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In excursie, la cabana Susai
Foto : N. NICOLAESCU

Proletari din toate țările, uniți-vă! Prima șarjă
de plumb și zinc
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„Calea Victoriei" (carnet 
matografic).
Cărți noi.

Indicatorul" principal : EFICA
CITATEA. (Din experiența Co-. 
mitetului raional Sf. Gheorghe al I 
U.T.C. în organizarea ciclurilor! 
de conferințe).
Prezentarea scrisorilor de 
tare de către ambasadorul 
la București.
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Tînărul Anton Sasu, lucrează în secția matrițerie a Uzinei „Electromagnetica" de 
puțin timp. De aceea el ascultă cu atenție explicațiile matrițerului Mihai Dumi

tru, unul dintre cei mai buni muncitori din secție
Foto: S. VIOREL

Ucenicia științifică studențească. I

Culorile inexpresive ale rutinei.1
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In Comitetul „celor 18“: 
venția reprezentantului 
niei.
Succesiunea (comentariul zilei). 
Ceasuri de tensiune la Santo Do
mingo.

Timpii marți
decit 

Uriașele 
realiza- 

In toate 
ale teh- 
volumul

ritmicității
De ce nu sint
înlăturați ?

I

am 
din 
în- 
dar 
de-

n aparență prima 
lună a anului s-a 
încheiat, la Uzina 
de mașini agricole 
din Craiova, cu 
rezultate bune. In
dicatorii de plan 
— la producția 
globală și marfă

— au fost depășiți cu 0,5 la 
sută. A fost îndeplinită, de a- 
semenea, sarcina de creștere a 
productivității muncii planifi
cate. Ai putea spune, aflat în 
fața acestor rezultate, că mer
sul producției se află pe un 
drum bun. „Barometrul" rit
micității — sectorul montaj
— arată însă că situația pri
mei luni a anului e departe 
de a putea fi considerată sa
tisfăcătoare. De ce ?

— Decalajul între montaj 
și prelucrare — despre care 
discutăm de atîta vreme — 
n-a existat nici în luna ianua
rie, arată maistrul ION DE
LIU. Primele subansamble și 
repere din planul lunii le-am 
primit abia pe 5 și 6 ianuarie. 
Așa că, în prima decadă, 
realizat abia 10 la sută 
planul lunii. Situația s-a 
dreptat în decada a Il-a, 
s-a înrăutățit, din nou, în
cada a IlI-a. Mă întreb : poa
te fi numită aceasta ritmici
tate ?...

în jurul nostru, aflînd că 
discutăm despre ritmicitate 
s-au strîns mai mulți munci
tori de lia montaj. Profităm 
de ocazie și organizăm o 
scurtă anchetă. Ce credeți că 
trebuie făcut pentru îmbună
tățirea ritmicității ?

— Cei de la prelucrări me
canice — își spune primul pă
rerea lăcătușul CONSTANTIN 
RIZOIU — să ne trimită pie
sele la montaj în loturi com
plete, în ordinea asamblării 
mașinilor și nu amestecate 
cum se întîmplă acum. Am să 
dau un exemplu. Echipa 
noastră montează cutia distri
buitor. Am primit axele și pi- 
nioanele la timp, dar n-am 
putut începe montajul pentru 
că nu aveam carcasă.

— Neritmicitatea poate a- 
vea cauze multe la prelucrări 
mecanice — e de părere ingi
nerul GH. PETRESCU. Am 
impresia că există o deficiență 
chiar din planificare. Dacă 
lansarea comenzilor pentru 
sectorul prelucrare s-ar face 
cu cel puțin o lună de zile 
mai înainte, ar exista condiții 
pentru asigurarea decalajului. 
Cred că în prezent lansarea se 
face în termene foarte apro
piate de cele de execuție.

Presupunerea tovarășului

inginer Petrescu corespunde 
realității. Am cercetat la sec
ția prelucrări mecanice ce de
calaj se asigură, prin planifi
care, la principalele repere. 
Și, spre surprinderea sa, șeful 
secției, inginerul Constantin 
Crăciun, a constatat că grafi
cul general asigură doiar un 
decalaj de 5 zile. Premiza ne- 
ritmicității pornește chiar de 
la planificare ; adică de la 
acel punct al .activității uzinei 
care ar trebui să fie „motorul 
ritmicității".

— Apar greutăți la montaj 
în realizarea ritmicității — 
arăta recepționerul ILIE MI- 
TRUȚ — și din cauza calită
ții unor piese livrate. Reperele 
filetate și frezate în special vin 
de la prelucrare — executate 
necorespunzător. Sîntem ne- 
voiți să folosim muncitori cu 
calificare înaltă pentru a face 
remedieri mărunte. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că piese
le filetate exterior vin neam
balate, se încarcă și descarcă 
cu lopata. Am confecționat lăzi 
speciale pentru ambalaj. De ce 
nu se folosesc pentru a se evi
ta degradarea pieselor ?

Am rugat pe șeful sectoru
lui montaj, inginerul Emil 
Surdu, să aprecieze nivelul de 
ritmicitate în luna ianuarie.

— îl consider — ne-a spus 
dînsul — foarte slab. Atâta 
vreme cît montajul lucrează 
la „zi“ cu prelucrările nu se 
poate vorbi de ritmicitate. 
Dacă ar exista mai mult inte-

Joi dimineața, s-a produs 
prima șarjă de plumb și zinc 
la noua instalație de la Uzinele 
chimico-metalurgice din Copșa 

Mică.
Noua instalație de prelucra

re a minereurilor concentrate 
plumbo-zincoase este dotată cu 
utilaje de un înalt nivel teh
nic, are un grad avansat de 
automatizare și mecanizare și 
lucrează după o tehnologie 

~__ 1 se
cele două me- 
și zinc, 

elaborare 
zincului are

modernă. în același furnal 
obțin simultan 
tale — plumb

Procesul de 
plumbului și 
funcționare continuă. Toate 
zele sint dirijate de la tablouri 
centralizate de comandă.

Noul obiectiv al industriei 
metalurgiei neferoase, cu o 
capacitate anuală de 50 000 
tone metal, a fost realizat de 
colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje pentru 
industria chimică din Brașov.

Pentru valorificarea sulfului 
obținut în instalație, în cadrul 
aceleiași uzine a fost construi
tă și pusă în funcțiune o fa
brică de acid sulfuric cu o ca
pacitate de producție de 100 000 
tone pe an.

(Agerpres)

pe prețul limitării — sau „risi
pirea" cu prețul superficiali
tății și în ultimă instanță al 
lipsei de eficiență. Nimic mai 
greșit și mai vătămător decît 
o asemenea concepție. Ea de
notă o totală necunoaștere a 
procesului dialectic de confi
gurare a unei adevărate perso
nalități, imposibilitatea de a fi 
un bun specialist fără o bogată 
și variată cultură generală. 
Numai în cadrul acesteia din 
urmă e cu putință să te „indi
vidualizezi", să depășești ano
nimatul unei viziuni „mioape", 
tehniciste, mecanice, lipsite de 
perspectivă și de relief. Înșe
lătoarea opoziție (specialist — 
om de cultură generală) se so
luționează în îmbinarea armo
nioasă, în echilibrul 
„general" și particular, 
este oare nevoie să 
interdependența și 
nea celor două sfere, în alcă
tuirea și desăvîrșirea profilu
lui unui om al timpurilor noas
tre ? Fără „axarea" fermă în
tr-o disciplină precisă, cunoș
tințele din alte domenii nu se 
pot organiza, nu se polarizea
ză, nu fac saltul de la acumu
larea cantitativă la calitate, de 
la informație Ia cultură. Tot 
așa cum fără „aluviunile" per
manente ale altor discipline, 
ale altor planuri de interes, 
fără aceste îmbogățiri și 
prospătări de substanță, 
cialistul se atroiiază, ca dezră
dăcinat, ca rupt de sol.

roblema raportului 
dintre „cultura ge
nerală" și cea de 
specialitate se pu
ne In epoca noas
tră cu mai multă 
stringență 
oricînd. 
progrese

te de către oameni 
domeniile științei și 
nici! au tăcut ca 
de cunoștințe în îiecare dis
ciplină în parte să creas
că într-atît, Incit specializa
rea să devină factorul ho- 
tărîtor al oricărei pregătiri se
rioase. Marei arii de cuprin
dere — care 11 caracterizează 
pe cărturarul vremurilor tre
cute — i-a făcut loc adîncirea 
și prospectarea unui sector mai 
restrlns, concentrarea asupra 
unor preocupări mai strict de
limitate. Definind acest proces 
de diferențiere, un franțuz spu
nea — și e numai aparent o 
butadă— : „Un specialist este 
un domn care știe din ce în ce 
mai multe lucruri, despre din 
ce în ce mai puține lucruri /“ 
Luată în acest sens, noțiunea 
de „specializare" ar putea ii 
opusă aceleia de „formare a
unei culturi generale", ba s-ar 
părea chiar că ele se exclud: 
investiția de timp, de energie, 
de pasiune în activitatea pro
fesională, te-ar face — chipu
rile — indisponibil pentru in
vestigarea altor domenii, limi
trofe sau mai îndepărtate. 
Te-ai afla deci în fața unei 
insolubile dileme, a unei du
reroase opțiuni: concentrarea, (Continuare In pag. a Il-a)

dintre 
Mai 

subliniez 
interacțiu-

...... ■

întrețin oscilațiile

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a) • O combinare armo-
„Acolo este casa noastră 1“ — Vedere de pe Podul Grant 

Foto; GR. PREPELIȚA

din sectorul II. Nu 
ședință de producție în 
practica elevilor să nu 
stituie un punct bine preci-

dincolo de
, îmbiindu-ți 

adevărată

O
• între sitpră secret 164 iile-

♦ Fregătirea profesionda sfaSă 
se răzbună: 45 de tineri

« Decalajul nu se asiguri
■

printrun avans de 4-5 ile

Ciitd unii strică și

res — și din partea noastră 
și a prelucrărilor — ritmici
tatea s-ar îmbunătăți catego
ric.

De acord cu tovarășul in
giner. Mai ales că și efortul 
montajului ar putea fi mai 
mare. La unele repere — re- 
remorcă pe un ax, subansam- 
blul buncăr pentru mașina de 
împrăștiat centrifugal, grapa 
stelată — montajul a tărăgă
nat execuția lor pînă în de
cada a Il-a și a IlI-a, deși a 
avut asigurate toate piesele 
necesare. Absențele nemoti
vate — și prin asta se expli
că, de asemenea, o altă cauză 
a neritmicității — au crescut 
în luna ianuarie nejustificat. 
Organizația U.T.C. din secto
rul montaj a acționat foarte 
slab în ce privește disciplina. 
„Cîți Tineri ,au absentat în 
luna ianuarie ?“ — l-am în
trebat pe locțiitorul secretaru
lui comitetului U.T.C. „Nu 
știu precis" — a fost răspun
sul acestuia. „Mă duc să cer 
situația de la pontaj". Ade
vărul e că nici situația de la 
pontaj nu era clară. Au lipsit 
mai mulți tineri — 10—15 — 
dar comitetul U.T.C. a aflat 
doar de unul.

Un lucru este cert: disci
plina nu se întărește prin sim
ple informații. Ea presupune 
o activitate de educație per
severentă. Cadrul acestei acti-

„Intre ringuri" (Filatura de 
lină pieptănată *— București)

Litere lipsă
într-o carte de vizită

Miniat uri Artere de „apă vie

s*
felurile, 
menghine de mină, 
de fierăstrău, dălți - 
lucesc < 
ocrotitor, 
rea. O 
de vizită" din care nu 
însemnele hărniciei, pricepe
rii și dragostei de muncă. Ea 
este cu atît mai semnificativă 
cu cît aparține celor mai ti
neri elevi ai școlii, cei din a- 
nul I, constituind, deci, totoda
tă cheia unei promisiuni cer
te de perfecționare în mese
rie pentru următorii ani de 
studiu.

Din cei 745 de elevi ai școlii, 
aproximativ 400 — anii II, III 
și IV — își desfășoară practi
ca în uzină, alături de munci
tori. (Cei din anul I se instru
iesc în atelierul-școală). Ei 
se pregătesc să devină strun
gari, lăcătuși în construcții de 
nave, montori vagoane, su
dori, sculeri matrițeri și uni
versali.

Iată-ne, așadar, printre e- 
levii acestei școli la orele de 
instruire practică în uzină.

Uzina a oferit elevilor cîmp 
larg de aplicare în practică a 
cunoștințelor însușite. Faptul 
că aici se lucrează pe două 
profile diferite — construcția 
de nave și construcția de va
goane — a înlesnit efectuarea 
tuturor operațiilor prevăd ; 
zute în programa' de practică, 
în special meseriilor de su- • lucru. Muncitorii îi lasă cu 

I dor, sculer, lăcătuș construe- încredere să lucreze pe mași-

coala profesională 
de pe lingă Uzina 
mecanică din Tur- 
nu Severin. De 
cum îi treci pra
gul, în hol, te în
tâmpină o vitrină 
frumos amenaja
tă. Clești de toate 

broaște de sertar, 
de mină, cadre 

- stră- 
geamul 

privi- 
„carte 

lipsesc

ții de nave. Muncitori cu ex
periență în muncă îi ajută pe 
ucenici să deprindă cit mai 
bine meseria, s-o stăpînească.

