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Astăzi, încep conferințele pentru înființarea uniunilor 

raionale și orășenești ale cooperativelor agricole de producție

UN EVENIMENT DE SEAMA

dunările generale ale cooperativelor cole, ment de în viața lor țării tre, au sfîrșit.

Aspect cotidian

Uzina de fire și

de muncă la

fibre sintetice

• Săvinești

■ agri- eveni- seamă sate- noas- luat Ele au constituit un nou prilej pentru țăranii cooperatori de a-și manifesta adeziunea față de hotărîrile Congresului al IX- lea și Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1965. Ei și-au exprimat totodată hotărîrea de a munci cu elan pentru progresul continuu al agriculturii noastre socialiste, pentru continua înflorire a satelor, în adunările generale, țăranii cooperatori au analizat multilateral activitatea pe care au desfășurat-o în anul trecut,

rezultatele obținute, neajunsurile care s-au manifestat în conducerea și organizarea muncii și a producției și au făcut propuneri pentru continua îmbunătățire a activități’ cooperativelor agricole, pentru creșterea producției vegetale și animale.Primite cu interes deosebit proiectele de statut ale cooperativei agricole de producție Uniunilor cooperativelor și Casei de pensii au fost larg dezbătute de țăranii cooperatori care au făcut propuneri pentru îmbunătățirea acestora. în unanimitate țăranii cooperatori și-au exprimat acordul cu prevederile statutelor și au solicitat afilierea cooperativelor din care fac parte la uniunile raionale sau orășenești. De as’emenea, și-au ex-

primat adeziunea la proiectul de statut al Casei de pensii.în adunările generale au fost aleși delegați la Congresul de constituire a Uniunii Naționale și la conferințele de înființare a uniunilor raionale și orășenești.Astăzi, încep conferințele pentru înființarea uniunilor raionale și orășenești ale cooperativelor agricole, etapă nouă în pregătirea Congresului de constituire a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, de analizare și rezolvare a unor probleme privind îmbunătățirea activității cooperativelor.în prima ședință plenară, consiliile uniunilor raionale și orășenești vor alege birourile executive, din care fac parte

membri și specialiști din cd- operativeie agricole, lucrători din consiliile uniunilor raionale, reprezentanți ai consiliilor agricole, S.M.T., ai Băncii Naționale etc.Consiliile uniunilor raionale vor desemna comitetele filialelor raionale ale Casei de pensii.Conferințele raionale și o- rășenești vor prilejui temeinice analize ale rezultatelor cooperativelor agricole, adoptarea unor măsuri eficiente pentru îmbunătățirea activității acestora, pentru punerea în valoare a posibilităților fiecărei unități, în vederea realizării sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului pentru continua dezvoltare a agriculturii socialiste.
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MOSCOVA
Tovarășului A. N. KOSIGHIN 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Tovarășului N. V. PODGORNII 
Președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.

TELEGRAMA
Tovarășului L. I. BREJNEV 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Dragi tovarăși,Vestea aselenizării line a stației automate „Luna-9“ și realizarea pentru prima oară în istorie a legăturii cu un alt corp ceresc a fost primită cu mare bucurie de poporul nostru care împărtășește satisfacția și mîndria legitimă a poporului dv. pentru această remarcabilă victorie a științei și tehnicii sovietice.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal vă felicităm din toată inima și urăm savanților, tehnicienilor și muncitorilor sovietici, întregului popor sovietic noi succese în dezvoltarea științei și tehnicii puse în slujba păcii și progresului omenirii.

I
E

1
9

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

REMARCABILĂ

realizare științifica
• Prof, univ

MIRON NICOLESCU N. TEODORESCU ED. NICOLAU

I
i
3
a
!

Se consolidează 
o tradițieti uzina noastră lucrează mai bine de 600 tineri lami- noriști, strungari, frezori, lăcătuși. Participant activi la obținerea rezultatelor frumoase cu care colectivul U- tablă subțire din Ga- șesenalul, eizinei de lati a încheiat sînt preocupați în prezent de găsirea a noi soluții care să contribuie la organizarea mai bună a producției, la punerea în valoare a rezervelor existente în scspul creșterii continue a productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor și reducerii consumului de metal. Prin modul în care și-a orientat activitatea, comitetul U.T.C. din uzina noastră a căutat să răspundă acestor preocupări ale tinerilor și să-i a- jute în realizarea obiectivelor ce și le-au propus pentru sporirea contribuției lor la reali-

. zarea ^ngșjpmenfpjuj. global al întregului colectiv.Atenția noastră s,-fi îndreptat în primul rînd, Aprp folosirea eficientă a consfătuirilor lunare de producție cîrid se a- nalizează planul pe. luna precedentă și se stabilesc angajamentele în întrecerea socialistă pe luna în curs. Era și firesc. La aceste consfătuiri participă muncitori mai vîrstnici, cu o bogată experiență, maiștri. Ca urmare problemele producției pot fi discutate în amănunțime iar schimbul de păreri direct este mai ușor de realizat.
Ing. IO AN RODIT 

locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C.

Ti-
Ing. CONSTANTIN DOBRE 

responsabil cu producția
în comitetul U.T.C. al Uzinei 

de tablă subțire — Galați

(Continuare în pag. a II-a)

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală, ieri seara, 
sute de studenți români au luat 
parte la un miting de protest 
împotriva hotăririi guvernului 
Statelor Unite de a relua raidu
rile aeriene împotriva Republi
cii Democrate Vietnam. La mi
ting au fost prezenți și studenți 
din diferite țări care învață in 
institutele de invățămînt supe
rior din țara noastră.

Mitingul s-a desfășurat sub 
semnul sentimentelor de pro
fundă solidaritate cu eroicul 
popor vietnamez, victimă a a- 
gresiunii imperialiste. Cei pre
zenți au condamnat cu indig
nare actele de extremă gravi
tate săvîrșite de S.U.A.. împo
triva R. D. Vietnam, acte care 
au stirnit protestul oamenilor 
cinstiți din întreaga lume.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
EUGEN MARINESCU, secretar 
al Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Centrul 
Universitar București, a expri
mat profunda indignare a stu
denților din țara noastră pro
vocată de nou) act agresiv îm
potriva R. D Vietnam, de ho- 
tărirea S.U.A. de a nu pune ca
păt războiului împotriva po
porului din Vietnamul de sud. 
După ce a arătat că reluarea 
bombardamentelor - ■ •

, R. D Vietnam,, a. 
val de proteste 
rile popoarelor care 
tervenția militară din Vietnam 
o expresie a politicii agresive 
a cercurilor imperialiste ce se 
opun năzuințelor de libertate 
și- progres ale popoarelor, vor
bitorul a subliniat că S. U. A. „încâlcind normele elementare, unanim recunoscute ale dreptului international și ale relațiilor internaționale, continuă să nesocotească în mod flagrant prevederile acordului de la Geneva, dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî soarta în conformitate cu propriile sale aspirații și interese".

Hotărîrea de a relua bombar
damentele, dovedește că așa- 
zisa „ofensivă de pace" a Wa
shingtonului nu a urmărit de- 
cit înșelarea opiniei publice,

constituind de fapt un paravan 
în spatele căruia S.U.A. au pre
gătit intensificarea acțiunilor 
militare și extinderea agresiu
nii din sud-estul Asiei.

Vorbitorul a arătat că stu
denții din Republica Socialistă 
România, alături de opinia pu
blică din țara noastră, au ur
mărit cu profundă neliniște și 
indignare evoluția intervenției 
militare americane în treburile 
interne ale poporului vietna
mez, angajarea forțelor armate 
ale S.U.A. împotriva mișcării 
de eliberare din Vietnamul de 
sud și intensificarea bombarda
mentelor împotriva unui stat 
socialist, suveran și indepen
dent, Republica Democrată 
Vietnam.„Studenții, tineretul din patria noastră, alături de întregul popor — a continuat tovarășul 
Eugen Marinescu — susțin cu fermitate Republicii exprimată nisterului Republiciiîn legătură cu reluarea atacurilor aeriene ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. Declarația reafirmă poziția cunoscută a tării noastre de a sprijini pe deplin punctul de vedere al Republicii Democrate Vietnam cu , plivire la soluționarea problemei vietnameze, precum și programul , Frontului National de Eliberare — unicul reprezentant legitim al poporului din Vietnamul de sud“.

Dînd glas gindurilor și senti
mentelor studenților români, 
vorbitorul a condamnat agre
siunea imperialismului ameri
can și a cerut să înceteze fără 
intirziere acțiunile militare ale 
S.U.A. împotriva R. D. Viet- 

să se respecte dreptul 
: a-și 
In în- 

exprimat depli- 
și încredere în 
poporului viet- 

independența, 
și reunificarea

poziția guvernului Socialiste România în Declarația Mi- Afacerilor Externe al Socialiste România
împotriva 

stirnit un 
in rindu- 
văd în in-

O nouă și strălucită etapă 
de explorare a Cosmosului a 
iost înfăptuită prin aseleniza
rea lină 
,,Luna-9" 
paratajul 
cafie cu

Pentru 
termediul 
Luna va putea ,,povesti' 
Pămîntului, va dezvălui cîteva 
din tainele sale ascunse cu 
grijă chiar de la apariția sa pe 
cerul nostru.

Strălucita performantă a oa
menilor de știință sovietici re
prezintă un model al unor cer
cetări știintilice duse cu răb
dare, cu ingeniozitate, cu per
severentă, ajungînd, pînă în 
cele din urmă, prin înlăturarea 
tuturor pericolelor, la o mărea
ță victorie a omului asupra na
turii.

stafiei automate 
cu tot a- 

comuni-

a 
înzestrată 
necesar de 

Pămîntul. 
prima oară, 

acestei
prin in- 
operații, 

ceva

In uriașa dezlănțuire de cu
ceriri științifice care derulează 
cu rapiditate în fața generației 
noastre, a fost înregistrat un 
eveniment cu totul remarcabil: 
Stația automată ,,Luna-9“ lan
sată la 31 ianuarie în Uniunea 
Sovietică a aselenizat lin pe 
suprafața Lunii.

Prin aselenizarea pe Lună a 
acestei stații automate a fost 
realizată de către oamenii de 
știință sovietici pentru prima 
oară în istorie o legătură direc
tă între două corpuri cerești.

Spectaculosul pas făcut zile
le acestea pe drumul cuceririi 
Cosmosului are largi semnifica
ții științifice, deschizînd noi 
perspective în domeniul pregă
tirii aselenizării rachetelor ce 
vor purta pe oameni în Cosmos, 
dobîndirii într-un viitor foarte 
apropiat a sumei de cunoștin
țe despre Lună, indispensabile 
în prezent celor mai variate 
compartimente ale cercetării 
științifice.

In ziua de 3 februarie, la 
ora 21,45 de minute și 31 de 
secunde statia automată ,,Luna- 
9“ a aselenizat lin.

Această laconică știre este 
de o uriașă importanță tehnică 
științifică. Pentru prima dată
omul a reușit excepționala
performantă care constă în de
punerea unei stafii automate, 
pe suprafața unui alt corp ce
resc. Semnalele stafiei ,,Luna- 
9", marchează o remarcabilă 
performantă tehnică. Din aces
te simple semnale, specialiștii 
culeg datele științifice care 
vor sta la baza unui 
istoric — aselenizarea 
cosmonaufilor.

Scurta dar triumfala 
a cuceririi pașnice a spațiului 
cosmic ne-a arătat că nu 
există piedici pe care geniul 
uman să nu le poată infringe. 
încă o dată, oamenii de știință 
sovietici înscriu o pagină de 
succes în istoria cunoașterii 
umane.

„Lunele" au cuvîntul
De mai multe zeci de ore funcționează — traversînd vidul cosmic — prima „punte" stabilă de legătură prin radio- unde între Lună' și Pămînt. Meritul realizării acestei „Construcții", care în fapt transformă satelitul natura) al Păuiîn- tului în cel de-al șaptelea continent al acestuia aparține oamenilor de știință și tehnicienilor sovietici.Este cea mai importantă și senzațională realizare în do-

ueniul astronauticii, după înfăptuirea în 1957 a primului satelit artificial și după efectuarea cu succes în 1961 a zborului omului în Cosmos.După un zbor care a durat mai mult de trei zile, statia „Luna-9“ s-a „așezat" lin pe suprafața solului selenar, vestind prin „bi-bip-uri“ radiofonice un triumf de o uriașă însemnătate științifică și de perspectivă în asaltul Cosmo-

sului în general, și al Lunii în special.Este a IX-a statie sovietică ce asaltează Luna, însă prima din istorie care a rămas in funcțiune după luarea contactului cu suprafața Lunei.
Conf. univ. ing. 
ION PASCARU 

membru al Comisiei 
astronautice a Academiei

(Continuare în pag. a II-a)

VIU MURESAN, de la Institu
tul de științe economice „V. I. 
Lenin" și MIHAI MOLDOVEA- 
NU, de la Institutul medico- 
farmaceutic, care au luat cu
vîntul, au arătat că hotărîrea 
cercurilor conducătoare ale 
S.U.A. de a relua raidurile a- 
supra unei țări independente 
și suverane creează noi pericole 
in Asia de sud-est și contribuie 
la încordarea atmosferei inter
naționale. Ei au subliniat faptul 
că guvernul S.U.A. reluînd 
bombardamentele asupra regiu
nilor populate din R. D. Viet
nam, își asumă o grea răspun
dere 
mea

In 
tate 
manifestat, prin lozinci, senti
mentele de solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, 
și-au exprimat reprobarea 
de intervențiile agresive 
imperialismului american 
Vietnam. „Să înceteze 
tele agresive ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam!"; „Cauza 
dreaptă a poporului vietnamez 
va învinge I", sînt lozinci prin 
care studenții și-au exprimat 
poziția lor față de evenimentele 
care au stirnit un puternic val 
de proteste în întreaga lume.

