
• DnpÄ 3 luni de la

punerea în funcțiune

• „Fabricat la Tg-Jlu"-

UN EXAMEN
IN FAȚA 
TEHNICII NOI tineretului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

o murea de clmenî aș

teptată pe șantiere

S De ee nu slut lolo- 

slte utilajele la în

treaga capacitate ?

• Răspunsul să-l dea : 

furnizorii de utilaje, 

lîlrecția generală sl 

conducerea lubricii

Am scris în luna iulie un reportaj de 
pe șantierul Fabricii de ciment Bîrsești 
intitulat: „Uvertură la prima tonă de 
ciment“. Vorbeam atunci despre acti
vitatea constructorilor pentru punerea 
in funcțiune a primei linii tehnolo
gice. Evenimentul s-a produs în luna 
august. Cea mai mare și mai modernă 
fabrică de ciment a țării a început să 
producă. Au fost puse pe rînd în func
țiune și prima, și a doua, și a treia linie 
tehnologică.

Au trecut de atunci aproape trei luni. 
Cimentul purtînd emblema „Fabricat 
la Tg. Jiu“ este acum așteptat tot mai 
mult pe șantiere. Fabricarea lui după 
cea mai modernă tehnologie — proce
deul uscat — și-a spus repede cuvîn- 
tul. Beneficiarii — constructorii de 
pe șantierul Combinatului chimic de 
la Craiova, de pe șantierul Hidro
centralei de la „Porțile de Fier“, 
de pretutindeni unde a ajuns noua 
marcă, au pentru cimentul fabricat la 
Tg. Jiu numai cuvinte de apreciere. 
Dar, bilanțul activității fabricii pe pri
mele două luni nu poate fi considerat ca 
satisfăcător. De ce ? Fabrica nu și-a în
deplinit în nici una din cele două luni 
sarcinile de plan. în septembrie a rea
lizat numai 35 la sută din volumul de 
producție planificat. în octombrie, a

doua lună de la punerea în funcțiune, 
e adevărat, a făcut un salt — 88 la sută.

Cum se explică acest start slab ?
—■ Constructorii ne-au predat prime

le două linii tehnologice — ne spune 
tovarășul Nicolae DĂNILĂ unul din in
ginerii șefi adjuncți — cu o întîrziere 
de circa două luni. Am pornit fabrica 
cu o restanță de plan de cîteva mii de 
tone ciment. E o „zestre" care atîrnă 
greu dar pe care o vom recupera pînă 
la sfîrșitul anului.

Beneficiarul investiției este Ministe
rul Industriei Construcțiilor. întreprin
derea care a executat și execută lucră
rile de construcții și montaj aparține 
aceluiași minister. Forul tutelar — în 
dubla sa calitate — de beneficiar și 
constructor — poartă de fapt întreaga 
răspundere pentru întîrzierea lucrări
lor.

Dar, rezultatele slabe obținute de fa
brică în primele două luni se datoresc 
și altor cauze. După prima lună de la 
punerea în funcțiune, constatîndu-se 
că sarcinile de producție nu s-au reali
zat, conducerea fabricii a elaborat un 
plan amănunțit de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menit să asigure redresa
rea situației. într-o plenara recentă a 
comitetului de partid s-a constatat că 
aceste măsuri au fost îndeplinite nu
mai în proporție de circa 60 la sută. 
De ce s-a întîmplat așa ? Unii șefi de 
secție — exact oamenii care trebuiau să 
asigure aplicarea în viață a acestor mă
suri — au intrat în posesia planului 
(E adevărat, s-a multiplicat și difuzat 
cam tîrziu, recunoștea tovarășul direc
tor) abia la 10—15 zile de la elaborarea 
lui. Dacă mai adaugăm și faptul că 
alții au întîrziat și după acea dată a- 
plicarea lor în practicei, nu mai e de 
mirare de ce lucrurile stau așa.

Unde a dus aceasta ? în organizarea 
procesului de producție și, mai ales, în 
perfecționarea lui — fabrica fiind în 
primele luni de la punerea în func
țiune — au continuat să persiste unele 
deficiențe semnalate încă de la început. 
Amintim, în primul rînd, nefolosirea la 
capacitatea planificată a utilajelor și a- 
gregatelor. Opririle acestora, în pri
mele două luni, se ridică la peste 6 000 
de ore ! Am cercetat la serviciile me- 
canic-șef și energetic-șef cauzele aces
tor opriri. De remarcat că aceste cauze 
sînt foarte bine cunoscute. Ele sînt de 
fapt două : slaba calitate a unor uti
laje livrate de unele uzine furnizoare 
(motoarele de 200 kV livrate de Uzinele 
..Electroputere“ și podul rulant livrat 
de Uzinele mecanice Bocșa Română) și 
necunoașterea de către unii muncitori 
a utilajelor pe care le mînuiesc. Prima 
cauză a produs întreprinderii opriri de 
peste 800 de ore întrucît uzina craio 
veană și cea din Bocșa au răspuns cu 
mare întîrziere — ultima nici măcar 
pînă acum n-a făcut acest lucru — 
pentru a executa remedierile. Tovară
șul Valentin STROESCU, inginer șef 
adjunct al fabricii făcea următoarea 
remarcă :

-— Uzina Electroputere ne-a livrat cu 
bună știință utilaje cu defecte de con
strucție. In loc să folosească în con-

C. PRIESCU
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Anul XXI, Seria II. Nr. 5138 4 PAGINI — 25 BANI Marți 23 noiembrie 1965

Evidențiat in Întrecerea so
cialistă, strungarul Sărățea- 
nu Leonid de la uzina de 
utilaj petrolier din Tirgo- 
viște este considerat un 
muncitor destoinic în sec
ția racorduri speciale a 

uzinei

Foto : N. STELORIAN

Centrala electrică

București-sud produce

CU
PLANUL
ANUAL

ÎNDEPLINIT
BAIA MARE

Combinatul chimico-metalur- 
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej’ 
din orașul Baia Mare, deținător 
al steagului roșu de unitate 
fruntașă pe ramură, a obținut 
un important succes — Înde
plinirea sarcinilor șesenalulul 
cu 40 de zile Înainte de ter
men.

Printre cele mai importante 
realizări ale acestui colectiv, 
in ultimii șase ani, amintim 
creșterea producției de aproape 
două ori și Îmbunătățirea sub
stanțială a calității produselor. 
Ponderea cuprului electrolitic 
a crescut în acest timp de la 
52 la sută la 99,9 la sută ; la 
alte produse, printre care litar- 
ga, sulfatul de zinc, sulfura de 
sodiu, această creștere a înre
gistrat 15—30 procente. Eco
nomiile suplimentare se ridică 
și ele in cei 6' ani la aproape 
30 milioane lei.

TG. MURES

Colectivul Întreprinderii fo
restiere din Odorhei, una din 
cele-hrai mari Întreprinderi fo
restiere din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, anunță 
Îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe întregul an. Forestierii din 
masivul Harghita au realizat 
pină acum peste sarcinile de 
plan o producție in valoare de 
aproape 6 milioane lei și o c- 
conomie la prețul de cost de 
aproape un milion lei.

GALAȚI

[ Uzita tovarășului

i Ion Gheorghe Maurer in Austria 

i s-a încheiat

Pentru vacanta 
elevilor

Se apropie vacanța de iarnă. 
Oticul Național de Turism — a- 
genția din București — a luat din 
vreme măsuri pentru organizarea 
a numeroasa tabere de elevi. Ast
fel, în perioada 23—30 decembrie 
și 3—9 ianuarie, elevii bucureșteni 
Ui vor petrece zilele de vacanță 
In tabere special organizate pentru 
ei în masivele Bucegi — Ia caba
nele : Gîrbova, DIham, Poiana Iz
voarelor, Padina, Peștera, Babele, 
C ta 1 500, Vîrful cu Dor, Poiana 
Stînii, Căminul Alpin, Poiana Se
cuilor, Trei Brazi, Susai, precum și 
pe masivul Muntele Mic.

(Agerpres)

Energeticianul de 
serviciu de la dispece
rul energetic național 
ne-a comunicat telefo
nic o veste îmbucu
rătoare : duminică la 
ora 17,26 s-au produs 
primele cantități de e- 
nergie electrică la cen
trala București-sud. 
Primul turbogenerator 
de 50 MW a fost co
nectat la sistemul e- 
nergetic al țării.

Noua unitate ener
getică amplasată pe 
malul sting al Dîmbo
viței, în apropierea

podului Vitan, va fur
niza în viitor pe lingă 
energia electrică și a- 
burul necesar între
prinderilor industriale, 
căldura pentru mai 
multe mii de aparta
mente din această zonă 
a orașului.

Centrala electrică de 
termoficare București- 
stid a fost construită 
pe baza unor proiecte 
realizate de specialiști 
ai Institutului de studii 
și proiectări energetice. 
Proiectanții au prevă
zut soluții constructi-

ve moderne : executa
rea clădirii din prefa
bricate mari din beton 
armat turnate la fața 
locului, care au permis 
realizarea unor impor
tante economii de ma
terial lemnos. De ase
menea, linia arhitecto
nică a clădirii princi
pale a fost astfel con
cepută incit ea să se 
încadreze în mod ar
monios cu cea a noilor 
blocuri care se vor 
înălța în această parte 
a Capitalei.

Intrarea în produc
ție a primului agregat

energetic creează con
diții pentru îmbunătă
țirea alimentării cu e- 
nergie electrică a între
prinderilor industriale 
ale Bucureștiului. In a- 
celași timp, prin inter
mediul noii magistrale 
de 400 kV construită 
recent, se poate trimi
te energie electrică 
Uzinei de aluminiu de 
la Slatina, precum și 
altor obiective și șan
tiere industriale de pe 
cuprinsul țării.

(Agerpres)

25 de unități industriale din 
regiunea Galați, printre care 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie, Întreprinderea de utilaje 
siderurgice și construcții meta
lice, Șantierul naval, Stația de 
sortare a minereului din Ga
lați și-au realizat cu peste 40 
de zile înainte de termen anga
jamentul anual de reducere a 
prețului de cost.

In acest an, industria gălă- 
țeană a livrat economiei na
ționale peste sarcinile de plan 
5 rulouri compresoare și 3 728 
tone laminate finite pline, 46 
tone oțel lichid, 184 000 mp 
țesături de bumbac și 1 654 to
ne celuloză etc.

(Agerpres)
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La plecare, in gaia de sud a Vienei

Plecarea din Viena

Argumente pentru
— meseria de zootehnist

Autocamioane „Carpați“, „Bu
cegi“ și apoi care, căruțe și 
tractoare cu remorci. Circu
lație intensă pe drumuri de 
toamnă. Multe vehicule transpor
tă ceea ce a mai rămas prin gră
dini și pe cîmpuri. Altele se duc 
sau vin de la combinat. Părăsim 
șoseaua lăsînd în stingă firul 
Jiului și turnurile înalte ale 
combinatului chimic de lingă 
Craiova. Am ajuns la ogrăzile 
cooperativei agricole din Ișalnița. 
Aici, program încărcat de seară: 
furajarea, adăpatul, mulsul. La 
îndeplinirea lui participă aproa
pe 40 de oameni.

— Cei mai mulți îngrijitori 
de animale — ne spune tovară
șul Nicolae Cristescu, medicul

veterinar — lucrează permanent 
în acest sector de 2—3 ani, mai 
ales cei de la ferma de vaci.

— Nu i-a tentat Combinatul 
chimic cu multiplele lui meserii?

— Desigur, mulți tineri din 
sat lucrează acum la combinat. 
Alții însă au îndrăgit meseria 
aceasta de îngrijitor de animale 
și au rămas aici. Despre ceea 
ce s-a făcut pentru ca ei să în
țeleagă importanța și frumusețea 
acestei meserii, cele mai bune 
relații le poate da tovarășul 
Constantin Ciulei, secretarul or
ganizației U.T.C. Lucrează de 
mult timp în zootehnie și știe 
cum s-au petrecut lucrurile a- 
cum doi ani.

— Cu cîțiva ani în urmă, ne

spune secretarul organizației 
U.T.C., chiar înainte de începe
rea lucrărilor la combinat, era 
fluctuație mare în zootehnie. 
Deschiderea șantierului a inten
sificat-o. Se făceau instructaje 
lunare cu cei noi, fiindcă aproa
pe în fiecare lună unii plecau, 
alții veneau. Situația aceasta 
ne-a dat, firește, mult de gîndit 
și nouă. Am organizat dezbateri 
în cadrul cîtorva adunări gene
rale ale organizației U.T.C., ani 
purtat discuții cu mai mulți ti
neri care ceruseră să lucreze în 
sectorul zootehnic și apoi, după 
scurt timp, plecaseră. Am înțeles 
astfel că ceea ce făcuserăm noi 
pînă atunci pentru a stimula in
teresul tinerilor față de această

meserie era cu totul insuficient 
și ne-am însușit o mulțime de 
sugestii interesante făcute de ti
nerii cu care am stat de vorbă. 
Existau, într-adevăr, greutăți, 
Munca în sector nu eia prea 
bine organizată; adăparea, fura
jarea se făceau anevoios ; tinerii 
voiau să învețe o meserie, dar 
organizarea procesului de califi
care a lor nu corespundea cerin
țelor ; tinerii doreau să li se asi
gure și timp liber și acest timp 
să fie bine organizat, dar noi nu 
ne-am ocupat de rezolvarea a- 
cestei cerințe întru totul îndrep
tățită.

