
Plena
C.C. al U.T.C

Conrocarea Congresului
Uniunii Tineretului Comunist

la 21 martie 1966
a.c. a avut La primul punct al ordinei de zi au 

fost dezbătute problemele privind mun
ca organelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru creșterea rîndurilor Uniunii Ti
neretului Comunist și'măsurile ce tre
buie luate pentru preschimbarea docu
mentelor U.T.C.

în încheierea dezbaterilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Alexandru Drăghici.

La punctul doi al ordinei de zi, Ple
nara a adoptat unele măsuri organiza
torice. A fost eliberat din funcția de 
membru al Biroului și secretar al C.C. 
al U.T.C. tovarășul Ștefan Bîrlea, în le
gătură cu trecerea sa în muncă de 
partid. Plenara a ales pe tovarășul Ion 
Popescu ca membru al Biroului și secre
tar al C.C. al U.T.C.

la data de 21 martie 1966, a 
Comunist cu următoarea or-

In ziua de 24 noiembrie
loc Plenara C. C. al U.T.C. la care au 
participat membrii și membrii supleanți 

'.,ai C.C. al U.T.C., membrii Comisiei Cen
trale de Revizie, primii secretari ai co
mitetelor regionale ale U.T.C., șefii și 
adjuncții șefilor de secții de la C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C., redac
tori șefi ai publicațiilor de tineret și 
copii.

La plenară a luat Parte tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, secretar al C.C. al 
P.C.R., și tovarășul Petre Lupu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Plenara a hotărît convocarea 
Congresului Uniunii Tineretului 
dine de zi:

- 1. Raportul Comitetului Central al U.T.C. cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist în perioada dintre Congresul al III-lea și al IV-lea 
al U.T.C. și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist pe baza ho
tărârilor celui de-al IX-lea Con greș al Partidului Comunist Român. Ra
portor : tovarășul Petru Enache, prim secretar al C.C. al U.T.C.;

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a Uniunii Tineretului Comunist. 
Raportor : tovarășa Maria Apostol, președinte al Comisiei Centrale de

Revizie a U.T.C.;
3. Raportul cu privire la modificările aduse Statutului Uniunii Tineretu

lui Comunist. Raportor : tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C.

4. Alegerea Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și a Co
misiei Centrale de Revizie a Uniu nii Tineretului Comunist.

In vederea alegerii delegaților pentru Congres, Plenara a stabilit norma 
de reprezentare de 1 delegat la 1100 membri ai U.T.C.. luîndu-se ca bază 
efectivul Uniunii Tineretului Comunist la data de 1 ianuarie 1966.

Pe magistralele luminii

TELEGRAMA
Tovarășului A. I. MIKOIAN, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA

Stimate tovarășe Anastas Ivanovici Mikoian,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România vă transmit dumneavoastră, 
unul din conducătorii încercați ai Uniunii Sovietice, militant de sea
mă al P.C.U.S. și al statului sovietic, cele mai călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima viață îndelungată, multă sănătate și noi 
succese în activitatea dumneavoastră, consacrată construirii comunis
mului îrr Uniunea Sovietică, cauzei socialismului șl păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN 
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA
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Proletari din toate
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O rundă... în criză de 
timp
Oțelul și majoritatea 
laburistă

științifice 
peste ho-

La centrul școlar ,,7 Noiembrie din Sibiu loto- 
reporterul a fost oaspetele elevilor din anul 
II F al școlii proiesionale. Obiectivul foto- 
grafic a surprins un aspect din timpul orei de 

fizică

E pur si muove !“
(Marile descoperiri) 
Sport

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Ședința
Consiliului de Stat

In ziua de 24 noiembrie 
a. c., s-a ținut la Palatul Re
publicii, ședința Consiliului 
de Stat.

Au luat parte tovarășii: 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, Constan
ța Crăciun, Mihai Gere, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Ștat, 
Petre Borilă, Antön Breiten
hofer, Ion Cosma, Constantin 
Daicoviciu, Vasile Daju, Con
stantin Drăgan, Athanase 
Joja, Ion Popescu-Puțuri,

După mai multe experimen
tări făcute în schelele petro
liere cu noua instalație electri
că de foraj „E-75“ la Uzinele 
„1 Mai" din Ploiești, au început 
pregătiri pentru fabricarea în 
serie. Proiectată de Institutul 
de1 cercetări și proiectări elec
trice din București, noua insta
lație — prima de acest fel din 
țară — este destinată săpării 
sondelor de țiței și gaze plnd 
la 2 200 metri adincime, avind

In pag. a Il-a :

Ecouri la articole pu
blicate de „Scînteia 
tineretului“ 
Prezențe 
românești 
tare 
„Răzvan 
(cronică dramatică)

Crisțofor Simionescu, Gheor
ghe Stoica, Ludovic Takacs, 
Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, 
membri.

Consiliul a adoptat decrete 
și hotărîri privind diverse do
menii ale activității de stat și 
obștești.

Â fost examinat modul de 
soluționare a . cererilor și sesi
zărilor oamenilor muncii, 
primite la Consiliul de Stat, 
luîndu-se măsurile corespun
zătoare.

Consiliul a rezolvat apoi lu
crările curente.

ca
lucru (la cîrlig) 
Spre
de foraj termic, 
care îl înlocuiește, instalația e- 
lectrică prezintă însemnate a- 
vantaje. Este prevăzută cu mo
toare electrice de mare putere, 
ușor transportabile, poate efec
tua lucrări de foraj intr-un 
timp de aproape trei ori mai 
scurt și oferă mai multă sigu
ranță in exploatare.

sarcină normală de
75 de tone, 

deosebire de agregatul
2 DH-75 pe

APEL LA EXPERIENȚA
HUNEDOAREI

— Alo, centrala, dați-mi furna
lul nr. 1... La ce oră ați destu
pat ?... Cît ați dat ? 80 tone ? 
Grăbiți trimiterea fontei. E 
timpul s-o introducem și în cup
torul nr. 4.

După o convorbire cu labora
torul, la fel de lapidară, maistrul 
Mihail Lupșan, șef de schimb la 
oțelăria Martin de la Reșița, șî-a 
notat ceva în raportul zilnic de 
producție, apoi se adresă celor 
prezenți în cabinele de pe plat
forma cuptoarelor.

— Luați măsuri ca fonta să fie 
introdusă imediat, mai întîi în 
cuptorul 3 și apoi în 4. Furnaliș- 
tii ne ajută și azi.

Prindem un moment de răgaz 
și-i solicităm tovarășului Lupșan 
să ne vorbească despre realizări
le oțelarilor. Notăm : 17 192 tone 
de oțel date peste plan, peste 600 
de șarje rapide, mai.bine de 5 
milioane lei economii suplimen
tare.

La flacăra dogoritoare a cup
toarelor, în luptă cu timpul, pen
tru mai mult oțel, am cunoscut 
o parte din oțelarii Reșiței care 
plămădesc metalul dur. Aici, la 
temperaturi de ordinul sutelor 
de grade, oamenii împrumută 
parcă ceva din duritatea oțelului. 
In întrecerea socialistă, al cărui

obiectiv central îl constitui« „pa
triei mai mult oțel și de bună 
calitate“, fiecare oră se măsoară 
în tone de metal incandescent.

Iosif Boghi, prim topitor, deși

— Care a fost cea mai rapidă 
șarjă elaborată anul acesta 7

— Cea dată acum cîteva zile 
de oțelarii prim topitorului Flo- 
rea Bălan, de la cuptorul nr. 3 :

• Șarje rapide-tone

de oțel peste pian

• De unde provin

economiile

are numai 25 de ani, este socotit 
unul din „așii“ șarjelor rapide. 
Anul acesta, împreună cu echi
pa pe care o conduce, la cupto
rul nr. 1 a reușit să elaboreze a- 
proape 70 de asemenea șarje. A- 
proximativ aceleași rezultate au 
obținut și prim topitorii Vasile 
Mocea, Tudor Moraran, Adam 
Jemanaru și alții, realizatorii ce
lor peste 600 de șarje rapide, de 
care amintea șeful de schimb 
Mihail Lupșan.

5,50 ore față de media de 8 ore 
realizată pe întreaga secție.

Scurtarea duratei de elaborare 
a șarjelor este numai una din 
căile pe care oțelarii reșițeni au 
folosit-o pentru sporirea cantită
ții de oțel elaborat. Din grafi
ce rezultă și o altă realizare de
osebit de importantă : reducerea 
timpului de staționare afectat re
parațiilor la cald cu 16 la sută, 
comparativ cu cel înregistrat în

anul 1964. Cînd în urmă cu a- 
proape doi ani, oțelarii hunedo- 
reni încercau pentru prima dată 
în țară o metodă nouă — suda
rea rapidă a vetrelor în straturi 
superficiale — confrații lor reși- 
țeni nu au stat prea mult în 
cumpănă și au început să o apli
ce și ei. Astăzi se poate vorbi 
chiar și de un specialist al Re- 
șiței în persoana tînărului mais
tru Ion Bălan, neîntrecut aici în 
reparațiile la cald. „Procedeul 
este deosebit de eficace. O com
parație între el și cel socotit pînă 
mai ieri clasic — ne .spune tova
rășul Bălan, arată că timpul de 
execuție a sudării unei vetre du
rează acum în jur de 4 ore, față 
de 16 cîte erau necesare înainte. 
Se cîștigă deci 12 ore, timp în 
care noi putem să realizăm, în 
cazul șarjelor rapide, chiar două 
încărcări la cuptoare. Și cum a- 
ceastă operație se face din două 
în 
un
că 
pe
sute de tone de oțel în plus“.

două săptămîni, cît durează 
ciclu de funcționare, înseamnă 
de la fiecare cuptor, numai 
această bază, obținem anual

VASILE DINULESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Oamenii muncii din întreprinderile industriale 

și unitățile economice ale regiunii Maramureș au 
obținut în anii șesenalului remarcabile succese în 
întrecerea socialistă. Pînă acum, 11 colective de 
muncă au raportat îndeplinirea sarcinilor prevă
zute pentru planul șesenal. Astfel, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din industria orașului Satu 
Mare au dat peste sarcinile de plan — în pe
rioada amintită — o producție marfă a cărei va
loare se cifrează la peste 925 000 000 lei. Succesul 
se datorește în bună măsură creșterii productivi
tății muncii, ca urmare a aplicării în producție 
a unor noi metode de muncă, de extindere și mo
dernizare a uzinelor și fabricilor.

De menționat că în prezent industria orașului 
Satu Mare realizează întreaga producție a anului 
1938 în mai puțin de o săptămînă.

Și în orașul Baia Mare, tot mai multe unități 
industriale raportează cu mîndrie îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual. Ieri metalur- 
giștii de la Uzina „1 Mai“ au vestit îndeplinirea 
sarcinilor de producție stabilite pentru șesenal. 
Acest harnic colectiv de muncă a dat ț 
— în această perioadă — o producție 
la peste 54 milioane lei. Producția anului 1959 
fiind realizată în prezent în numai 7 luni. Sporul 
de producție se datorește creșterii productivității 
instalațiilor și agregatelor. Astfel, indicii de uti
lizare a cuptoarelor de convertizoare au cres
cut cu 72 la sută, iar cei de la instalația de 
aglomerare cu 16 Ia sută. Este important de a- 
mintit că la acest agregat s-au atins încă de pe 
acum indicii de utilizare prevăzuți pentru pri
mele luni ale anului viitor.
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„Unirea"-Tg. Jiu. Miercuri au raportat îndepli
nirea planului anual și constructorii de pe șantie- 

Irul Fabricii de ciment Bîrsești-Tg. Jiu. Eveni
mentul a fost consemnat de terminarea lucrărilor 
de glisare la silozul de făină și cel de ciment.
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Cu planul anual !

îndeplinit i
BAIA MARE I<lc la coteapondenlul nostru). I
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mele luni ale anului

• Printre primele
GIUNEA OLTENIA ___ ,___ ________
planului anual, se numără Uzinele mecanico de 
la Tr. Severin și Fabrica de produse refractare

unitati industriale din RE- 
care anunță îndeplinirea

• Zilele acestea au anunțat îndeplinirea sar- 
| cinilor de plan pe șesenal și forestierii REGIU

NII ARGEȘ. Patrimoniul silvic al acestei regiuni 
a fost refăcut și îmbogățit în această perioadă cu 

| 42 810 hectare, ceea ce înseamnă o depășire a 
prevederilor cu 110 hectare. Silvicultorii s-au 
orientat în această acțiune îndeosebi spre îm
păduririle cu speciile cele mai valoroase și care 
cresc repede. Ca urmare, ponderea împădurilor 
cu rășinoase a crescut de Ia 51 Ia sută în 1961 
la 68 la sută în acest an. Un accent deosebit 
s-a pus pe valorificarea terenurilor degradate, in
accesibile agriculturii, care sînt acum acoperite 
cu păduri tinere, în plină dezvoltare.