Participanții la miting au a- 
doptat o moțiune de protest în 
care se arată că studenții ro
mâni și străini, întruniți în mi
ting de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez își expri
mă „indignarea profundă și condamnă în modul cel mai hotărît reluarea bombardamentelor de către forțele aeriene ale S.U.A. asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, îngrijorați de cursul periculos pe care îl iau evenimentele din Vietnam, cerem să se pună capăt neîntîrziat agresiunii S.U.A. împotriva Republicii Democrate Vietnam, să înceteze imediat a- mestecul Statelor Unite în Vietnamul de sud, să fie retrase toate trupele și tehnica lor de luptă de pe teritoriul vietnamez, să fie respectate prevederile acordurilor de la Geneva din 1954 și dreptul sacru și imprescriptibil al poporului vietnamez de a-și hotărî soarta în conformitate cu interesele și voința sa proprie" De aseme
nea, studenții prezenți la mi
ting, au hotărît trimiterea unor 
telegrame Uniunii Naționale a 
Studenților din R D. Vietnam 
și Uniunii Studenților pentru 
eliberarea Vietnamului de sud. 
în telegrame se subliniază de
plina solidaritate a participan- 
ților la miting cu lupta eroică 
a poporului și studenților viet
namezi, exprimînd încrederea 
nestrămutată în victoria cauzei 
sale drepte, în lupta pe care ti
neretul o duce alături de între
gul popor împotriva agresiunii 
americane, pentru independen
tă, suveranitate, integritate te
ritorială și reunificarea patriei.

în tata popoarelor din lu- 
întreagă.
timpul mitingului, în repe- 
rinduri cei prezenți și-au

îa(ă 
ale 
in 

ac-

nam, 
poporului vietnamez de 
hotărî singur viitorul. j 
cheiere, el și-a 
na solidaritate 
victoria luptei 
r.amez pentru 
suveranitatea 
patriei sale.

In cuvîntul său, studentul 
vietnamez PHAN VAN MINH, 
condamnînd agresiunea ameri
cană din țara sa a cerut ca 
poporul vietnamez să fie lăsat 
să-și hotărască singur soarta 
fără amestec din afară.

Studentul EMILIAN STANCU 
de la Universitatea București, 
exprimînd protestul său față de 
bombardarea teritoriului R. D. 
Vietnam, a cerut să fie retrase 
trupele intervenționiste din 
Vietnam și să se aplice acor
durile de la Geneva din 1954, 
privind Indochina. V ALERIU 
RADU, student în cadrul ace
leiași Universități, manifestind 
îngrijorare față de actul a- 
gresiv al S.U.A., și-a exprimat 
deplina încredere în victoria 
luptei drepte a poporului viet
namez. Studenții PETRE RI
MES, de la

Gheorghe

istorie

alt act 
tină a

Institutul Politehnic 
Gheorghiu-Dej", LI-

Cadre pentru

SUCCES!
Conf. univ.

EUGEN BLIDEANU 
director general în

Ministerul Învățămîntului

osiifcJII

IOAN TIMOFTE

marele combinat gălățean

Imagine nocturnă a iabricii de acid sulfuric de Ia Combinatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele

în timp ce constructorii înalță o- biectivele noului gigant al industriei siderurgice — combinatul de la Galați, un număr însemnat de lamino-
riști, maiștri, ingineri și tehnicieni veniți de la Reșița, Hunedoara sau Roman deprind mînu- irea principalelor utilaje.Pentru viitoarele

promoții de cadre tehnice calificate ce vor lucra la Galați se construiește acum un mare complex școlar. Aci vor învăța 2 500 de elevi.(Agerpres)
Prima fază a concursurilor pe specialități ale elevilor

Sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului de toate gradele, 
strîns legat de cerințele mereu crescînde ale 
construcției socialiste, ca și sarcinile privind 
ridicarea nivelului cultural și de conștiință 
al întregului popor, a nivelului de cunoștințe 
științifice și tehnice ale tuturor cetățenilor 
patriei, impun școlii o valorificare cit mai 
rațională a mijloacelor educative de care 
dispune, îmbogățirea acestor mijloace.

Largile perspective deschise de acțiunea 
inițiată și condusă de partid, privind dezvol
tarea cercetării științifice și a potențialului 
de gîndire creatoare a întregului popor cer 
din partea școlii o muncă educativă mult

mai eficientă în sprijinirea dezvoltării elevi
lor cu înclinații și aptitudini pentru diferite 
domenii ale științei, pentru artă, literatură.

Experiența dobîndită în ultimii ani de școa
la noastră arată că organizarea și desfășu
rarea concursurilor pe specialități — a con
cursului de literatură română, de matemati
că, fizică, chimie — a devenit o frumoasă 
tradiție în Viața școlii noastre, tradiție care 
contribuie în largă măsură la dezvoltarea in
teresului și dragostei elevilor pentru știință, 
literatură, la formarea deprinderilor intelec
tuale de muncă independentă. Pregătirea 
temeinică a elevilor pentru aceste concursuri

asigură, pe lingă consolidarea cunoștințelor 
și deprinderilor dobîndite în cadrul lecțiilor 
și al cercurilor pe obiecte, informarea elevi
lor cu ultimele cuceriri în domeniul științei 
și tehnicii și transformarea gradată a curio
zității științifice în pasiune pentru cerceta
rea și cunoașterea diferitelor domenii ale 
realității.

Profesorii sînt chemați să acorde o deose
bită atenție organizării și desfășurării con
cursurilor pe specialități, pregătirii elevilor 
pentru fiecare etapă în parte, la fiecare spe-

(Continuare în pag. a II-a)



„Universiada alba"

Cea de a 4-a ediție a „Universiadei albe", 
competiția culminantă a sezonului sportiv de 
iarnă din acest an, începe astăzi în Italia, reu
nind studenți și studente din peste 30 de țări 
ale lumii, printre care Anglia, Austria, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Elveția, Fran
ța, Finlanda, Italia, Japonia, Norvegia, Polo
nia, România, Suedia, U.R.S.S., Ungaria și al
tele. Festivitatea de deschidere a Jocurilor 
Mondiale Universitare de iarnă, va avea loc în 
două localități: dimineața la Sestriere pentru 
participanții la întrecerile de schi, și seara la 
Torino pentru concurența de la patinaj artis
tic și hochei pe gheață.

La actuala ediție a Universiadei de iarnă, 
România este reprezentată in turneul de ho
chei pe gheață, precum și la întrecerile de pa
tinaj artistic prin perechea Letiția Păcuraru- 
Radu Ionian.

Ceremonia de închidere a Jocurilor univer
sitare de iarnă va avea loc simbătă 12 -februa
rie la Torino și duminică 13 februarie la Ses
triere.

★

La Torino s-a întrunit Comitetul executiv al 
F.I.S.U. (Federația Internațională a Sporturi
lor Universitare) care în prima zi de lucru 
a stabilit ca viitoarea Universiadă de iarnă 
să se desfășoare între 21 și 28 ianuarie 1968 
la Innsbruck (Austria). Comitetul a examinat 
posibilitatea înscrierii în programul viitoarei 
„Universiade albe" a noi discipline sportive, 
printre care și patinajul viteză.

succesor al fostului 
campion Karel Divin.

• Sportivul austriac 
Emerich Danzer, in 
virată de 21 de ani, a 
cucerit pentru a doua 
oară consecutiv titlul 
de campion european la 
patinaj artistic. In exer
cițiile libere, Danzer a 
dovedit multă siguran
ță, obținînd de două 
ori nota maximă — 6. 
Compatriotul său Wolf
gang Schwartz, care 
conducea după exerci
țiile impuse, a evoluat 
cu deosebită eleganță, 
dar a greșit de două 
ori in iinal, astfel că in 
cele din urmă a fost 
Întrecut cu o diferență 
de 6,2 puncte. Patinato
rul cehoslovac Ondrej 
Nepela, in vrrstă de 
numai 15 ani, originar 
din Bratislava, a obți
nut medalia de bronz, 
arătindu-se un demn

• Cunoscutul fotba
list brazilian Pele este 
cel mai bun realizator 
al fotbalului mondial — 
acesta este rezultatul 
unei statistici întocmite 
de ziaristul brazilian 
Thomas Mazzoni. Din 
anul 1956 și pînă la 31 
decembrie 1965 Pele a 
marcat în total 785 de 
goluri. Cele mai multe 
le-a înscris in anul 
1959 : 125, dintre care 
48 în campionatul sta
tului Sao Paulo și 46 în 
turneele întreprinse de 
Santos în străinătate. în 
cele două finale ale 
campionatului mondial, 
,Pele a marcat 7 goluri 
(6 in 1958 și unul în 
1962).

SPORT
De curind, a fost terminat Ia Studioul cinematografic „Bucu
rești" filmul „Haiducii", după un scenariu de Eugen Barbu, 
Nicolae Mihail și Mihai Opriș. Filmul constituie debutul a doi 
tineri creatori: regizorul Dinu Cocea și operatorul George 

Voicu. In fotografie: scena prinderii haiducului Amza

iniîlnire prietenească

Cinematografe
VIZITA

(cinemascop) rulează Ia 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.
Grivita, 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 NURN- 
BERG

(ambele seni) rulează 
blica orele 9.30;

la Repu- 
orele 9.30; 13; 16,45; 

20,15. Ferovrar. oreie 9,30; 13 ; 
16,30i 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 î 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 10 ; 
12; 14; 16.30; 18,30; 20.30.

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

FEMEIA ÎN
rulează la 
11,45; 14; 
Cotroceni, 
18,45; 21.

JUDEX
rulează la 
12; 14; 16;

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

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

SAȘA

la 
15; 
9;

Tomis, 
17.45; 

11,30 ;
19; 21,30.
HALAT
Central, orele 9,30; 
15,15; 18,30; 20,45; 
orele 14,15; 16,30;

Lumina, orele 
18,15; 20.30.

De pe podiumul celui mai bun - 
pe locul VI. Care sînt cauzele?

în ultimii zece ani. am putea spune fără să exagerăm, handbalul românesc ne-a adus o serie de strălucitoare succese, în această perioadă al cărei început a fost marcat în anul 1956. cînd reprezentativa noastră feminină a cucerit primul titlu, de campioană mondială, și pînă în anul 1964, echipele naționale ale României au dominat, cu au toritate toate competițiile internaționale oficialei adjudecîndu-și nu mai puțin de cinci titluri supreme. Prodigioasă a fost și activitatea echipelor noastre de club, care prin Știința București și Rapid, la fete, și Dinamo București la băieți, au reușit să cî- știge cu brio trei ediții ale „Cupei campionilor europeni".Un asemenea bilanț pozitiv, cit și faptul că în general handbalul nostru este considerat ca fiind încă în plină ascensiune, a determinat iubitorii acestui sport să privească cu încredere și legitimă speranță evoluția echipei reprezentative feminine la cea de-a IlI-a ediție a Campionatelor mondiale de handbal în 7, ce s-au disputat spre sfîrșitul a- nului trecut în R.F. Germană. Așa cum se știe, deținătoarea titlului suprem și favorita principală — căci astfel a fost cotată echipa noastră pretutindeni în presa de peste hotare — a deziluzionat total (cel puțin prin prizma rezultatului !) ocupînd în final un modest loc VI.Comportarea sub orice critică a echipei noastre a fost generată de o serie de cauze ce trebuie căutate în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al handbalului nostru feminin. Care sînt acestea ?Selecționarea jucătoarelor pentru echipa națională putea să aibă la bază două criterii : a) cel al valorii și b) cel al formei sportive. Pentru a putea face parte dintr-un lot reprezentativ, o jucătoare trebuie să aibă deci o serie de calități și o valoare destul de ridicată ; nu este permis să introduci o jucătoare în lot, numai pe baza speranței că pe parcurs va dobîndi valoarea

respectivă. De aceea, considerăm că s-a greșit cînd în noiembrie 1964 lotul de tineret a fost integrat în lotul de senioare (sub conducerea aceluiași colectiv de antrenori, C. Popescu și Fr. Spier).în general, spre deosebire de lotul de tineret masculin, cel feminin nu, s-a bucurat de prea multă atenție din partea forului de specialitate și în consecință, numai cu greu și-au făcut loc, cite una, jucătoarele tinere în lotul primei formații. Ceea ce în anii 1963 —1964 nu s-a „semănat", nu putea fi „cules" în 1965. în anul campionatelor . mondiale au fost promovate tinerele Floroianu ca titulară pe postul de extremă, iar Schramko, Do- bîrceanu, Dumitru etc. ca rezerve în lotul A. Dar promovarea celor din urmă a fost mai mult formală, ele fiind foarte puțin folosite efectiv în joc. Aceste sportive și îndeosebi Dobîrceanu, Buzaș, Schramko, Dumitru trebuiau în mod normal să-și facă „stagiul" în lotul de tineret și să se prezinte apoi cu o oarecare experiență competițională în lotul senioarelor.Perioadele de „căutare și tatonare", ce trebuiau să aibă loc în anii 1962—1963. au început cu rezultate destul de neconcludente, de-abia spre sfîrșitul anului 1964. și s-au extins pînă aproape de „mondiale", în tot acest răstimp au fost schimbate, de la etapă la etapă, formulele de echipă și componența lotului, fără să se realizeze efectiv, ceea ce fusese denumit „cristalizarea" primei formații și a lotului de 14—15 jucătoare (obiectiv fixat în planul de pregătire pentru luna ianuarie 1965).Echipa s-a prezentat unilateral pregătită tactic (5 + 1 în apărare și „clasic" cu un singur pivot în atac), iar jucătoarele ce o compuneau cu insuficientă personalitate și cunoștințe de tactică individuală.Unele lipsuri în pregătirea tehnică a lotului datează încă de pe vremea cînd handbalul nostru feminin a cucerit titlul