Acestea au fost cîteva direcții 
spre care ne-am îndreptat înda
tă atenția. Am cerut sprijinul și

Pe teritoriul 
R. P. Ungare

BUDAPESTA 22 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

La întoarcerea din Austria, în 
drum spre patrie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și persoanele 
care-l însoțesc au fost întîmpi- 
nați în gara de est din Buda
pesta de tovarășii Gyula Kallai, 
președintele Guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc al 
R. P. Ungare, Peter Janos, mi
nistrul afacerilor externe, dr. 
Gyorgtj Csanadi, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor și 
alte persoane oficiale. Au fost 
de față, de asemenea, membri ai 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

Tovarășul Gyula Kallai a ofe
rit o masă în cinstea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer și a per
soanelor oficiale care-l însoțesc. 
Cu acest prilej cei doi șefi de gu
verne au avut convorbiri ou pri
vire la problemele care interesea
ză cele două țări.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în drum spre patrie, oas
peții români au fost însoțiți 
pe teritoriul ungar de Karoly 
Erdelyi, adjunct al ministrului de 
externe al R. P. Ungare, și de 
Mihail Roșianu, ambasadorul

Klaus, 
vicecancelarul fede
ral, Bruno Pitter- 
mann, ministrul afa
cerilor externe, Bru
no Kreisky și de alte 
personalități politice, 

în fața gării, pa
voazată cu drapelele 
celor două țări, a 
fost aliniată o com
panie de onoare. 
Fanfara a intonat im
nurile de stat ale 
Bepublicii Socialiste 
România și Republi
cii Austria. După a- 
ceea, președintele 
Consiliului de Mi
niștri, însoțit de can-

VIEXA 22 — Tri- _ federal, Josef 
mișii Agerpres, P. 
Stăncescu și C. Var- 
vara transmit :

Luni dimineața, 
președintele Consiliu
lui de Miniștri al Re
publicii Socialiste
România, Ion Gheor- 
glie Maurer, împreu
nă cu ministrul afa
cerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, mi
nistrul comerțului ex
terior, Gh. Cioară, și 
persoanele care îl în
soțesc au plecat spre 
patrie. în gara de 
sud a Vienci, oaspe
ții români au fost 
salutați de cancelarul

celarul federal, a tre
cut în revistă compa
nia de onoare. îna
inte de plecarea 
trenului special spre 
patrie, președintele 
Consiliului de Mi
niștri al Republicii 
Socialiste România 
s-a întreținut cordial 
cu cancelarul federal 
al Austriei și cu cele
lalte personalități 
austriece.

Cu același tren au 
plecat ambasadorul 
Republicii Socialiste 
România, Mircea O- 
cheană, și ambasado
rul Austriei la Bucu
rești, Jobann Mariz.

*
Părăsind Austria, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a adre
sat dr. Josef Klaus următoarea telegramă:

Excelenței sale, domnului cancelar federal, 
Dr. JOSEF KLAUS

VIENA
Părăsind teritoriul Austriei, doresc să vă mulțumesc încă o 

dată pentru primirea călduroasă și ospitalitatea prietenească 
acordată.

Ne exprimăm convingerea că vizita noastră în Austria și în
trevederile avute cu dv. și cu ceilalți conducători ai Austriei 
vor însemna o nouă contribuție la întărirea relațiilor de cola
borare româno-austriece.

Permiteți-mi, stimate domnule cancelar, să mă folosesc de 
acest .prilej-pentru a vă adresa dv. și poporului austriac cele 
mai buhe urări de fericire și prosperitate.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri aJ 
Republicii Socialiste România

22 noiembrie 1965

Moment diamatia ia poarta portugheză
Foto: V.: RANGA

sfatul organizației de partid, am 
solicitat consiliului de conducere 
să studieze propunerile tinerilor 
referitoare la îmbunătățirea pro
cesului de producție în acest 
sector. Le-am înfățișat apoi ti
nerilor perspectiva dezvoltării 
sectorului zootehnic, măsurile 
preconizate pentru introducerea 
micii mecanizări etc.

Treptat apoi, tot ceea ce se 
prevăzuse s-a realizat. Apa vine 
la grajduri pe conducte, nu se

mai aduce cu gălețile; transpor
tul gunoiului și al furajelor se 
face cu mijloace mecanice; s-a 
introdus. iluminatul electric ; pre
pararea nutrețurilor se face tot 
cu mijloace mecanice.

Mai avem două instalații pen
tru prepararea făinii de oase, 
cărora li s-au făcut mici modifi
cări pentru a putea fi folosite 
la măcinarea furajelor grosiere 
(paie, coceni, vrejuri de mazăre 
și chiar fîn de lucerna din

coasa a treia). Astfel măcinate și 
amestecate cu melasă sînt con
sumate în întregime.

— Deci, e nevoie de oameni 
bine pregătiți profesional, care 
să cunoască și instalațiile și mo
dul de preparare a hranei și mo
dul de alcătuire a rațiilor etc.

ION MARCOVICI

(Continuare in pag. a III-a)

Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

CITIȚI
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al Republicii 
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„Am pierdut, dar

am cîștigat“
••o

Căpitanul formației de 
handbal (tineret) a țării 
noastre prezintă specta
torilor trofeul cucerit: 
CUPA ORAȘULUI BUCU

REȘTI

...Iată ce ne declara maestrul emerit al sportului, 
Petre Ivănescu, la sfîrșitul celor 60 de minute ale 
meciului inaugural susținut de echipa reprezentati
vă de tineret, învingătoare mal puțin scontată, dar 
îndelung aplaudată, în fața redutabilului „7“ 
numără tot atîția campioni ai lumii I Această 

. frîngere 
gur, pe 
piedicat 
de fapt, 
BALUL românesc. Răminea numai ca 
mîine* să confirme valoarea arătată vineri 
sub cupola sălii Floreasca, la debutul celei 
Vl-a ediții a „Cupei orașului București“. Alături 
de spectatori, specialiștii au așteptat cu deosebit 
interes următoarele confruntări, care avea să pună 
în fața echipei de tineret, reprezentative reduta
bile, ca cele ale orașelor Budapesta și Belgrad, în 
fond, selecționatele Ungariei și Iugoslaviei.

Poate nu este bine să ne grăbim cu superlativele, 
dar nu putem să nu acordăm calificativul excelent 
și următoarelor evoluții ale elevilor prof. E Trofin. 
Goran, Moldovan, Gațu, Marinescu, Pena și cei
lalți înlocuitori de mîine ai lui Mozer, Redl, No- 
dea, Hnat, elevi care s-au întrecut parcă în a ofe
ri un joc de foarte ridicat nivel tehnic și spectacu
lar, dublat de o eficacitate care și-a găsit exprima
rea concludentă în clasamentul final al competiției. 
Neînvinsă, selecționata de tineret își înscrie pen
tru prima oară numele pe lista cîștigătorilor tradi
ționalei competiții, anunțînd și alte rezultate inter
naționale de prestigiu.

Ce elemente au însoțit drumul victorios al tine
rilor noștri handbaliști ? In primul rînd, pregătirea 
complexă. Numai datorită acestei

care 
în- 

a primei noaste garnituri a afectat, desi- 
coechipierii lui Ivănescu, dar nu i-a îm- 
să recunoască, ÎD frunte cu acesta că 
în această partid învingător a fost HAND- 

,schimbul de 
seara, 

de-a

pregătiri ridicate,

a 
ar- 
ju-

Astăzi, pe patinoarul artificial 
„23 August“ din Capitală se re
iau întrecerile din cadrul cam
pionatului republican de hochei 
pe gheață (turul II). Programul 
jocurilor este următorul: Steaua — 
Tîrnava Odorhei (ora 9) ; Știin
ța București — Știința Cluj (ora 
17) și Dinamo București — Vo
ința Miercurea Ciuc (ora 19).

de

elanul tineresc, vigoarea și dorința do afirmare 
echipei au putut fi puse în valoare, completînd 
monios evidentele calități tehnice și tactice ale 
cătorilor.

Ne-a impresionat, totodată, maniera curajoasă
abordare a fiecărei partide, încrederea în pregăti
re și forțele proprii cu care tinerii handbaliști bucu- 
reșteni nu s-au sfiit cîtuși de puțin să încerce ma
rea tentativă de a adăuga colecției de trofee („Cu
pa Dunării* și Turneul de Anul Nou de la Berlin) 
și titlul de cîștigători ai unei 
evoluat de fapt trei finaliste 
mondial de Ia Praga.

Ne-am completat impresiile 
zile ale turneului cu cîteva păreri ale unor specia
liști ai handbalului . Jean Pietre Lacoux (vechi in
ternațional), actualmente antrenor al „7-lui" fran
cez, prezent la București în calitate de observator, 
ne-a mărturisit plăcuta surpriză de a vedea pe 
terenul de joc din sala Floreasca tineri handbaliști 
despre care se spune totul dacă se amintește — și 
așa este — că ei au atins o valoare foarte apropi
ată de cea a deținătorilor titlului suprem. „Este ce] 
mai convingător exemplu — ne-a spus Lacoux, că 
școala handbalului românesc continuă să 
venți străluciți, care ar încheia cu brio 
pe oricare teren din Europa“.

La rîndul nostru, împărtășim părerea 
emerit al sportului, P. Ivănescu. Pentru că, într-ade- 
văr, înainte de toate în această competiție a ieșit 
învingătoare tinerețea și valoarea unei echipe care 
are datoria de a prelua și duce mai departe ștafeta 
marilor victorii ale handbalului nostru.

competiții în care au 
ale campionatului

culese în cele trei

dea absol- 
examenele

maestrului

SILVIU ANDREI

în primul meci al sferturilor 
de finală contînd pentru campio
natul republican de box pe echi
pe, joi, de la ora 19, în sala 
sporturilor de la Floreasca, Di
namo București va primi replica 
echipei Dinamo Craiova. Cele
lalte întâlniri se vor desfășura 
sîmbătă 27 noiembrie după cum 
urmează : Timișoara s A.S.A. Cri- 
șul Oradea — Steaua București;

Turnu Severin: Minerul Banat — 
Muscelul Cîmpulung ; Galați Fa
rul Constanța — Metalul Bucu
rești. în meciul restanță, Farul 
Constanța a învins cu 21—16 pe 
C.S.O. Galați.

Sala sporturilor de la Floreas
ca va găzdui astăzi două meciuri 
internaționale de handbal (mas
culin). De la ora 18,15, echipa 
de 
va 
tei 
va
Iugoslavia.

tineret a orașului București 
juca în compania selecționa- 
Budapestei, iar în continuare 
avea loc meciul România —

Au lua!. sfîrșit lucrările Comi-

tetului european de pe lîngă Fe
derația internațională de atle
tism, desfășurate timp de două 
zile la Copenhaga. Cu acest pri
lej, comisia tehnică a stabilit 
normele de calificare în vederea 
participării la campionatele 
europene de atletism programate 
la sfîrșitul lunii august 1966 pe 
„Nepstadion“ din Budapesta.

Comitetul a fost de acord în 
principiu pentru desfășurarea 
unui meci atletic între o selec
ționată a celor două Americi și 
reprezentativa Europei. Primul 
meci ar urma să aibă loc cu trei

zile înaintea campionatelor eu
ropene de anul viitor de la Bu
dapesta. Se prevede ca întâlnirea 
să se dispute într-un oraș din 
li F. Germană. A doua întâlnire 
ar urma să fie programată în zi
lele de 9 și 10 august 1967 la 
Montreal (Canada).