Foto :
N. STELOR1 AN

Vedere panora
mică . a noilor 
blocuri de lo
cuințe din car
tierul Țiglina II

(Agerpres)

TELEGRAME
Excelentei Sale Domnului CHARLES de GAVLLE 

Președintele Republicii Franceze

TÌWIIL CHIMIST $1 CERUTELE PREGĂTIRII LUI PROFESIONALE
Ceea ce a caracterizat con

ferința organizației orășenești 
U.T.C. „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ a fost pronunțatul său 
caracter de lucru. Evident că 
la aceasta a contribuit în bu
nă măsură și faptul că darea 
de seamă, analizînd activita
tea pe ultimii doi ani, a reușit 
să ridice în fața participanți- 
lor la conferință tocmai acele 
probleme deosebit de impor

tante pentru viața și activita
tea organizațiilor U.T.C.

Una din probleme care au 
ocupat în conferință un loc 
central a fost munca orga
nizațiilor U.T.C.-pentru crește
rea interesului tinerilor față 
de ridicarea nivelului profe
sional.

Practica a dovedit cît de util 
este ca tinerii să știe cu pre
cizia sarcinile ce le revin, răs-

punderea concretă pe. care o fectuează în ansamblul pro- 
au la locul lor de muncă, să ' ducției întreprinderii. Tocmai

însemnări de la conferința organizației orășenești

Gheorghe Gheorghiu-Dej a U.T.C.

fie conștient! de importanța 
pe care o are postul pe care 
îl ocupă, operația pe care o e-

unor astfel de cerințe au răs
puns întîlnirile organizate 
între tineret si tovarășii din

conducerea unor întreprinderi 
cum sînt Combinatul de cau
ciuc sintetic, Combinatul chi
mic Borzești etc., adunările 
generale în care s-a analizat 
contribuția tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan, 
creșterea calității produselor, 
respectarea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă 
etc. în conferință a fost, de 
asemenea, apreciată inițiativa

organizațiilor U.T.C. din Com
binatul chimic Borzești, Com
plexul de șantiere și altele ca
re în colaborare cu comitetele 
sindicale, au organizat intere
sante schimburi de experiență 
și demonstrații practice pentru 
ca metodele noi, avansate, să 
devină un bun al tuturor.

P. ISPAS

(Continuate In pagina a ll-a)

PARIS
Cu.prilriul.<«lei de-a. 75-a. aniversări a Excelenței - Voastre îmi face 

o deosebită plăcere să vă adresez cele mai bune urări de sănătate, 
viată lungă și fericire personală.

Permiteți-mi să-mi exprim cu acest prilej încrederea în dezvoltarea 
, continuă » relațiilor de prietenie dintre România și Franța.

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

Domnului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Amabilul mesaj ce mi-a fost adresat de Excelența Voastră cu pri
lejul aniversării mele, mi-a făcut o deosebită plăcere și mulțumesc 

1 Excelenței Voastre pentru urările transmise. împărtășesc speranța 
; exprimată de către Excelența Voastră că legăturile de prietenie caro 
| unesc în mod fericiri Franța r și-România se vor întări.

CHARLES DE GAULLE
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Marile e 
descoperiri

zanțele, declarînd că teoria lui Copemic „nu eSte obligatorie 
pentru nimeni, ea este numai una din ipotezele posibile... și în 
general cine vrea să afle ceva demn de crezare nu trebuie să se 
adreseze astronomiei“. Dar prefața n-avea să înșele pe nimeni, 
nici pe prietenii științei care, asemenea lui Tycho Brahe, aveau 
să-i închine ode solemne, nici pe dușmanii care, înțelegînd-o și ei, 
aveau să-i excomunice, timp de sute de ani, pe toți adepții teo
riei heliocentrice denumiți — cît de elogios ! — „nemaipomeniții 
copernicani" *).

„E PUR
Si MUOVE!“

de Dorel Dorian

In secolul nostru, tind orbitele planetare au putut fi atât de 
exact calculate, iar aselenizarea a încetat să mai fie o „idee sen
zațională“, cînd rachetele se îndreaptă spre Marte, iar radiocomu- 
nicațiile cosmice ne îngăduie recepționarea unor „instantanee“ 
fotografice de la milioane de kilometri distanță, lucrarea lui Co- 
pernic ..Despre mișcările de revoluție ale corpurilor cerești“, poate 
părea depășită. Soarele nu mai stă nemișcat „pe un tron de aur, 
regal“ — cum scria Copernio — planetele nu descriu în jurul 
lui „cercuri ideale, perfecte“, „rotirea“ nu se face cu aceeași vi
teză constantă... Și totuși lucrarea lui Copemic, chiar dacă parte 
din afirmațiile lansate în 1543 se dovedesc azi, inerent, depășite 
are o excepțională valoare științifică.

Copemic, primul, a introdus în astronomie un spirit realist, 
științific, critic prin excelență, a fundamentat majoritatea afirma
țiilor sale pe observații, măsurători, calcule matematice (cît pu
teau fi de exacte în respectivul moment) și, ceea ce e esențial, a 
îndrăznit să înfrunte spiritul comun, după care era ^evi
dent“ că Soarele se mișcă iar Pămîntul „după cum se simte prea 
bine“, nu se mișcă de loc... Ori, desmințirea argumentată a apa
rențelor în numele rațiunii analitice și înfruntarea „evidenței“ sim
plificatoare în numele adevărului științific, mult mai greu de im
pus, rămîne marele merit al „doctorului Nicolaus din Thorn, ca
nonic de Warnia", atît de anticanonic în raționamentele lui. E 
drept, editorul s-a străduit să-i atenueze în prefața lucrării cute-

★
Astronomul danez Tycho Brahe, de care aminteam înainte, con

ducătorul primului institut cu adevărat științific al lumii modeme, 
construit în 1576 la Uraniborg, cît și italianul Giordano Bruno 
aveau să ducă mai departe ideile lui Copemic, dezvoltând unele 
teze incipiente și încetățenind din plin teoria lui Copemic în 
opinia științifică a posterității. Curajul de a fi colindat Europa timp 
de 30 de ani, afirmînd caracterul infinit al universului, plura
litatea lumilor și netemeinicia dogmelor religioase aveau să-l 
urce, în cele din urmă, pe Giordano Bruno pe rug (în anul 1600) 
după o detențiune și un martiraj în care refuză cu îndîriire să se 
dezică de convingerile sales).

Asistentul lui Tycho Brahe, Johannes Kepler3), pornind de la 
o idee enunțată încă în secolul XI de Arzachel din Toledo, avea 
să demontreze matematic că orbita planetei Marte este de fapt o 
elipsă, Soarele fiind situat în unul din focarele sale. Această ipoteză 
a orbitelor eliptice cît și cele două legi prin care Kepler a explicat 
viteza de mișcare a planetelor, au îndepărtat principala obiecție 
(justificată) adusă teoriei lui Copemic. Mai rămînea, evident, să se 
justifice științific de ce mișcarea Pămîntului nu este perceptibilă, 
sarcină care implica apariția unei noi științe, dinamica — a cărei 
baze le-a pus Galilei — și, în sfîrșit, demonstrarea în timp, prin 
Einstein, că orbitele planetare nu sînt simple elipse, ci curbe 
mult mai complexe.

★
In anul morții lai Giordano Bruno, în atelierul unui meșteșu

gar olandez a fost confecționată — coincidență emoționantă — 
prima lunetă, instrumentul cu care profesorul de fizică și de in
ginerie militară din Pauda, Galileo Gabiei, avea să reabiliteze 
memoria lui Bruno și să desăvârșească teoria lui Copemic. Noile 
aparate optice, măritoare, îi îngăduie într-adevăr lui Galileo Gali
lei să verifice diferitele observații științifice privind rotirea plane
telor și să descopere, că ' 
trei stele (sau luni) — un model în miniatură al sistemului lui

în fund lui Jupiter se învîrt alte

anul morti! lui Copernic (1543).1. Lucrarea apare abia în
2. John Bemal afirmă pe bună dreptate că Giordano Bruno „a 

fost un martir nu atît al științei cit al libertății de gîndire" deoa
rece n-a făcut nici experiențe, nici observații, dar și-a susținut pînă 
la capăt dreptul de a trage din datele științifice concluzii științifice.

3. Johannes Kepler (1571—1630), autorul lucrării „Taina univer
sului’.

Copemic*). Observațiile sale, cuprinse într-o primă broșură în 
1610, „Sidereus nuntius“ — „Crainicul stelelor“, aveau să fie dez
voltate în celebrul „Dialog cu privire la cele două sisteme cos
mologice principale“, scris nu în latina clasică, ci în limba italiană 
(deci de largă accesibilitate) și considerat „primul mare manifest 
al noii științe modeme“.

Celebrul proces al lui Galileo Galilei, determinat de apariția 
„Dialogului“, consemnează o nouă confruntare istorică, între ade
vărul științei și dogma canonizantă și — independent de abjurarea 
impusă lui Galileo Galilei — o victorie a științei. O victorie — 
pentru că însăși procesul a confirmat și a sporit prestigiul noilor 
științe experimentale; o victorie — pentru că abjurarea a fost 
infirmată, cel puțin in legendă, de etern omenescul „e pur si 
muove“ — „și totuși se mișcă“ ; o victorie — pentru că Galileo 
dobîndește răgazul de a-și continua lucrările și de a publica în 
întregime impresionantele sale „Dialoguri cu privire la două științe 
noi“ •), statica și dinamica, menite să continuie pe planuri tot mai 
largi, revoluția științifică declanșată de Copemic.

Jr
Cei care afirmă că Leonardo da Vinci imaginînd primele apa

rate de zbor în „Vita aerea" și Copemic — prin afirmarea siste
mului heliocentric — au deschis porțile zborului și cuceririlor 
cosmice, nu se înșeală cu nimic. Istoria științei a confirmat-o din 
plin. Ceea ce însă istoria științei a omis multă vreme — dar mi 
se pare hotărîtor pentru evoluția vehiculelor spațiale este deter
minarea — încă în 1555! — a stabilizatorilor de direcție de tip 
Delta și menționarea — istorică, certă — a. ideii creării primelor 
rachete în trepte într-un document științific purtând, pe drept, 
de la descoperirea sa, denumirea de „Manuscrisul de la Sibiu“ 6). 
Manuscrisul acesta — descoperit acum cîțiva ani în Arhivele 
Statului din Sibiu — anticipează cu aproape 100 de ani lucrarea 
lui Semienowicz în privința rachetelor. Evident, marile aplicații 
științifice ale lucrărilor lui Leonardo da Vinci, Copemic, Kepler, 
Galilei aveau să se demonstreze în timp, prin Newton în secolul 
XVII și Einstein în secolul nostru. Rachetele menționate în 
„Manuscrisul de la Sibiu" aveau să fie amintite și ele, abia peste 
500 de ani, după crearea rachetelor moderne în stare să explo
reze Cosmosul și, realmente, să-l cucerească.

Emoționantă însă și definitorie pentru această ascensiune con
tinuă a spiritului omenesc rămîne marea cutezanță și exigență a 
științei care asaltează perseverent necunoscutul.

4. în aceeași perioadă apar lucrările lui Gilbert și Harvey „Des
pre magnetismul pămîntesc“ șl respectiv „Despre circulația sînge- 
lui".

5. Realizările lui Galilei și Kepler au fost posibile datorită dez
voltării impresionante a matematicii, progresului simțitor al 
lelor prin introducerea fracțiilor zecimale și a logaritmilor.

6. După D. Todericiu „O treaptă a rachetelor cu trepte* 
secolul XVI.

calcu-

Sibiu,

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 șl de stat în regiunea 
Maramureș“.

ULTIMA VACANȚA
rulează la Republica, orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21, Capi
tol, orele 10 ; 12 ; 14; 17 ; 
19; 21, Flamura, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Festival, orele 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20; 22,15, Excelsior, orele
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,

800 DE 
ZOANE

(completare „Vezi rlndunele- 
le, se duc') rulează la Lumi
na, orele 9,30; 11,45; 14 ; 
16,15: 18,45; 21, Buzești, ore
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
8.45, 11,15, 13,30: 16; 18,30:
21.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Victoria, orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Bucegi. orele 9,30; 11,45 , 14; 
16,15; 18,30- 20,45, Miorița, 
orele 9.30: 12, 14.4Ș, 16,30 :
18,45; 21.

MARILYN (cinemascop) 
rulează la înfrățirea intre 
poare, orele 10: 12; 14 ; 
18; 20.

SAMBA
(completare „A cu! e vina ?’) 
rulează la Union, orele 15,30;

’ 18; 20,30, Flacăra, orele 10: 
15,30; 18, 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Doina, orele 11.30; 
13,45; 16, 18,15: 20,30 (pro
gram pentru copil 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 la 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

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Crînqași. orele 16, 
18.15; 20,30

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la Unirea, orele 16: 
18,15: _20,30.

DEASUPRA

22,15,
11.30, 13,45, 16; 18,15:

Melodia, orele 8,15 :
12.30, 14,45, 17 , 19,15:
Modern, orele 9i 11:

Lu-
12,30,
Fero-
12,30:orele 8:

17, 19,15,
LEGHE

21.30,
10,15:
21.30.
PE AMA-

po-
16 ;

SPORT
la fotbal

Steagul roșu s-a calificat

pentru turul III

e
17,

Capitală are toc 
international

Astăzi, de la ora 
în sala Dinamo

cîștigată Ia mutarea a 
71-a de Spasski. Par
tida Be intrerupses» Ia 
mutarea a 26-a cu a- 
vantaj pozițional pen
tru Spasski, ca urmare 
a unei erori comise de 
către Mihail Tal.