mondial; numai că atunci ele au fost trecute cu vederea, fiindcă strălucitul succes le-a estompat și fiindcă pe atunci, cu o excelentă pregătire fizică, s-au putut învinge toate adversarele. Si astfel, măsurile ce ar fi trebuit luate în această direcție au tot fost aminate, slăbiciuni și șovăieli dovedind în această privință atît antrenorul lotului, cit și colegiul central al antrenorilor și biroul Federației de handbal. Planul de perspectivă pe trei ani a fost, pe cite știm, sărăcăcios în ceea ce privește calendarul compe- tițional al lotului de tineret și deci de la început nu putea să garanteze o substanțială creștere și promovare a tinerelor elemente. Apoi, pentru anul premergător competiției a fost elaborat un plan amănunțit de pregătire, cu etape și obiective intermediare și cu un calendar competițional corespunzător. Pe de o parte s-a renunțat la participarea echipelor Rapid București și Știința Timișoara în „Cupa campionilor europeni" (pentru a putea respecta programul integral al lotului), iar pe de altă parte nu au fost realizate o serie de întîlniri și turnee (cu R.P.U., R.F.G., Danemarca,U.R.S.S., Norvegia, R.S.F. Iugoslavia ca și o partidă la Bratislava și una la Viena). S-a renunțat astfel la posibilitatea unor verificări cu adversari „tari". în schimb naționala noastră s-a întrecut cu unele formații de club care nu au prezentat o valoare corespunzătoare (Slovnaft Bratislava, T.S.C. Berlin).La nivelul echipelor de club și al asociațiilor sportive cu secții feminine de handbal se duce o muncă de instruire tehnică și educativă uneori superficială și numai rareori îndreptată spre realizarea de performanțe superioare. Incompleta instruire tehnico- tactică, uneori totala lipsă de instruire teoretică nu pot avea decît repercusiuni nefaste asupra jucătoarelor ce sînt susceptibile de a fi selecționate în loturile republicane.

Datorită slabei structuri a handbalului nostru feminin de performanță, la nivelul echipelor divizionare, care nu asigură o bază de masă corespunzătoare. reprezentativa noasira feminină apare ca o formație lipsită de un suport solid. De aceea este greu să înlocuiești o jucătoare consacrată cu alta tînără, care nu a cunoscut încă „regimul de lucru" și pretențiile lotului și care nu are o experiență competițională internațională.Iată deci o altă problemă și, în același timp, o altă cauză care nu pot fi ignorate, cînd este vorba să analizăm comportarea handbalistelor noastre la mondialele din 1965.Handbalul nostru feminin poate și trebuie să fie redresat în cel mai scurt timp. în acest scop cîteva măsuri considerăm că se impun în mod deosebit.
• îmbunătățirea activității 

instructiv-educative la nivelul 
cluburilor și asociațiilor spor
tive cu secții de handbal femi
nin, conform cerințelor con
cepției de joc elaborate de fe
derația de specialitate.

• întărirea organizatorică a 
echipelor divizionare (eventual 
permițîndu-se transferări de

„jos în sus“) pentru a echi
libra sensibil forțele ce își pot 
disputa întîietatea în lupta 
pentru titlul de campioană a 
țării.

• Acordarea a cel nuțin 
două jocuri internaționale in- 
tercluburi anual, celor mai 
bune 4—5 echipe din țară.

• Alcătuirea loturilor A, ti
neret și junioare și asigurarea 
unui program competițional 
regulat și corespunzător acestor 
loturi.

•Stimularea antrenorilor ce 
promovează elemente tinere 
valoroase în loturile naționale 
de senioare, tineret și ju
nioare.

• Participarea mai curajoa
să la toate competițiile inter
naționale oficiale, inter-țări 
sau inter-cluburi.Evident, soluțiile propuse nu vor rezolva peste noapte problemele handbalului feminin. Aplicarea lor ar permite înlăturarea unor lacune mai ales în ceea ce privește pregătirea schimbului de mîine al handbalului nostru, preluarea ștafetei maeștrilor de către speranțe autentice, cu certă perspectivă de afirmare.

VIOREL PĂUNESCU

Plecarea in cursă

la ambasada U.R.S-Sînsărcinatul ou afaceri ad- intferini al Uniunii . Sovietice la București, I. At'-Iliubin, a organizat vineri după-amiază în sediul ambasadei o întîlni- re prietenească cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă România.Au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Radulescu, Ianoș Fazekaș,

Virgil Trofin, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Manescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de cultură și știință, generali și ofițeri superiori, ziariști.(Agerpres)
INFOR MÂȚII• La 4 februarie a fost semnat la Ministerul Afacerilor Externe Protocolul pentru aplicarea pe anul 1966 a A- cordului de colaborare teh- nico-știintifică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Italiene.Din partea română, Protocolul a fost semnat de Corneliu Bogdan, director în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea italiană de Paolo Mola- joni, director general adjunct al Direcției Generale a Relațiilor Culturale din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei.La semnare au asistat Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.Au fost prezenti membrii celor două delegații, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.

ambasadorul Republicii Populare Albania la București, a o- ferit vineri seara, în saloanele ambasadei un cocteil.Au luat parte: Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gheorghe Pele,. adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai vieții culturale și artistice din Capitală.Au fost prezenti membrii Ansamblului de stat de cîntece și dansuri populare al R. P. Albania.

rulează la Doina, orele 11,30 i 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii la ora 10. 
Giulești, orele 16; 18,15; 20,30.

Continuă să ruleze cu succes 
pe ecrane remarcabila produc
ție italiană „Fata lui Bube" cu 
Claudia Cardinale in rolul 

principal

• Cu prilejul turneului care îl întreprinde în noastră Ansamblul de stat cîntece și dansuri populare al R. P. Albania, Răpi Gjermeni,
pe 

tara
de

Hrisov
Arhivele statului din Iași au 

achiziționat un document va
loros : un hrisov original scris 
de Ștean cel Mare, prin care 
domnitorul dăruiește mînă- 
stirii Putna o moșie situată 
lingă apa Bașeului. Documen
tul, Care poartă data de 24 no
iembrie 1492, este scris în ce
tatea de scaun a Sucevei pe 
pergament, în limba slavonă, 
cu o caligrafie de o rară fru-

• ta Casa Scriitorilor din Capitală a avut loc vineri o seară: memorials „Macedon- ski“.Sub titlul „Poetul și omul'1, criticul Serban Cioculescu a vorbit despre opera lui Alexandru Macedonski, iar rul l. Peltz a prezentat din viața acestuia.în încheiere, artiști trelor bucureștene au din versurile poetului.
original

scriito- evocăriai tea- recitat
(Agerpres)

musețe. Pecetea domnească în 
ceară, atîrnată de pergament 
cu găetan roșu de mătase, se 
păstrează în condiții foarte 
bune.

Hrisovul, care constituie una 
din cele mai valoroase achizi
ții, atît prin vechimea sa cit 
și modul cum s-a păstrat, a 
fost pus la dispoziția istorici
lor pentru studiu.

(Agerpres)

MARILYN
rulează la Dacia, orele 9,30—- 
14 în continuare ; 16,15; 18,30; 
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 Ia Cosmos, orele 16 ; 
18 : 20.

VIAȚA DIFICILĂ 
rulează la Crîngași, orele 15,30| 
18 ; 20,30.

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 lOi 
12,15; 16; 18,15; 20,30,

TATĂL SOLDATULUI 
rulează Ia Unirea, orele 16 | 
18.15: 20.30

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Flacăra, orele 10 j
15,30; 1 
9.45;
20.45

7,45: 20. Miorița orele
12, 14, 16.15: 18 30,

CAMERA ÎN FORMA DE ,L“
rulează la Vitan. orele 16;
18,15; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează 
18; 20.

la Munca, orele 16;

Prima fază a concursurilor 
pe specialități ale elevilor

SUCCES !
(Urmare din paq. I)

cialitate, deschizîndu-le pers
pectivele luminoase ale unei 
temeinice pregătiri științifice.

în ziua de 6 februarie, în 
toată țara se desfășoară faza 
pe localitate a acestor con
cursuri. Avînd în vedere im
portanța deosebită pe care o 
are, prin caracterul ei de 
Tn.asă, școlile trebuie să trans
forme evenimentul respectiv 
într-o acțiune cu largi ecouri 
în viața copiilor, determinînd, 
în rîndurile lor, un puternic 
imbold pentru intensificarea 
studiului individual, a inte
resului pentru învățătură.

Comisiile pe localitate, pen
tru a lărgi și adinei eficiența 
educativă a acestei acțiuni, 
vor crea o atmosferă de serio
zitate și de încredere, de res
pect și exigență, atît în ceea 
ce privește comportarea ele
vilor, cît și a cadrelor didac
tice solicitate pentru a supra
veghea desfășurarea lucrări
lor scrise.

In aprecierea lucrărilor 
scrise ale elevilor participanți 
la concurs, se va avea în ve
dere, pe lingă volumul și ca
litatea cunoștințelor și capa
citatea de sistematizare, de 
argumentare, de susținere a 
ideilor, posibilitatea de a lega 
materialul însușit de viața 
economică, socială și politică, 
culturală a patriei. In apre
cierea lucrărilor de matema
tică, fizică, chimie, se va ur
mări cu atenție exactitatea 
științifică, corectitudinea so
luțiilor alese, priceperea de a 
aplica la cazuri noi teoremele, 
legile, definițiile însușite.

Fără a pretinde cunoștințe 
care depășesc limitele pro
gramelor școlare, profesorii 

vor urmări, în controlul lu
crărilor scrise, îndeosebi, în 
ce măsură elevii au pătruns 
esența lucrurilor și fenomene
lor, creșterea maturității lor 
în cunoașterea și prezentarea 
problemelor.

Rezultatele obținute la a- 
ceastă fază trebuie să cons
tituie un puternic stimulent 
în vederea unei pregătiri și mai intense pentru fazele — 
raională, regională și. finală — 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire al întregii mase de 
elevi. In acest scop, conduce
rile școlilor vor aduce la cu
noștința tuturor elevilor re
zultatele fazei pe localitate, 
explicînd pe larg căile prin 
care elevii clasați pe primele 
locuri au reușit să obțină 
premiile și distincțiile respec
tive, stimulînd încrederea 
elevilor în propriile lor forțe 
și mobilizîndu-i spre noi efor
turi la învățătură, la o mai 
largă participare, în viitor, 
la aceste concursuri.

Pentru a asigura o pregă
tire corespunzătoare a elevi
lor selecționați pentru faza 
raională, conducerile școlilor 
vor cere profesorilor să ma
nifeste o preocupare continuă, 
în acest scop, în cadrul lecții
lor. al cercurilor de elevi.

îndeplinirea sarcinilor indi
viduale și colective pe care 
elevii le vor primi în cadrul 
lecțiilor, al cercurilor, aplica
rea conștientă a cunoștințelor 
însușite, vizitele și întîlnirile 
organizate de cercuri cu dife
riți oameni de știință, ingi
neri, chimiști, renumiți scrii
tori, vor trebui să ducă la 
aprofundarea și lărgirea cu
noștințelor elevilor, la ridica
rea efectivă a nivelului lor de 
cunoștințe științifice și teh
nice, la obținerea, unor rezul
tate superioare în etapele ur
mătoare ale concursurilor.

Valorificînd experiența do- 
bîndită pînă acum în orga
nizarea și desfășurarea con
cursurilor pe specialități, sec
țiile de învățămînt, împreună 
cu filialele și subfilialele so
cietăților științifice, cu spri
jinul organelor U.T.C., vor 

lua toate măsurile necesare 
pentru pregătirea temeinică a 
fazei pe localitate și a clase
lor VI—VIII, care participă 
în acest an, în vacanța de 
primăvară, pentru prima dată 
la concursul de matematică.

Munca de pregătire trebuie 
împletită continuu cu o inten
să activitate educativă, la. 
care organizațiile U.T.C. din 
școli- își pot aduce o contribu
ție de seamă, prin exercitarea 
asupra elevilor a unei puter
nice influențe, care să se con
cretizeze în creșterea dorinței 
de a obține rezultate din ce 
în ce mai bune, de a repre
zenta cu cinste școala, raio
nul, regiunea și chiar țara, la 
olimpiada de matematică.

