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LA LUCRĂRILE

Contribuția*

mecani-
zațurilor
este
insuficientă
Care este aportul mecani

zatorilor la pregătirea tere
nului, la semănat și la ce
lelalte lucrări care se execută 
în această primăvară ? Ca 
răspuns, oferim cele consta
tate în cooperativele agricole 

regiunea Crișana.
n regiune sînt de execu

ta cooperativele agri
cole arături de primăva
ră 
la aceasta se mai adaugă și 
cele 178 000 ha care urmează 
să se însămînțeze, ne putem 
da ușor seama de volumul 
mare de lucrări de executat 
într-o perioadă relativ scurtă. 
Ce s-a făcut pînă acum ? 
Realizările sînt minime : ară
turi de primăvară pe 10 000 
ha și tot atîtea semănate 
cu culturi din prima epocă. 
A întîrziat mult semănatul 
mazării, plantelor furajere, 
sfeclei de zahăr, îndeosebi în 
raioanele Criș, Oradea, Sa- 
lonta, Marghita.

Să vedem cum își duc ,1a 
îndeplinire sarcinile ce le 
revin mecanizatorii, respectiv 
stațiunile de mașini și trac
toare. Reproducem afirma
ția . tov. Ștefan Stuflac, vi
cepreședinte al Uniunii raio
nale a cooperativelor agrico
le de producție Oradea : „Cu 
prore de rău, și în această 
crppanie agricolă se mani- 
c tă unele slăbiciuni în ac
tivitatea S.M.T.-urilor Epis
copia Bihorului și Sînmar- 
tin“. Interesîndu-ne mai în
deaproape despre ce fel de 
slăbiciuni este vorba, se pot 
constata o serie de lucruri 
care puteau fi evitate dacă 
ar fi existat suficientă răs
pundere pentru punerea la 
punct, pînă în cele mai mici 
amănunte, a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Se de
fectează des semănătorile 
2 SPC-2, discurile nu au 
cauciucuri, lipsesc unele piese 
de schimb pe care trac
toriștii trebuie să le aibă 
la 
O _____ _
este și la S.M.T. Cefa. In 
asemenea situație, te întrebi 
ce s-a făGUt o iarnă întrea
gă? Care este răspunderea 
conducătorilor stațiunilor de 
mașini și traGtoare, a eonsi- 
liilor agricole pentru buna 
funcționare a mijloacelor me
canizate în aGeastă campa
nie? Am pus aceste între
bări tovarășului ing. Gh. 
Laza, președintele consiliu
lui agricol regional. Fiind 
„supraaglomerat" cu lucrări, 
tovarășul președinte nu a

(Continuare în pag. a II-a)
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gîndirii creatoare 
a studenților

ASPECTE ACTUALE
ALE ELECTRIFICĂRII j

Ing. Cr. VÎLCIU
adjunct al ministrului energiei electrice SATELOR

Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului prevăd sarsini spori
te pentru seGtorul energeti» i extin
derea progresivă a folosirii energiei 
electrice în procesele de produație 
agricole și electrificarea, în actua
lul plan cincinal, a cel puțin 5 000 
de sate, urmînd ca acțiunea de e- 
lectrificare să fie încheiată în anii 
1972—1973.

Traducerea în viață a acestor im
portante sarcini a pus de la înce
put Ministerului Energiei Electrice 
importante probleme în vederea 
realizării unui ritm ridicat de exe
cuție a instalațiilor electroenergeti- 
ce din mediul rural. Rezultatele ob
ținute în anul 1966, primul an al 
cincinalului, cînd au fost electrifi
cate 970 de sate față de 947 prevă
zute în plan, arată că sînt create 
condițiile necesare ca sarcinile tra
sate de partid să fie realizate și 
depășite. La sfîrșitul anului 
s-a ajuns la 8 500 de 
electrificate, adică la 55,2 la 
din totalul satelor existente, 
frunte se situează regiunile 
brogea, Banat și București, unde 
peste 87 la sută din sate sînt elec
trificate, iar în regiunile Brașov, 
Galați, Hunedoara și Maramureș 
electrificarea depășește procentul 
mediu pe țară.

Realizarea unui ritm susținut de 
electrificare a satelor a necesitat, 
în primul rînd, întocmirea unor pla
nuri ‘anuale precise. Pe baza unui 
astfel de plan, organele sfaturilor 
populare sînt în măsură să cunoas
că din timp necesarul de fonduri, 
se pot întreprinde acțiuni pentru a 
se aduce la cunoștința populației 
perspectivele electrificării fiecărei 
localități, constituindu-se fondurile 
de contribuție respective. La rîn-

dul lor, întreprinderile regionale de 
electricitate pot să folosească mai 
bine capacitățile de proiectare și 
execuție și, totodată, se poate pre
vedea mai exact necesarul de ma
teriale și utilaje.

Paralel cu realizarea lucrărilor 
de electrificare a satelor, se desfă
șoară în ritm susținut electrificarea 
gospodăriilor de la sate. In anul 
1966, peste 178 000 de gospodării au 
fost racordate Ia rețelele electrice, 
mărind numărul total al acestora la 
circa 1 200 000.

în ultimii ani a crescut într-un 
ritm deosebit înzestrarea cu apara
te electro-casnice a gospodăriilor 
țărănești, astfel încît consumul a- 
nual de energie electrică, pe gos
podăria individuală de la sate, a 
crescut în 1966 de peste 3 ori față 
de 1960.

Sarcini importante sînt prevăzu
te și ta planul pe 1967, fiind stabi
lite a se electrifica circa 1 000 de 
sate, iar în peste 200 000 de gospo
dării sătești să fie introdus curen
tul electria. Aceste cifre reprezin
tă de altfel o sarcină minimă, care 
va fi cu siguranță depășită.

O importanță și o semnificație 
deosebită capătă extinderea fo
losirii energiei electrice în pro
cesele de producție — la gospo
dăriile agricole de stat, coopera
tivele agricole de producție și 
în gospodăriile individuale. în prin
cipiu, avantajele folosirii energiei 
electrice în acest compartiment sînt 
de mult demonstrate. Ceea ce tre
buie realizat acum este găsirea ce
lor mai potrivite metode pentru a 
se valorifica practic aceste avan
taje. Folosirea energiei electrice 
trebuie îndreptată în primul rînd 
spre procesele de producție com
plexe, în special în zootehnie unde, 
pe lîngă avantajele tehnice indis
cutabile, conduce și la obținerea 
produselor agricole la un nivel de 
cost scăzut.

Ministerul Energiei Electrice a 
întocmit, în colaborare cu Consi
liul Superior al Agriculturii, stu
diile de electrificare a unităților 
agricole din fiecare regiune în par
te. Totodată, a fost prevăzut ne
cesarul de utilaje și apara- 
taje care trebuie fabricate în 
timpul cel mai scurt de către 
M.I.C.M. și nomenclatorul acestora, 
realizarea lor fiind un pas în
semnat înainte în aGțiunea de ex
tindere a energiei electrice în agri
cultură. O conaluzie importantă 
a studiilor amintite este și faptul 
că în prezent rețelele electrice ale 
sistemului energetic oferă posibili
tatea electrificării a peste 3 000 de 
centre de producție din G.A.S. șl 
C.A.P. prin realizarea unor racor
duri electrice SGurte și eu fonduri 
de investiții minime. Din păcate, 
aceste posibilități nu sînt deGÎt în 
mică măsură folosite, execuția în- 
tîrzie. Aaeasta, după eît socotim, 
pentru că nu s-au găsit încă cele 
mai bune soluții privind planifica
rea din timp a lucrărilor, mai ales 
în cooperativele agricole de pro
ducție. Este important să amintim 
că asemenea lucrări comportă în
tocmirea de proiecte și un volum 
important de materiale, care tre
buie cunoscute de întreprinde
rile regionale de electricitate cel

I
I
I
I
I
I
I
I

egative I 
abona- I 
lte sate •

mai tîrziu în ultimul trimestru al 
anului premergător execuției. De 
aceea, este necesar ca pentru elec
trificarea unui număr cît mai mare 
de centre de producție să existe o 
colaborare și mai strînsă între Con
siliul Superior al Agriculturii, uni
unile regionale ale cooperativelor 
de producție și întreprinderile 
gionale de electricitate.

Trebuie spus totodată că, 
ciuda realizărilor importante 
ținute în acțiunea de 
trificare rurală și agricolă, în ex
ploatarea instalațiilor energetice au 
apărut o serie de fenomene negative 
care au provocat neajunsuri < 
ților din mediul rural. în multe sate 
— mai ales din regiunile Banat, 
București, Ploiești și Bacău — fur
nizarea energiei electrice nu se face 
la tensiune nominală, ceea ce a a- 
vut drept urmare ca atît ilumina
tul, cît și aparatele electrice să nu 
poată funcționa corespunzător. Pro
blema nivelelor de tensiune neco
respunzătoare la abonați este cu
noscută de Ministerul Energiei E- 
lectrice și, pentru aducerea insta
lațiilor electrice de distribuție la 
parametrii nominali au fost sta
bilite măsuri care prevăd, în anii 
următori, un complex de lucrări 
menite să ducă la eliminarea tota
lă a zonelor cu căderi de tensiune.

(Continuare m pag. a II-a)
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Un atribut care de
finește psihologia ti
neretului de azi este 
dorința sa manifestă 
de a-și aduce contri
buția constructivă și 
originală în toate 
compartimentele vie
ții sociale. O aseme
nea tendință sănă
toasă este lesne de 
înțeles : ea izvorăște 
din optimismul în
născut al poporului 
nostru, optimism sti
mulat de suflul înnoi
tor care se manifestă 
în toate ramurile ști
inței, artei și tehni
cii.

Dar, ca să devină 
creatori, tinerii tre
buie să-și formeze 
în primul rînd acea 
gîndire iscoditoare, 
fără de care nu se 
poate ajunge la des
coperirea noului și la

realizarea actelor de 
creație.

Condițiile pe care 
tineretul trebuie să 
le îndeplinească pen
tru a ajunge la

■ ■ ■

opinii
scopul urmărit sînt 
multe, dar patru din
tre ele, cred, prezin- 
Jă o importanță mai 
mare.

înainte de toate, 
fiecare tînăr trebuie 
să acumuleze și, mai 
ales, să asimileze cit 
mai multe și variate 
cunoștințe, din care 
vor izvorî ideile noi 
de mîine. îi sînt ne
cesare atît vastele și 
profundele cunoștin
țe în domeniul spe-

cialității alese și din 
domeniile conexe, cit 
și multilaterale cu
noștințe de cultură 
generală. Apoi, fie
care tînăr este dator 
să-și formeze „mina 
de lucru" și să-și e- 
duce „spiritul de ob
servație". Numai de
prinderea de a mo
dela natura conform 
ideilor și dorințelor 
proprii și de a obser
va cu fidelitate tot 
ce se petrece înainte, 
în cursul și după mo
delare, deschide ca
lea spre cunoașterea 
realității prin valori
ficarea experienței și 
spre controlul gîndi- 
rii, prin confruntarea 
ei cu realitatea.

Dar oricît de vaste

PARTIDUL A SUBLINIAT
LOCUINȚELE TREBUIE CONSTRUITE
SI PREDATE RITMIC;
f 1

Valea Jiului poate constitui
o excepție?
In decembrie trecut, pe șantie

rele de locuințe din Valea Jiului 
s-a consemnat un fapt neobișnuit. 
In numai patru săptămîni, cu zile 
de iarnă pline, constructorii au 
predat 436 apartamente, reprezen- 
tînd aproape 25 la sută din planul 
anual. A fost luna „asaltului" fi
nal, cînd realizările valorice și fi
zice au adus la linia de plutire toate 
rămînerile în urmă din lunile ante
rioare. S-a constatat atunci pe 
șantiere o concentrare de forțe 
umane și materiale rar întîlnită. A- 
nul 1966 s-a încheiat cu... laude pen
tru conducerea Trustului regional 
de construcții Hunedoara, care a iz
butit să raporteze îndeplinirea nu
mărului de apartamente planifi
cate pe 1966.

Ce s-a întîmplat după acest 
„asalt" ? Peste șantierele de locu
ințe de aici s-a așternut tăcerea. 
Ritmul de lucru a cunoscut o că
dere bruscă. In luna ianua
rie 1967 abia s-a realizat 3,8 la sută 
din planul valoric anual, iar în fe
bruarie — rezultatele au crescut 
la 4,7 la sută. In nici una din 
cele două luni nu s-a predat mă
car un singur apartament.

Discutăm cu ing. DUMITRU 
ȚURNĂ, directorul grupului de 
șantiere Valea Jiului. Din capul 
locului ne spune : „Cum să avem 
realizări mai mari dacă frontul de 
lucru pentru acest trimestru este 
zero ? In goana după recuperarea 
rămânerilor în urmă din vara tre
cută, am lăsat baltă lucrările la 
blocurile cu scadență în acest an 
și s-au concentrat toate forțele la 
blocurile cu termene de predare 
în 1966. Desigur n-a fost bun acest 
procedeu, dar a salvat planul pe 
anul trecut. In continuare urmează 
să ne descurcăm. Vom preda în 
primul trimestru 112, sau poate 
chiar 178 apartamente, din totalul 
de 1 494 pe tot anul. Am luat mă
suri preventive ca pînă în vară să

terminăm în total 770 aparta
mente".