Scorul meciului este 
acum 54 în favoarea 
lui Boris Spasski. In 
partida următoare, 
Spasski joacă cu al
bele.

9 Cea de a 18-a e- 
diție a finalei campio
natului republican 
masculin de șah a în
ceput ieri In Capitală 
în sala mare a institu
tului de petrol, gaze și

• Ultima competi
ție de ciclo-cros a a- 
nului se va desfășura 
duminică pe traseul 
Calea Dorobanți, Flo
reasca, stadionul Di
namo și terenul spor
tiv Voința, de-a lungul 
a 20 km (seniori). 
Competiția, care este

Cupa orașelor fîrguri"

duelul sportiv dintre 
campionul țării Gheor
ghe Suciu (Dezrobi
rea Brașov) și Petre 
Simion (Steaua). în 
programul competiției 
mai figurează probe 
pentru juniori și înce
pători.

Oră de educație fizică

BRAȘOV 24 — prin telefon 
de la trimisul Agerpres, A. Zam- 
firescu :

Peste 10000 de amatori de 
fotbal brașoveni au înfruntat 
ieri frigul și vremea rea pentru 
a urmări pe stadionul „Tracto
rul“ meciul retur dintre echipele 
Steagul roșu Brașov și F.C. Za
greb, disputat în etapa a H-a a 
„Cupei orașelor târguri“. Prima 
partidă disputată săptămîna tre
cută la Zagreb se încheiase la 
egalitate (2—2). De data aceas
ta fotbaliștii brașoveni au cîști- 
gat cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul înscris de extrema dreaptă 
Hașoti, în minutul 14 Steagul 
roșu Brașov intră astfel în turtii 
trei al „Cupei orașelor târguri“.

Viitorul adversar al brașoveni
lor va fi cunoscuta echipă vest- 
gennană München 1860.

Victoria obținută ieri de Stea
gul roșu este meritată. Gazdele 
au jucat mai rapid, 
atacuri mai clare și 
o dominare tactică 
mis să controleze 
jocului.

Pe terenurile de

au construit 
au exercitat 
ce le-a per
des} aiurarea

fotbal

geologie. turneu
participă 22 de șahiști 
din diferite orașe ale 
tării.

Iată rezultatul run
dei inaugurale : Ciocîl- 
tea — Moisini 1—0; 
Neamțu — Partoș re
miză ; Veisman — 
Nacht 1—0; Ungurea- 
nu — Pavlov 0—1; 
Szabo — Ghijescu 
1—0; Georgescu — 
Voiculescu 1—0; Rei
cher — Nacu remiză : 
Rădulescu — Drozd 
remiză; Mititelu — 
Bondoc 1—0. Marele 
maestru Florin Gheor
ghiu a întrerupt, cu un 
pion în plus, la Șuta.

Astăzi are Ioc runda 
a doua cu începere de 
la ora 16,30.

® Cea de-a 9-a par
tidă a meciului pre- 

' tendenților la titlul 
mondial de șah a fost

din 
meciul
de tenis de masa din
tre echipele masculine 
C.S.M. Cluj și Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname (R. P. 
Bulgaria), contlnd pen
tru „Cupa campionilor 
europeni".

organizată de asocia
ția sportivă „Tipogra
ful“, va reuni pe cei 
mai valoroși alergători 
din țară. Cu acest 
prilej se va reedita

9 Sala sporturilor 
de la Floreasca va 
găzdui astă-seară de la 
ora 19 întîlnirea de 
box dintre echipele 
Dinamo București și 
Dinamo Craiova, con- 
tînd pentru sferturile 
de finală ale campio
natului republican.

FURTUNA
ASIEI 

rulează la 
16, 18.15, 

CARTIERUL 
rulează la 
le 15; 17,30: 20, Cosmos, 
le 15,45, 18; 20.

DULCEA PASARE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Popular orele 
10,30: 16, 18.15; 20,30.

CARTOUCHE (cinemascop) 
rulează la Arta, orele
12.30, 15.30, 18, 20,30.

CEI MAI FRUMOȘI ANI 
nemascop)

rulează la Moșilor orele
15.30, 18, 20,30.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" 
orele

Munca, orele
20.30 
VESELIEI 
Drumul Sării,

14:

ore- 
ore-

10 :

(ci-

14: 16, 
orele 9: 
21,15.

orele
18,15:
11,30:

orele

rulează la Viitorul.
15.30, 17,45: 20.

BOCCELUȚA
rulează la Floreasca, 
930: 11,45;
20,30 Central.
14 ; 16,30, 19: 

UNCHTUL MEU
rulează la Rahova, 
15.30: 18: 20.30.

ȘOFERII IADULUI
rulează la Progresul, orele 
15,30: 18: 20,30.

LALEAUA NEAGRĂ
(completare „Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Cluj') rulează la 
Lira, 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 in continuare.
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| lajului
0 dotate

Echipele Albaniei 
Irlandei de Nordși

și-au disputat ieri, la 
Tirana, ultimul meci al 
preliminariilor campio
natului mondial de fot
bal (grupa a 5-a eu
ropeană). Partida s-a 
terminat la egalitate : 
1—1. Clasîndu-se pe 
primul loc in această 
grupă, echipa Elveției 
(9 puncte) s-a calificat 
în turneul final 
Anglia.

(6—1) echipa R.P.D. 
Coreene a obținut 
dreptul de a partici
pa la turneul final din 
Anglia.

din 1
© în cel de-al 

lea meci de baraj 
tre echipele de fotbal 
ale R.P.D. Coreene și 
Australiei care se în
trec pentru calificarea 
în turneul final al 
campionatului mondial, 
victoria a revenit cu 
scorul de 3—1 fotbaliș
tilor coreeni. Învingă
toare șl In primul meci

doi- 
din-

• Ieri la Sofia, în 
meci retur pentru 
„Cupa cupelor la fot
bal“, echipa bulgară 
Ț.S.K.A. „Cerveno 
Zname* a învins cu 
scorul de 4—2 (2—2) 
pe Borusia Dortmund 
dar. In sferturile de 
finală, se califică echi
pa Borusia care clștl- 
gase primul joc cu
3—0.

(Urmare din pag. I)

în ansamblul măsurilor 
luate de organele și organi
zațiile U.T.C. pentru crește
rea aportului tinerilor la îm-

acele activități care au răs
puns unor necesități concrete. 
Discuțiile individuale organi
zate cu tinerii care lucrează 
la secțiile cauciucul sintetic, 
clorura de aluminiu, policlo- 
rura de vinii etc., dezbaterea 
în adunările generale, por- 
nindu-se de la sesizările be
neficiarilor, a cauzelor con
crete care au făcut ca unele 
produse să fie de calitate 
necorespunzătoare; analize 
în ședințele biroului comite
tului orășenesc, a activității 
organizațiilor U.T.C. din sec
țiile care produc pentru ex
port — sînt forme și metode 
care și-au dovedit eficacitatea 
practică, iar în conferință s-a 
recomandat pe bună dreptate,

” Stăpînirea și folosirea uti- 
i modern cu care sînt

- dotate întreprinderile orașu- 
'■ lui, îndeplinirea cu succes și 

în viitor a marilor sarcini 
_ care stau în fața acestor în- 
■ treprinderi, sînt strîns legate

A apărui t

Tînărul Leninist
SUMAR t

ln laboratorul de electronică

al Universității din Cluj

Foto: EMIL COJOGARU

*** — Comunicatul Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 11—12 noiembrie 
1965
*** — Rezoluția Plenarei din 11— 
12 noiembrie 1965 a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării agricultu
rii.

INFORMAȚII
9 Președinta Consiliului Na

țional al Femeilor, Suzana Gî- 
dea, a părăsit Capitala plednd 
spre Belgrad. Ea va face o vi
zită de prietenie în R. S. F. Iu
goslavia, la invitația Conferinței 
pentru activitatea socială a fe
meilor din această țară.

La plecare, pe peronul Gării 
de Nord, au fost prezente mem
bre ale Comitetului Executiv al 
Consiliului Național al Femeilor, 
precum și Jakșa Petrici, ambasa
dorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

• Miercuri dimineața a sosi? 
în Capitală o delegație culturală 
sovietică, condusă de I. N. Med
vedev, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru legă
turi culturale cu țările străine, 
în vederea semnării planului de 
colaborare culturală și științifică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică pe anul 
1966—1967.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinașă de 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului și 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
BucureșS, și membri ai amba
sadei.

ÎN AJUTORUL PROPAGANDISTU
LUI

condusă de Jan Karol Wende a 
de

L. MELINTE — O nouă și impor
tantă etapă in electrificarea țării. 
*** — Recomandări de tematici în 
sprijinul 
U.T.C.

invățămîntutai politic al

vizitat, în cursul zilei 
miercuri. Muzeul Doftana.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Anton Moisescu ți Ion Cristolo- 
veanu, deputați în Marea Adu
nare Națională, și Jerzy Fidler, 
consilier al Ambasadei R. P. Po
lone la București.

Seara, membrii delegației au 
asistat la un spectacol la Tea
trul de Operă 
pitală.

și Balet din Ca-

Teatrului „Barbu 
a prezentat mi-

• Colectivul 
Delavrancea" 
ercuri seara în premieră piesa 
dramaturgului englez Arnold 
Wesker „Rădăcini“. în distribu
ție : Victoria Dinu, Angela Macri, 
Comei Gîrbea, Eliza Petrăches- 
cu, Dodo Iconomu, Sandu Ră
dulescu, Eugenia Ardeleanu, 
Doru Atanasiu, Mihai Stan, Di- 
mitrie Dumitru. Regia specta
colului aparține lui Dinu Cer- 
nescu, decorurile sînt semnate 
de Vladimir Popov, iar costu
mele de Irina Borovschi. Versiu
nea românească a textului poartă 
semnătura Danei Crivăț.

ambasador al R. D. 
la București, Ewald 
depus miercuri di-

• Noul 
Germane 
Moldt, a 
mineața o coroană de flori la
Monumentul Eroilor Patriei.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului For
țelor Armate și ai Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpres)
9 în drum spre București, de

legația Seimului R. P. Polone,
(Agerpres)

Întreprinderea de prefabricate din beton-Graiova
Foto : AGERPRES(Agerpres)
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în „Cupa campioni
lor europeni' Ia fot
bal, la Bruxelles echi
pa S.C. Anderlecht a 
învins cu categoricul 
scor de 9—0 (3—0) e- 
chipa Derry City (Ir
landa de nord). Retu
rul va avea loc 
Derry City.

9 lntr-un meci re
tur, contlnd pentru tu
rul doi al „Cupei o- 
roșelor tlrguri" la fot
bal, München 1860 a 
învins cu scorul de 
9—1 (5—0) formația
turcă Goeztep Izmir. 
Fotbaliștii de la 
München s-au calificat 
pentru turul următor 
al competiției.

cauciuc sintetic, comitetul or
ganizației de bază de la la
boratorul central și C.T.C. de 
la Combinatul chimic Bor
zești, comitetul U.T.C. din 
complexul de șantiere și al
tele, au constituit împreună 
cu comitetele sindicale colec
tive care, desfășurînd o largă 
muncă de consultare a tineri-

PE TEME ALE MUNCII EDUCA
TIVE

*** — Educarea moral-cetățeneas- 
că a tineretului.
S. VO1NESCU — Nobila aspirație 
spre cunoaștere.
M. TERNER — La zi cu actualitatea 
politică.

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANE
LOR U.T.C.

V. DUMISTRĂCEL — Pregătirea 
multilaterală a aparatului.
T. ALEXA — La baza activității — 
munca colectivă.

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚII
LOR U.T.C.

M. RUNCAN — în pas cu sarcinile 
organizației.
C. ANDREESCU — Exigentă și 
sprijin tovărășesc.
V. ȚÂRANU — Organizațiile 
U.T.C. de la gurile de exploatări 
forestiere.

de cartare

agrochimica
In gospodăriile agricole de 

stat au fost terminate lucră
rile de cartare agrochimică a 
celor un milion hectare pre
văzute 
crările, 
toarele 
țiunilor 
stau în 
analizelor chimice, a reparti
zării teritoriale a principale
lor elemente nutritive, potri
vit stării de fertilitate a so
lului șl recomandărilor pen
tru aplicarea cu maximum de 
eficiență a îngrășămintelor 
chimice. Interpretarea anali
zelor agrochimice și elabora
rea recomandărilor de fertili
zare a solurilor se fac prin 
corelare cu rezultatele obți
nute în timpurile experimen
tale cu diferite culturi orga
nizate de Institutul central de 
cercetări agricole.

In anul viitor, tind unită
țile agricole vor primi canti
tăți mai mari de îngrășămin
te, laboratoarele vor termina 
cartarea agrochimică a tutu
ror terenurilor gospodăriilor 
agricole de stat și vor conti
nua lucrările pe circa 500 000 
ha în cooperativele agricole 
de producție. Ele se vor ex
tinde apoi în așa fel incit su
prafața arabilă a țării să fie 
cercetată agrochimie odată la 
6-7 ani.

pentru acest an. Lu- 
efectuate de labora- 
de agrochimie ale sta- 
experimentale, con- 

stabilirea, pe baza

(Agerpres)

de gradul de calificare profe
sională, de cultura tehnică de 
specialitate a muncitorilor, 
tehnicienilor și Inginerilor, de 
temeinicia cu care aceștia stă- 
pînesc complicatele procese 
tehnologice din întreprinde
rile orașului. De aceea, atît în 
darea de seamă cît și în 
cuvîntui multor participanți 
(ing. Brîndas Nicolae, Combi
natul de cauciuc sintetic; 
Ioan Rusu, Termocentrala 
Borzești; Tita Gereta, Com
binatul chimic Borzești; Uță 
Gheorghe, inginer șef la ace
lași combinat), preocuparea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru pregătirea pro
fesională a tinerilor a ocupat 
un loc important.

