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[ în aceste zile, în întreprinderi 
au' loc adunări sindicale în cadrul 
cărora se acordă titlul de fruntaș 
în întrecere celor mai buni mun
citori care în 1965 au obținut, lună 
de lună, rezultate deosebite în ridi
carea calității produselor, creșterea 
productivității muncii și econo
misirea resurselor materiale. Oa
meni cu inițiativă și experiență, 
pasionați să-și însușească și să a- 
plice tehnica avansată, ei repre
zintă „fondul de aur“ al întreprin
derilor. în munca inovatoare a 
fruntașilor este concentrată expe
riența valoroasă acumulată în pro
ducție de-a lungul anilor. Ei nu sînt 
simpli mînuitori ai mașinilor, nu 
lucrează în virtutea obișnuinței, ci 
în mod creator, trecînd prin filtrul 
propriei gîndiri tot ce e legat de 
perfecționarea continuă a produc
ției.

Analizăm situația evidențiaților 
în întrecere, pe anul 1965, de la 
fabrica de tricotaje „Crinul" din 
Capitală. Tovarășa DIDINAIVAN- 
CIU, președinta comitetului sindi
catului, ne spune :

— La începutul anului trecut, în 
ianuarie, peste 570 de muncitoare 
s-au evidențiat în întrecere. Pînă 
în decembrie, îns'ă, au rămas nu
mai 52. Restul n-au mai reușit să 
țină pasul cu cei mai buni.

Ni s-a argumentat că au existat 
„cauze obiective". Să vedem des
pre ce este vorba.

— A intervenit un element nou 
în întrecere: s-au introdus crite
riile calității — ne spune tov. MA
RIA STOIAN, secretara comitetu
lui de partid. Dacă pînă în luna 
iunie se avea în vedere numai 
depășirea sarcinilor de producție, 
de atunci în balanța realizărilor 
fiecărui muncitor cîntărește greu 
calitatea produselor pe care le exe
cută.

Faptele vin să contrazică această 
afirmație. Numărul evidențiaților 
s-a redus cu mult încă înainte de 
introducerea criteriilor calității la 
aprecierea rezultatelor în întrecere. 
Iată evoluția statistică a evidenția- 
ților la secția confecții: din 300 
de evidențiați în luna ianuarie, au 
rămas în iunie numai 60 — deci 
20 la sută. In luna decembrie mai 
erau 19 evidențiați care și-au men
ținut realizările în toate lunile. 
Ceilalți, care „s-au pierdut" pe 
drum, n-au mai avut oare aceeași 
îndemînare, experiența lor s-a 
irosit ?

Din discuțiile cu mal multe 
muncitoare din fabrică s-au des
prins adevăratele cauze — și anu
me organizarea necorespunzătoare 
a producției, slaba preocupare pen
tru crearea celor mai bune condiții 
care să asigure desfășurarea nor
mală a întrecerii socialiste. în 
cursul anului trecut, au fost peri
oade cînd munca nu s-a desfășurat 
ritmic, ci în „salturi". Așa se ex
plică și numărul mare de ore su
plimentare care au fost prestate 
în întreprindere. Locurile de mun
că nu au fost bine aprovizionate 
cu materiale; a lipsit asistența 
tehnică în schimburile II și III; 
lucrările de reparații și întreținere 
la mașini și utilaje nu au fost 
de bună calitate.

Zilele acestea, la uzina „Grivița roșie" din Capitală au fost acordate 
muncitorilor șl tehnicienilor 504 insigne de fruntaș în întrecerea socialistă 
pe 1965 și 80 de diplome colectivelor fruntașe. în fotografie : înmînarea 

Insignelor șl diplomelor în secția mecanică grea
Foto : Gh. VlnțUă
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Era de așteptat ca cineva să se 
sesizeze de ce numărul celor care 
se mențin evidențiați scade de la 
o lună la alta. Dar nimeni nu s-a 
interesat de această latură impor
tantă a întrecerii, de vreme ce pe 
ansamblul întreprinderii planul se 
realiza la toți indicatorii. De aici, 
automulțumirea conducerii fabricii 
și a comitetului sindicatului, care 
au considerat că „totul este în or
dine". Fără îndoială, s-a pornit de 
la o premisă greșită. Așa se face 
că și în prima lună a acestui an, 
producția nu s-a desfășurat ritmic. 
Planul pe prima decadă a lunii ia
nuarie a fost realizat în principa
lele secții în proporție de 86—95 la 
sută. Cu prețul unor mari eforturi, 
în decada a II-a s-a recuperat ră- 
mînerea în urmă. în loc să înlăture 
cu desăvîrșire deficiențele, condu
cerea întreprinderii... prevăzătoare 
cum e, continuă să recurgă la o 
practică inadmisibilă: ea s-a și 
grăbit să solicite ministerului a- 
probare pentru 6 000 ore suplimen
tare în trimestrul I.

în fabrică ni s-a vorbit de frun
tașe. Cine nu le cunoaște ? Ma
riana Andrei,
Ghiță, Elena Costache, 
Iliescu, Alexandrina Banu — iată 
numai cîteva dintre fruntașele în-
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De ce n-a mai fost ales Grigore Alexandru 
președinte al cooperativei agricole din comuna 
Sărățeni,

„O adunare generală plină de 
învățăminte'. Aprecierea aparține 
țăranilor cooperatori din Sărățeni, 
raionul Urziceni. Timp de zece ore, 
țăranii cooperatori din Sărățeni au 
analizat cu simț de răspundere ac
tivitatea desfășura’iă anul trecut, 
precum și proiectele planului pe 
1966, au făcut numeroase propuneri 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, care să ducă la producții 
mari, la venituri bogate.

In 1965, cooperativa a obținut 
rezultate frumoase în unele sectoa
re. De pe hectarul de grîu s-au re
coltat cite 2 728 kg, de pe cel de 
porumb cîte 2 670 kg. Nici produc
ția de lapte n-a fost prea mică : 
2 275 1 de la fiecare vacă. Venitu- 

treprlnderli. Ele sînt punctul de 
reper pe care se cuvine să-l atingă 
cît mai multe muncitoare în în
trecere.

Dar să vedem ce se întîmplă cu 
acele muncitoare care nu-șl reali
zează planul. Experiența, metodele 
de muncă ale fruntașelor sînt cu
noscute de ele ?

— Desigur 1 — ne dă garanții 
tov. Ivanciu. S-au organizat schim
buri de experiență, în consfătuiri 
de producție se arată cine este evi
dențiat, ce metode folosește...

—■ Sînt multe muncitoare care 
nu-și realizează planul ?

— Cu doi, trei ani în urmă, erau 
cu zecile. Acum, însă, avem numai 
cîteva. Multe dintre muncitoa
rele de care aminteam au fost 
încadrate la cursurile de ridi
care a calificării. S-au organizat și 
schimburi de experiență urmate de 
demonstrații practice, în cadrul 
cărora cele mai bune muncitoare 
au arătat detaliat cum se execută 
anumite mînuiri mai dificile...

Dar în luna decembrie, numai 
în secția confecții 55 muncitoare 
nu și-au realizat sarcinile de plan,

(Continuare în pag. a IH-a)

rile bănești s-au ridicat la peste 
șase milioane. Totuși, majoritatea 
celor care au luat cuvîntul în adu
nare nu s-au declarat mulțumiți. 
Adeseori se auzea întrebarea : 
„Cum de a ajuns cooperativa noas
tră dintr-o unitate fruntașă pe ra
ion să se situeze printre cele din 
urmă ? Răspunsul tot ei l-au dat...

De la un timp s-au observat lip
suri serioase în activitatea consi
liului de conducere și în primul 
rînd a președintelui Grigore Ale
xandru. Ce i-a reproșat adunarea 
generală ? Subaprecierea condu
cerii colective, munca de unul sin
gur, îngîmiarea, comportarea ne
demnă față de cei ce i-au acordat 
încredere. Iși făcuse un obicei din 
a nu mai ține seama de sfaturile 
și îndrumările specialiștilor, de ini
țiativele cooperatorilor, ceea ce a 
dus la daune grave în activitatea 
economică a unității, a lovit în in
teresele cooperatorilor.

„Numai la culturile pentru produ
cerea seminței de sfeclă și a ore
zului s-au înregistrat pagube de a- 
proape un milion de lei" •— preci
za în cuvîntul său Matei Nicolae, 
contabilul cooperativei. „Dacă ie
șeam cu două săptămîni mai de
vreme la repicatul orezului și 
la executarea lucrărilor de între
ținere în grădina de legume, atunci 
cînd timpul era prielnic acestor lu
crări, ne-am fi ales nu cu pagubă, 
ci cu cîștig", a spus Petre Constan
tin. „L-am rugat pe tovarășul pre
ședinte să-mi dea oameni pentru 
repicat orez. M-a repezit, zicîn- 
du-mi să nu mă amestec că știe el 
ce face. Cînd s-a făcut această lu
crare după știința dumnealui, era 
prea tîrziu”, a arătat tehnicianul 
agronom Ștefan Nicolae.

Alți vorbitori au criticat faptul 
că nu s-a ținut o evidență riguroa
să a produselor grădinii de legu
me vîndute pe piața liberă și nici 
a destinației pe care au luat-o 
banii încasați pe aceste produse.

Abateri deosebit de grave a să- 
vîrșit Grigore Alexandru încâlcind 
principiul democrației cooperatis
te. Cînd l-au ales președinte, în 
1960, cooperatorii și-au pus mari 
speranțe în experiența sa organi
zatorică (fusese președinte al sfa
tului popular comunal), în cunoș
tințele sale. O bună bucată de vre
me aceste însușiri au predominat. 
Adăugate la hărnicia și entuzias
mul țăranilor din Sărățeni, la Spi
ritul lor de inițiativă, au fost de un

uzinelePlouă... cu scîntei. Sudorul Ion Lefter de la
„23 August"-Bucureșll într-un moment de lucru cotidian

sprijin real pentru cooperativă. 
Progresele deveneau simțitoare. 
Delegații din alte unități făceau 
deseori popas la Sărățeni, avînd 
ce învăța. Considerînd însă că 
realizările obținute i se datoresc 
lui în cea mai mare parte, preșe
dintele a început să nu mai țină 
cont de părerea celor din jur. Ho- 
tărîrile consiliului nu prezentau 
importanță pentru el; le infirma 
cînd și cum îi venea la îndemînă.

Se pune întrebarea : cum de a 
ajuns Grigore Alexandru să încal
ce regulile și principiile de con
ducere ale unei unități socialiste 7 
Răspunsul nu este deloc simplu. 
Este adevărat că în unele adunări 
generale cooperatorii i-au atras a- 
tenția asupra felului său de muncă 
cu oamenii, asupra comportării 
netovărășești. Pentru aceleași lip
suri a fost criticat și în comitetul 
de partid. Dar aceste critici n-au 
avut nici un efect; lipsurile au 
continuat să se mențină, ba chiar 
să se agraveze. Dacă adunarea 
generală, forul suprem de con
ducere al cooperativei agricole, 
și mai ales comitetul de partid, 
comuniștii ar fi acționat cu 
mai multă hotărîre, mergînd pînă 
la aplicarea măsurilor statutare ce 
se impun în asemenea cazuri, poa
te că în adunarea generală care a 
avut loc acum cîteva zile nu s-ar fi 
ajuns la schimbarea lui din funcția 
de președinte.

Nici comitetul raional de partid 
n-a acționat la timp și cu obiecti
vitate, deși în repetate rînduri a 
fost sesizat de cele ce se petreceau 
la Sărățeni. Analizele întreprinse la 
indicația biroului raional s-au fă
cut superficial. La toate sesizările 
se dădea un singur răspuns : „nu 
corespunde realității".

Atitudinea echivocă a comitetu
lui raional s-a vădit și cu un alt 
prilej. Iată-1. în urma unei sesizări 
sosite la redacția „Scînteii" am 
primit un răspuns în care se arată 
printre altele : „Scrisoarea a fost 
dată spre rezolvare tov. Do- 
bre Haralambie, secretar al co
mitetului raional de partid, care, 
în urma verificărilor făcute, a 
constatat următoarele : Din toa
te abaterile ce i se impută pre
ședintelui C.A.P. nu corespunde 
realității nici una, prin faptul că

Horea CEAUSESCU
Gheorghe VLĂD

(Continuare în pag. a IlI-a) 

A crescut o socie
tate nouă și între pîr- 
ghiile care îi asigură 
•dinamica s-a profilat 
un punct de sprijin din 
ce în ce mai solid : 
încrederea între oa
meni.

Cîte lucruri mărunte, 
Imediate din viața 
noastră de fiecare zi 
nu se sprijină pe ea I 
Mergem cu trenul și a- 
vem încredere în con
strucția vagonului, în 
frînă. Avem încredere 
că avionul e bine cal
culat, că balconul ca
sei nu cade, că liftul 
nu se rupe. Ni se dă 
un utilaj în mînă, a- 
vem încredere că el 
corespunde scopului 
pentru care a fost 
creat, condițiilor în 
care trebuie să func
ționeze. Luăm un me
dicament, sînfem plini 
de încredere că a fost 
dozat corect, executat 
cu grijă, că na va face 
bine. Sîntam încreză
tori că repartiția pe 
care o primim se va 
executa, că contractul 
pe care îl încheiem ie 
va onora, că împrumu
tul pe care-l consimțim 
se va restitui. Avem 
încredere în spectaco
lul la care ne-am re
zervat bilet, în talen
tul artistului pe care 
îl cunoaștem, în ora 
exactă a începutu
lui spectacolului, în 
punctualitatea celor
lalți. Avem încredere 
în cognoscibilitatea 
universului, în progres, 
în ideea de justiție 
morală. Fără asta, via
ța n-ar mai avea puncte 
de sprijin, ar fi hao
tică, insuportabilă.

