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Proletari din toate țările, uniți-vâ!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Montării Dumitru Călinescu 
și Virgil Poliță de la Fabrica 
de transformatoare a Uzinei 
„Electroputere" Craiova — 
lucrînd Ia conexiunile unui 

transformator 20 MV A
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Cheia de boltă a succeselor

BUNA

CUM SE ÎNVAȚĂ
ARTA
de a Învăța
PE ALȚII

In ansamblul măsurilor luate de partid pentru conti
nua dezvoltare șl perfecționare a tnvățămtntului de 
toate gradele, calitatea pregătirii profesionale, compe
tența pedagogică a acelor chemați să instruiască si să 
educe miine generațiile de elevi capătă o însemnătate 
deosebită, întructt de aceasta depinde în mare măsură 
Îndeplinirea sarcinilor trasate de partid în legătură cu 
educarea tinerei generații.

Practica pedagogică are un rol important în procesul 
de formare a viitorilor profesori. în rtndurile ce ur
mează consemnăm opiniile, sugestiile și propunerile 
unor cadre didactice de la Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați în legătură cu mijloacele și căile prin care poate 
fi perfecționată organizarea și desfășurarea practicii 
studenților din institutele pedagogice.

?

P este 500 de țărani 
cooperatori din co
muna Borcea, raio
nul Fetești, con
stituind „organul 
suprem de condu
cere al cooperati
vei agricole" — a- 
dunarea generală

— s-au întrunit zilele trecute 
în sala căminului cultural pen
tru a chibzui laolaltă, a-și spu
ne părerea și a hotărî împreu
nă asupra întregii activități e- 
conomice, financiare și organi
zatorice, desfășurată anul tre
cut, stabilind totodată obiecti
vele acestui an, canalizate pe 
făgașul direcțiilor și normelor 
cuprinse în noul proiect de sta
tut al cooperativei agricole, 
pus, de asemenea, în dezbate
rea adunării generale, alături 
de proiectele statutului Uniuni
lor cooperatiste și al Casei de 
pensii.

Făcînd o analiză amplă, te
meinică și obiectivă a muncii 
și rezultatelor obținute ia fie
care sector anul trecut, dezvă
luind cauzele care au dus la 
unele deficiențe, darea de sea
mă a dat posibilitatea partici- 
panților să-și spună părerea cu 
competență, venind cu nume
roase propuneri izvorîte 
propria lor experiență.

„Avem rezultate frumoase, 
cu care ne putem intr-adevăr 
mindri — spunea brigadierul 
GHEORGHE CATRINESCU. Am 
obținut in medie la hectar 3 535 
kg porumb boabe și 2 141 kg la 
floarea-soarelui, inregistrind în
semnate depășiri de plan. Am 
dat peste prevederile contrac
tului cu statul aproape 500 tone 
porumb, 329 tone grîu și 164 
tone floarea-soarelui. Ca ur
mare a acestei depășiri de pro
ducție, valoarea zilei-muncă a 
crescut de la 23 lei, cit ne pro
pusesem, la 42 lei. Este tot ce 
putem obține de la pămint ? Re
zultatele unor echipe care 
atins și 5 000 kg 
be in condiții de 
r.ă și de irigații 
să propun ca in 
amenajăm și să irigăm, cu po
sibilitățile noastre, pentru că 
avem asemenea posibilități, încă 
130 de hectare. Să ne școlarizăm 
și să ne pregătim din timp 
motopompiști, recomandați

din

Cont. dr. ION TEODORESCU, rector: 
„Se poate afirma că actuala formă de or
ganizare a practicii pedagogice asigură pre
gătirea studenților pentru viitoarea muncă 
de profesor în învățămîntul de cultură ge
nerală, întrucît formează în mare măsură pri
ceperile și deprinderile lor didactice. Insă 
obiectivul principal îl constituie aspectul 
instructiv al procesului de învățămînt. De 
aceea este necesar ca programa analitică să 
prevadă mai multe activități 
genție, lectorate cu părinții, 
ganizațiilor de tineret etc.) 
gească profilul de educator 
profesor.

S-a dovedit utilă efectuarea practicii con
tinue în școlile rurale. O mai bună și eficace 
organizare a acesteia în viitor pune însă pro
blema reglementării aspectelor ei financiare.