Reținem asigurările — dar reți
nem și singurul fapt concret: că. 
în 1967 s-a intrat cu zero front de 
lucru. în plus, se impun cîteva pre
cizări. Mai întîi, sarcina pentru pri
mul trimestru nu este de 112, ci de 
266 apartamente, care trebuie pre
date la Vulcan, Petrila, Petroșeni și 
Lupeni. în ultimele două localități 
însă, blocurile par departe de a 
fi gata chiar în aprilie. „într-ade-

văr, recunoaște directorul, acolo nu 
putem termina. Dar la Vulcan și 
Petrila cu siguranță că da“.

Iarăși asigurări. Am mers însă 
pe șantierul din Vulcan și le-am 
spus 
am 
lui

tovarășilor de acolo ce 
aflat de la directorul grupu- 
de șantiere. Oamenii au

Laurenfiu VISKI 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare in pag. a HI-a)

Mașină
9

românească
de cablat

BRAȘOV, (corespondentul 
„Scînteii"). — Un colectiv de ca
dre tehnico-inginerești de la fa
brica de radiatoare fi cabluri 
Brafov a conceput fi realizat o 
mafină-agregat de cablat conduc
tori de aluminiu de 450 mm pă- 
trați destinați liniilor de înaltă 
tensiune. Din punct de vedere al 
concepției constructive fi tehno
logice ea se ridică la nivelul a- 
gregatelor similare străine, carac- 
terizîndu-se printr-un înalt grad 
de mecanizare fi automatizare. 
Mafina-agregat de cablat are o 
capacitate de 6500—7000 tone 
conductori anual, ceea ce va per
mite nu numai să se acopere ne
cesitățile interne de conductori 
pentru liniile de înaltă tensiune, 
ci fi crearea de importante dis
ponibilități pentru export. In 
acest an mafina va produce o 
cantitate de 2 600 tone conduc
tori de înaltă tensiune. Prin con
struirea acestei mafini în țară se 
realizează importante economii. O 
contribuție de seamă la realiza
rea noii mafini a adus-o fi co
lectivul uzinei „Hidromecanica" 
Brafov care a executat o parte din 
piesele mari.

Fenomene semnificative
în sindicatele americane
După cum se știe, re

cent în mișcarea sindicală 
americană a avut loc un 
eveniment semnificativ: 
unul din liderii sindicali 
de vază. Walter Reuther, 
a demisionat din funcția 
de vicepreședinte și s-a 
retras din Comitetul E- 
xecutiv al centralei unifi
cate a sindicatelor ameri
cane, cunoscută sub nu
mele de A.F.L.-C.I.O. — 
demisie considerată ca o 
desolidarizare de politica 
internă și externă a cen
tralei. Acest act a readus 
în actualitate disputele 
dintre liderii sindicali a- 
mericani, care nu s-au 
aplanat de fapt niciodată

scrisoare
din New York

de George MEYERS
publicist american

în cursul existenței A.F.L.- 
C.I.O.

Multă vreme în mișca
rea sindicală americană 
au existat două centrale 
distincte: Federația ame
ricană a muncii (A.F.L.)

și Congresul sindicatelor 
industriale (C.I.O.) In timp 
ce A.F.L., în frunte cu 
Meany, promova, atît în 
domeniul intern, cît și ex
tern, o politică ultrareac- 
ționară, răspunzînd întru-

totul intereselor mariloi 
monopoluri, C.I.O. a în
treprins unele acțiuni 
pentru satisfacerea unor 
revendicări muncitorești, 
iar în unele perioade s-a 
pronunțat pentru colabo
rarea cu sindicatele afili
ate la Federația Sindicală 
Mondială (F.S.M.). In 
1955, cele două centrale 
sindicale au fuzionat, 
creînd A.F.L.-C.I.O. A- 
ceasta nu a fost însă o 
unificare cu un program 
corespunzător intereselor 
reale ale muncitorimii a- 
mericane ; pe atunci s-a

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Nu ajung la urechile
De foarte multă vreme, 

organizarea defectuoasă a 
transportului în comun în 
Capitală face obiectul a 
numeroase scrisori pri
mite pe adresa redacției 
noastre. Cetățeni ai ora
șului semnalează în mod 
frecvent dereglările ce a- 
par în circulația tramva
ielor, troleibuzelor și 
autobuzelor Întreprinde
rii de Transport București 
(I.T.B.), fac diferite obser
vații și propuneri, cer 
luarea unor măsuri efici
ente pentru înlăturarea 
deficiențelor. Împreună cu 
un mare număr de citi
tori și corespondenți vo
luntari redacția noastră a 
organizat un raid-anchetă 
pe traseele I.T.B. și a pu
blicat articolul „Fișe pen
tru documentarea condu
cerii I.T.B." apărut în zia
rul din 4 februarie crt. 
Constatările cititorilor re
levau că proasta organi
zare a activității I.T.B. a- 
duce prejudicii populației 
orașului, provoacă pier
derea de zeci de mii de 
ore din producție și din 
timpul liber al oamenilor 
muncii.

Deși au trecut aproape 
cincizeci de zile de la a- 
pariția articolului respec
tiv, nici pînă astăzi con
ducerea l.T.B.-ului ca și a 
forului său tutelar, Sfatul 
popular al orașului Bucu
rești nu au răspuns re
dacției, încălcind astfel 
una din obligațiile stabi
lite prin hotărîri de par
tid și de stat.

Tăcerea nu este lipsită 
de o anumită semnificație. 
Și de data aceasta, con
secventă unei „tradiții" 
proprii, conducerea l.T.B.- 
ului se dovedește refrac
tară la criticile aduse.

Să se fi produs între 
timp vreo schimbare 
activitatea l.T.B.-ului, 
deservirea călătorilor 
traseele de transport 
comun 7 Scrisorile 
sosesc la redacție demon
strează că nu) Auto
rii lor semnalează că de
ficiențele cunoscute in 
desfășurarea transportu
lui orășenesc dăinuie, iar 
intervenția conducerii 
I.T.B. nu se face simțită. 
„Cred că a sosit timpul 
ca îmbunătățirea trans
portului în comun în Ca
pitala țării noastre — 
spune in încheierea scri
sorii sale ing. MIRCEA 
NIȚESCU din str. Barajul 
Dunării nr. 1 — să iasă 
din faza discuțiilor, păre
rilor, propunerilor și să-și 
găsească o rezolvare com
petentă și completă. Cei 
care cred că problema 
poate fi discutată și amî- 
nată la nesfîrșit ar tre
bui trași la răspundere".

în cursul primelor două 
luni și jumătate ale aces
tui an redacția noastră a 
trimis conducerii I.T.B. 
63 de sesizări. Jumătate 
din acestea au rămas fără 
răspuns, deși termenul le
gal a trecut de mult. Cit 
privește răspunsurile pri
mite la celelalte scrisori, 
nici unul dintre acestea 
nu poartă semnătura di
rectorului general al în
treprinderii I De altfel, un 
amănunt interesant : un 
număr mare de sesizări pe 
aceeași temă, trimise Co
mitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București nu sînt rezol
vate de către acesta, ci 
sînt expediate l.T.B.-ului, 
adică celui criticat. Să 
ne mai mire deci modul 
cum sînt ele rezol
vate ? Răspunsurile pri
mite de la I.T.B.. departe 
de a da dovada unei ana
lize 
semnalate, se rezumă 
un stil telegrafic, formal, 
din care reiese că... vina 
nu este a l.T.B.-ului.

„De o perioadă de timp, 
transportul pe unele t.ra-

In 
in 
pe 
in 

care

temeinice a celor 
la

concerte
Corul Filarmonicii de 

stat „George Enescu" va 
susține luni, la Ateneu, 
ora 20, un concert coral 
de muzică preclasică și 
contemporană (lucrări a 
capella). Dirijorul coru
lui : Vasile Pântea.

(Urmare din pag. I)

conducerii I.T.B
reclamațiile și
nemulțumirile

r O

pasagerilor?
see de circulație ne oferă 
surprize destul de neplă
cute — scrie coresponden
tul NICOLAE HÎNDA, din 
Calea Văcărești nr. 57. 
Mă refer la autobuzele li
niei 34. începînd din ju
rul orei 7 și pînă după 
7,30, în stația Cauzași se 
strînge un mare număr de 
oameni Gare așteaptă timp 
îndelungat sosirea mași
nilor, deși graficul pre
vede plecări din 3 în 3 
minute". Răspunsul l.T.B.- 
ului : „Cauza aglomerației 
de pe traseul 34 ca și de 
pe alte trasee o constituie 
faptul că majoritatea în
treprinderilor au același 
program de lucru". Scurt 
și cuprinzător. Cetățea
nul sesizează că autobu
zele apar la intervale mari 
in stații, că nu se respec
tă graficele de circulație 
iar I.T.B-ul vorbește în 
răspunsul său de decala
rea programului între
prinderilor. Autobuzele, 
indiferent de progra
mul întreprinderilor, nu 
trebuie să apară în 
stații așa cum prevăd gra
ficele ? De altfel, ca un 
adevărat leit-motiv a- 
ceastă cauză, nedecalarea 
programului întreprinde
rilor, apare în majoritatea 
răspunsurilor l.T.B.-ului 
trimise „Scînteii". Desigur, 
problema decalării pro
gramelor merită a fi 
examinată — dar, trebuie 
spus, nu ei i se datoresc 
dezordinea și nepunctua- 
litatea din transportul în 
comun. Asemenea răs
punsuri ocolesc ade-

viratele cauze ale defi
ciențelor, nu iau în con
siderație sesizările și pă
rerile cetățenilor. Așa se 
și explică de ce I.T.B.-ul 
ajunge să ia măsuri arbi
trare care nu vin în spri
jinul cetățenilor, ci în de
trimentul lor. Ne referim 
la modul în care s-a or
ganizat circulația de noap
te a autobuzelor, care in 
practică vin 
minute unul 
vorba de 
programului 
rilor ?) sau la recenta ho- 
tărîre a conducerii I.T.B. 
de a împărți traseul tro
leibuzului 81, Drumul Ta
berei—Aeroportul Bănea- 
sa, în două. Cetățenii care 
călătoreau pe această rută 
trebuie să facă acum o 
„transbordare" obligatorie 
la Gara de Nord. Ce în
seamnă această „îmbună
tățire" pentru miile de 
salariați din zona Bănea- 
sa — Casa „Scînteii" decît 
de două ori minute în 
plus de așteptare de la un 
troleibuz la altul, de două 
ori prilejul de a se crea 
înghesuială la urcare și 
mai ales, de două ori o- 
bligația de a plăti biletul 
de călătorie, lucru deloc 
de neluat în seamă. In le
gătură cu tarifele de că
lătorie, se vădesc însă și 
unele inadvertențe care 
de altfel au mai fost sesi
zate. Este vorba de faptul 
că pe aceeași porțiune de 
traseu 
tetelor 
nie la 
tobuz

la 40—50 de 
(și aici este 
nedecalarea 
intreprinde-

comun, prețul bi- 
variază de la o li- 
alta (troleibuz, au- 
etc.). Tot așa cum

cinema teatre

la unele linii de tramvai 
cu autoservire, prețul bi
letelor la remorcă nu di
feră de cel al vagonului 
din față, deși în mod fi
resc tariful trebuie dife
rențiat (cazul tramvaiului 
5). Nu e oare acesta un 
mod voalat de a lua în 
mod nejustificat o sumă 
în plus călătorilor 7

Bucureștiul se extinde 
zi de zi. Loca-

Ber- 
Dru-

teritorial 
tarii noilor cartiere 
ceni-Sud, Militari, 
mul Taberii, Titan (Balta 
Albă) etc. ca și toți cei
lalți bucureșteni au drep
tul să pretindă un trans
port prompt și civilizat. 
Nu-i este nimănui îngă
duit Să nesocotească la in
finit aceste cerințe îndrep
tățite ale sutelor de mii 
de călători, pentru care 
transportul la locul de 
muncă și la domiciliu re
prezintă încă o mare pier
dere de timp, oboseală, 
nervi cheltuiți. Transpor
tul în comun este o pro
blemă care afectează în- 
tr-o mare măsură buna 
desfășurare a procesului 
de producție în întreprin
derile orașului nostru, cu 
o pondere importantă în 
economia națională. S-au 
făcut destule sesizări, s-au 
scris destule articole în 
presă I Este timpul fapte
lor, al măsurilor. I.T.B.- 
ul, Sfatul popular al ora
șului București au — a- 
veau de mult 
să treacă 
rezolvarea 
bleme.

datoria
cu hotărîre la 

acestei pro-

L CAZIN

dat nici un răspuns. Nu știa 
ce să răspundă 7 Ba da, dai 
unii se conduo după princi
piu] că tăcerea-i de atir. Des
pre defecțiunile în activita
tea S.M.T.-urilor din regiu
nea Crișana vorbesc însă fap 
tele.