în ceea ce privește Jocurile 
europene de atletism pentru ju
niori, ele vor avea loc anul vii
tor, între 24 și 26 septembrie la 
Lvov (U.R.S.S.). Comitetul n-a 
acceptat propunerea 
vest-germane de a se 
în viitor campionate 
de atletism pe teren
S-a aprobat ca în zilele de 26 și 
27 martie 1966 să aibă loc la 
Dortmund o competiție intitu
lată Jocurile europene de atle
tism pe teren acoperit.

federației 
organiza 

europene 
acoperit.

dintr-o pasă excelentă a lui

Sorin

Fotograiiile : V. RANGA

Badea înscrie al doilea gol
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... • ■

Sportivi români in întreceri

internaționale
Duminică seară, pe pati

noarul artificial „23 August“ 
din Capitală reprezentativa 
de hochei pe gheață a Româ
niei a obținut o nouă victorie 
în fața selecționatei Ungariei. 
De data aceasta, hocheiștii au 
cîștigat cu scorul de 5—1 
(2—0, 2—0, 1—1) prin punc
tele înscrise de Calamar (3), 
G. Szabo și Bașa. Pentru 
oaspeți a marcat Bankuti.

lăți a luat sfîrșit cu victoria 
echipei României. în ultima 
zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate: România — 
Ungaria : 66—59 (35—22) ;
R. D. Germană — România 
(B): 66—46 (34—20). Clasa
mentul final este următorul: 
1. — România ; 2. — R. D. 
Germană ; 3. — Ungaria ; 4. 
— România (B).

Întîlnirea internațională 
dintre reprezentativele mas
culine de gimnastică 
României și Franței a luat 
sfîrșit în sala Dinamo cu vic
toria sportivilor români. Pe 
echipe, gimnaștii români au 
cîștigat cu scorul de 548,20— 
543,80 puncte. La individual 
compus, pe primul loc s-a 
clasat gimnastul român Gh., 
Tohăneanu cu 112,50 puncte, 
urmat de Christian Guiffrey 
(Franța) cu 111,80 puncte și 
Anton Cadar (România) cu 
109,95 puncte.

ale

Turneul internațional fe
minin de baschet de la Ga-

• Turneul internațional de 
box de la Kaunas s-a încheiat 
duminică o dată cu disputarea 
meciurilor din gala finală. 
Dintre cei trei boxeri români 
prezenți în finale, cel mai bi
ne s-a comportat Constantin 
Gruescu, învingător la catego
ria muscă, după un meci deo
sebit de spectaculos, susținut 
în compania lituanianului 
Blocha. Negoescu (cat. pană) 
a pierdut la Zurza (R. S. S. 
Lituaniană), iar Popoacă (u- 
șoară) la Daușka. Deși învins, 
Ștefan Popoacă a făcut un 
meci foarte bun, fapt pentru 
care juriul i-a oferit premiul 
atribuit celui mai tehnic bo
xer al tuneului.

Cei doi căpitani de echipă: Popa și Germano își strîng 
prietenește miinile, oferindu-și reciproc flori și tradiționalele 

fanioane

FELICITĂRI
FOTBALIȘTILOR !

I

Campionatul republican

de lupte
Penultima etapă a campio- 

.natului republican de lupte 
greco-romane s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : grupa 
l (la Timișoara): C.F.R. Ti
mișoara — Rapid 10—4; Ra- 

Rulmentul Brașov 
C.F.R. Timișoara — 

Brașov 14—2 ;
Il-a (la Reși-

pid —
14—2; C
Rulmentul 
grupa a __  _  ....
ța): Steagul Roșu Brașov — 
C.S.O. Reșița 11—3 ; Metalul 
București — C.S.O. Reșița

8—8; Steagul Roșu Brașov — 
Metalul București 10—2; gru
pa a IlI-a (la Satu Mare): 
Dinamo București — Unio 
Satu Mare 12—4; Unio Satu 
Mare — Oțelul Galați 11—5; 
Dinamo București — Oțelul 
Galați 13—3; grupa a IV-a 
(la București): Steaua — 
Chimistul Baia Mare 12—4 ; 
Steaua — Viitorul București 
14—2 ; Viitorul — Chimistul 
Baia Mare 7—7.

1

Dridea impetuos, mereu pe fază, ratează însă o ocazie clară de 
a majora scorul

în ultima confruntare din 
grupa a IV-a a preliminariilor 
campionatului mondial de fot
bal, formația noastră a întîlnit 
duminică echipa Portugaliei, 
de care a dispus, după cum se 
știe, cu scorul: 2—0.

Victoria de prestigiu, cuceri
tă duminică pe Stadionul „23 
August“ în fața câștigătoarei 
seriei a IV-a, ne îndeamnă 
să-i felicităm din toată inima 
pe cei 11 fotbaliști români care 
au reprezentat în acest meci 
culorile patriei, pe antrenorii 
care au găsit de astă dată o 
formulă mai inspirată, capabi
lă să practice un fotbal de 
calitate. Fiecare dintre fotba
liștii noștri, consacrați sau de
butant!, au demonstrat o bună 
pregătire, o mare putere de 
luptă reușind în timpul celoi 
90 de minute multe faze spec
taculoase de gol (din păcate 
multe ratate), întrecînd un 
adversar cu o prețioasă carte 
de vizită, pînă acum neînvins 
în actuala ediție a competiției 
mondiale.

Aliniind o formație din care 
n-au lipsit Eusebio, Germano 
sau Coluna, fotbaliștii portu
ghezi 
clipă 
dacă 
renul
în semn de recunoaștere tri-

nu s-au împăcat nici o 
cu ideea înfrângerii. Și 

au părăsit totuși te- 
învinși — schimbînd

ROMANIA
PORTUGALIA

courile cu ale învingătorilor — 
aceasta se datorește dîrzeniei, 
cu care au luptat toți băieții 
noștri. Dorința fierbinte de a 
învinge i-a animat deopotrivă 
pe toți luptînd cu ardoare 
pentru victorie de la prima 
pînă la ultima secundă de joc.

Astăzi, cînd le adresăm tu
turor felicitări, ni se pare fi
rească dorința ca pe mal de
parte să primim din partea 
fotbaliștilor noștri, noi dovezi 
ale strădaniei lor într-o pregă
tire șl mai bună, noi victorii 
de prestigiu.

Ultima întrecere
dclistà a sezonului

Doi campioni meri
tuoși : frații Suciu 

și un antrenor harnic :
Martie Ștefânescu

Duminică dimineața s-a desfă
șurat pe un traseu aflat la margi
nea Capitalei, iinala campionatu
lui republican de ciclocros, între
cere cu care s-a încheiat sezonul 
ciclist al acestui an.

Participanta la competiție au a- 
vut de învins un „adversar’ deo
sebit de dificil: duritatea traseu
lui, cicliștii trebuind să treacă 
peste fîșiile de teren arate, pante 
alunecoase etc. Fără îndoială, un 
astfel de traseu a pus la încerca
re nu numai pregătirea fizică a 
sportivilor, ci și cunoștințele lor 
tehnice și tactice. Se poate 
ma, deci, cu certitudine, că 
toriile obținute constituie nu 
mai un succes al cicliștilor 
pectivi, ci și al antrenorilor 
au socotit, în mod justificat, 
întrecerile de ciclocros constituie 
un bun prilej de continuare a ac
tivității unora dintre elevii lor, 
specialiști ai probelor de fond sau 
aj altor probe.

Competiția a prilejuit atirmarea 
cicliștilor brașoveni care au reu
șit să intre în posesia ambelor ti
tluri de campioni republicani, puse 
în joc. Este vorba de merituoase
le victorii obținute de frații Ștefan 
și Gheorghe Suciu. Primul a deve
nit campion al țării la juniori, a- 
coperind cele 6 ture ale traseului 
în 40’28“. iar cel de-al doilea a 
îmbrăcat tricoul de campion la 
seniori, la sfîrșitul unei lupte dîr- 
ze, trecînd linia de sosire după 
47'54“. Martie Ștefânescu, care 
antrenează cicliștii de la „Dezro- 
birea’-Brașov și Troian Chicom- 
ban, antrenor la „Tractorul“, au 
reușit să creeze în orașul de la 
poalele Tîmpei o adevărată școa
lă a ciclismului nostru. Ei merită 
laude pentru strădaniile depuse, 
strădanii concretizate în succesele 
repetate ale cicliștilor brașoveni.

De altfel, arbitrul principal al 
competiției ne confirma într-o dis
cuție pe care am avut-o după fes
tivitatea de premiere că „sportivii 
brașoveni s-au dovedit foarte bine 
pregătiți, atît la această finală a 
campionatului republican, cit și la 
alte întreceri precedente". Sporti
vii și antrenorii din București și 
din alte centre din țară au de în
vățat din perseverenta brașoveni-

i cursă, ciclocrosiștn 
proba rezervată seniorilor

Este regretabil că s-au constatat 
unele deiiciențe de organizare la 
o astfel de finală de campionat 
republican, la care sportivi și an
trenori au obținut calificative 
foarte bune. Ne referim la faptul 
că nu s-a asigurat culoarul pen
tru sosirea cicliștilor, astfel că la 
fiecare trecere a acestora prin ta
ta arbitrilor aflați pe locul de 
start exista posibilitatea ciocnirii 
cu spectatorii îmbulziți să vadă 
sau să-și încurajeze tavoritii Adă
ugăm că ni se pare nejustificată 
hotărlrea juriului care a acordat... 
„scutiri“ de ture unor cicliști, 
prinși din urmă de primii clasați. 
Aceștia au fost chiar opriți de a

Ne împărtășesc
impresiile

La 
după 
lui, 
Portugalia, am solici
tat jucătorilor din 
ambele formații pă
reri asupra <’ 
rării acestei 
nante partide.

cîteva 
finalul
România

minute 
meciu-

desfășu- 
antre-

PÎRCĂLAB : 
jucat duminică

Am 
cel 

de al 20-lea meci în 
echipa națională a 
țării noastre. Afirm 
cu toată convingerea 
că mi-am îndeplinit 
dorința de a reuși 
cel mai bun joc, din
tre acestea și poate 
cel mai bun din în
treaga mea activitate 
fotbalistică.

echipierilor mi-au 
redat încrederea de
pășind nesperat de 
ușor începutul...

OTTO GLORIA, 
antrenorul echipei 
Portugaliei:

Victoria echipei ro
mânești este pe deplin 
meritată. Puteam ple
ca învinși chiar la un 
scor și mai mare. Ori

lui, pînă am cedat. 
Am scăpat destul de 
ieftin doar cu 2 go
luri.

EUSEBIO : Nu-mi 
pare rău că ne-au 
învins fotbaliștii ro
mâni. Am spus și îna
inte de meci că vom 
pierde (nu cu 0—2 
ci cu 1—2). îmi pare 
însă rău că eu am

continua întrecerea pe motiv că 
s-ar... întirzia startul în probele 
următoare ■, ceea ce într-o compe
tiție de amploarea unei finaie de 
campionat republican este inadmi
sibil.

Și o ultimă remarcă: în proba 
rezervată seniorilor, numărul con- 
curenților a fost mic : 20 I Unele 
cluburi și unii antrenori bucu- 
reșteni nu au dovedit suficientă 
preocupare pentru asigurarea par
ticipării sportivilor lor la compe
tiția respectivă. Socotim că fede
rația de specialitate ar trebui să 
analizeze problema participării u- 
nor sportivi la diferite competiții.

AUREL CRIȘAN

I
5
I
I
I

Volei
în campionatele republicane 

de volei, seria I, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : masculin : 
Dinamo București — Știința Bra
șov 3—0; Știința Galați — 
Steaua București 1—3 ; Petrolul 
Ploiești — Rapid București 1—3; 
Știința Cluj — Tractorul Bra
șov 0—3 ; Știința Timișoara — 
Minerul Baia Mare 3—2 ; femi
nin : Metalul București — Știin-

| ța Craiova 1—3 ; Rapid Bucu- 
“ rești — Penicilina Iași 3—0 ; 
| Partizanul Roșu Brașov — C. P. 
" București 2—3 ; Știința Cluj — 
I C.S.M. Sibiu 3—0; Dinamo 
B București — Farul Constanța 
I 3—1.

Dispută la fileu, în partida feminină de volei: DinamoBucu
rești — Farul Constanța (3—1) disputată duminică.

BADEA: Să debu
tezi în întâlnirea cu 
redutabila formație a 
Portugaliei și să în
sorii și un gol în poar
ta portughezilor este 
desigur o mare 
satisfacție. Trăiesc a- 
ceastă satisfacție din 
tot sufletul și mărtu
risesc, că n-aș fi putut 
avea o asemenea sa
tisfacție fără ajuto
rul coechipierilor, 
părtași deopotrivă la 
această mare bucu-

GHERGHELI: în 
ziua logodnei mele 
am reușit să evoluez 

într-un meci 
Mă bucur din 

toată inima de acea
stă victorie de pres
tigiu. Sînt fericit 1

HĂLMĂGEANU : 
Am intrat pe teren 
cu multă emoție, 
îmi era teamă să nu 
greșeso mai ales în 
primele momente, dar 
vigoarea și elanul co-

Coluna, la fel ca toți ceilalți fotba
liști oaspeți, oferă tricoul 
Ghergheli, un gest sportiv

aplaudat îndelung de

său iui 
emoționant, 
spectatori

care altă formație ar 
fi trecut prin clipe 
grele duminică, la 
București. Dintre în
vingători mi-au plăcut 
în mod special Gher
gheli, cel mai bun, 
Pîrcălab, Dridea și 
Sorin.