— Mă doare inima cînd văd 
cîteodată că un muncitor nu 
se ocupă cum trebuie de u- 
cenicul pe care-1 are în gri
jă, ne mărturisește maistrul 
NICOLAE CIOABĂ, șeful sec
ției mecanică prelucrătoare 

avem 
care 
con-

însemnelor 
dragos- 
„cartea 
este u-

anului
pe

nă operații din ce în ce mai 
dificile. Altfel, degeaba toate 
explicațiile teoretice asupra 
piesei ce se lucrează, dacă ele
vul nu contribuie direct la 
realizarea ei.

Dar strălucirea
hărniciei, priceperii și 
tei de muncă de pe 
de vizită" a meseriei 
neori estompată.

Este știut că elevii
II fac practică în uzină 
lingă un muncitor cu care u- 
zina are încheiat un contract. 
Nu întotdeauna acești munci
tori se ocupă cu atenție de 
buna pregătire a ucenicului. 
In alte cazuri, atunci cînd 
îl lasă să lucreze pe ma
șină, nu-i explică elevului ce 
are de făcut, rostul piesei 
respective în utilajul pentru 
care este confecționată, nu-l 
ajută să cunoască desenul 
tehnic. L-am întrebat, de pil
dă, pe elevul Ciobănică Ion 
din anul II, strungari, ce rost 
are roata dințată la care lu
cra. Ne-a mărturisit sincer că 
habar n-are. Muncitorul îi 
spusese ce operatiție are de 
făcut și atît. Aceasta, pentru 
că mulți muncitori nu cunosc 
nimic în legătură cu pro
grama de practică a elevi
lor, ce operații trebuie să înve
țe aceștia, în concordanță cu 
cunoștințele lor teoretice — 
deși această programă a fost 
difuzată de către școală 
fiecare secție.

Colectivul de îndrumare 
control a practicii — deși 
parcurgerea multor planuri de 
control reiese că se ocupă cu 
grijă și competență de instrui-

nioasă: învățămînf teo
retic — deprinderi prac
tice • „Știu să lucrez 
pe toate mașinile!" • 
Ceva despre pedagogie 
• Brigada de elevi — 

o posibilitate reală

diții, irigațiile nu constituie nici
decum o noutate. Atît din rîul 
Mureș cit și din canalul artificial 
Matca, creat anume în acest scop, 
din puțuri special amenajate 
(numai în cooperativa Flacăra 
există pînă acum 11 puțuri cu 
un bogat debit de apă) — cît și 
din pînzele freatice, pompele 
special executate și instalate de 
D.R.G.A. Mureș — Banat au ex
tras și „pus în circulație" sute, 
mii de metri cubi de apă, care 
au făcut să crească înzecit can
titatea și calitatea recoltei, 
mai în sectorul cooperatist,
anul 1965, de pildă, pe 1100 
ha.

In acest an, 1966, alte 33 coo-

N-au trecut mulți ani de cînd 
țăranii muncesc în comun 
acum aproape că nu există 
singură cooperativă agricolă 
producție în care, dezbătînd 
adunările generale proiectele 
statut, măsurile pline de ' , 
lepciune gospodărească luate de 
partid, de statul nostru socialist, 
pentru ridicarea continuă a ni
velului agriculturii, pentru dez
voltarea unei agriculturi inten
sive — să nu se fi discutat cu 
aprindere și pricepere problema 
intensificării irigațiilor la toate 
culturile!

Am străbătut drumurile dintre 
cîteva sate de pe cuprinsul ra
ionului Arad... Aici, ca și în 
multe alte locuri unde agricul-, 
tura, în special culturile, de cîmp, 
se bucură de vechi și bune tfa- perative și-au anunțat planurile

?» 
o 

de 
în 
de 

înțe-

nu- 
în

de a iriga încă 781 ha — și tre
buie precizat că în executarea 
acestor lucrări esențialul cuvînt 
l-au avut de spus tinerii coope
ratori, uteciștii. Nu pretutindeni 
mijloacele mecanizate de lucru 
au putut fi introduse pe o scară 
largă. Organizațiile U.T.C. din 
cooperativele Victoria, 7 Noiem
brie, Dorobanți, Fîntina, Curtici 
și altele au mobilizat pe toți ti
nerii care nu erau angrenați în 
alte munci, la lucrările de 
tindere a irigațiilor.

Lucrările de extindere a 
gațiilor vor continua în ritm 
mai sporit, an de an, ținînd . 
ma de necesități, de particulari
tățile terenului din acest raion, 
iar la sfîrșitul cincinalului, față

ex-

iri-
. tot
sea-

de anul în curs, suprafața 
mînturilor irigate va crește 
încă 3485 ha, dintre care — 
turilor de cîmp le vor fi desti
nate 2917 ha, legumicultura 552 
ha — restul fiind preconizate 
pentru orezării, în special pentru 
acelea de la cooperativa agricolă 
Nădlag.

In general loturile care au fost 
și vor fi supuse în continuare 
lucrărilor de irigații sint cele 
unde s-au observat mai adesea 
„persecuțiile“ la care le-au su
pus evoluțiile umidității atmosfe
rice, acele loturi care sint situate 
la depărtări apreciabile de sur
sele permanente și bogate de 
apă.

PAVEL AIOANEI

I
I
I
I
i
I

zat. Muncitorii secției sint in- 
struiți în mod deosebit 
sarcinile ce le 
buna pregătire

— ...Pentru 
în discuție și 
stru GHEORGHE POPESCU, 
așa îi vom avea mîine alături 
de noi, la muncă. Și ceea 
ce cred că are o deose
bită importantă aici este 
faptul că elevilor li se dă de

cu 
revin pentru 
a elevilor.
că, intervine 
tovarășul mai-

în

Și 
din

ION ANDREIȚĂ
»

(Continuare în pag. a U-a)
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„Indicatorul^ principal:

EFICACITATEA

Lucrările comisiei pentru cultură 

și invățămint a MJLN.
în ziua de 10 februarie, Co

misia pentru cultură și învă- 
țămînt a Marii Adunări Na
ționale s-a întrunit în ședință 
de lucru spre a examina pro
iectul de decret privind mo
dificarea structurii Ministe
rului învățămîntului, în legă
tură cu crearea unei direcții 
generale pentru activitatea 
educativă și problemele so
ciale studențești.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, președintele comisiei. 
Acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, a prezentat o 
expunere asupra proiectului 
de decret și a răspuns la în
trebările deputaților.

în urma discuțiilor care au 
avut loc, comisia a avizat fa
vorabil proiectul de decret și 
a înaintat avizul său Consi
liului de Stat.

INF ORMATII
Sărbătorirea acad. Eugen Macovschi

rin organizarea celor 34 cicluri de conferințe la 
sate, Comitetul raional Sf. Gheorghe al U.T.C. și-a 
propus să facă mai temeinic cunoscute în rîn
dul tineretului sătesc documentele Congresului 
al IX-lea al P.C.R., să explice problemele de 
bază ale politicii partidului, să facă cunoscut 
tinerilor mărețul program elaborat de Congres 
pentru continuarea pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a construcției socia

lismului in patria noastră. Aceste conferințe, conform pla
nului întocmit, sînt audiate de peste 1500 de tineri de la 
sate. Pînă în prezent, după datele existente la comitetul 
raional al U.T.C., în majoritatea organizațiilor U.T.C. care 
și-au prevăzut această formă de invățămint politic, s-au 
ținut 3—4 conferințe. Desigur, aceste statistici au o anumită 
valoare, exprimind amploarea pe care a luat-o propaganda 
prin conferințe ; dar pentru a avea un tablou cît de cît 
complet și real trebuie să facem apel și la alți „indicatori" : 
competența și cunoștințele celor ce țin aceste conferințe, 
calitatea expunerilor, interesul de care s-au bucurat în rîn
dul tinerilor.

„Am avut în vedere — ne 
spune tovarășul Ilie Babin, se
cretar al comitetului raional 
al U.T.C. cu probleme de propa
gandă — mai multe modalități: 
expunerea temelor alese de 
tineri sub formă de conferin
țe, simpozioane, întrebări și 
răspunsuri, „călătorii pe har
tă" etc. Ne-am propus, în mă
sura posibilităților, să atragem 
oameni competenți, activiști 
de partid și de stat, cadre di
dactice, specialiști din agricul
tură care să tină expuneri".

Aceste intenții, după cum 
vom vedea din exemplul cî- 
torva organizații ale U.T.C., au 
fost insă numai partial reali
zate.

La cooperativa agricolă din 
Hălchiu, prima temă din ca
drul ciclului de conferințe, in
titulată „Bilanțul marilor în
făptuiri obținute de poporul 
nostru sub conducerea P.C.R." 
a fost ținută sub formă de 
simpozion, în cadrul căruia au 
luat cuvîntul Ilie Babin, secre
tar al comitetului raional 
al U.T.C., aflat în deplasare în 
această comună, și profesorul 
de geografie, F. Iurgen. Cei 34 
de tineri prezenți în sală au 
ascultat cu interes expunerile, 
urmărind pe hartă localitățile 
unde în anii șesenalului au 
fost înălțate mari combinate, 
centrale electrice, fabrici și 
uzine. în cadrul simpozionu
lui s-a explicat, pe baza unor 
exemple concludente, justețea 
politicii de industrializare a 
țării, promovată de partidul 
nostru, rolul industriei în me
canizarea și chimizarea agri
culturii.

Este interesantă și experien
ța organizației U.T.C. din coo
perativa agricolă din Crisbav. 
Aici, de pildă, conferința des
pre dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii a 
fost ținută de inginerul agro
nom Carol Kiss, care a vorbit 
tinerilor despre perspectivele 
de dezvoltare și modernizare 
a agriculturii în lumina Direc
tivelor Congresului al IX-lea 
și a hotărîrilor plenarei din

noiembrie a C.C. al P.C.R., des
pre posibilitățile existente în 
cooperativa din Crisbav — 
prin extinderea mecanizării și 
chimizării — pentru sporirea 
producției' vegetale și animale, 
accentuînd că o agricultură 
modernă nu poate fi concepută 
fără cadre de agricultori, zoo- 
tehniști, mecanizatori cu o te
meinică pregătire profesională ; 
este pozitiv și faptul că el s-a

Din experiența

Comitetului raional

U. T. C. Sf. Gheorghe 

în organizarea 

ciclurilor 

de conferințe 

la sate

referit și la activitatea unor 
tineri cooperatori din brigăzile 
de cîmp și din zootehnie, la 
ajutorul ce-1 așteaptă coopera
tiva din partea organizației 
U.T.C. în comuna Bobîrlău, ti
nerii au avut o întâlnire cu pre
ședintele sfatului popular comu
nal, Marin Gheorghe, care, du
pă ce a vorbit despre prevede
rile Constituției, a răspuns la 
întrebările puse de tineri pri
vind cunoașterea legilor sta
tului nostru. Aceste expuneri, 
ținute îndeobște liber, de oa
meni competenți, cu experien
ță, au fost ascultate cu interes 
de tineri.

Unele organizații ale U.T.C-., 
neînțelegînd caracterul specific 
al propagandei prin conferințe, 
au „rezolvat" problema în mod 
simplist, superficial. De pildă, 
în cooperativa agricolă din co
muna Bățanii Mari, unde in 
cadrul brigăzii a IlI-a din sa-

tul Bătanii Mici, s-a organizat 
un ciclu de conferințe, organi
zația U.T.C. a încredințat ți
nerea acestor conferințe învă
țătorului Antal Laszlo. Dece ? 
Nu puteau fi solicitați și alți 
conferențiari —■ din rîndul ca
drelor didactice, al specialiști
lor din agricultură ? Este clar 
că organizația U.T.C. n-a folo
sit toate posibilitățile existen
te. Pînă în prezent, tovarășul 
Antal a ținut 4 conferințe. Dar 
cum ? Netinînd seama de te
mele stabilite anterior, el a 
citit în fata tinerilor cele no
tate, în pripă, in caietul său 
de studiu individual (de la în- 
vățămintul ideologic al cadre
lor didactice). Chiar și confe
rința despre dezvoltarea inten
sivă și multilaterală a agricul
turii, care putea fi încredința
tă, de pildă, inginerului agro
nom din cooperativă, a fost ți
nută tot de tovarășul Antal. 
Firește, el n-a putut da cele 
mai competente răspunsuri la 
întrebările puse de tineri, iar 
despre problemele specifice ale 
cooperativei din Bătanii Mari 
nu a vorbit fiindcă, după cum 
ne-a declarat, „n-a avut timp 
să se documenteze".

Unele organizații ale U.T.C. 
„așteaptă" de la comitetul ra
ional al U.T.C. conferințe „gata 
făcute", care apoi să fie „ți
nute" in fata tinerilor. La gos
podăria de stat din Prejmer, 
de exemplu, s-a ținut o sin
gură conferință (despre Uniu
nea Tineretului Comunist) tri
misă de comitetul raional al 
U.T.C., după care nu s-a mai 
ținut nici o expunere, pe mo
tiv că... n-au primit alte con
ferințe de la comitetul raio
nal. O asemenea mentalitate 
care, in esență lipsește propa
ganda prin conferințe de ca
racterul său viu, combativ, va
riat și eficace, a putut să-și 
facă loc in unele organizații 
U.T.C. datorită faptului că ele 
nu au fost suficient îndruma
te să folosească posibilitățile 
locale, să atragă în această 
muncă oamenii cei mai com
petent, capabili să țină expu
neri bogate în conținut, care 
să fie ascultate cu interes. în 
organizațiile U.T.C. unde sînt 
mai puține posibilități, comi
tetul raional al U.T.G. ar putea 
să trimită conferențiari și lec
tori.