Nu este eșalonată rațional, în prezent, 
predarea disciplinelor cu profil pedagogic. 
Cursurile de „metodică" se predau la unele 
facultăți (matematică, științe naturale, de 
exemplu) paralel cu practica, și nu înaintea 
ei, ceea ce împiedică utilizarea noțiunilor 
teoretice în timpul practicii. Pe de altă parte, 
cursul „muncă culturală de masă" se predă 
în ultimul an, practica continuă, care solicită 
masiv aceste cunoștințe, efectuîndu-se în 
primele două săptămîni ale anului universi
tar. Astfel teoria succede practica, în loc să 
o anticipeze. Rezolvarea acestor probleme ar 
putea veni prin legarea mai strînsă a conți
nutului cursului de „pedagogie generală" de 
„metodica" predării disciplinelor de specia
litate și de cursul „munca culturală de masă".

Stabilirea definitivă a școlilor de bază 
pentru efectuarea practicii poate contribui, 
de asemenea, la creșterea eficacității ei. 
După părerea noastră „școlile de bază trebuie 
fixate de minister, pe baza propunerilor in
stitutului pedagogic, și nu prin tratative cu 
secțiile de învățămînt. O dată fixate, acestea 
trebuie încadrate cu profesorii cei mai com- 
petenți, care au o experiență didactică înde
lungată".

Lector ELENA POTORAC, șefa catedrei 
de psihologie-pedagogie :

„Pentru ridicarea nivelului științific și me
todic al practicii, studenții sînt însoțiți in 
școli de îndrumători din partea institutului. 
Dar această activitate a cadrelor didactice 
nu este normată — indicațiile Ministerului 
învățămîntului prevăd doar încadrarea pro
fesorilor respectivi la norme didactice mi
nime — are caracterul unei munci suplimen
tare și nu de obligație didactică. Cei chemați 
să îndrume grupele la practică — nu mă re
fer la metodiștii de specialitate — nu o fac 
totdeauna cu suficientă conștiinciozitate și 
în condițiile actuale nici nu pot fi trași la 
răspundere. Pe de altă parte, numărul mare 
al grupelor de practică face imposibilă în
soțirea acestora la practică, din lipsă de ca
dre didactice — la filologie sînt 11 grupe și 
doar 5 cadre didactice cu experiență, care 
pot îndruma eficace practica De aceea, ar 
fi poate bine să se înființeze, mai ales la fa
cultățile mari, posturi de asistenți metodiști 
care să se ocupe de îndrumarea practicii, iar 
orele de îndrumare a practicii de către ca
drele didactice din catedrele de pedagogie să 
intre în norma lor didactică.

O practică cu un conținut complex nece
sită o colaborare strînsă cu conducerile si 
profesorii școlilor generale, un sprijin mai 
substanțial din partea acestora. în special 
directorii de școli socotim că trebuie să aibă 
mai multă responsabilitate țață de activita
tea studenților la practică, planificînd în 
timp util activitățile în afară de clasă, consi
liile pedagogice, lectoratele cu părinții, pre- 
lucrînd cu studenții planul general de mun
că al școlii.

în sfîrșit, socotim utile — la noi în insti
tut există o bună experiență în această di
recție — consfătuirile periodice, pe facultăți, 
ale celor care îndrumă practica studenților. 
Dar numai acestea nu sînt suficiente. Con
sfătuiri și schimburi de experiență periodice, 
la nivelul țării ar fi, de asemenea, necesare, 
ca și un multilateral schimb de opinii în pa
ginile presei cotidiene și de specialitate (mai 
ales în „Revista învățămîntului superior").

ION TRONAC
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LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Tovarășului JANOS KADAR, 
Prim secretar ai C.C. al P.M.S.U.

Tovarășului ISTVAN DOBI, 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al R. P. Ungare
Tovarășului GYULA KALLAI, 

președintele 
Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar

BUDAPESTA

ORGANIZARE

MUNCII
organizația U.T.C., dintre cei 
mai buni tineri".

Brigadierul GHEORGHE FRO- 
NEA, aducînd noi exemple, 
spre a sublinia importanță de
osebită a unei fertilizări cores
punzătoare pentru sporul pro
ducțiilor la 
„Fertilizarea 
privită ca o 
gența l, așa 
pentru animale, 
plante. Brigada noastră se an
gajează în fața adunării gene
rale să transporte la cimp, în 
această primăvară, 500 tone de 
îngrășăminte naturale".