Dacă măcar o dată 
ne-ar frece prin cap că 
balconul a fost greșit 
calculat sau greșit exe
cutat, toată bucuria de 
a ieși în el și a privi

energetice

1966

Construcții

Interviu cu

ing Adrian GEORGESCU
adjunct al 

energiei
ministrului 
electrice

eșalo-

primul 
func-

— Ce capacități noi vor 
intra în funcțiune în 7966?

— In cadrul planului de 
dezvoltare a energeticii, 
stabilit de Congresul al 
IX-lea al partidului, anul 
1966, an de început al cin
cinalului, prezintă o deo
sebită importanță prin 
puterea nou instalată, 
planificată a intra în 
funcțiune — peste 1 000 
de megawați — cea mai 
mare putere cu care a 
sporit vreodată, într-un 
singur an, capacitatea de 
producție a centralelor 
electrice în țară.

Printre capacitățile noi 
care vor intra în func
țiune în acest an se nu
mără al doilea bloc de 
50 MW la centrala elec
trică de termoficare Bucu- 
rești-Sud, în primul se
mestru, și încă alte trei 
turbine cu gaze de cîte 
36 MW fiecare, 
nat, începînd cu trimes
trul doi. Tot în 
semestru, intră în 
țiune un grup de 100 MW 
la centrala de la Fîntî- 
nele, unul de 50 MW la 
Borzești, iar la Luduș, un 
grup de 200 MW, primul 
de această 
țară. Vor i 
țiune noi 
nergetice 
Iași.

în ce privește folosirea 
puterii apelor va intra în 
funcțiune treptat, înce
pînd din luna septembrie, 
hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ pe Ar
geș. Întreaga ei putere 
instalată, care după cum 
se știe însumează 220 MW, 
se va realiza în patru hi- 
droagregate de cîte 55 
MW. în acest scop, încă 
din această primăvară 
începe acumularea apei 
în amonte de barajul de 
la Vidraru. Vor mai in
tra în funcțiune alte gru
puri în centralele hldro-

electrice Vaduri și Ba
cău, ce fac parte din cas
cada de pe Bistrița în 
aval de Bicaz.

— Ce lucrări noi sau 
de extindere a unor cen
trale existente încep în 
acest an ?

Al. PLAIEȘU

(Continuare 
în pag. a II-a)

La întoarcerea spre sat, după 
urmărirea celor ce reușiseră să 
scape, am întîlnit un alt grup de 
indieni, printre care o femeie cu 
copilul ei, care, de asemenea, au 
fost omorîți. Femeii i s-au smuls 
picioarele și trunchiul i s-a despi
cat în două cu securea". Nu este 
o secvență de film despre vremu
rile conchistadorilor, ci un fapt 
real, unul dintre multele de acest 
gen petrecute în aceste zile în Bra
zilia. L-am spicuit din mărturia 
unui participant la o „expediție" 
împotriva indienilor brazilieni.

O suită de semnale de alarmă 
s-au succedat în paginile ziarelor 
braziliene sau în declarații ale 
unor persoane autorizate, privind 
recrudescența unei campanii de 
exterminare a indienilor băștinași 
în nordul statului Mato Grosso, în 
cuprinsul ținuturilor dintre Rio 
Machado, Rio do Sangue și Rio 
das Mortes (Rîul Topor, Rîul Sîn- 
gelui și Rîul Morții). Printr-o tristă 
coincidență toponimia ținuturilor 
definește și ea tragedia îndurată 
de populația băștinașă. Cu cîteva 
zile în urmă pastorul Valdemar 
Veber spunea că „circa 7 000 de 
indieni stabiliți pe cursul rîurilor 
Xingu și Tapajos sînt amenințați să 
dispară definitiv, fiind vînați de 
albi cu mitraliere în scopul de a

i putere din 
intra în func- 
capacități e- 
la Oradea și

forfota multicoloră a 
străzii s-ar duce de 
rîpă. Ne-am pierde plă
cerea călătoriei dacă 
l-am suspecta o se
cundă pe mecanic că 
doarme, pe impiegat 
că încurcă intrările, pe 
executantul podului că 
a nesocotit rezistența. 
Un medicament rău ne 
face dintr-odată sus
ceptibili față de toate 
medicamentele, o parte 
din încrederea noastră 
se duce ; iot așa un 
spectacol prost, o exe
cuție mediocră, o în- 
fîrziere gravă ne dis
pune defavorabil pen
tru altădată.
cește atunci 
fărîmiță din 
certitudinii, 
un pic mai 
mai neîncrezători, 
sceptici. Înfîrziem 
noi la rîndul nostru la 
spectacole, la întîlniri, 
ca să nu așteptăm de
geaba ; aceasta „încu
rajează* partenerul și 
se instalează între noi 
o tristă concurență a 
cărei miză este : care 
să rămînă dintre noi 
mal puțin păgubit (sau 
păcălit). In loc s-o 
luăm amîndol spre mai 
bine devenim, și eu, și 
celălalt, niște agențl 
negativi. Asta pentru 
că am rupt convenția 
dintre noi, punctul so
lid al condiționării 
noastre reciproce : în
crederea.

Există așadar, ml se 
pare, o dinamică a în
crederii : ai încredere 
că ce-ți spun eu e a- 
devărat, sau bun, sau 
sincer, și am să am în
credere că ce-mi spui 
fu e la fel. Ai încre
dere că saboful sau 
rulmentul pe care ți-l 
fac e bine făcut și o să 
am încredere că l-ai 
montat bine, o să că
lătoresc cu sentimentul

Se fo- 
în noi o 

bucuria 
devenim 
prudenți, 

mai 
Și

confortului. Ai încre
dere că vin la timp, 
vino deci la timp.

Construcția socială e 
făcută din atomi (din 
mine, din tine, din el) 
și fiecare e răspunză
tor de soliditaiea ei. 
în clipa în care m-ai 
înșelat, punîndu-mi 
mai puțin pe cîntar 
sau mai mult la nota 
de plată, ocupîndu-mi 
sau depășindu-mi locul 
la spectacol sau la casa 
de bilete, acest gest, 
deși necatastrofal, e o 
fisură în construcția 
Jntregului. încrederea 
dintre fine și mine face 
parte din rezistența e- 
dificiului. Ea trebuie 
păzită de orice fisură.

Cînd îmi trimit copi
lul la școală plec de la 
încrederea totală că 
acolo va fi instruit și 
educat, va fi învățat 
să gîndească, să se 
poarte. Am încredere 
în profe'sorul său, în 
echitatea, în omenia, 
în pedagogia lui ; îi 
cer însă să aibă șl el 
încredere în rolul meu, 
fiindcă altfel sufletul 
copilului devine tere
nul disputei dintre 
două neîncrederi, șl

se îmbucăfățește. Șl 
profesorul, și eu avem 
același scop. Putem 
diferi ca mefodă, ca 
înțelegere parțială a 
unor lucruri, ca orizont, 
dar ceea ce ne apropie 
e mai important decîi 
micile diferențe și tre
buie sprijinit de-o par- 
fe și de alta. Fără în
credere în educator 
nu se poate concepe 
educația.

Cînd mă prezint la 
un examen plec de la 
încrederea că cei care 
mă examinează sînt 
oameni luminați, com- 
petenți, imparțiali. Dacă 
n-aș crede asta, imagi
nea mea despre lume 
s-ar tulbura profund, 
în fapt, așadar, eu, 
examinatul, cred într-o 
promovare riguroasă, 
inflexibilă a meritului 
care, în condiții nor
male (adică în condi
ția examinatorului lu
minat, competent, im
parțial) trebuie să mă 
ridice, să mă răsplă
tească pentru efortu
rile oneste pe care 
le-am făcut.

(Continuare 
în pag. a III-a)

vjața

INTERNAȚIONALĂ

o CUM S A EFECTUAT 
ASELENIZAREA LINĂ 
A STATIEI //LUNA 9"

— STAȚIA ARE GREUTA
TEA DE PESTE O TONA ȘI 
JUMĂTATE. LANSAREA SIN
CRONIZATĂ CU ÎNCEPUTUL 
DIMINEȚII LUNARE. TRAIEC
TORIA CORECTATA ÎN ZBOR. 
FRÎNAREA LA 48 SECUNDE 
ÎNAINTE DE ASELENIZARE. 
(AMĂNUNTE FURNIZATE DE 

- TASS, ÎN PAG. a 4-A).

• Honolulu: Mani
festații de protest 
la sosirea oficiali
tăților americane

• ASTĂZI LA PARIS
CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT
FRANCO — VEST-GERMANE
® „Ultim efort" 
la Bruxelles

— Respingînd demisia gu
vernului, regele a cerut să 
întreprindă „un ultim efort" 
pentru a rezolva problemele 
social-economice acute. O 
soluție nu apare însă Ia ori
zont ; minerii continuă lupta 
revendicativă, iar medicii 
n-au renunțat Ia ideea grevei 
generale.

Corespondența din RiodeJaneiro

Vasile OROS

toarea de indieni 
se află numeroase 
zatoare. Unul e

pune mîna pe pămînturile ocupate 
de ei". Scriitorul și publicistul 
Nelson Rodrigues denunța la tele
viziune sălbăticiile săvîrșite într-un 
sat de indieni de către aventurieri 
albi, aflați în solda unor potentați 
ce încearcă să-și însușească bo
gățiile ținuturilor respective.

Autorităților statului Mato Grosso 
li s-a propus să anuleze emiterea 
de titluri de proprietate pe pămîn
turile rezervației indigene „Terasa 
Cristina", dar liderul majorității 
din adunarea legislativă a statului 
a apelat pe lîngă președintele re
publicii pentru a împiedica aplica
rea propunerii. Rezervația „Terasa 
Cristina" cuprinde o arie destinată 
indienilor încă de pe vremea ma
reșalului Candido Rondon, cel mai 
ilustru dintre brazilienii care și-au 

vlata Și activitatea prote
jării indienilor băștinași. Intre be
neficiarii titlurilor de proprietate 
en}is® Pe seama rezervației se nu
mără ofițeri, funcționari ăi admi
nistrației locale și persoane parti
culare. în relatările despre vînă- 

în Mato Grosso 
documente acu- 
semnat de un

(Continuare în pag. a II-a)
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di-

Construcții energetice 1966

în strînsă corelație cu creș- 
instalate, cu apa- 

consumatori de

Ing. Alexandru DOMȘA
profesor emerit, 

rectorul Institutului politehnic din Cluj

</

șahisf.

di-
să produ-

(Urmare din pag. I)
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cinema-
Arhi-

din această 
ambalajele nu au 
fi preluate pen- 
fi trimise indus-

caractere, de personaje care 
se comporte asemeni modele
lor din viață, și nu să joace 
simplu rol funcțional. Or, toc-

de protagoniști 
specialiștilor ? 

scene tari, ci

din Pi- 
foileto-

RITM, ACȚIUNE...

a-
aceas- 

Doar în-

deseori am auzit spu- 
nîndu-se: cutare este un 
foarte bun proiesor, se 
pricepe de minune să 
explice noțiunile, să se

facă înțeles de elevi, de studenți. 
Tot astfel, în contrast, despre alt 
profesor, părerea este la fel de 
categorică : poate că știe carte, 
dar păcat că nu se pricepe să 
predea accesibil și interesant 
lecțiile.

De unde a apărut această di
ferențiere ? Este cumva unul mai 
talentat, mai înzestrat decît altul? 
Incontestabil, aptitudinile perso
nale, talentul de pedagog au un 
mare rol în activitatea profeso
rului și, ca atare, trebuie cultiva
te, perfecționate. Esențială însă, 
după părerea mea, este pregăti
rea științifică și pedagogică — 
temeinică și multilaterală — pe 
care fiecare proiesor este dator 
să o dobîndească, să o împros
păteze și să o adîncească con
tinuu. Diferențierea amintită re
zultă, cred, din deosebirile exis
tente în pregătirea diferitelor ca
tegorii de cadre didactice pentru 
unitățile de învățămînt.

După cum se știe, pentru școa
la generală și pentru liceele teo
retice, învățătorii și profesorii sînt 
pregătiți în universități și institu
te pedagogice. Studenților aces
tor instituții li se dau în anii de 
facultate pe lîngă noțiunile știin
țifice de specialitate și cunoștințe 
de pedagogie, psihologie, meto
dică, fac practică pedagogică în 
școli. Din păcate, pînă în pre
zent, pentru învățămîntul profe
sional și tehnic nu există un sis
tem anume de pregătire a cadre
lor didactice pentru unele materii 
do bază, ceea ce este în detri
mentul procesului lnstructlv-edu- 
cativ.

In general, la școlile profesio
nale și tehnice profilate pentru 
ramurile mine șl metalurgie, con
strucții de mașini, electrotehnică, 
construcții, industria lemnului și 
celulozei sau chimie industrială, 
industria petrolului, industria tex
tilă și de confecții, disciplinele 
predate se grupează în trei cate
gorii. Prima categorie, cuprinzînd 
cultura generală umanistică, este 
acoperită de absolvenți ai uni
versităților despre care am qmin- 
tit cum sînt pregătiți. A doua ca
tegorie, cuprinzînd disciplinele 
teoretice de profil (matematica, 
mecanica, iizica, chimia, desenul, 
respectiv zoologia, botanica, bio
logia — după caz) constituie un 
capitol de predare foarte dificil.

