a-și relua apoi mărimea nor
mală, cînd este din nou scu
fundat în apă pură.

Motorul se compune dintr-o 
bandă de colagen întinsă între 
două roți de mărimi inegale. 
Această bandă nu se află în 
aer liber, ci intr-un recipient 
din material plastic, care cu
prinde două părți distincte. 
In compartimentul inferior se 
găsește o soluție salină și 
anume o soluție de bromUră

la Universitatea din 
(California) a pus 
un motor funcțio- 

colagen (Colagenul

de litiu, în vreme ce partea 
superioară este rezervată ex
clusiv apei pure.

Principiul de funcționare a 
acestui motor cu colagen este 
lesne de înțeles: banda trece 
succesiv în cele două soluții, 
se contractă, își reia mărimea 
normală, se contractă din 
nou pentru a obține pînă la 
urmă un ritm foarte rapid, 
care pune în mișcare cele 
două roți.

Acest 
avantaj 
tuturor sistemelor cunoscute 
de conversiune a energiei: el 
permite, de fapt, să se treacă 
de la energia chimică la ener
gia mecanică, în mod practic, 
fără intermediar. Dacă va fi 
ameliorat, este probabil 
acest dispozitiv inspirat 
contracția mușchiulară 
ființele vii să aibă o foarte 
mare importanță, în special 
în domeniul cercetării spa
țiale.

motor prezintă un 
considerabil asupra

că 
din 
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