In numele uteciștilor, a vor
bit tov. NICOLAE MICLĂUȘ, 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe cooperativă. „Sînt fapte pe 
care mulți tovarăși prezenți la 
această adunare le cunosc. 
Cine nu știe cîte eforturi au 
depus tinerii din cooperativa 
noastră în primăvara anului 
trecut, cînd apa Borcei amenin
ța să inunde grădina de legu
me. Pe ploaie, în condiții gre
le, tinerii au participat in nu
măr mare la consolidarea digu
lui. Și pentru anul acesta, or
ganizația noastră își propune 
ca cel mai de seamă obiectiv al 
său antrenarea tuturor tinerilor 
la o activitate permanentă și 
rodnică în toate sectoarele;

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuate în pag. a lll-a)

ADUNARI GENERALE

DE PRODUCȚIE

Șantierul furnalului de 1 000 
mc. de la Combinatul side
rurgic Hunedoara. Maistrul 
Petru Boboc împreună cu 
cițiva dintre membrii brigă
zii condusă de Valențiu 
Becze analizează graficul de 
lucru al brigăzii pe luna ia
nuarie. Concluzia: planul a 

fost îndeplinit

Foto : S. VIOREL

In plină dezvoltare și mo
dernizare, Uzina mecanică din 
Cugir primește în fiecare an 
în jur de 300 tineri muncitori 
calificați în 
proveniți de 
profesionale.

Ultimii au 
aproape 6 luni. După cum se 
apreciază la conducerea uzinei, 
majoritatea dintre ei s-au fa
miliarizat cu problemele pro
ducției, integrîndu-se din pri
mele zile în efortul colectiv 
îndreptat spre îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Unii dintre 
colegii lor, însă, întîmpină di
verse greutăți : nu reușesc să 
îndeplinească cu regularitate 
sarcinile ce le revin, nu se în
cadrează în disciplina colec
tivă.

— Lunar nu își realizează 
norma 30—40 de tineri — 
spunea Gheorghe Voicu, secre
tarul comitetului U.T.C. pe u- 
zină. Cei mai mulți lucrează 
în secția mașini-unelte.

I-am cunoscut pe fiecare 
dintre ei la locul de muncă. 
Lucrează pe mașini moderne. 
Au condiții bune de muncă, la 
fel ca și ceilalți muncitori. De 
ce nu pot să-și realizeze nor
mele ? Am stat de vorbă cu 
cîțiva dintre ei.

— Cîte piese ai de executat 
în această lună ? — l-am în
trebat pe lenei Alexandru.

— Cite pot! — a răspuns 
el mirat.

In luna decembrie „nu a pu
tut" răzui decît două console 
în timp ce fostul său coleg de 
școală, Ferenț Tiberiu a efec
tuat aceeași operație la 5 con
sole. Diferența de cîștig a fost 
de aproape 1000 de lei. lenei 
s-a declarat nemulțumit 
cerut să fie transferat la 
operație.

lenei nu este singurul 
la începutul lunii nu cunoștea 
sarcinile ce-i revin în urmă
toarele 30 de zile. în ultimele

au 
porumb boa- 

fertilizare bu- 
mă îndeamnă 
primăvară să
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președintelui

adresată

teu Stoica

trei luni, toți cei care au ră
mas sub normă nu au cunoscut 
planul secției și nici sarcinile 
care le reveneau lor pe patru 
săptămîni. In felul acesta ei 
au fost lipsiți de posibilitatea 
de a-și organiza munca pe o 
perioadă mai îndelungată. Re
partizarea acestor tineri la „ce 
se găsește" și „cînd se găsește" 
este unul din factorii care con
duc la nerealizarea normelor.

Majoritatea cadrelor de con
ducere din secție socotesc că

Do Si Min«

tovarășului
1

Ho Și Mm, președintele Re
publicii Democrate Vietnam, a 
adresat tovarășului Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, o scrisoare în legă
tură cu războiul de agresiune 
dus de Statele Unite ale Ame
rică în Vietnam.

Potrivit agenției vietnameze 
de informații V.N.A., președin
tele Ho Și Min a adresat scri
sori în aceeași problemă șefilor 
statelor socialiste, ai statelor 
semnatare ale acordurilor de 
la Geneva din 1954 și ai altor 
state interesate în situația din 
Vietnam.