Dificultățile rezultă mai ales 
din necesitatea asigurării unei 
legături permanente ale acestor 
discipline cu cele tehnice de spe
cialitate. Este clar că proiesorii 
desemnați cu predarea acestor 
discipline trebuie ca, pe lîngă 
cunoștințele tehnice de bază să 
aibă o pregătire corespunzătoare 
și în specialitatea pentru care 
este profilată școala. Aici apare

celorlalți le lipsesc acele deprin
deri didactice — pedagogice care 
să le pormită transmiterea cunoș
tințelor — metodică, tact, etc. — 
deoarece pregătirea lor de bază 
este pur inginerească. Există de
sigur și excepții, acestea însă vi
zează mai ales, însușirile perso
nale. experiența de viață.

In sfîrșit, a treia categorie de

începutul diferențierii la care mă 
refeream la începutul acestor rîn- 
duri. In prezent disciplinele teore
tice de profil sînt predate fie de 
absolvenți ai universităților, fie 
de absolvenți ai învățămîntului 
superior tehnic și economic. în 
realitate, celor dintîi le lipsesc 
din bagajul de cunoștințe anumi
te noțiuni de specialitate, specifi
ce profilului școlii în care lucrea
ză, care să le permită prezenta
rea noțiunilor teoretice accesibil, 
clar, în directă legătură cu prac
tica, cu preocupările în perspec
tivă ale elevilor. Ceea ce face ca 
lecțiile lor să apară oarecum 
prea teoretice, abstracte, uneori 
greu de înțeles. Pe de altă parte,

discipline care asigură pro- 
priu-zis pregătirea tehnică de 
specialitate este susținută de in
gineri care lucrează în întreprin
derea care tutelează școala. De 
obicei, cadrele inginerești nu 
se profilează din anii de fa
cultate pontzu activitatea 
dactică, nu primesc o pregătire 
corespunzătoare îndeplinirii mi
siunii de profesor, iar-atunci cînd 
ajung în învățămînt întîmpînă 
greutăți în predarea cunoștințelor, 
în munca cu elevii, în instruirea 
și educarea acestora. Diferitele 
forme de pregătire pedagogică 
inițiate în școli nu reușesc întot
deauna să suplinească golurile 
în acest domeniu.

Documentele Congresului al 
IX-lea al partidului preconizează 
lărgirea și perfecționarea învăță
mîntului profesional și tehnic. 
Realizarea acestor cerințe impu
ne o mai atentă studiere a modu
lui în care sînt pregătite cadrele 
didactice pentru aceste forme de 
învățămînt, adoptarea unor mă
suri menite să ducă la o mai 
bună pregătire a acestora. După 
părerea mea, formarea profesori
lor pentru predarea disciplinelor 
teoretice de profil (în licee de 
specialitate, școli profesionale și 
tehnice) ar trebui să fie făcută 
în secții speciale, organizate la 
o instituție de învățămînt superior 
tehnic. în anii de facultate, de 
exemplu, viitorul profesor de ma
tematici pentru învățămîntul pro
fesional și tehnic cu specialitatea 
mine, metalurgie, construcție de 
mașini, electrotehnică etc., ar 
urma să dobîndească și cunoș
tințe în domeniul termotehnicil, 
electrotehnicii și rezistenței mate
rialelor, adică o pregătire tehnică 
în disciplinele care apelează cel 
mai mult la matematică. Aces
tora adăugîndu-li-se, firește, no
țiunile de pedagogie și metodică 
obișnuite facultăților care for
mează profesori.

în ceea ce privește cadrele in
ginerești și de specialiști pentru 
învățămîntul profesional șl tehnic, 
părerea mea este că pot fi în 
continuare formate în institutele 
superioare tehnice, bineînțeles, 
adăugîndu-se în programul lor 
de studiu disciplinele de pregăti
re pedagogică. Optarea pentru 
audierea în plus a acestor cursuri 
ar urma să fie facultativă, iar 
absolvenții respectivi ar primi, în 
urma examenelor promovate, pe 
lîngă diploma de inginer și un 
atestat pentru funcția didactică 
în învățămîntul profesional și me
diu tehnic. în această ordine de 
idei mi se pare interesantă expe
riența institutelor politehnic șl a- 
gronomic din București, care au 
organizat cursuri facultative de 
didactică, cu unele lecții practi
ce. Experiența aceasta ar putea 
fi studiată și extinsă. s

Desigur, nu am pretenția să fi 
epuizat toate aspectele acestei 
probleme. Consultarea unui cerc 
mai larg de foruri interesate, a 
unor specialiști, va fi de folos 
Ministerului învățămîntului în a- 
doptarea unor măsuri menite să 
contribuie la mal buna pregătire 
a cadrelor didactice pentru învă
țămîntul profesional,

CENTRUL DE CALCUL 
AL UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTI: La pupitrul 
de comandă al calcula
torului electronic CIFA-3, 
operatoarea Ina Nlculos- 
cu șl tehnicianul elec
tronist Rădulescu Teo
dor urmăresc rezultatelo 
obținute In urma efec
tuării calculului mlnima- 
nizărll unei funcții li

neare

Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I) obiectiv hidroenergetic al planului 
de cinci ani.
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Pe marginea filmului „Șah la rege

MR NU NUMAI ATlT

— Capacitatea centralei termo
electrice de la Borzești va fi com
pletată cu două grupuri de cîte 
200MW. încep lucrările la C.E.T. 
Galați, care în prima etapă va 
avea 
kW ; 
dură,

o capacitate de 150 000 
ea va alimenta cu căl- 

____, apă caldă și abur teh
nologic combinatul siderurgic. în 
bună parte centrala va funcțio
na folosind gazele de la furnalele 
ce se vor construi. în cursul acestui 
an urmează, de asemenea, să în
ceapă construirea unei noi și mari 
centrale, de 800 MW. Aceasta va 
fi echipată cu grupuri de 200 000 
kilowați, ce vor folosi drept com
bustibil de bază, cărbune energetic 
din Valea Jiului. Un volum mare 
de lucrări este prevăzut în conti
nuare pe șantierul C.E.T.-Craiova, 
unde, în anii 1967 și 1968, se vor 
pune în funcțiune două grupuri de 
cîte 315 MW fiecare. La Oradea și 
Iași centralele vor fi completate cu 
noi capacități. Merită subliniat că 
la Iași urmează să fie instalat pri
mul bloc de fabricație românească, 
cu o capacitate de 50 000 kilowați.

în domeniul centralelor hidro
electrice continuă din plin lucră
rile la sistemul energetic de la 
Porțile de Fier principalul

terea puterilor 
riția unor noi 
energie electrică se dezvoltă în mod 
corespunzător rețeaua de transport 
și distribuție la toate tensiunile 
folosite. Anul acesta va intra în 
funcțiune linia electrică Bucu
rești — Gura Ialomiței-Galați de 
400 kV ce va fi utilizată la început 
sub tensiunea de 220 kV. Această 
linie este menită să întărească ali
mentarea Combinatului siderurgic 
Galați. De asemenea, va intra ‘în 
exploatare linia Luduș-Slatina, 
care va avea rolul de a prelua și 
evacua în sistemul energetic al ță
rii energia hidrocentralei de pe 
Argeș, Linii de.220 kV se constru
iesc între Paroșeni-Hunedoara și 
Craiova-Bechet (aceasta din urmă 
pentru interconectarea sistemului 
nostru energetic cu cel al R. P. 
Bulgaria). O altă linie, tot de 220 
kV, între Bicaz și Borzești va fi 
începută în a doua jumătate a 
anului 1966. Se execută, de ase
menea, un volum important de 
lucrări pentru linii de 110 kV și 
tensiuni mai mici, construcții 
de stații de transformare și 
alte lucrări legate de electrificare. 
Continuă susținut electrificarea sa
telor în toate regiunile țărfi.

VIHATOÂRE

oarecare Ataide Pereira dos San
tos, care a făcut declarațiile poli
tice privind expediția întreprinsă 
cu scopul de a ucide indieni din 
tribul „Ginta Larga". „Rezultatul 
expediției — scrie respectivul — a 
fost moartea multor indieni, uciși 
cu focuri de armă în timp ce ei 
lucrau la construirea colibelor lor 
pe malul rîului Aripuana. Expedi
ția a durat circa cincizeci de zile, 
în timpul desfășurării ei, bandei 
i se aruncau alimente și muniții 
dintr-un avion tip „Cessna 190". 
Expediția a fost organizată de 
Antonio Junqueira, proprietar de 
plantații de cauciuc. „Foloseam 
pistoale calibrul 45, revolvere și 
mitraliere — declară șeful bandei. 
Conform ordinelor primite, eu l-am 
omorît pe „căpitan" — cel mai bă- 
trîn indian al tribului — iar Chico 
Luis și ceilalți au mitraliat tot ce 
au putut".

De cînd a început conchista și 
pînă astăzi, în Brazilia au fost ex
terminate peste 80 de grupuri in
digene. Nimeni nu știe și nu va 
ști niciodată numărul exact al vic
timelor. Iar cei ce au rămas au 
cea mai nefericită soartă dinire 
toate grupurile rasiale ale țării.

Se cuvine să amintim că Bra
zilia se poate mîndri ou „indieniști" 
de seamă, care s-au dedicat, ou 
multe rezultate bune, cauzei îm
bunătățirii vieții populației băști
nașe. între ei, figura mareșalului 
Rondon rămîne pe primul plan. 
Acesta a petrecut 50 de ani din 
yiața sa pacificînd jungla Ama-

zonului șl alte regiuni, fără să 
tragă un singur foc de armă. Cînd 
Rondon se afla pe patul de moar
te, la modesta sa locuință din Rio, 
a fost vizitat de emisari ai tribu
rilor de indieni care îl considerau 
un frate bun și generos și-i adu
ceau un ultim omagiu de recunoș
tință. Dar eforturile de cîștigare a 
indienilor pentru o viață civilizată,1 
sau cel puțin de protejare a exis
tenței lor, s-au lovit și se lovesc 
de interese economice puternice, 
care nu pot fi înfrînate întotdeauna 
nici chiar de autorități.

Cele ce se petrec azi în Mato 
Grosso stîrnesc amărăciune și in
dignare în inimile tuturor uma
niștilor.

Zilele trecute în „Scîn- 
teia" a apărut foileto
nul „Patru pogoane de 
sticle", în care era sa
tirizată proasta păstra
re și folosire a ambala
jelor de sticlă de către 
organizațiile comercia
le și I.R.V.A. 
tești. Firește, 
nul nu putea releva de
cît unele aspecte ale 
problemei gospodăririi 
ambalajelor. De aceea, 
fiind de acord întruto- 
tul cu ce s-a arătat în 
foileton, aș dori să-mi 
spun părerea în legă
tură cu unele cauze și 
consecințe ale acestei 
situații, pe care le-am 
cercetat nu din simplă 
curiozitate, ci din dorin
ța de a contribui la 
lăturarea unei stări 
lucruri față de care 
pot sta nepăsător.

Trecînd pe lîngă 
ferite depozite din ora
șul Pitești, m-a uimit 
și indignat spectacolul 
ce-l oferă stivele de 
ambalaje nu numai din 
sticlă ci și din lemn, 
supuse putrezirii. Inte- 
resîndu-mă la condu
cătorii organelor co
merciale și ai între
prinderii regionale de 
valorificare a ambala
jelor (I.R.V.A.) am a- 
flat că într-o stare a- 
semănătoare se află mari 
cantități de ambalaje 
la Slatina, Rm. Vîlcea, 
Curtea de Argeș și în 
alte centre din regiu
nea Argeș, fapt care, e- 
vident, pricinuiește mari 
pagube. Care sînt cau
zele, cine poartă răs
punderea ? Am primit 
răspunsuri diferite în ce 
privește cauzele, iar 
răspunderile, cum mă 
așteptam, de altfel, sînt 
atribuite celuilalt. Să le 
luăm pe rînd.

Tov. I. Olteanu, vice-

președinte al U.R.C.C. 
Argeș, și Gh. Ionescu, 
șeful serviciului comer
cial, I. Haler, director al 
I.C.I. Pitești, mi-au 
spus :

— Pe întreaga rețea 
a cooperației avem am
balaje în valoare de 8 
milioane lei, care se de
teriorează din lipsă de 
spațiu de depozitare. 
Aproape peste tot stau 
neacoperite.

— De ce nu le predați 
la I.R.V.A. ? Această în
treprindere a fost crea
tă anume ca să se ocu
pe de valorificarea am
balajelor.

— I.R.V.A. ridică ime- 
diat ambalajele din sec
torul comerțului de stat,

te de furnizor de amba
laje, pînă la mijlocul 
lunii ianuarie nu înche
iase contractele pe se
mestrul I; 
cauză 
putut 
tru a 
triei.

La aceasta mai e de 
adăugat că și în 
zitele I.R.V.A. 
mari cantități de 
balaje, tot prost 
zitate, pe care conduce
rea acestei întreprin
deri susține că nu ar 
avea cui să le livreze 
deși atunci cînd a de
pus eforturile cuvenite 
a găsit clienți pentru 
cantități însemnate. Așa 
a fost cazul în luna de-

Investigații după 
lectura unui foileton

pentru că ține de ace
lași minister, al comer
țului interior. Cooperația 
este lăsată pe planul al 
doilea. I.R.V.A. (director 
Gh. Țurlan), stimulată 
de direcția comercială 
regională, care urmă
rește în primul rînd 
valorificarea ambalaje
lor din comerțul de stat, 
ne amînă mereu : ba că 
nu are mijloace de trans
port și recepționeri, ba 
că n-are cui să le dea. 
Chiar dacă îi chemăm 
la arbitraj și plătesc 
penalizări — anul tre
cut s-au plătit 43 000 
lei — cei de la I.R.V.A. 
tot nu ridică ambala
jele. (Doar nu plătesc 
penalizările din buzuna
rul propriu — n.n.).