Organizațiile U.T.C., în co
laborare cu comitetele de 
sindicat și conducerile admi
nistrative au antrenat în a- 
cest an aproape 5 000 de ti
neri în cele 180 cursuri de 
ridicarea calificării. Comitetul 
orășenesc U.T.C., în colabo
rare cu consiliul local al sin
dicatelor, a analizat în una 
din plenare și în ședințe de 
birou, contribuția pe care or
ganizațiile U.T.C. o pot adu
ce la buna desfășurare a 
muncii de ridicare a califică
rii profesionale a tinerilor.

Aplicînd măsurile stabilite 
cu aceste prilejuri, comitetul 
U.T.C. de la Combinatul de U.T.C. de la evaporare-topire

din cadrul Combinatului chi
mic Borzești, privind însuși- 
șirea de către tineri a celei 
de a doua meserii, s-a bucu
rat de aprecierea întregii con
ferințe. 
U.T.C. 
acestei 
binatul
Comitetul organizației U.T.C.

organizarea 
pe meserii

Comitetul 
a sprijinit 
inițiative și 
de cauciuc

orășenesc 
aplicarea 
la Com- 

sintetic.

de seamă cit

nicieni la sesiunile tehnico- 
științifice, în 
unor concursuri 
etc.

Atât în darea
și în cuvîntui vorbitorilor s-a 
arătat însă că în munca de 
sprijinire a tinerilor pentru 
a-și ridica nivelul de califi
care profesională, se

Tînărui chimist
și cerințele pregătirii

lui profesionale

ma-

au făcut propuneri con- 
îmbunătățirea

lor 
crete privind 
tematicii cursurilor, organiza
rea acestora în mod diferen
țiat, în raport cu pregătirea 
tinerilor și specificul me
seriei.

Răspunzând unor necesități 
concrete ale muncii în marile 
combinate chimice din oraș, 
inițiativa organizației de bază

de aici a discutat cu tinerii, 
a organizat întîlniri ale aces
tora cu ingineri, care le-au 
vorbit despre utilitatea însu
șirii unei a doua meserii, tre
zind în felul acesta interesul 
tinerilor. In același timp, în 
unele organizații de bază s-a 
acumulat o bună experiență în 
răspîndirea cărții tehnice în 
rîndul tineretului, în antre
narea tinerilor ingineri și teh-

nifestă încă serioase lipsuri, 
în unele secții cum sînt de 
exemplu : 
clorură de 
Combinatul 
atelierul mecanic de la rafi
nărie, I.R.T.A. etc., cursurile 
pentru ridicarea calificării au 
fost neglijate. Organizațiile 
U.T.C. de aici nu au insistat 
pe lîngă conducerile admini
strative pentru a lua măsuri

polimer - emulsie, 
metilen, de la 
chimic Borzești,

în scopul sprijinirii muncito
rilor și în mod deosebit a 
tinerilor în îmbogățirea cu
noștințelor lor profesionale.

în conferință s-a apreciat 
pe bună dreptate că atît u- 
nele organizații de bază cît și 
comitetul orășenesc s-au ocu
pat unilateral de problema ri
dicării calificării profesiona
le a tinerilor, îndreptîndu-și 
atenția de multe ori în mod 
exclusiv asupra cursurilor. 
Dar și în legătură cu aceste 
cursuri, în loc ca organele și 
organizațiile U.T.C. să se o- 
cupe de modul cum tinerii își 
însușesc și aplică în producție 
cele învățate, unele dintre 
ele s-au ocupat de programa
rea lectorilor, de stabilirea 
tematicilor pentru cursuri — 
atribuții care, după cum se 
știe, revin direct conducerii 
întreprinderilor care poartă 
răspunderea organizării mun
cii de ridicare a nivelului pro
fesional. Biroul comitetului o- 
rășenesc a fost criticat în con
ferință pentru că, ocupîndu-se 
de probleme de „metodica 
predării lecțiilor la cursurile 
de calificare“ a neglijat mun
ca de îndrumare a organiza
țiilor U.T.C. pentru folosirea 
acelor forme specifice orga
nizației noastre, eficace, reco
mandate de plenara C.C. al 
U.T.C. din ianuarie a.c., cum 
sînt concursurile pe meserii

a

cu fază de masă, răspîndirea 
cărții tehnice în rîndul tine
rilor, organizarea unor activi
tăți specifice de continuă per
fecționare a tinerilor ingineri 
și tehnicieni etc. Chiar unele 
din inițiativele valoroase ale 
organizațiilor U.T.C., cum 
este cea a însușirii unei
doua meserii, din lipsă de 
perseverență nu au căpătat 
amploarea necesară.

Conferința a cerut pe bună 
dreptate comitetului orășenesc, 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. să depună eforturi 
susținute pentru a lichida, rfi- 
mînerile în urmă, pentru a 
valorifica mai bine experiența 
bună acumulată. Aplicarea în 
viață a măsurilor stabilite în 
conferință în această privință, 
va duce fără îndoială la creș
terea interesului tinerilor pen
tru însușirea tehnicii și tehno
logiei înaintate, pentru forma
rea unei înalte culturi teh
nice de specialitate care să le 
dea posibilitatea să stăpînească 
procedeele tehnologice avan
sate, să folosească cu pricepere 
mașinile, instalațiile și utila
jele moderne cu care sînt do
tate întreprinderile orașului 
în scopul îndeplinirii întocmai 
și la toți indicatorii a sarcini
lor de producție.



Prezențe științfa
românești peste hotare
Ne vorbește: Prof. dr.

ION MESROBEANU

e directorul Institutului „Dr. I. 
Cantacuzino“.

Zilele trecute s-a ținut la 
Moscova a XlI-a sesiune 
științifică a Institutului de 
poliomielită și virusuri ence- 
falitice, din Academia Științe
lor Medicale a Uniunii Sovie
tice.

Au participat academicieni, 
profesori, directori și cercetă
tori din diverse unități știin
țifice sau sanitare, medici, 
naturalisti, chimiști sau fizi
cieni, precum și invitați de 
peste hotare. Eu am făcut 
parte din delegația țării noas
tre, alături de dr. N. Cajal, 
membru corespondent al Aca
demiei și de dr. D. Sărățeanu, 
șef de secție la Institutul de 
inframicrobiologie.

La această sesiune au fost 
prezentate peste 110 rapoarte 
și comunicări asupra proble
melor epidemiologice, viruso- 
logice și mai ales imunitare 
ridicate de poliomielită, de en
cefalite virotice, de rugeolă, 
turbare și febră hemoragică. 
Situația vaccinărilor contra 
poliomielitelor precum și pro
blema eradicării acestei infec
ții în Uniunea Sovietică cît și 
în alte țări, de asemenea pro
blemele puse de infecțiile ne- 
poliomielitice, datorite altor

virusuri, au fost studiate pe 
diverse și multiple aspecte.

Delegația română a susținut 
cîteva lucrări, dintre care 
menționez pe aceea a acad. 
Șt. S. Nicolau, în care sînt a- 
r&tate modificările morfo-pa- 
tologice existente în encefali
ta alergică experimentală a 
cobailor infectați cu Rickettsii 
și Pararickettsii. Tot din par
tea aceluiași institut au fost 
expuse rezultatele studiilor 
despre acțiunea căldurii asu
pra ARN (acizii ribonucleici) 
virusului poliomielitic, (dr. N. 
Cajal) și cercetările asupra 
anticorpilor formați sub in
fluența fracțiunilor de acizi 
nucleici (dr. D. Sărățeanu). 
Personal am prezentat rezul
tatele studiilor întreprinse în 
Institutul Cantacuzino, unde 
se prepară vaccinul antipolio- 
mielitic utilizat în țara noas
tră, asupra tulpinelor vii-ate- 
nuate de virus poliomielitic, 
anume termorezistența și ter- 
mostabilizarea lor. Aceasta 
are o deosebit de mare im
portanță în prezentarea pro
prietăților vaccinului 
liomielitic. Lucrările 
ției române au fost 
cu deosebit interes.

antipo- 
delega- 
primite

T

MS
Un nou lot de aspersoare pen
tru agricultură produse la Uzi
nele de utilaj petrolier din 
Tirgoviște sint gata să fie ex

pediate

Foto : N. STELORIAN
----•

Cercuri științifice 
studențești

La toate cele cinci facultăți 
ale Institutului pedagogic de 
3 ani din Craiova a început o 
intensă activitate în cadrul cercu
rilor științifice studențești.

Au fost fixate și date spre cer
cetare numeroase teme legate de 
activitatea practică. Printre acti
vitățile care vor aiuta la tratarea 
temelor date se numără șj ex
cursii în regiunea și împrejurimile 
Craiovei, se vor vizita diferite 
școli și întreprinderi.

Anul acesta s-a înființat și un 
nou cerc de confecționare a ma
terialelor didactice, care va aju
ta, în mod deosebit, pe viitorii 
profesori de la clasele V—VIII.

eatrul piteștean 
a ținut să-și 
deschidă stagi
unea cu o piesă 
a dramaturgiei 
clasice româ
nești și a ales 
dm repertoriul 
istoric drama lui

Hașdeu, Răzvan și Vidra. Haș
deu împletea în Răzvan și Vi
dra tendința valorificării istoriei 
naționale puțin cunoscute în 
vremea aceea cu critica preju
decăților contemporane. Piesa e 
în esența ei romantică căci ilus
trează căderea iminentă a unui 
om care se ridică de foarte jos 
prin propriu-i talent. Eroul su
feră de o îndoită dezavuare din 
partea oamenilor : e din stratu
rile sociale cele mai joase și pe 
deasupra țigan, deci încă o dată 
inferior după credința acelui 
timp. Hașdeu a urmărit ascen
siunea și căderea îndrăznețului 
care lupta împotriva cuientulni. 
Scriitorul avea credința roman
tică a destinelor excepționale, a 
„ursitei“, și a scris chiar un ro
man istoric neterminat cu acest 
titlu. Personajul ales din istorie 
trebuia să ilustreze dubla condi
ție tragică a eroului. De aceea 
Hașdeu s-a -îndreptat spre figura 
istorică a lui Rărzvan, domnul 
Moldovei, căreia N. Bălcescu îi 
închină un cald microstudiu me
morial.

In alegerea lui Răzvan una 
din cauze e și simpatia lui Băl
cescu pentru trista soartă a tem
porarului domn moldovean omo- 
rît în chinuri cumplite de Mo
vilești. Admirația lui Hașdeu 
pentru Bălcescu e cunoscută ca 
și încercarea enciclopedistului 
de a prelua tradiția scrierilor is
torice ale lui Bălcescu. Odată 
ales personajul, Hașdeu închipuie 
o intrigă complicată datorită că
reia pînă la urmă Răzva.i, țiga
nul eliberat, condamnat apoi din 
nou la robie, devine căpitan de 
haiduci și va avea în mînă pe 
chiar cei care l-au umilit. întâlni
rea cu Vidra, femeie energică din 
familia intrigantului Moțoc, im
pulsionează pe capabilul dar lip
situl de ambiție țigan la glorie. 
Ca și în cronici Răzvan sfîrșește 
dramatic după o foarte scurtă 
domnie. Reușita lui Hașdeu ține 
nu atît de arta construcției dra
matice cît de amploarea tablou
lui istoric. Acel sentiment gene
ral de instabilitate pe care l-a 
dat istoria Moldovei există bine 
prins de scriitor care îl indică 
încă din motto-ul cronicăresc.

GHEORGIHTA NELU 
student

Expoziție 
arheologică

I
I
I
I
I
I
I
I
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l Go- I 
loca- ■

I
I

(Urmare din pag. I)

Muzeul raional Rîmnicu Vîlcea 
în colaborare cu conducerea ca
sei de cultură din Covora a or
ganizat la Govora o expoziție ar
heologică. Exponatele ■ monede, 
oale, arme din piatră cioplită și 
os care datează de peste 2 000 de 
ani și au fost găsite de specia
liștii muzeului cu ocazia unor să
pături arheologice în punctul Go
vora sat și în apropierea l 
lității Băi Govora.

Expoziția este cu interes cerce
tată de către numeroși vizitatori, 
in majoritate oaspeți aflați la 
odihnă.