Este vorba de calitatea 
slabă a reparațiilor la trac
toare șl la semănători, des
pre lipsa, în general, a unor 
piese sau superficialitatea în 
recepționarea lucrărilor de 
reparații, Nu-i vorba nu
mai de S.M.T.-urile Cefa, 
Episcopia Bihorului sau Sîn-

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (seria a II-a): PA
TRIA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 : 18,45 ; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : Sala Palatului (seria de bilete 
1909 — orele 19,30), REPUBLICA (completare Imprudenții) — 9,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, GLORIA (completare Despre noi) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : BUCUREȘTI
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, AURORA — 9,15 ; 11,45 ț 13,15 ;
15.45 ; 18,15, TOMIS - 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 20,45 FLOREASCA -
9.30 ; 12 ; 15 ; 18, FLAMURA — 9 : 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN - cinemascop : LUCEAFĂRUL —
9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 : 18 ; 20,30, FESTIVAL (completare Expoziția 
„Dezvoltarea științei în România") — 8,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15, EXCELSIOR - 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17,15 ; 20. FEROVIAR - 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21 (la ambele completarea Surîsul sfinxului), 
MELODIA (completare Cinci săptămîni în balon) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30 ; 21. MODERN (completare Hieroglifele pămîntului) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• MICUL REBEL : CINEMATECA — 10 ț 12 ț 14.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15 : 12 : 14,45 ; 17,45 ; 20,30, UNI
REA - 15 ; 17,45 : 20,30, MUNCA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — cinemascop (ambele serii) : CEN
TRAL — 8,45 ; 12,15 ; 16 ; 19,45.
• SCARA CURAJULUI ; UNION (completare Despre noi) — 15,30; 
18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• Nu sînt Demn de tine : doina — 11,15; 13,45 ; 16,15 ; 18,45;
21,15, VIITORUL - 15,30 18 ; 20,30, PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DACII — cinemascop : CIULEȘTI — 11 î 15,30 ; 18 ; 20,30, DACIA
— 8,15 — 14,30 în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45; 18,15; 20,30, VOLGA - 9,15; 11,30; 14,15; 16,30: 18,45 ; 21.
• APELUL — cinemascop : AURORA — 20,45. FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI și OGLINDA CU DOUA FETE : LU
MINA _ * 9 30 ■ 15 ; 19 15
• MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI — 8.45 ; 12.15 ; 16,15 ; 
20, CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" - 15 ; 18,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : VICTORIA —
8.30 ; 10,45 , 13 , 15,30 : 18, BUCEGI (completare Despre noi) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, RAHOVA — 10,30 ; 12,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MIORIȚA (completare Surîsul sfinxului) — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 15 ;
18.45 ; 21.
• TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : VICTORIA (completare Pe ur
mele unui reportaj) — 20,45. LIRA (completare Campionii Europei)
— 15,30 ; 18,15 ; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : BUZEȘTI (completare Surogat) —
15.30 , 18 ; 20,30
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GRIVITA (completare Orizont »H- 
ințific nr. 1) - 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18 : 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOT — cinemascop î FERENTARI — 15,30 ; 
18 : 20,30.
• INTRE DOI : COTROCENI (completare Muntele) — 15,15 ; 18 : 20,45.
• OMUL DIN RIO : VITAN - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO. JAPONIA 1: MOȘILOR (completare Um
bre) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• UN MARTOR IN ORAȘ : COLENTINA (completare Jocul de-a car
navalul) — 15,30 ; 17,45; 20.
• FIDELITATE : CRlNGAȘI (completare Cîntec de leagăn) — 15,30 1 
18 ; 20,30.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE: DRUMUL SĂRII — 
11; 15.30 : 18: 20,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : RĂZVAN ȘI 
VIDRA - 19,30, (Sala Studio) : DOMNII GLEMBAY - 19,30.
® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂTOI — 20 (spectacol aminat 
din 12. III, ora 10,30).
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
rir. 1) — OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) î FII CUMINTE, CRISTOFOR ! - 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT 
— 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA - 19,30.
• Teatru] „Ion Creangă" : CEI TREI MUȘCHETARI — 9,30 ; 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : SPUNIND DA 1 SPUNIND NU 1 (premie
ră) — 20.
• Studioul Institutului da artă teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" : ULTIMA ORA - 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA REVIS
TEI - 19,30.

tv
18,00 — Campionatul mondial de hochei. întîlnlrea dintre echipele 

R. S. Cehoslovace și Suediei.
21,30 — întîlnlrea dintre echipele Uniunii Sovietice șl Canadei.

Aspecte actuale

satelor
(Urmare din pag. Jț

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR RADIOFONICE
27 MARTIE 2 APRILIE

luni
PROGRAMUL I. La mi

crofon, melodia preferată 
(8,30). Sfatul medicului l 
Profilaxia conjunctivite
lor de primăvară (9,30). 

— program pentru copii 
ulicioară" — muzică popu-

Să cîntăm împreună 
(10,03). „La mîndra pe _ _
Iară (10,20). Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale 
șăptămînii (11,20). Varietăți muzicale (13,00). „Meș
terii de jucării". A cincea și a șasea jucărie din con
curs (16,30). Din comoara folclorului nostru (16,40). 
File de legendă: „Sciții și Darius împărat”. Scena
riu radiofonic de Gheorghe Tomozei (17,10). Rit
murile cincinalului. Căile sporirii rentabilității. 
Raid în întreprinderi din regiunea Banat (18,40). 
PROGRAMUL II. Program interpretat de orches
trele simfonice din Bacău și Sibiu (9,03). Con
cert de prinz (14,00). Ochiul magic (emisiune de 
știință și tehnică pentru școlari) (15,30). Simfonietta 
de Ion Dumitrescu (16,30). Actualitatea teatrală 
(17,40). Refrene de muzică ușoară (23,52).

PROGRAMUL I. Actua
litatea agrară. Din Cu
prins : Densitatea optimă 
— factor de bază în obți
nerea unor recolte sporite 

(6,15). Sfatul medicului : Prevenirea rahitismului 
(9,30). Din cele mai cunoscute melodii populare 
(10,03). Varietăți muzicale (13,00). Memoria pămân
tului românesc. Vizită la Muzeul de istorie din 
Cluj. Ghid, profesorul Stefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei (17,10). Răspunderea perso
nală. Emisiune de V. Negru (18,05). Ediție radiofo
nică. Ion Luca Caragiale. maestru al genului scurt. 
Prezintă G. C. Nicolescu (21,05). Muzică din opera 
„Cidul" de Massenet (22,20). Clasici al muzicii co
rale românești : Dumitru Kiriac (22,50). PROGRA
MUL II. „Fete și băieți’ - muzică ușoară (7,55). 
Imagini ale patriei în muzica simfonică: „In lunca 
Șiretului” de Ion Hartulary-Darclâe (9,03). Antolo
gie de literatură universală. Pagini din proza lui

F. Durrennmat. Prezintă cont univ. Vera Călin 
(10,05). Vocabularul dragostei — muzică ușoară 
(13,30). Selecțiuni din „Estrada duminicală’. Me
moria discului: Marla Tănase (16,45). Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Scene 
de școală, caetul III din ciclul „Poze și pozne", de 
Mihall Jora (18,00). Actualitatea muzicală (19)05). 
Cercul melomanilor. Concertele pentru sextet de 
coarde de Rameau (19,50).

miercuri
PROGRAMUL I. Sfatul 

medicului: Reguli de pro
tecția muncii pentru cei 
ce lucrează la tratamente 
termice (9,30). Concert de 
radio. Proporționalitatea

Coloana Infinită i Hobița >— Tg. Jiu. Itinerar în 
sculptura modernă (17,10). PROGRAMUL II. „Pe 
Mureș și pe Tîrnave’ — emisiune de folclor (8,30). 
Poeme muzicale închinate patriei: „Cîntarea Româ
niei" de Matei Socor (9,03). Actualitatea literară 
(10,05). Cîntece închinate Republicii (12,00). Succese 
de pretutindeni — muzică ușoară (13,30). Sfatul me
dicului: Cum putem preveni crizele de ulcer, pri
măvara (16,15). Transmisiunea concertulnl orches
trei de studio a Radioteleviziunii. Dirijor, Ludovic 
Baci. Soliști: Corneliu Gheorghiu și Vasile MicuBaci. Soliști t Corneliu 
(19,50).

marți

martin, ci și de altele ea sel 
din Sebiș a cărui conducere 
a raportat terminarea repa
rațiilor înainte de 20 februa
rie, urmînd a fi declarată 
chiar unitate fruntașă șl pre
miată. încercările făcute aici 
la unele brigăzi, cum sînt 
cele din Buteni și Sebiș, do
vedesc că această stațiune 
practic nu era pregătită pen
tru muncă nici la 18 martie, 
cînd în alte localități se lu
cra din plin. Am fi dorit, de 
asemenea, să știm de ce lip
sesc din stațiuni circa 200 de 
mecanizatori, motiv pentru 
care în unele cooperative a- 
gricole, cum sînt Roșiori,

estradă (12,10). Tribuna
ramurilor producției materiale. Vorbește Virgil 
Pîrvu, prim-vicepreședinte al C.S.P. (18,03). Melo
dia zilei: „Pămînt Iubit" de George Grigoriu. Cîntă 
Doina Badea (19,30). „Rapsodia română" de Sabin 
Drăgoi (21,45). Pentru iubitorii muzicii de cameră 
(22,20). PROGRAMUL II. Călătorie muzical-folclo- 
rică prin regiunile patriei (7,00). Muzică instrumen
tală de George Enescu (11.18). Din țările socialiste 
(11,30). Teatru radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dra
maturgiei universale" — William Shakespeare — 
„Richard al Ill-lea". Traducere de Ion Marin Sa- 
doveanu. Adaptare radiofonică de Gheorghe Ci- 
prian (20,30).

JOI
PROGRAMUL I. Răs

foind albumul muzicii u- 
șoare (7,30). Radiomagazi- 
nul ascultătoarelor. Din 
cuprins : Figuri de femei 
Hașdeu ; Orizontul femeiidin trecutul țării: Iulia

în societatea noastră ; Cum să ne aranjăm căminul 
(9,30). Radioracheta pionierilor : „Corabia scufun
dată" Scenariu științifico-fantastic (10,30). Cărți 
care vă așteaptă (11,20). Aici, Cluj ! (12,30). Cîntă co
rul Palatului pionierilor din București ; dirijor, Eu
genia Necula (16,30). De Ia Frescele Voronețului U

Bicaciu, Gepiu și unitățile 
deservite de S.M.T. Episco
pia Bihorului și Sînmartin, 
multe tractoare stau nefolo
site. Aducerea elevilor de la 
cursul de 10 luni din Mar- 
ghita și așezarea lor pe trac
toare, după numai două luni 
de teorie, este o măsură de 
compromis, 
cîteva zile, 
„ardea".

Totuși, «e-i 
rece timpul 
înaintat 7 Pe lîngă punerea la 
punct a tuturor utilajelor se 
impune folosirea din plin șl a 
mijloacelor de lucru de «are 
dispun cooperativele agricole.

aplicată acum 
«înd problema

de făcut, deoa- 
este destul de

Or, și în această privință, lu- 
erurile stau cu totul diferit de 
la o unitate la alta. Lucrînd 
cu atelajele proprii pareelele 
de pămînt zvîntate, coopera
torii din Sînnieolau Român, 
Crișul Negru și Roit sînt pe 
terminate «u însămînțările 
la suiturile din epoca I și a- 
vansate eu eelelalte lucrări.

Rămînerea în urmă a mun
cilor agricole la «ooperativele 
agricole din Salonta I, Ținea, 
Tăut, ChioraG și în alte 
locuri nu se datorește unor 
cauze obiective, si lipsei de 
preocupare și delăsării consi
liilor de conducere. La Batăr. 
de exemplu, puteau fi însă- 
mînțate deja cele 130 ha «u 
sfeclă de zahăr și 40 ha «u 
mazăre. La fel și la coopera
tiva agricolă Petid, sare are 
ogorul pregătit pentru 200 ha 
de însămînțat, dar care un 
timp nu a făcut nimic.

PROGRAMUL I. Actua
litatea agrară. Din cu
prins: Cuvîntul specialis
tului : însămînțatul po
rumbului în condițiile a- 

cestui an (6,15). „Slăvită fii, patrie dragă" — cîn- 
tece pionierești (16,30). în slujba patriei. (17.10). 
Răspunderea personală (18,05). Radiosimpozion. Fa
milia — factor esențial al formării personalității 
omului. (18,40). PROGRAMUL II. Program inter
pretat de orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „Gheorghe Dima" din Brașov. Dirijor Mircea 
Lucescu (9,03). Teatru radiofonic. „Trei generații" 
de Lucia Demetrius (10,05). Arii din opere (12,30). 
Concert de prinz (14,00). Selecțiuni din „Estrada 
duminicală". Autograf muzical : Victor Bunea (15,10). 
Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cel mici) (15,30). 
Seară de operă. Transmisiunea înregistrată a ope
rei „Nevestele vesele din Windsor" de Otto Nicolai 
(19,50).

vineri

sîmbătă
PROGRAMUL I. Sfatul 

medicului : Consumul ex
cesiv de medicamente 
(9,30). De la o melodie la 
alta — muzică populară 
(13,00). întîlnire cu melo-(9,35). Varietăți muzicale

dla populară și interpretul preferat (13,30). Oameni 
de seamă: G. Ibrăileanu. Colaborează Otllia Cazi- 
mir, Demostene Botez, prof. univ. Al. Dima, prof, 
univ. dr. Al. Piru (17,10) PROGRAMUL II. Concertul 
pentru vioară și orchestră de Constantin Bobescu. 
Solist compozitorul (9,03). Măreț pămînt al patriei 
iubite — program de cîntece (12,00). Revista revis
telor economice (12,10). Din cele mal îndrăgite me
lodii de muzică ușoară (13,30). Nlcolae Herlea in 
opera „Rlgoletto*  de Verdi (16,00).