Se consolidează 
o tradiție

(Urmare din pag. I)nerii pot veni aici eu propuneri valoroase sau pot solicita sprijin în orice domeniu. Rezultatele nu au întîrziat. Să ne oprim la cîteva exemple. La sectorul mecanic șef, în atelierul de strungărie (unde lucrează aproape 100 de uteciști) se încetățenise obiceiul ca orice piesă de schimb să fie executată după modele și desene de mină, necotate. Ce se întimpla? în primul rînd, modelul fiind chiar piesa uzată, era firesc ca noua piesă să iasă subdimensionată, fapt care necesită încărcări suplimentare cu sudură și o nouă prelucrare. Pentru respectarea timpului de imobilizare a unor utilaje aflate în reparație trebuia să se depună eforturi suplimentare, nejustificate și care ar fi putut fi evitate. Tinerii Ionel Ciripac, Sava Burcă, Dragoș Moghior, după ce au făcut această observație, în adunare au propus ca toate piesele să se execute după desene corect întocmite, cotate cu tolerantele admise și să fie eliminată metoda meșteșugărească 

de a lucra după modele. Propunerea a fost acceptată. Pentru că implica de-acum un control riguros al execuției, muncitorii au fost dotați cu lin număr suficient de aparate de măsură și control.Practica muncii noastre a a- rătat că acțiunile initiate de comitetul U.T.C. dau, țele mai bune, rezullate cînd sint urmarea unei largi consultări ale tinerilor. Am observat că discuțiile directe axate pe o problemă concretă a producției sînt privite cu interes de tineri, iar ei, în prezența unor cadre de specialitate, se angajează în dezbateri vii, pasionante din care se desprind concluzii prețioase. De curind am organizat o dezbatere cu 46 de tineri controlori de calitate. Subiectul dezbaterii l-a constituit participarea controlorilor la obținerea unor produse de calitate superioară. Discuția s-a încheiat cu concluzii și propuneri prețioase. Lecca Gheorghe, de pildă, a arătat că nu totdeauna era respectată gama de încălzire a cilindrilor de laminare, fapt care ducea, în unele cazuri, la creșterea procentului de tablă rebutată și declasată, ultima necesitind o nouă prelucrare. Să explicăm. Cilindrii folosiți de noi la laminare sint dimensionați initial la un profil, care, prin creșterea temperaturii, se dilata treptat. Folo- sindu-se platine de dimensiuni corespunzătoare acestei dilatări, se pot obține produse fără diferente de grosime pe suprafață, neondulate și fără „ciupituri" pe margini. încălzirea neuniformă împiedică obținerea calității dorite. Cu acest prilej, Lecca a arătat că a întocmit singur un program de preîncălzire- — folosind literatura de specialitate — și că ar dori șă fie văzut și de tehnologul șef. Comitetul U.T.C. a făcut cunoscută această propunere conducerii uzinei, care a analizat-o cu maiștri principali, a găsit-o valoroasă și oportună, îmbunătățită, propunerea a fost aplicată.

Tot în acest mod am procedat și cu ocazia organizării cursurilor de ridicare a calificării din acest an. Consultînd un număr mare de tineri am propus conducerii întreprinderii ca pregătirea să fie făcută în două etape : în prima etapă de desfășurare a cursurilor, cunoștințele predate să se refere la realizările teținiciL actuale în perfecționarea procesului tehnologic de laminare a tablei. Urmează apoi, în a doua etapă, confruntarea lor cu procedeele utilizate în uzina noastră. Lectorii au primit bucuroși propunerile noastre și, la mijlocul lunii ianuarie, am a- vut ca oaspeți doi specialiști de la Laminorul de tablă groasă al Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", întorși de curind de ia specializare în uzinele furnizoare de utilaje.Colectivul nostru s-a angajat ca pînă la 8 mai să realizeze peste plan 500 tone de laminate și 400 000 lei economii la prețul de cost. Pentru a contribui cît mai mult la îndeplinirea acestor angajamente, organizația U.T.C. și-a îndreptat în primul rînd atenția spre acele locuri unde în anul care a trecut am întîmpinat unele greutăți. Obiectivul principal, spre care converg toate eforturile în acest an, este reducerea consumului speciiic, depășit în anul 1965. In ultimele luni ale anului trecut, consumul specific la laminorul 3 a fost cu 4,8 kg pe tonă mai mare decît la laminorul 1, asemănător ca profil. Comitetul U.T.C. a ho- tărît să organizeze în luna februarie o dezbatere largă cu tinerii laminoriști. Vom invita la această discuție ingineri, maiștri și muncitori fruntași. Ei îi vor ajuta pe tineri să analizeze cu simt de răspundere aspectele legate de nerespecta- rea consumului specific în anul trecut. Un cuvînt greu de spus îl vor avea chiar tinerii de la laminorul 3 ,care se pregătesc acum foarte serios pentru a- ceastă confruntare.Utilajele noi, cu regimuri de 

lucru superioare, prevăzute a fi instalate în acest an cer tinerilor cunoștințe corespunzătoare. Un prim pas în a-i ajuta pe tineri a și fost făcut: comitetul U.T.C, a propus lectorilor de la cursurile de ridicare a calificării să introducă în expunerile lor lecții despre elementele și exploatarea acestor utilaje. Pînă la montarea lor, în trimestrul II, ne vom strădui să găsim o formă mai operativă de pregătire a tinerilor, interesantă șî eficientă, pentru ca de la început npile agregate să lucreze cu indici superiori.O bună parte a condițiilor realizării planului pe 1966 sînt asigurate și de faptul că principalii indici intensivi și extensivi ai utilajelor existente au fost îndepliniți încă din anul trecut și nu am vrea ca, prin folosirea necorespunzătoare a utilajelor noi, să pierdem din ce am cîștigat. Efortul unit al tuturor muncitorilor, tineri și vîrstnici, măsurile tehnico-orga- nizatorice care vor fi aplicate 1— și la care oragnizatia U.T.C. este hotărîtă să contribuie din plin pentru a întîmpina Congresul al IV-lea al U.T.C. cu rezultate dintre cele mai bune — ne vor permite să atingem parametri mai înalti, produsele noastre devenind mai bune, cu caracteristici tehnice superioare.
„Lunele" au cuvîntul

(Urmare din pag. I) linii mari, programul sovietic de aselenizare a inclus pînă acum două etape. în prima, cele trei ,,Iune“ lansate în 1959 au atins satelitul natural al Pămîntului aidoma unui veritabil tir de artilerie, aselenizările respective fiind însoțite de șocuri puternice care au distrus, probabil instantaneu, ca într-o explozie, structurile metalice și aparatele ce le conțineau.„Lunele" anului 1959 au avut fiecare greutăți cuprinse între 278-390 kg, iar durata zborului Pămînt—Lună a fost 

de 34, respectiv 36 și 60 ore. Ele au avut in momentul contactului viteze ce au depășit probabil 3 km/sec.în etapa a doua, asaltul satelitului natural al Pămîntului a intrat într-o fază nouă. De data aceasta, s-a urmărit depunerea lină pe Lună a unei stafii automate în greutate de circă1 500 kg, adică de circa patru ori mai mult decît greutatea oricăreia dintre stațiile lansate in prima etapă.Mai mult decît atît, începind chiar cu „Liina-4", lansată în aprilie 1963, și continuînd cu „Luna-5“, „Luna-6“ „Luna-?", și „Luna-8", toate patru lansate în 1965, s-a trecut la zborul cu o durată de 80 de ore. Călătoria Pămînt-Lună cu o durată de 80 de ore, cum a efectuat-o de altfel și „Luna-9“, care se realizează dînd rachetei purtătoare viteza minimă strict necesară doar pentru a- jungerea în cîmpul de atracție preponderentă a Lunii cu o energie practic nulă, este foarte dificil de realizat.In schimb, operațiunea as- tronautică de acest gen oferă o serie de avantaje. Astfel: se reduce la minimum cheltuiala de combustibil necesar a fi transportat pînă la Lună în vederea frînării ca operațiune de aselenizare lentă; necesitind mai puțin combustibil pentru aselenizare, ștatia lunară poate prelua în schimb la bordul său o masă mai mare de instrumente și aparate care să le depună pe Lună ; în cazul de nereușită, cînd aselenizarea sau șatelizarea în jurul Lunii nu are loc, statia nu se pierde în Cosmos, ci poate fi păstrată ca satelit artificial al Pămîntului, dindu-i-se alte misiuni.Amplasîndu-se lin pe suprafața solului selenar, stafia automată cosmică Luna-9 promite clarificarea multor controverse apărute jn. ultimii ani In legătură cu densitatea si compoziția rocilor lunare. Pînă a- cum insă nu se putea preciza dacă rezistența solului Lunii va asigura o bună suprafață 

de sprijin pentru obiectele terestre. Dar oare pe ce fel de teren vor păși primii astro- nauți ? Pe unul solid ? Pe unul plin de cavități în care se vor prăbuși obiectele, cosmice și vor constitui tot atitea pericole si pentru oameni ? Pe un teren acoperit cu un strat gros de pulbere ce va „inunda" orice obiect venit din alte lumi ?în definitiv, pînă în prezent nu s-a putut spune precis nici dacă tehnologia terestră este aptă a produce structuri metalice care în interacțiunea cu mediul lunar — să protejeze și să asigure funcționarea aparatelor conținute, in interior.
Realizarea primei aselenizări 

lente de către stafia automată 
,.L.una-9" constituie prin ea în
săși tot atitea răspunsuri pre
cise la multe din întrebările la , 
care pină acum au fost date 
doar răspunsuri controversate,A devenit clar că solul lunar este „apt" să suporte obiecte. ale industriei terestre in greutate chiar și de o tonă și jumătate. Se poate afirma că procesele tehnologice de pe planeta Pămint pot asigura fabricații de structuri și aparate care să funcționeze și pe alte corpuri cerești, nu numai pe Terra. Este limpede azi că oamenii vor putea păși pe suprafața Lunii.Și Încă ceva, care poate In perspectiva timpului constituie cel mai important aspect al a- cestei noi realizări astronautice; o dată cu prima aselenizare lentă, satelitul natural al Pămîntului s-a dezvăluit că este totuși, „ospitalier" solilor veniți din alte lumi, In speță de pe Pămînt, și că poate constitui sigur o oază a popasurilor pe lungile rute interplanetare ce vor face legătura dintre Pămînt și alte planete ale sistemului solar.Există oare șl forme de viață pe suprafața și în cavitățile lunare ?La, aceasta, ce răspuns vom primi ?„Luiiele" au cuvîntul ’ Vom afla curînd.



Sti demult, conducerea Uzi- 
aeî „Semănătoarea", împreună cu cea a școlii profesionale pe care o tutelează, a analizat felul în care se desfășoară practica în producție a viitorilor săi muncitori. Unul din punctele viu discutate cu acest prilej, a .fost necesitatea cuprinderii celor ve- niți la practică în uzină în brigăzi special formate din elevi, nevoia înființării, peste tot unde există condiții, a unor colective de acest fel. De ce s-a pus la noi accent pe această formă de organizare și desfășurare a practicii în producție ? Răspunsul la întrebare ni-1 dă însăși experiența noastră de pînă acum. Ea arată că brigada de elevi este, înainte de toate, cadrul cel mai potrivit prin care timpul petrecut de viitorul muncitor în uzină se folosește în mod eficace. Prin acest sistem, un grup de elevi, sub conducerea unui muncitor cu calificare superioară sau a unui maistru are, după cum se știe, posibilitatea concretă să execute independent lucrări din planul de producție al întreprinderii. Viitorii muncitori parcurg, de asemenea, programa de instruire practică într-o ordine logică, firească. Din sarcinile generale ale sectorului sau atelierului respectiv, se defalcă lucrări pe măsura puterii și capacității lor. Acestea li se repartizează progresiv ajungîndu-se în cele din urmă la producerea unor piese din ce în ce mai complexe și mai pretențioase atît ca nivel tehnic cît și ca timp de execuție.Grupați în brigăzi, elevii pot fi, de asemenea, controlați și îndrumați mai bine de către

• ; >.':

Intr-linul din laboratoarele IPROCHIM-ului din Ploiești 
Foto: S. VIOREL

A supra datoriilor 
cronicarilor de 
teatru, și a oa
menilor de tea
tru (regizori, 
interpreți etc.), 
revistele iniția
ză ample coloc
vii, anchete.