IONEL CHERAN
corespondent voluntar

O invitație la’discuție e o for
mulă de politețe, m-am gîndit, 
și am Considérât' încheiat dialo
gul despre : dragoste publicat în- 
paginile „Scînteii tineretului". 
Dar rri-am ’ îtîșelat. Ca și alte ar
ticole înserate la rubrica „Să. 
discutăm despre tinerețe, educa
ție, răspunderi“, pagina „Cu dra
gostea nu-i de glumit.“ a stîrnit. 
un viu interes în rîndul cititori
lor. Sînt bucuroasă. Pentru scri
sorile care au sosit pe adresa re
dacției, ca o înscriere în conti
nuare la cuvînf. ‘Pentru interesul 
viu. nebănuit, și seriozitatea cu 
care tinerii își pun mari între
bări privind răspunderea pentru-

ARTICOLE. PUBLICATE DE „SCÎNTEIA TINERETULUI

Stațiunea hidrobiologicâ Brăila a Universității București.
se eiectuează studii și cercetări asupra faunei și florei din 
zona inundabilă a Dunării. Iată-1 pe tinărul cercetător bio

log George Ignat recoltînd și studiind o probă 
din Balta Brăilei

Foto: AGERPRES

la Teatrul din Pitești
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SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI"

întemeierea și trăinicia familiei. Pentru felul de a înțelege că în 
dragoste există și o mare doză de răspundere socială. Pentru sinceri
tatea optimistă a mărturisirilor.

Semnatarii scrisorilor au cele mai diferite profesii : muncitori, ță
rani cooperatori, elevi, învățători, femei casnice, militari, funcționari 
etc. Am intuit personalitatea fiecăruia, dincolo de pagina de hîrtie, 
pe care mîna scriind a lăsat și urmele muncii. Mi-am imaginat răga
zul, miezul de zi sau de noapte, în care cuvintele s-au așternut unele 
lîngă^ altele. Dragostea e legată de muncă, aș spune acum cu îndrăz
neală, explicîndu-mi minunata fizionomie spirituală a omului pe care 
l-am cunoscut prin scris.

Eliminînd nuanțele, s-ar zice că, spunîndu.-și cuvîntul, corespon
denții scriu la fel. O mare înțelegere colectivă a demnității străbate 
scrisorile, un fel mîndru al omului de a ține capul sus. O demnitate 
nouă, rezistentă, cuceritoare.

Există însă un clocot lăuntric și foarte persOna) al căutărilor, puri
tatea morală e o luptă, e drumul greu al unei experiențe de viață 
Demnitatea se cucerește. încercările „vieții sînt numeroase, oamenii 
fiind atît de diverși, dragostea e o permanentă încercare de acomo
dare, a unora cu alții, un efort de rodare a asperităților. Animate de 
întrebări, frămîntate de îndoieli, scrisorile sînt vii și apropiate, opti
miste, alteori umbrite de amărăciune, severe, condamnînd compromi
sul sentimental și imoralitatea, altele treșăltînd de bucurie.

Dar, să dăm cuvîntul celor ce ne-au scris :

să le am. Dar cu aceste fete tinere ce se va întîmpla ? Pînă cînd vor 
continua să trăiască într-un mod lipsit de demnitate ? Cînd își vor 
impune respect față de femeia ce vrea să-și aibă căminul, soțul și 
copiii ei ?

In fabrica noastră, organizațiile de partid, comitetul U.T.C., conduce
rea întreprinderii, se preocupă îndeaproape de noi, tineretul, de a ne 
îndruma pașii pe căile cele mai cinstite. Se țin conferințe, adunări 
tematice, reuniuni, seri culturale, se analizează timpul liber al tine
retului. Dar... tocmai acelea care săvîrșesc asemenea fapte condam
nabile și aduc rușine colectivului nu participă la acestei dezbateri 
educative, iar de ele încă nu se ocupă nimeni.

Viitorul meu îl știu : să muncesc și să trăiesc în așa fel îneît fiicei 
mele să nu-i fie rușine să-mi spună mamă“.

„în legătură cu unele mentalități ciudate privind dragostea, căsă
toria, întîlnite la unii tineri, consider că un rol deosebit revine orga
nizației U.T.C., ne scrie Burlacu Aurel. învățător la Școala generală 
de opt ani Dîmbroca, din comuna Săgeata, Buzău. în adunările ge
nerale să se discute deschis despre astfel de probleme. Să se arate 
tinerilor că idealul în viață nu este doar împlinirea unor plăceri de 
moment, că idealul omului nou se măsoară cu alte măsuri decît a- 
celea ale trișării familiei, sau ale unor interese mărunte, meschine. în 
acest sens apreciez părerea exprimată de una dintre tinerele care 
și-au spus părerea în ziarul dv. Mă alătur ei, arătînd că acele fete 
care judecă omul iubit după banii pe care-i are, sînt fete care nu 
au curajul de a munci cinstit, de a-și făuri fericirea: cu propriile lor 
mîini. Vor totul de-a gata, și cît mai repede“.

Despre lucruri asemănătoare, și despre căsătoria pentru „situație" 
încheiată în scopuri strict materiale, ne scrie și tovarășul Itnoel Cugif, 
regiunea Dobrogea. „In una din zile am mers la policlinică. La intrare 
am întîlnit o fată de 19 ani; ospătară la restaurant, iar alături de ea, 
vesel și țanțoș pășea un „tinerel de 55 de ani“. Soțui ei, proaspăt 
ginere I Cunoscînd-o am întrebat o odată ■ ce a determinat-o să facă 
acest pas ? Răspunsul a fost clar : „De ce să nu-1 fac ? Are de toate : 
televizor, aparat de radio, frigider. Este inginer, are o leafă destul de 
mare, are un C.E.C. și pe deasupra un FIAT...“. Mă întreb oare ce 
fac cei din organizația U.T.C. din care face parte și ea ? Cunosc 
cazul sau nu ? Dacă-1 cunosc, dacă l-au cunoscut de ce n-au aju
tat-o ? Unde este opinia colectivă, ajutorul tovărășesc ? Cum va trăi 
această fată tînără alături de un om care-i poate fi tată, dacă nu și 
bunic ? în casa lor va domni fericirea și liniștea ?“.

în 1934 N. Iorga nota : „Răz
van și Vidra“ a lui Hașdeu se 
reprezintă și astăzi, păstrîndu-și 
prețuitorii“. La treizeci de ani 
constatarea rămîne actuală.

Răzvan și Vidra e un examen 
greu pentru orice echipă acto
ricească obligată să treacă proba 
declamației versurilor, uneori 
lungi tirade. Distribuția mai 
avea de învins și gustul publi
cului actual care nu mai cores
punde tonului romantic al piesei 
și lungilor monoloage. Colectivul 
piteștean a trecut cu succes 
acest examen mai întîi de toate 
profesional. El a realizat un 
spectacol cursiv, bine punctat, 
fără inegalități de ritm. Regizo-

CRONICA
DRAMATICĂ

ruJ Dan Alexandrescu, care a 
mai montat aceeași piesă pe 
scena teatrului din Arad, a con
ceput un spectacol colorat, cu 
accent pe spectaculosul situații
lor. Impresia a fost susținută și 
de decor care a apăsat pe spec
taculos atît cît spațiul scenei pi- 
teștene o permite. O mică dis
cordanță o aflăm în primul act 
unde fundalul reproduce prive
liștea unui oraș inedieval de o 
ținută mai curînd asiatică. Ceea 
ce ne interesează desigur Ia un 
spectacol istoric este culoarea de 
epocă, reconstituirea în măsura 
în care textul dramatic o cere. 
Autorii spectacolului (regizor, sce
nograf) au căutat să dea impre
sie epocii vechi mai ales prin cu
loare și prin utilizarea unor ele
mente etnografice decorative. Ei 
au ilustrat istoria după un con
cept patriarhal din care nu lip
sesc tonurile idilizatoare și ideali
zatoare. De aici unele neaoșisme 
ale spectacolului subliniate de 
actori și regie. Ele au fost vizi
bile mai ales în jocul haiducilor, 
tovarășii de arme ai căpitanului 
Răzvan. O compoziție demnă de 
atenție a făcut în rolul lui Sbie- 
ra actorul Ion Focșa. El a întru
chipat un boier bătrîn, hapsîn și 
văietător cu o permanentă obse-

sie a pungilor cu galbeni. Masca | 
feții a fost și ea memorabilă, n 
Dem. Niculescu în Răzvan a | 
susținut cu vervă întreg specta- | 
colul de la un cap Ia celălalt. | 
Dar actorul se pare că n-a in- B 
tuit integral personajul și condi- I 
țiile dramatice ale epocii. Sînt I 
scene, ca aceea din tîrg, unde | 
Dem. Niculescu se mișcă cu o R 
lejeritate de operetă, lipsită de H 
cel mai mic sîmbure de dra- E 
matism. Aici, actorul joacă exte- B 
rior pentru public, cu prea mul- | 
lă vioiciune față de resemnarea R 
lui Răzvan. Tentat de un joc cu |l 
efecte imediate e și Constantin 
Zămescu, actor talentat cu priză 
la public. Vulpoiul său e un mu
calit cu vorbă și gesturi hître. 
Mai sever cu cheltuiala gesturi- 
'or este Ion Dumitrescu în rolul 
Fanase. Acest duo, pe care Haș- 
deu îl dorește simbolic, însoți
tori de aproape ai Iui Răzvan în 
orice împrejurare, dau impresia 
optimistă a tenacității și integri
tății morale a poporului. Li se 
poate reproșa, mai ales primului, 
acele accente de neaoșism pe care 
autorul nu le-ar fi dorit dar 
care apar datorită unei concepții 
desuete de reprezentare, a istoriei 
și spiritului rural și față de care 
regizorul n-a avut suficient spi
rit critic. în rolul Vidrei a evo
luat Ileana Focșa cu mai puțină 
energie și aproape de loc acel 
element fascinator, de feminitate 
a eroinei pe care i-1 imprimase 
Hașdeu. Vidra e în viziunea lui 
un personaj demonic (ferit de ex
cesive îngroșări romantice dar tot 
romantic în esență), impulsul 
hotărîtor al majorității întîmplă- 
rilor piesei. Fără a ieși din ca
drele rolului, decît printr-o cos
tumație nepotrivită, Ileana Focșa 
n-a avut convingerea trebuitoare 
personajului hașdeian. Cu acest 
rol terminăm discuția partituri
lor dificile. Piesa lui Hașdeu an
gajează foarte mulți actori cu 
roluri episodice de care ceilalți 
membri ai distribuției s-au achi
tat mulțumitor. Publicul pri
mește spectacolul cu aplauze 
căci punerea lui în scenă are 
coeziune și pitoresc. Regizorul 
Dan Alexandrescu, în afara ac
centelor amintite, a condus cu 
pricepere colectivul piteștean la 
realizarea unui spectacol reușit

„Vreau să-mi spun părerea în legătură cu dragostea, ne scrie 
Chiță N., elev în cl. a Xl-a D la Liceul nr. 1 Pitești, acea dragoste 
minunată pe care fiecare tînăr o așteaptă. Visez la o dragoste fru
moasă, la cea mai frumoasă dragoste din lume. Din nefericire mai 
sînt unii tineri care cred că dragostea este un joc, un joc amuzant...

Cunosc două fete care și-au format părerea că viața cea mai „fe
ricită“ e aceea a „aventurilor“, a trecerii din „dragoste“ în „dragoste", 
a schimbării prietenilor. Noi sîntem încă elevi, dar sîntem în pragul 
maturității, putem să judecăm, fiindcă de ideea de dragoste, de iu
bire, ne leagă și pe noi multe visuri. Discutăm între noi, băieții, colegi 
de clasă, și nu putem înțelege cum își poate cineva rîde de propria 
iubire, irosind-o, făcînd din ea o simplă „distracție“.

Este adevărat că aceste probleme sînt extrem de delicate. Dar în 
organizația U.T.C. ar putea să se discute mai mult pe această temă 
și, în general, pe toate temele care privesc educația' tinerilor“.

„Pînă cînd vor avea asemenea comportări ?“ este titlul scrisori: 
Măriei Sturmer, confecționeră la Fabrica de mănuși și ciorapi.„Ag
nita“. „Sînt căsătorită și am ,p fetiță de nouă luni. M-am măritat cu 
soțul meu din dragoste. în 1965 împlinim 5 ani de la căsătoria noastră, 
sau mai bine patru, căci de aproape un an sînt plecată de la el. în 
ultimul an soțul meu devenise nervos, dornic de a se distra cu băieții, 
așa cum spunea el. Venea nopțile tîrziu, cu motocicleta lovită. Apoi 
m-am lămurit. înJre noi apăruse o altă persoană.

Soțul meu n-a fost un om cu apucături ușoare, era un om cu dra
goste de muncă și de colectivul unde lucra, dar unele femei care i 
s-au pus în cale l-au dezorientat. Acum a plecat în armată. îmi Scrie 
mereu, pocăit, că se va îndrepta. Și am speranțe. Copilul mă obligă

„Mi-a plăcut foarte mult ce au discutat cele șapte fete în cadrul 
convorbirii „Cu dragostea nu-i de glumit“. Luînd cuvîntul vreau să 
spun : sînt operatoare piese radio la I.P.R.S. — Băneasa — Bucu
rești. Am 20 de ani. Mă numesc Lagu Paulina. Sînt căsătorită. în- 
tr-adevăr, cu dragostea nu-i de glumit, mai ales atunci cînd vrei să-ți 
alegi soțul. Dragostea pe care i-o port soțului meu se datorește fe
lului său de a se purta cu mine : mă respectă ca soție și femeie.