în raion sînt mari posibilități 
privind selecționarea, ou spriji
nul cabinetului raional de par
tid, al unor conferențiari com
petent care să tină expuneri 
pentru tinerii de la sate. Comi
tetul raional al U.T.C., generali- 
zînd tot ce e pozitiv in expe
riența organizațiilor U.T.C., tre
buie să dea un ajutor mai con
cret, nemijlocit în desfășurarea 
propagandei prin conferințe la 
sate.

ȘT. NECANIȚCHI

In plin efort în dificila probă 
alpină

9 în prima zi a turneului inter
national de volei (masculin) de la 
Paris, echipa Știința Galați a în
vins formația Racing Club cu sco
rul de 3—0 (15—6, 15—4, 15—6).

Aseară, echipa Știința Galați a 
învins cu scorul de 3—1 (13—15; 
15—7; 15—6; 15—11) selecționata 
de tineret a Franței.

9 Universiada Albă a conti
nuat la Torino cu desfășurarea 
meciurilor din cadrul turneului fi
nal al competiției de hochei pe 
gheață. Echipă U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 9—6 (6—1; 0—0; 
3—5) echipa României. Astăzi 
echipa română joacă în compa
nia echipei Canadei.

Au început' întrecerile de pati
naj artistic. în proba de perechi 
după desfășurarea exercițiilor im
puse conduce cuplul Tarasova— 
Proskurin (U.R.S.S.) cu 53,6 punc
te. Letiția Păcurariu — Radu Io
nian (România) se află pe locul 5 
cu 45,7 puncte.

• Cei mai valoroși atleți juniori 
din întreaga țară vor lua startul, 
sîmbătă și duminică, în concursul 
republican de sală. întrecerea se 
va desfășura în sala Floreasca II 
din Capitală, după următorul pro
gram : sîmbătă de la ora 16, iar 
duminică de la ora 9.

• între 17 și 20 februarie, la 
Budapesta se va desfășura con.* * 
cursul speranțelor olimpice la seri*  
mă, competiție care va reuni th 
neri scrimeri din Polonia, Roma*  
nia, Iugoslavia, U.R.S.S., R. D. Ger
mană și Ungaria. Tot la Budapes
ta, în zilele de 26 și 27 februarie, 
va avea loc triunghiularul de 
spadă între echipele Franței, Ita
liei și Ungariei.

ultima cauză : tineri care nu-și 
realizează norma și care nu 
respectă tehnologia. Problema 
este în aparență simplă. Ei 
trebuie ajutați, cunoștințele 
lor profesionale trebuie îmbo
gățite. Aceasta este și păre
rea tovarășilor maiștri și a 
tovarășilor din conducerea 
secției și a uzinei. Cu toate 
astea — practic nu s-a mișcat 
un deget.

în perfecționarea calificării 
profesionale, în adaptarea ei 
continuă la cerințele de pro
ducție, orice tărăgănare are, 
după cum se vede, urmări se
rioase asupra procesului de 
producție.

★
Asigurarea ritmicității este 

o cerință permanentă a pro
ducției moderne. Uzina de 
mașini agricole din Craiova 
are, după cum am văzut, 
multe posibilități prin care 
să acționeze pentru îmbună
tățirea ritimicității. Ceea ce i 
se cere uzinei e să asigure 
punerea lor în valoare cu mai 
multă operativitate. în două 
direcții — îmbunătățirea a- 
provizionării și crearea unor 
condiții bune pentru finisarea 
produselor (montajul nu are 
secții de vopsit, această ope
rație efectuîndu-se și acum 
în aer liber) uzina are nevoie 
și de ajutorul forului tutelar. 
Barometrul ritmicității indică, 
după prima lună a acestui an 
„timp nefavorabil". Ar putea 
— și chiar într-un timp foarte 
scurt — să jndice rezultate 
bune pe toată linia. Așteptăm 
acest moment. II vom consemn 
ne la vreme»

(Agerpres)

In cadrul unei reu
niuni, care a avut loc 
joi seara, la Casa oa
menilor de știință din 
Capitală, Prezidiul A- 
cademiei a sărbătorit, 
pe acad. Eugen Ma
covschi, cu prilejul 
împlinirii vârstei de 60 
de ani,

Felicitărilor trans
mise de acad. Emil 
Pop, președintele sec
ției de științe biologi
ce și membru al Prezi
diului Academiei, și 
de ceilalți partici- 
panți la reuniune,

le-a răspuns săr
bătoritul. El a expri
mat mulțumiri pentru 
cinstirea acordată și 
hotărîrea de a-și con
sacra și în viitor acti
vitatea pentru progre
sul științei în țara 
noastră.

Sosirea delegației Uniunii

Studenților din R. S. F. Iugoslavia
Ieri dimineață a sosit în 

Capitală o delegație -a Uniunii 
Studenților din R.S.F. Iugo
slavia condusă de tovarășul 
Sasa Mikic, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Iugo
slav și președinte al Uniunii 
Studenților din R.S.F. 
slavia, care va face o 
în țara noastră.

La sosire, în Gara de 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășul Mircea Angelescu, 
secretar al C.C. al U.T.C. și

Iugo- 
vizită

Nord,

președinte al Consiliului 
U.A.S.R., de membri ai Comi
tetului Executiv al U.A.S.R.

în aceeași zi, la prînz, dele
gația a fost primită la Comi
tetul Executiv al U.A.S.R. de 
către tovarășul Mircea Ange- 
lescu. La discuții, care s-tau 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au fost 
de față tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., membri ,ai Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R.

Elevii anului I al Grupului școlar forestier din Tg. Jiu ailă de pe acum 
viitoarei lor activități este calitatea produse lor. Maistrul instructor 

arată cum trebuie inlătu râie defectele furnirului

că obiectivul nr. î al 
Constantin Guran le

Foto: AGERPRES

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul U.R.S.S.

la București
La 10 februarie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste la București, Alexandr Vasi- 
lievici Basov, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

în cuvântarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste a 
subliniat că popoarele sovietic și 
român sînt unite prin legături de 
trainică prietenie, care s-au ci
mentat prin sîngele vărsat în 
lupta împotriva dușmanului co
mun ; prietenia dintre cele două 
popoare se bazează pe ideologia 
comună marxist-leninistă, pe înal
tele principii ale internaționalis
mului proletar și pe unitatea țe
lurilor în lupta pentru socialism 
și comunism.

în continuare, ambasadorul 
U.R.S.S. a remarcat că relațiile 
de prietenie frățească și colabo
rare tovărășească dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România, dintre popoarele celor 
două țări, au cunoscut o dezvol
tare continuă.

Ambasadorul a arătat că oa
menii sovietici se bucură în mod 
sincer de succesele remarcabile 
dobîndite de oamenii muncii din 
România frățească, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
în construcția socialismului. „A- 
ceste cuceriri istorice — a 
subliniat ambasadorul sovie
tic — și-au găsit o reflec
tare clară în hotăririle Congre
sului ai IX-lea al Partidului Co
munist Român și în noua Con
stituție a Republicii Socialiste 
România".

în numele Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., al 
guvernului și al întregului popor 
sovietic, ambasadorul a transmis 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, guvernului și poporului 
frate român cele mai cordiale sa
lutări și urări de noi succese în 
opera de desăvîrșire a construirii 
socialismului.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru aprecierile și 
bunele urări adresate poporului

român și a rugat pe ambasado
rul U.R.S.S. să transmită Comi
tetului Central al P.C.U.S., Pre
zidiului Sovietului Suprem, Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
întregului popor sovietic urări to
vărășești de noi și mari succese în 
activitatea lor rodnică pentru 
continua dezvoltare și înflorire a 
Uniunii Sovietice.

Președintele Consiliului de Stat 
a subliniat că prietenia trainică 
și colaborarea frățească dintre 
cele două țări și popoare, cimen
tate în lupta comună pentru zdro
birea fascismului, se întăresc și 
se dezvoltă continuu pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, 
servind intereselor ambelor po
poare, întăririi unității și coeziu
nii țărilor socialiste, cauzei so
cialismului și progresului ome
nirii.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a arătat că poporul român se 
bucură din toată inima de marile 
succese pe care poporul sovietic 
le obține sub conducerea Parti
dului său Comunist în dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a 
comunismului, a științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, întîm- 
pinind cu entuziasm cel de-al 
XXIII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasa
dorului U.R.S.S. succese în înde
plinirea sarcinilor ce i-au fost 
încredințate, asigurîndu-1 că se 
va bucura de tot sprijinul și aju
torul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a avut o convorbi
re cordială cu ambasadorul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, Alexandr Vasilievici 
Basov.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Grigore, 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Comeliu Mănescu, mi- 
nistrul afacerilor externe.

Ambasadorul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste a fost 
însoțit de membrii Ambasadei.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
TOM JONES

rulează Ia Patria (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
19; 21,30), Flamura (orele 

• 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
DEPĂȘIREA — Completare
— Și acum puțină gimnastică

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21,15), Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fes
tival (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15).

ȘAH LA REGE — Completare
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Victo
ria (orele 10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,30).

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna 

rulează Ia Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

STEAUA BALETULUI — 
Completare — Cucerirea 
timpului

rulează la București (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;
21), Grivita (orele 10; 12;
14.30; 16,30; 18,30; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

CE S-A ÎNTIMPLAT CU 
BABY JANE

rulează la Capitol (orele 
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21), 
Melodia (orele 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21).

CRIMINALUL IN VACANȚĂ
rulează Ia Arta (orele 10;

12,30; 15; 17,30; 20 -<■ Com
pletare — Redați-ne viața), 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 18,30; 20,30 — 
completare Nomazii).

PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele serii

rulează la Central (orele 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45), 
Flacăra (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

EXPRESUL PARIS-MUN- 
CHEN — Completare — O vî- 
nătoare neobișnuită

rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (orele 9,30—15 în 
continuare 17; 19; 21 —
Completare — Cuceririle 
timpului).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval 

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

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

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,45; 16,15; 19,45;
21,15 — program pentru
copii — ora 16).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează ia Giulești (orele 
10,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — Completare — Soma
lia, republică la ecuator 

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— Completare — Compozi
torul Aram Haciaturian).

FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită

rulează la Buzești (orele 11; 
15; 17,30; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).'

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Cosmos (orele 
14; 16; 18; 20).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21.15) , Volga (orele 9.30;
11,45; 14; 16,15; 18.45;
21.15) .

COLINA
rulează la Unirea (orele 16:
18,15; 20.30).

VIZITA — cinemascop
rulează Ia Tomis (orele 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18.15;
20,30). Floreasca (orele 
9,30: 11.45; 14i 16.15 18 30;
20.45)

TATĂL SOLDATULUI - ci
nemascop — Completare — 
Sport nr. 6 — 1965

rulează ta Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop — Com
pletare — Ajutor, mă înec!

rulează la Munca (orele 
10,30; 14; 16,15; 18.30;
20.45) .

ȘAȘA — Completare — A 
început cu o lupă

rulează la Colentina (orele 
15,30: 17,45; 20).

Litere lipsă 

intr-o carte 

de vizită
(Urmare din pag. I) 

rea elevilor — nu s-a oprit 
întotdeauna asupra cercetării 
profunde și detaliate a pro
blemelor urmărite.

O posibilitate reală de in
struire practică temeinică a 
elevilor o constituie formarea 
brigăzilor de elevi la meseri
ile unde se poate lucra gru
pat. în astfel de brigăzi li 
s-ar putea asigura elevilor o 
pregătire gradată, pe operații, 
în conformitate cu progra
ma de practică. Totodată, ei 
ar fi mult mai bine îndrumați 
de maistrul-instructor care, 
scos din producție, s-ar pu
tea ocupa în exclusivitate de 
instruirea lor. Conducerea 
școlii ne relata că a făcut cu 
mult timp in urmă această su
gestie uzinei, dar că de atunci 
propunerea a rămas... în stu
diu. Am discutat, această for
mulă de practică cu cîțiva 
maiștri și ingineri. Iată pă
rerea lor :

CONSTANTIN ISIDOR, 
maistru de schimb în secția 
I mecanică, sectorul III. „O 
dificultate ar fi mașinile, 
în momentul de fată aș 
putea asigura, însă, trei ma- 
șjni pe care să lucre- 
ze elevii șl cred că dacă con- 
djșperea țt?inei s-ar ocupa mai 
îndeaproape, nwmarisl aces

tor mașini ar putea crește. 
S-ar putea constitui, astfel, 
două brigăzi de elevi care să 
lucreze în schimb, de dimi
neață și după-amiază. Elevii 
știu meserie și sînt convins 
că mașinile și-ar face planul".

Ing. ALEXANDRU CĂ- 
PRARU, șeful sectorului 
III : „Pot asigura elevi
lor lăcătuși de anul II — 31 
la număr, pe care i-am con
stitui în două brigăzi — un 
atelier de confecții în cadrul 
secției III montaj. Muncă 
pentru posibilitățile lor avem 
suficientă : construirea de 
suporți de felinar, cutii de eti
chete, trepte de scări — toate, 
necesare producției. Le-aș în
lesni, apoi, trecerea la mon
taj, unde să asambleze tot ei 
lucrările executate. Sînt gata 
să scot din producție doi 
maiștri-instructori, din cei 
mai buni tehnicieni ai noș
tri".