Faptul e semnificativ, demon- 
strînd necesitatea profesionalizării tuturor acestora ca per
sonalități active ale teatrului, 
cu dreptul, întemeiat pe mul
tilaterală pregătire, de a in
terveni creator în dinamica 
vieții teatrale contemporane. 
Cred că o nejustificat de pu
țină atenție s-a acordat capacității interpretative în spiritul criticii literare a textului dramatic. Observația nu e de
loc izvorîtă dintr-o obsesie a 
vreunui „primat" (dramaturgie 
ori literar 1) ci ne este impusă de simpla constatare a unui fapt de artă al mișcării tea
trale. Teatrul „Barbu De
lavrancea" a pus în scenă Idolul și Ion Anapoda de G. M. 
Zamfirescu. ceea ce reflectă un 
act pozitiv de repertoriu. A- 
supra dramaturgiei acestuia 
comentariile sînt bogate (numai 
comentariile lui G. M. Zamfi
rescu asupra teatrului se bu
cură de mai puțină atenție 1), 
îneît o nouă lectură a textului 
se impune oricărui om de tea
tru care alege o asemenea 
piesă. O nouă lectură care să 
se delimiteze de diverse opi
nii, care să pătrundă mai întîi 
sensurile reale ale lucrării. O 
asemenea întreprindere nu se 
poate lipsi de instrumentele 
criticului și istoricului literar. 
N-am avut sentimentul că 
înaintea spectacolului de la Teatrul „Barbu Delavrancea" 
cercetarea textului piesei lui 
G. M. Zamfirescu s-a fă
cut în acest spirit adec
vat, cuprinzător și pene
trant. Imaginea personajului 
principal e în spectacol a unui 
Ion Anapoda sentimentalizat, 
deși acesta este un sentimen
tal, însă de tip superior, din 
familia lui Ladîma. In viziu
nea lui Cornel Gîrbea avem 
în față un personaj terorizat 
de micile meschinării ale lo
catarilor pensiunii Stăvăroaiei, 
un ins care afectează în per
manență surîsul blind al ina- 
daptatului minor, învins în 
mici încleștări fără dramatism. 
Personajul real e însă un erou 
neliniștit și trist de ipocrizia 
vieții, cu aer de Don Quijotte 
provincial, străbătut de tra
gismul ce vine din conștiința limitelor de care e înconjurat, 
în acest sens Ion Anapoda e 

școală și de personalul din uzină. Dar lucrurile nu se rezumă la aceasta. Sînt multe avantaje și din punct de vedere educativ. Brigada este cadrul potrivit pentru dezvoltarea sentimentului răspunderii colective și personale față de îndeplinirea sarcinilor. Opinia colectivă a brigăzii acționează mai puternic, mai eficient în înlăturarea și preîntâmpinarea unor cazuri de indisciplină.Noi am observat că acei 
PROFESOR -

ÎNTREAGA UZINĂ
elevi care au lucrat în brigăzi s-au adaptat mai repede, după ce au devenit muncitori calificați, condițiilor procesului de producție. Absolvenții de anul trecut, de pildă, care au făcut practica în brigăzile de elevi la sectorul IV — sculerie au putut, la scurtă vreme după intrarea în producție, să execute lucrări de categoriile a V-a și a Vl-a. Exemple de acest fel ar fi foarte multe.Faptul că, în analiza desfășurării practicii elevilor, s-a insistat atît de mult pe organizarea de brigăzi are însă și o altă explicație. înființarea lor nu este un lucru tocmai ușor și simplu de făcut. Sînt 

ROLUL

CREATOARE
A TEXTULUI Pe arena bucureșteană... (imagine de la spectacolul Circului 

Mare din Moscova)

un personaj lucid, clarvăzător 
— din această cauză el poate 
fi chiar cinic 1 — și a apăsa (la 
indicațiile textului dar nu nu
mai atît), pe fizionomia lui de 
om „sucit" și „anapoda" e o 
eroare de viziune. Conștiința 
defectelor ce-l înconjoară, a 
„măștilor" pe care le poartă 
locatarii pensiunii ar fi fost 
suficientă pentru a indica in 
acest complex personaj dirijorul întregului spectacol și nu 
nepriceputul, caraghiosul și 
compătimitul de toți, blajinul 
Ion. Absența unei concepții a- 
supra piesei afectează posibi
litățile, latențele piesei apă- 
sind asupra limitelor ei. E un 
caz în care piesa, nefiind o 
capodoperă, ba pe alocuri ar
tificioasă ori minată de senti
mentalism minor, n-a fost citi
tă cu un ochi critic destul de 
pătrunzător. Lectura ei este 
deficitară și a reproșa specta
colului limitele pe care le are 
înseamnă de fapt a spune a- 
cest lucru : nu e satisfăcătoare 
alegerea unei piese dintr-un 
repertoriu recomandat cu stă
ruință (pe bună dreptate) dacă 
rezultatul e o simplă expunere 
scenică, în care lipsește voința 
ifirmării unei concepții crea- 
oare asupra textului.

Recitind piesa, constatăm că 
sub alura de inadaptat acest 
Ion Anapoda ascunde uimitoa
re reflexe de om modern. Sen
sibilitatea sa e foarte nuanțată, 

necesare o serie de condiții, trebuie învinse anumite dificultăți. La noi, au fost sectoare unde se invoca lipsa de posibilități pentru crearea brigăzilor. La strungărie unde în- tîmpinam, de pildă, unele greutăți, conducerea uzinei, prin inginerul șef, ne-a dat o mînă de ajutor. Locurile de muncă au fost dotate corespunzător, s-au defalcat din plan și s-au repartizat elevilor lucrări complexe, conform programei de instruire prac

tică. Școala și uzina, unindu-și eforturile, au găsit rezerve nefolosite și în alte locuri. Unul din ele a fost sectorul II - atelierul mecanic. Aici s-au eliberat 12 strunguri în schimbul II și la ele lucrează în prezent, două brigăzi de elevi conduse de muncitori.în prezent, am înființat brigăzi, constituite numai din elevi, și la anul III și o parte
Prezențe științifice

românești

peste hotare

Ne vorbește
acad. A. Avramescu

directorul Centrului de documentare 
al Academiei Republicii Socialiste 

România

Recent, academicianul A. A- vramescu a participat la o importantă reuniune științifică internațională. Solicitat să-și împărtășească impresiile despre această manifestare, prof. A. Avramescu a declarat următoarele unui redactor al ziarului nostru :
„Am participat la Washington, 

la Adunarea Generală și Con
gresul bienal al Federației In
ternaționale de documentare, 
cea mai importantă organizație 
internațională de documentare 
care a Împlinit recent 70 de 
ani de existentă.

La Adunarea Generală anu
ală, la care au luat parte de
legați oiiciali din 32 de țări, 
s-au dezbătut o serie de mă
suri privitoare la activitatea 
curentă și dezvoltarea Federa
ției. S-a ales un nou președin
te al Federației, W. K. Lowry, 
(S.U.A.), care va începe activi
tatea peste un an, in locul 
tostului președinte B. W. Ad- 
kinson. S-a mai discutat reor
ganizarea revistelor F.I.D., cu 
care ocazie am propus o schim
bare de proiil a publicației, 
„Revue Internationale de 

„Analiza nevoilor de ale cercetătorilor din Academiei," (studiu 
de Pia Atanasiu și 
Lăzărescu).

LECTURII

omul are simțul ridicolului, 
chiar al realului (să-l ascul
tăm din nou descriind orizon
tul lumii în care se mișcă 
și vom constata cu surprindere 
că el vede mai bine ca oricare 
existența „anapoda" a celor
lalți, ticurile și obsesiile lor 
mărunte, de măști ipocrite). 
Așadar Ion este altul decît cel 
de pe scenă, care nu ne con
vinge, deși interpretul l-a ur
mărit cu fidelitate in toate 
reacțiile lui „anapoda" însă — 
eroare fundamentală! — nu 
i-a subliniat unicitatea de ca
racter, acea subordonare, me
reu aceeași, a mișcării la visul 
conștiinței sale: umanitatea 
(și umanizarea) oamenilor. De 
aici izvorăsc mai toate inter
vențiile personajului care, pre
cum în tragediile clasice, e în- 
tîi de toate pivotul unei de
monstrații unice. Desigur, 
chiar în această sumară de
monstrație a noastră pot fi 
exagerări, poate că personajul 
nu este exact ceea ce credem, 
insă spiritul său de înțelegere, 
sensul mișcării lui în întreaga 
piesă oferă posibilitatea de a-l 
interpreta la o înălțime spiri
tuală și demnitate umană cu 
mult deasupra viziunii specta
colului.

Victoria Dinu, actriță de un 
talent tumultuos, cu mijloace 
de expresie variate, a creat o 
Frosă energică, poate, pe a- 
locuri, puțin caricaturizată. 

din anul H Iăcătuși-flwcanici- montori. Sîntem în perspectivă de a înființa asemenea colective și în specialitatea frezori-rabotori-mortezori.Dificultățile n-au încetat însă odată cu înființarea brigăzilor. La un moment dat apărea ca un obstacol problema opririi și dereglării mașinilor de la un schimb la altul. întrucît elevii noștri lucrează în schimbul II s-a căzut de acord cu tovarășii din conducerea atelierelor și cu muncitori din schimbul de dimineață, ca preluarea mașinilor să se facă din mers. Elevii continuă, așadar, să execute a- celeași repere ca și muncitorii.Sînt, de pildă, și la noi 

elevi care fac instruirea practică individual, pe lîngă muncitori ori sînt cuprinși în brigăzi mixte, la un loc cu ceilalți muncitori.După părerea noastră, desfășurarea în bune condiții a practicii elevilor în brigăzi este condiționată de anumiți factori foarte importanți. Este, în primul rînd, nevoie de asigurarea unui front de lucru

Documentation", schimbare ca
re ar contribui la îmbunătă
țirea conținutului revistei; pro
punerea mea urinează a fi dez
bătută și definitivată de Biroul 
F.I.D.

La Congresul care a urmat, 
au participat 1 400 delegați și 
s-au prezentat 183 de comuni
cări. In ședința festivă de des
chidere, conferința principală 
avind ca temă „Informarea 
științifică, o necesitate a socie
tății”, a fost prezentată de de
legatul francez Pierre Auger, 
cunoscut om de știință în do
meniul fizicii nucleare.

Printre cele 183 de comuni
cări, se află și două lucrări ale 
delegației noastre una avind ca 
temă „Publicațiile de informare curentă. Considerații pe baza experienței Centrului de Documentare Științifică al Academiei Republicii Socialiste România" (semnată de mine), iar 
cealaltă informare unitățile 
efectuat 
Georgeta

Lucrările au stirnit interes și 
avut ecouri favorabile.

i
Aici era însă datoria regiei de 
a asigura spectacolului o viziu
ne corespunzătoare textului. Se 
discută mult în ultima vreme 
asupra libertății acesteia în ra
port cu textul literar pus la 
dispoziția teatrului și mulți 
pledează, în numele inițiativei 
creatoare, pentru liberul ar
bitru. Ar fi necesar să se ob
serve mai stăruitor rezultatele 
concepției asupra rolului regiei și nu premizele teoretice care, 
ele, duc la exagerări. Cînd re
gia, în fond necreatoare, a improvizat spectacolele în 
marginea textului, mai toți 
cronicarii — și destui oameni 
de teatru — au reacționat în 
sensul așteptat, dictat de bu
nul simț al profesiei. Aceiași 
însă au tot dreptul să inter
vină și în cazurile de minimă 
rezistență, situate la polul 
exact opus : inexistența regiei, 
cînd ea nu devine purtătoarea unei concepții despre spectacol 
dovedind o lectură creatoare 
a piesei. Această nouă lectură 
a piesei lipsește spectacolului 
discutat și este de la sine în
țeles că nici concepția asupra lui n-a avut de la ce să plece, fiind ca inexistentă. In însem
nările intitulate „Probleme de 
regie" (din caietul-program) 
regizorul Ion Simionescu pare 
a indica premizele acestei con
cepții : „A reconsidera o lucrare dramatică înseamnă a găsi valori noi, contemporane, 

precis, concret. Aceasta se poate face defalcînd cu atenție din planul de producție al sectorului acele lucrări care sînt pe măsura puterii și capacității elevilor. în mod deosebit se impune .sprijinul și înțelegerea conducătorilor de secții de a repartiza la fiecare brigadă cei mai buni munci- tori-instructoriNu este, desigur, suficient să ai asigurat un număr de instructori. Școala trebuie să se ocupe cu mare grijă de ei. La noi această atenție s-a manifestat chiar de la începutul anului școlar și a continuat pe parcurs. Pe agenda de activități a întîlnirilor cu ei au figurat astfel de probleme : cum trebuie întocmită documentația de către elevi, care sînt cerințele instructajului curent pe grupe de elevi sau mașini ș.a. De asemenea, în cadrul comisiei metodice de cultură tehnică, acești tovarăși au ținut lecții deschise pe locul de muncă cu scopul de a se stabili o linie unică în aplicarea celor mai adecvate metode de instruire.Rezultatele bune pe care le avem, în ce privește practica în producție a elevilor școlii noastre, constituie efectul grijii și interesului depus de toți factorii chemați să se ocupe de pregătirea viitoarelor cadre de muncitori.
PETRE SÎRBU director 

Școala profesională 
de pe lîngă Uzina 

„Semănătoarea"-București

Membrii delegației noastre 
au intervenit activ și in dis
cuțiile care au avut loc pe ba
za comunicărilor.

■ Astfel, în cadrul temei „Dez
voltarea și disponibilitatea 
C.Z.U." am subliniat necesita
tea adaptării clasificării zeci
male universale, evoluția con
tinuă și extinderea unor ramuri 
ale științei și tehnicii. De ase
menea, am repetat propunerea 
de reorganizare a C.Z.U., in do
meniul automaticii, făcută de 
mine, la simpozionul „Mecani
zarea in automatizarea infor
mării'', care a avut loc in iunie 
la Moscova. Propunerile noas
tre au fost reținute și s-au 
bucurat de aprecieri unanime.