Pe de altă parte, con
ducerea I.R.V.A. aruncă 
vina pe conducerea 
U.R.C.C. care, în calita-

cembrie 1965, cînd a li
vrat unor întreprinderi 
din alte regiuni amba
laje în valoare de circa 
6 milioane lei.

Din cele relatate re
zultă clar că modalită
țile de valorificare a 
ambalajelor, îndeosebi 
a celor din unitățile co
operației, sînt cu totul 
nesatisfăcătoare.

Nemulțumit de ex
plicațiile primite de la 
cei amintiți mai sus, 
l-am rugat pe tov. D. 
Popa, șef de serviciu din 
M.C.I., venit în inspec
ție și îndrumare 
țești, să-mi dea unele 
lămuriri. Iată ce 
flat: „Pentru a 
face cheltuieli 
cu manipularea amba
lajelor din unitățile co
operației la I.R.V.A. și 
apoi la întreprinderile 
industriale, s-au luat

„G. Enescu" : CON- 
Filarmonicii. Dirijor : 
Republicii Socialiste

© Filarmonica de
CERT BACH — Corul
D. D. Botez (Ateneul
România) — 20.
© Sala Palatului : OMUL ZĂPEZILOR (specta
col prezentat de Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase") — 19,30.
© Teatrul de Comedie : TROILUS Șî CRESIDA 
- 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚĂ — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" : SCAUNELE — 20. 
© Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. : BILLY MINCI
NOSUL (în sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale") — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă' ; UN VIS VESEL — 
9,30.

® TOM JONES : Patria, Flamura.
O DEPĂȘIREA : Republica, Excelsior (la am
bele completare Și acum puțină gimnastică).
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca 
— 10; 12; 14.
® ȘAH LA REGE : Luceafărul, Victoria, Fero
viar, Gloria (la toate completare Adam șl Eva 
în Fiat lux).
© STEAUA BALETULUI : București (comple
tare Cucerirea timpului), Grivița (completare 
Gara), Modern (completare Arme ale cunoaș
terii).
O CE S-A 1NTÎMPLAT CU BABY JANE ? : 
Capitol, Melodia.
© CRIMINALUL IN VACANȚĂ : Festival, 
Aurora (completare Nomazii — cinemascop), 
Arta (completare Redați-ne viața).
© PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele se
rii) : Central, Flacăra.

măsuri de repartizare 
proporțională a cote
lor de ambalaje ce 
mează a fi trimise 
dustriei în raport 
fondul de marfă și
partițiile de la M.C.I., 
atît pentru cooperație, 
cît și pentru organiza
țiile comerciale de stat. 
Ce se întîmplă practic? 
Aceste cote sînt mult 
mai mici decît cantită
țile recuperate, așa că 
s-au creat stocuri atît 
la U.R.C.C., cît și în co
merțul de stat. I.R.V.A. 
are în stoc ambalaje în 
valoare de 13 milioane 
lei, iar cooperația de 8 
milioane lei. Și stocu
rile se vor menține 
continuare, dacă 
cumva vor crește".

M-am întrebat: ce 
nume generează 
tă anomalie? 
treprinderile industria
le continuă 
că, și încă mai mult de 
la un an la altul. Deci 
au nevoie de ambalaje. 
Cum se face, totuși, că 
nu cer ambalajele recu
perate existente în uni
tățile comerțului, la 
I.R.V.A.? Răspunsul e 
simplu: folosesc amba
laje noi. Asta naște însă 
alte întrebări: de ce 
se produc ambalaje noi 
în cantități mai 
decît ar trebui? 
pentru a se 
muncă și materiale, în 
vreme ce cantități de 
ambalaje valorînd zeci 
de milioane se de
teriorează ? Ca eco
nomia națională să fie 
de două ori păgubită? 
Iată cîteva probleme 
care, după părerea mea, 
ar trebui să fie grabnic 
soluționate de forurile 
de

.Am dorit ritm, acțiune, dina
mism', mărturisește Haralamble 
Boroș, regizorul filmului „Șah la 
rege", în programul de sală. Șl nu 
se poate spune că dorința aceasta 
n-a dat naștere unor secvențe sau 
momente izbutite, pe care 
torii le urmăresc cu un 
teres.

Ca să folosim limbajul 
„negrele' — banda de falsificatori 
— sacrifică încă din deschidere un 
pion. Un pion prin care s-ar fi pu
tut ajunge la rege. Cîteva mutări, 
inițiativa continuă să rămînă de 
partea lor. Dar în acest timp, „al
bele' — echipa de lucrători al mi
liției — își organizează contraofen
siva. Șl nu voi comite o Indiscreție 
spunînd că pînă la urmă vor da 
șah la rege...

Un film polițist nu se povestește. 
Cei care l-au văzut nu au nevoie 
de rezumate, iar cei care nu l-au 
văzut nu vor să-și răpească plăce
rea multiplelor întorsături ale ac
țiunii. Mă voi mulțumi deci să con
semnez, deocamdată, cîteva dintre 
reușitele realizatorilor. La acest 
capitol aș vorbi în primul rînd des
pre personajul Cazacu. Șoferul 
șantajist are unele afinități cu 
„Gore Balcon zis Gigl, iar în lumea 
bună Jorj’ din „Portretul unui ne
cunoscut'. Ele se datorează nu sce
nariștilor (Alexandru Andrițoiu și 
lt. col. Nicolae Ștefănescu), ci acto
rului Boroș, care ne amintește in
teresanta sa creație anterioară. 
Totuși, evoluția surprinzătoare a 
lui Cazacu îl diferențiază net de 
Gore Balcon și revelația finală 
constituie un punct forte al scena
riului. Mi-a plăcut și modul în care 
a fost conceput și interpretat per
sonajul Volnea. Ioan Pasztor a re
dat diurnul sinuos al unul infractor 
recuperabil, cu o naturalețe demnă 
de semnalat. în acest caz, 
scenariul a oferit inteipreților 
o partitură inspirată : actul fi
nal al renunțării lui Voinea la ac
tivitatea criminală se desfășoară 
cu participarea hotărîtoare a unul 
răufăcător mult mai abil, care vrea 
să-și consolideze astfel „reputația' 
de fost pușcăriaș devenit om cins
tit și să-1 silească totodată pe șeful 
bandei de falsificatori să-și preci
pite încercarea de fugă, pentru a 
pune mîna pe bijuteriile lui. E 
adevărat că pe ecran lucrurile nu 
apar atît de limpezi, determinînd 
chiar pe un cronicar să-1 confunde 
pe șantajist cu șeful bandei șl să 
conchidă că acțiunea lui Cazacu 
nu are „nici un motiv plauzibil'.

Confuzia aceasta ar putea să-și 
aibă originea și în program, unde 
se afirmă că : „întrebarea nr. 1 
pentru organele de miliție (și în 
sală pentru spectatori) este : cine-i 
șeful bandei ? Ca în orice film po
lițist, misterul se va dezlega în 
final". Dar spectatorii știu foarte 
curînd după începerea filmului că 
șeful bandei este Zaran-Deliu, mai 
precis din clipa fn care acesta îl 
trimite pe Mazilu să elimine pionul 
compromițător. Singurul mister care 
se dezleagă în final este acela 
privind identitatea șantajistului. 
Zaran joacă deci cu fața descope
rită — și n-am de gînd să reproșez 
asta scenariștilor, după cum nu le

reproșez pasiunea lui cam morbi
dă pentru Vichi (Elena Marla Vi
tas). De ae însă e atît de monocor
dă interpretarea lui Emil Botta, ac
tor de prestigiu, caro iși păstrează 
rictusul demonic pînă șl în fața 
ofițerului de miliție ? S-ar fi cuve
nit, cred, aici o mai atentă îndru
mare din partea regiei.

Să abandonăm acum negrele și 
să aruncăm o privire în tabăra 
adversă.

„Jocul' ne oferă posibilitatea de 
a prezenta partida noastră ca o 
luptă a inteligenței, între ofițerii 
de miliție și banda de falsifica
tori', scrie Haralamble Boroș în a- 
mintitul program de sală. Posibili
tatea aceasta nu s-a transformat 
decît parțial în realitate. Ceea ce 
vedem pe ecran în final este mai 
mult triumful rutinei șl al hazardu
lui. Colonelul Dinu (Lazăr Vrabie), 
căpitanul Grigoraș (Ion Besoiu), lo
cotenentul Focșăneanu (Dinu Ce
zar) nu dau șah la rege ca rezul
tat al unor deducții subtile și al 
unor acțiuni îndrăznețe, ci datori
tă mai ales greșelilor bandei și 
mărturisirilor lui Volnea. (O excep
ție notabilă : înscenarea care-1 
determină pe Zaran să pornească 
pe urmele lui Ignat. In acest mo
ment al partidei, albele calculează 
într-adevăr cîteva mutări înainte).

După părerea mea, cinematogra
fia noastră n-a izbutit încă să dea 
un film polițist de bună calitate 
pentru că de fiecare dată accentul 
a fost deplasat spre elementele 
exterioare, spre magia facilă a re
volverelor, aparatelor de emisie, 
urmăririlor pedestre sau motoriza
te etc. Toate aceBtea sînt elemen
te necesare, desigur, dar subordo
nate confruntării pe un plan supe
rior a celor două tabere. Dorim 
într-adevăr să asistăm la „o luptă 
a inteligenței' — o luptă a con
cepțiilor și sentimentelor, am adă
uga noi. Dar pentru asta o nevoie 
de 
să 
lor 
un
mai în această problemă esenția
lă „Șah la rege* lasă de dorit.

E interesant do observat cum se 
manifestă un anume schematism, o 
perpetuare a șablonului, într-una 
dintre inevitabilele secvențe spec
taculare ale filmului. Mă refer la 
încăierarea finală. Oare n-a venit 
timpul să se renunțe la impecabi
lele figuri de judo executate cam 
„cu încetinitorul' 
sub îndrumarea 
Nu pledez pentru 
pentru verosimil.

Nu pot încheia aceste însemnări 
fără a menționa efortul meritoriu 
al operatorului Gheorghe Fischer, 
al compozitorului Mircea Istrate 
și al decoratorului Liviu Popa de 
a împlini unele goluri ale scena
riului și regiei. Arta lor contribuie 
în mod substanțial la crearea ce
lor cîtorva momente de veritabil 
„suspans" în care atmosfera de 
tensiune nu este întreținută artifi
cial, ci corespunde mișcării sufle
tești a personajelor.

» EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Lumina 
(completare O vînătoare neobișnuită), Dacia 
(completare Cuceririle timpului).
® DE-AȘ FI... HARAP ALB ; Union (comple
tare La carnaval).
© PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
O CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Doina 
(completare Știați că ?).
O ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNASTICĂ — ClND 
SOȚIA H PLECATĂ — BĂIATUL ȘI FURTUNA 
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 2/1965) - 
SCULPTORUL ȘI TIMPUL — POVESTE DESPRE 
DIAVOLUL BORUȚĂ — AJUTOR, MĂ ÎNEC — 
ELEMENTE : Timpuri Noi.
® MUNCILE LUI HERCULE : Giuiești.
® AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Înfrățirea 
între popoare (completare Somalia republică la 
Ecuator), Miorița (completare Compozitorul 
Aram Haciaturlan).
© FATA LUI BUBE : Buzești (completare O 
vînătoare neobișnuită).
® TREI SURORI — cinemascop : CrîngașL 
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Bu- 
cegl, Volga.

(com-
(com-

(com-

CRUZ

0 COLINA : Unirea.
® VIZITA — cinemascop ; Tomis, Floreasca. 
e TATĂL SOLDATULUI : Vitan (completare 
Sport nr. 6/1965).
© ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
scop : Munca (completare Nimic despre 
mede).
® TRAGEȚI IN STANISLAS I : Popular 
pletare Cronică la un miracol), Viitorul 
pletare Arhitecți, constructori, țesători). 
@ PRIMA ZI DE LIBERTATE : Moșilor 
pletare Porțile de Fler).
@ ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA
— cinemascop : Cosmos.
© SAȘA : Colentina (completare A început cu 
o lupă).
© ULTIMUL MILIARDAR : Rahova (comple
tare Sport nr. 6/1965).
© CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Progresul (completare Redați-ne viața).
© ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Lira. 
O FEMEIA ÎN HALAT : Drumul Sării (comple
tare Raliul Dunării).

0 CAMERA AIBĂ : Ferentari (completare 
Cronică la un miracol).
® PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — ambele se
rii : Cotroceni (completare Pionieria nr. 6/1905).
3 DUiMINICĂ LA ORA 6 : Pacea (completare 
Ajutor, mă înec).