Ne surprinde înțelegerea, 
interesul cu care aceste c.adre 
ale uzinei întîmpină propune
rea, față de timpul cît a tre
buit să stea „în studiu". Lă
murirea o primim din partea 
tovarășului GHEORGHE CIO
CHINĂ, director adjunct 
al uzinei . „Circa 70 la 
sută din muncitorii uzi
nei provin din această școală 
profesională, așa că este u- 
șor de înțeles faptul că ne-am 
preocupat totdeauna de buna 
pregătire a elevilor. în ședin
țele săptămînale, pe care con
ducerea uzinei le are cu șefii 
de sectoare, aim discutat ade
seori acest aspect. E drept, 
în legătură cu brigăzile de 
practică s-au cam tărăgănat 

lucrurile. Există, însă, posibi
lități de închegare a lor și vom 
trece neîntîrziat la realizarea 
acestui deziderat. Totodată 
vom numi maiștri-instruc
tori (dintre cei mai buni 
maiștri și muncitori, scoși din 
producție) care să se ocupe 
nu numai de aceste brigăzi, 
ci și de ceilalți elevi care fac 
practica în uzină ; mă refer 
la cei care se instruiesc pe 
lîngă un muncitor".

Așadar, condiții de îmbună
tățire a practicii există. Ră- 
mîne numai ca ele să fie fo
losite cît mai eficient — și e- 
vident cît mai repede — pen
tru ca viitorii muncitori să 
fie pregătiți la înălțimea sar
cinilor ce-i așteaptă. Numai 
în acest fel, „cartea de vizi
tă" a meseriei tși va recăpăta 

strălucirea necesară, îmbogă- 
țindu-se cu sclipiri și frumu
seți noi.

Coordonatele culturii
(Urmare din pag. I)

E de la sine înțeles că aces
te interferențe, aceste mutații 
reciproce, nu se produc în 
mod vizibil, perceptibil imediat 
ca intr-un proces chimic, ci — 
să mi se ierte referința neștiin- 
(iîică — printr-o lentă și sub
tilă alchimie, fără „precipitări" 
spectaculoase, fără etape și 
faze pe care să le poți înregis
tra și ține în evidență...

Metodă, răbdare, perseveren
ță, temeinicie — iată cheia reu
șitei, pe acest fărîtn, ca pe ori
care altcri. Sau, conoretrzînd'i 

buna gospodărire a timpului, 
diminuarea și apoi eliminarea 
timpilor morți, dobindirea cri
teriilor de selecție, de ierarhi
zare a valorilor, de detectare 
a esențialului, fructificarea 
„achizițiilor" prin sistematiza
rea lor. Si o lecuță de... gene
rozitate : emanciparea de ob
sesia meschină a dobindirilor 
nemijlocit și imediat converti
bile in „util", in „practic" pen
tru specialitate 1

Ceea ce trebuie însă combă
tut cu strășnicie este „spoiala", 
„aliatul in treabă", așa-zisa 
„cultură" făcută... după ure
che, ceea ce numeam într-un 
articol recent snobismul „uni
versalității", pretenția absurdă 
de a te crede — sau a voi să 
treci — drept un „specialist in 
toate domeniile".

Am primit și cu acest prilej 
o seamă de scrisori de la citi
torii ziarului, fie prin redacție, 
fie pe adresa mea. Lucrul mă 
bucură. De aceea scriu — și) 
luările de poziție (acorduri, 
delimitări, rezerve) îmi dove
desc că am atins un punct, 
dacă nu nevralgic, cel pufin 
sensibil al preocupărilor oame
nilor.

Intre altele, un grtțp de ti
neri studenți sau elevi (jude
cind după foaia de caiet dic
tando) îmi scrie de la Brașov : 
„Dacă admitem definiția cul
turii generale ca fiind „ceea 
ce îți rămine după ce ai uitat 
totul"... nu vi se pare că se 
poate pune un semn de egali
tate între cultura generală și 
snobism ?... Și un snob reține 
numai anumite generalități re
feritoare la diverse discipline. 
De asemenea, ne vf se pare că 

semnul egal se poate pune și 
intre noțiunile de om multila
teral dezvoltat și un snob ? 
Care e diferența dintre un om 
cult și unul snob ? Nu ne re
ferim la modul lor de compor
tament ci la volumul de cu
noștințe de care dispun la un 
moment dat". Răspund cu toa
tă seriozitatea: Nu, nu mi se 
pare. „A rămine cu ceva, după 
ce ai uitat totul" înseamnă a 
ii păstrat esența, a ii pătruns 
pînă la ea — or, snobul nu 
are cum să „uite" ce n-a știut 
niciodată. El se menține la pe
riferia disciplinelor, acolo unde 
nu se ailă „generalitățile" ci 
tocmai cazurile particulare, 
care nu merită să fie memo
rate 1 Nu, nu mi se pare, de 
asemenea, că se poate pune 
semnul egal intre noțiunile de 
om multilateral dezvoltat și 
un snob I Snobul e ...unilateral 
dezvoltat în incapacitatea iui 
— și in lipsa lui de efort — 
de a-și forma o cultură gene
rală. „Volumul" cunoștințelor? 
Păi, tocmai in asta constă de
osebirea intre omul cult și snob. 
La snob se poate vorbi mai au
rind de volumul... lipsei lui 
de cunoștințe, de inconsisten
ta acestora, de mistificarea pe 
care o încearcă pentru a-și 
masca ignoranța or, pseudo- 
doctismul, cu flecăreli... Pină la 
urmă deosebirea intre snob și 
omul cult e aceea dintre cele 
două boloboace ale fabulei. 
„Volumul" lor e aparent ace
lași dar... comportamentul, cum 
scriu corespondenții mei, le dă 
realitatea pe țață ; cel gol face 
un zgomot infernal la fiecare 
hurducătură... Cel plin își păs
trează cumpătul.

„Timpii morți" 

întrețin oscilațiile 

ritmicității

(Urmare din pag. Ij

vități să fie cît mai larg : dis
cuții individuale cu fiecare tî- 
năr, discuții pe brigăzi, în 
adunările generale U.T.C., a- 
nalize pe secții etc. Cu cît 
opinia colectivă acționează 
mai exigent, cu atît cei indis- 
ciplinați se îndreaptă mai re
pede.

Criticile și autocriticile 
montajului le cunoaștem. Să 
vedem ce spun cei de la pre
lucrări mecanice.

— E adevărat — ne spune 
șeful sectorului montaj — rit
micitatea lunii ianuarie a fost 
slabă. Nu ne-am realizat pla
nul în nici o decadă. Asta 
spune totul.

— Cunoașteți cauzele care 
împiedică realizarea ritmici
tății ?

— Să le luăm în ordine — 
e de părere șeful secției. 1) — 
absențele nemotivate. In luna 
ianuarie s-au ridicat la 164 zile- 
om; 2) Volum mare de „timpi 
morți" pe parcursul zilei de 
muncă. Avem muncitori, în 
special tineri, care nu încep 
niciodată lucrul la ora 7. —
3) randament scăzut din par
tea unor tineri; există în sec
tor 40—45 tineri care nu-și 
realizează normele; 4) volu

mul mare de remanieri și re
buturi datorat, în principal, 
cauzelor de mai sus.

Cauzele se cunosc, după 
cum se vede, foarte bine. Să le 
luăm pe rînd și să vedem ce 
s-a făcut pentru eliminarea 
lor. Absențele nemotivate. Am 
discutat cu doi maiștri — Va
sile Cîrstoiu și Ion Cnizel. 
Amîndoi consideră disciplina 
ca „bună". Iată-ne în fata 
unei dileme. într-o lună de 
zile, într-o secție cu 500 mun
citori, lipsesc 164, și maiștrii 
consideră aceasta ca un lucru 
normal. Nu cumva tocmai a- 
ceastă „îngăduință" este fac
torul care alimentează atitu
dinea de indisciplină a unor 
tineri ? Părerea noastră este 
că da.

Observațiile făcute cu pri
vire la lactivitatea organizației 
U.T.C. de la montaj sînt per
fect valabile și aici. Faptul 
are însă o explicație : comite
tul U.T.C. pe uzină nu a acor
dat atenția cuvenită acestei 
probleme (pentru că. de fapt, 
nici aici nu se cunoaște situa
ția zilnică a absentelor) și de 
aceea organizațiile U.T.C. tra
tează „în general" problemele 
disciplinei în producție. înce
perea lucrului cu o întîrziere 
de 10—15 minute a devenit 
pentru unii muncitori aproa
pe obișnuință. Explicația este 
aceeași ca și în cazul absențe
lor nemotivate : exigența scă
zută față de aceste abateri 
din partea maiștrilor, șefilor 
de brigadă, grupelor sindicale 
și organizației U7T.G. Și în fine,
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cesului de învățămînt. Aceștia I 

să fie totodată principalii coor
donatori ai cercetărilor efec
tuate de studenți — indepen
dent sau în cadrul colective
lor de cercetare ale cadrelor 
didactice.

în sfîrșit, consider necesar 
să se meargă pînă la stimula
rea concretă a studenților care 
efectuează o muncă de cerce
tare științifică, dîndu-se pentru 
aceasta o notă care să 
pondere în stabilirea 
generale a absolventului, 
orice caz, la repartizarea 
producție, contribuția științifi
că, a fiecărui student în cadrul 
cercurilor științifice trebuie a- 
nalizată atent și cu multă răs
pundere.

aibă 
mediei 

în 
în

N
ecesitatea cer-
cetării științi-
fice în timpul
studenției este
dovedită de
practică, de ex-
periență. Spe-
cialistul de

să fie înarmatmîine trebuie 
nu numai cu cunoștințe, ci 
cu metode de cercetare. ' 
bufe să înarmăm studenții 
o metodă creatoare de gîndire, 
în așa fel incit cunoștințele de 
bază, minimale să le fie sufi
ciente pentru a judeca și re
zolva concret, creator, toate 
problemele producției! O ini
țiere în cercetare este necesară 
chiar de pe băncile facultății.

Cum ar putea fi stimulată 
activitatea de cercetare știin
țifică a studenților ? înainte de 
a da un răspuns, nu putem să 
nu recunoaștem lipsurile ca
racteristice existente în activi
tatea cercurilor științifice stu
dențești. Se muncește in asalt, 
doar cu prilejul sesiunilor 
comunicări, in loc să se 
fășoare o cercetare 
eșalonată metodic pe 
Nici cadrele didactice, nici a- 
sociațiiie studențești, n-au reu
șit să-i antreneze pe studenți 
la o activitate continuă. Dato
rită acestui fapt, contribuția 
îndrumătorilor la elaborarea 
lucrărilor de cerc este mare și 
cercetarea nu-și atinge scopul 
ei formativ. Pentru a antrena 
în cercetarea științifică un nu
măr cît mai mare de studenți, 
catedrele de specialitate și or-, 
ganizațiile de tineret 
să-și intensifice, 
neze mai eficace 
cative.

Inițierea unui 
de studenți în 
cercetării științifice presupune 
însă și o dezvoltare corespun
zătoare a bazei materiale din 
institutele de învățămifit su
perior. Dacă activitățile didac
tice curente efectuate în labo
ratoarele 'și atelierele institu
telor pot fi desfășurate cu mij
loace minimale, în ceea ce pri
vește cercetarea științifică este 
foarte greu să stabilești para
metri de utilizare, de încărcare 
a utilajelor și mașinilor. în 
materie de cercetare problema 
folosirii raționale a bazei ma
teriale se pune diferit. Restric
țiile minuțios normative, exis
tente în prezent, nu sînt de 
natură să stimuleze activitatea 
de cercetare. în această mun
că trebuie să încerci, să expe
rimentezi — uneori destul de 
mult — pentru a ajunge la re
zultate concludente, la rezol
vări valoroase

Vom avea desigur, treptat, 
și în institutele de invățămînt 
superior o bază largă pentru 
cercetare — spațiu, mașini, u- 
tilaje — la nivelul dezvoltării 
științei și tehnicii 
S-au făcut și se fac 
sens eforturi continue, 
lua o amploare și mai 
anii următori.

Va fi însă nevoie și 
drumători corespunzători.

De organizarea mai bună a 
cercetării științifice a cadrelor 
didactice din învățămîntul su
perior — subliniată ca ,,o pro
blemă de mare însemnătate, 
care-și cere soluționarea grab
nică", în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la îmbunătățirea organizării și 
îndrumării activității de cer
cetare științifică — depinde și 
perfecționarea activității cercu
rilor 
creșterea 
formarea 
mîine. în 
poate ca 
să existe 
cetător, care să desfășoare nu
mai activitate științifică, fără 
a avea sarcini în cadrul pro-

cercului
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CULORILE INEXPRESIVE
Raid prin căminele

culturale din raionul

SIGHET

ALE RUTINEI
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Șeful 
de la

de echipă Ion Gavrilă și operatoarea Teodora Enescti 
Întreprinderea de piese de radio și tranzistori veriiică 

calitatea pieselor executate

mai 
multe ori, la 

întrebarea : 
„Care este 
sprijinul dat 
de comitetul 
comunal V.T.C: 
căminului cul
tural ?“

punsul este, în esență, 
același: „Atragerea, 
rea tineretului la formațiile 
artistice". Activitatea unui 
cămin cultural nu se limitea
ză însă doar la pregătirea 
unor formații artistice, ci are 
un caracter mai complex, 
care cuprinde o gamă variată 
de manifestări. Intre acestea, 
activitățile cultural-educative 
(conferințe, seri de calcul, 
simpozioane, călătorii pe har
tă, seri literare etc.), ocupă 
poate un loc mai important 
decit celelalte datorită, în pri
mul rînd, frecvenței lor pe 
scena căminului cultural.