Amintmdu-mi cum era 
rămîn corigent la matematică 
(m-a salvat doar promisiunea 
solemnă că voi urma secția 
umanistică, unde aveam de 
trecut un alt hop: latina!) ii 
spun interlocutorului meu : 
dar pentru cîțiva dintre colegi 
matematica era floare la 
ureche.

— Adică, mai nimic I
— Nu, nu, dați-mi voie să 

precizez : ăștia prindeau din 
zbor explicațiile profesorului, 
în cîteva minute umpleau ta
bla cu formule, exercițiile 
pentru acasă, cit de grele, de 
obicei — le rezolvau în re
creație, în timp 
dintr-un sandviș,
mi-a fost destul de greu 
pricep pasiunea lor...

— Pasiune ?
— Dar ce — altceva ?!
— Poate că erau isteți, ori

ce mușcau 
Atunci, 

să

(Agerpres)

una din cauzele principale ale 
rămînerii în urmă a acestor 
tineri este lipsa de disciplină.

Organizația U.T.C. a între
prins unele acțiuni pen
tru întărirea disciplinei tineri
lor în producție. La mașini-u- 
nelte s-a organizat anul tre
cut o adunare cu toți cei ră
mași sub normă. In urma ace
stei adunări s-au stabilit o se
rie de măsuri. Una din ele pre
vedea ca proaspeții absolvenți 
intrați în producție să fie în
zestrați cu un stoc de scule, 
dispozitive și verificatoare, să 
li se stabilească norme precise 
în fiecare lună. Comitetul 
U.T.C. pe uzină a trimis în a- 
ceeași secție 3 membri ai co
mitetului care au muncit ală
turi de noii angajați timp de

cîteva luni, ajutîndu-i să se 
familiarizeze în problemele 
producției. Cu alt prilej au fost 
invitați la uzină părinții tine
rilor care au săvîrșit abateri, 
li s-a cerut sprijinul necesar. 
Unele rezultate s-au obținut. 
Numărul absențelor nemotiva
te și al rămașilor sub normă 
s-a redus, însă situația este tot 
nesatisfăcătoare. De ce? Răs
punsul l-a dat inginerul Maxi
milian Zamoniță.

— Se muncește global cu ti
nerii și mai puțin individual, 
cu fiecare în parte — spu
nea el.

In colaborare cu conducerea 
secției, cu grupele sindicale, 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
urmărească ca fiecare tînăr să 
cunoască precis sarcinile de 
plan ale secției eșalonate pe 
trimestru și lunar, sarcinile 
personale. Aceasta constituind 
prima condiție pentru partici
parea lor cu rezultate la nive
lul posibilităților în întrecerea 
socialistă.

Din ancheta întreprinsă, au 
mai reieșit însă și alte neajun
suri care favorizează rămîne- 
rile unor tineri sub normă. Așa 
cum spunea tov. Mariș Iosi'f, 
secretarul organizației de 
partid de la secția mașini-u
nelte, nu toți maiștri se ocupă 
cu suficientă răspundere de în
drumarea atentă, perseveren-

Colocviu
despre pasiune

bine pregătiți — și atît! Și de 
aici pînă la pasiune mai e de 
mers...

— Dar se poate ajunge!
— Cu mult curaj, cu stă

ruință — da. Precizări, deli
mitări — cînd și cum începe 
pasiunea, astea sînt chestiuni 
mult prea dificile. Poate că 
începe atunci cînd simți eît

de Nicoiae Țic

îți este de greu, cînd ești isto
vit — și totuși, îți aduni pu
terile și mergi, mergi mai de
parte. Cînd dezlegînd o pro
blemă, îți vin idei pentru alta, 
cînd ești mulțumit de ce ai 
făcut și năzuiești continuu

spre mai bine. Și mai cred că 
pasiunea aceasta se transmite, 
sînt oameni în stare să ți-o 
insufle. Poate că dacă nu aș 
fi studiat cu academicianul 
Grigore Moisil. azi aș fi. un 
profesor, sau un inginer bine 
pregătit — și-atît!