GERMANO, 
fânul echipei 
galiei:

Atacanții 
ne-au plimbat 
Ies de-a latul

căpi- 
Portu-

români 
mai a- 
terenu-

jucat 
meci.

slab în acest

COLUNA: Golul 
căzut la numai cî
teva secunde de la 
începerea meciului, 
ne-a tăiat picioarele. 
Formația de fotbal a 
României a evoluat 
neașteptat de bine. 
Cel mai bun fotbalist 
român, în meciul de 
ieri, a fost, fără îndo
ială, atacantul Dridea.

Pe podiumul măiestriei mai multe gimnaste tinere
Zilele trecute s-au desfășu

rat în sala Floreasca Campio
natele internaționale de 
nastică ale României pe 
1965.

Privind rezultatele, 
cursul a avut pentru noi un 
final pozitiv 
care nu s-a 
fete.

Recentele 
constituit „i 
gimnastică în care,, prin valoa
re și ținută, „vioara întîia“ au 
fost nume necunoscute pe plan 
mondial, ale unor gimnaste ti
nere de peste hotare, aflate în 
jurul vîrstei de 16—17 ani. Sa
tisfacția ar fi fost desigur de
plină dacă în „spectacolul“ a- 
cesta rolul principal l-ar fi 
deținut gimnastele noastre ca
re, deși situate uneori pe 
locuri mai bune au evoluat 
în general modest și deseori

gim- 
anul

con-

la băieți, lucru 
înregistrat și la

campionate au 
,un spectacol“ de

cu ratări nepermise și greșeli 
elementare.

Se pune întrebarea firească : 
de ce unele gimnaste pot a- 
junge la un asemenea nivel, 
la o vîrstă tînără, și pot 
evolua în mod omogen la toate 
probele cu stăpînire de sine și 
control desăvîrșit, iar altele 
nu ? Este oare inaccesibil a- 
cest nivel, acest stil gimnaste
lor noastre?

Pentru a ajunge la un ase
menea nivel tehnic la 16 
ani trebuie să te pregă
tești în prealabil cîțiva ani 
în șir, cel puțin 5—6. Și nu 
o pregătire oarecare, ci desfă
șurată pe baza unui plan de 
perspectivă bine gîndit. pe 
baza unui program bine con
turat și eșalonat în timp, ast
fel ca la vîrsta amintită (16 
ani) să atingi măiestria.

Organizarea pregătirii noas-

tre in gimnastică a dovedit că 
nu asigură în general această 
dezvoltare în perspectivă. Sînt 
cîteva cazuri izolate în care 
gimnaste la 16 ani concurează 
și la noi în categoria maestre- 
lor. Lipsa programelor deta
liate pe vîrste, concepția neu

gimnastă pînă la valoarea e- 
chipei reprezentative (secțiile 
de gimnastică ale școlilor spor
tive de elevi). Ce rost au aces
te secții și de ce se persistă 
în menținerea acestui sistem 
ineficient de organizare, cînd

Reflecții pe marginea campionatelor

internaționale de gimnastică ale țării noastre

nitară de pregătire a antreno
rilor din țară, sistemul de or
ganizare etc., a făcut ca din 
multe secții sportive, care 
funcționează de ani de zile, ri
sipind energii, timp și sume 
mari de bani, să nu se poată 
ridica pînă în prezent nici o

doar s-ar putea găsi altele, 
mult mai bune ?

Modul de organizare al pre
gătirii în gimnastică ar trebui 
să cuprindă, după părerea 
noastră, cîteva verigi impor
tante, de neînlăturat : pregăti
rea elementară, pregătirea me-

die și superioară. Cea ele
mentară să fie cea mai nume
roasă, răspîndită 
multe orașe, și să cuprindă o 
mare masă de copii între 
vîrsta de 8—12 ani. Sarcina ei 
principală să fie depistarea ta
lentelor și asigurarea unei 
pregătiri de bază, fundamen
tată bineînțeles pe tehnică și 
specific. Pregătirea medie ar 
urma să grupeze numai pe co
piii găsiți ca apți pentru per
formanță la gimnastică și să-i 
pregătească între 12 și 14 ani, 
cu întreg materialul necesar 
pregătirii superioare. Pregăti
rea superioară să se efcUueze 
între 14—16 ani și să concen
treze numai elementele valo
roase care s-au impus în cen
trele de pregătire medie. în 
pregătirea superioară gimnas
tele urmează să însușească tot 
ceea ce este necesar măies-

în cît mai

triei, astfel ca la 16 ani să nu 
mai aibă probleme tehn b 
sau speciale de bază nerezo - 
vate. De la această vîrstă ur
mează perfecționarea în mă
iestrie, urmînd firesc ultima 
perioadă a pregătirii, aceea în 
loturile reprezentative. în 
acest fel s-ar ușura consi
derabil și sarcinile pregătirii 
în lot, aceasta putînd dura pe
rioade mai puțin îndelungate.

Există, evident, posibilitatea 
obținerii unor rezultate mult 
mai bune de către gimnastele 
noastre fruntașe. Aceasta de
pinde în primul rînd de Fede
rația de gimnastică, de antre
norii de specialitate.

Prof. PETRE DUNGACIU 
antrenor de gimnastică



COMUNICAT
eu privire la vizita in Austria 

a președintelui Consiliului de Miniștri

al Rejiulilieii Socialiste România, 

ion Gheorghe Maurer
La invitația guvernului fe

deral austriac, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut 
o vizită oficială în Austria 
între 16 și 22 noiembrie. Pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri a fost însoțit de minis
trul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe 
Cioară, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, precum și de func
ționari superiori români.

în timpul șederii sale, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România a fost primit de pre
ședintele federal, Franz Jo- 
nas, și a avut discuții cu can
celarul federal, dr. Josef 
Klaus, vicecancelarul dr. Bru
no Pittermann, ministrul fe
deral al afacerilor externe, dr. 
Bruno Kreisky. și ministrul 
federal al comerțului și re
construcției, dr. F. Bock.

Președintele Consiliului de 
Miniștri Maurer și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat in
stituții culturale și sociale, 
precum și întreprinderi in
dustriale din Viena. Austria 
Sunerioară și Vorarlberg.

în timpul vizitei între pre
ședintele Consiliului de Mi
nistri Maurer și cancelarul 
federal dr. Klaus a avut loc 
un schimb de păreri privind 
principalele probleme de in
teres reciproc pentru cele 
două țări.

La întrevederi au participat 
din partea română ministrul 
afacerilor externe. C. Mănes
cu, și ministrul comerțului ex
terior. Gh. Cioară, iar din 
partea austriacă, ministru] fe
deral al afacerilor externe, dr. 
Bruno Kreisky, ministrul fe
deral al comerțului și recon
strucției, dr. F. Bock. și secre
tarul de stat, dr. C. Bobleter, 
precum și alti membri ai ce
lor două delegații. La întreve
deri au fost de față și Mircea

Ocheană, ambasadorul Româ
niei în Austria, și dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei 
în România.

Ambele părți s-au declarat 
de acord că trebuie depuse e- 
forturi pentru salvgardarea 
păcii și destinderea interna
țională și că. în această pri
vință, fiecare stat, indiferent 
de mărimea sa, poate să-și a- 
ducă contribuția proprie.

Ca membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, România și 
Austria se pronunță pentru 
întărirea eficacității acestei 
organizații ca instrument im
portant al păcii și securității 
internaționale, pe baza princi
piilor Cartei.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat problemelor dezvoltării 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Austria.

Cele două părți au constatat 
că relațiile dintre cele două 
state, cu sisteme socîal-politi- 
ce diferite, s-au dezvoltat po
zitiv și satisfăcător, pe baza 
principiilor respectului și a- 
vantajului reciproc.

în timpul vizitei a fost 
semnat acordul comercial de 
lungă durată între guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul federal austriac 
pe perioada 1 ianuarie 1966— 
31 decembrie 1970. In legătură 
cu acest acord au fost exami
nate posibilitățile de intensi
ficare a cooperării economice.

Au mai fost semnate con
venția între Republica Socia
listă România și Renublica 
Austria privind asistenta juri
dică în probleme de drept ci
vil, drept familial și procu
rarea de acte și o înțelegere 
romàno-austriacă privind des
ființarea obligativității vizei 
pentru posesorii de pașapoar
te diplomatice.

Ambele părți au remarcat 
cu satisfacție că schimburile 
culturale între cele două țări 
s-au întărit în mod simțitor 
și că există posibilități reale I 
pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno- 
austriece în domeniul cultu- | 
ral. științific și tehnic.

Vizita și întrevederile au 
decurs într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă.

Vizitele delegației Seimului 

Republicii Populare Polone
Continuîndu-și vizita în regiu

nea Oltenia, duminică dimineața 
membrii delegației Seimului Re
publicii Populare Polone, în 
frunte cu Ian Karel Wende, vi- 
cemareșal al Seimului, împreună 
cu Vasile Mateescu, Ion Predes- 
cu și Ion Cristoloveanu, deputati 
în Marea Adunare Națională, au 
fost oaspeții țăranilor cooperato
ri din comuna Bîrza, raionul 
Băilești.

Achim Crăciun, președintele 
cooperativei Bîrza, a făcut o 
scurtă trecere în revistă a reali
zărilor obținute. Oaspeții au vi
zitat apoi sectorul zootehnic al 
cooperativei și câteva locuințe 
ale membrilor cooperatori.

DupcLamiază, parlamentarii 
polonezi au vizitat gospodăria 
agricole de stat Segarcea. Des
pre activitatea acestei unități 
agricole socialiste a vorbit oas
peților ing. Constantin Biță, di
rectorul G.A.S. Segarcea.

Din partea ambasadei R. ” 
Polone la RiuniwU. însoteste de- 
,'>gația Jerzy Fidler. consili«”.

*

Delegația Seimului Republicii 
Populare Polone în frunte cu 
Ian Karol Wende, vicemareșal 
al Seimului, își continuă vizita 
prin țară.

Luni dimineața, însoțiți de 
Vasile Mateescu, Anton Moises- 
cu, Ion Cristoloveanu, deputati 
in Marea Adunare Națională și 
Fidler Jerzy, consilier al Amba
sadei Republicii Populare Po
lone la București, parlamentarii 
polonezi au sosit la Hunedoara.

în gară oaspeții au fost în
tâmpinați de Dumitru Dejeti, 
președintele Sfatului popular re
gional Hunedoara, de deputati 
în Marea Adunare Națională, 
reprezentanți ai unor instituții 
regionale.

A fost vizitat Combinatul si
derurgic din localitate care a 
stîrnit un. viu interes în rândul 
oaspeților. Directorul general al 
combinatului, inginer Nicolae 
Agachi, a informat despre unele 
probleme ale combinatului și 
perspectivele de dezvoltare în 
viitor ale acestei mari unități in
dustriale. A fost vizitat în con
tinuare Castelul Huniazilor.

Președintele Sfatului popular 
regional a oferit un dejun în 
cinstea parlamentarilor polonezi.

După-amiază delegația a vizi
tat orașul Deva.

(Ager preș)

Fabrica de mase plastice și
centrala de termoficare din

Iași
Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
• Reprezentanți ai Ministerului 

Industriei Ușoare delegați ai fabri
cilor de încălțăminte din întreaga 
țară întruniți la Oradea, au dezbă
tut timp de două zile cele mai ac
tuale probleme în legătură cu teh
nologia de fabricație a încălțămin
tei, îmbogățirea colecțiilor de mo
dele și îmbunătățirea calității a- 
cestor produse.

© Iubitorii muzicii clasice din 
Oradea au aplaudat luni seara con
certul simfonic al filarmonicii de 
stat din localitate avînd ca solist 
pe violonistul sovietic Igor Polit- 
kovski.

în program Mozart — Concertul 
numărul 3 în sol major pentru 
vioară și orchestră ; Haydn — 
Simfonia 93 și Schubert — Simfo
nia a 7-a, dirijor Ervin Aței.

• Ieri la prînz, au sosit în Capi
tală Vicente Villamar Calderon și 
José Enrique Rojas Bernai, 
din partea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Mexic, care, la invitația C.C. 
al U.T.C., urmează să facă o vi
zită în țara noastră.

La sosire pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Simpozion 
„Liviu Rebreanu“

„ffarapAlb^ 
tradiție,

inovație...

c u o zi înaintea 
premierei lui 
„De-aș fi... Harap 
Alb“, Direcția di
fuzării filmelor a 
oferit o plăcută 
surpriză cinefili
lor bucureșteni. 
In sala cinemato

grafului „Luceafărul" a fost 
prezentată activitatea lui Ion 
Popescu Gopo, urmată de o 
interesantă retrospectivă a 
filmelor cunoscutului cineast.