Privită sub acest aspect, ac
tivitatea culturală ce se des
fășoară în aceste luni de vîrf 
în cuprinsul raionului Sighet 
și colaborarea necesară între 
factorii care răspund de bu
nul ei mers oferă exemple 
grăitoare, de unde pot fi trase 
concluzii utile.

Să ne oprim mai întâi la 
exemple : două comune înve
cinate, Rona de Sus și Rona 
de Jos, ar trebui, din punct de

vedere al muncii culturale, să 
se numească de fapt invers. 
Și iată de ce: la Rona de Sus, 
în cursul lunii decembrie 
s-au ținut în total opt confe
rințe —■ de obicei în „deschi
derea" unui film. In afară de 
acestea mai întâlnești doar 
programe de club, sau foarte 
rar, un program artistic. E 
drept, unele din aceste confe
rințe sînt dedicate și tinerilor : 
„Tineretul și viața contempo
rană", „Patrie, socialism 
tinerețe", „Comportarea 
rului în societate". Insă, 
din titlu se observă că 
au un caracter general, 
pot fi ținute tot atît de 
la Sighet sau la Vaslui. In 
plus, tineretul n-a mai parti
cipat și la alte activități cul
turale ale căminului fiindcă 
nu s-au ținut. Doar o singură 
călătorie pe hartă poate fi 
amintită în luna ianuarie dar 
și aceea a fost în realitate tot 
o conferință, cu deosebirea că 
din cînd în cînd erau indi
cate și unele locuri pe hartă.

și 
tînă- 
chiar 
toate 
toate 
bine

NOTE

cunoscute, ceea ce face să nu 
fie nici aplicate pe o scară 
mai largă. In planificarea mun
cii culturale pentru perioada de 
iarnă, organele de la nivelul 
raionului au mers însă, în
tr-un fel, pe linia minimei 
rezistențe. Și această afirma
ție se referă mai ales la con
tribuția adusă de comitetul 
raional al V.T.C. Nu se poate 
spune că comitetul V.T.C. nu 
colaborează cu cel de cultură 
și artă, că nu sînt cunoscute 
și sprijinite activitățile cul
turale ce se organizează în 
raion. Dimpotrivă, această co
laborare există și nu poate fi 
contestată. Tocmai de aceea 
este cu atât mai nefiresc fap
tul că pentru o întreagă pe
rioadă (lungă de 5 luni de 
zile) comitetul raional al V.T.C. 
a acceptat ca în planul comun 
de măsuri să fie prevăzut, la 
capitolul „acțiuni pentru ti
neret" numai un ciclu de șase 
conferințe. Acest singur punct 
este cu totul insuficient și el 
ar fi trebuit completat.

Numeroase sugestii ar fi 
putut izvorî dintr-o studiere 
atentă a situațiilor concrete 
existente. Iată cîteva exem
ple : la Săpînța vor înce
pe în acest an lucrări de 
electrificare a comunei. Ar fi, 
fără îndoială, utile unele ac
tivități culturale (seri de cal
cul, jurnale vorbite) în care 
să se explice importanța unui 
asemenea eveniment în viața 
comunei sau economiile pe 
care le-ar putea aduce tine
rii printr-o participare cît 
mai numeroasă la acțiuni de 
muncă patriotică. La Sarasău, 
comună foarte apropiată de 
oraș, există în rîndul tinere
tului tendința de a pleca spre 
alte muncii la oraș, de multe 
ori fără dorința de a se cali
fica în vreo meserie, alergînd 
după o muncă ușoară. Cîteva 
seri de întrebări și răspun
suri, seri literare sau de cal
cul, bine pregătite și prezen
tate atractiv, ar trebui .să le 
arate frumusețea muncii în 
cooperativa agricolă, avanta
jele materiale, trezindu-le 
dragostea pentru meseriile sa
tului.

Cele cîteva propuneri de 
mai sus, și altele bineînțeles, 
ar completa în mod fericit ta
bloul activităților culturale 
care se organizează la cămine 
în această perioadă și ar fi 
de un real folos pentru edu
carea multilaterală a tinere
tului. Este de datoria Comite
tului raional Sighet al V.T.C. 
să antreneze cu mai mare 
răspundere comitetele comu
nale V.T.C, pentru ă se face 
mai mult simțită prezența lor, 
acțivă - șii concretă, :în organi
zarea activităților culturale 
dedicate tineretului.

La Rona de Jos în schimb 
activitatea are un caracter 
mai organizat. Așa, de pildă,, 
aici are loc cu regularitate, 
săptămînal, cîte o călătorie 
pe hartă, la care sînt folosite 
nu numai harta, ci și diferite 
albume cu vederi adecvate 
temei, așa cum s-a întâmplat 
și la ultimele două manifes
tări de acest gen. „Prin coo
perativele agricole fruntașe 
din regiunea noastră" sau 
„Prin centrele miniere din re
giune". Sînt prezentate, bi
neînțeles, și aici conferințe 
însă, pe lingă ele, tinerii și 
vîrstnicii din comună mai 
pot participa și la o seară de 
calcul legată de Creșterea 
efectivului de animale sau 
o seară literară organizată 
bibliotecă.

Din păcate însă tocmai 
tuațiile de acest fel se întâl
nesc mai rar în raionul Si
ghet. Exemplele bune sînt 
cele care pot fi numărate pe 
degete.

In cea mai mare parte a 
comunelor însă singurele lu
cruri concrete pe care și le 
propun căminele culturale 
•sărit numai ciclurile de confe
rințe — pentru că și în pla
nul de măsuri al comitetului 
raional de cultură și artă ele 
sînt precis stabilite. In rest în
să, activitățile culturale plutesc 
în vag și se țin la voia întâm
plării. Este cazul comunelor 
Sarasău, Berbești, Crăciunești, 
Hoteni, Lunca la Tisa — 
ca să cităm numai cîteva. 
Așa se face că uneori toată 
activitatea culturală dedicată 
tineretului de la sdte se re
duce doar la ținerea unui ci
clu de conferințe, șase sau 
șapte la număr, după cum vin 
de la raion. Faptul n-ar avea 
în sine nimic alarmant însă, 
din păcate, sub el se ascunde 
o anumită comoditate, de care 
suferă în mare măsură orga
nizatorii vieții culturale a sa
telor : aceea că, oricum, con
ferințele vin gata făcute de 
undeva, se mai „localizează" 
puțin sau nu (și de obicei nu 
prea), sînt prezentate în fugă 
în pauza dintre două jocuri 
de șah sau înaintea unui film 
și — „sarcina a fost îndepli
nită".

Privită însă dintr-un ase
menea unghi de vedere, ac
tivitatea cultural-educativă 
este sărăcită tocmai de ceea 
ce trebuie să-i fie caracteris
tic: varietatea acțiunilor și, 
în felul acesta, de atractivi- 
tate. Pentru că e foarte ade
vărat că ciclurile de confe
rințe amintite au un rost bine 
determinat și sînt de o mare 
importanță, dar ele trebuie să 
fie susținute, întregite, de ce-
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CÂRTI'NOINevastă-mea a cumpărat o 
carte de bucate scrisă de Ra
da Nicolae, Maria Iliescu și 
Elena Baltag. Și a început Să 
gătească după perscripțiile ei. 
Intr-o seară am mîncat „Cana
pele pe spanac", după cum 
mi-a spus.

Am făcut ochiii cît două ce
pe de apă crescute într-un an 
ploios.

— De ce n-ai făcut tabu
rete pe spanac, fotolii, oricum 
erau mai mici decit canape
lele...

— Ce știi tu, așa scrie în 
carte, și dacă vrei să știi exis
tă și „mere pe canapele" și 
chiar „porumbei pe canapele".

Altădată, după aceeași car
te — am mîncat: „supă din 
seamă de limbă", „supă tri
partită". în zilele următoare 
sosuri, tot cum scrie la carte: 
„Sos delicios" (eu nu am mîn
cat chiar dacă autoarele au
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Un anume tezism al 
epocii sale, o insufi
cientă facultate de a 
crea tipologii durabile 
au contribuit desigur 
la aceasta dar nu mai 
puțin sensul social al 
operei sale. Romanul 
Moartea fratelui meu, 
epică auto-confesivă 
este, în primul rînd, o 
pledoarie antirăzboi
nică. Scrisă la o no
tabilă temperatură u- 
manistă, romanul de
vine în zonele lui su
perioare un înflăcărat 
imn durat frumuseții 
umane în ciuda vici
situdinilor produse de 
flagelul războiului sau 
de lumea strîmb alcă
tuită.

Fără a fi scutit de 
eroii în planul ideilor 
social-politice, roma
nul lui G. M. Vlădes- 
cu se înscrie ca o pre
zență notabilă în isto
ria romanului româ
nesc iar inițiativa E- 
diturii tineretului este 
lăudabilă

Un 
părut 
duce 
niei publice un scrii
tor deloc neglijat în 
cîmpul epicii româ
nești din perioada in
terbelică, G. M. Vlă- 
descu, din opera că
ruia Editura tineretu
lui a reeditat romanul 
„Moartea fratelui 
meu", a adăugat în li
teratura noastră noi 
ipostaze literare ale 
tîrgului de provincie, 
înserîndu-se în istoria 
literelor românești 
unui I. A. Bassarabes- 
cu, I. Al. Brătescu- 
Voinești sau Cezar 
Petrescu. Deși încunu
nat cu tradiționalul 
premiu francez, „Fe- 
intna" ca și cu cel al 
Societății Scriitorilor 
Români, G. M. .Vlăde- 
scu nu s-a bucurat de 
o caldă recepție a cri
ticii și istoriei litera
re în ciuda notorie
tății pe care a avut-o 
in fata publicului li
terar

Precedat de 
de concert 
cu ani în 
ul volum
tru muzica 
mentală de 
de Wilhelm Berger, 
vine să umple, de 
data aceasta, un gol 
atît de mult resimțit 
în literatura de spe
cialitate 
cestui

Puține 
asemenea factură s-au 
scris în literatura mu
zicală 
nă, 
na asumată de autor 
ni 
mai mult i 
toată lauda.

Cu toată titulatu
ra ei, lucrarea de 
față nu este o carte 
specifică de ghid, de 
analiză de piese mu
zicale puse cap la 
cap, pe compozitori 
orinduiți fie alfabe
tic, fie 
Mult mai 
mai folositor, eq este 
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nulul 
meră 
bluri ; 
defini 
drept
lie-ghid". De la for
mele și genurile cele 
mai simple, din e- 
pocile istorice tre
cute, pînă la cele 
mai complexe din li
teratura universală 
și românească din zi
lele noastre, autorul 
prezintă această evo
luție de-alungul vea
curilor ca un fir ne
întrerupt, in perma
nentă îmbogățire și 
devenire, 
aspectul 
lui. expresiv cît și al 
complexității limba
jului muzical.

Iubitorii muzicii de 
cameră 
„Ghidul 
zică 
de cameră 
helm Berger un pre
țios călăuzitor in in- 
țelegerea lucrărilor a- 
partinind acestui gen.

S. GEORGESCU

in păcate, cînd 
vorbim de cer
cetare științifi
că nu ne 
tem referi 
tăzi decit 
studenții 
sau foarte
la învățătură, 

deci nu la toți. Am ajuns de 
fapt la corelația învățătură- 
activitate de cercetare în care 
cei doi termeni se condiționea
ză reciproc. Pentru a avea mai 
mulți studenți cu preocupări 
științifice trebuie, prin urmare, 
să ridicăm necontenit nivelul 
la învățătură. Aș aminti totuși, 
în legătură cu această proble
mă că, pentru etapa actuală, 
se impune ca o necesitate și a- 
tragerea studenților cu rezul
tate mediocre, dar deocamdată 
numai în activitatea de infor
mare științifică, deosebit de 
importantă și pentru student și 
pentru viitorul membru al unui 
cerc științific.

Cercurile științifice studen
țești constituie in invățămin- 
tul superior poate cea mai în
semnată formă de antrenare a 
tinerilor la activitatea științi- 
iică.

Important mi se pare a fi în 
cazul cercurilor științifice stu
dențești ca și, în general, fap
tul că trebuie să urmărim nu 
atît cantitatea cercetărilor cit, 
mai ales, calitatea lor. Pentru 
a putea ajunge la o calitate 
înaltă sînt însă necesare unele 
îmbunătățiri in organizarea și 
îndrumarea cercurilor. în me
todica activității lor. în alege
rea tematicii și prezentarea 
crăriior ș.a.m.d. [mi îngădui să 
semnalez cîteva, sub formă 
sugestii:

— catedrele universitare 
devină ele însele centre 
cercetării (printr-o legătură 
strinsă cu unitățile productive 
și cu institutele specializate 
ale Academiei, prin asigurarea 
unei documentări bogate și prin 
promovarea unui spirit științi
fic omni-prezent.