® 19,00 — Telejurnalul de seară ® 19,15 — 
Pentru tineretul școlar : Sport la... microscop
— BASCHETUL ; Filmul „Wilhelm Teii" ■ 
ATACUL 0 20,00 — Colecții, colecționari, 
pasiuni : MACHETE DE NAVOMODELE. 
© 20,30 — Trei tablouri pe săptămînă © 20,45
— Seară de operă : „MIGNON" de Ambroise 
Thomas. Interpretează colectivul Operei de 
stat din Timișoara 0 21,45 — Filmul „TO
VARĂȘII" (seria I) o 22,55 — Telejurnalul de 
noapte, Sport, Buletinul meteorologic.
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UniversiadăI a

la handbal

în fotografie :
cursa de 50

Ungaria— 
încheiat cu 
hocheiștilor 
Scor 8—0

O primă surpriză

Stmbăta și duminica, in sala Floreasca 
II a avut loc, în organizarea clubului 
Rapid, concursul atletic dotat cu „Cupa 
16 Februarie". Printre rezultatele bune 
înregistrate cu acest prilej a fost și cel 
al dinamovistulul Valeriu Jurcă : 5"8/10 

pe 50 m plat
gata de start pentru 
m rezervată juniorilor 

(Foto : M. Andreescu)
GARMISCH PARTENKIRCHEN

TORINO

la bi at Io n...

Anton GHEORGHIAȘ 
membru în cooperativa agricolă 
de produejie din comuna Măr

gineni, reg. Bacău

Alexandru 
CIUCURENCU 

artist al poporului

Știrile întunecate, după care 
aviația americană și-a reluat ata
curile împotriva Republicii Demo
crate Vietnam, m-au umplut de 
indignare. în timp ce ome
nirea se preocupă mereu mai mult 
de lupta împotriva foametei, a bo
lilor, a analfabetismului, în timp ce 
popoarele se străduiesc să găseas
că soluții de a ridica pe om la 
demnitatea pe care-o merită, ase
menea acțiuni iresponsabile sînt 
parcă manifestarea unor apucături 
dintr-un veac îndepărtat. Și totuși 
ele au loc pe planeta noastră, în 
vremea noastră.

Poporul vietnamez suferă lovitu
rile bombardierelor pentru că do
rește să trăiască liber, în pace. El 
plătește scump voința firească de 
a fi liber și suveran, stăpîn el sin
gur pe destinele lui și ale patriei 
lui, năzuință pe care secolul nos
tru, cu voia sau fără voia milita- 
riștilor americani, o împlinește în 
toate colțurile lumii. Reluarea 
bombardamentelor însemnează o 
sfidare față de oameni, în general, 
pentru că oamenii zilelor noastre 
n-au nimic mai scump decît liber
tatea lor și a patriei lor, dorința 
de a munci și a crea în pace.

Mă alătur și eu milioanelor de 
oameni de pe toate meridianele 
globului care ridică glasul lor ce- 
rînd hoțărît încetarea imediată a 
bombardamentelor aeriene ameri
cane împotriva unui popor care se 
vrea liber. Mă alătur ideilor De
clarației Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România, în care se condamnă a- 
gresiunea și se cere retragerea tu
turor trupelor străine 
nam pentru ca poporul 
acestei țări să-și poată 
după propria-i voință.

muncii din patria noastra au luat 
cunoștință cu profundă indignare 
de noile acțiuni de război ale 
S.U.A., condamnă bombardamente
le aviației americane asupra teri
toriului R. D. Vietnam și toate fără
delegile comise de intervenționiști 
împotriva încercatului popor viet
namez.

Sîntem întru totul de acord cu 
Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe, în care se arată că guver
nul și poporul român își reafirmă 
deplina solidaritate și întregul 
sprijin frățesc față de cauza dreap
tă a poporului vietnamez.

Cei peste 10 000 de constructori 
de autocamioane cer în mod ener
gic ca agresiunea S.U.A. în Viet
nam să înceteze neîntîrziat și pro
blema vietnameză să fie soluțio
nată potrivit cu propunerile gu
vernului R. D. Vietnam, bazate pe 
acordul de la Geneva din 1954, și 
cu Declarația din 1965 a Comitetu
lui Central al Frontului Național de 
Eliberare al Vietnamului de sud.

din Viet- 
încercat al 
croi soarta

Ing. Mircea BÎLÂ 
director general al Uzinelor de 
autocamioane „Steagul Roșu"- 

Brașov

Poziția guvernului Republicii So
cialiste România față de reluarea 
de către S.U.A. a bombardamente
lor asupra teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam — poziție ex
primată în Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe — este aprobată 
de întregul colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei 
„Steagul Roșu". Constructorii de 
autocamioane, ca și toți oamenii

Aș vrea ca prin aceste rînduri să 
exprim indignarea mea și a celor
lalți țărani cooperatori din comună 
față de bombardamentele aviației 
americane asupra orașelor și sa
telor din țara prietenă, Republica 
Democrată Vietnam. Am urmărit 
cu strîngere de inimă știrile des
pre bombardamentele barbare e- 
fectuate de aviația S.U.A. Totoda
tă, ne dăm seama că agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam primej
duiește pacea în lumea întreagă.

Noi, în satul nostru, în patria 
noastră socialistă, clădim o viață 
liberă, fericită. Și ca noi dorește să 
se bucure de o viață liberă, pașni
că și poporul vietnamez. Nimeni nu 
are dreptul să împiedice un 
popor să-și făurească viața așa 
cum crede el de cuviință I Mă 
alătur din toată inima întregului 
nostru popor, care — așa cum ara
tă Declarația Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii noastre 
— cere cu tărie să se pună capăt 
bombardamentelor aeriene și tutu
ror încălcărilor suveranității și 
securității R. D. Vietnam, să fie 
retrase trupele intervenționiste din 
Vietnamul de sud.

Eu, ca și ceilalți țărani coopera
tori din comuna noastră, sînt ală
turi de lupta dreaptă a eroicului 
popor vietnamez și îmi exprim în
crederea în victoria cauzei sale.

(Urmare din pag. I)
iar în primele două 
lunii ianuarie — 68. 
în sfera preocupărilor 
conducere din fabrică și a comi
tetului sindicatului stă prea puțin 
problema ajutorării celor rămași 
în urmă. Iată ce ne-a relatat tov. 
DUMITRU COȘOIANU, șeful sec
torului III confecții.

— începînd din luna ianuarie, la 
produsele noastre s-au adus îmbu
nătățiri calitative care au impus 
modificarea tehnologiei de fabri
cație. Desigur, este nevoie de o pe
rioadă de acomodare, de însușire a 
noii tehnologii. Așa se explică fap
tul că mai sînt multe muncitoare 
care nu-și realizează sarcinile de 
plan.

Perfect adevărat; dar justifica
rea aceasta nu face 
demonstreze punctele 
pregătirea producției, 
ficarea tehnologiei s-a 
de anul trecut. Era firesc ca din 
vreme muncitoarele să fie ajutate 
să o cunoască și să și-o însușească.

Este adevărat, la începutul 
anului trecut s-au organizat cîteva 
schimburi de experiență. Se pune

decade ale 
Explicația ? 
cadrelor de

decît să 
slabe în 

La modi- 
trecut încă

însă o întrebare: dacă au fost 
organizate schimburi de experien
ță, care a fost eficacitatea lor ? 
Caracterul formal al acestor schim
buri de experiență este demonstrat 
de rezultate. Adevărul este că ni
meni nu s-a mai interesat ulterior 
ce au învățat cei care au parti
cipat la ele, dacă aplică sau nu 
metodele expuse.

★

Experiența fruntașilor și eviden- 
țiaților în întrecerea socialistă de 
la fabrica „Crinul" din 
pitală constituie un tezaur 
preț, concentrînd ce e mai bun 
în priceperea și inițiativa mun
citorilor. Ea se cere să fie 
cunoscută și larg răspîndită, pen
tru ca metodele avansate de mun
că să fie însușite și aplicate de 
masa largă a muncitorilor. în a- 
cest scop, se ridică cu stringență 
necesitatea ca atît fruntașii, cît și 
cei rămași în urmă să fie în aten
ția colectivului deopotrivă. Primii, 
ca promotori ai extinderii expe
rienței valoroase în rîndurile co
lectivului, ceilalți pentru a fi aju
tați să se ridice la nivelul celor 
mai buni.

Ca
de

m punct u spwm social

(Urmare din pag. I)
Tn vremea lui Caragiale, Ghifă Ni- 

Jescu care scria urît trecea înaintea 
lui Nifă Ghifescu, care scria frumos, 
la examenul de caligraf. Balanfa nu 
funcționa bine și Nifă Ghifescu avea 
fot dreptul să se demoralizeze de o 
lume în care principalul său merit 
real era așa de nesocotit. El își pier
dea încrederea, adică bunul său cel 
mai de pref, punctul său de sprijin 
în viafă ; încrederea că ceea ce face 
el este meritoriu și se cuvine răsplă
tit. Nifă Ghifescu devenea inevitabil 
un trist, un sceptic, un pasiv. Nu pofi 
să deschizi un concurs, o competi
ție pe un criteriu, adică pe o pîrghie 
solidă, stabilă, și pe urmă să neso
cotești acel criteriu sau să-l combini 
cu multe altele după o mecanică re-

lativă, fără să descurajezi pe acei 
care au avut încredere în criteriul 
inifial, care s-au pregătit onest și care 
a doua oară, văzîndu-se înfrînfi prin 
tertipuri, vor recurge șl ei la terti
puri. Cu acest personaj al său, Ca
ragiale a prefigurat o mare dramă, 
drama demoralizării ireversibile prin 
lipsa de legătură dintre meritul real 
și răsplata reală. Timpul lui îngăduia 
asemenea drame, al nostru nu le 
poate îngădui. Criteriile extraobiec- 
tive, influenfele colaterale nu fin de 
esenfa unei societăfi așezate pe un 
eșafodaj științific, guvernate de o 
principialitate umanistă, materialisf- 
dialecfică. Viziunea despre lume a 
societăfii noastre este științifică, re- 
flectînd fenomene obiective, mînuind 
criterii politice și morale stabile, re- 
ducînd la minimum orice Idee de ha-

® în cadrul pregătirilor pentru recensămîntul populației și 
locuințelor, azi în aula Institutului de Științe Economice
„V. I. Lenin“ începe un instructaj cu durată de trei zile pentru 
președinții și secretarii comisiilor regionale de recensământ, di
rectorii direcțiilor regionale de statistică, delegați ai D.C.S. în 
regiuni, orașe și raioane.

RECITAL LEONID KOGAN
Violonistul sovietic Leonid Kogan, acompaniat la pian de

Naum Walter, prezintă mîine un recital cu lucrări de Bach, Pro
kofiev, De Falia și Ravel la Sala Palatului (ora 20).

o Ieri, la Casa universitarilor din Cluj au avut loc două con
certe simfonice susținute de orchestra Filarmonicii de stat; diri
jor Mircea Basarab, soliști Ayla Erduran— Turcia, și Roger Au
bert — Elveția.

• Mai mult de 10 000 de turiști din București, Ploiești, Hune
doara, Timișoara, Sibiu și din alte localități ale țării și-au petre
cut duminica la Predeal, Pîrîul Rece, Poiana Brașov, Păltiniș și 
în alte locuri pitorești ale regiunii. în aceeași zi, din Brașov au 
plecat cu atocarele să viziteze diferite localități alți peste 2 000 
de turiști.

o în sudul Banatului, la Valea Mare se amenajează o rezerva
ție botanică. Aici este unicul loc din țară unde crește iedera albă 
pitică și o liană denumită popular fluierătoare ; agățîndu-și jer
bele pînă în vîrful stejarilor, ea scoate pe vînt puternic sunete ca 
din fluier. Dintre plantele ocrotite face parte și pinul negru, cu 
coroana aplecată în jos în formă de umbrelă deschisă.

• Lacul de acumulare de la Mesteacănul, format în urma înăl
țării unui baraj pe Olt, s-a umplut la întreaga sa capacitate : un 
milion de metri cubi. Acum, întreaga alimentare cu apă, atît a 
centrului de prelucrare a minereului de cupru, cît și a localității 
Bălan, va fi asigurată din această sursă.

• La Satu Mare s-a deschis ieri o expoziție a crescătorilor de 
păsări și animale mici. Crescători din Arad, Baia Mare, Cluj, Că
rei, Ploiești, Satu Mare și Timișoara expun aici canari, papagali, 
cocoși de munte, porumbei voiajori, găini pitice, iepuri.

• La Casa agronomului din Iași au început cursurile pentru 
vicepreședinții cooperativelor agricole de producție din regiune, 
cu privire la buna folosire a îngrășămintelor chimice și naturale.

• De la izvoarele de la Vadul Roșea, pe o distanță de 50 km, 
se lucrează la alimentarea cu apă potabilă a orașului Galați. La 
punctele principale de captare a apei se montează conductele și 
stațiile de pompare.

CUM E VREMEA
Iert In țară : Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a fost 

variabil, mai mult noros, îndeosebi în jumătatea de nord a țării. Au 
căzut precipitații locale sub formă de ploaie în Banat, Moldova și 
sub formă de ninsoare și ploaie în Ardeal. Vîntul a prezentat inten
sificări, mai ales în Muntenia, Moldova și Dobrogea, din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între minus 1 grad 
la Videle și 9 grade la Piatra Neamț și Tg. Ocna. în București : Vre
mea s-a încălzit, cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit. Tempera
tura maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 șl 10 februarie. în țară : După 
o încălzire trecătoare, vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit în nordul țării. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, la început, apoi lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit 
din vest și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade, 
local mai ridicate. în București : După o încălzire trecătoare, vremea 
se răcește ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vînt potrivit,, 
predominînd din sectorul vestic. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară.

zard sau de arbitrar. Locul influen
țelor piezișe, al intervențiilor, al 
„lanfului slăbiciunilor" nu este în- 
tr-o asemenea structură, într-o ase
menea societate, constituită în ve
derea celui mai mare bine obștesc, 
nicidecum al hatîrului sau rabatului 
pentru Ghifă Nlfescu. De aceea eu, 
examinatul, mă prezint azi cu încre
dere la examinator (în sensul larg 
social al cuvîntului) fiindcă îl cred 
pătruns de filozofia vremii noastre, 
luminat, competent, impartial, iar 
dacă vreunul nu e așa gîndesc că 
n-a înțeles-o, că nu s-a integrat or
ganic acestei filozofii. Dacă am face 
rabat lui Ghifă Nifescu am avea, fi
gurat vorbind, o mulfime de caligrafi 
care scriu urît, am pierde încrede
rea, fot figurat vorbind, în „caligra
fie", în partea ei (Icallos) de frumos. 
Pentru un singur Ghifă Nifascu, nu 
pentru mai mulfi, s-ar știrbi un prin
cipiu în favoarea căruia s-a dus o 
lupfă grea, animată de încredere. 
Am dus-o pentru ca balanfa meri
tului să stea mereu dreaptă, pentru 
ca interesul obștesc să fie mereu pri
mordial. Nu pentru ca cine știe ce 
cutare să se strecoare din nou prin
tre criterii, pîngărind încrederea ce
lorlalți. Nu e loc pentru hatîruri la 
noi. E loc pentru încredere în one
stitatea, în dorinfa de bine, în serio
zitatea tuturor celor care cînfăresc 
pe alfii.