Dar căsătoria nu înseamnă a crea respectiv soțului obligații. Ace
leași obligații le are și femeia. Prin căsătorie nu înțeleg a purta doar 
verighetă... Un fapt concret. Am o colegă, căsătorită, de aceeași 
vîrstă cu mine, dar care are relații și cu un alt bărbat. Am întîlnit-o 
cu soțul ei, întîrnplător, pe stradă. Era foarte drăgăstoasă. A doua zi 
am întrebat-o : Cum reușești ? Cum poți trăi așa ?. „Bine“, mi-a 
răspuns, și a început să rîdă fără să se sinchisească că roșisem eu, 
punîridu-i aceste întrebări. Dar le pun în continuare, ei și altora. Mă 
gîndesc că și ele vor avea fiice, fii. Ce sfaturi vor da capiilor ? Copii
lor pe care îi vor avea sau îi au. Să încerce și ei să-i trișeze pe alții-,, 
să joace și ei un „teatru al căsătoriei“, al dragostei ?

Nu, dragostea nu poate fi legată de o asemenea comportare, nici 
fericirea nu se găsește într-o astfel de „iubire", ea e legată de puri
tatea morală, de respectul pentru omul iubit. E dragostea — așa cum 

o visăm și o trăim, majoritatea“.

Cuvintele acestea, și multe altele, la fel de sincere, la fel de calde 
și pline de demnitate ridicate în favoarea iubirii, a respectului pentru 
familie ne îndeamnă Ia exigență față de noi înșine, față de propria 
viață afectivă.

SÎNZIANA POP

M. UNGHEANU

„Pămînturi

„Problema redării 
circuitului producției 
agricole a terenurilor 
ocupate în mod tem
porar de diferite în
treprinderi. a consti
tuit și constituie o 
preocupare perma
nentă, ne scrie în răs
punsul său Comitetul 
exeoutiv al Sfatului 
popular regional, în 
urma publicării arti
colului în ziarul nr. 
5 085 din 22 septem
brie. Ori de cîte ori 
s-au semnalat acte de 
încălcări, au fost lua
te măsuri pentru obli
garea beneficiarilor 
de a reda agriculturii

nimănui“
terenurile abandona
te. Comitetul exe
outiv al Sfatului 
popular regional Ba
cău, printr-o decizie a 
sa. a trasat sarcină 
permanentă organelor 
locale de a identi
fica și lua măsuri 
pentru redarea agri
culturii a terenurilor 
abandonate iar orga
nele agricole regiona
le verifică periodic 
redarea terenurilor 
de către unitățile in
dustriale a căror ter
mene de ocupare au 
expirat.

Astfel. în acest an 
în urma 
luate

I.C.H. Bistrița Piatra 
Neamț a redat circui
tului agricol peste 20 
hă. teren, Trustul de 
foraj și extracție 
Moinești peste 18 ha. 
iar Întreprinderea de 
foraj Tecuci circa 
3 ha.

In prezent unitățile 
susmenționate, prin 
brigăzile formate în 
acest scop, continuă 
cu lucrările de cură
țire a terenurilor a- 
bandonate după indi
cațiile date de orga
nele agricole locale și 
regionale.

măsurilor 
de regiune,

BOBOȘ ȘTEFAN
președinte

Apel la experienfa H unedoarei

„Certificatul calității

calificarea"
n ziarul nostru 
nr. 5117 a fost 
publicată ancheta 
intitulată „Certifi
catul calității — 
calificarea" care a 
cuprins unele con
statări și conclu
zii privind activi

tatea desfășurată într-o se
rie de întreprinderi textile 
din Capitală pe linia ridicării 
calificării. Referitor la aceas
ta, în articolul amintit se a- 
răta: „Problema ridicării ca
lificării, de cele mai multe ori, 
este privită de conducerea în
treprinderii „Tînăra gardă“ 
ca cenușereasa din poveste“ 

în răspunsul trimis la redac
ție, tovarășul inginer GEOR- 
GE BADEA, directorul între- 

i“, ară-

la îm- 
profe- 
între- 
colec-

I Tovarășul Bălan ne mărtu- 
| risește că procedeul mai poate 
I fi perfecționat. Se gîndește, 
i de pildă, la un nou sistem de 

introducere în cuptor a oxi- 
I dului de fier (materie folosită 
, împreună cu magnezita la su

darea rapidă a vetrelor). Ac- 
I tualul sistem, cu ajutorul ma- 
I caralei, poate fi îmbunătățit. 

Oxidul de fier nu este îm- 
I prăștiat uniform pe întreaga 
I suprafață și din această cau

ză timpul de topire 
prea mult.

— Dacă aș găsi un 
I loc, ce bine ar fi —
I ne el. Hunedorenii poate-1 au, 
| însă noi nu știm nimic. Or- 
■ ganizarea mai frecventă a 

schimburilor de experiență în- 
I tre noi și ei ar folosi și lor 
i și nouă.
I Observația tovarășului Bă

lan nu este lipsită de temei. 
Aflăm de la comitetul de

durează

alt mij- 
ne spu-

partid al oțelăriei că în ulti
mii de doi ani, între Reșița și 
Hunedoara nu au fost organi
zate decît DOUĂ schimburi 
de experiență și că de fiecare 
dată ele s-au soldat cu învăță
minte prețioase și pentru o 
parte și pentru cealaltă. In- 
tr-adevăr, e prea puțin. Posi
bilități există ! De ce oare Di
recția generală de resort din 
Ministerul metalurgiei nu fa
cilitează asemenea prilejuri ? 
Fără îndoială că astfel de 
schimburi de experiență pot fi 
organizate și din inițiativa ce
lor două colective de oțelari. 
Că ar fi deosebit de utile, am 
vrea să dăm doar un singur 
exemplu.

Oțelarii reșițeni, de pildă, 
au reușit anul acesta să pună 
la punct un procedeu deosebit 
de eficace în confecționarea 
rinelor (jgheaburi de scurgere 
a oțelului), folosind materia
lul refractar provenit din de-

molarea cuptoarelor care in
tră în refacere. Vechiul pro
cedeu de stampare a fost a- 
bandonat, folosind acum sis
temul de turnare. „Spre de
osebire de procedeul de stam
pare cu ajutorul ciocanelor 
pneumatice — ne spune tînă- 
rul maistru Ion Bălănescu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la oțelărie, unul din inițiatorii 
acestei metode — prin turnare, 
rinele au o durabilitate mult 
mai mare, rezistînd cîteva 
luni de zile“.

Aflăm și alte amănunte teh
nice. Prin turnare, procedeu 
care a fost extins și la con
fecționarea ușilor de la cup
toare și a capacelor oalelor 
de turnare, rinele capătă pro
filul respectiv. Avantajele 
sînt substanțiale — economie 
de manoperă și materiale, ca
re într-un an se ridică la cî
teva sute de mii de lei. Vasi- 
le Crișan, Samoilă Petru, Ioan

Filip și Achim Oalde sînt nu
mai cîțiva din tinerii zidari 
care au deprins acest proce
deu de la maistrul lor, secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
oțelărie, Ion Bălănescu. Aces
te metode valoroase ar putea 
fi preluate și de oțelarii Hu
nedoarei și chiar îmbunătăți
te.

Părăsim platforma cuptoa
relor.

Am vrut să cunoaștem și 
părerea tovarășului Dănilă 
Pîrvu, secretarul comitetului 
de partid, în legătură cu ac
tivitatea organizației U.T.C. 
de la oțelărie. Cu carnetul de 
notițe în față, îi prezentăm 
faptele așa cum ne-au fost 
relatate. Tovarășul Pîrvu are 
numai cuvinte de laudă la a- 
dresa celor peste 300 de tineri 
oțelari și a organizației U.T.C 
Confecționarea rinelor prin 
folosirea materialului refrac
tar provenit din demolarea

i
I

Diwnn, aireciorui i 
prinderii „Tînăra gardă“, 
ta printre altele :

I
8
I

?l
îl
1
I
I
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vorbesc despre efor- | 
a nasinnpa dp care ei “

I

cuptoarelor e o inițiativă a ti
nerilor. Organizația U.T.C. a 
antrenat tinerii din secție la 
strângerea și depozitarea a- 
cestui material pentru ca zi
darii să-l aibă la îndemînă. 
Doar nu în fiecare zi se refa
ce un cuptor. Acum avem de
pozitat material refractar re
cuperat pentru cîteva luni. Este 
un exemplu. Ar mai trebui a- 
dăugat că organizația U.T.C. 
s-a ocupat în permanență ca 
experiența valoroasă să devină 
un bun al tuturor. Ca urmare, 
în echipele amintite avem a- 
cum tineri bine pregătiți, care 
oricînd pot prelua munca de 
prim topitori. Schimbul 
mîine este asigurat.

Am prezentat doar cîteva i 
din realizările oțelarilor de la | 
Reșița. Un mănunchi de fap- ( 
te care i 
turile, de pasiunea de care ei 
sînt animați pentru a găsi noi 
căi de sporire a producției de 
metal.

de

„Considerăm juste criticile 
aduse întrucît activitatea de 
ridicare a calificării nu a co
respuns cerințelor tehnicii cu 
care sîntem dotați“. După o 
scurtă analiză a cauzelor care 
au dus la o asemenea situa
ție, răspunsul primit se opreș
te pe larg asupra măsurilor 
pe care conducerea întreprin
derii le-a luat:

• S-au organizat patru gru
pe de cursuri pe bază de con
ferințe tehnice la care au fost 
încadrați peste 200 muncitori 
de la confecții tricotaje. Te
matica acestora, întocmită pe 
baza studierii procesului teh
nologic, cuprinde probleme 
legate de îmbunătățirea con
tinuă a calității tricotajelor. 
Activitatea acestora a început 
în ziua de 3 noiembrie a. c.

• Pentru a găsi și alte for-

me care să contribuie 
bogățirea cunoștințelor 
sionale, conducerea 
prinderii a format un
tiv de ingineri, tehnicieni și 
maiștri, care analizează situa
ția existentă la fiecare loc de 
muncă. Pe baza propunerilor 
formulate de comisie se va 
trece la organizarea și a altor 
forme adecvate necesităților 
producției.

• în sprijinul obținerii 
unor rezultate cît mai efici
ente, așa cum se arată în răs
punsul primit, conducerea 
uzinei va cere mai mult spri
jin din partea consiliului ingi
nerilor și tehnicienilor. Cu a- 
jutorul acestora vor fi recru
tați cei mai buni ingineri și 
tehnicieni, care posedă o bo
gată experiență în producție, 
pentru a preda lecțiile la for
mele ce vor fi organizate. De, 
asemenea, conducerea uzinei 
va solicita ajutor și din partea 
comitetului U.T.C. în mobili
zarea tinerilor. Comitetul de 
partid al întreprinderii într-o 
ședință lărgită la care au par
ticipat și ingineri, șefi de sec
toare, maiștri, brigadieri a 
analizat modul cum se desfă
șoară acțiunea de ridicare a 
calificării. Măsurile stabilite 
cu acest prilej sînt menite să 
ducă la îmbunătățiri în pro
cesul de perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale 
textiliștilor din întreprindere.

în încheierea scrisorii se a- 
rată: ..Sub conducerea comi
tetului de partid vom face din 
munca de ridicare a califică
rii o acțiune permanentă, con
tinuă".



O. N. U. Dezbaterile

din comitete
Miercuri, lucrările sesiunii O.N.U. au continuat să se desfășoare 

numai în comitete. Astfel, în corni tetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale discuțiile au fost concentrate asupra proiec
tului de convenție internațională privind eliminarea tuturor forme
lor de discriminare rasială.

Au fost examinate cu acest 
prilej măsurile ce se impun a fi 
luate pentru a se asigura respec
tarea prevederilor proiectatei con
venții. Dezbaterile din Comitetul 
pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome s-au referit la situația 
din Africa de sud-vest, teritoriu 
care, după cum se știe, se află 
sub controlul guvernului rasist al 
Republicii sud-africane.

Comitetul juridic al Adunării 
Generale a început dezbaterile a- 
supra punctului de pe ordinea 
de zi intitulat : „Principiile care 
trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre state“. în ultima ședință, 
ale cărei lucrări au fost conduse 
de reprezentantul român Con
stantin Flitan, vicepreședinte al 
Comitetului, au luat cuvîntul de-

legații Braziliei, Angliei, Austriei, 
Nepalului și Italiei.

Ambasadorul Gilberto Amado, 
reprezentantul Braziliei, a insistat 
în cuvîntul său asupra interesului 
pe care îl prezintă problema lua
tă în discuție pentru țările în 
curs de dezvoltare și cele care 
și-au cucerit recent independența.

Reprezentantul Nepalului a 
subliniat, printre altele, că 
țara sa se pronunță pentru 
reglementarea cu precădere a 
principiului egalității suverane a 
statelor. Ceilalți delegați au cerut 
Comitetului juridic să propună 
Adunării Generale crearea unui 
comitet special care să continue 
examinarea acestor principii și să 
raporteze la viitoarea sesiune 
despre rezultatele la care 
lunge.

va a-

Vietnamul de sud

Pierderi grele suferite

de trupele americane

In ultimele zece zile, unități
le Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
dat puternice lovituri inamicului,

luptînd cu o tenacitate recunos
cută în repetate rinduri de ofi
țerii și soîdații trupelor ameri
cane.