Retrospectiva de care vor
bim a făcut să fie clar 
pentru oricine că un film 
al lui Gopo trebuie neapărat 
discutat în contextul întregii 
opere.

Gopo ne-a prilejuit și acum 
interesante reflecții în ceea ce 
privește asimilarea de către ar
tist a specificului național. In
tr-un număr recent al săptă
mânalului „Luceafărul“, Flo- 
rian Potra pleda în „Tradiția 
neîntreruptă“ pentru apariția 
cineaștilor avînd „conștiința 
limpede a ascendenței lor cul
turale“. Cităm din 
sus-amintit: „Cînd 
adevărat, regizorul 
aparține istoriei 
culturale a poporu
lui său“. Către un 
asemenea profil 
cred că se îndreap
tă Ion Popescu Go
po. Tripticul său, 
„Scurtă istorie“, 
„Cele 7 arte“ și 
„Homo sapiens" se 
înscrie în tendința 
spre verticalitate a 
gîndirii și tradiției 
românești. De la să
gețile dacilor zvâr
lite spre cer la me
lodia înaripată a 
„Ciocârliei" și pînă 
la cutezătorul salt 
spre infinit al co
loanei lui Brâncuși, 
se află nenumărate 
trepte pe care se 
găsesc Vlaicu, Vuia, 
„Luceafărul“ lui E- 
minescu. Scurtimea 
și forța generaliza
toare a filmelor de 
animație ale lui Go
po (care cultivă ar
moniile culorilor 
din scoarțele țără
nești) ne duc spre 
sinteza artistică și 
filozofică a prover
belor populare1 ro
mânești.

„Harap Alb" al lui
integrează și el tradiției cul
turii și obiceiurilor poporului 
nostru. Eroii basmului său 
filmat sînt parcă locuitorii 
unui sat românesc cărora ci
neva le-a schimbat veștmin
tele tradiționale. Împăratul 
este un cap de familie rurală 
care-și muștruluiește fiul le
neș, împărăteasa este o mamă 
obișnuită de la țară care le 
spune copiilor povești, iar 
Harap Alb este fiul care face 
mereu boacăne. ~ 
este ades folosit în 
populare de Anul 
gospodarul căruia i 
este numit împărat, gospodi
na împărăteasă și așa mai 
departe. (Ori la orațiile de 
nuntă unde procedeul este ia
răși folosit cu privire la gi
nere, mireasă și socrii, într-o 
plastică alegorie). Reacțiile 
eroilor în filmul „De-aș fi... 
Harap Alb“ sînt identice ce
lor ale oamenilor de la țară. 
(Împăratul își fugărește fiul 
pentru a-l pedepsi, împără
teasa toarce fuior etc.). Doar 
obiceiurile de la curtea lui 
Verde Împărat și a Vrăjitoru
lui nu fac parte din lumea 
satului. Curtea lui Verde Îm
părat poate fi ușor asemăna
tă atmosferei dintr-o casă bo
ierească din provincia de altă 
dată, în care stăpânii, deși au 
scăpătat, țin la etichetă, iar 
palatul Vrăjitorului aduce cu 
moravurile de la conacul feu-

i Cinematografe
DE-AȘ FI... HARAP ALB

rulează la Patria, orele 9.45 ;
12 ; 14 15; 16,20; 18,45; 21,
București, orele 9; 11; 13; 15;
17; 19; 21 - completare
..Vizita conducătorilor de 
partid si de stal în regiunea

In Editura Academiei
în Editura Academiei au apă

rut anul acesta lucrări importan
te elaborate de oameni de știință 
și colective de cercetători din in
stitutele științifice.

Un larg interes pentru cititori 
a prezentat editarea de noi volu
me din operele clasicilor științei 
și culturii nationale și universale, 
de lucrări monografice la zi din 
principalele domenii ale științei 
și tehnicii, de colecții și tratate cu 
privire la istorie, filozofie, limbă 
și literatură, artă și cultură. Au 
văzut lumina tiparului și nu
meroase titluri de monografii re
prezentative pentru probleme ac
tuale ale științelor tehnice, fizico- 
chimice. matematice, care urmă
resc aplicarea practică a noilor 
realizări aparținînd științei con
temporane, precum și din dome
niul medicinei și biologiei. S-a 
continuat și editarea tratatelor de 
importantă națională apărute în 
anii anteriori : „Istoria României" 
(vol. V), „Istoria teatrului în 
România" (vol. I), „Istoria arhi
tecturii în România" (vol. II) și 
altele.

Tătaru Ovidiu, din clasa a Xl-a a Liceului nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ din Craiova este un elev 
fruntaș la Învățătură. In laboratorul de fizică el caută să-și însușească și mai bine noțiu

nile predate la ore
Foto: O. PLECAN

Duminică dimineața, la liceul 
„Dimitrie Bolintineanu" din Ca
pitală a avut loc un interesant 
simpozion despre viața și opera 
lui Liviu Rebreanu, prezentat de 
elevii claselor a Xl-a, secția 
umanistică. Acțiunea, pregătită 
de organizația U.T.C. și cercul 
literar nu este singura de acest 
fel în activitatea liceului. Elevii 
au mai participat și la alte sim
pozioane asemănătoare despre 
Eminescu, Creangă, Alecsandri. 
De data aceasta, cu prilejul îm
plinirii a optzeci de ani de la 
nașterea lui Rebreanu, simpozio
nul ținut în sala de festivități a 
liceului „Dimitrie Bolintineanu“ 
a constituit și un procedeu po
trivit de aprofundare și fixare a 
cunoștințelor căpătate la clasă.

Simpozionul a cuprins mai 
multe intervenții privitoare la 
creația lui Liviu Rebreanu: ca
racterizarea operei sale (Suchoțki 
Lidia), nuvelistica (Nae Paulina), 
descrierea vieții satului și a ță
ranului (Ilie Tatiana), măiestria 
scriitorului în zugrăvirea mase
lor (Ilie Elena), caracterizarea 
lui Ion din romanul cu același 
nume (Grec Ana), romanele 
„Răscoala“ și „Pădurea spînzu- 
raților“ și altele.

D. M.

Argumente 

pentru meseria 
de zootehnist

Eleva Pintilie Livia din anul II 
al școlii profesionale a Fabri
cii de pielărie și Încălțăminte 
Clujana se străduiește să-și în
sușească bine meseria. Muncind 
cu răspundere ea obține califi

cative bune

Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

— Sînt argumentele pe care 
le-am folosit pentru a le demon
stra tinerilor că îndeletnicirea de 
crescător de animale este o mese
rie interesantă, complexă și de 
mare răspundere.

— Dar trebuie ajutați s-o în
vețe.

— Din momentul in care 
le-am stîrnit interesul pentru ea 
și-au manifestat și dorința s-o 
învețe. I-am îndrumat să se în
scrie și să frecventeze cursurile 
învățământului agrozootehnic de 
3 ani; ne-am interesat cum stu
diază, i-am ajutat ori de cîte ori 
a fost nevoie; am solicitat spe
cialiștilor din cooperativa noastră 
să organizeze mai multe expuneri 
și demonstrații practice. Acum 
ne preocupă găsirea unei posibi
lități accesibile pentru a le sti
mula interesul față de cartea 
tehnică de specialitate.

In legătură cu timpul liber, 
consiliul de conducere a luat mă
sura să se asigure oameni de 
schimb, astfel incit odată pe săp

tămână fiecare tânăr are o zi libe
ră. Ne-am îngrijit ți de organiza
rea acestor ceasuri de recreere. 
Ca să dau cel mai concret exem
plu, astă-seară tinerii din sectorul 
zootehnic au repetiție la cor.

— Ce efect au avut toate a- 
cestea în activitatea lor practică ?

— Răspunsul îl dau două ci
fre : de la 1800 litri a- 
nul trecut, la 2 400 litri pe cap 
de vacă furajată în acest an.

— Este și acesta un argument 
în favoarea meseriei de zooteh
nist, a permanentizării oameni
lor în sector.

—• Cel mai de preț. Pentru 
că ce poate fi mai convingător 
decît satisfacția unei datorii în
deplinite. Apoi, producțiile mari 
atrag după ele și venituri per
sonale mari, pentru că la noi re
munerația se face după produc
ția realizată.

— Concluzia la care ați vrut 
să ajungeți este limpede: nu 
mai pleacă nimeni din sectorul 
zootehnic!

— Ba da! Cei ce îndeplinesc 
condițiile sînt trimiși la școli de 
brigadieri sau de tehnicieni. Sec
torul zootehnic se va extinde 
mult și va fi nevoie de oameni 
de specialitate, bine pregătiți.

— Și-n locul lor ?
— Tot mai mulți tineri solici

tă organizației U.T.C. să-i reco
mande să lucreze în sectorul 
zootehnic.

Un examen 
în fața tehnicii 

noi
(Urmare din pag. I)

strucția motoarelor rulmenți cu un joc 
radiat de 1 500 mm, a folosit rulmenți 
de numai 1 000. Rezultatul ? Motoarele 
după numai 2 luni de funcționare s-au 
ars. Cînd le-am adus la cunoștință a- 
ceasta, tovarășii de la Electroputere 
ne-au spus: motoare cu rulmenți din 
ăștia am avut, din aceștia v-arn dat. 
Cu alte cuvinte dacă vă place bine, 
dacă nu...

Criticată în ziarul nostru din 7 fe
bruarie a. c. pentru întîrzierea livrării 
cestor motoare, conducerea Uzinei „E- 
lectroputere“ ne-a răspuns că nici n-a 
primit comenzi pentru aceste motoare. 
„Uzina noastră — ni s-a răspuns a- 
tunci — se achită în mod onorabil de 
benecifiarii săi“. In cazul de fată — 
este limpede pentru oricine cit de con
secventă e uzina acestui principiu.

— Dar ce măsuri ati luat dv. pentru 
cunoașterea utilajelor de către toți 
muncitorii fabricii ? — ne adresăm to
varășului inginer șef adjunct.

— Personalul nostru care deservește 
utilajele se compune din trei catego
rii: cadre venite în fabrică calificate — 
fie din sectorul fabricării cimentului, 
fie din alte sectoare; cadre calificate și 
specializate în fabrică prin cursuri de 
trei luni ; cadre necalificate. In prezent

Maramureș" ■
ULTIMA VACANȚĂ

rulează Ia Republica, orele 9; 
11; 13; 15; 17, 19; 21, Capi
tol, orele 9; 11; 13: 15, 17 ;
19; 21, Flamura, orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Festival,
8,45; 11; 13,15; 15,30;
20;
9,15;
20.30,
10,15;
21.30,
13; 15; 17, 19,15; 21,30. 
ceafărul, orele 8; 10,15;
14,45; 17; 19,15;
viar
14,45
DE
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dal al unui moșier atotputer
nic și hrăpăreț. Firește, ală
turările noastre nu se referă 
la sociologie, ci numai la at
mosferă, moravuri, atitudini 
fixînd filmului un aer fami
liar. O adevărată explozie fol
clorică o prilejuiește prânzul 
homeric de la palatul Vrăjito
rului, cîntecele de lume ale 
convivilor. Folclorul e reluat 
de Gopo în conținut. Dincolo 
de cîntecele de pahar întîlnim 
la eroii (imului său concepții 
despre viață și atitudini ase
mănătoare celor ale persona
jelor din baladele bătrînești 
(optimism robust, întrajutora
re tovărășească, seninătate 
și curaj în fața primejdiilor 
etc). Ecranizând povestea lui 
Creangă, Gopo a pornit, așa

articolul
e artist

Gopo se

s-au deschis 4 cursuri de specializare 
pentru lăcătuși, electricieni, laboranți 
și șoferi.

Direcția generală a industriei silica- 
ților a aprobat angajarea muncitorilor 
conducători de puncte de lucru abia cu 
o lună sau două înaintea probelor teh
nologice. Rezultatul ? Aceștia au luat 
parte numai în faza finală la lucrările 
de montaj și nu la toate utilajele. Ei 
nu au avut practic posibilitatea să cu
noască în amănunt componența utila
jelor, să-și însușească încă din faza de 
montaj, principiile de funcționare și 
exploatare ale utilajelor.

Ar fi fost normal, fiind cunoscută a- 
ceastă deficiență, să se ia măsuri pen
tru eliminarea ei imediat după punerea 
în funcțiune. Ce acțiuni s-au întreprins 
în acest scop ?

Niciuna. Ministerul a aprobat des
chiderea, o dată cu punerea în func
țiune a fabricii, a patru cursuri de spe
cializare. Măsura este, firește, bună. 
Circa 100 de muncitori au posibilitatea 
să se specializeze, printr-o pregătire teo
retică și practică de 3 luni, în meserii 
dintre cele mai importante. Dar, de a- 
tunci au trecut aproape 3 luni și 
cursurile n-au fost încă deschise.