Și, firește, în competenta lor. Aș 
adăuga că reazimul solid al compe
tentei, care justifică încrederea, stă 
în cultura de fond și apoi în adap
tarea ei la problema specială (chiar 
cînd problema nu e strict culturală, 
cu afîf mai mult cînd e).

E splendid ca un student, prin ex
cepție, să-și depășească, la sfîrșitul 
studiului, înfr-o ramura, pe o proble
mă, profesorul. Dar nu e splendid ca 
un șef de serviciu sau de resort să 
fie depășit de la început de subal
ternul său, peste care s-a plasat fără 
un temei de fond, 
va avea încredere 
feri de subaltern și 
dere va măcina 
muncii fiecăruia. O 
șită înfr-un oarecare sector de muncă 
descurajează. Orînduirile trecute au 
devenit odioase pentru că facilitau 
ierarhizări greșite pe criterii de castă, 
de avere, de nepotism. Orînduirea 
noastră întemeiată pe masele popu
lare, pe egalitatea reală a cetățeni
lor, dînd fiecăruia mijloace să se 
instruiască, să se înalțe în competen
tă pe măsura capacității sale de a 
crește, are creată structural baza pen
tru o ierarhie 
tive. Munca, 
cîșfigă și își 
încrederea în 
Incompetenta 
opiniei publice, < 
rînd sau mal tîrzlu cedează pasul.

Om de bine al societăfii noastre, în 
a cărei prosperitate sîntem cu tofii 
angajafi, se numește astăzi omul cu 
sufletul vibrînd pentru progresul se
menilor săi și în același timp omul 
care se pricepe să-l înfăptuiască și 
să-l promoveze, omul competent. Un 
croitor care îfi strică haina, un pan
tofar care îfi greșește pantoful pot 
avea suflet de aur, dar fe-a dus la ei 
încrederea în priceperea, în meseria 
lor, nu în bunele lor intenfii. La rîn- 
dul ei meseria nu e numai probitate 
și îndemînare, ci adaptarea necon
tenită la tot ce e mai înaintat ca 
metodă și concepfie în lume. Avem 
atîfia oameni cu adevărat pricepufi 
în resorturile lor, încît ne putem în
gădui să ne sporim exigenfa față 
de cei care nu sînt. Fiindcă a nu fi 
priceput, a nu-fi îndeplini bine răs
punderea pentru care ești într-un loc 
de muncă, înseamnă a înșela încre
derea celorlalți, adică a altora, la 
rîndul tău criteriile obiective pe care 
le-ai cerut altora. Tofi sîntem credi- 
fafi de o încredere generală din cli
pa în care am fost puși să facem 
ceva.

E foarte plăcut pentru fiecare sen
timentul de încredere crescîndă 
produsele noii noastre industrii, 
nele din ele, nu e nevoie s-o
spun, sînt competitive pe orice piafă. 
Altele vor fi. Țara noastră se înfăți
șează în convenfiile internafionale ca 
un partener scrupulos care și-a cu
cerii pas cu pas încrederea. Pe de 
altă parte, educafia încrederii în ce-

în
U- 

mai

A fi cond
(Urmare din pag. I)

Subalternul nu 
în el, el se va 
această neîncre- 

chlar conținutul 
ierarhizare gre-

justă pe criterii obiec- 
inteligenja, priceperea 
consolidează locul lor, 
eficienfa lor sporește, 

se izbește de cenzura 
a criticii și mal cu-

tov. Grigore Alexandru este un 
președinte cu multă experiență. 
C.A.P. Sărățeni a obținut rezultate 
mai bune de la un an la altul, iar 
membrii cooperatori sînt mulțumiți 
de felul cum președintele își des
fășoară activitatea. Este adevărat 
însă că tov. Grigore Alexandru u- 
neorf bruschează pe unii oameni 
fapt pentru care biroul comitetului 
de partid i-a atras atenția...".

Cît de întemeiat a fost acest răs
puns s-a văzut în adunarea gene
rală a cooperatorilor din Sărățeni, 
care în unanimitate nu l-a mai ales 
pe Grigore Alexandru ca
ședințe. Abuzurile, însușirea unor 
bunuri obștești, încadrarea 
cooperatori în diferite munci 
răspundere după rudenie și prie
tenie și nu după calitățile profe
sionale și morale ale fiecăruia, ne-

pre-

unor 
de

Meciul Știința București-Rapid, 
unul din cele mai importante ale 
campionatului feminin, a constituit 
„capul de afiș" al programului 
handbalistic desfășurat ieri în sala 
Floreasca. Valoarea apropiată a 
protagonistelor a prilejuit o dispu
tă interesantă, echilibrată, mai pu
țin spectaculoasă în repriza a 
doua, cînd apropierea fluierului fi
nal întețea parca lupta pentru 
punctele victoriei. Cu excepția ul
timelor minute, rapidistele au con
dus în permanență, însă nu au pu
tut lua decît un avantaj minim. 
Handicapate de talia robustă a ad
versarelor, studentele au reușit to
tuși să anihileze atacurile acestora 
printr-o apărare bine organizată și 
să egaleze de fiecare dată. In final 
au cîșțigat cu 6—5.

Celelalte partide ale etapei (a 
VH-a) s-au soldat cu următoarele 
rezultate • Confecția București- 
Voința Odorhei 11—7 ; Tractorul 
Brașov-Mureșul Tg. Mureș 5—5 ; 
Știința Timișoara-Rulmentul Bra
șov 20—7 ; Liceul Nr. 4 Timișoa- 
ra-C.S.M. Sibiu 6—5.

făfean, pedagogia prin control reci
proc, prin aufofaxare, prin autoser
vire, prin aufogestiune cîșfigă și ea 
teren. Am văzut undeva tramvaie în 
care taxarea se face depunînd banii 
în casetă fără să iei nici un fel de bi
let, sau teatre unde pătrunzi fără să-fi 
ceară nimeni biletul la intrare. Sînt 
exemple care merită reflecfie. Ele fin 
de o bună administrare a încrederii. 
Semenul nostru merită încredere ; cu 
cît i-o acordăm mal mult, cu afîf va 
face fotul să se arate demn de ea.

Ca însușire individuală, încrederea 
e o floare nobilă și delicată. Ea 
crește pe solul fertil ai abnegafiei, al 
rîvnei neprecupețite pentru bine. 
Grindina imposturii o distruge. Ca 
și seceta meschinăriei, a calculului 
mărunt. Răsădită pe un mare climat 
eroic și revoluționar, dezrobită de 
stihia concurentei mercantile, hrănită 
cu multe, minunate succese, ea tre
buie ferită cu grijă de tot ce ar pu
tea s-o lezeze, fiindcă ea dă între
gului mediu parfumul său omenesc.

Am izbutit pînă acum nenumărate 
înfăptuiri pentru că forfele noastre au 
fost îngemănate și îndrumate spre 
același fel. Am învins rezistente, am 
învins greutăți fiindcă am avut 
avem deplină încredere în 
în care mergem, în cei care 
duc consecvent înainte, în 
și în destinul fării noastre,
încredere constituie un mare punct 
de sprijin pentru izbînzlle noastre 
viitoare.

Și 
direcția 
ne con- 
drumul 

Această

operativitate în campaniile agrico
le etc., despre care, în răspunsul a- 
mintit, nu se pomenește nimic dar 
pe care cooperatorii le-au dezvă
luit cu simf.de răspundere și cu
raj, au demonstrat că cei ce au a- 
vut sarcina să facă lumină în ca
zul președintelui din Sărățeni nu 
și-au făcut datoria, neținînd seama 
de părerile oamenilor.

Adunarea generală s-a orientat 
în alegerea noului consiliu asupra 
acelora care merită pe deplin cin
stea de a conduce activitatea și a 
gospodări cu pricepere averea ob
ștească. Funcția de președinte nu 
este o favoare, ci o sarcină de 
foarte mare însemnătate, încredin
țată aceluia dintre cooperatori 
care s-a dovedit mai destoinic, pri
ceput, bun organizator și cu deose
bite calități morale. Președintele 
ales trebuie să fie conștient de a- 
ceste îndatoriri.

După cum am mai 
anunțat, în prima zi 
a turneului de ho
chei pe gheață ce are 
loc în cadrul „Uni
versiadei albe" s-a 
înregistrat și prima 
surpriză: scorul egal 
obținut de hocheiștii 
români în fața echi
pei sovietice, una din 
pretendentele la titlu. 
Ziarele de ieri apă
rute în Italia re
marcau jocul curajos 
al formației noastre 
care de altfel a con
dus aproape jumătate 
de meci prin punctul

înscris de tînărul 
Ștefan Texe. Spor
tivii sovietici au e- 
galat prin Grigoriev, 
în convorbirea tele
fonică pe care am 
avut-o ieri, Răzvan 
Scheau, unul din 
componența lotului 
român de hochei, ne 
spunea că ziarul „La 
Stampa" publică cu
vinte elogioase la a- 
dresa portarului for
mației noastre, Du- 
mitraș, care a apărat 
excelent chiar și 
după accidentul su-

ferit în timpul jocu
lui. Profitînd că au 
avut zi de odihnă, 
hocheiștii români au 
vizitat duminică di
mineață muzeul de 
artă din Torino. 
Seara au asistat la 
meciul 
U.R.S.S.
victoria 
sovietici.
(6—0; 1—0; 1—0).

Turneul de hochei 
continuă astăzi. în 
grupa C, selecționata 
României întîlnește 
echipa Ungariei.

Campionatele mon
diale de biatlon s-au 
încheiat ieri, odată 
cu disputarea probei 
de ștafetă 4x7,5 km. 
Și de această dată 
schiorii norvegieni 
s-au dovedit imbata
bili reușind să se cla
seze pe primul loc, 
cu peste patru mi
nute înaintea echipei

Poloniei, ocupantă a 
locului secund, și cu 
peste cinci minute 
înaintea Suediei, cla
sată a treia. Echipa 
română (Carabela, 
Bărbășescu, Cimpoia 
și Vilmoș) nu a putut 
ocupa decît locul 
șase, la 13 minute 
față de învingători, 
în mod normal,

chipa noastră avea 
posibilitatea să ocupe 
locul al treilea, ceea 
ce firește ar fi con
stituit o bună perfor
manță- Dar rezultatul 
ei a fost influențat 
în bună măsură de 
comportarea mai 
slabă a lui Carabela 
și Cimpoia, care au 
ratat cîteva ținte la

au fost anulate
Cauze neprevăzute 

au împiedicat buna 
desfășurare a cam
pionatului mondial 
de bob de la Cortina 
d’Ampezzo. După 
manșa întîia, al cărei 
prim start s-a dat 
sîmbătă noaptea la 
ora 22, întrecerile e- 
chipajelor de patru 
persoane 
suspendate 
ca urmare 
raturii ridicate, sta
rea pistei s-a înrău
tățit. Unul din pu
ținele echipaje care 
luaseră startul și în 
cea de-a doua manșă 
(cel al R. F. Ger
mane) a suferit un 
grav accident soldat 
cu moartea 
cătorului de echipaj, 
Peinsberger.

Avînd în 
tragicul accident și

au fost 
întrucît, 

a tempe-

condu-

vedere

faptul că, din acea
stă cauză, o 
de echipe s-au retras 
din competiție, comi
tetul de organizare a 
campionatelor a decis 
anularea întrecerilor. 
Cu acordul tuturor 
boberilor participanți 
s-a hotărît ca, în 
mod onorific, echi
pajului R.F.G. să-i 
fie atribuită medalia 
de aur.

Boberul român Ion 
Panțuru ne spunea 
la telefon că în clasa
mentul primei manșe 
echipajele fruntașe 
sînt despărțite de di
ferențe de 
foarte mici; 
prima clasată — for
mația secundă a Ita
liei — și formația 
României, aflată pe 
locul șase, există nu
mai 43 de sutimi de

serie

timp 
între

secundă, 
remarcat 
till că boberii noștri 
sînt la numai 16 su
timi în urma echipa
jului englez condus 
de campionul mon
dial Nash, aflat pe 
locul cinci. Iată de 
altfel ordinea prime
lor șase echipaje: 
1. —Italia II l’16”58l 
100; 2. — Italia I 
l’16”63/100; 3. —
S.U.A. I T16”79/100; 
4. — S.U.A. II
l’16”85/100 ; 5. — An
glia l’16”85/100; 6.— 
România (Panțuru, 
Tătaru, Maftei, Nea- 
goe) l’17"01/100 etc. 
în urma boberilor 
noștri s-au clasat 
echipaje dintre cele 
mai 
— ale 
nadei, 
veției,

Demn 
este și fap-

experimentate 
Suediei, Ca- 
Austriei, El- 
Cehoslovaciei.