Au fost organizate acțiuni pen
tru efectuarea de măsurători 
de tensiune, de stabilire a soluțiilor 
optime pentru aducerea la normal 
a tensiunii în toate localitățile dia 
țară. Pe baza acestora s-au întoamit 
planuri de măsurt «are, eșalonate 
în timp, stabilesc lucrările ce ur
mează a fi exeeutate din fondurile 
de investiții ori din «ele destinate 
reparațiilor «apitale și produc
ției. Anul acesta încep lucră- 
Pil» la stațiile U0/20kV din 
fîăncasa — regiunea Dobrogea, Sa
lonta — regiunea Crișana, Seini — 
regiunea Maramureș, Cârpi niș — 
regiunea Banat și vor fi puși în 
funcțiune «el puțin 500 km linii de 
110 kV. Tot în 1967 se vor executa 
S 000 km linii de 20 kV pentru ra
cordarea de noi sate șl eliminarea 
Strangulărilor în rețelele existente, 
precum și minimum 200 posturi de 
transformare în satele «u nivele 
de tensiune scăzute. Concomitent, 
ne străduim să eliminăm deficien
țele din echipele de intervenție în 
Vederea localizării rapide a defec
telor și remedierii lor.

Necorespunzător este șl ritmul 
de realizare a lucrărilor de joasă 
tensiune de la sate. Extinderile de 
rețele de joasâ tensiune pe străzile 
neelectrificate, de exemplu, se fac 
cu mare întîrziere atît datorită de
ficiențelor de organizare a între
prinderilor regionale de electricita
te, cît și ca urmare a lipsei ori nea- 
Sigurării din timp a unor materiale 
specifice t «onduetoare. Izolatori, a- 
parataj mărunt pentru instalații 
interioare etc. Măsurile de îmbu
nătățire a exploatării trebuie să 
constituie o preocupare permanentă 
a tuturor întreprinderilor regionale 
de electricitate. înainte de toate, 
mai raționala folosire a mijloacelor 
tehnice și materiale, tntărirea exi-

gențef In ceea ce privește iilscipMna 
muncii pot contribui la bune func
ționare a tuturor Instalațiilor dia 
mediul rural.

Un capitol de însemnătate deoe '• 
bitfi este aceia al asigurării mat-1' 
rialelor șl utilajelor, care nu sînt 
întotdeauna procurate la timp și In 
cantități corespunzătoare. Socotim 
necesar ca organizațiile Ministe
rului Energiei Electrice, împreună 
cu cele ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, să reanali- 
zeze problemele actuale ale acestei 
laturi, stabilind măsurile ce se 
impun. în același timp însă facem 
apel la sfaturile populare, care pot 
da un ajutor mult mai substanțial 
prin găsirea și valorificarea rezer
velor de materiale existente în re
giuni.

Remedierea deficiențelor aminti
te, precum și alte măsuri între 
care: «alifisarea și organizarea e- 
leetricienilor din mediul rural în 
centre și subGentre pentru efectua
rea organizată a reparațiilor și la 
un nivel tehnic superior; erearea 
unor puncte de intervenție pentru 
remedierea rapidă a deranjamente
lor, întocmirea de fișe tehnologice 
pentru executarea corectă a lucră
rilor, modernizarea instalațiilor de 
protecție și automatizare : efectua
rea reglajului tensiunii pe barele 
stațiilor în baza unor curbe-pro- 
gram dinainte stabilite vor con
duce Ia o îmbunătățire importantă 
a funcționării instalațiilor din me
diul rural.

Vor fi mobilizate cu mai multă 
hotărîre toate unitățile de pro
iectare, exploatare și investiție, 
pentru ca sarcinile care ne revin 
să fie realizate în condiții bune și 
în timp cît mai scurt, astfel ca a- 
vantajele electricității să poată fi 
fructificate din ce în ce mai mult 
de toți locuitorii țării.

duminică
PROGRAMUL I. Clubul 

voioșiei i „Robotul Super- 
Petrlcă II ‘ — scenetă sa
tirică de L Avian (8,00). 
Estrada duminicală (13.18). 

de muzică populară a 
' "lovan șl

Programul orchestrei de mijzică popi 
Radioteleviziunii, soliști Angela Molar__
Ion Cristoreanu (14,15). Variatiuni pe aceeași temă 
— muzică ușoară (14,40). Sport șl muzică (15,30). Tea
tru scurt. „Șl dacă • minciună’ de Ionel Hristes 
(18,30). Varietăți muzicale (18.58). Programul or
chestrei de estradă a RadlotelevlzIunlL Soliști Ana 
Lăcătușu și Rudolf Cortes (19.30) PROGRAMUL II. 
Teatru radiofonic pentru copil s „Familia Chit- 
Chlț*.  Scenariu de Ion Pas : muzica de Elly Ro
man (8,30). Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat din Hrau-Mureș. 
Dirijor Remus Georgescu Solist Simlon Stiîthovskl 
(U.R.S.S.) (11,00). „Drag mi-e cintecul pe lume’ — 
emisiune de muzică populară (15.00) Opereta „Far
mecul unul vals’ de Oscar Strauss. Montaj muzical- 
literar (16,30).

TRASEE TURISTICE
IN MUNȚII VRANCEI

Construcție noilor drumuri din 
munții Vrancei vizwi reslixerea 
legăturii principalelor artere fores
tiere eu noile puncte de lucru șl 
circuite turistice. Pe diferite trasee, 
unde există puncte turistice, a în
ceput construcție primelor cabane.

Paralel cu aceste lucrări, se refac 
șl se amenajează unele dintre ve
chile trasee ce slnt cuprinse In aria 
de dezvoltare a turismului In a- 
ceastă tonă. In total, aict se vor 
construi anul acesta 71 km de dru
muri noi. din cate unele spre fun
dăturile neumblate ale Zăbalei, Pi- 
rlului Negru, Căbălajului pină tn 
Inima munților. (Agerpres)

0 ADRESA UTILĂ
BIBLIOTECILOR DIN
ÎNTREPRINDERI
Șl INSTITUȚII
Llbrâria cooperativei de con 

sum „Cartea prin poștâ" din 
București, str Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12 raionul Lenln 
livrează cărți pentru biblio 
teol ou plata prin virament 
La cerere, librăria trimite gra
tuit materiale de informare 
bibliografică.
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| VICTORII
l ROMÂNEȘTI
I la Crosul balcanic...

Atleții români au dominat 
cea de-a 12-a ediție a Cro
sului balcanic, desfășurată 
duminică la Atena. In între
cerea cu cei mai valoroși 
crosiști din Iugoslavia, Gre
cia, Bulgaria și Turcia, atleții 
noștri au terminat învingători 
în două ourse la individual 
și au cîștigat locul I în trei 
din cele patru probe pe echi
pe : seniori, senioare și juni
oare.

Fără îndoială, în centrul 
atenției s-a situat proba de 
10 000 m rezervată seniorilor. 
La capătul unei pasionante 
întreceri, victoria a revenit 
reprezentantului României, 
Zoltan Vamoș, cronometrat în 
29'58"6/10. Pe locurile urmă
toare s-au clasat colegii săi 
de echipă Andrei Barabaș 
(30'02"2/10) și Ion Rusnac 
(30'08”2/10). Turcul Dalkîlîc 
a sosit pe locul 4. A doua 
victorie românească a fost 
realizată de Judith Sacaci în 
proba de Junioare 1 000 m. 
Ea a realizat timpul de 
3'14"8/10, fiind urmată de Fio- 
rica Grigorescu (3T7"2/10) și 
Mariana Filip (3'17"9/10).

Celelalte două probe au 
revenit reprezentanților Iugo
slaviei. Proba senioarelor 
(2 000 m) s-a încheiat cu vic
toria c ■ născutei atlete Vera 
Nicolici în 6'23"8/10. Ea le-a 
întrecut pe atletele noastre 
Elisabeta Baciu (6'26"4/10) și 
respectiv Viorica Gabor 
(6'29"4/10). La juniori (4 000 
m) a terminat victorios Vla- 
dan Georgeivici — 12'02"6/10. 
Rusu Radu a ocupat locul 
trei (12'07"8/10).

...și la „mondialele” 
de scrimă-tineret

Sportivul român Anton Pon- 
graț a repurtat un strălucit 
succes în cadrul campiona
telor mondiale de scrimă 
pentru tineret, care au loc la 
Teheran. El a cucerit meda
lia de aur în proba de spa
dă, totalizînd în turneul final 
4 victorii din 5 posibile. An
ton Pongraț a arătat o formă 
excepțională, asalturile sale 
fiind deseori aplaudate de 
spectatorii iranieni.

Noul campion mondial este 
în vîrstă de 19 ani. El este 
student în anul I al Institutu
lui medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș. Pongraț face par
te din clubul sportiv univer
sitar „Medicina* *.

și variate ar fi cunoștințele asi
milate, oricît de bune ar fi mina 
de experimentator și spiritul de 
observație, ele nu sînt de 
ajuns pentru formarea gîndi- 
rii creatoare. Se mai impune incă 
o condiție și poate cea mai impor
tantă : acea dragoste și pasiune 
pentru specialitatea aleasă, care 
face ca omul preocupat continuu 
de problemele la care lucrează să 
se identifice cu munca lui proprie. 
Personal atribui acestei preocupări 
continue o importanță cu totul deo
sebită : datorită ei se realizează în 
mintea noastră atit legăturile noi 
între diferitele cunoștințe, cit și 
sinteza între aceste cunoștințe și 
experiență, provocînd saltul calita
tiv prin care gîndirea obișnuită, 
pasivă, se transformă în gîndire ac
tivă, creatoare. Numai în urma a- 
cestui salt ajungem la acea intuiție 
caracteristică, care ne permite 
orientarea în minunatul domeniu al 
creației și ne face să sesizăm ceea 
ce nu puteam sesiza înainte și să 
gîndim altfel decît am gîndit pînă 
atunci. <

Cadrelor didactice le revine no
bila și extrem de importanta sar
cină de a ajuta tineretul studios 
în îndeplinirea cît mai rapidă și 
mai eficientă a condițiilor mențio
nate, menite să-i deschidă calea 
spre munca creatoare vie și antre
nantă. Acumularea și asimilarea 
cunoștințelor sînt sprijinite prin 
cursurile bine predate, cu materia 
rațional aleasă, pusă la cu
rent cu ultimele progrese din 
domeniu] respectiv și prezen
tată în așa fel îneît să sus
cite interesul și curiozitatea studen
tului, arătîndu-i-se nu numai ce s-a 
realizat pînă acum, dar, mai ales, 
modul cum se pun și se rezolvă 
problemele fundamentale ale disci
plinei pe care o audiază ; renunța
rea la expunerea oarecum prea 
detaliată a datelor și teoriilor în
vechite și depășite este obligatorie, 
totuși mentionarea lor este adesea 
necesară, tocmai pentru a-i pre
zenta studentului problemele în 
evoluția lor Mult depinde aici de 
atenția pe care profesorul o acor
dă pregătirii cursului, de talentul 
său pedagogic, precum și de per
sonalitatea sa ca specialist Dar, 
oricît de bune ai fi cursurile și 
oricît de magistrală ai fi expu
nerea lor. timpul limitat ce se poate 
acorda predării unei discipline 
face ca profesorul să fie nevoit să 
prezinte studentului numai schema 
generală a cunoștințelor care-i 

dă din nou asigurări: „Am luat
• măsuri ca oamenii să aibă ce lu
cra. l-am repartizat pe alte șan
tiere din regiune. Pentru cei care 
au rămas, am contractat cîteva 
lucrări de reparații la două res
taurante, un hotel, un spital și la 
o fabrică de pîine" Curioasă ex
plicație i Un grup de șantiere cu 
asemenea sarcini și atît de rămas 
în urmă cu construcția locuințelor 
își „caută treabă" într-aiurea I Cu 
alte cuvinte, e mai ușor să cauți 
să realizezi lucrări „extra-plan", 
în loc să acționezi hotărît și fără 
întîrziere pentru crearea și extin
derea frontului de lucru la locu
ințe.

Situația care s-a creat în dome
niul construcțiilor de locuințe din 
Valea Jiului ar trebui să facă 
obiectul unei serioase analize din 
partea trustului regional de con
strucții și a Sfatului popular regio
nal Hunedoara. Este limpede pen
tru oricine că conducerea grupu
lui de șantiere de aici și conduce
rea trustului regional de construc
ții nu au tras concluziile cuvenite 
din neajunsurile anilor trecuți, nu 
au privit cu răspundere indicațiile 
date, în repetate rînduri, de con
ducerea partidului: de a se exe
cuta și a da în folosință locuințe 
în mod ritmic, în tot cursul anu
lui. „Justificările" șl „asigurările" 
date de directorul grupului de șan
tiere nu oferă o garanție fermă pen
tru o schimbare radicală a situa
ției într-un timp cît mai scurt. De 
aceea, conducerea trustului regio
nal și comitetul executiv al sfa
tului popular regional trebuie să 
intervină prompt, cu măsuri efi
ciente, să urmărească aplicarea lor 
urgentă, pentru ca lucrările să de
mareze în scurt timp spre un ritm 
de execuție intens și să se creeze 
de pe acum toate condițiile pentru 
a se evita „asaltul" de sfîrșit de an.

Iată clasamentul final al 
probei de spadă : 1. Anton
Pongraț (România) 4 victorii;
2. Kauter (Elveția) 3 victorii;
3. Erdoș (Ungaria) 2 victorii;
4. Stricker (Elveția) 2 victorii;
5. Rutkowski (Polonia) 2 vic
torii ; 6. Muskowski (Ungaria) 
1 victorie.