— cercurile științifice să fie 
conduse de cei mai competenți 
profesori de la catedra respec
tivă. (Lipsa unor îndrumători 
de prestigiu duce la neseriozi
tate și formalism, ori noi in
tenționăm să facem din cercuri 
puncte de atracție puternică a 
studenților în munca științi
fică).

— studenții să lucreze mai 
mult în laboratoare și să li se 
asigure deplasările necesare în 
teren.

— Ia comunicările pe care 
le fac studenții să participe 
toți colegii lor (pentru a se 
lărgi și pe această cale infor
marea științifică și în scopuri 
instructiv-educative).

— apariția unui nou regu
lament de funcționare a cercu
rilor științifice (prin aceasta 
mă alătur părerilor deja ex
primate care cer un regulament 
mai accesibil și mai

Reclamatie
dedicată a- 

gen muzical, 
lucrări de

contempora- 
de aceea sarci-

se pare cu atît 
demnă de

atît sub 
confinutu-

găsesc 
pentru mu- 

instrumentală 
ele Wil-

în
lelalte activități < 'c 

'■ fiindcă • numai *•'  împreună 
acestea pot închega 
samblu armonios.

Inițiative demne 
am reținut tot în 
raionului Sighet, în 
prin care am trecut, însă ele 
nu sînt, probabil, îndeajuns de

vrut să mă convingă dinainte), 
„sos extra", „limbă cu sos ca
tifelat" „creier cu sos catife
lat" etc

Pînă mai zilele trecute as
cultam muzica, acum o mă- 
nînc. Aseară, de pildă, am în
ghițit „Simfonia ouălor". Mîi
ne și în zilele care urmează, 
nu știu dacă stomacul meu nu 
va deveni orgă electronică. 
Cine știe, poate descoperă ne
vasta cum se prepară Bo- 
sanova cu pătrunjel, Madi
son cu griș, Twist de mor
covi, sau Cha-Cha cu ceapă...

Numai pentru a vă satisfa
ce curiozitatea să știți că am 
mîncat și „salată în trei cu
lori", „salată de Bruxelles cu 
sos olandez", „ochiuri în ro
chițe roșii", și mai e ceva. Dar 
vă rog să nu spuneți nimic 
copiilor , nu de altceva, dar 
nu vreau să-mi capăt atâția 
dușmani. Pe Albă ca zăpada 
nu a vrut s-o omoare împă
răteasă... nu știu cum o chea
mă, iar... cu piticii... e numai 
o poveste. Aflați că cel care 
a mîncat-o pe Albă ca zăpa
da... sînt eu I

Dacă nu mă credeți, să știți 
că a mai rămas cîte una pen
tru fiecare în cartea de bu
cate sus-amintită la pag. 285.

Ce o să urmeze ? Nu știu ! 
Cartea are 360 de pagini...
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Se învață un nou cintec
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CINEMATOGRAFIC

Nici al treilea film („Calea 
Victoriei") prezentat de Stu
dioul București în acest an nu 
ne-a adus satisfacția unei în
tâlniri cu actualitatea. Refu
giul unei bune părți a regizo
rilor noștri de film în 
nile literaturii dintre 
două războaie este de 
lungă durată. Asemenea 
brului orator antic, le putem 
pune și noi întrebarea : „Qou- 
sque tandem ?“ („pînă cînd ?“). 
Teama de a aborda actualita
tea a fost scuzată adeseori 
prin aceea că pentru a nara 
evenimente sociale creatorul 
are nevoie de detașarea anilor 
și perspectiva istoriei. Este 
însă o falsă teorie, infirmată 
nu numai de succesele dobîn- 
dite în abordarea actualității 
de alte cinematografii, ca de 
pildă, cea italiană, ci mai ales 
de literatura noastră contem
porană, ancorată în actuali
tate. Detașarea, așadar, nu 
este o condiție a abordării te
maticii zilelor noastre care, 
dimpotrivă, presupune oglindi
rea dinăuntru, cu pasiune și 
participare.

Se schimbă lucrurile în ca
zul ecranizărilor de epocă, 
oînd detașarea creatorului de-

vine obligatorie. Recentul film 
al lui Marius Teodorescu rea
lizat după unul din romanele 
cele mai izbutite ale lui Cezar 
Petrescu („Calea Victoriei") 
deși reprezintă pentru regizor 
un pas înainte în creație, pri
lejuiește reflecții legate toc
mai de maniera povestirii u- 
nor evenimente din urmă cu 
aproape o jumătate de veac.

trarea acțiunii romanului, 
personajelor sale este bine 
realizată în filmul lui Marius 
Teodorescu. El a știut să în
lăture exact ceea ce trebuia 
pentru ca filmul să nu se dis
perseze într-un potop de eve
nimente și oameni. Trecerea 
de la literatură la film n-a 
alterat, așadar, în datele esen
țiale eroii, cu o singură ex
cepție însă: Ion Ozun. în 
carte, acesta vine în Bucu
rești cu sentimentul unui Ras
tignac din comedia umană a 
lui Balzac, gata să se ia la 
trîntă cu capitala, nutrind nă
dejdea unei ascensiuni rapide. 
Să ne amintim începutul căr
ții cînd acesta își compune

Din păcate, filmul n-a mai 
putut repeta unele reușite ale 
cărții. Simbolul ei, așa 'cum îl 
defined în roman Cezar Pe
trescu „...Calea Victoriei, te
nia aceasta de stradă lungă, 
prelungă și strimtă, cotita, 
sucită, corcită, unde toți își 
vîntură o viață tot așa de 
strîmbă, cotită, sucită, corcită" 
este absent în film. Or, car
tea este străbătută capitol cu 
capitol de prezența infamantă 
a străzii situată între palatul 
regal și sediile marilor bănci, 
o prezență care alienează și 
prăbușește destinele unora din 
cei ce i se împotrivesc: Filmul 
n-a reușit să păstreze nici li
rismul unor pagini ale cărții

Cineaștii sînt furați de eve
nimentele pe care le poves
tesc, lăsindu-se remorcați de 
ele. Imputîndu-le aceasta nu 
ne gîndim numai la plusul de 
atitudine cerut de evocarea 
unor evenimente peste care 
s-a așezat colbul anilor, ci și 
la un stil mai corosiv, o pri
vire mai nuanțată, o manieră 
stilistică mai vehementă la 
adresa tradiției unui anumit 
tip de ecranizări, într-un cu- 
vînt, am fi dorit un film mai 
modern despre niște vremuri 
mai puțin moderne. Concen-

biografia pentru viitorii săi 
istorici literari, emfatică și ri
dicolă. Evoluția finală, cînd 
devine un gazetar veros ca și 
Alcaz e astfel credibilă. în 
film, prezentat inițial ca un 
suflet deosebit, un revoltat 
social, o conștiință a dramei 
intelectualității etc., etc., Ozun 
are un final identic cu cel din 
roman. Dar nu-i mai crede 
nimeni pe realizatori, alune
carea lui Ozun spre carierism 
fiind cu totul de necrezut toc
mai din pricina acestui salt 
sufletesc brutal.

(mai ales cele privitoare la 
Sabina). Ne gîndim la ultimul 
capitol „i wont to be happy !“ 
(vreau să fiu fericit), la poe
zia tristă și crudă a sfîrșitului 
Sabinei.

Realizatorii filmului n-au 
putut rezista tentației de â 
introduce în scenariu dialo
gul reușit al romanului. Ei 
au uifzt însă că un bun dia-au uVzt însă . .. .....
log literar nu înseamnă și un 
bun dialog
Filmul apare de aceea mult 
prea zgomotos sub aspect vo
cal, cu un dialog prolix, în

care abia mai ai timp să res
piri.

Evocarea epocii este 
cută ingenios de regie 
folosirea unor fotografii 
ziarele vremii alăturate 
ginilor filmate, oprite 
stop-cadru. Regia lui Marius 
Teodorescu apare maturizată 
din punct de vedere profesio
nal, dar lipsită de îndrăzneală 
ceea ce îi conferă uneori un 
aer bătrîniciOs.

Filmul ne-a prilejuit din 
nou constatarea că dispunem 
de un! bogat filon actoricesc 

' (nu îndeajuns folosit de unii 
regizori grăbiți să descopere 
cu fiecare film un debut, dar 
care să fie uitat a doua zi 
după premieră). De aceea se 
Cuvine remarcată contribuția 
adusă filmului de George Cal- 
boreanU, Mircea Șeptilici, Geo 
Barton, Mircea Constdntines- 
cu, Niculaie Dinică (un tânăr 
actor aflat la primul său film) 
Mihai Berechet., Ștefan Ior- 
dache, Paul Sava: De notat 
reapariția pe ecran a lui Iurie 
Darie (din păcate pred puțin 
folosit in ultima vreme) și 
ascendența vizibilă a Lumini
ței Iacobescu. Film de factură 
medie, „Calea Victoriei" nu 
este de loc ceea ce promitea 
cu un an în urmă conducerea 
Studioului București care își 
propunea ca nivelul mediu al 
producției noastre cinemato
grafice să îl constituie etalo
nul stabilit prin „Pădurea 
spînzuraților".

ATANASIE TOMA



Eșecuri

americane

in Vietnam

In Comitetul „celor 18“ Declarație comuna

a organizațiilor

Intervenția reprezentantului României italiene de tineret

sesiune a

GENEVA 10. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : In cadrul Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, care își desfășoară 
lucrările la Geneva, continuă 
dezbaterile generale în legă
tură cu principalele probleme 
discutate la actuala 
Comitetului.

In ședința din 10 februarie, 
prezidată de șeful 
Braziliei, a luat cuvîntul șeful 
delegației Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Vasile 
Dumitrescu.

în intervenția sa, reprezen
tatul român s-a referit, în pri
mul rînd, la continuarea și in
tensificarea agresiunii armate 
a Statelor Unite ale Americii 
împotriva poporului vietna
mez, care a creat un serios 
pericol pentru pacea și secu
ritatea din Asia de șud-est și 
din lumea întreagă. Expu- 
nînd poziția țării noastre, el a 
relevat sprijinul pe care 
tara noastră îl acordă poziției 
în patru puncte a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam 
și programului Frontului Na
țional de Eliberare — unicul 
reprezentant legitim al po
porului din Vietnamul de Sud.

„Comitetul celor 18 nu poate 
să rămînă indiferent — a 
spus V. Dumitrescu — atunci 
cînd o mare putere, membră 
a acestui Comitet, întreprinde 
acțiuni agresive care sporesc 
încordarea în lume, agravează 
pericolele pentru pacea si secu
ritatea internațională, aducînd 
astfel serioase prejudicii acti
vității pe care sîntem chemați

delegației

Purtătorul de cuvînt al secre
tarului general al O.N.U. a dat 
publicității o declarație a lui 
U Thant, în care acesta se diso
ciază de „consultările private" 
inițiate de diplomația americană 
la Națiunile Unite în legătură cu 
situația din Vietnam. „U Thant 
— se arată în declarație — con
tinuă inițiativa sa independentă 
care urmărește convocarea unei 
conferințe la Geneva într-o for
mă care să aducă la masa trata
tivelor toate părțile beligerante".

i

Oameni de știință

ai Academiei U. R. S. S
în cadrul Adunării generale 

anuale a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., 35 de oameni de știință 
cu renume mondial din mai multe 
țări, au fost aleși membri străini 
ai Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Din România, ca membri străini 
âi Academiei de Științe a U.R.S.S., 
au fost aleși academicienii Șer- 
ban Țițeica — în secția de fizică 
generală și aplicată, Ilie Murgu- 
lescu și Costin Nenițescu — în 
secția de chimie generală și teh
nică.

să o depunem în vederea în
deplinirii mandatului ce ne-a 
fost încredințat".

Referindu-se la sarcinile Co
mitetului celor 18 state, șeful 
delegației române a declarat 
că în epoca noastră, carac
terizată prin apariția și 
consolidarea unui număr tot 
mai mare de state inde
pendente, pacea și secu
ritatea generală nu pot fi 
clădite decit pe respectarea 
strictă a independentei și su
veranității statelor, pe egali
tate în drepturi și neamestec 
in treburile lor interne.

Toate popoarele, mari și 
mici, au în egală măsură drep
tul la pace și securitate și tre
buie să se poată bucura în 
mod egal de el.

Cursa înarmărilor, și în pri
mul rînd primejdia nucleară 
pe care aceasta o generează, 
afectează în egală măsură si
guranța, dreptul la viață al 
tuturor popoarelor".

Pornind de la aceasta, de
legația română consideră că 
în cadrul lucrărilor Comitetu
lui celor 18 state ar trebui să 
se acorde cea mai mare aten
ție măsurilor majore și urgen
te de dezarmare cum ar fi in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare și a oricăror alte arme 
de distrugere în masă, lichi
darea tuturor stocurilor exis
tente de asemenea arme. Un 
prim pas în această direcție 
l-ar constitui asumarea de că-r 
tre puterile nucleare a obli
gației de a nu folosi cel dintîi 
asemenea arme.

Reprezentantul român a de
clarat că bazele militare și 
prezența trupelor străine pe 
teritoriul altor state sînt fac
tori de amenințare a păcii si 
securității internaționale și 
exercită o influență negativă 
asupra relațiilor dintre state. 
Interesul întăririi păcii. al 
eliminării oricăror forme de 
amestec în treburile altor po
poare, reclamă desființarea 
bazelor militare străine, re
tragerea tuturor trupelor afla
te pe teritoriul altor state, 
măsuri care se află pe ordi
nea de zi a acestui Comitet.