Din calendarul international
9

I

H Turnee ale echipelor de club Selec
ționata României va întîîni reprezentati
vele Ungariei, Portugaliei, R. F. Germane 
și Uruguayului

Zilele acestea, Federația română 
de fotbal a stabilit calendarul in
ternațional al echipelor reprezenta
tive și de club. înaintea reluării 
campionatului republican, o serie 
de echipe de categoria A și B în
treprind turnee peste, hotare. Steaua 
pleacă astăzi în Izrael pentru trei 
meciuri. La întoarcere este posibil 
să susțină cîteva întîlniri în Cipru

PRONOSPORT
Concursul din 6 februarie

Napoli-Juventus 
Atalanta-Inlernazionale 
Bologna-Foggia 
Fiorentina-Cagliari 
Milan-Brescia 
Rorna-Sanipdoria 
Torino-Spal 
Varese-Lazio 
Genoa-Lecco 
Padova-Catanzaro 
Palermo-Livorno 
Pro Patria-Mantova 
Lanerossi-Catania

1
2
x
1
1
1
1

X
1
X
1
2
1

și Grecia. Actualii lideri ai cam
pionatului, fotbaliștii de la Rapid, 
urmează să joace în Iran. Primul 
meci : la Bagdad, 23 februarie. La 
9 martie, rapidiștii intenționează 
să joace la Istanbul cu „Beșiktas" 
în cadrul „Turneului balcanic". Un 
lung turneu au prevăzut pentru a- 
ceastă lună dinamoviștii bucu- 
reșteni. în itinerarul lor sînt stabi
lite meciuri cu selecționate sau for
mații de club din cîteva țări afri
cane : Maroc, Tunisia, Algeria, Li
ban, Coasta de Fildeș ețc.

Iată și meciurile amicale pe care 
le are în program selecționata țării 
noastre. La 6 și 27 aprilie, la Bucu
rești și respectiv la Budapesta, 
România-Ungaria (echipele vor 
juca sub denumirea de București 
și Budapesta) ; la 1 iunie, Româ- 
nia-R. F. Germană (în R.F.G.), 19 
iunie România-Uruguay (la Bucu
rești) și Ia 3 iulie România-Portu- 
galia (la Lisabona sau Porto).

simf.de
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DELEGAȚIA
GUVERNAMENTALA ROMÂNA
LA COVENTRY

VIETNAM Pe toate continentele
ACEEAȘI CERINȚĂ:

' „Aselenizarea lină a stației sovietice 
j înseamnă rezolvarea unei probleme 
I toarte dificile"

MOSCOVA 6 (Agerpres). — A- 
genția TASS relatează că „Luna-9”, 
care cînfăreșfe 1 583 kg, se 
compune din stafia automată pro- 
priu-zisă, instalafia propulsoare și 
compartimentele care confin apara
tura de dirijare a zborului. Ea se 
prezintă ca un conteiner ermetic în
chis, în care sînt amplasate sistemul 
radiotehnic de bord, dispozitivul de 
programare în timp, sistemul de re
glare termică, aparatura științifică și 
sursele de alimentare. Stafia este 
prevăzută cu un sistem de televi
ziune care asigură posibilitatea unei 
cuprinderi circulare și transmiterea 
pe Pămînt a imaginii.

Pe corpul stafiei sînt instalate an
tene care se desfășoară în mod auto
mat după ce stafia s-a așezat pe te
ren, sistemul de amortizare, lobi me
talici care feresc instalafia de tele
viziune de șocuri,

în prima etapă de zbor „Luna-9", 
cu blocul de rachete destinat acce
lerării ulterioare, a fost plasată pe o 
orbită de satelit al Pămîniului. în a 
doua etapă, ea a fost așezată pe tra
iectoria de zbor în direcția Lunii. 
Cea de a treia etapă a fost corec
tarea traiectoriei de mișcare, care a 
asigurat aselenizarea stafiei într-o 
zonă dinainte stabilită a Oceanului 
Furtunilor. în a patra etapă, a avut 
loc frînarea și aselenizarea lină.

Ziua lansării stafiei — 31 ianuarie 
— a fost sincronizată cu începerea 
dimineții lunare în regiunea stabilită, 
cînd sînt cele mai prielnice, sub ra
portul temperaturii, condifiile de 
funcfionare a aparaturii radiofehnice 
și de televiziune.

în cursul zborului stafiei, la 1 fe
bruarie, s-a procedat la corectarea 
traiectoriei ei. Corectarea a început 
printr-o comandă radio transmisă de 
pe Pămînt, iar ulterior foaie siste
mele au funcfionat în mod automat.

La altitudinea de 8 300 km stafia, 
împreună cu instalafia propulsoare, a 
fost orientată strict după verticala lu
nară. Cu ajutorul unor aparate opti
ce de urmărire a Soarelui și Pămîn- 
tului, această direcfie s-a menfinuf 
timp de o oră — pînă la declanșa
rea instalației de frînare. La altitudi
nea de circa 75 km de suprafața 
Lunii, cu 48 secunde înainte de aluni- 
zare, pe baza unei comenzi a radio- 
alfimefrului, a fost pusă în funcțiune 
insfalafia de propulsie și frînare. 
Sistemul de comandă a așezării a 
asigurat reducerea vitezei — de la

Largi mișcări

revendicative

@ O grevă care s-a sol
dai: cu prezentarea 
demisiei guvernului 
belgian

® 10 milioane de oameni 
din R.F.G. angajată în 
lupta revendicativă

Ultima săptămînă s-a caracteri
zat prin puternice demonstrații și 
acțiuni greviste ale oamenilor 
muncii din Belgia, Italia, Grecia, 
R. F. Germană și alte țări capita
liste, împotriva exploatării mono
polurilor, pentru satisfacerea re
vendicărilor lor legitime, de sporire 
a salariilor în raport cu creșterea 
costului vieții, apărarea locurilor 
de muncă. în unele țări ele s-au 
desfășurat sub semnul împotrivirii 
față de amestecul monopolurilor 
străine în viața economică, față de 
încercarea de a trece prin parla
mente proiecte de legi reacționare 
etc.

Se știe că printr-o luptă dîrză, 
clasa muncitoare a reușit să im
pună monopolurilor satisfacerea 

2 600 metri pe secundă la cîfiva 
metri pe secundă.

în momentul aselenizării, stafia cu 
sistemul de amortizare s-a desprins 
de instalafia propulsoare și a aluni- 
zat în apropiere. Stafia a aselenizaf 
la 3 februarie ora 21,45 și 30 secunde, 
iar după 4 minute și 10 secunde s-au 
desfășurat antenele și a început pri
ma emisie. La 4 februarie, ora 4,50, 
la o comandă de pe Pămînt, 
„Luna-9" a început prima explorare 
a peisajului și transmiterea pe Pă- 
mînf a imaginii lui.

Aselenizarea stafiei automate so
vietice apropie timpul cînd, pentru 
prima oară, suprafața Lunii va fi căl
cată de un picior de om, după care 
vor fi create baze științifice și ob
servatoare. La suprafafa satelitului 
nostru natural va fi organizat un ser
viciu de securitate cosmică pentru 
zboruri la distanțe mari ale navelor 
cu echipaj. Aselenizarea lină reali
zată de stația sovietică — relatează 
TASS — înseamnă rezolvarea unei 
probleme foarte dificile.

o Pe fotografiile transmise de 
„Lunar9“, prezentate de televiziu
nea din Moscova, se vede că su
prafața Lunii nu este netedă, are 
adîncituri. în apropierea stației se 
disting clar pietre.

Ieri seara agenția TASS a transmis prin telefoto Imaginea de mal sus, de o excepțională valoare. In peisajul 
lunar se disting cu claritate amănunte de pe suprafața Lunii precum șl părți ale stației automate sovietice, 

în stînga fotografiei se vede camera de televiziune iar in dreapta un aii element al stației

unora din cererile sale de ridicare 
a nivelului de trai. Pe de altă par
te însă, monopolurile recurg la noi 
metode pentru a-și asigura profi
turi sporite. Șomajul, majorarea 
chiriilor, impozitelor și prețurilor, 
constituie o amenințare permanen
tă pentru oamenii muncii.

Hotărîrea autorităților belgiene 
de a închide o serie de mine con
siderate „nerentabile", din regiu
nea carboniferă Limbourg, ceea ce 
ar afecta 7 400 de muncitori, a de
clanșat un val de greve ale mine
rilor. Această hotărîre este strîns 
legată de impasul pe care-1 re
prezintă stocurile de cărbune ne- 
vîndut, ca urmare a concurenței 
din gruparea monopolistă vest- 
europeană C.E.C.O. (Comunitatea 
europeană a cărbunelui). 700 de 
muncitori au încercat să ocupe 
una din minele amenințate. împo
triva muncitorilor aflați în luptă au 
fost aduse trupe cu un efectiv de 
3 000 de oameni, ceea ce a dus la 
ciocniri sîngeroase. Studenții ieșiți 
în stradă pentru a-și manifesta so
lidaritatea cu greviștii au cerut 
demisia guvernului. In sînul gu
vernului s-au manifestat disensiuni 
în legătură cu atitudinea față de 
cererea greviștilor. Acțiunea pro
testatară a minerilor s-a extins și 
mai mult. în întreaga țară au avut 
loc demonstrații în sprijinul cere
rilor legitime ale muncitorilor. Re- 
fuzînd satisfacerea acestor cereri, 
simțindu-se răspunzător pentru ac
țiunile sîngeroase împotriva mine
rilor și nemaiputînd rezista protes
telor care au cuprins întreaga țară, 
la 4 februarie guvernul și-a pre
zentat demisia. Acest act, cu toate 
că a fost respins de rege, repre
zintă o mare victorie a luptei mi
nerilor, dovedind că prin forțe 
unite clasa muncitoare își poate 
apăra drepturile, poate frîna ac
țiunile monopolurilor îndreptate 
împotriva intereselor sale vitale.

în Italia, grevele, demonstrațiile 
și mitingurile, la care participă 
cele mai largi categorii de oameni 
ai muncii se succed aproape zil
nic. La 1 februarie au declarat o 
grevă de 24 de ore 1 200 000 de

COVENTRY 6. — De la trimișii 
speciali Agerpres : Continuîndu-și 
vizita în Marea Britanie, delegația 
guvernamentală română, condusă 
de Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a sosit duminică la Co
ventry. Oaspeții au fost salutați de 
lordul primar al orașului, W. Par
fitt, de consilieri municipali și alte 
persoane oficiale locale. Lordul 
primar a vorbit membrilor delega
ției despre istoricul orașului, des
pre distrugerile suferite în timpul 
războiului de pe urma bombarda
mentelor hitleriste, despre intensa 
muncă de reconstrucție din peri
oada postbelică și despre legăturile 
internaționale ale acestui mare 
centru industrial. Cu acest prilej 
au fost evocate relațiile de înfră
țire între orașele Galați și Coven
try, schimburile culturale și de vi
zite reciproce.

Membrii delegației au fost apoi 
conduși de reverendul H. C. N. 
Williams la impresionantele ruine 
ale străvechii catedrale, distrusă 
de bombe în 1940. Din acest cele
bru monument de arhitectură al 
Angliei, nu a mai rămas decît tur-

Indira Gandhi despre acordul de la Tașkent
DELHI 6 (Agerpres). — La un 

miting care a avut loc la 5 fe
bruarie la Dibrugarh, Indira 
Gandhi, primul ministru al In
diei, a declarat că acordul de la 
Tașkent a contribuit la reinstau- 
rarea păcii între India și Pakis
tan. Astăzi, a subliniat ea, cele 
două țări trebuie să depună efor
turi perseverente pentru a men- 

metalurgiști, cerînd reînnoirea con
tractelor de muncă, manifestînd 
împotriva blocării salariilor și a 
dreptului patronatului de a conce
dia pe muncitori la bunul său plac.

Declanșarea grevei celei mai 
numeroase categorii de muncitori 
italieni, organizați în sindicate de 
diverse nuanțe politice, a demon
strat . că, dincolo de convin
gerile politice și religioase diferite, 
oamenii muncii sînt uniți, prin 
scopuri comune de clasă, în lupta 
lor împotriva exploatării. Acțiu
nea revendicativă a muncitorilor 
metalurgiști, susținută de alte ca
tegorii de oameni ai muncii, repre
zintă un fapt important în viața 
politică și socială din Italia. Ea a 
fost apreciată ca adîncind și mai 
mult criza guvernamentală, izbuc
nită în esență ca rezultat al refu
zului guvernului de centru-stînga 
de a întreprinde reformele econo
mice și sociale pentru care luptă 
oamenii muncii din Italia.

Semnificativă este mișcarea gre
vistă care se desfășoară în Grecia. 
Trăsătura ei caracteristică constă 
în aceea că a cuprins cele mai 
largi pături populare : salariații 
societăților de troleibuze și auto
buze, funcționarii și tehnicienii so
cietății de telefoane, mecanicii de 
locomotive, muncitorii de pe șan
tierele capitalei, inginerii agronomi 
și forestieri, medicii veterinari și 
brutarii din toate regiunile Greciei, 
marinarii, profesorii, muncitorii din 
serviciile comunale. După cum re
lata presa greacă, pînă și funcțio
narii de la peste 6 mii de primării 
de pe cuprinsul țării au declarat 
grevă. Una după alta, aproape toa
te ramurile economiei naționale au 
fost paralizate. Mișcarea vizează o 
majorare a salariilor care să poată 
compensa scăderea puterii de cum
părare. La Atena și Salonic grevei 
i s-au alăturat studenții care re
vendică „un învățămînt democra
tic' și „respectarea libertăților de
mocratice".