„ana- 
în 

anecdotic („su- 
așa, lucrurile 
un mărunt caz fiziologică, iar 
adevărat mino-

valențe ce corespund modului de a gîndi și aspirațiilor omului contemporan". Cine s-ar îndoi de acest principiu întru- 
totul acceptabil și care de alt
fel stă la baza întregii noastre 
activități teatrale ? Dar să ci
tim mai departe : „Piesa poate trezi ecouri în contemporaneitate datorită faptului că și în zilele noastre mai există oameni „anapoda" desigur în cu totul alt climat". Nimic mai 
fals 1 Nu prin aceasta piesa 
poate avea rezonanțe contem
porane, pentru simplul motiv 
că în această lucrare drama
tică nu există un erou 
poda" așa cum e înțeles, 
spirit mărunt, 
cit"). De-ar fi 
s-ar reduce la 
de inadaptare 
piesa ar fi cu 
ră, cu totul periferică, lipsită 
de orice interes. Acest Ion — 
căruia spiritul ironic al lui 
G. M. Zamfirescu i-a fixat un 
epitet care încurcă voit per
spicacitatea urmașilor 1 — e 
numai aparent „anapoda", ba 
nici măcar o mască înșelătoa
re nu poartă. Nici vorbă de 
masca ce ascunde un spirit 
inadaptat 1 El e un om ade
vărat, plin de stângăcii, dar 
nu-și compune nici un mo
ment artificii de comportare. 
Inadaptarea eroului nu e de 
urmărit în masca lui (care 
nici nu există!) ci în tristețea

Dragomir Avram
unei îndelungate științifice, desfă-Datorită investigații șurată de către profesorul Silviu Dragomir, colecția „Pagini din istoria patriei" (Editura Științifică) s-a îmbogățit, recent, cu o valoroasă monografie privind viața și activitatea democratului — revoluționar transilvănean — Avram Iancu. Este prima lucrare de mai mari proporții, scrisă în ultimii ani pe această temă, în care personalitatea conducătorului țăranilor din Munții Apuseni capătă contururi veridice, definite obiectiv pe baza documentelor istorice, prima monografie în care rolul și contribuția lui Avram Iancu la lupta de eliberare națională și socială a românilor din Transilvania sînt prezentate într-un cadru științific corespunzător.Pentru generațiile care au urmat după 1848, figura, mare

lui permanentă, în neliniștea 
cu accente tragice, în generoa
sa, aproape disperata lu,i goa
nă pentru aflarea celuilalt 
„eu" al său, adică a omului.

Intre locatarii pensiunii el 
are, cum arătam, sentimentul 
că trăiește printre măști și e 
înnebunit de singurătate (a că
rei tristă reverie o semnifi
că Elegia lui Massenet fără ca 
ea să fie un remediu, evaziu
ne, ci pandant!). Dar eroul 
n-ar avea aceste stări com
plexe (noi gîndim în spiritul 
unor premize reale, ale piesei, 
așa că exagerările ar fi de na
tura măsurării cu metrul a 
unor virtuți umane existente, 
dar nedesfășurate pînă la ul
tima lor expresie, lucru pe 
care o regie creatoare are tot 
dreptul să-l înlesnească), dacă 
n-ar fi o conștiință lucidă, ca
pabilă de disocieri ascuțite, 
între real și aparent. între 
mască și esență ș.a.m.d. Sin
gurul personaj fără mască (ne
atins de ipocrizie) e numit de 
toți ceilalți, fiecare cu masca 
lui mai tare decît viața, un om 
..anapoda" Ironia e cumpli
tă, de un tragic sublim. Dra
maturgul e mai puțin „cumin
te" de cum s-ar crede (și cum 
se crede încă, nu numai din 
„viziunea" de acum asupra a- cestei piese), spiritul său pă
trunzător poate fi comparat cu 
Voința, de anonimat a creato
rilor de seamă, îneît ironiei

cea mai mare parte, memorii scrise ulte- către tovarășii de conducătorului moți-

lui tribun popular a căpătat proporții de legendă și multe exagerări ale meritelor sale au dăinuit alături de calomnii dușmănoase, fără ca o cercetare critică a mărturiilor vremii să restabilească adevărul în limitele certitudinii. După cum menționează și autorul, nici unul din mînuitorii de condei din a doua jumătate a secolului trecut, aflați în contact nemijlocit cu evenimentele, nu s-a simțit îndemnat să înfățișeze faptele lui A- vram Iancu în lumina realităților. Scrisorile și actele, rămase după moartea sa, fără supravegherea cuvenită, au dispărut în Puținele rior de arme ai lor nu s-au dovedit îndeajuns de lămuritoare nici în ce privește desfășurarea revoluției din Transilvania, din 1848 — 1849, nici în ce privește rolul personal al lui Avram Iancu. O serie de lucrări, apărute înainte de 23 August 1944, au căzut în greșala de a ignora factorul social, de a pune pe un plan secundar activitatea maselor populare.Evenimentele de la 1848 și-au găsit o tratare corespunzătoare în anii regimului democrat-popular. înarmați cu o nouă concepție științifică — materialist-dialectică — cercetătorii trecutului țării noastre, în lucrări de sinteză ca : „Istoria studii multilateral cauzele, obiectivele, desfășurarea, deznodămîn- tul și urmările social-politice ale revoluției burghezo-demo- cratice din Transilvania, fă- cînd astfel, posibilă aprecierea justă a rolului jucat de conducătorii pașoptiști.Monografia profesorului Silviu Dragomir se încadrează .armonios în efortul depus de către cercetătorii noștri pentru clarificarea uneia din problemele cele mai disputate dm istoria patriei. Din paginile cărții, cititorul ia cunoștință de copilăria și adolescența lui Avram Iancu, de anii de învățătură ai acestuia, de participarea sa ca tribun al poporului la lupta revoluționară pentru cucerirea libertății naționale și sociale a românilor, de faptele sale eroice în timpul rezistentei armate din Munții Apuseni, de prietenia sa cu Ni- colae Bălcescu și alți conducători revoluționari de peste sale față de oamenii alte naționalități.

„Istoria României", Transilvaniei", în parțiale, au analizat

revoluționari de munți, de sentimentele prietenești muncii deAutorul relevă cu simpatie că
ascunse bine într-o metaforă 
dramaturgiei fără aparențe 
strălucite îi trebuie sonde la 
fel de perspicace, răzbătătoa
re. Ce pătrunde din acest „uni
vers ascuns" al piesei în spec
tacolul comentat este mult 
prea puțin pentru ca să avem 
sentimentul unei adevărate 
„reconsiderări".

Ion Anapoda este, cum am 
văzut în spectacol, un erou 
mai mult de melodramă, cu 
ticuri construite strident, din
tre care se pune mare preț pe 
un detaliu ca fularul atîrnat 
neglijent și caraghios de gîtul 
eroului- Apariția lui stîrnește 
gri ilaritate ori compasiune, 
cînd eroul avea dreptul la 
demnitate. Actorul l-a osificat 
într-o interpretare „tradițio
nală" sentimental idilică, lipsi
tă, după părerea noastră, de 
realism și spirit novator. El 
nu e nici pe departe dirijorul 
spectacolului.

Intr-o lectură atentă a piesei, 
Frosa este opera lui Ion care, 
la rîndul său, își regăsește u- 
manitatea singuratică în a- 
cest personaj umilit, silit 
de un lung șir de jigniri 
la o existentă anonimă. Re
lația dintre aceste perso

naje este mai complicată decît 
linearitatea cuplului care evo
luează pe scena teatrului 
„Barbu Delavrancea". Concep
ția — dacă se poate vorbi de 
așa ceva — e schematic 

nici unul din conducătorii românilor din Transilvania nu s-au identificat atît de mult cu interesele țărănimii iobage ca acest fiu de moț care și-a dovedit sinceritatea și atașamentul pentru cauza poporului, nu numai prin vorbele pline de înțelegere și căldură la adresa celor obidiți ci, în primul rînd, prin participarea directă la lupta cu arma în mîhă alături de ei.Un loc important în cadrul lucrării îl ocupă, așa cum era de așteptat, prezentarea relațiilor româno-maghiare în timpul revoluției, analiza cauzelor care au dus la dezlănțuirea tragicului conflict dintre români și maghiari. Sînt descrise în mod obiectiv împrejurările în care s-a desfășurat rezistenta armată a moților conduși de Avram Iancu, sub- liniindu-se că, întrucît cea mai mare parte a nobililor din Transilvania erau maghiari și marea masă a țăranilor iobagi erau români, antagonismele sociale au căpătat și un caracter național. Nesocotirea de către guvernul de la Pesta a faptului că dreptul de a hotărî a- supra soartei Transilvaniei îl aveau masele largi ale populației, a cărei majoritate co- vîrșitoare o formau românii, a dus la înăsprirea raporturilor dintre conducătorii revoluționari români și maghiari ; ei n-au putut găsi o platformă de colaborare decît atunci cînd primejdia prăbușirii revoluției devenise evidentă. Cu toate a- cestea, așa cum se desprinde foarte clar din documentele reproduse în lucrare, Avram Iancu nu a confundat niciodată poporul maghiar cu pătura conducătoare a foștilor feudali maghiari care încercau prin toate mijloacele să-și mențină dominația economică și politică. în numeroase ocazii el a adresat revoluționarilor maghiari și personal lui’ Ludovic Kossuth, conducătorul lor, apeluri înflăcărate de prietenie, propuneri de organizare a unui front comun împotriva reacți- unii feudalo-absolutiste, habs- burgice.Prin temeinicia documentării și stilul atrăgător, dinamic în care este prezentată viața tribunului din Munții Apuseni, lupta sa pentru drepturile moților, pentru emanciparea națională a românilor din Transilvania, monografia „Avram Iancu" aduce o contribuție de seamă la adîncirea cercetării științifice a istoriei patriei, la educarea patriotică a oamenilor muncii.
CORNEL ALMAȘAN

aceleași în- 
mai 

regie", 
se spune „Frosa are menirea de trezi acest om (pe Ion

sus 
in

transformistă. In 
semnări citate 
(„Probleme de 
caietul program) 
că a
Anapoda n.n.j, de a-i da încredere in el, de a-l smulge din inerție". Frosa n-are această menire de vreme ce ea e „des
coperirea" și, în parte, „crea
ția" lui Ion, din momentul in 
care acesta își propune (cu o 
ironie afectată ce trebuie igno
rată pentru a înțelege resur
sele adevărate) să o învețe 
„cum să corecteze natura". 
Sensul replicii e al redescope
ririi umanului într-o natură 
vitregită de condițiile exteri
oare ei, și nu de a transforma 
un pitecantrop în om! Regia 
trebuia să sugereze tocmai 
această redescoperire a unei 
ființe umane, căci aceasta este 
sensul autentic al evoluției 
personajului și nu o bruscă 
mișcare de la diform, carica
tural la armonios uman.

Spectacolul e lipsit de vizi
unea cuprinzătoare asupra 
unui text dramatic cu 
destule calități pentru a fi 
justificat o concepție regizora
lă activă. în orice caz, în dis
cuțiile actuale asupra regiei el 
poate sugera rolul lecturii textului, al interpretării lui in 
spiritul criticii literare, înain
tea oricărei viziuni teatral^

C. STANESCU



Opinia publică internațională 
condamnă agresiunea S.U.A. 

împotriva R. D. Vietnam
• Șeful delegației române la lucrările Conferinței Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, Vasile Dumitrescu, a primit la sediul misiunii Republicii Socialiste România la Geneva o delegație a Consiliului Mondial al Păcii, condusă de Isabelle Blume. Delegația a înmînat un memorandum al Consiliului Mondial al Păcii adresat tuturor țărilor participante la lucrările Comitetului celor 18 în care condamnă agresiunea S.U.A. în Vietnam și face apel la conferința de la Geneva să-și sporească eforturile în vederea realizării unor acorduri în problemele dezarmării.• Agenția MT.I. anunță că într-o declarație a guvernu- R. P. Ungare în legătură cu reluarea atacurilor aeriene a- supra teritoriului R. D. Vietnam se arată că poporul un

Memorandumul M. A. E.
al R. D. Vietnam

Agenția V.N.A. a transmis 
textul unui memorandum al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam cu 
privire la campania de „cău
tare a păcii", lansată de Sta
tele Unite. Memorandumul 
arată că in propunerile lor 
cuprinse in 14 puncte, „S.U.A. 
nu vorbesc nimic despre res
pectarea acordurilor de la 
Geneva" și că aceste puncte 
se reduc, în esență, la urmă
toarele : „Statele Unite în
cearcă din răsputeri să se 
cramponeze în Vietnamul de 
sud și să permanentizeze îm
părțirea Vietnamului. „Cău
tarea păcii" de către Statele 
Unite este menită doar să as
cundă planurile lor de inten
sificare a războiului de agre
siune".

In memorandum sînt înfă
țișate pe larg acțiunile agre
sive ale S.U.A. de intensifi
care și extindere a războiului 
în această parte a lumii.

Referindu-se la situația din 
Vietnamul de sud, documen
tul relevă că „numai atunci 
cînd trupele americane vor 
fi retrase din Vietnamul de 
sud, pacea va putea fi asigu
rată aici, iar dreptul la auto
determinare al poporului 
Vietnamului de sud va putea 
fi respectat... Dacă S.U.A. do
resc într-adevăr pacea, ele 
trebuie să recunoască Frontul 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud ca unicul 
reprezentant al poporului din 
Vietnamul de sud și să încea
pă tratative cu el".