El a reafirmat în conti
nuare poziția țării noastre în 
favoarea creării 
nuclearizate în 
giuni ale lumii, 
darea blocurilor

In ceea ce privește proble
ma nerăspîndirii armelor nu
cleare care, de asemenea, fi
gurează pe ordinea de zi a 
acestei Conferințe, șeful dele
gației române a declarat că 
„pentru a servi cu adevărat 
cauza securității generale și 
pentru a merita încrederea 
popoarelor, este necesar oa ea 
să constituie o parte integran
tă a unui complex de măsuri 
eficace, menit să ducă la eli
minarea pericolului nuclear, 
la realizarea dezarmării gene
rale. Avem în vedere astfel 
de măsuri ca interzicerea fo
losirii armelor nucleare și a 
oricăror alte arme de distru
gere în masă — iar ca prim 
pas în această direcție — an
gajamentul 
de a nu le 
distrugerea 
lichidarea

de 
nu- 

în 
nu-

de zone de- 
diferite re- 

pentru lichi- 
militare.

puterilor nucleare 
folosi cel dintîi, 

stocurilor create, 
bazelor militare

Trei unități ale forțe- 
lor americane speci
ale de elită au fost 
scoase din luptă de 
forțele patriotice la 
interval de numai o 
oră după ce au de
barcat din elicoptere 
în depresiunea An 
Lao.

înainte de a întocmi 
pentru colaboratorii săi 
apropiați bilanțul con
vorbirilor de la Elysee, 
Erhard a încercat în vi
teză să mute cîțiva pioni 
pe tabla de șah a politi
cii interne vest-germane. 
Cancelarul a anunțat ho
tărîrea de a candida 
pentru funcția de preșe
dinte al Uniunii creștin- 
democrate. Aparent, ho
tărîrea este surprinzătoa
re. în fapt, ea încunu
nează un joc de culise 
mai vechi.

a 90 de ani Adenauer a decis 
să abandoneze preocupările 
politice. Nu-i prima oară cînd 
ex-cancelarul promite o retra
gere definitivă în liniștea 
apartamentului său. De astă 
dată, împovărat de o vîrstă 
înaintată și de deziluziile ul
timelor luni, Adenauer pare

hotărît să pună în practică promisiunea de 
a părăsi postul de președinte al U.C.D. 
Succesiunea lui ridica probleme compli
cate pentru liderii partidului de guvernă- 
mînt de la Bonn. In sînul U.C.D. abia fu
sese proclamată... „împăcarea". înmulțirea 
divergentelor publice între susținătorii și 
adversarii Iul Erhard obligase la o explica
ție în familie. Polemica a avut drept punct 
de pornire Insistența unor fruntași ai U.C.D. 
de a milita pentru o „mare coaliție" cu 
social-democrațil. Aluziilor indirecte din 
articole șl interviuri le-a urmat afirmarea 
categorică a ideii unei coaliții care să gru

peze cele două mari partide vest-germane. 
Exponenții acestui punct de vedere erau 
Adenauer și președintele Lîibke. întrebat 
de un reporter al lui DIE WELTWOCHE 
dacă este de acord cu „marea coaliție", 
Lubke a răspuns direct, fără reținere : „Da

străine și retragerea trupelor 
de pe teritoriile altor state.

După cum au subliniat nu
meroase delegații atît la se
siunea a XX-a a Adunării ge
nerale a O.N.U. cit și la acea
stă conferință, un acord 
nerăspîndire a armelor 
cleare care ar prevedea, 
mod unilateral, obligații
mai pentru puterile nenucleare 
nu ar răspunde cerinței legi
time a fiecărui popor de a-și 
vedea asigurat dreptul egal 
la securitate. El trebuie să 
conțină obligații adecuate și 
pentru puterile nucleare, ast
fel îneît să ofere garanții 
pentru securitatea tuturor 
statelor, să fie în măsură să 
întrunească o adeziune cit 
mai largă.

Nerăspîndirea armelor nu
cleare nu poate fi concepută 
ca un scop în sine, ea fiind 
una din măsurile componente 
ale programului de dezarmare 
nucleară, în a cărui înfăptui
re neîntîrziată o răspundere 
deosebită revine puterilor nu
cleare și spre care trebuie să 
conveargă eforturile noastre 
comune.

V. Dumitrescu a declarat 
în continuare că țara noastră 
se pronunță împotriva planu
rilor de constituire a forțelor 
nucleare multilaterale sau at
lantice ale N.A.T.O., împotri
va oricăror altor proiecte de 
acest gen care, după părerea 
noastră, n-ar avea decît efec
te negative atît asupra rela
țiilor dintre state în general, 
cît și asupra desfășurării ne
gocierilor noastre.

El s-a exprimat în același 
timp în sprijinul propuneri
lor guvernului R D. Germa
ne, prezentate recent în Comi
tet, privind eliminarea arme
lor nucleare de pe teritoriul 
german.

Reprezentantul român a 
reafirmat sprijinul pe care 
România l-a acordat și îl 
acordă ideii convocării unei 
conferințe mondiale de de
zarmare cu participarea tutu
ror statelor.

A avut loc apoi un schimb 
de vederi în legătură cu une
le probleme de procedură pri
vind desfășurarea viitoare a 
ședințeior. La discuții au par
ticipat delegații Statelor Unite, 
Italiei, Indiei și Republicii 
Arabe Unite.

Următoarea ședință a Co
mitetului celor 18 va avea loc 
la 15 februarie.

într-o declarație comună a 
tineretului comunist, socialist, 
republican, social-democrat, 
P.S.I.U.P. și a tineretului stu
dențesc din Italia se ia atitu
dine împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam, cerîn- 
du-se încetarea bombarda
mentelor asupra teritoriului 
R.D. Vietnam, retragerea tru
pelor americane din Vietna
mul de sud și respectarea a- 
cordurilor de la Geneva.

i

Aceste unități care fac parte 
din grupul secret „Project 
Delta" urmau să întărească 
pozițiile și să sprijine unitățile 
diviziei I aeropurtate și forțele 
marine ale S.U.A. care în
cearcă să recucerească această 
regiune fertilă aflată sub con
trolul forțelor patriotice. Nu
mai doi militari americani din 
unitățile debarcate la An Lao 
au supraviețuit. Coresponden
tul agenției citate sublimează 
că forțele aliate trimise ime
diat în această regiune nu au 
reușit să descopere unitățile 
de patrioți și să angajeze lup
te cu ele. în provincia Binh 
Duong a luat sfîrșit operațiu
nea „Quick Kick" inițiată de 
prima divizie de infanterie 
americană fără ca vreun pa
triot sud-vietnamez să fie ucis.

mparțialitatea pe 
care a afișat-o ac
tualul președinte 
provizoriu al Repu
blicii Dominicane, 
Godoy, in Încerca
rea de a stabili un 
echilibru intre for
țele democratice și 

cele de dreapta nu a dus pină 
la urmă decit la ciocnirile de

propuneri-

★

Ambasadorul Vasile Du
mitrescu, șeful delegației 
române la lucrările Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, a primit, la sediul mi
siunii permanente a Republicii 
Socialiste România la Geneva, 
o delegație a Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Ger
mane, condusă de Georg Știbi, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. După cum se știe, 
delegația R.D.G. a prezentat 
Comitetului celor 18 Memoran
dumul cu privire la poziția gu
vernului "R.D.G. fată de pro
blemele dezarmării.

—■ cel puțin pentru' o legislatură". Renunța
rea la „mica coaliție" (cea cu liber-demo- 
crații, înfrînții ultimului scrutin) însemna 
abandonarea unei formule guvernamentale 
și, implicit, a cancelarului. Despre președin
tele fracțiunii parlamentare creștin-demo- 
crate, Rainer Barzel, se pomenea ca fiind 
posibil cancelar al „marii coaliții".

Erhard a pus capăt certurilor publice, de- 
terminînd o reuniune a conducerii U.C.D. 
soldată cu o declarație prin care se acorda 
sprijin deplin guvernului său. Termenii de
clarației nu erau prea calzi la adresa can
celarului, dar faptul — esențial — era că 
Erhard marcase puncte în dauna adversa
rilor săi. Liderii creștin-democrați au accep
tat să încheie un armistițiu. Armistițiul

Comentariul zilei

Succesiunea
acesta nu putea fi de durată deoarece com
promisul realizat nu implica soluționarea 
vreuneia din problemele controversate, ci 
doar amînarea dezbaterii.

Reluarea ostilităților în U.C.D. a fost pro
vocată de apropierea congresului (sfîrșitul 
lui martie) care trebuie să aleagă pe noul 
președinte al partidului. Pentru Erhard, 
problema are o deosebită acuitate. Relațiile 
cu Adenauer s-au dovedit dificile, înveni
nate de adversitatea ex-cancelarului față 
de succesorul său. Reeditarea acestor rela
ții, în cazul alegerii unui exponent al 
dinței adenaueriste, îl îngrijorează pe 
tualul cancelar. Manevrele sale tind la 
minarea posibilității ca Adenauer să-și 
pună urmașul în scaunul prezidențial.

ten- 
ac- 
eli- 
im-

„Luna 9“ despre unele
taine ale Lenei

Conferința de presă de la Moscova

MOSCOVA 10 — Corespon
dentul Agerpres, S. - - 
transmite : Prezidiul 
miei de Științe a 
Ministerul Afacerilor 
al U.R.S.S., Comitetul pentru 
relații culturale cu străinăta
tea au organizat la Casa oa
menilor de știință din Mos
cova o conferință de presă 
consacrată realizării aseleni
zării line a stației automate 
„Luna-9“.

în cuvîntul de 
acad. M. Keldîș, președintele 
Academiei de
U.R.S.S. a subliniat importan
ța recentului experiment pen
tru dezvoltarea cosmonauticii, 
întrucît cu mijloace optice și 
radiotehnice nu se pot stu
dia detalii de pe suprafața 
Lunei cu un diametru mai 
mic de 300 metri. înfăptuirea 
aselenizării line reprezintă o 
problemă tehnică deosebit de 
dificilă și deschide calea elu
cidării multor probleme. „Sta
țiile următoare, a spus vorbi
torul, ne vor da posibilitatea 
să studiem proprietățile me
canice și fizice ale solului lu
nar și alte probleme". El a 
declarat că următoarea etapă 
importantă în dezvoltarea 
cosmonauticii va fi crearea de 
aparate automate care vor 
transporta pe alte corpuri ce
rești utilaje științifice, 
poi vor urma zborurile 
nilor.

A luat apoi cuvîntul
A. Lebedinski. El a comunicat 
că în cursul zborului stației 
„Luna-9“ s-au măsurat dozele 
de radiații din spațiul inter
planetar și la suprafața Lu
nei. Intensitatea radiației pe 
suprafața Lunei s-a dovedit 
a fi de 30 milirazi pe zi. A 
fost descoperită și o radiație 
suplimentară a Lunei.

Al treilea vorbitor a fost 
acad. A. Vinogradov. El a 
arătat că examinarea multi
laterală a imaginilor obținute 
de la „Luna-9“ arată că „mă
rile" lunare sînt formate din 
revărsări de lavă bazaltică.

Răspunzînd la o întrebare 
referitoare la etapele princi
pale care urmează să fie în
făptuite pentru asigurarea 
aselenizării unei nave cos
mice pilotate, acad. M. Keldîș 
a arătat că, din punct de ve
dere al importanței, aseleni
zarea lină poate fi asemuită 
doar cu problema reîntoar
cerii pe Pămînt. Pentru în
toarcerea de pe Lună, nava

Podină, 
Acade- 

U.R.S.S., 
Externe

deschidere

Științe a

iar a- 
oame-

prof.

Primul nume difuzat ca eventual preșe
dinte al U.C.D. a fost cel al lui Josef Her
man Dufhues, actualmente adjunct al lui 
Adenauer în funcția sa. Dufhues a refuzat, 
însă, să-și pună candidatura. O scrisoare 
personală adresată lui Adenauer a clarifi
cat cauzele acestui refuz.

Gestul lui Dufhues a permis lui Rainer 
Barzel să intre în scenă. Barzel a anunțat 
că „în interesul partidului, este gata să-și 
pună candidatura pentru funcția de preșe
dinte al U.C.D." Barzel în fruntea U.C.D. ar 
însemna perpetuarea unei situații de care 
Erhard se dorea eliberat. Cancelarul a stat 
de vorbă cu Barzel, încercînd să-l convingă 
a renunța la candidatură. Erhard, după cîte 
se pare, nu a reușit să determine o schim
bară de atitudine.

Jocul devenea periculos. Cancelarul a 
aruncat atunci pe masă ultima sa carte : 
propunerea ca președinte al U.C.D. să fie 
chiar... șeful guvernului. Calificînd drept 
„cea mai bună soluție" formula propusă, 
Erhard a afirmat că ar fi „în interesul co
laborării U.C.D. cu guvernul" ca funcțiile 
de președinte al partidului și de cancelar 
federal să fie ocupate de aceeași persoană. 
Reporterii au remarcat viteza cu care a ac
ționat Erhard : între declarația lui Barzel 
că va candida și anunțarea candidaturii 
cancelarului nu au trecut nici măcar 24 de 
ore. In interesul „unității" (U.C.D. posedă 
un vast repertoriu de formule pentru ase
menea împrejurări), Erhard va cere concu- 
renților săi să abandoneze ambițiile pro
prii. Vom asculta iarăși apeluri patetice la 
împăcare. însă adversarii lui Erhard nu se 
arată dispuși să bată lesne în retragere. Ei 
dispun de poziții influente și îi vor mai 
provoca destule necazuri locatarului de la 
palatul Schaumburg. în fond, nu-i exclus ca 
în ceasul al 12-lea chiar Adenauer să se 
răzgîndească (a mai făcut-o...), spulberînd 
speranțele iui Erhard.