— Am lucrat în multe fabrici de ci
ment din țară, ne spunea Ion BORBEI, 
maistru principal la serviciul energe- 
tic-șef. Fabrica de la Tg. Jiu este 
o noutate, ca tehnică, pentru toți — 
de la muncitor pînă la inginer. Eu cred 
că este necesar să se acorde o atenție 
specială pregătirii profesionale. Ce-ar 
trebui făcut ? Mă gîndesc la două ac
țiuni. Să se afișeze — la unele instalații 
au fost afișate dar nu peste tot — in
strucțiuni tehnologice și scheme tehnice 
de funcționare și exploatare a mașini
lor. După afișarea acestora să se orga-

Procedeul 
colindele 

Nou cînd 
se urează

22,15, Excelsior, 
11,30; 13,45; 16;

Melodia, orele 
12,30; 14,45; 17 ; 
Modern, orele 9;

orele 8; 
17; 19.15;
LEGHE

orele
17,45 ; 
orele 
18,15; 
8,15 ; 
19.15;

; 11;
Lu-

12,30; 
Fero- 
12.30;

21.30.
10,15;
21.30.
PE AMA-

scriitor. 
mînă 
dramaturgia _____________
este deosebită de cea a textu
lui original. Trebuie să se știe 
însă că Gopo cunoaște pe 
Creangă și îndeobște povestea 
Harap Alb 
exeget al

ca un adevărat 
marelui povestitor. 
Gopo spunea că a 
descoperit 
inedite în 
lui Creangă 
ce privește 
fia Spânului 
are de tranșat o 
răzbunare de fami
lie împotriva craiu
lui și a familiei a- 
cestuia. Replici ale 
Spânului ca „fecior 
de viperă“, „fecior 
de om viclean" a- 
dresate lui Harap 
Alb atestă — spune 
Gopo — faptul că 
tatăl eroului nu îi 
este necunoscut. 
Altminteri i-ar fi 
spus simplu: vipe
ră, om viclean etc.. 
fără a se 1 
părinții care, 
din Creangă „mă
nâncă aguridă, iar 
fiilor li se strepe
zesc dinții“. Gopo 
a alcătuit o adevă
rată 
basmului, 
de la 
măcel 
pierit 
nului, 
și 
acest

nuanțe 
textul 

în ceea 
biogra- 

care

geografie a 
Plecând 

ideea unui 
în care au 

părinții Spî- 
Gopo reface

mai ales in- 
teritoriu al 

trebuie să-l 
Alb în dru- 
două împără- 

lui

ventează 
groazei pe care 
parcurgă Harap 
mul dintre 
ții. Spânul, 
Gopo, este 
înghețată 
tuia, în 
ororilor 
sparge pentru 
rată numai la 
tuia, după ce 
fost împlinită, 
țelor stihice ale naturii 
către Harap Alb în lupta con
tra Vrăjitorului aduce pe prim 
plan ărzătoare probleme con
temporane.

Pentru filmul său Gopo a 
știut să-și asigure o distribu
ție potrivită ca o mănușă. 
Florin Piersic este cuceritor, 
Cristea Avram aduce nuanțe 
de o mare subtilitate în rolul 
Spinului, Emil Bota realizea
ză un mag copleșit de tainele 
pe care le stăpânește, Irina 
Petrescu, surâzătoare și femi
nină, este o vrăjitoare (a că
rei putere este frumusețea), 
iar Florin Vasiliu, ei bine, 
pentru acest Florin Vasiliu ar 
trebui scris un film special 
în care să reia tot ce ne-a 
entuziasmat aici.

De subliniat contribuția lui 
Ion Oroveanu, finețea și gus
tul fotografiei lui Grigore Io- 
nescu, muzicalitatea lui Du
mitru Capoianu.

ATANASIE TOMA

cele 
în versiunea 

umanizat. Lacrima 
pe pleoapa aces- 

momentul amintirii 
masacrului, se va 

a curge elibe- 
moartea aces- 
răzbunarea a 
Folosirea

I 800 
ZOANE

(completare
le, se duc")
na, orele
16,15; 18.45;
le 9.30; 11,45, 14, 16.15; 18.30;
20,45 — completare „Calita
te în cantitate industrială", 
Tomis, orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, Volga, orele 
10; 12,30, 15,30; 18; 20.3*’

DUMINICĂ LA NEW YORK
rulează Ia Victoria, orele 10, 
12; 14; 16 15; 18,30; 20.4.5,
Bucegi, orele 9,30; 11,45, 14, 
16,15, 18,30, 20,45, Miorița, 
orele 9,30; 12: 14.45, 16,30 ;
18,45. 21.

MARILYN (cinemascop)
rulează la înfrățirea între po
poare, orele 10; 12; 14 ; 16 ; 
18; 20.

SAMBA
(completare „A cui e vina ?*) 
rulează la Union, orele 10 ; 
12,30; 15,30; 18; 20,30. Flacă
ra. orele 10, 15.30, 18, 20 30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Doină, orele 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30 (pro
gram pentru copii la ora 10), 
Dacia, orele 9,30; 14, conti
nuare. 16,15; 18,30; 20.45, Vi- 
tan, orele 11; 16. 18,15, 20.30.

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează Ia Giulești. orele 10; 
12.30, 15,30; 18; 20.30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la Cultural, orele 
10,30; 15.30; 18; 20.30.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
rulează la Crîngasi, orele 16; 
’8,15; 20,30.

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la Unirea, orele 16; 
18,15; 20,30.

FURTUNĂ 
ASIEI

rulează la
16; 18,15;

JUDEX
rulează la Cosmos, orele 
15,45; 18; 20.15.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Drumul Sării, ore
le 15; 17,30; 20.

DULCEA PASARE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Popular orele 
10,30; 16; 18,15; 20.30.

CARTOUCIIE (cinemascop)
rulează la Arta, orele 10 ; 
12.30; 15,30; 18, 20,30.

CEI MAI FRUMOȘI ANI (ci
nemascop)

rulează la Moșilor, orele 
15,30; 18, 20,30.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „I"
orele

„Vezi rîndunele- 
rulează la Lumi- 
9,30; 11.45; 14;

21, Buzești, ore-

DEASUPRA

Munca, orele 14;
20,30.

I
I
I
I

rulează la Viitorul, 
15,30; 17,45; 20.

BOCCELUȚA
rulează la Floreasca. 
10; 12; 14; 16; 18,15; 
Central, orele 9; 11,30; 
16,30; 19; 21,15.

UNCHIUL MEU
rulează la Rahova, 
15,30; 18; 20.30.

ȘOFERII IADULUI
rulează la Progresul, 
15,30; 18; 20,30.

LALEAUA NEAGRĂ
(completare „Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj") rulează la 
Ura, orele 10,30; 15; 17,45;
20,30.

CĂPITANUL ZERO (cinema
scop)

rulează la Ferentari, orele 16; 
18; 20.30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE

rulează la Cotroceni, orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ? (cine
mascop)

rulează la Pacea, orele 15,30; 
18; 20,30.

ANIMALELE; CAMPIONUL 
rulează la Timpuri Noi, ore
le 10 — 21 în continuare.

orele
20,30,

14 ;

orele

orele

nizeze, de două ori pe săptămână, o 
examinare, de către maiștrii, a fiecărui 
muncitor pentru a vedea în ce măsură 
cunoaște sarcinile tehnologice ale uti
lajului său operației de care răspunde. 
Pe baza acestei examinări să se elabo
reze un ciclu de lecții care să-și propu
nă explicarea practică, pe părți compo
nente, a principalelor procese de func
ționare, exploatare și întreținere a 
utilajelor. Dar cu o condiție: prin faza 
aceasta să treacă, mai înainte, maiștrii. 
Altfel nu vom putea spune că s-a asi
gurat cunoașterea temeinică a utilaje
lor și a tehnologiei“.

Propunerea, căreia i se poate aduce, 
desigur, și alte îmbunătățiri, ar putea 
constitui punctul de plecare în stabilirea 
unei acțiuni sistematice de perfecțio
nare a calificării muncitorilor.

In fabrică lucrează și peste 200 de 
uteciști. Organizația U.T.C. s-a consti
tuit recent. In urma dezbaterilor care 
au avut loc în adunarea de alegeri, a 
propunerilor făcute de tineri, s-a ela
borat un plan de măsuri bogat. în el au 
fost prevăzute și o serie de acțiuni des
tinate stimulării pregătirii profesionale 
a tinerilor : studierea de către tineri a 
literaturii tehnice de specialitate și 
propunerea organizării de către cabi
netul tehnic a unor consultații tehnice 
săptămînale; organizarea unei consfă
tuiri cu toți tinerii din fabrică în care 
să se discute despre necesitatea res
pectării tehnologiei în toate fazele pro
cesului de producție.

— Ați trecut la aplicarea în practică 
a vreuneia din aceste măsuri ?

— Pregătim consfătuirea pentru sfâr
șitul acestei luni — ne spune tovarășul 
Vasile BACĂRIN, secretarul comitetu
lui U.T.C. Trebuia ținută mai de mult 
dar am întîrziat organizarea ei. Alta e 
cauza pentru care n-am inițiat acțiuni 
de studiere a cărții tehnice. în secții 
n-au fost create — deși s-a hotărât a-

cest lucru — biblioteci tehnice volante. 
Nici biblioteca tehnică centrală nu are 
un program bine stabilit. Solicităm 
conducerii fabricii să rezolve această 
problemă pentru a putea antrena ti
nerii la diverse acțiuni de studiere a 
literaturii tehnice de specialitate.

E adevărat, organizația U.T.C. a fa
bricii de ciment e constituită doar de 
aproape 3 luni. Nu avea nimeni pre
tenția să facă totul în acest timp. Sînt 
probleme multe într-o fabrică intrată 
în funcțiune 1 Rău este că organizația 
U.T.C. nu a inițiat și nu a dus pînă la 
capăt aplicarea niciuneia din prevede
rile stabilite în adunarea de alegeri. Și 
atunci s-a discutat foarte mult și des
pre însușirea de către tineri a utilaje
lor și despre educarea lor în spiritul 
respectării disciplinei de producție — 
mai ales că mulți dintre ei, proveniți 
din mediul sătesc, iau contact pentru 
prima oară cu fabrica. Comitetul oră
șenesc U.T.C. Tg. Jiu ar trebui să-i 
acorde un ajutor mai substanțial. 
O altă organizație U.T.C. de pe 
raza orașului — cea a Complexului 
pentru industrializarea lemnului — a 
avut de rezolvat cu cîțiva ani în urmă 
exact aceleași probleme care stau acum 
în fața organizației U.T.C. de la fabrica 
de ciment. Transmiterea experienței or
ganizației U.T.C. de la C.I.L., prin ini
țierea unor schimburi de experiență 
permanente între cele două organizații, 
ar fi de un real folos pentru organizația 
U.T.C. de la fabrica de ciment.

Fabrica de ciment din Tg. Jiu are 
toate condițiile — așa cum s-a arătat în 
plenara comitetului de partid — să-și 
îndeplinească planul pe acest an și să 
înceapă bătălia, odată cu rezolvarea 
problemelor amintite, pentru atingerea 
și depășirea parametrilor prevăzuți în 
proiect înaintea termenelor planificate,



Conferința F.Ä.O.
de a 13-a Conferință ge- 
a F.A.O. (Organizația Na-

Cea 
nerală . „
țiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură), care are loc. 
la Roma, și-a continuat luni lu
crările. Au fost alese cele trei 
comisii principale de lucru. în 
comisia întîi, care va dezbate 
problemele cele mai importante 
ale organizației : situația alimen
tară și agrară în lume, precum 
și planul mondial de dezvoltare 
a agriculturii, a fost ales în una
nimitate ca vicepreședinte, repre
zentantul Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ștefan, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii.

în ședința de dimineață a luat 
cuvîntul cunoscutul economist 
suedez prof. Gunnar Myrdal. 
Vorbitorul s-a referit la necesi
tatea sporirii ajutorului financiar 
și alimentar pentru țările în curs 
de dezvoltare și a unei reforme 
agrare, subliniind că eliberarea 
unor țări de sub dominația colo
nialismului a creat o situația 
mondială total nouă și ea im
pune responsabilități noi din 
partea F.A.O.

Directorul general al F.A.O., 
dr. B. R. Sen, a rostit apoi o 
amplă cuvîntare introductivă la 
discuția generală. Vorbitorul a 
arătat că în analizarea actualei 
situații nu trebuie pornit de la 
soluția ideală, care cere un timp 
foarte îndelungat, ci de la reali
tate, de la condițiile necesare 
pentru dezvoltarea producției a- 
gricole în țările înapoiate încă 
din punct de vedere economic. 
Dr. Sen a precizat că F.A.O. 
pregătește un plan indicativ 
mondial de dezvoltare a agricul
turii, spre a fi prezentat celui 
de al II-lea Congres alimentar 
mondial care va avea loc în 
1968, precum și conferinței 
F.A.O. din 1969.