CONCURSUL
INTERNATIONAL 
DE SĂRITURI 
DE LA CLUJ

In noul bazin acoperit din Cluj 
s-au încheiat duminică după- 
amiază întrecerile concursului in
ternațional de sărituri de la tram
bulină, la care au participat spor
tivi din Austria, Bulgaria, R. D, 
Germană, R. F. a Germaniei, Po
lonia și România. Proba feminină 
a fost cîștigată de Rita Kremer 
(R.D.G.) cu 668,90 puncte. Pe lo
cul doi s-a clasat românca Melania 
Trăistaru — 515,60 puncte, urma
tă de E. Wierniuk (Polonia) cu 
555 puncte. Concursul masculin a 
fost dominat de Rolf Sperling 
(R.D.G.), care a totalizat 705,40 
puncte. Au urmat în clasament 
sportivii români Pantelimon Decu- 
seară (700,40 p.) și I. Gane
(667,30 p.).

Din țara
LA ARENA VOINȚA 

DIN CAPITALA, în fața 
unui numeros public, a 
avut loc dubla întîlnire in
ternațională de popice între 
selecționatele României șl 
R.F. a Germaniei. La fe
minin. a cîștigat echipa ro
mână (scor 2378—2311), iar 
la masculin formația oaspe
ților (scor 5388—5336). Cele 
mal bune rezultate indivi
duale au fost obținute : la 
feminin de reprezentanta 
noastră Cornelia Moldo- 
veanu șl la masculin de D. 
Zleher din echipa R.F. a 
Germaniei.

ÎN ETAPA A 3-a A CAM
PIONATULUI DE RUGB1 
au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Steaua— 
Precizia Săcele 17—6; Știin

i SPORT
FOTBAL • Liderii și-au aparat poziția, 
dar derbiul n-a corespuns • Ieșenii au preluat 
„lanterna roșie" • Scorul etapei, la Constanta 
• Doar 15 goluri în 7 meciuri

REZULTATELE ETAPEI A 17-A
RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 

(1—0). A marcat: Codreanu (min. 22).
STEAUA — STEAGUL ROȘU 0—1 (0—0). A mar

cat : GySrfi (min 85).
FARUL — PROGRESUL 5—1 (2—1). Au marcat : 

Manolache (min. 1. 55 și 78), Iancu (min. 29 șl 69) 
pentru Farul ; Al. Constantinescu (min. 15) pentru 
Progresul.

U.T.A. - PETROLUL 0—0.
UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO BUCU

REȘTI 0—0.
POLITEHNICA — DINAMO PITEȘTI 3—1 (2—1). 

Au marcat: Surdan (min. 26 și 61), Cotormani 
(min. 28) pentru Politehnica ; Naghî (min. 30) pentru 
Dinamo.

JIUL—C.S.M.S. 3—0 (0—0). Au marcat: Ionescu 
(min. 50 și 66), Martlnovici (min. 80).

CLASAMENTUL
RAPID 17 9 4 4 29—15 22
FARUL 17 8 5 4 80—23 21
DINAMO BUCUREȘTI 17 8 4 5 25—17 20
UNIVERSITATEA CRAIOVA 17 9 2 6 24—24 20
STEAUA 17 8 3 6 27—15 19
DINAMO PITEȘTI 17 9 0 8 27—26 18
PETROLUL 17 7 3 7 16—15 17
PROGRESUL 17 7 3 7 16—19 17
JIUL 17 7 2 8 30—23 16
STEAGUL ROȘU 17 6 3 8 22—28 15
UNIVERSITATEA CLUJ 17 4 6 7 14—19 14
U.T.A. 17 3 8 6 17—23 14
POLITEHNICA 17 4 5 8 20—27 13
C.S.M.S. 17 4 4 9 19—42 12

Una din intervențiile salutare ale lui Papuc în meciul de ieri cu echipa 
Rapid Foto : A. Cartojan

DECOR DE IARNĂ

IN VALEA IIULUI
PETROȘENI (corespondentul „Scîn- 

teii").—Spre deosebire, probabil de ce
lelalte partide ale etapei de ieri, me
ciul de la Petroșeni dintre Jiul și 
C.S.M.S. s-a desfășurat într-un veri
tabil decor de iarnă, pe un teren des
fundat. Caracteristica principală a 
jocului a fost însă... mediocritatea. 
Printr-o mai judicioasă dozare a 
eforturilor și o mai bună orientare 
tactică, Jiul a reușit să demonstreze 
hotărîrea de a părăsi zona periculoa
să a retrogradării. Ieșenii. în schimb, 
n-au demonstrat decît că poziția pre
cară pe care o au nu este deloc în- 
tîmplătoare. Ba chiar au dovedit că 
sînt resemnați cu puținele puncte și 
cu „lanterna roșie" ce o posedă în 
clasament.

Prima repriză n-a avut istoric dar 
nici goluri. în repriza secundă C. Io
nescu materializează superioritatea 
petroșenenilor, înscriind două puncte 
în interval de un sfert de oră. în 
sfîrșit, cu puține minute înainte de 
sfîrșitul partidei. Martinovici stabi
lește scorul la 3—0 pentru Jiul. Des
pre C.S.M.S. nu se poate spune decît 
că sporadic a întreprins contra
atacuri.

De remarcat nota de sportivitate 
a jocului și arbitrajul corect al lui 
V. Dumitrescu (București).

PREA MULT „ZEL" 
IN MECIUL DE LA CLUI

CLUJ (prin telefon).— Pe un timp 
excelent, în prezența a numeroși 
spectatori (20 000), clujenii au încer-

Meciuri din
Seria I. Dinamo Bacău—Chimia 

Suceava 2—0 ; Politehnica Bucu
rești—Oltul Rm. Vîlcea 4—0 ; Di
namo Victoria București—Metrom 
Brașov 2—0; Ceahlăul Piatra 
Neamț—Flacăra Moreni 3—1 ; Po
iana Cîmpina—Oțelul Galați 0—0 ; 
C.F.R. Pașcani — Metalurgistul 
București 3—0 ; Siderurgistul Ga
lați—Progresul Brăila (amînat). In 
clasament conduce Dinamo Bacău. 

ța Petroșeni—Rapid Bucu
rești 3—5; Farul Constan
ta — Progresul București 
18—8; Grivlța Roșie—Poli
tehnica Iași 3—0: Gloria 
București—Agronomia Cluj 
6—0; Rulmentul Bîrlad—Di
namo București 5—12.

De peste hotare
ÎN PISCINA MILANEZA 

„COZZI*  s-au disputat sîm- 
bătă și duminică întrecerile 
marelui concurs internațio
nal de natațle dotat cu 
„Trofeo del Navigll". Re
cordmana României, Cristi
na Balaban, s-a clasat pe 
locul trei în probele de 100 
șl 200 m spate cu timpurile 
de 1TO’’2/10 și respectiv 
2,35’’7/10. Tînăra Înotătoare 
Agneta Sterner (România) 
a ocupat locul doi în proba

A
In cîteva 
rinduri

de 200 m delfin eu rezultatul 
de 2’42”9/10 (nou record al 
României).

ÎN RUNDA A DOUA A 
TURNEULUI DE ȘAH DE 
LA MONTE CARLO, Bobby 
Fischer (S.U.A.) a remizat 
cu Forintos (Ungaria). Cu 
același rezultat s-au în
cheiat șl partidele Smis- 
lov (U.R.S.S.) — Lombardi 
(S.U.A.) și Matanovlcl 
(Iugoslavia) — Gheller 
(U.R.S.S). în clasament 
conduce danezul Larsen 
cu 1,5 puncte.

LA PLEVEN s-a disputat 
Ieri o competiție clolîstă in
ternațională pe circuit, oare 
a însumat 72 km. Primul a 
trecut linia de sosire ceho
slovacul Daniel Graoz. In 
același timp a fost crono
metrat plutonul fruntaș, în 
oare se aflau șl cicliștii ro
mâni Moloeanu, Dumitres
cu, Ciocan, Gh. Suclu, Clu- 
metl, Zanonl șl Ziegler. 
Cosma, Moldoveana șl Stoi
ca au abandonat.

ÎN TURNEUL DE FOT
BAL pentru juniori de la 
Torino, echipa Bulgariei a 
învins cu 2—0 (1—0) echipa 
Austriei.

ÎN FINALA TURNEU
LUI DE TENIS DE LA 
JOHANNESBURG s-au în- 
tîlnit Manuel Santana 
(Spania) șl Jan Leschlv

cat ieri după-amiază să părăsească 
zona retrogradării a clasamentului în 
fața unei echipe greu de trecut chiar 
cînd joacă în deplasare. Dinamo- 
viștii — cu o apărare solidă și 
sigură, din care, alături de experi
mentatul Nunveiller III (aplaudat 
pentru unele intervenții salutare) s-a 
remarcat tînărul Dinu — au lansat 
deseori contraatacuri pe extreme, în- 
cercînd să obțină totuși un punct în 
fața Universității Cluj. Au reușit 
acest lucru, deși în ultimele 20 mi
nute au trebuit să facă față unor 
atacuri repetate și periculoase ale 
înaintașilor clujeni din rîndul cărora, 
în această perioadă, s-a remarcat mai 
ales Ivansuc.

Din păcate meciul a oferit o serie 
de scene neplăcute datorită unor 
durități de care s-au făcut vinovate 
ambele echipe. Arbitrul Nicolae Rai- 
nea (Bîrlad) a condus bine. însă 
ar fi trebuit să tempereze cu mai 
multă hotărîre (chiar prin elimi
nare) pe cei mal „zeloși" dintre 
jucători.

Ieri la Galați

SIDERURGISTUL
A ÎNTRECUT SELECȚIONATA 
UNIVERSITARA A FRANȚEI

Selecționata universitară de fot
bal a Franței și-a început turneul 
în țara noastră jucînd ieri la Galați 
cu echipa Siderurgistul. Fotbaliștii 
gălățeni au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (1—1).

categoria B
Seria a II-a. C.F.R. Arad—A.S.A. 

Tg. Mureș 0—2; C.S.M. Sibiu— 
Minerul Baia Mare 0—1 ; Gaz me
tan Mediaș—Vagonul Arad 0—0 ; 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 
3—2; A.S. Cugir—Unirea Dej 6—1; 
Clujeana—Minerul Lupeni 0—0 ; 
Crișul Oradea—Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—0. în clasament 
conduce A.S.A. Tg. Mureș.

Din colțul 

tribunei
Sîmbătă seara mă aflam în capitala 

Banilor, în mijlocul unei mulțimi exu
berante, care comenta in fața hotelu
lui „Minerva" meciul trist la care noi 
am asistat ieri, terminat cum se știe cu 
victoria la limită a Rapidului. In Cra
iova apropierea desfășurării derbyului 
pentru primul loc in clasament se sim
țea in aerul încordat, în știrile orale 
care vesteau că biletele la avioanele de 
București fuseseră vîndute săptămîna 
aceasta. Se știa că trenuri pline duceau 
spre Capitală inimoasa galerie olteană, 
îndreptățită să ne arate ce unsprezece 
tenace o reprezintă. Ea, această gale
rie, s-a manifestat o singură dată în
tre cei 50 000 de spectatori și anume 
la începutul meciului, cînd au răsunat 
talăngile ce vor fi bucurat multe 
urechi de suporteri șl cînd din rîndu- 
rile compacte a apărut o lozincă scrisă 
cu litere mari. După acest debut pictu
ral, sonor și optimist, o tăcere îngin- 
durată a topit orice elan venit dinspre 
Balș. Partida continua parcă celălalt 
meci anost ce se încheiase cu cîteva 
minute mai înainte, meci ilustrat nu
mai de faza frumoasă cînd Gydrfi a 
făcut mat apărarea Stelei, înscriind 
pe lingă interminabilul Haidu.

Tot o fază, ceva mai dinamică, e 
drept, avea să pecetluiască soarta celei 
de-a doua înfruntări. La o explozie în 
stil personal a lui Dumitriu 11, „copi
lul teribil" al Grantului a pasat balo
nul lateral șl în urmă, de unde a sosit 
numai ca să desăvîrșească ceea ce în
cepuse primul, Codreanu. Asta a fost 
totul sau aproape totul. Dacă notăm 
și ratarea unei situații strălimpezi a 
aceluiași Dumitriu 11 avem imaginea 
unei întreceri fără orizont, cu dese în
treruperi datorate intervențiilor brutale 
ale unor jucători greoi, ca lamaischi, 
de pildă.

Cite ceva despre echipa craioveană. 
Lipsită de căldura publicului său de 
acasă, această formație merituoasă s-a 
comportat modest, fără a arăta ceva 
deosebit pe marele stadion bucureș- 
tean. Portarul Papuc a salvat reputația 
olteană de la un scor amintitor de lu
cruri neplăcute.

In ce privește jucătorii susceptibili 
de a atrage atenția antrenorilor pentru 
selecțiile in curs ni s-au impus Dinu, 
Neagu șl Dumitriu II de la Rapid, 
Niță și Oblemenco de la Universitatea- 
Craiova. Prima partidă a arătat că de 
la Steaua se poate conta pe Dumitru 
Nicolae, iar de la Steagul roșu, pe 
neostenitul Năftănăilă. In măsura în 
care Dumitriu II poate face față me
ciurilor de anvergură, el se recomandă 
cu prisosință pentru echipa națională, 
mai ales pentru meciurile de acasă. Cu 
un plus de „îndrăzneală" și hotărîre, el 
promite să nu ne mai amintească de 
omul exasperant al driblingului dispe
rat șl fără scop. Numai să-l țină a- 
ceastă seriozitate I Neagu rămine pen
tru noi o mare speranță a fotbalului 
românesc ivită din rezervorul atit de 
ignorat al juniorilor.