EUGENIU OBREA

miercuri.

Cine sînt vinovății ?

cosmică va trebui să se apro
pie de Pămînt cu a doua vi
teză cosmică — 11 mii de me
tri pe secundă, în loc de 8 
mii de metri pe secundă. Vor
bitorul a arătat că trebuie re
zolvate două probleme prin
cipale : cum să fie ridicată 
nava de pe Lună, asigurîn- 
du-se intrarea ei în atmos
fera Pămîntului, și cum să se 
asigure aterizarea.

Intr-adevăr, cine s-ar putea 
mira că in condițiile existenței 
unor puternice forțe armate 
conduse de militari de dreapta, 
in condițiile staționării pe un 
teritoriu foarte mic a 10 000 de 
militari, majoritatea din Statele 
Unite, in condițiile cînd oficia
litățile de la Santo Domingo 
manifestă îngăduință față de 
manevrele cercurilor reacționa
re se pot produce incidente ca 
cele de miercuri ? De aceea, 
pare cu atît mai curioasă con
cluzia unui articol din „NEW 
YORK TIMES" care cere „forțe
lor interamericane" să intervină 
pentru a restabili ordinea în
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Din nou Santo Domingo trăiește ore de tensiune. 
Din nou pe străzile orașului dominican a curs 
singe. Doi studenți au fost împușcați în timp ce 
manifestau, alături de alte sute și sute de tineri, în 
fața Palatului național. A fost deajuns ca o singură 
armă să se descarce, a fost deajuns ca un grup de 
polițiști să șarjeze mulțimea cu baionetele la arme 
pentru ca răpăitul mitralierelor să se facă auzit în 
întregul oraș. In spitale au fost aduși cel puțin 42 
de răniți, după aprecierile Parthei Martinez, mem
bră în comisia dominicană a drepturilor omului.

De atunci Santo Domingo este în fierbere. Pe 
străzi tinerii au ridicat baricade. O singură între
bare este pe toate buzele: „Va acționa în siîrșit 
președintele Godoy t“.

capitala dominicană. Dar de ce 
n-au făcut acest Jucru încă Îna
inte de izbucnirea incidentelor ? 
Oare nu din dorința ca situația 
tulbure de pe insulă să justifi
ce prezența militarilor in uni
forme ale Statelor Unite ? tn 
afară de aceasta se caută, se 
pare, un pretext pentru amina- 
rea alegerilor programate a 
avea loc anul acesta.

Grupul asasin

De altfel, incidentele care au 
avut Ioc miercuri nu sînt pri
mele petrecute de la Începutul 
acestui an. După atacurile sol
date cu numeroase victime în
treprinse la 19 decembrie in 
orașul Santiago de forțele de 
dreapta, au urmat noi și noi a- 
tacuri ale reacțiunii. La 6 ianua
rie la Santo Domingo poliția, 
sprijinită Îndeaproape de forțe
le interamericane, a atacat cu 
brutalitate o manifestație popu
lară Împotriva militarilor de 
dreapta. Citeva zile mai tirziu 
este asasinat Luis Quesada, 
membru al conducerii Univer
sității din Santo Domingo și 
unul din liderii mișcării consti- 

tuționaliste.
înaintea poliției, unii ziariști 

străini aflați la Santo Domingo 
au reușit să afle cine sînt cei 
care execută aceste crime. A- 
genția engleză REUTER trans
mitea un reportaj în care arăta 
că există un grup format din 
200 de ofițeri, „oameni duri' ai 
forțelor de dreapta, pe care co
respondentul agenției engleze 
îl denumește „grupul asasin", 
și care execută actele de tero
rism comise în ultimele trei 
luni în Republica Dominicană.

„NEW YORK TIMES", în ar
ticolul la care ne-am referit, 
se întreba dacă consultările
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Unitate de artilerie a forțelor patriotice din Vietnamul de sud

© LA Universitatea Dichinson 
din Teaneck, New Jersey, a avut 
loc festivitatea predării unei co
lecții de obiecte de artizanat, ca 
dar din partea I.R.R.C.S. Cu aceas
tă ocazie, în biblioteca Universi
tății a fost organizată o expoziție 
de cărți, albune și fotografii ro
mânești. Au luat cuvîntul dr. Ovi- 
diu Popescu, atașatul cultural al 
Republicii Socialiste România la 
Washington, și dr. Clerence Dec
ker, vicepreședinte academic 
Universității.

al

a 
Mi-

din Italia

cu 
poli- 

ve-

I
I

© COMITETUL de apărare 
revoluției din cartierul San 
guel del Padron din Havana a or
ganizat o expoziție de fotografii, 
cuprinzînd aspecte din Republica 
Socialistă România. In cadrul ex
poziției sînt prezentate și obiecte 
de artă populară românească.

• C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
hotărîrea „Cu privire la îmbună
tățirea sistemului de 
calificării cadrelor de 
ale colhozurilor și sovhozurilor și 
a specialiștilor din agricultură".

ridicare a 
conducere

• JUNTA militară din Ecuador a 
demis pe generalul Antonin Rivas 
Hidalgo din funcția de șef al sta
tului major al forțelor armate ecua- 
doriene. Corespondenții de presă 
din Quito consideră că această 
măsură constituie un nou simptom 
al crizei interne a regimului dicta
torial din Ecuador.

Intre timp, potrivit relatărilor 
agenției Reuter, în ciuda institui
rii legii marțiale, în diferite orașe 
ecuadoriene studenții și muncitorii 
continuă manifestațiile antiguver
namentale cerînd abolirea regimu
lui dictatorial. Numeroși manifes
tanți au fost atacați cu brutalitate 
de poliție. Federația studenților 
din Ecuador a adresat un nou apel 
tuturor filialelor sale în care chea
mă tineretul studios să continue 
manifestațiile împotriva actualului 
regim.

• UN NUMĂR de 80 000 de 
metalurgiști din Grecia au declarat 
joi o grevă de 24 de ore. Ei re
vendică sporirea salariilor 
bunătățirea condițiilor de

și îm- 
muncă.

agenția 
semnat 

de

• DUPĂ cum anunț’ă 
M.T.I., la Budapesta a fost 
un protocol privind schimbul 
mărfuri între R. P. Ungară și Spa
nia. A fost stabilită, de asemenea, 
lista de mărfuri pe anul 1966.

Președintele Repu
blicii Italiene, Sara- 
gat, și-a continuat 
joi consultările 
personalitățile 
tice italiene în
derea . soluționării 
crizei de guvern.

Amănunte în legă
tură cu convorbirile 
lui Saragat nu se 
cunosc, deoarece per
sonalitățile consul
tate nu fac declarații 
presei. Un singur lu
cru se știe și anume 
că cei trei parteneri 
ai democrat-crești- 
nilor (socialiștii, so- 
cial-democrații și re
publicanii) l-au de
semnat pe Aldo 
Moro pentru a forma 
noul guvern.

Faptul că consul
tările s-au prelungit 
atît de mult și au 
fost reluate de mai 
multe ori a făcut ca 
ziarul 
PA" să 
toarea 
„Criza
Moro ezită, iar socia
liștii rămîn neîncre
zători". Organul

„LA STAM- 
facă urmă- 

apreciere : 
continuă —

P.S.I., „AVANTI", 
s-a arătat mai opti
mist afirmînd că 
„deoarece cele patru 
partide din coaliție 
și-au dat, în princi
piu, adeziunea pen
tru ca Moro să for
meze guvernul, 
ceasta 
reluarea 
pentru 
noului 
centru-stînga". 
ferindu-s'e la faptul 
că între aliați au e- 
xistat grave neînțe
legeri privind pro
punerea democrat- 
creștinilor ca în gu
vern să intre și Scel- 
ba, liderul 
lui de 
P.D.C., 
SERA" 
Moro 
mandatul pe care ar 
urma să i-1 dea pre
ședintele republicii, 
aceasta înseamnă că 
el este sigur de re
nunțarea lui Scelba".

a-
va permite 

tratativelor 
constituirea 

cabinet de 
Re-

curentu- 
dreapta al 

„P A E S E 
scria : „Dacă 
va accepta

mArgineanu 
corespondentul 

Agerpres la Roma
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în vederea organizării alegerilor 
vor mai putea continua. Aceeași 
întrebare și-o punea nu de mult 
și Bunker, ambasadorul ameri
can la Santo Domingo. Oare 
toate aceste semne de întrebare 
nu exprimă dorința ca alegerile 
să nu mai aibă loc ? Căci in 
condiții de libertate în alegerile 
din iunie, Juan Bosch, președin
tele Partidului revoluționar do
minican are cele mai mari șan
se să-și asigure victoria. Se 
pare că o asemenea soluție nu 
ar conveni Washingtonului, de
oarece Bosch cere retragerea 
trupelor americane. Tocmai în 
încercarea de a contrabalansa 
popularitatea lui Bosch a fost 
trimis Ia Santo Domingo Bala- 
guer, fost președinte al Repu
blicii Dominicane după moartea 
lui Trujillo, care se instalase 
mai tirziu în Statele Unite. Cu 
regularitate, de la Miami pleacă 
spre Santo Domingo tone de 
afișe și manifeste care-1 susțin 
pe Balaguer. Cu ce bani sînt ti
părite toate acestea nu este 
greu de înțeles...

Situația din Republica Domi
nicană este în plină eferves
cență. Activitatea de pînă acum 
a forțelor democratice îndreptă
țește speranțele celor care pri
vesc cu simpatie pe combatan
ții dominicani pentru libertate.

ANDREI MINCU

La închiderea ediției

Joi, tn capitala domini
cană s-au auzit tn conti
nuare focuri sporadice de 
armă. Mai multe automo
bile au fost incendiate de 
manifestanți, iar pe unele 
străzi au fost ridicate ba
ricade. Universitatea națio
nală din Santo Domingo a 
declarat trei zile doliu în 
memoria victimelor poli
ției.

Operațiunea

tăcere “
In timp ce continuă operațiu

nile de căutare a proiectilelor 
nucleare pierdute în urma ca
tastrofei bombardierului ame
rican „B-52" prăbușit in largul 
coastelor-spaniole, s-a aflat 
miercuri că principalul obiectiv 
al cercetărilor asidue ar fi găsi
rea unei misterioase „cutii ne
gre". Se presupune că respecti
va cutie ar conține date ultra
secrete privind sistemul elec
tronic de codificare folosit de 
comandamentul strategic al ae
rului al S.U.A. în legătură cu 
aparatele ce au la bord arme 
nucleare.

L
a începutul acestei săptămîni, in
formații venite din capitala Spa
niei relevau că detonatorul cu 
trotil al uneia din cele 4 bombe 
atomice „pierdute" pe teritoriul 
spaniol s-ar fi desfăcut. Satul Pa
lomares a fost declarat zonă 
„foarte radioactivizată". Pe mă
sură, însă ce urmările periculoa
se ale zborurilor avioanelor S.U.A. cu arme 

atomice la bord devin încă o dată mai mult 
decît evidente oficialitățile americane se stră
duiesc să „calmeze" spiritele și să estompeze 
gravitatea celor petrecute la Almeria.

Concluzia mai largă pe care au tras-o spa
niolii — și nu numai spaniolii — din cazul 
bombardierului „B-52“ n-a fost doar pericu
lozitatea zborurilor avioanelor cu bombe a- 
tomice la bord, ci și periculozitatea ba
zelor militare pe teritorii străine. Ideea 
aceasta se reflectă, de pildă, într-un 
articol al săptămînalului britanic — „SUN
DAY CITIZEN". S-ar putea — notează zia
rul — „ca avioane cu încărcături similare să 
se prăbușească în același mod asupra orașelor 
Brighton sau Blackpool". Și conchide: „Atîta 
vreme cît există bazele aeriene americane 
pericolul rămîne permanent, mai ales pen
tru țările pe al căror teritoriu se află ase
menea baze". Aceeași îngrijorare s-a făcut 
simțită și în interpelarea adresată guvernu
lui olandez de deputatul A. Brugeman. A- 
cesta a cerut să se ia măsuri în vederea in
terzicerii zborului avioanelor americane cu 
încărcătură nucleară deasupra teritoriului 
Olandei.

Punînd, din nou, foarte vizibil, în cauză 
bazele militare pe teritorii străine, demons- 
trînd, încă o dată, pe viu, pericolele generate 
de atingerea pe care aceste baze o aduc su
veranității statelor și intereselor păcii, „acci
dentul" de la Almeria nu poate fi învăluit 
in mantia „operațiunii tăcerii". Ziarul fran
cez „LE FIGARO" amintea posibilitatea ca 
alte țări, imitînd decizia guvernului spaniol, 
să ia, ca urmare a celor întîmplate la Alme
ria, măsuri pentru a interzice survolarea te
ritoriului lor de către bombardierele ame
ricane cu arme atomice la bord. Departe de 
a se estompa, „cazul avionului B-52" de-abia 
începe, pare-se, să intre în sfera implicații
lor politice și diplomatice.

EM. RUCĂR
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