în ședința de după-amiază, 
conferința a aprobat primirea în 
F.A.O. a trei noi state care 
și-au cucerit independența : 
Zambia, Gambia și Malawi. Au 
luat apoi cuvîntul pe marginea 
raportului prezentat de directo
rul general al F.A.O. șefii dele
gațiilor Japoniei, Braziliei și 
Italiei.

„Repetiție

generală “

p

Acțiuni ale patrioților
sud-vietnamezi

Patriotii sud-vietnamezi au 
lansat în cursul nopții de dumi
nică spre luni noi atacuri asu
pra forțelor militare americano- 
saigoneze.

Agenția France Presse rela
tează că unități ale forțelor pa
triotice au atacat aerodromul mi
litar american de la Soc Trang, 
situat la 150 km stid-est de Sai- 
gon, in delta fluviului Mekong. 
Patrioții au provocat însemnate 
pierderi in oameni și au doborît 
un elicopter. O altă unitate a 
forțelor de eliberare din Vietna
mul de sud a lansat un puternic 
atac asupra trupelor guverna
mentale dislocate la 32 km sud 
de Quang Ngai, in regiunea Da 
Nang. Un purtător de cuvînt al 
forțelor militare americane a de
clarat că trupele guvernamen
tale au cerut întăriri pentru a 
putea face față atacului. Acest 
atac a urmat, unei alte lupte care 
s-a dat în cursul nopții de du
minică spre luni la sud de Da 
Nang, cînd patrioții au provocat 
o serie de pierderi forțelot 
americano-saigoneze aflate acolo.

.Agenția vietnameză de presă, 
citind agenția „Eliberarea“, ara
tă că în perioada de la 5 la 9 
noiembrie, în cursul luptelor din 
regiunea Datkuok (la nord de

Bien Hoa), patrioții sud-vietna
mezi au nimicit complet un ba
talion de parașutiști americani, 
au doborît pa u elicoptere și 
avioane de ce. setare și au cap
turat o mare cantitate de arme 
și alte materiale de război.

In cursul zilei de luni în Viet
namul de sud. au continuat ope
rațiunile militare între forțele 
Frontului național de eliberare 
și trupele americano-saigoneze. 
în primele ore ale zilei, scrie 
agenția France Presse, la numai 
60 de kilometri de Saigon, uni
tăți ale patrioților au reușit să 
pătrundă într-o regiune unde se 
aflau poziții ale trupelor guver
namentale și nu au putut fi res
pinse decît după intervenția 
aviației. In aceeași regiune un 
convoi american a fost surprins 
de focul puternic al partizanilor, 
în provincia Guang Ngai la 540 
kilometri nord-est de Saigon, o 
unitate a patrioților, formată 
din mai multe batalioane, a ata
cat un post al armatei de la 
Saigon. Patrioții au lansat atacuri 
succesive împotriva postului. Un 
alt atac reușit al forțelor Fron
tului Național de Eliberare a 
fost întreprins la 300 km de 
Saigon unde, mai multe elicop
tere americane nu fost avariate.

Demonstrații în Sudan
Agenția Reuter relatează că A- 

dunarea Constituantă a Sudanu
lui a votat luni la a doua citire, 
amendamentul la constituție care 
împuternicește guvernul condus 
de Mohammed Mahgoub să in
terzică Partidul Comunist din 
Sudan. Se menționează că o serie 
de personalități marcante dîn 
Partidul national-unionist, care 
face parte din coaliția guverna
mentală, alături de partidul 
UMMA, au votat împotrivă.

Amendamentul urmează să fie

supus Adunării Constituante la 
cea de-a treia și, ultima citire.

împotriva încercărilor forțelor 
de dreapta de a obține interzi
cerea Partidului Comunist din 
Sudan, aproximativ 70 000 de 
persoane au participat la o de
monstrație de protest.

Demonstrația, apreciată de 
agenția Reuter ca una din cele 
mai mari din ultimii ani, a fost 
organizată de Comitetul pentru 
apărarea libertăților democratice, 
care reunește peste 35 de orga
nizații profesionale și democra
tice din Sudan.

e DUMINICĂ s-a deschis la Acapulco (Mexic) 
cel de-al 8-lea festival al filmelor premiate la alte 
festivaluri cinematografice internaționale. La acest 
festival vor fi prezentate un număr de 24 de filme 
și 10 scurt metraje, printre care : „Război și pace" 
(U.R.S.S.), „Olimpiada de la Tokio" (Japonia), ,,Ca- 
sanova 70“ (Italia), „Șpilul" (Anglia), „Alphaville" 
(Franța). Din Republica Socialistă România 
participă o delegație de cineaști condusă de regizo
rul Liviu Ciulei. La festival va fi prezentat filmul 
românesc „Pădurea spînzuraților".

• TRADIȚIONALUL premiu „Goncourt" care este 
acordat la începutul iernii în capitala Franței de 
către Academia Goncourt, din componenta căreia 
iac parte zece scriitori și critici literari francezi, 
a fost acordat anul acesta prof. Jacques Borel pen
tru romanul „L'Adoration" (Adorația). Laureatul 
Jacques Borel, care a obținut acest premiu pentru 
primul său roman, colaborează, de asemenea, la re
vistele „Europe" și „Cahiers du sud".

• GREVA în sprijinul revendicărilor cu privire 
la majorarea salariilor învățătorilor din școlile ele
mentare chiliene a intrat în cea de-a trei zi, cuprin- 
zind 85 la sută din numărul învățătorilor. In semn 
de solidaritate cu aceștia, au declarat o grevă de 
24 de ore și funcționarii și profesorii de la Uni
versitatea tehnică din Santiago de Chile.

japono—sud-coreean
kio împotriva tratatului

JAPONIA. — Demonstra-

R. P. MONGOLĂ. — Clă-

direa Universității de
stat din Ulan Bator

(ie a studenților din To-

Reuniunea

parlamentului grec
Minutul

ratificării

îmmre de Io villini de stat 

in Hepubliea Dominicană
Agențiile de presă 

relevă că elemente 
disidente ale foste
lor trupe de la baza 
San Isidro, rămase 
credincioase genera
lului expulzat Wes- 
sin y Wessin, au 
dezlănțuit un val 
de teroare atît în 
capitală, cît și în 
alte localități din 
țară.

O încercare de lo
vitură de stat a fost 
lichidată în localita
tea Tamboril, situată 
în apropiere de San-

tiago, al doilea oraș 
ca mărime din Repu
blica Dominicană. In 
cursul dimineții, un 
grup înarmat a ocu
pat postul de radio 
din localitate, anun- 
țînd formarea unui 
guvern, și proclama
rea liderului de 
dreapta Elcibiares Es
pinosa ca președinte 
al țării. Unități ale 
armatei dominicane 
au reușit să reocupe 
postul de radio, ares
tând cîteva zeci de 
persoane.

Plecarea lui Tsirimokos 
la New York

Ministrul de externe al Greciei, 
Ilias Tsirimokos, a plecat luni 
pe calea aerului la New York, 
pentru a participa la lucrările A- 
dunării Generale a O.N.U. în pro
blema cipriotă.

După cum se știe, Tsirimokos 
a făcut săptămîna trecută o vi
zită oficială . la Nicosia unde a 
avut consultări cu președintele 
Makarios și alte oficialități în 
problema cipriotă, în timpul că
rora între cele două . părți „s-a 
stabilit o totală identitate de ve
deri“. Ulterior, la Atena s-a anun
țat că reprezentanții guvernului 
grec la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U. vor sprijini poporul 
cipriot pentru ca acesta să-și ho
tărască liber viitorul.

Luni seara parlamentul grec 
s-a reunit din nou pentru a com
pleta prezidiul actualei sesiuni. 
Deocamdată, se discută pe margi
nea unor probleme procedurale, 
care totuși provoacă controverse 
între deputății guvernamentali și 
opoziția Uniunii de centru.

Pentru prima dată de la ve
nirea la putere a administrației 
Stephanopoulos, toate partidele 
s-au declarat în principiu de a- 
cord cu acțiunile guvernului în 
legătură cu lichidarea controver
sei dintre stat și biserică. Proiec
tul de lege prevede numirea de 
către guvern a unui nou sinod și 
anularea alegerilor făcute de a- 
dunarea mitropoliților, aplicarea 
unui strict control veniturilor 
bisericilor etc. Sc relevă că aces
ta va fi primul proiect de lege 
pe care parlamentul urmează să-l 
voteze.

Printre problemele care urmea
ză a fi discutate apoi se află : 
bugetul pe anul 1966, proiectul 
de lege guvernamental privitor 
la schimbarea sistemului electo
ral, proiectul de lege pentru abo
lirea măsurilor excepționale etc. 
Asupra acestor probleme încă nu 
s-a ajuns la un punct de vedere 
comun între guvern și partidele 
de dreapta care-1 sprijină. Schim
barea sistemului electoral actual 
constituie pentru partidul de 
dreapta E.R.E. o armă cu două 
tăișuri, fapt care determină con
ducerea acestui partid să ezite 
în legătură cu utilitatea adoptării 
unei astfel de măsuri. In ce pri
vește bugetul, care potrivit pre
sei ateniene va prevedea cu si
guranță o sporire a cheltuielilor 
militare, va provoca în parlament 
noi dispute. In orice caz guver
nul nu va da înapoi îritrucît 
S.U.A. a promis Greciei un ajutor 
financiar în valoare de 50 milioa
ne de dolari, precum și echipa
ment militar.

Referindu-se la lucrările parla
mentului, liderul partidului Uni
unea de centru Papandreu a de
clarat în cadrul unui interviu a- 
cordat ziarului „Anendotos" 
sesiunea actuală va constitui

că 
___  ____ „__ ______  o 
grea încercare pentru administra
ția Stephanopoulos și a cerut or
ganizarea imediată a alegerilor de 
către un guvern de serviciu care 
să se bucure de încrederea tutu
ror partidelor reprezentate 
parlament.

în

e STUDENȚII de la Universitatea din Madrid an 
declanșat din nou acțiuni împotriva amestecului 
fățiș al autorităților franchiste în viata universită
ții. Ei protestează, între altele, împotriva faptului 
că autoritățile au preluat recent localurile orga
nizațiilor studențești progresiste și le-au pus Ia 
dispoziția acelor organizații studențești care cola
borează cu guvernul și sprijină acțiunile acestuia în 
universitate.

REPUBLICA DOMINICANĂ. — Trupe americane incercind să oprească o manitestație 
la Santo Domingo

• DUPĂ cum transmite agenția M.T.I., delegația 
de partid și guvernamentală poloneză, condusă de 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniș
tri ăl R.P. Polone, care a întreprins o vizită oficia
lă în R.S.F. Iugoslavia, s-a oprit citeva ore la Bu
dapesta, in drum spre patrie. Oaspeții au făcut un 
schimb de păreri cu J. Radar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., G. Kallai, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc, și alți conducători 
de partid și de stat ai R.P. Ungare.

• ,O DIVERGENȚA de păreri între regizorul 
Franco Zeifirelli și criticii teatrali din Roma în le
gătură cu punerea în scenă a piesei „Romeo și Ju- 
Iieta", i-a determinat pe aceștia să boicoteze pro- 
ductile sale. Zeifirelli aperciase ca injurioși unii 
termeni folosiți în cronicile apărute în ziare. In
tr-o declarație comună, criticii au anunțat că în tot 
cursul sezonului actual ei nu vor mai face nici un 
fel de aprecieri la producțiile lui Zeifirelli. Prima 
„victimă" a boicotului a iost premiera piesei „Lu
poaica", de Verga, avînd pe Anna Magnani in rolul 
principal. Cotidianele din Roma nu au publicat nici 
un rind referitor Ia această piesă.

„Mai puțin de un mi
nut a durat o acțiune 
care va avea, probabil, 
consecințe serioase în 
viața politică a Japoniei“ 
>— relatau agențiile de 
presă, referindu-se la. 
strecurarea prin parla
ment a tratatului cu Co
reea de sud.

Izbutind să obțină ra
tificarea înțelegerii pri
vind „normalizarea" re
lațiilor japono ■—■ sud- 
coreene, partidul de gu- 
vernămînt liberal-demo
crat a declanșat o criză 
politică al cărei final 
nu este previzibil. Par
tidul socialist și alte 
partide din opoziție, du
pă ce au încercat să 
Împiedice ratificarea tra
tatului, nu au participat 
la vot, declarînd ulte
rior că vor acționa pen
tru dizolvarea Camerei 
inferioare a parlamentu
lui, pentru schimbarea 
actualului cabinet japo
nez. Aceste partide au 
hotărît să boicoteze ac
tuala sesiune a Camerei 
inferioare, refuzînd să 
participe în continuare 
la examinarea și adop
tarea unor proiecte de 
lege importante. In a- 
cest fel, activitatea par
lamentară a fost practic 
paralizată.