Sergentul Shelnut, scăpat ca prin minune cu viață din lupta des
fășurată de curînd la Guang Ngay, a declarat că partizanii sud-viet- 
namezi sînt bine organizați și disciplinați, afirmînd totodată că „uni
tățile Vietcons (n.r. — patrioții sud-vietnamezi) dau dovadă de un 
curaj extraordinar“. Unitatea noastră — a continuat sergentul ame
rican — nu a putut lua decît un singur prizonier, ți acesta era un 
ofițer rănit, prea epuizat ca să mai reacționeze“. Pierderile americane 
din această perioadă au fost recunoscute ca deosebit de grele chiar 
de comandamentul trupelor S.U.A. din Vietnam. Agenția Reuter, ci
tind sursele americane, informa că „în ultima săptămînă forțele 
S.U.A. au pierdut de trei ori mai mulți oameni decît în săptămînă 
precedentă, iar tributul cel mai greu l-a dat prima'divizie aeropur
tată“.

Agențiile de presă relatează că în primele zile ale acestei săptămîni, 
inițiativa a aparținut tot forțelor Frontului Național de Eliberare 
Marți, dimineața, scria agenția Frânge Presse, două posturi guverna
mentale situate în regiunea localității Guang Ngay au fost atacate 
prin surprindere.

de timp

Ea a amintit că,

Solidari cu poporul
vietnamez

amenda- 
de Adu- 
datorită 

o dețin

de răspundere din 
Asociației europene

reprezintă 
la 

numai un

Proteste împotriva interzicerii

KHARTUM 24 (Agerpres). 
—- în urma unei ședințe care 
a durat 9 ore, Adunarea Con
stituantă a Sudanului a apro
bat la cea de-a treia citire; 
amendamentul la constituție, 
care permite guvernului 
interzică Partidul 
din această țară și 
nizații democratice, 
du-se la surse din 
agenția Reuter 
că, pe baza acestui 
ment, guvernul intenționează 
să prezinte săptămînă viitoare 
Adunării Constituante hotă- 
rîrea de interzicere a partidu
lui.

Deși proiectul de 
ment a fost aprobat 
narea Constituantă, 
majorității pe care 
partidele de dreapta UMMA și 
Național-Unionist, o serie de 
deputați, chiar din partea par
tidului Național-Unionist, au 
votat împotrivă. în interven
ția sa din cadrul dezbaterilor, 
deputatul național-unionist, 
Musa-Al-Mubarak, a arătat 
că „amendamentul discutat 
poate fi folosit împotriva tu
turor celor care cred în de
mocrație“. Părerea lui Muba- 
rak a fost împărtășită și de 
deputății național-unioniști 
Muhammed Tofik, Hassan Ba- 
biker, Saleh Ismail și alții. De
putata comunistă Fatima Ibra- 
him a declarat că adoptarea 
amendamentului în Adunarea 
Constituantă nu 
voința poporului, întrucît 
ultimele alegeri 
sfert din numărul persoanelor 
înscrise pe listele 
au votat, ceea ce a 
asupra componenței

să
Comunist 
alte orga- 

Referin- 
Khartum, 

menționează 
amenda-

electorale 
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acestei a-

scurt 0 descoperire a unor

• LA 24 noiembrie, Nikolai Ignatov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a oferit în Palatul Kremlinului un dineu în cinstea 
acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, președin
tele Academiei conducătorul delegației române de 
oameni de știință care vizitează în prezent Uniunea 
Sovietică.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

fizicieni români

dunări.
fapt, 'încercările de a interzi
ce Partidul Comunist din Su
dan nu sînt noi. Și autorități
le coloniale au recurs la astfel 
de încercări. „Nu recunoaștem 
legea cu privire la adoptarea 
acestui amendament, care du
ce la interzicerea activității 
P. C. din Sudan — a declarat 
la rîndul său deputatul comu
nist Gmar Mustafa, și o con
siderăm anticonstituțională. 
Vom duce o luptă deschisă 
pentru apărarea drepturilor 
democratice“.

în capitala Sudanului au a- 
vut loc mari manifestații îm
potriva acestei hotărîri. Pen
tru a zădărnici demonstrațiile 
în favoarea Partidului Comu
nist din Sudan, partidele de 
dreapta au organizat provo
cări, care s-au soldat cu nu
meroși răniți. Agenția Reuter 
relatează că poliția a înconju
rat clădirile guvernamentale, 
precum și clădirea radiodifu
ziunii. Un număr de 50 de 
persoane, printre care și A’n- 
med Hamid, fost ministru și 
secretar al Partidului demo
cratic al poporului, au fost 
arestate.

La 23 noiembrie a avut loc 
o ședință a Comitetului Cen
tral . al Partidului Comunist 
din Sudan, în cadrul căreia 
a fost examinată situația cre
ată în urma hotărîrii Adunării 
Constituante.

Secretarul general al parti
dului, Mahgub,. a declarat pre
sei după ședință că C.C. al 
P.C. din Sudan a hotărît să 
nu se supună hotărîrii gu
vernului cu privire 
terzicerea Partidului 
nist. Comitetul Central, 
el, consideră această 
rîre ilegală, întrucît 
bazează pe o modificare nele
gală a constituției. Cons’tituția 
nu poate fi schimbată de ac
tuala Adunare Constituantă. 
Partidul Comunist din Sudan, 
a spus Mahgub, își va conti
nua activitatea și lupta pentru 
apărarea constituției.

R. S. F. IUGOSLAVIA. Mici 
cititori ai unei biblioteci din

Belgrad
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Criza rhodesiana

® CU prilejul vizitei in Polonia a delegației ro
mâne, care a participat la cea de-a 200-a aniversare 
a Teatrului național polonez — condusă de acad. 
Zaharia Stancu, directorul Teatrului „ 1. L. Caragia- 
le", din București, — Alexandru Tujon, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste Româ
nia la Varșovia, a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat reprezentanți de vază ai vieții cul
turale și artistice din Polonia, ziariști.

Ședința Cabinetului francez

• MIERCURI a avut loc la Paris, sub președinția 
generalului de Gaulle, o ședință a Consiliului de 
Miniștri al Franței. Cu acest prilej, ministrul afa
cerilor externe, Couve de Murville a prezentat o 
informare privind actuala situație internațională, 
precum și asupra vizitei pe care liderul Partidu
lui conservator britanic, Edward Heaîh, a făcut-o 
în capitala Franței.

La sfîrșitul ședinței, ministrul Informațiilor, 
Alain Peyrefitte, a declarat corespondenților de 
presă că în cuvîntarea pe care a rostit-o în legă
tură cu vizita lui Heath la Paris, generalul de 
Gaulle a declarat: „Există indici că împrejură
rile care au constituit altădată obstacole în calea 
unei apropieri a Marii Britanii de celelalte țări 
ale Europei occidentale sînt pe cale să se ate
nueze“. De Gaulle a preeziat, totodată, că 
această problemă „pare să evolueze lent dar în- 
tr-un sens pozitiv. Dacă această evoluție, a pre
cizat președintele Franței, se va preciza mai clar 
ea va fi primită de Franța cu simpatie“.

încheierea convorbirilor bulgaro-etiopiene

» LA Addis-Abeba au luat sfîrșit convorbirile din
tre Todor Jivkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, și împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, anunță agenția B.T.A. In timpul convor
birilor, care s-au desfășurat în spiritul înțelegerii 
reciproce, au fost abordate probleme de interes re- 
ciproc, precum și unele probleme internaționale. In 
încheierea tratativelor, a fost semnat un comunicat 
comun.

® ȘEDINȚA Prezidiului Consiliului Mondial al 
păcii, care și-a desfășurat lucrările la Sofia, a adop
tat mai multe documente în legătură cu problemele 
internaționale actuale. In comunicatul final se arată 
că au fost dezbătute situația din Vietnam, Rhodeșia, 
■Aden, din țările latino-americane, problema luptei 
împotriva colonialismului, pentru independență na
țională, precum și problema dezarmării, lichidării 
pactelor militare și a bazelor militare străine.

Prezidiul a hotărît să convoace Consiliul Mondial 
al Păcii în primele zile ale lunii martie 1966, pentru 
a dezbate sarcinile curente ale mișcării mondiale 
pentru pace.

e MINISTRUL apărării al Greciei, Stavros Cos- 
topoulos, a părăsit miercuri Atena pe calea aerului 
cu destinația Paris unde urmează să participe în 
zilele de 26 și 27 noiembrie la lucrările conferinței 
miniștrilor apărării din țările membre ale N.A.T.O.

După cum se știe. Ia această întîinire care va dez
bate o serie de probleme privind situația nucleară 
și viitorul alianței atlantice participă numai 10 din 
cele 15 țări membre. Și-au anunțat neparticiparea 
pînă în prezent. Pranta. Portugalia, Islanda, Luxem
burgul și Norvegia.

n ■■ JLPe scurt

Directorul general al F.A.O., 
B. R. Sen, a propus în cadrul șe
dinței comisiei a doua care studia
ză programul de muncă al F.A.O., 
ca bugetul organizației pe anii 
1966—1967 să fie de 49,97 milioane 
de dolari. După ce membrii comisi
ei vor studia bugetul pentru urmă
torii doi ani vor transmite propu
nerile recomandindu-le conferinței 
plenare pentru a fi aprobate. Pre
vederile sporite din viitorul buget 
F.A.O.,
permite o creștere simțitoare a ac
tivității organizatorice in sectorul 
respectiv și va fi instituit un comi
tet de studiu pentru protecția 
resurselor hidrologice.

a precizat dr. Sen, vor

I

La Universitatea cen
trală din Caracas a 
avut loc un miting de 
solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. 
Reprezentanți ai diferi
telor partide politice, 
ai organizațiilor studen
țești și sindicale din 
Venezuela, și-au expri
mat sprijinul față de 
lupta eroică a poporu
lui vietnamez, condam-

retragerea 
a trupelor 
Vietnamul 

respectarea 
de la Ge-

nînd acțiunile agresive 
ale Statelor Unite. Ei 
au cerut 
neintîrziată 
străine din 
de sud și 
acordurilor
neva din 1954. Parti- 

cipanții au hotărît în
ființarea „Comitetului 
venezuelean de solida
ritate cu poporul viet
namez“.

de la Universitatea din 
adresat ziarului „TIMES"

Agenția TASS a- 
nunță că un grup 
de fizicieni români 
și sovietici, care lu
crează la Institutul 
unificat de cerce
tări nucleare de la 
Dubna, au descope
rit pe cale experi
mentală un feno
men nou în fizica 
nucleară.

Ei au constatat 
că, sub acțiunea u- 
nor particule denu
mite mezoni miu 
minus, se modifică 
simțitor mecanis
mul de fisiune a 
nucleelor grele. A- 
cest fenomen, care 
fusese prezis’ ante
rior de teoreticia
nul sovietic David 
Zarețki, dar nu a 
fost observat de ni
meni, a fost identi
ficat pe cale expe
rimentală la Dubna 
în cursul studierii 
fisiunii nucleelor de 
plutoniu. Ținta cu 
conținut de pluto
niu a fost bombar
dată cu mezoni miu 
minus, obținuți 
la sincrociclotro- 
nul instalat în la
boratorul pentru

probleme nucleare 
al Institutului 
unificat.

După părerea oa
menilor de știință, 
în prezent există 
posibilitatea ca să 
ia naștere o nouă 
orientare în cerce
tări, de natură să 
aducă rezultate va
loroase pe linia re
zolvării probleme
lor folosirii energi
ei nucleare în 
scopuri pașnice.

Succesul ex
periențelor a fost 
asigurat datori
tă folosirii unei a- 
paraturi electronice 
foarte precise, cu 
funcționare rapidă, 
precum și a unor 
dispozitive sensibi
le, realizate la 
Dubna și la Insti
tutul de fizică ato
mică din București. 
Construirea apara
turii și montarea 
experimentelor au 
fost conduse de 
cercetătorii științi
fici principali Ma- 
rius Pătrașcu (Ro
mânia) și A n a- 
toli Ignatenko 
(U.R.S.S.)

La Bulawayo situația 
continuă să se agraveze

cursul nopții de marți spre 
în orașul industrial Blulawayo,

in tot 
miercuri, 
unde de cîteva zile se desfășoară acțiuni 
de protest ale populației împotriva re
gimului lui Smith, au circulat patrule ale 
poliției.

circulat patrule ale

După ce marți peste 60 la 
sută din muncitorii întreprinde
rilor din oraș nu s-au prezentat 
ta lucru, continuînd greva 
protest împotriva acțiunii

de 
.____ , . lui
Smith, și după ce poliția a des
chis focul asupra unui grup de 
africani ce demonstrau în subur
bia Mpopoma, observatorii de 
la Salisbury apreciază că situația 
continuă să se agraveze. Pro
prietarii întreprinderilor indus
triale și comerciale din Bulatca- 
yo au declarat că vor aplica 
sancțiuni foarte severe, mergînd 
pînă la concedieri împotriva a- 
celora care nu se prezintă la 
lucru și participă la acțiuni de 
protest.