Presa a relatat că aproape 10 
milioane de oameni din R.F.G. sînt 
angajați în prezent în mișcarea re
vendicativă. Muncitorii și funcțio- 

nul înegrit, înalt de aproape 100 de 
metri, și zidurile exterioare. Ală
turi, legată printr-un portic, se 
înalță noua catedrală a orașului, 
construită în stil modern. Reveren
dul Williams a oferit delegației un 
volum ilustrat despre noua și ve
chea istorie a Coventry-ului. La 
plecare, membrii delegației au 
semnat în cartea de onoare a vizi
tatorilor catedralei.

în continuare, după o vizită fă
cută la departamentul pentru ar
hitectură și construcții, unde con
silierul municipal G. Hodgkinson, 
președintele comitetului de plani
ficare și dezvoltare, a dat explica
ții despre activitatea acestei insti
tuții, delegația s-a îndreptat spre 
noul centru comercial al orașului. 
Reconstruit în întregime, acest 
sector este format dintr-un com
plex de blocuri moderne în care se 
află concentrată o mare parte din 
activitatea comercială din Coven
try și pe care arhitecții l-au con
ceput complet izolat de circulația 
autovehiculelor.

Seara, lordul primar al orașului 
a oferit un dineu în cinstea dele
gației guvernamentale române.

ține această pace. Este necesar ca 
ele să-și concentreze eforturile a- 
supra sarcinilor dezvoltării eco
nomice pașnice. India, a spus ea, 
are nevoie de pace pentru a purta 
război împotriva sărăciei și analfa
betismului, pentru rezolvarea pro
blemei alimentare și a altor pro
bleme economice.

narii cer reînnoirea vechilor con
tracte colective, care să prevadă 
remunerații în raport cu creșterea 
costului vieții în țară în ultimul an. 
Muncitorii metalurgiști, de pildă, 
revendică o sporire a salariilor cu 
9 la sută. Ziarul vest-german „Die 
Welt" relata că oamenii de știință 
din institutele de cercetări intențio
nează să recurgă la grevă datorită 
salarizării necorespunzătoare. A- 
gențiile de presă occidentale sînt 
de părere că niciodată mișcarea 
revendicativă din R.F.G. nu a fost 
atît de extinsă ca în momentul de 
față.

Fiecare zi aduce noi știri despre 
avîntul pe care îl ia lupta organi
zată a oamenilor muncii pentru 
dreptul lor la o viață ’ mai bună, 
pentru libertăți democratice, împo
triva exploatării și asupririi sociale.

Petro!

si arme
@ Teritoriul Arabiei Sa- 

udite vîndut pînă în 
1999 monopolurilor 
străine

• Avioane supersonice 
și rachete pentru re
gimul lui Feysal

Livrarea de arme americane 
pentru regimul reacționar de la 
Ryad — iată un nou element care

OPRIȚI RĂZBOIUL! AMERICANI, TRIMITEȚI TRUPELE ACASĂ!"
NEW YORK 6 (Agerpres). — La 

5 februarie, în fața sediului re
prezentanței S.U.A. la O.N.U., a 
avut loc o demonstrație de protest 
împotriva războiului din Vietnam. 
La demonstrație au luat parte 
aproximativ 700 de persoane.

Acestea au postat pichete în 
jurul sediului reprezentanței, scan- 
dînd: „Opriți războiul din Viet
nam, trimiteți trupele acasă". De
monstranții purtau steaguri ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

O altă demonstrație de protest 
împotriva reluării bombardamen
telor asupra R. D. Vietnam de 
către aviația americană a avut loc 
la Palo Alto (California). Au par
ticipat 850 de studenți de la Uni
versitatea Stanford.

LONDRA 6 (Agerpres). — La 5 
februarie, sub auspiciile Consiliu
lui britanic pentru pace în Viet
nam, la Londra a avut loc un 
mare miting de protest împotriva 
agresiunii S.U.A. A fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție prin 
care se cere încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam și retragerea tuturor tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud.

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 
La Montevideo, capitala Uruguay- 
ului, au avut loc ample demon
strații ale tineretului și studenți
lor în semn de protest împotriva 
războiului de agresiune dus de 
Statele Unite în Vietnam.

HONOLULU. Ciocniri

cu poliția Sa sosirea 

oficialităților americane

HONOLULU 6 (Agerpres).—Sîm- 
bătă noaptea, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a sosit la Ho
nolulu pentru a participa la con
ferința americano-sud-vietnameză, 
care urmează să se deschidă luni. 
El este însoțit de o delegație ci
vilă și militară, din care fac parte 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
ministrul apărării, Robert McNa
mara, fostul ambasador al S.U.A. 
în Vietnam, generalul Maxwell 
Taylor, precum și Averell Harri
man, ambasador cu însărcinări 
speciale al S.U.A.

La cîteva minute după ateriza
rea avionului, pe aeroport au avut 
loc ciocniri între forțele poliție
nești și numeroase persoane care 
veniseră să-l întîmpine pe preșe
dinte cu pancarte pe care scria : 
„Opriți acest război inutil", „Ame
rica să negocieze imediat cu 
F.N.E.", „Pace în Vietnam". Au 
fost operate numeroase arestări.

preocupă și îngrijorează opinia 
publică din Orientul Arab.

Deșert imens, fără margini. Și
ruri nenumărate de movile galbe
ne de nisip, adunate de vînturi, 
amintind in succesiunea lor valu
rile încremenite ale unei mări. Pe 
distanțe de sute și sute de kilo
metri, nici o plantă, nici o picătu
ră de apă, nici o vietate. Aceasta 
este Arabia Saudită, una dintre 
cele mai bogate regiuni petroliere 
ale lumii. Pînă cînd sub nisipul de
șertului au fost descoperite imen
se rezerve de „aur negru' ea tră
ia în izolare aproape totală. Dar 
mirajul petrolului, descoperit în 
partea de est a țării, a început să 
atragă ca un magnet pe cei ce se 
înclină în fața „vițelului de aur'. Din 
cei 1 600 000 km p — cît însumea
ză suprafața țării — 1 580 000 sînt 
concesionați pînă în 1999 monopo
lurilor străine, partea leului reve
nind societății americane ARAMCO.

Ziarul libanez „L'Orient" arată 
că în goană după „aur negru" so
cietățile petroliere cercetează în 
continuare metru cu metru, întreg 
teritoriul țării. în prezent mai mul
te firme americane desfășoară un 
program de fotografieri aeriene și 
studiu pe o suprafață de 150 000 
mile pătrate, în vederea descope
ririi de noi resurse minerale și mai 
ales de petrol. Este, se pare, cea 
mai vastă acțiune de acest gen în
treprinsă vreodată în Orientul Mij
lociu, scrie „L'Orient".

într-o perioadă în care în Ori
entul Arab se intensifică mișcarea 
pentru limitarea influenței mono
polurilor străine și naționalizarea 
resurselor petroliere, magnații „au
rului negru" încearcă să întăreas
că regimul din Arabia Saudită, fă- 
cînd din el principalul lor punct 
de sprijin în această parte a lumii. 
Conform contractului încheiat, re-

Declarația Frontului 
Național de Eliberare 
sud-vietnamez
HANOI 8 (Agerpres). — Agen

ția VNA a transmis o declarație 
dată publicității de Comisia pen
tru afaceri externe a Frontului 
Național de Eliberare din Vietna

In Columbia, aflată în perioadă preelectorală dinaintea alegerilor prezi
dențiale, tensiunea politică crește. Opoziția și-a intensificat atacurile la 
adresa guvernului; partizanii au întreprins noi acțiuni; capitala țării. 
Bogota, este în aceste zile teatrul unor puternice demonstrații antiguver
namentale, reprimate cu brutalitate de poliție, după cum arată imaginea 

de mai sus.

Lupte de guerilă 
în Rhodesia

LUSAKA 6 (Agerpres). — După 
cum relatează săptămînalul „Zim
babwe Review", organ al Uniu
nii poporului african Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), aproximativ 500 de 
luptători africani pentru liber
tate desfășoară în regiunea Nkay 
(Rhodesia de sud) o luptă de 
guerilă împotriva regimului rasist 
al lui Smith. Polițiștii au fost ne- 
voiți să ceară de urgență ajutor 
din Bulawayo.

gimului de la Ryad 1 se livrea
ză avioane supersonice, rachete 
„Hawk" și aparate radar. Totoda
tă, regele Feysal al Arabiei Sau- 
dite este sprijinit în intenția sa de 
a crea o nouă alianță — în locul 
pactului CENTO, devenit ineficient 
pentru organizatorii săi — în care 
ar urma să fie atrase o serie de 
țări mai ales cu regimuri reacțio
nare și micile principate bogate în 
petrol din Golful Persic.

Presa arabă comentează pe larg 
planurile americane, văzînd în ele 
o serioasă amenințare pentru secu
ritatea multor țări din această re
giune. în articolul intitulat „CENTO 
a murit, trăiască pactul «musul
man»" săptămînalul egiptean „Roza 
el Yousef' scrie că, din cauza 
„bolii" vechiului pact CENTO, 
S.U.A. încearcă să creeze o alian
ță nouă al cărei scop este lupta 
împotriva mișcării de eliberare na
țională.

Revista tunisiană „Jeune Afri- 
que", spre exemplu, vede în acor
dul cu Arabia Saudită intenția de 
a frîna mișcarea pentru indepen
dență și de atragere a țărilor care 
caută să ducă o politică în con
formitate cu interesele lor națio
nale pe o „orbită pro-occidentală", 
adică pe o linie care să corespun
dă intereselor monopolurilor de 
peste Ocean. Totodată, arată re
vista, armele furnizate Arabiei Sa- 
udite vor fi utilizate „în scopuri 
foarte vaste, ele urmînd să consti
tuie un dispozitiv de apărare a 
pozițiilor occidentale la est de 
Suez".

Numeroși comentatori din țările 
arabe arată că înarmarea Arabiei 
Saudite, încercarea de a înjgheba 
un nou pact alcătuit din țări cu 
regimuri reacționare, urmărind să 
pună la adăpost interesele mono
polurilor petroliere americane, este 
de natură să tulbure și mai mult 
atmosfera politică din această 
parte a lumii, să creeze un nou 
izvor de încordare și conflicte în 
Orientul Mijlociu.

Eugen IONESCU 
Nicolae N. LUPU 

mul de sud, în legătură cu convo
carea la Honolulu a autorităților 
saigoneze pentru a avea convor
biri cu președintele Johnson și 
conducători ai Departamentului 
de stat și Ministerului Apărării al 
S.U.A. în declarație se arată că 
în ciuda afirmațiilor evazive ale 
lui Johnson în legătură cu această 
întrunire este clar că la Honolulu 
se vor discuta probleme privind 
o și mai mare intensificare și ex
tindere a războiului agresiv. Men- 
ționînd că atît eforturile militare 
ale S.U.A., cît și înșelătoria cu 
așa-numitele lor „eforturi de 
pace“ au suferit eșecuri, declara
ția subliniază că poporul sud- 
vietnamez este hotărît să continue 
lupta de eliberare națională, pînă 
la victoria finală.

Azi la Paris

„CONVORBIRI 
RITUALE"
FRANCO -
VEST GERMANE

Luni dimineață sosește la Pa
ris cancelarul Ludwig Erhard pen
tru a avea convorbiri cu .preșe
dintele Charles de Gaulle în ca
drul ritualelor reuniuni semestriale 
la nivei înalt, prevăzute de trata
tul franco-vest-german din 1963.

Referindu-șe la această întîl- 
nire, agenția France Presse a 
transmis duminică, înfr-un comen
tariu :

„Tn realitate, tratatul franco- 
german este un document care a 
fost golit de orice substanță și 
ne aflăm deparfe de vremea cînd 
miniștrii germani și francezi se 
întîlneau pentru a ține «un con
siliu de miniștri comun». Rapor
turile dintre Paris și Bonn s-au 
deteriorat în mod sensibil după 
1963..."

Agenția citată, se referă, în 
continuare, la convorbirile de azi, 
subliniind că „nici de o parte, 
nici de alfa, nu se nutrește nicio 
iluzie și, cel mult, dacă se poate 
aștepta la un schimb de vederi 
util și «clarificator», cum se spu
ne în asemenea cazuri care ar 
putea să încălzească puțin relațiile 
care s-au răcit".

Bruxelles

PE »U1 
CRIZEI POEIIICE

Federația medicilor a dat pu
blicității un comunicat anun- 
țînd o grevă generală începînd 
de luni. La cererea expresă a 
primului ministru, ea' a accep
tat să amîne declanșarea gre
vei. Federația i-a prevenit pe 
medici să se pregătească pentru 
a părăsi țara, în cazul cînd au
toritățile îi vor mobiliza la lu
cru. Numai cîțiva din cei 9 000 
de medici belgieni urmează să 
rămînă în țară pentru a trata 
cazurile extrem de urgente. 
Condițiile puse de Federație 
pentru anularea grevei, prevăd 
acceptarea demisiei guvernului 
Harmel. Agenția Reuter relatea
ză că și minerii din regiunile 
din nordul țării sînt ferm ho- 
tărîți să continue lupta pentru 
a primi compensația corespun
zătoare în urma închiderii mi
nelor la care au lucrat.
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