JAPONIA. — Studenți din Tokio protestează Împotriva ridi
cării taxelor de învățămintPrezența la Copenhaga a cinci șefi de guverne, a peste 20 de miniștri și a 110 deputați din parlamentele Suediei, Norvegiei, Islandei, Finlandei și Danemarcei, a marcat însemnătatea deosebită a sesiunii Consiliului Nordic. Conținutul principal al tratativelor purtate s-a referit la colaborarea economică, și — în mod concret — la dezvoltarea schimburilor economice și armonizarea sistemului vamal.Accentul pus pe discutarea problemelor economice contrastează cu orientarea inițială, din urmă cu 13 ani, a Consiliului Nordic, cînd acest organism urmărea atragerea treptată a țărilor neutre din nordul Europei în sfera influenței N.A.T.O. (Danemarca, Norvegia și Islanda sînt membre ale N.A.T.O.). Dar în locul orientării militare colaborarea nordică s-a îndreptat spre preocupări legate într-o măsură mai mare de interesele reale ale statelor membre.Acum, căutarea unui răspuns la anumite dificultăți brin care trec țările nordice în domeniul economic, și a- nume o inegalitate a dezvoltării între diferite sectoare și accentuarea deficitului balanței comerțului exterior, a îndreptat discuțiile de la Copen

gar condamnă în modul cel mai categoric această nouă acțiune agresivă.Guvernul R. P. Ungare și întregul popor ungar cer ca S.U.A. să înceteze imediat a- gresiunea lor împotriva R. D. Vietnam. Este exprimat sprijinul deplin pentru guvernul R. D. Vietnam și Frontul de Eliberare Națională din Vietnamul de sud. Sîntem convinși, se arată în declarație, că în acest conflict care periclitează atît de mult pacea în întreaga lume, legalitatea și dreptatea sînt de partea poporului vietnamez.Guvernul R. P Ungare, poporul muncitor ungar vor considera și pe viitor ca o datorie internaționalistă să a- corde pe măsura posibilităților lor ajutor politic, moral, material și de orice altă natură eroicului popor vietnamez în lupta lui împotriva a- gresorilor americani.

Documentul arată că in mo
mentul în care au intensifi
cat, mai mult ca oricînd, ope
rațiunile agresive in Vietna
mul de sud și au reluat rai
durile de bombardament îm
potriva R. D. Vietnam, S.U.A. 
repetă manevra aducerii pro
blemei vietnameze în Consi
liul de Securitate al O.N.U., 
încercînd astfel să-și acopere 
noile crime și să folosească 
O.N.U. pentru intensificarea 
agresiunii din Vietnam.

După ce reamintește poziția 
în patru puncte a guvernului 
R. D. Vietnam referitoare la 
reglementarea problemei viet
nameze, reafirmată de preșe
dintele Ho Și Min în scrisorile 
adresate la 24 ianuarie 1966 
șefilor de state din mai multe 
țări, memorandumul sublinia
ză necesitatea încetării necon
diționate și pentru totodeauna 
a bombardamentelor și a ce
lorlalte acte de război împo
triva R. D. Vietnam.

Atît timp cît imperialiștii a- 
mericani continuă războiul lor 
de agresiune în Vietnamul de 
sud și continuă raidurile de 
bombardamente asupra R. D. 
Vietnam, poporul din cele 
două zone ale Vietnamului 
este ferm hotărît. indiferent de 
sacrificiile care ar trebui fă
cute, să ducă pînă la capăt 
războiul de rezistență și să-și 
îndeplinească datoria sfîntă de 
a apăra integritatea patriei 
sale și independența națiunii 
sale și să contribuie la menți
nerea păcii în Asia de sud-est și în întreaga lume.

haga pe făgașul căutării unor soluții. Faptul că aceste țări sînt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, în care rolul principal revine Angliei, a determinat ca discuțiile să fie legate într-o mai mare măsură de colaborarea acestor țări în cadrul A.E.L.S. La sesiune a asistat și Knut Hammarskjoeld, secretarul general adjunct al A.E.L.S. E- vident, armonizarea tarifelor vamale între țările nordice, recomandată de Consiliu, va a
Sesiunea Consiliului

Nordic
vea o influentă asupra activității întregului grup A.E.L.S., dar consecințele practice nu se vor face simțite decît lent.Tendințele centrifuge din A.E.L.S., la fel ca și din Consiliul Nordic, s-au concretizat la sesiunea de la Copenhaga în poziția reprezentanților guvernului danez care manifestă un interes deosebit pentru plasarea produselor agricole daneze (realizate la un preț de cost scăzut și deci capabile să înfrunte concurența) în țările Pieței Comune. Re-

• Aproximativ 1000 de 
studenți de la Universitatea 
din Heidelberg (R.F.G.) au 
organizat o demonstrație de 
protest împotriva reluării 
bombardamentelor america
ne asupra R.D. Vietnam. Stu
denților vest-germani li s-au 
alăturat și studenții străini de 
la această universitate.

• „Ordonînd reluarea bom
bardamentelor asupra teri
toriului R. D. Vietnam, pre
ședintele Johnson nu a făcut 
decît să confirme părerea că 
așa-numita sa „ofensivă de 
pace" nu este altceva decît o 
păcăleală", se spune într-un 
editorial al cotidianului pa
kistanez „Ta Meert. Ziarul 
arată că „această acțiune a 
S.U.A. va deschide, fără în
doială, ochii acelora care își 
mai fac încă iluzii cu privire 
la intențiile Statelor Unite în 
această regiune".• După cum transmite a- gentia V.N.A., la 3 februarie unități ale forțelor armate ale R. D. Vietnam au doborît cinci avioane americane care au a- tacat regiuni populate din nordul provinciei Nghe An și au violat1 spațiul aerian al provinciilor Thanh Hoa și Hoa Binh. Au fost luati prizoneri mai multi piloți americani.De la 31 ianuarie forțele armate ale R. D. Vietnam au doborît 18 bombardiere americane și au capturat mai multi piloți.
Criza de guvern 

din Italia
în a zecea zi

Criza de guvern din Italia 
a intrat în cea de-a zecea zi, 
fără însă să se poată preve
dea rezolvarea ei. lntrucît 
încercările fostului premier 
Moro de a cădea de acord cu 
liderii celor patru partide po
litice, care au alcătuit prece
dentul guvern de centru-stîn- 
ga asupra structurii viitorului 
program al guvernului nu au 
dus la nici un rezultat, pre
ședintele Republicii, Saragat, 
va prelua din nou, începînd 
de astăzi, discuțiile sale cu 
președinții celor două camere 
ale parlamentului, precum și 
cu președinții grupurilor par
lamentare ale partidelor po
litice.

In cursul întrevederii care 
a avut loc joi seara între Sa- 
ragat și Moro acesta din ur
mă i-a făcut cunoscut preșe
dintelui Italiei eșecul încercă
rii sale de a alcătui un nou 
guvern. Saragat l-a rugat pe 
Moro să-și amine hotărîrea 
definitivă de a renunța la 
formarea guvernului pînă 
după întrevederile pe care 
le va avea vineri.

După cum se știe, cauzele 
acestui eșec trebuie căutate 
în contradicțiile puternice 
dintre partenerii viitoarei 
coaliții guvernamentale de 
centru-stînga.

In aceste condiții, Aldo Mo
ro a hotărît să renunțe pur și 
simplu, pentru moment, la 
mandatul care i-a fost încre
dințat de Saragat.

Potrivit observatorilor po
litici din capitala Italiei, în 
cazul cînd președintele repu
blicii, Saragat, nu va reuși 
să înlăture pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni piedicile 
care mai stau în calea formă
rii noului guvern, perspecti
va unei dizolvări a Camerei 
Deputaților și a organizării 
unor alegeri generale antici
pate va deveni iminentă.

prezentantii guvernului danez au insistat asupra aplicării ,,urgente" a planului „Skan- dinaviei verzi". După ce anul trecut — la sesiunea de la Reykjavik a Consiliului Nordic — proiectul respectiv nu a trezit entuziasm în rîndurile partenerilor, insistența reprezentanților guvernului danez la actuala sesiune a constituit un obiect al divergentelor care, în esență, reflectă împotrivirea față de orice formă de integrare economică.

înaintea începerii lucrărilor Consiliului Nordic, se considera că „marea necunoscută" o constituie poziția noului guvern norvegian, dar înlocuirea social-democratilor la putere în Norvegia nu a adus o schimbare radicală în orientarea politică norvegiană. La Copenhaga, primul ministru, Per Borten, a căutat să apară ca apărător al intereselor și revendicărilor țărănimii norvegiene, tintind să-și făurească o poziție cît mai solidă în rîndurile corpului electoral

Convorbirile Transmite stația „Luna—9“
româno-britaniceLONDRA 4 De la trimișii speciali Agerpres : Vineri dimineața Alexandru Bîrlădea- nu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, a avut o întrevedere cu Michael Stewart, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii. La convorbirile care au avut loc cu acest prilej la Foreign Office au luat parte, de asemenea, din partea română : George Maco- vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe și Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra ; din partea britanică : Sir Paul Gore Booth, subsecretar de stat permanent la Foreign Office și Leslie Charles Glass, ambasadorul Marii Britanii la București.în timpul convorbirilor, care au durat două ore, au fost discutate probleme ale relațiilor dintre cele două țări și ale vieții internaționale.în domeniul relațiilor bilaterale au fost examinate probleme privind : schimburile comerciale și culturale, creșterea schimburilor în domeniul științific și tehnic, arieratele financiare româno-britanice și relațiile consulare.Cele două părți și-au exprimat, de asemenea, punctele de vedere asupra relațiilor Est-Vest, situației din Vietnam, problemei dezarmării și nediseminării armelor nucleare.în cursul aceleași dimineți, Gheorghe Cioară, ministrul

Dificultățile
Basutolandului

T eritorlu, Basutoland, 
după denumirea au
tohtonă Lesoto, cu o 
arie egală cu supra
fața Belgiei, dar lo
cuit de numai 800 000 
de oameni, are o po
ziție geografică ciu
dată. Ocupînd cîteva

masive și podișuri din munții Dra
gonului, el constituie o enclavă a- 
șezată în mijlocul Itepublicii Sud- 
Africane — fapt pentru care, toate 
comunicațiile terestre se fac prin 
bunăvoința guvernului de la Pre
toria.

In aprilie 1964, Basutolandul a 
devenit „teritoriu autonom" și tot 
atunci a fost fixată data proclamă
rii independenței : aprilie 1966. 
Condițiile în care viitorul stat afri
can își va dobîndi libertatea sînt 
dificile. în primul rînd țara are 
spre toate punctele cardinale un 
singur vecin : statul rasist sud-afri- 
can. Această izolare promite să 
devină izvorul a numeroase difi
cultăți, în special de natură econo
mică. în al doilea rînd, deși po
sedă numeroase resurse naturale, 
țara se situează printre cele mai 
înapoiate regiuni ale Africii : nu 
există industrie de nici un fel și 
nici mijloace de comunicație, a- 
gricultura se practică rudimentar și 
constituie unica ocupație a locuito
rilor. Din pricina lipsei de pămînt 
și a sărăciei, aproape jumătate din 
bărbații adulți lucrează în exploa
tările miniere de pe teritoriul Re
publicii Sud-Africane.

Autonomia acordată Basutolan
dului a fost prima lovitură pentru 
guvernul de la Pretoria, care în 
virtutea ascendentului său econo
mic și teritorial, sconta anexarea 
fostului protectorat. Perspectiva in
dependenței Basutolandului are 
darul nu numai de a spulbera aces
te planuri, ci și de a statua chiar 
în teritoriul acestei țări terorizate

norvegian. în consecință, el a dat tonul amînării adoptării unei hotărîri în privința planului „Skandinaviei verzi", totul rămînînd în suspensie.Pe lingă alte incidente de factură minoră — cum ar fi refuzul reprezentanților insulelor Farnoer, de a participa la ședință sub drapelul danez — la sesiunea de la Copenhaga s-a conturat mai puternic dorința de colaborare între țările nordice, pentru depășirea actualelor dificultăți din domeniul economic și s-a luat în mod realist în considerare că orice proiect de integrare nu ar contribui la atingerea scopului propus.Recomandările votate la sesiunea de la Copenhaga a Consiliului Nordic abordează 
o sferă mai largă de probleme care interesează țările membre, dar caracteristica lucrărilor Consiliului nu se referă în primul rînd la contactele între guverne, ci la prezenta deputaților diferitelor curente politice, care se unesc pe o platformă comună, independentă de poziția guvernelor țărilor respective. Ca atare în dezbaterea problemelor și în adoptarea recomandărilor, rolul principal a revenit poziției fiecărui partid politic și nu delegațiilor naționale care au un caracter eterogen.

Z. FLOREA 

comerțului exterior al Republicii Socialiste România, membru al delegației guvernamentale, a avut o convorbire cu Roy Mason, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, iar după-amiază a făcut o vizită la sediul Societății Vickers, unde a fost primit de Sir Lesly Rowan, vicepreședinte al societății.Președintele Camerei de Comerț din Londra, lordul Verulam, a oferit un prînz în cinstea delegației guvernamentale române. Au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului și ai Camerei de comerț, ai Foreign Office-ului, precum și reprezentanți a numeroase firme comerciale.în timpul prînzului, Alexandru Bîrlădeanu și lordul Verulam au rostit toasturi.Vineri seara, ambasadorul Republicii Socialiste România, Alexandru Lăzăreanu, a oferit o recepție în cinstea delegației guvernamentale române.Au participat : James Callaghan, ministrul finanțelor, Frank Cousins, ministrul tehnologiei, Anthony Greenwood, ministrul dezvoltării teritoriilor de peste mări, și alți membri ai guvernului, funcționari superiori și alte persoane oficiale, arhiepiscopul de Canterbury, dr. Ramsey, membrii ai Parlamentului, a- cademicieni și alți oameni de știință și cultură, conducători și reprezentanți ai unor firme industriale și comerciale, ziariști.

de rasiști, cu ghetto-urile ei pentru 
populația de culoare, cu discrimi
narea cea mai necruțătoare, cel 
mai primejdios exemplu politic : 
*n stat african liber.