Contrar așteptărilor. Con
stantin P. Popovici, materna-

tician pasionat, 
ziua de lucru cu 
limbilor străine, 
ani de zile. Cunoaște franceza 
și rusa, acum învață engleza 
și germana, iar programul de 
viitor prevede spaniola..; Pa
siune pentru limbile străine' ? 
— ori numai obligație profe
sională ? Să-i zicem altfel: 
dorința de ,a fi la curent cu 
tot ce se tipărește interesant 
în domeniul său de activitate. 
Conferențiar universitar. Con
stantin P. Popovici este, în 
același tifnp, și un neobosit 
student. Și poate că abia 
acum' încep pentru el exame-. 
nele cele mai severe — con
tinuarea unor cercetări, me
tode și rezultate noi...

— Și totuși, vin și clipele 
de oboseală.

(Continuare în pag. a Ill-at
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Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Ungare, în 
numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, al poporului Român și al nos
tru personal, vă transmitem dv și prin dv 

poporului ungar, un călduros salut tovără
șesc și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român se bucură din toată inima 
de succesele însemnate obținute de poporul 
frate ungar, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, în dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste, în cei două
zeci de ani ai Republicii Populare Ungare.

Constatăm cu satisfacție că între țările și 
partidele noastre s-au statornicit și se dez
voltă neîntrerupt relații de prietenie și cola
borare frățească în folosul ambelor noastre 
popoare, al unității țărilor sociajiste și miș
cării comuniste și muncitorești internațio
nale, al cauzei socialismului și păcii in lume.

Vă urăm din toată inima, dumneavoastră 
și întregului popor ungar, noi și mari succe
se în activitatea consacrată înfloririi conti
nue a Ungariei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România



s e împlinesc 33 de 
ani de la eroicele 
lupte ale muncito
rilor petroliști din 
Valea Prahovei, 
parte integrantă a 
marilor 1 
muncitorești 
tara noastră 

ianuarie-februarle 1933.
Marile bătălii de clasă 

ianuarie-februarie 1933 au 
scris o pagină de glorie nepie
ritoare în istoria mișcării mun
citorești, a luptei poporului ro
mân pentru libertate, împo
triva exploatării, pentru inte
resele sale vitale.

Prin amploarea și combati
vitatea lor revoluționară, prin 
forța și nivelul organizării lor, 
prin varietatea formelor de 
luptă și organizare, prin învă
țămintele bogate și efectele lor 
în viața social-politică a țării, 
eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști au avut o 
însemnătate istorică deosebi
tă, marcînd în același timp un 
moment de cotitură în dezvol
tarea ulterioară a partidului și 
a întregii mișcări muncitorești 
din țara noastră.

Luptele din ianuarie-februa
rie s-au desfășurat pe fondul 
crizei economice din 1929-1933 
care a cuprins întreaga lume 
capitalistă. în România, ca ur
mare a înapoierii economice și 
a dependentei de capitalul 
străin, criza s-a manifestat deo
sebit de acut, cuprinzînd in
dustria, agricultura și finan
țele. Clasele 
din România

arunce greutățile crizei 
umerii maselor popu-

bătălii 
din 
din

din 
în-

exploatatoare 
au încercat

să 
pe _ _
lare. Politica reacționară, anti
populară a guvernelor bur- 
ghezo-moșierești a dus la o 
deosebită ascuțire a contradic
țiilor sociale — în primul rînd 
a contradicției principale de 
clasă dintre proletariat și bur
ghezie.

încă în cursul 
s-au desfășurat 
țară numeroase 
greve. La loc de frunte prin
tre acestea se înscrie greva 
minerilor de la 5 august 1929.

Agravarea consecințelor cri
zei economice la începutul a- 
nului 1933 a determinat inten
sificarea nemulțumirilor, fră- 
mîntărilor și acțiunilor maselor 
populare. Valul mișcării revo
luționare în țară era în plină 
creștere. Muncitorimea din 
transporturi, din industria ex
tractivă, din industria meta
lurgică, muncitorii portuari ca 
și alte detașamente ale proleta
riatului treceau la acțiuni de 
luptă din ce în ce mai deschise 
și mai curajoase. Sub influența 
puternică a luptei proletariatu
lui, creștea în amploare lupta 
țărănimii și acțiunile altor pă
turi ale populației.