Pe scurt, frigul îndurat cu otita stoi
cism de către oamenii din tribună ar 
fi meritat un preț mai bun. Cele două 
jocuri de la București n-au reușit să 
ne facă să plecăm acasă mulțumiți. Și 
e păcat, pentru că azi-mîine încep căl
durile cele mari și-atunci căruța fot
balului o să tragă la umbră...

Eugen BARBU

(Danemarca). După aproa
pe 8 ore de joc, Santana a 
repurtat victoria cu 2—6. 
6—2, 4—6, 6—3, 6—4.

SELECȚIONATA MAS
CULINA DE VOLEI A PO
LONIEI șl-a început tur
neul în Franța jucînd la 
Orleans cu echipa Franței. 
Polonezii au învins cu 3—1 
(15—10, 15—11, 14—16, 15— 
11).

CU PRILEJUL UNUI 
CONCUR8 DE ATLETISM 
desfășurat la Johannesburg, 
sprinterul Paul Nash a par
curs distanța de 100 yarzi 
în 9"2/10. Această perfor
manță este Inferioară eu o 
zecime de secundă recor
dului mondial oficial deți
nut de Bob Hayes (S.U.A.) 
și Harry Jerome (Canada)

(Agerpres)

Campionatele 
mondiale de hochei

Duminică, în grupa A a campionatului 
mondial de hochei pe gheață, care se 
desfășoară la Viena, echipa S.U.A. a în- 
tîlnit formația Finlandei. Hocheiștii a- 
mericani au objinuf vieforia cu scorul de 
2—0 (1—O, 0—0, 1—0).

Ieri, în grupa B a fost zi de e- 
dihnă. Astăzi, luni, selecționata Româ
niei întîlnește echipa Austriei, care sim
bătă a învins cu scorul de 5—-2 (3—2, 
1—0, 1—0) echipa Elveției. Marți, ho
cheiștii români vor juca cu echipa Iugo
slaviei. înaintea acestor jocuri, în grupa 
B clasamentul se prezintă astfel : 1. Ro
mânia 9 puncte (25—11) ; 2. Polonia 8 
puncte (23—11) ; 3. — Norvegia 6 
puncte (22—12) ; 4. — Iugoslavia 6 
puncte (23—23) ; 5. — Italia 5 puncte ; 
6. — Austria 4 puncte ; 7. — Ungaria 
2 puncte; 8. — Elveția zero puncte. 
Tot astăzi în grupa B au loc și meciu
rile : Ungaria—Norvegia ; Polonia — 
Italia și Elveția—Iugoslavia.

TIMISORENCEIE 
III RATAI CAIIEICAREA 
IN FINALA C. C. L

CLUJ (prin telefon) ; Pentru amatorii 
de sport din Cluj —ieri gazdă a nume
roase competiții cu caracter intern și in
ternațional — unul din principalele punc
te de atracție ale zilei l-a constituit me
ciul feminin de handbal Universitatea 
Timișoara—Jalghiris Kaunas, hotărîtor 
pentru calificarea în finala „Cupei cam
pionilor europeni*.

După cum se știe, în partida desfășu
rată cu o săptămînă în urmă, la Kaunas, 
victoria a revenit handbalistelor sovie
tice cu 10—7. Cum la handbal un astfel 
de handicap nu este greu de recuperat, 
în mod obișnuit, „acasă", era de aștep
tat ca revanșa de ieri să marcheze un 
succes net al timișorencelor. Desfășura
rea primei părți a meciului a transfor
mat, de altfel — deși nu integral — 
valabilitatea acestui calcul : după un în
ceput echilibrat, în care ambele tabere 
au făcut tradiționala tatonare (în minu
tul 4, scor 1—1), sportivele noastre au 
reușit să destrame defensiva adversă 
prin acțiuni variate și să încheie repriza 
cu un avantaj de două goluri (3—1). 
Așadar, pentru a egala scorul general 
și a lua conducerea era necesar un plus 
de încă 2—3 goluri în repriza urmă
toare. Se pare însă că timișorencele au 
răsuflat ușurate prea devreme. După 
pauză, frecvența și intensitatea atacurilor 
lor au scăzut simțitor ; pe de altă parte, 
în loc să contracareze jocul în forță al 
oaspetelor (mai robuste), handbalistele 
noastre s-au angajat în veritabile dispute 
corp la corp, n-au folosit decît rareori 
contraatacurile rapide. Este adevărat că 
fiind marcată sever, Ana Nemet, prin
cipala realizatoare a timișorencelor, a 
fost practic anihilată (în primul meci în
scrisese 6 din totalul celor 7 goluri ale 
echipei sale).

La capătul unei dispute. dîr?e, dar 
lipsită de spectaculozitate, meciul s-a 
încheiat cu scorul de 5—4 (3—1) în 
favoarea echipei timișorene. Au marcat : 
Nemeț — 3 (toate din „7 metri") și Franj 
— 2, pentru timișorence, respectiv Biți- 
naite, Petkiene, Lescinskaite și Zabule- 
naite.

Cu scorul general de 14—12 formația 
sovietică Jalghiris Kaunas s-a calificat în 
finala „C.C.E.*

C. ANI

Valea Jiului poate constitui

(Urmare din pag. I)

rămas uimiți. „Este vorba de 
blocul D-8, cu 72 de apartamente 
— ne-a spus maistrul ALEXAN
DRU CORDOȘ. Dar blocul ăsta nu 
va fi gata decît cel mult peste 
vreo 6—7 săptămini". Comparăm 
termenele din grafie cu stadiul lu
crărilor. Reies serioase întîrzieri 
la montajul planșeelor, la zidu
rile despărțitoare, la lucrările de 
tîmplărfe și tencuieli le interioare.

Să vedem care este situația pe 
șantierul din Petrila. Inginerul 
NICOLAE STROE se arată sceptic: 
„Este un mare semn de întrebare 
dacă vom putea termina, sau nu 
blocul. Sîntem prea rămași în 
urmă, și, în plus, nu avem cără
midă și fîșii prefabricate".

Se desprinde, deci, clar că în 
primul trimestru grupul de șan
tiere din Valea Jiului nu-și va în
deplini nisi pe departe sarsinile 
prevăzute. Ceea ce înseamnă «ă 
s-a creat de pe asum un serios 
precedent pentru neîndeplinirea 
planului (770 de apartamente) și în 
trimestrul II. Neasigurarea din 
timp a frontului de lusru pentru 
loauințele din 1967 a avut re
percusiuni asupra multor laturi ale 
activității grupului de șantiere. In 
lunile ianuarie și februarie s-a 
constatat o scădere pronunțată a 
indicilor de folosire a utilajelor și 
mecanismelor de construcții, iar pro
ductivitatea muncii a regresat fațS 
de lunile noiembrie șl decembrie 
cu aproape 30 la sută. Tot din 
această cauză, formațiile de lucru 
alcătuite cu multă trudă anul tre
cut au fost lichidate. S-a creat o 
perioadă de Inactivitate pentru o 
serie de muncitori calificați. Zu
gravii, in număr de 130, așteaptă 
de peste două luni să li se dea de 
lucru. La fel mozaicarii, parche- 
tarli, vopsitorii.

Directorul grupului de șantiere

PLECAREA lIHEGVțltl CONDUSE DE MINISTRUL 
CONSLKUCIIILOR DIN R. P. BULGARIA

DurftiniGă a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
oondusă de Marin Grasnov, minis
trul eonstraețiilor din R. P. Bulga
ria, «are a făont o vizită în țara 
noastră.

La pleeare, pe aeroportul Bănea- 

STIMULAREA 
GÎNDIRII CREATOARE 
A STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I)

sa, se aflau Dumitru Mosora, mi
nistrul industriei construcțiilor, și 
alte persoane ofiaiale, preeum și 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

1 (Agerpres)

sînt necesare, indieîndu-i prin pris
ma experienței personale posibili
tățile valoriiicării acestor cunoș
tințe în practică. Studentul trebuie 
să-și completeze apoi singur cul
tura de specialitate prin lectura 
unor tratate și lucrări de bază — 
ceea ce necesită, evident, o muncă 
individuală intensă, ritmică și bine 
planificată, efectuată în biblioteci 
și acasă, în decursul întregii peri
oade a anilor de studii. Or, tocmai 
acestei munci — singura care-i 
permite studentului să acumuleze și 
mai ales să asimileze cunoștințele 
necesare — i se acordă uneori 
prea puțină atenție Programele 
supraîncărcate cu prea multe dis
cipline și examene macină timpul 
studentului, nu-i permit să se con
centreze asupra problemelor esen
țiale care interesează direct for
marea sa ca specialist și-l obosesc 
prin diversitatea excesivă a preo
cupărilor cărora trebuie să le iacă 
față. S-ar părea că trei discipline 
fundamentale în fiecare din primii 
trei ani de studii și cel mult cinci 
discipline de specializare în fie
care din ultimii doi ani — însumînd 
17—20 examene — ar fi de 
ajuns pentru formarea tinerelor 
cadre de specialitate înzestrate cu 
cunoștințe solide și bine asimilate. 
Se înțelege că dezvoltarea impe
tuoasă a științei și tehnicii, carac
teristică vremurilor pe care le 
trăim, necesită cultivarea a tot mai 
multe discipline ce se predau stu
denților și, prin urmare, a tot mai 
numeroase catedre șl conferințe. 
Dai, condiționarea existenței aces
tor catedre și conferințe de nu
mărul studenților, de numărul ore
lor de predare și de alți factori 
prevăzuți în „normele' actuale ale 
activității cadrelor universitare si 
în ultima instanță, dependența pro
gramelor de învățămînt de aceste 
„norme' reprezintă una din cauzele 
majore ale supraîncărcării progra
melor. Prin conturarea mai bună a 
secțiilor de la diferite facultăți în 
funcție de specificul muncii căreia 
i se vor dedica absolvenții după 
terminarea studiilor superioare, 
prin revizuirea și adaptarea pro
gramului de învătămînt în mai 
mare măsură la necesitățile ac
tuale, s-ar putea crea studenților 
posibilități mai bune pentru acu
mularea și asimilarea cunoștințe
lor, pentru stimularea gîndirii lor 
creatoare.

Cadrele didactice pot da studen
ților un ajutor substanțial In 
formarea „mîinii de lucru' și 
educarea „spiritului de observație". 
Lucrările practice și seminanile 
constituie un prilej bun pentru 
aceasta Antrenarea studenților 
merituoși la activitatea de cerce
tare a catedrelor sau la activitatea 
„cercurilor științifice' le consider, 
de asemenea, deosebit de impor
tante pentru stabilirea primului 
contact cu munca științifică pro- 
priu-zisă Sub îndrumarea directă 
a cadrelor didactice, studenții pot 
deprinde procedeele de „modelare 
ale naturii" în vederea primirii 
răspunsului cuvenit la întrebările 
puse de probleme luate în cerce
tare. Eficienta acestor preocupări 
depinde însă de dotatia labora
toarelor cu aparatura adecvată, 
de numărul și gradul de pregătire 
a asistenților și mai ales de expe
riența catedrelor în cercetarea 
științifică

tnvâțămîntul nostru superior a 
dat țării nenumărate cadre tinere 
capabile și active care ne fac 
cinste și de care ne mîndrim Cu 
toate acestea, i se pot aduce unele 
îmbunătățiri — dintre care am în
cercai să sugerez cîteva — care 
să ne permită să contribuim mai 
eficient decît pînă acum la for
marea gîndirii creatoare la stu- 
denți — componentă esențială a 
pregătirii lor pentru viață.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a în 

călzit ușor în jumătatea de 
nord-vest a țării. Cerul a fos1 
variabil. Local, în munți, a nins 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sud-est. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 2 grade la Avrămeni și 16 
grade la Sînicolau Mare. în 
București : vremea a fost schim
bătoare, cu cerul parțial noros 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 martie. în tară . 
vreme schimbătoare, cu cei 
temporar norOB. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în jumă
tatea de vest a țării. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 șl 8 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. în Bucu
rești : vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros 
Vor cădea ploi slabe. Vînt potri
vit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară.



viața internațională
Convocarea unei sesiuni speciale 
a C. E. E. in problemele 
decalajului tehnologic 
dintre „cei 6“ și S.U.A.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — Cele trei organisme executive ale 
C.E.E. — Comisia Pieței comune, Euratomul și C.E.C.O. — au adresat 
țărilor membre un memorandum cu privire la problemele progresului 
tehnic și științific în țările respective.

întocmirea acestui memorandum 
a fost determinată de faptul că 
în Europa occidentală se ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
rămînerea în urmă din punct de 
vedere tehnologic a țărilor Pieței 
comune față de Statele Unite. Do
cumentul va fi discutat la o se
siune convocată în mod special în 
acest scop la 10 aprilie, la Bruxelles, 
a Consiliului ministerial al țărilor 
membre ale C.E.E. în proiectul de 
rezoluție anexat la memorandum 
se arată că statele membre trebuie 
să desfășoare „o acțiune energică 
pentru a redresa și promova cer
cetările științifice și tehnice, pre
cum și activitatea de inovații în in
dustrie".