Reacția nu s-a lăsat așteptată. 
Autoritățile din Republica Sud-Afri- 
cană au instituit la frontiere un 
control riguros pentru a-i împiedi
ca pe locuitorii Basutolandului să 
caute de lucru pe teritoriul ei. Ma
nevra guvernului de la Pretoria, 
care lasă fără nici un fel de resur
se de trai mii de muncitori din 
țara învecinată, a fost facilitată de 
existenta unei substanțiale armate 
de rezervă alcătuită din șomeri 
sud-africani.

încercînd să găsească remedii 
pentru situația creată, consiliul le
gislativ din Basutoland a elaborat 
un program sortit să încurajeze 
fondarea de întreprinderi industria
le. Ca urmare, a luat ființă pe 
rîul Caledon, în apropiere de Mas- 
ser o mică unitate industrială care 
dă de lucru la numai 100 de mun
citori. Adică, deocamdată, o pică
tură de apă într-o mare de șomaj.

Dificultățile situației nu privesc 
însă numai perspectivele economi
ce, ci și cele politice. Recent, 
după ce a discutat Ia Londra pro
blemele legate de viitorul constitu
țional al statului, primul ministru 
al Basutolandului, Leabua Jonat
han, a făcut Ia întoarcere o escală 
la Johanesburg unde a declarat că 
după acordarea independenței „nu 
se va alătura niciunei grupări de 
stat". El a subliniat însă inten
ția guvernului său de a sta
bili relații diplomatice și comerciale 
cu Pretoria. Forțele democratice 
din Basutoland au lansat o largă 
campanie de protest împotriva a- 
propierii de guvernul rasist sud- 
african. Partidul Comunist din Ba
sutoland revendică insistent inde
pendența deplină, crearea unui stat 
democratic, lichidarea urmărilor 
colonialismului, realizarea unui 
vast program de dezvoltare a 
economiei.

Condițiile de înapoiere socială 
și economică pe care Basutolandul 
le moștenește de Ia colonialism 
evidențiază necesitatea stringentă 
a înfăptuirii unor largi reforme 
democratice care să elibereze e- 
nergia umană atîta vreme zăgăzu
ită și să transforme viitoarea in
dependență într-o independență 
reală.

VIORICA TĂNASESCU----- •-----Demisia guvernului belgianMinistrul de externe adjunct al Belgiei, Henri Fayat, a anunțat vineri seara că primul ministru belgian Pierre Harmel, a prezentat demisia Cabinetului său regelui Bau- douin. El a precizat că demisia a intervenit ca urmare a neînțelegerilot dintre partenerii coaliției guvernamentale, alcătuită din socialiști și social-creștini, în legătură cu conflictul medicilor și disputa pe marginea hotărîrii de a se închide un anumit număr de mine din regiunea Limburg. După cum se știe, hotărîrea privind închiderea unor mine considerate „nerentabile" a provocat o vie nemulțumire în rîndul minerilor, oare au organizat una din cele mai mari acțiuni protestatare cunoscute în ultima vreme în Belgia.

Agenția TASS a- nunță că vineri la ora 4 și 50 minute (ora Moscovei), stația „Luna-9" a început să examineze suprafața lunară și să transmită pe pă- mînt imagini ale peisajului lunar.După încheierea cu succes a aseli- nizăriî line pe su prafața Lunii, a fost stabilită o trainică legătură radio cu stația „Luna-9". La 4 februarie au fost

stabilite patru legături prin radio cu o durată totală de 3h20'.în timpul acestor transmisiuni s-au obținut informații telemetrice care au confirmat funcționarea normală a sistemelor de bord ale stației. Transmiterea imaginilor peisajului lunar s-a e- fectuat la o comandă de pe Pămînt.Informațiile trans
★Postul central de televiziune al Uniunii Sovietice a organizat la 4 februarie o conferință de presă consacrată încheierii cu succes a zborului stației automate „Luna-9“. Telespectatorilor li s-a propus să pună participanților la conferința de presă întrebări prin telefon. La conferință au participat piloții cosmonauți Iuri Gagarin și Alexei Leonov, oameni de știință.Un corespondent al agenției TASS l-a întrebat pe inginerul Igor Merkulov ce importanță are zborul stației „Luna-9“ din punct de vedere al dezvoltării tehnicii cosmice. Merkulov a amintit că, în total, în Cosmos au fost lansate aproximativ 50 de obiecte. Dintre ele „Luna-9“ are o importanță deosebită, ea putînd fi comparată cu lansarea primului satelit și cu zborul primului om în Cosmos. Cînd se apropie de suprafața Lunii, rachetele cosmice au practic viteza de 3—3,5 kilometri pe secundă. Pentru a anihila această viteză în condițiile lipsei atmosferei, este necesar un mare consum de energie precum și un mo- tor-rachetă corespunzător.La întrebările ziariștilor a răspuns profesorul Vsevolod 

Traiectoria șl locul de aselenizare a stației „Luna-9“

• ÎNAINTE de a părăsi capitala Greciei, unde 
a conferit cu oficialități ale guvernului, președin
tele Makarios a declarat ziariștilor că este pe de
plin satisiăcut de convorbirile avute. Makarios a 
arătat că a avut un schimb de vederi privind di
ferite aspecte ale problemei cipriote și coordonării 
eforturilor privind soluționarea acestei probleme.

• GENERALUL de Gaulle a avut vineri după- 
amiază convorbiri cu ambasadorul Japoniei la Pa
ris, Haguiwara. La sfîrșitul întrevederii, ambasado
rul Japoniei a declarat că a remis generalului de 
Gaulle o invitație a guvernului său de a vizita 
Japonia. El a făcut cunoscut că de Gaulle a acceptat 
în principiu invitația.

Ambasadorul a arătat că discuțiile s-au referit, 
de asemenea, la problema vietnameză.

• La Sofia a fost semnat acordul privind schim
bul de mărfuri și plăti pe anul 1966—1967, precum 
și protocolul cu privire la schimbul de mărfuri pe 
anul 1966 dintre Bulgaria și Albania.

• LA PEKIN, anunță agenția China Nouă, a fost 
semnat un acord privind schimbul de mărfuri și 
plăți pe anul 1966 între R. P. Chineză și R. S. Ce
hoslovacă. Potrivit acordului, volumul schimburi
lor comerciale dintre cele două țări va înregistra o 
creștere în comparație cu anul 1965.

în aceeași zi, delegația guvernamentală comer
ciala a R. S. Cehoslovace, condusă de M. Honusek, 
ministrul adjunct al comerțului exterior, a fost pri
mită de Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze.

• Agenția Taniug anunță că la 3 februarie a 
avut loc la Belgrad Plenara Comitetului Federal al 
Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugo
slavia. Plenara a dezbătut problema dezvoltării de
mocratice a organizațiilor obștești și a ascultat o 
dare de seamă privind activitatea internațională a 
U.S.P.M.I.

• După cum transmite agenția B.T.A., in urma 
tratativelor care s-au Încheiat la Sofia Intre delega
țiile Bulgariei și Greciei a fost semnat pianul de 
colaborare culturală și tehnico-știintifică Intre cele 
două țări pe anii 1966—1967.

Planul prevede schimb de studenți, de cadre teh
nice, de artiști, de expoziții, precum si dezvoltarea 
In continuare a colaborării Intre institutele științi
fice șl organizațiile de creafie.

„Antecamera sea
mănă cu cabinetul 
unui dentist. Aici lu
crează două surori 
medicale în halate 
albe Una se ocupă 
cu executarea rețete
lor, iar cealaltă în
registrează istoricul 
bolii pacienților".

Tabloul de 
sus, zugrăvit 
„NEW YORK 
MES", sugerează ci
titorului, fără îndoia
lă, un cabinet me
dical oarecare, chiar 
dacă nu al unui den
tist. In realitate, însă 
e vorba de cabinetul 
unui... vrăjitor, mai 
precis al unei vrăji
toare. Dar nu al unei 
vrăjitoare clasice, 
Talpa iadului călare 
pe mătură, ci al u- 
neia „simpatice". In
tr-adevăr, Sarah, 
Mashele, proprietara 
stabilimentului în
fățișat mai sus, nu 
are decît 28 de ani, 
dar e deja vestită în 
toată țara, adică în 
toată Republica Sud- 
Africană. „Cabine
tul" și l-a instalat în 
așezarea pentru oa
meni de culoare din 
apropierea Johanes- 
burgului. Autorități
le sud-africane nu 
numai că nu au îm
piedicat-o de la prac
ticarea „vrăjitoriei" 
în rîndul populației 
băștinașe, dar au și 
încurajat-o. Și e les

mai 
de

TI-

mise de stație sînt prelucrate și studiate.îndeplinirea cu succes a programului stației „Luna-9" este rezultatul înfăptuirii cu consecventă a planului stabilit de cercetare a Lunii.Următoarele legături radio cu stația „Luna-9" vor avea loc la 5 februarie la ora 4,00 (ora Moscovei).
★Troițkl, care lucrează în orașul Gorki. El a spus că Institutul de radiofizică din acest oraș se ocupă de 15 ani de cercetarea Lunii prin metode radio- astronomice. Au fost obținute numeroase informații despre învelișul exterior al satelitului nostru — foarte poros și cu o densitate de două ori mai mică decît a apei. El a subliniat că este puțin probabil că „Luna- 9“ va da răspuns la toate întrebările. Dar însuși faptul că s-a realizat aselenizarea lină oferă oamenilor de știință multe informații despre suprafața lunară.Iuri Gagarin a subliniat că aselenizarea unei nave cosmice va fi pentru echipajul navei mult mai complicată decît co- borîrea pe pămînt, întrucît cosmonauții se vor afla în condiții cu totul neobișnuite. Deasupra suprafeței Pămîntului, a spus el, zborurile cosmice se efectuează la o altitudine de 130—140 km și chiar mai sus. Deasupra suprafeței Lunii, unde nu există atmosferă zborurile se pot efectua la orice înălțime, dar nu mai jos de 10—15 metri. Probabil că de la această înălțime cosmonautul va putea observa amănuntele reliefului Lunii.
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Seară consacrată 

aniversării 

tratatului 

româno - sovietic
La 4 februarie, la Casa Prieteniei cu popoarele străine din Moscova, a avut loc o seară consacrată celei de-a 18-a a- -'niversări a Tratatului româ- no-sovietic de prietenie, colaborare și ajutor reciproc. A- dunarea a fost deschisă de E. Afanasenko, ministrul învăță- mîntului din R.S.F.S.R., președinte al Asociației de prietenie sovieto-română. A luat cuvîntul G. G. Sotnikov, ministrul adjunct al Industriei constructoare de mașini grele, de transport și energetice, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-române, care a vorbit despre succesele do- bîndite de poporul român și poporul sovietic în cei 18 ani care au trecut de la semnarea tratatului, despre colaborarea româno-sovietică.Din partea ambasadei Republicii Socialiste România la Moscova a luat cuvîntul George Marin, prim-secretar al ambasadei.Adunarea a fost urmată de un concert.

*Filialele Asociației de prietenie sovieto-române din orașele Leningrad, Kiev, Gheor- ghiu-Dej, Veliki-Ustiug, Erevan, Riga și din alte orașe au organizat adunări festive consacrate aniversării Tratatului.
★La 4 februarie, Titus Sinu, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al ambasadei Republicii Socialiste România la Moscova, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a Tratatului româno-sovietic de prietenie, colaborare și ajutor reciproc. Au participat K. T. Mazurov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., ffirim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri, A. P. Rudakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Pgive, președintele Sovietului naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., și alte persoane oficiale, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile din Moscova, ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.

ne de înțeles pentru 
ce : un negru super
stițios este mult mai 
ușor de manevrat de
cît unul evoluat. Așa 
că pentru guvernul 
R.S.A., întreprinderea 
Sarahei Mashele este 
cît se poate de bine
venită. De altfel, ea 
s-a dovedit și ren
tabilă : „vrăjitoarea" 
și-a putut cumpăra 
pînă în prezent trei 
automobile noi „ma
de in U.S.A."... Căci, 
potrivit părerii auto
rităților din R.S.A., 
în secolul XX vrăji
toria trebuie practi
cată cu mijloace mo
derne. Regula însă 
nu e obligatorie pen
tru școlile, spitalele 
etc., destinate popu
lației de culoare...

In legătură cu 
„vrăjitoarea" de la 
Johanesburg un amă
nunt ni se pare sem
nificativ : Sarah
Mashele și-a însușit 
„arta" sa în... Rhode
sia, unde a fost tri
misă „la studii". Și, 
ca răsplată pentru 
pregătirea unui ast
fel de „cadru", Ver- 
woerd a hotărît „să 
nu se împotrivească" 
acordării de ajutoare 
rasiștilor rhodesieni. 
De astă dată e vorba 
de ajutoare ceva mai 
pămîntești: petrol,
de pildă...

ION D. GOIA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAs Buourești. Piața „9ctntett“, Tel. 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafio „Casa Scinteii**.