Dezvoltarea mișcării revolu
ționare în această perioadă 
vădea întărirea rolului Parti
dului Comunist de organizator 
și conducător al mișcării prole
tare și extinderea influenței 
sale în masele largi munci
toare.

Apreciind ponderea impor
tantă a industriei petrolifere 
în economia României și fap
tul că aici se împleteau mai

anului 1929 
în întreaga 
și puternice

33 de ani de la glorioasele lupte ale muncitorilor petroliști din Valea Prahovei

mult ca în oricare alt domeniu 
interesele de jaf ale unor vîr- 
furi ale burgheziei și moșieri- 
mii cu cele ale monopolurilor 
imperialiste apusene, și că aici 
era concentrat unul din deta
șamentele de frunte ale prole
tariatului din România, P.C.R. 
a acordat o atenție deosebită 
organizării și conducerii acți
unilor revoluționare ale mun
citorilor petroliști din Valea 
Prahovei.

Situația muncitorilor petro
liști din această regiune de
venise în anii crizei economice 
de nesuportat, ca urmare a a- 
valanșei de concedieri, reduce
rii de salarii și a introducerii 
sistemului de muncă „prin ro
tație", formă deghizată a șoma
jului parțial. La începutul a- 
nului 1933 cele mai multe ca
tegorii de muncitori nu lucrau 
decît 12—15 zile pe lună, iar

Prahovei, au fost luate mă
suri de întărire a Comitetului 
județean P.C.R. Valea Praho
vei. Mergînd pe linia trecerii 
la o puternică contraofensivă 
muncitorească împotriva poli
ticii de aruncare a greutăților 
crizei pe umerii celor ce mun
cesc, organizația regională 
P.C.R. a acordat o atenție deo
sebită realizării frontului unic 
între muncitorii comuniști, so- 
cial-democrați, socialiști-inde- 
pendenți sau de alte orientări 
politice și fără de partid, pre
cum și luptei pentru îndruma
rea activității sindicatelor 
făgaș revoluționar și, mai 
Ies, pentru organizarea și 
tinderea comitetelor de 
țiune. S-a acordat o mare 
tenție mutării centrului
.greutate a muncii de partid în 
întreprinderi, în mijlocul ma
selor muncitorești.
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La sfîrșitul lui ianuarie 1933, 
muncitorii de la „Astra “ 
mână" continuă acțiunile 
voluționate.

Cauza declanșării unei 
greve la rafinăria „Astra 
mână" 
întreprinderii cu privire 
concedierea în ziua de 29 
nuarie a unor muncitori.

în seara aceleiași zile, 
loc o consfătuire la care 
participat reprezentanți ai Co
mitetelor de acțiune, precum 
și delegați din alte întreprin
deri din Ploiești, hotărîndu-se 
ca muncitorii de la „Astra Ro
mână" să răspundă la măsu- 
rile luate de Consiliul de ad
ministrație, prin grevă. în 
ziua de 30 ianuarie, la orele 
16, Comitetul de acțiune a de
clarat începerea grevei. Numă
rul greviștilor, printre care 
mulți tineri, trecea de 2 000.

Ro
re-

noi 
Ro- 

a constituit-o măsura 
la 

ia-

are
au

pentru continuarea pe un plan 
mai larg a luptei începute. în 
aceste împrejurări, Comitetul 
regional de partid a hotărît 
începerea acțiunii și la rafină
ria „Româno-Americană" din 
Teleajen, în apropiere de Plo
iești. Ea a fost organizată și 
condusă de Comitetul de ac
țiune din rafinărie, îndrumat 
de celula de partid.

în dimineața zilei de 1 fe
bruarie, muncitorii din schim
bul de noapte s-au adunat cu 
toții în fața casieriei, fiind zi 
de plată a salariilor. Primul 
muncitor care s-a prezentat la 
ghișeu, constatînd că direcția 
desființase sistemul chenzinei 
pe 19 zile, a refuzat să pri
mească plicul.
Comitetul de acțiune a trans
mis grupului de muncitori de 
la sirenă să dea semnalul de 
începerea grevei.

O pagină de eroism

muncitoresc
salariul era mult sub minimul 
necesar existenței.

înrăutățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de trai 
ale muncitorilor petroliști, pre
cum și noul atac asupra drep
turilor lor întreprins de clasele 
exploatatoare, de guvern, 
au declanșat un puternic val 
de nemulțumire și protest în 
rîndurile acestora.