Autorii memorandumului resping 
categoric teza că se poate renunța 
la cercetări științifice proprii în 
domeniul dezvoltării industriei, 
cumpărînd licențe. Ei arată că este

imposibil să se utilizeze în mod ren
tabil realizările științifice străine, 
fără ca, în același timp, să se dez
volte cercetările proprii. în afară 
de aceasta, se arată în document, 
o asemenea politică ar expune în
treprinderile europene pericolului 
de a deveni dependente de furai-*  
zorii externi.

Memorandumul face bilanțul deca
lajului tehnologic care separă Europa 
occidentală de Statele Unite. Cîteva 
date sînt semnificative în această 
privință : cota-parte a S.U.A. in ex
porturile mondiale de echipament e- 
lectronic se ridică, de pildă, la 60 la 
sută, în comparație cu 7 la sută cota 
Franței ; în S.U.A. există 30 000 de 
mașini electronice de calcul față de 
numai 6 000 în țările C.E.E., fără să 
mai vorbim de deficitul C.E.E. în 
domeniul schimburilor de brevete și 
licențe și de fenomenul de emigrare a 
intelectualilor în S.U.A.

Tratativele financiare 
tripartite
Un interviu al ministrului 
de finanțe vest-german

BONN 26 (Agerpres).— într-un 
interviu publicat în săptămînalul 
„Welt am Sontag" în legătură cu 
recentele tratative financiare tri
partite, ministrul vest-german de 
finanțe, Franz Josef Strauss, a de
clarat că bugetele R.F. a Germa
niei pentru 1967 și 1968 nu vor oferi 
posibilitatea încheierii unor noi a- 
corduri în afara celor anunțate, 
privind comenzi în Statele Unite și 
in Anglia, pentru a se compensa 
cheltuielile de întreținere a trupe
lor anglo-americane din Germania 
occidentală. Cu acest prilej, Strauss 
a reafirmat că Germania occiden
tală va putea aloca 200 milioane de 
mărci vest-germane din bugetul 
său militar pentru exercițiul buge
tar 1 aprilie 1967—31 martie 1968 
pentru curtipărări de material mi
litar din Marea Britanie.

Demonstrație în capitala Tanzaniei, Dar-Es-Salaam, împotriva încercârilor 
colonialiștilor de a dezbina statele africane

PE STRĂZILE ORAȘULUI CHICAGO

c ©inons ren i cor 
încetarea războiului 
împotriva Vietnamului

Fenomene semnificative 
in sindicatele americane
(Urmare din pag. I)

Presa internațională 
despre evenimentele zilei

Blocul 
S.E.A.T.O. în 

proces de 
degradare

După cum am 
mai anunțat, gu
vernul francez a 
hotărît să nu fie 
reprezentat anul 
acesta la sesiunea 
Consiliului pactu
lui Asiei de sud- 
est (S.E.A.T.O.), 
care urmează să 
aibă loc între 18— 
20 aprilie la Wa
shington. în le
gătură cu aceas
tă decizie, zia
rul parizian „LA 
CROIX" scrie :

„La drept vorbind, 
Franța boicotează de 
mai multă vreme 
S.E.A.T.O. De doi ani 
ea nu mai trimite de- 
cît „observatori" la 
diferite sesiuni mi
nisteriale ale acestui 
pact militar și nu a 
mai semnat comuni
catele finale. De data 
aceasta, va fi un fel 
de ruptură, căci ea nu 
va mai trimite pe ni
meni.

De fapt, S.E.A.T.O. 
nu mai există decît 
pe hîrtie. în locul ei 
s-a substituit o nouă 
organizație, deși re
constituită juridic 
este a celor șapte țări 
care participă la ope
rațiunile militare din 
Vietnam și care au ți
nut acum cîteva luni 
o conferință la Ma
nila. Să fie oa
re aceasta (degra
darea blocului militar 
S.E.A.T.O.—n. r.) un 
semn al timpului?".

Agenția americană 
Associated Press ara
tă că gestul Franței 
este interpretat la De
partamentul de Stat 
ca un „nou act de 
dezaprobare a poziției 
americane în Viet
nam".

★
După cum s-a a- 

nunțat duminică, nici 
ministrul afacerilor 
externe al Marii Bri
tanii, George Brown, 
nu va participa la 
reuniunea Consiliului 
ministerial al pactului 
S.E.A.T.O.

Sub semnul 
incertitudinilor

La 25 martie 
s-au împlinit zece 
ani de la semna
rea Tratatului de 
la Roma, care a 
dat naștere Comu
nității Economice 
Europene (Piața 
comună). In presa 
occidentală au a- 
părut numeroase 
articole cu carac
ter de bilanț. Re
dăm din editoria
lul ziarului „LE 
MONDE".

După ce se aminteș
te că fondatorii Pieței 
comune nu-și limitau 
ambițiile în dome
niul economiei, ci în
țelegeau ca ea să ser
vească unor scopuri 
politice, în articol se 
arată : Pe plan eco
nomic, se poate spune 
că ambițiile lor au 
găsit o oarecare sa
tisfacție. Cu totul 
altfel se prezin

tă însă lucrurile pe 
plan politic. Nu fi
indcă nu s-ar fi cău
tat și în acest dome
niu să se meargă îna
inte. Dar încercările 
s-au izbit de poziția 
Franței, care s-a ară
tat hotărît ostilă ori
cărei delegări a suve
ranității naționale.

Unii dintre parte
nerii săi, în schimb, 
s-au opus oricărei 
formule care nu cu
prindea clauze ale spi
ritului federalist. E- 
forturile de media- 
ție ale Germaniei fe
derale și ale Italiei au 
fost zadarnice, iar ve- 
toul Franței opus can
didaturii britanice și 
apoi retragerea ei din 
N.A.T.O. nu au facili
tat, desigur, reluarea 
negocierilor întrerup
te de cinci ani.

Acum, climatul s-a 
mai potolit. Nu se mai 
întîmplă ca probleme 
cum ar fi candida
tura Londrei la C.E.E. 
— obiect al unor pa
siuni din cele mai as
cuțite în urmă cu pa
tru ani — să nu fie 
abordate într-un spi
rit de răbdare și cu 
dorința de a evita o 
nouă criză. Cu toate 
acestea rămîne o in
certitudine dacă șefii 
de state și de guver
ne ai „celor șase" se 
vor întruni în aprilie, 
cum era prevăzut, o 
renunțare la acest 
proiect riscînd să lase 
impresia unei nemul
țumiri și a unei scă
deri în continuare a 
dinamismului.

• WASHINGTON. La inițiativa or
ganizațiilor de luptă pentru pace și 
sindicale, la Chicago a avut loc 
o demonstrație de protest împo
triva războiului din Vietnam. Cei 
5 000 de demonstranți, în frun
tea cărora se afla liderul populației de 
culoare, Martin Luther King, purtau 
pancarte pe care erau înscrise lozinci 
în sprijinul încetării imediate a răz
boiului dus de Statele Unite împotriva 
poporului vietnamez. După ce de
monstranții au străbătut străzile prin
cipale ale orașului, a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul Martin 
Luther King și alți reprezentanți ai 
organizațiilor care au inițiat această 
acțiune de protest.

• ROMA. în piața centrală a ora
șului Verona a avut loc un miting de 
protest împotriva agresiunii Statelor 
Unite în Vietnam. Sute de tineri și ti
nere au scandat lozinci de condamnare 
a politicii Statelor Unite în Asia de 
sud-est. La miting a fost adoptată o 
rezoluție în care se cere încetarea ime
diată a bombardamentelor americane 
asupra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam.

• CIUDAD DE MEXICO. Stu
denții Universității naționale din Ciu
dad de Mexico au organizat o demon
strație de protest împotriva războiului

dus de S.U.A. în Vietnam. Demonstra
ția s-a desfășurat pe străzile princi
pale ale capitalei mexicane.

• NEW YORK. La Dallas, în apro
pierea locului asasinării fostului pre
ședinte Kennedy, s-a desfășurat o 
demonstrație de protest împotriva 
agresiunii americane în Vietnam. De
monstranții au fost atacați de mem
bri ai partidului nazist american.

Situația 
din Sierra Leone

Deși se pare că populația Sierrei 
Leone a primit cu calm lovitura mili
tară, trupele continuă să patruleze 
pe străzile din Freetown.

O știre difuzată de postul de radio 
Freetown a anunțat că guvernatorul 
general al statului Sierra Leone, Henri 
Lightfoot Boston, ținut sub arest la 
domiciliu în urma ioviturii de stat de 
joi, a fost pus în libertate sîmbătă 
seara. De asemenea, și celelalte per
soane arestate urmează să fie puse în 
libertate. între timp, It. col. Ambrose 
Genda, noul lider, care se află la New 
York, a primit o telegramă din partea 
Consiliului național al reformei prin 
care i se cere să se înapoieze în Sierra 
Leone pentru a lua în primire func
țiile sale.

UN FILM-RECHIZITORIU
La sfîrșitul săptăminii 

trecute, la Tokio a 
fost prezentat ziariști
lor un film realizat în 
R. D. Vietnam de un 
grup de japonezi din 
inițiativa „Comitetului 
japonez de anchetă a 
crimelor de război co
mise de americani în 
Vietnam", care a trimis 
o misiune de șapte oa
meni în Vietnamul de 
nord. Filmul dezvăluie 
caracterul sălbatic al

bombardamentelor avia
ției americane. In film se 
văd imagini de cartiere 
din centrul Hanoiului, 
sisteme de irigații și 
diguri bombardate de a- 
viafia americană. Pentru 
prima oară apare pe pe
liculă un interviu eu un 
pilot american, prizonier 
de război, care declară 
că bombardamentele sînt 
dirijate în mod sistema
tic împotriva populației 
civile în scopul de a in

timida. Declarația esre 
însoțită de imagini des
pre efectele folosirii 
„bombei cu bile", armă 
de exterminare interzisă 
de legile internaționale, 
și a „bombei superna- 
palm", în care napalmul 
este combinat cu fosfor. 
O copie a filmului va ii 
trimisă „Tribunalului Ber
trand Russell", care își 
începe activitatea la 10 
aprilie la Paris.

Lapte vărsat în stradă
Pentru a menține prețul ce tindea 

să scadă, mii de fermieri americani 
au vărsat laptele în stradă. Această 
măsură face parte din acțiunile pe 
care le desfășoară crescătorii de

vite din 25 de state din S.U.A., 
membri ai Asociației naționale a 
fermierilor americani (N.F.O.)j pen
tru a obține o majorare de prețuri 
sau a menține prețurile existente. 
Aprovizionarea piețelor cu lapte a 
fost întreruptă. 1n statele Wisconsin 
și Illinois, transporturile de lapte 
livrat de alți producători și desti
nat marilor orașe au fost însoțite 
de pază armată.

Guvernatorul statului Wisconsin 
a anunțat că va lua măsuri drastice 
împotriva membrilor N.F.O. care 
participă la grevă. Deocamdată — 
scrie ziarul elvețian „Neue Zurchet 
Zeitung", care publică informația 
de mai sus — nu se întrevede sfîr
șitul acestei acțiuni.

In fotografie : Fermieri ameri
cani, mentbrî ai NF.O., vărsînd 
laptele destinat piețelor.

Ravagiile 
intemperiilor 
în India

NEW DELHI. Ploile care cad de o 
săptămînă în nordul Indiei provoacă 
pagube considerabile recoltelor, care și 
așa au fost lovite de secetă. Rapoarte 
îngrijorătoare — relatează France 
Presse — parvin îndeosebi din statele 
Bihar și Utta Pradesh, unde ploi neo
bișnuite în acest anotimp, însoțite de 
vînturi violente, cad tocmai în timp ce 
recoltele de iarnă au început să fie 
secerate. Experții apreciază că în statul 
Bihar producția de cereale de iarnă va 
atinge cel mult un sfert din produc
ția normală. Furtunile și ploile au 
provocat de asemenea pagube în sta
tele Pundjab, Haryana și Gudjaret, 
unde culturile nu sînt încă în faza de 
recoltare.

spus că ea este mai mult o „căsăto
rie de conveniență", care nu a înlă
turat divergențele dintre participant. 
Walter Reuther, care a devenit pre
ședintele Sindicatului unit al mun
citorilor din industria automobilelor și 
de avioane (U.A.W.), a deținut în 
A.F.L.—C.I.O. funcția de vicepre
ședinte al centralei. Opoziția lui față 
de linia promovată de George Meany 
și Jay Lovestone, care a culminat cu 
demisia și retragerea amintite, poate 
fi înțeleasă în lumina proceselor mai 
adînci care au loc în mișcarea mun
citorească americană.

în prezent se face simțită o stare de 
spirit mai combativă în rîndurile clasei 
muncitoare americane, care se accen
tuează pe măsură ce se acumulează 
problemele nerezolvate. Astfel, durata 
grevelor devine mai mare, cu toate 
încercările autorităților de a preveni 
izbucnirea lor sau de a determina în
treruperea lor sub cuvînt că „afectează 
efortul militar în Vietnam" —- după 
termenul oficial dat aici agresiunii. 
Multe din ele sînt așa-numite „greve 
ilegale", adică organizate de membrii 
de rînd ai sindicatelor peste capul con
ducerilor sindicale și în pofida acor
durilor contractuale dintre sindicate și 
patronat.