Este cunoscut faptul 
că semnarea tratatului 
japono — sud-coreean a 
provocat nesflrșite pro
teste ale opiniei publice 
japoneze. Sute de mii 
de demonstranți, purtind 
pe cap „hachimaki" 
(benzile pe care sînt 
înscrise revendicările), 
continuă să apară zil
nic pe străzi, scandlnd 
lozinci împotriva trata
tului încheiat cu Se
ulul.

Tratatul cu Seulul

este socotit de opinia 
publică japoneză ca un 
act politic contrar inte
reselor tării. Firește, 
monopolurile japoneze 
vor obține beneficii din 
penetrația lor pe piața 
sud-coreeană. Dar oa
menii simpli din Japo
nia examinează cu în
grijorare urmările aces
tui tratat inspirat in 
mare măsură de Was
hington. Statele Unite 
trec asupra Japoniei cel 
puțin o parte din chel
tuielile efectuate pentru 
menținerea ia putere a 
regimului lui Pak Cijan 
Hi. Dar nu numai as
pectele de ordin econo
mic par a ii mobilul tra
tatului. încheierea tra
tatului — nota JEUNE 
AFR1QUE — vizează 
crearea „unei alianțe 
militare reacționare ca
re ar include Japonia, 
Coreea de sud, Taiva- 
nul și eventual Filipine- 
le". După aprecierile 
ziarului japonez YOM1- 
URI, parafarea tratatu
lui japono — sud-core
ean ar ii impulsionat 
crearea noului bloc mi
litar N.E.A.T.O. (denu
mit simbolic „planul ce
lor trei sägefi“) „cu vi
teza supraexpresului noii 
linii ferate Tokaido". 
Este cert că apariția ți
nui nou bloc militar in 
această regiune poate 
aduce grave prejudicii 
pentru pacea în această 
parte a lumii.

Observatorii din To
kio urmăresc cu atenție 
desfășurarea evenimen
telor pe arena politică 
japoneză. „Minutul ra
tificării’ nu va fi lipsit 
de urmări...

IOAN TIMOFTE

împotriva Partidu
lui Comunist din 
S.U.A. a iost iarăși 
pronunțată o sentin
ță care nesocotește 
adevărul și drepta
tea. Curtea cu juri 
din districtul Colum
bia a reținut 23 „ca
pete de acuzare“ și. 
potrivit legii Mc Ca- 
rran, partidul a fost 
condamnat la o a- 
mendă în valoare 
de 230 000 dolari 
(10 000 dolari pen
tru fiecare cap de 
acuzare).

e i se impută Par
tidului Comunist ? 
Că refuzînd să se 
conformeze preve
derilor unei legi an- 

’ tidemocratice, care 
contravine înseși 
principiilor funda
mentale. ale consti-

tuției americane, nu și-a înregis
trat membrii ca „agenti ai unei 
puteri străine", nu și-a declarat 
resursele 1 financiare, nu a depus 
lista organelor ,și publicațiilor. de 
partid etc. Sentința aceasta ree
ditează uri verdict din 1962 pe 
care Curtea de apel l-a anulat. 
Decizia juraților stîmește mirare 
deoarece abia în urmă cu citeva 
zile, cel mai înalt for al justiției 
americane —” Curtea Supre
mă a S.U.A. — a calificat 
drept neconstituțională o preve
dere a legii McCarran —■ cea 
care îi obligă pe comuniști să se 
înscrie ca „agenți ai unei puteri 
străine". Instanța supremă consi
dera că îndeplinirea acestei pre
vederi ar viola principiul consti- 
trițional potrivit căruia „nimeni 
nu poate fi obligat să depună 
împotriva să".

Desfășurarea înscenării judici
are împotriva Partidului Comu
nist a dezvăluit clar intenția ce
lor ce au organizat-o de a ne
socoti adevărul și de a lichida 
detașamentul înaintat al clasei 
muncitoare din S.U.A.
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rincipalul rezultat al întrevederilor 
pe care ministrul de externe vest- 
german le-a avut la Londra este, 
pare-se, o înțelegere cu privire la 
consultări mai frecvente între Lon
dra și Bonn. Șeful diplomației 
Bonn-ului a avut grijă să releve că 
între R. F. Germană și Anglia nu 
se pune problema să se semneze un

tratat asemănător celui franco-vest-gennan. Mulți 
observatori din capitala franceză au remarcat însă 
că jocul dezmințirilor și „punerilor la punct" în 
chestiunea unei eventuale apropieri anglo-vest- 
germane este „mai de grabă de natură să măreas
că decît să diminueze suspiciunile franceze“ 
(„FRANCE PRESSE). Prin hotărârea de a face 
mai frecvente întrevederile la nivel ministerial 
între Bonn și Londra opiniază „Combat", Schrodei 
„a deschis poarta unui bilateralism care nu va fi 
instituționalizat, dar care ia „prieteniei speciale" 
franco-vest-germane caracterul său strîns".

Supozițiile privind tendințele diplomației vest- 
germane de a folosi o apropiere de Londra ca 
un mijloc de presiune asupra Parisului nu pot fi, 
desigur, excluse. Ele trebuie încadrate însă, în 
contextul mai larg al manevrelor Bonn-ului pen
tru folosirea actualei conjucturi inter-occidentale, 
în scopul promovării mobilurilor sale specifice. 
„Cu puțin înaintea tradiționalei întruniri de la 
Paris a Consiliului ministerial al N.A.T.O — 
scrie LE MONDE — întrunirea în cursul căreia 
va fi examinat proiectul ministrului american al 
apărării de creare a unui comitet special de opt 
sau nouă miniștri ai apărării — în pofida- refu
zului Franței de a participa — S.U.A. au lansat 
marea lor contraofensivă. Scopul Statelor Unite, 
pe care nici nu se străduiesc să-l ascundă, este 
să formeze un front militar și politic al N.A.T.O. 
bazîndu-se pe Anglia, R. F. Germană și Italia". 
în asemenea împrejurări, sesizînd încercările Sta
telor Unite de a-și restabili controlul deținut odi
nioară în N.A.T.O. și hegemonia absolută în Oc
cident, Bonnul încearcă să fructifice — bineîn
țeles în interesul sporirii propriei influențe — 
valoarea pe care o reprezintă ca partener într-un 
eventual complex militar-politic fără Franța ; di
plomația vest-germană nu neglijează să mențină 
posibilitatea unei „revalorificări" a tratatului 
special franco-vest-german, ca un mijloc de a 
atrage atenția Statelor Unite că există o alterna
tivă în cazul cînd n-ar căpăta satisfacție la 
Washington. Situație care l-a determinat pe 
James Reston să noteze în NEW YORK TIMES 
că „Schroder pare a fi tentat, mai mult oa ori- 
cînd, să joace pe două tablouri".

Dacă există neclarități în legătură cu numă- 
pe care joacă diplomația vest- 
- ----- — -----.......o concrete

ml de „tablouri“ pe care joacă diplorm 
germană, în schimb unul din mobilurile 
ale acestui joc este bine cunoscut: revendicarea 
accesului la armele nucleare. Unul din principa
lele țeluri ale vizitei lui Schroder la Londra a 
fost de „a sonda terenul britanic pentru a-și da 
scama care e calea cea mai potrivită pe care 
Germania (occidentală) să poată ajunge la bu
tonul nuclear“ (SCOTSMAN). Așa cum s-a pre
văzut, ministrul de externe britanic a reafirmat 
părerea guvernului său că „cea mai bună soluțio
nare“ a problemei ar fi de a se lua ca punct de 
plecare vechiul proiect englez al forțelor nucle
are atlantice. Desigur, în1 capitala britanică, 
Schroder nici nu putea să conteze pe o raliere 
oficioasă a Angliei la pretențiile nucleare vest- 
germane. La Londra există suficienți factori de 
natură politică pledînd împotriva unor formule 
care ar întări influența vest-germană în N.A.T.O. 
E sensibilă ostilitatea, nu numai pe planul opi
niei publice ci chiar și în cercurile politice, față 
de perspectiva unei Germanii occidentale avînd 
acces la arma nucleară. In ce privește 
prudența unuia dintre cei doi interlocutori —- mi
nistrul de externe vest-german — mulți observa
tori sînt tentați s-o pună mai mult în legătură cu 
tendința Bonnului de a nu se angaja nici pentru 
proiectul britanic, nici pentru cel american ci de 
a acționa pentru o formulă și mai „operativă" 
(eventual de a forța o înțelegere nucleară bilate
rală americano-—vest-germană).

In capitala vest-germană contactele lui Schro
der la Londra, urmînd celor de la Paris, sînt ca
racterizate ca „o repetiție generală" înaintea 
unor acțiuni mai importante pentru diplomația 
R.F.G.

Conferința de la Paris a miniștrilor apărării ai 
zece țări din N.A.T.O. (27 noiembrie), vizita 
cancelarului Erhard în S.U.A. (3-4 decembrie) și 
întrunirea Consiliului ministerial N.A.T.O. (16-1.8 
decembrie) vor clarifica, probabil, mai bine unele 
aspecte ale politicii Bonnului în contextul actua
lei controverse nucleare inter-occidentale, al lup
tei pentru influența din N.A.T.O.

EM. RUCĂR

„Comuniștii din S.U.A. — a 
declarat Gus Hali, unul din lide
rii Partidului Comunist — au re
fuzat să se înregistreze pe baza 
faimoasei legi McCarran, nu pen
tru că ar fi dorit să-și ascundă 
programul politic, concepțiile fi
lozofice sau apartenența la Parti
dul Comunist. Realitatea este că 
legea McCarran cuprinde o cursă: 
ea pretinde comuniștilor să jure 
și să-și pună semnătura pe o 
minciună, o mare minciună, și a- 
nume că ei ar face parte dintr-un 
complot comunist mondial. Nu 
am participat niciodată la nici un

0 sentința 
nedreapta
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ÎMPOTRIVA 
P.C. DIN S.U.A.

complot mondial sau de altă na
tură".

„Comuniștii S.U.A., a arătat 
Gus Hali, intenționează să con
voace un congres național al par
tidului. Intenționăm, de aseme
nea, să dăm publicității progra
mul politic al partidului, și ast
fel cetățenii americani vor putea 
cunoaște poziția noastră în pro
blemele importante de care se 
lovește poporul nostru".

Procesul împotriva P.C. din 
S.U.A. se înscrie printre acțiuni
le acelor forțe care vor să reînvie 
mccarthysmul și să se răfuiască 
cu toate forțele democratice din 
țară. Intr-un moment în care 
creȘte împotrivirea unor pături 
largi ale poporului american — 
Și; îndeosebi a tineretului — față

de o politică aventurieră, cînd 
S.U.A. se angajează în războiul 
fără șanse de reușită din Vietna
mul de sud, autoritățile de la 
Washington încearcă să înăbușe 
glasul tot mai puternic al celor 
ce critică orientarea antipopulară 
a guvernului. Nesfîrșitelor coloa
ne de demonstranți care cer pace, 
dreptate, egalitate între rase, ofi
cialitățile le răspund prin inten
sificarea represiunilor antidemo
cratice. Procesul împotriva P.C. 
din S.U.A. este socotit ca un a- 
vertisment dat tuturor acelora 
care înfruntă politica oficială și 
o condamnă. Legea McCarran a- 
tentează la drepturile tuturor ce
tățenilor, înseamnă lichidarea li
bertății cuvântului și a asocierii. 
Astăzi se găsesc în fața tribuna
lului comuniștii. Dar chiar Edgar 
Hoover, conducătorul F.B.I., a 
mărturisit că faimoasa „lege" ar 
putea fi aplicată împotriva a 
încă 200 de organizații din S.U.A.

Comuniștii din S.U.A. continuă 
curajos lupta pentru drepturile 
lor politice, pentru dreptul orică
rui american de a-și exprima des
chis opiniile politice. Partidul a 
anunțat că va face recurs împo
triva sentinței nedrepte la o in
stanță superioară. Cererile sale 
bazate pe legile în vigoare gă
sesc sprijinul acelor americani 
cinstiți — mereu mai mulți — 
care cer să se pună capăt pri
goanei anticomuniste și să se a- 
broge legea McCarran. In acest 
sens s-au pronunțat numeroase 
personalități de renume printre 
care 70 profesori și conferențiari 
universitari, 30 juriști, scriitori, 
artiști, 90 clerici și numeroși ac
tiviști sindicali.

Lupta comuniștilor americani 
se bucură de simpatia forțelor 
progresiste de pretutindeni. Ge
nerația tînără a patriei noastre, 
împreună cu întregul popor, își 
exprimă solidaritatea cu cauza 
dreaptă a comuniștilor din S.U.A. 
și cere cu hotărîre să se pună ca
păt represiunilor antidemocratice 
din Statele Unite ale Americiu

M. RAMURĂ