De altfel, agenția Reuter 
menționează că numai în acest 
oraș poliția a arestat 54 de per
soane. 30 dintre aceștia au apă
rut marți în fața unui tribunal,

de participare la acțiu- 
protest.

acuzați 
nile de

Intr-o declarație publicată la 
Cairo, Uniunea poporului afri
can Zimbabwe (ZAPU) a ce
rut guvernului britanic să in
tervină cu trupe în Rhodeșia 
de sud pentru a pune capăt 
regimului minoritar al lui Ian 
Smith. „Guvernul britanic este 
chemat să abroge constituția 
din 1961 și să introducă in cel 
mai scurt timp posibil o con
stituție democratică, asigurind 
conform principiului — un om, 
un vot — un guvern majori
tar", se subliniază in declarația 
ZAPU. Declarația care este 
semnată de Stephen Nkomo, 
tratele cunoscutului lider negru 
sud-rhodesian Joshua Nkomo 
consideră că guvernul britanic 
este responsabil de toate actele 
ilegale comise in Rhodeșia de 
regimul rasist de la Salisbury.

R. P. BULGARIA. Aspect-de la -Uzina de semiconductor! din Botevgrad

UN grup de studenți 
Oxford (Marea Britanie) a 
o scrisoare în care se referă la politica guvernu
lui britanic față de agresiunea americană din Viet
nam. Ei au criticat faptul că guvernul britanic a 
acceptat ca reale argumentele S.U.A. în legătură 
cu războiul pe care îl duc în Vietnam. „Trebuie 
condamnat cu hotărîre faptul că avioanele ameri
cane bombardează sate, școli și spitale din Vietna
mul de nord, se spune în scrisoarea publicată de 
ziarul „Times". Cit privește Vietnamul de sud, 
moartea și mutilarea civililor și combatanților con
travin idealurilor umanitare pe care Statele Unite 
pretind că le apără".

Scrisoarea cere guvernului britanic „să-și expri
me în mod public dezacordul față de bombardarea 
Vietnamului de nord... să sprijine convocarea unei 
conferințe de pace la care să ia parte toate părțile 
interesate, inclusiv F.N.L. din Vietnamul de sud, în 
scopul îndeplinirii acordurilor de la Geneva din 
1954 și care să ofere poporului din Vietnam drep
tul elementar la autodeterminare pe bază de ale
geri libere".

Ä
bsența din mesajul 
tronului (care este 
de fapt, programul

la 
in- 

oțelului, 
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de fapt, progr; 
guvernamental), 
oricărei referiri 
naționalizarea 
dustriei 
punctul forte

' programului parti
dului laburist, i-a făcut pe con
servatori să zîmbească mefisto
felic, iar pe laburiștii de stingă 
să protesteze. La cîteva zile de 
la deschiderea noii sesiuni a Ca
merei Comunelor, reprezentanții 
în parlament ai stîngii laburiste 
au semnat o moțiune în care 
condamnă omiterea din mesaj a 
planurilor de naționalizare a in
dustriei siderurgice. Cei 30 de 
semnatari ai moțiunii regretă 
faptul că noul program legisla
tiv al guvernului nu conține nici 
o propunere privind „o acțiune 
de restabilire a proprietății pu
blice asupra industriei siderur
gice, potrivit cu manifestul elec
toral al partidului“. Or, „o astfel 
de acțiune (naționalizarea — n.n.) 
este conformă cu linia partidu
lui și este cerută de urgență de 
interesele naționale“.

Cînd primul ministru, luînd 
act de moțiune, a explicat că ab
sența proiectului de naționaliza
re s-ar datora imposibilității de 
a se obține o majoritate suficient 
de consistentă care să-l sprijine, 
stînga i-a replicat că în acest 
caz n-are decît să organizeze 
noi alegeri care, în mod sigur, 
s-ar solda cu o victorie la scor a 
Partidului laburist. însă, ca și în 
alte dăți cînd a fost vorba de 
alegeri anticipate, Wilson 
abținut de la orice precizări, lă- 
sînd totuși să se înțeleagă că nu 
are în vedere o asemenea 
bilitate în viitorul apropiat.

Presa vest-europeană a 
prilejul să se întrebe din 
de ce nu vrea premierul 
nic să organizeze noi alegeri ? 
Și, apoi, care este adevărata in
tenție a guvernului laburist în 
legătură cu naționalizarea ? în- 
cercînd să răspundă, unii co
mentatori au emis teza — apa
rent paradoxală — că, de fapt, 
Wilson nu dorește o majoritate 
fermă. Susținătorii acestei idei

s-a

posi-

avut 
nou : 
brita-

ultiplicarea , declarațiilor factorilor 
secretariatul 
a liberului 

schimb în direcția unei apropieii de 
Piața comună a ridicat semne de 
întrebare asupra mobilului acestei 
orientări. După ce la sesiunea de 
la Copenhaga a Consiliului Minis
terial al A.E.L.S. a fost fixat un 

procedeu pentru stabilirea contactelor cu blocul 
economic rival din Europa occidentală, secreta
rul general al A.E.L.S., John Coulson, a reafir
mat această inițiativă într-o cuvîntare rostită în 
fața Asociației americane pentru comerț exterior 
din New York, ignorînd faptul că perspectivele 
ei sînt deocamdată destul de îndepărtate, și în 
pofida lipsei unui răspuns din partea Pieței co
mune, inițiativa A.E.L.S. a fost reafirmată în 
fața unui auditoriu american select. De astă dată, 
adresantul nu mai era Piața comună spre care 
A.E.L.S. intenționează să „arunce punți“, ci ex
portatorii americani. Coulson a căutat parcă să 
dovedească celor ce îl ascultau că nu blocul eco
nomic pe care îl reprezintă, ci Piața comună este 
vinovată de blocarea rundei Kennedy din cadrul 
G.A.T.T. După ce a enumerat eșecurile înregis
trate pînă acum în acțiunea de creare a unei or
ganizații economice înglobînd toate țările Euro
pei occidentale, vorbitorul a afirmat că insuccesul 
s-a datorat faptului că în trecut Statele Unite 
„s-au lăsat hipnotizate de concepția politică a 
Pieței comune“.

în același timp, observatorii au înregistrat și 
noi tatonări ale A.E.L.S. îndreptate spre „cei 
șase“. Astfel, secretarul general adjunct al 
A.E.L.S., Knut Hammarskjoeîd, a propus — cu 
prilejul unei reuniuni a Camerei ae comerț din 
Bremen — „normalizarea industrială“ între cele 
două organizații, respectiv uniformizarea noiane
lor de acces pe piețele naționale a unor produ
cători străini. După părerea sa, „succesul coope
rării în domenii care nu comportă complicații ar 
putea deschide calea pentru încheierea unui sin
gur tip de acord economic“, adică o piață eco
nomică unică a țărilor A.E.L.S. și C.E.E.

Deși adresele au fost diferite, atît cuvintele lui 
Coulson cît și propunerile lui Hammarskjoeîd au, 
după cum se remarcă, un mobil comun : ele sună 
ca un fel de răspuns la apelurile repetate ale șe
fului adjunct al delegației americane la negocie
rile din G.A.T.T., M. Blumenthal, de a salva 
runda Kennedy în care S.U.A. sînt vital intere
sate. Logica diplomației americane este limpede : 
dacă țările vest-europene — atît din A.E.L.S. cît 
și din Piața comună — nu înlătură grabnic neîn
țelegerile actuale, atunci runda Kennedy este 
inevitabil compromisă. într-adevăr, termenul pen
tru care președintele S.U.A. a primit din partea 
Congresului dreptul de a negocia reducerea la 
jumătate a tarifelor vamale pe bază de recipro
citate expiră la sfîrșitul anului viitor, iar stabili
rea în practică ■— produs cu produs — a tarife
lor vamale necesită și ea un timp îndelungat. 
Aceasta înseamnă că și în cazul cînd presiunile 
americane ar fi încununate în cele din urmă de 
succes și s-ar ajunge la o acceptare „de princi
piu“ a tarifelor vamale, tot n-ar mai rămîne 
timp pentru trecerea la aplicarea lor... Și atunci 
în S.U.A. ar urma să fie pus în mișcare din nou 
angrenajul parlamentar pentru ca președintele 
Johnson să capete o prelungire a împuternicirilor 
exprese date odinioară lui John Kennedy.

Dar faptul că A.E.L.S. a răspuns „prezent“ la 
apelul american nu înseamnă că și Piața comună 
ar fi gata — la rîndul ei — să-și fixeze un punct 
de vedere unic pentru ca runda Kennedy să fie 
urnită din punctul mort în care se află acum. 
Dimpotrivă, Piața comună continuă să fie blo
cată de diferendul care opune Franța parteneri
lor ei în problemele agricole și mai presus în 
problemele legate de apărarea suveranității. Fap
tul că reprezentanții guvernului francez s-au de
clarat de acord cu reluarea dialogului în proble
mele agricole, nu înseamnă că ei ar fi dispuși 
să facă și concesii în privința împuternicirilor 
supranaționale solicitate de parteneri pentru co
misia Hallstein.

Pe de altă parte, nu poate fi ignorat faptul 
că existența celor două blocuri vest-europene ri
vale a creat o situație dificilă în schimburile eco
nomice dintre membrii fiecăruia din cele două or
ganisme. Comentatorul ziarului „LE FIGARO“, 
Jean Lecerf nota : „Pentru a vinde în Anglia, 
un francez plătește de trei ori mai multe taxe 
vamale decît un suedez, în timp ce pentru a vin
de în Franța, un englez plătește de trei ori mai 
mult decît dacă ar vinde în Scandinavia. Divi
zarea Europei în două ansambluri economice se
parate prin obstacole, care 
dar sînt totuși serioase, nu 
decît un proiect îndoielnic.
tate".

Așadar, piedicile în calea 
sar la tot pasul.

nu sînt de netrecut, 
era acum cîțiva ani 
Ea devine azi reali-

rundei Kennedy, ră-

Z. FLOREA

pornesc de la dezbinările exis
tente în rîndul Partidului labu
rist. Primul ministru a putut să 
mențină disciplina parlamenta
rilor săi, numai sub amenința
rea căderii guvernului. O majo
ritate substanțială în parlament 
ar însemna însă lichidarea tra
cului membrilor de partid, ceea 
ce ar însemna „dezlănțuirea ten
dințelor ele revoltă din interio
rul partidului“. Wilson nu și-ar 
mai putea ține proprii deputați 
în frîu.

Iată de ce — se afirmă în 
cercurile politice occidentale — 
Wilson pare a se simți mai în 
siguranță cu o majoritate de trei 
voturi decît cu una de 30. Totuși

și majoritatea

există , momente în care e ne
voie de un sprijin mai larg în 
parlament. Pentru asemenea si
tuații guvernul laburist consi
deră că va putea conta în aceas
tă sesiune pe voturile deputați- 
lor liberali. Observatorii din ca
pitala britanică sînt de părere 
că tocmai în scopul obținerii 
sprijinului liberalilor, guvernul 
a înlăturat din programul ac
tualei sesiuni — problema na
ționalizării — respinsă de parti
dul lui Jo Grimaud.

Cum rămîne, totuși, cu națio
nalizarea ? O declarație făcută 
zilele trecute în Camera comu
nelor de ministrul britanic al fi
nanțelor, James Callaghan, pre
cizează : „Industria siderurgică

britanică nu va fi naționalizată 
înaintea viitoarelor alegeri. Ade
vărul este că această industrie 
trebuie să fie reorganizată. Or, 
pentru a face aceasta, este ne
voie să se recurgă la cheltuie
lile publice substanțiale. Vom 
încerca să facem această reorga
nizare, care se impune, atunci 
cînd vom dispune de o majori
tate (suficientă — n.n.) în Came
ra Comunelor“.

Din această declarație reiese 
în primul rînd că guvernul bri
tanic nu a renunțat la naționa
lizare. De altfel, ar fi fost aproa
pe imposibil s-o facă fără să se 
compromită în fața alegătorilor. 
In al doilea rînd însă, reiese 
destul de limpede că înfăptuirea 
naționalizării industriei oțelului 

Ce 
„vii- 
din 

emis 
pre- 
son- 
rho- 

deziene, o continuă creștere a 
popularității Partidului laburist, 
în detrimentul celui conservator. 
Dacă această popularitate era, 
pînă de curînd, în proporție de 
11 la sută în favoarea laburiști
lor, ea a crescut în prezent la 
18,5 la sută. Agenția D.'P.A. 
consideră că ținerea unor ale
geri generale în momentul de 
față ar da rezultate net favora
bile laburiștilor, care ar putea 
obține 54,9 la sută din voturile 
alegătorilor, în timp ce conser
vatorii ar obține doar 36,4 la 
sută, liberalii 6.4 la sută, iar res
tul de 2,3 la sută ar reveni altor 
grupări. în aceste condiții Wil
son ar fi tentat să cheme pe 
englezi în fața urnelor. Și, pen
tru a justifica această eventuală 
acțiune, a introdus în joc pro
blema naționalizării oțelului, le- 
gînd-o de un nou scrutin.

Așadar, vrea Wilson o majo
ritate considerabilă în Camera 
Comunelor ? Conjunctura favo
rabilă este tentantă, dar, cunos- 
cînd și considerentele contrare, 
este greu de precizat care ten
dință va prevala.

este legată de noi alegeri, 
înțeleg însă laburiștii prin 
toare alegeri“ ? Pe cele 
1968 ? Tot ce se poate. S-a 
însă și părerea că Wilson 
gătește o lovitură. Ultimele 
aaje indică, în ciuda crizei
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