De asemenea, se întîmplă ca prin 
votul membrilor de rînd să fie res
pinse aranjamente nesatisfăcătoare in
tervenite între patronat și conducerea 
unor sindicate. Un exemplu concludent 
în această privință l-a constituit re
fuzul mecanicilor de avioane de a 
accepta o sporire de salariu pe care 
ei o considerau prea mică.

Pentru starea de spirit la care ne 
referim este grăitoare și alegerea în 
conducerea sindicatelor a unui număr 
sporit de activiști devotați oamenilor 
muncii și înlăturarea unui număr de 
agenți ai patronilor.

Un fenomen demn de semnalat îl 
constituie și activizarea păturilor celor 
mai sărace și mai neorganizate ale 
muncitorimii. Milioane de muncitori 
din această categorie se arată dis
puși să se organizeze.

Faptul că un număr crescînd de 
sindicaliști manifestă o atitudine 
pozitivă față de comuniști și alte forțe 
de stînga este, de asemenea, un 
simptom al deplasărilor de opinii care 
au loc. Clasa conducătoare din S.U.A. 
a depus întotdeauna eforturi susținute 
spre a izola pe comuniști de ceilalți 
muncitori, recurgînd în acest scop la 
liste negre și legi neconstituționale. 
Clauze anticomuniste restrictive și-au 
găsit, de asemenea, loc în statutele 
unor sindicate. Acum însă o serie de 
lideri sindicali proeminenți declară în 
particular și, uneori chiar în public, 
că una din cele mai grave greșeli 
pe cate le-a făcut mișcarea sindicală 
americană a fost aceea de a se lăsa 
pradă sloganurilor anticomuniste agi
tate de cei interesați să dezbine mun
citorimea.

Activizarea membrilor de rînd ai 
sindicatelor se manifestă în domenii 
variate. Astfel, o revendicare foarte pu
ternică a muncitorilor din întreaga 
țară este în prezent cea privitoare la 
sporirea salariilor pentru a face față 
creșterii costului vieții, determinată de 
cheltuielile pentru războiul din Viet
nam. Deocamdată nu există nici un 
indiciu că spirala ascendentă a pre
țurilor la alimente, îmbrăcăminte și 
asistență medicală s-ar opri. Dobînzi 
din ce în ce mai ridicate au sporit 
Crețul la imobile, automobile și alte 

unuri care se cumpără pe credit. 
Impozitele mari provoacă nemulțumi
re generală.

Multe nemulțumiri sînt provocate de 
condițiile de lucru, de lipsa de secu
ritate a muncii în unele uzine. Numă
rul de accidente a atins cel mai înalt 
ritm din ultimii ani. Potrivit datelor 
publicate de Consiliul național de 
asigurări sociale (independent), 14 500 
de muncitori industriali au murit în 
accidente de muncă în 1965, ceea ce 
reprezintă o creștere față de 1961, 
cînd au fost 13 500 morți. Și aceasta, 
în condițiile în care numărul muncito
rilor industriali continuă să scadă.

Toate aceste probleme se află în 
fața membrilor Sindicatului unit al 
muncitorilor din industria automobi
lelor și de avioane, deoarece se 
apropie 1 septembrie — data redes
chiderii negocierilor pentru încheierea

contractelor colective cu producătorii 
de automobile. Cuplul Meany-Loves- 
tone din conducerea A.F.L.—C.I.O. nu 
este în stare să dea un răspuns noii 
situații create în rîndurile maselor sin
dicale. Anticomunismul feroce și po
litica „de împăciuire" cu patronatul 
nu pot fi răspunsuri valabile la pro
blemele care îi frămîntă pe membrii 
de rînd ai sindicatelor. Sub presiunea 
revendicărilor lor, Reuther a fost ne
voit să se desolidarizeze de politica 
centralei unificate și, pentru a se pu
tea menține în fruntea U.A.W., să 
sprijine cererile juste ale membrilor 
acestui sindicat. Scrisoarea adre
sată de U.A.W. membrilor săi, în 
care sînt explicate cauzele care au 
dus la ruptura dintre acest sindicat 
și conducerea A.F.L.—C.I.O., conține 
o serie de revendicări juste cum sînt: 
organizarea muncitorilor neorganizați, 
inclusiv a muncitorilor agricoli migra
tori și a altor milioane de proletari; 
lichidarea tuturor formelor de discri
minare în interiorul mișcării sindicale 
și o angajare mai directă în lupta 
pentru drepturile negrilor ; îmbunătă
țirea asistenței medicale printr-un sis
tem de asigurări sociale național. In 
scrisoare se afirmă că „numai dacă 
A.F.L.—C.I.O. demonstrează voința și 
hotărirea de a se elibera de inerție și 
nepăsare și de a adopta și îndeplini 
programe care vor reflecta o nouă 
vigoare, noi direcții și un nou senti
ment al finalității, ea va putea să-și 
îndeplinească obligațiile sale față de 
membrii săi și de familiile lor, față de 
națiune și față de lumea întreagă".

Este adevărat, critica adusă de 
U.A.W. politicii externe a centralei 
sindicale apare în termeni contradic
torii. Pe de o parte se plătește tribut 
sloganurilor anticomuniste și, pe de 
alta, conducerea A.F.L.—C.I.O. este 
chemată să se pronunțe pentru mic
șorarea încordării internaționale și 
pentru înțelegere între popoare. Tre
buie spus că, chiar în această formă 
echivocă, luarea de poziție a U.A.W. 
față de politica externă a cuplului 
Meany-Lovestone, calificată drept 
„îngustă și negativă", constituie o 
breșă în crusta densă cu care mono
polurile, administrația și conducerea 
A.F.L.—C.I.O. încearcă să înăbușe ex
primarea opoziției sindicatelor față de 
politica" cercurilor imperialiste din 
S.U.A. și, în special, față de războiul 
agresiv din Vietnam. Această luare de 
poziție, cu toate lipsurile ei, a stimu
lat înmulțirea și amplificarea comite
telor sindicale pentru pace.

Deși nici un sindicat nu a prezentat 
încă cereri categorice privind înceta
rea imediată a tăzboiului din Vietnam, 
aceste comitete sindicale pentru pace 
formulează unele revendicări cu ca
racter general : încetarea bombarda
mentelor în Vietnamul de nord ; dezes- 
caladarea războiului din Vietnamul de 
sud ; tratative cu F.N.E. ; opoziție față 
de legislația antigrevă creată în 
numele sprijinirii războiului ; cererea 
ca fondurile cheltuite pentru a ucide 
populația din Vietnam să fie folosite 
pentru construirea de locuințe, școli 
și spitale, atît de necesare.

Poziția U.A.W. reflectă, de aseme
nea, într-o anumită măsură, pozițiile 
contradictorii care se înfruntă în rîn- 
dul clasei conducătoare americane în ce 
privește comerțul cu țările socialiste. 
Vînzările de automobile sînt într-un 
declin serios. Mulți muncitori din in
dustria de automobile au fost conce- 
diați sau lucrează cu orar redus. 
Cuplul Meany-Lovestone, alături de 
elemente de extremă dreapta din ca
drul marelui business, se opun comer
țului cu țările socialiste. Dar cîțiva 
reprezentanți ai U.A.W. au vizitat țări 
socialiste și declarațiile lor cu privire 
la perspectivele pe care le oferă un 
comerț reciproc avantajos au avut ecou 
în rîndurile muncitorilor.

Walter Reuther a calificat linia an
ticomunistă a lui Meany ca rămasă la 
stadiul războiului rece, ca „o politică 
stupidă care izolează din ce în ce mai 
mult mișcarea sindicală americană".

Chiar dacă suporterii cuplului 
Meany-Lovestone vor obține un vot 
favorabil Ia reuniunile Consiliului Exe
cutiv al A.F.L.—C.I.O., fapt este că 
în mișcarea sindicală americană se 
manifestă un dezacord crescînd față 
de politica lor reacționară.

)■ MOSCOVA. în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Uniunea Sovietică, Filar

monica de stat „George Enescu" a susținut pri
mele două concerte la Riga. Concertele, diri-

Ijate de Mircea Basarab și Mircea Crisțescu. 
s-au bucurat de un mare succes, artiștii ro
mâni fiind îndelung aplaudați.

Ion JOHANNESBURG. Guvernul Republicii 
™ Sud-Africane a prezentat parlamentului 
un amendament la legea cu privire la căsăto-

Iriile mixte prin care se interzice cetățenilor 
Republicii Sud-Africane să se căsătorească in 
străinătate cu persoane de altă rasă. După

Icum anunță presa din Johannesburg, guvernul 
a hotărît să prezinte acest amendament după 
ce la Paris un scriitor sud-afriean s-a căsăto-

Irit cu o vietnameză.
M BELGRAD Sîmbătă a avut loc o întreve- 
■ dere între Petar Stamboiici, președintele 

IVecei Executive Federale a R. S. F. Iugosla
via, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și Boris Velcev, 

I membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al
P. C. Bulgar, care se află în vizită în Iugo
slavia. Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire

I prietenească.
■■ SANTIAGO DE CHILE. După 20 de zile, 

greva muncitorilor agricoli din provin- 
Iciile chiliene Curico. Taica și Colchagua a luat 

sfîrșit cu victoria greviștilor. Potrivit unei de
clarații a Federației naționale a muncitorilor 

■ agricoli, salariile greviștilor au fost majorate.

■ TOKIO. Autoritățile militare americane din 
Okinawa au ordonat țăranilor din locali

tatea Yomitan (Okinawa centrală) să elibereze 
într-un termen de trei zile pămînturile pe 

care le dețin. Comandamentul militar al S.U.A. 
intenționează să amplaseze pe loturile de pă- 
mînt rechiziționate clădiri pentru încartiruirea 
a 18 000 de soldați.

■ NEW YORK. Incidente rasiale s-au produs 
în localitatea Brunswick (statul Georgia), 

in cursul cărora mai mulți tineri au fost ră
niți. Poliția a intervenit arestind. după cum 

relevă agenția U.P.I., 17 tineri albi.

■ NEW YORK. Fostul vicepreședinte al 
S.U.A., Richard Nixon, care a întreprins 

un turneu de vizite neoficiale în Europa, s-a 
înapoiat la New York. Răspunzînd Ia între

bările ziariștilor, el a declarat că nu se va 
pronunța asupra eventualei sale candidaturi la 
alegerile prezidențiale din 1968 decît după ce 
va efectua o serie de vizite în Asia, America 
Latină, Africa si Orientul Mijlociu.

■ BELGRAD. Panayotis Pipinelis, fost prim- 
ministru și ministru de externe al Gre

ciei, a făcut între 24 și 26 martie, o vizită în 
R. S. F. Iugoslavia, la invitația Institutului 

pentru politică internațională și economie din 
această țară. In timpul vizitei, Pipinelis a fost 
primit de Petar Stamboiici, președintele Vecei 
Executive Federale, și de Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile externe a) 
R. S. F. Iugoslavia.

I WASHINGTON. Vicepreședintele S.U.A., 
™ Humphrey, a părăsit duminică Washing
tonul plecind într-un turneu de două săptă- 
mîni în mai multe țări din Europa occiden
tală.

■■ STOCKHOLM. In ultimele zile, în regiuni 
“ întinse ale Suediei și Finlandei an căzut 
ninsori abundente, iar temperatura a scăzut 
cu mult sub zero grade. Pe străzi și șosele, 
circulația a fost împiedicată de polei. S-au în
registrat numeroase accidente care s-au soldat 
cu morți și răniți. Și-au pierdut, de asemenea, 
viața 13 sportivi.

BRAZILIA
2 000 de persoane evacuate 

în urma inundațiilor
Două mii de persoane din localitatea Pe- 

dreiras și din alte localități din statul Maran
hao (Brazilia) au fost evacuate sîmbătă seara, 
ca urmare a inundațiilor provocate de revăr
sarea fluviului Mearim. Inundațiile, datorate 
ploilor torențiale care cad în regiunile de 
nord ale Braziliei de 3 zile, au distrus, de 
asemenea, maji suprafețe cultivate cu orez. 
Nu au fost semnalate victime.

■ LUSAKA. Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a primit pe membrii delegației 

parlamentare a R. P. D. Coreene condusă de 
Kan Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiului A- 

dnnării Populare Supreme, care se află în vi
zită în această țară.

■ NEW YORK. S-au încheiat lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni a Comisiei sociale a 

O.N.U. Pe ordinea de zi a lucrărilor s-a aflat 
elaborarea declarației cu privire la dezvolta

rea socială.

■ CAIRO. Membrii misiunii O.N.U. pentru 
Aden au sosit la Cairo, unde urmează să 

aibă întrevederi cu reprezentanți ai guvernu
lui R.A.U. In cadrul întrevederilor vor fi exa

minate probleme legate de actuala situație din 
Federația Arabiei de sud.

■ ROMA. Peste 1500 de muncitori și func
ționari de Ia șantierele navale din Napoli 

au organizat o demonstrație în fața clădirii 
municipalității, protestînd împotriva refuzului 

administrației de a satisface revendicările loi 
privind majorarea salariilor.

■ VIENA. între 13 și 20 aprilie va avea loc 
la Viena Festivalul internațional de filme 

umoristice, la care vor participa 16 țări. Cu 
acest prilej vor fl prezentate 42 de filme, dintre 

care 12 de lung metraj.
ROMA. In timpul recentei greve a mun

citorilor din transporturile publice, cdlâtorii se 
ured în camioane particulare.
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