Ridicîndu-se împotriva ex
ploatatorilor autohtoni, mun
citorimea s-a ridicat, totodată, 
împotriva accentuării jafului 
monopolurilor străine, împo
triva știrbirii suveranității și 
subjugării țării de către pu
terile imperialiste. Avînd un 
puternic caracter antimonopo
list, oglindind opoziția energi
că a muncitorimii în fața mo
nopolurilor străine care jefu
iau petrolul românesc, luptele 
muncitorilor petroliști din ia
nuarie—februarie 1933 s-au 
înscris, alături de luptele ero
ice ale ceferiștilor, ca o-minu
nată pagină de patriotism.

Sub îndrumarea P.C.R., 
muncitorii petroliști s-au ri
dicat hotărît la luptă, alături 
de feroviari, ca un detașament 
înaintat al proletariatului ro
mân. Continuînd firul unor 
puternice lupte proletare, care 
au străbătut întreg anul 1932, 
organizația locală P.C.R. se 
afla, la începutul anului 1933, 
în plină activitate de organi
zare a unor noi și puternice 
bătălii.

P.C.R. a obținut o serie de 
rezultate importante în întă
rirea organizațiilor de partid 
și a legăturilor acestora 
masele muncitorești din

cu 
Valea

Intensificarea acțiunilor mun
citorești a făcut necesară 
crearea unui organ coordona
tor al activității tuturor co
mitetelor de acțiune din în
treprinderi. La începutul anu
lui 1933 a fost ales în cadrul 
unei adunări Comitetul local 
de acțiune Ploiești, din care 
făceau parte muncitori dintre 
cei mai înaintați și combativi, 
oameni care se bucurau de un 
mare prestigiu în rîndul ma
selor muncitorești. Cu acest 
prilej, a fost adoptat și pro
gramul de luptă ce conținea 
revendicările economice și po
litice cele mai arzătoare ale 
petroliștilor. în program fi
gura, între altele : desființarea 
sistemului de muncă prin ro
tație, încetarea concedierilor, 
majorarea salariilor, înlătura
rea amenzilor, respectarea zi
lei de muncă de 8 ore, recu
noașterea comitetelor de fa
brică, deschiderea imediată a 
sediilor sigilate ale sindicate
lor revoluționare. S-a acordat 
atenție și revendicărilor spe
cifice tineretului, ca salariu 
egal la muncă egală, desfiin
țarea corvezilor, bătăii și per
secuțiilor, 6 ore de lucru pen
tru ucenici, concedii plătite, 
ajutoare tinerilor șomeri. în 
adunări pe ateliere, pe secții 
și pe întreprinderi, organiza
ția locală P.C.R. din Ploiești a 
reușit să realizeze o largă 
popularizare a programului de 
revendicări. în cursul lunii 
ianuarie 1933, au avut loc 
puternice greve la „Orion", 
„Unirea", „Feroemail" și alte
le, însoțite de manifestații pe 
străzile orașului.

Sunetul sirenei se răspîndea 
ca o chemare peste întreg ora
șul și satele învecinate. Au 
venit în ajutorul greviștilor 
de la „Astra Română" munci
torii de la „Româno-America- 
nă“, „Dacia-Română", „Uni
rea", textilistele de la „Doro-

Ca unul, toți muncitorii din 
rafinărie, la auzul sirenei, au 
încetat lucrul și au ieșit în 
curte, ocupînd astfel întreprin
derea. Drumul spre rafinărie 
a devenit, în scurt timp, plin 
de oameni sosiți din Ploiești și 
din satele învecinate.

Primul număr din ziarul „Frontul unic" al muncitorilor 
petroliști

banțul", sute de șomeri din o- 
rașul Ploiești. Au venit, de a- 
semenea, rudele și prietenii 
greviștilor din cartierele și sa
tele dimprejur. Curtea și îm
prejurimile rafinăriei erau 
astfel înțesate de o masă com
pactă de aproape 5 000 de oa
meni. La fața locului, chemați 
de către direcția rafinăriei, au 
sosit reprezentanți ai autorită
ților locale, însoțiți de forțe 
represive.

La apariția acestora, un val 
de indignare a cuprins mase
le, ajungîndu-se la ciocniri cu 
forțele polițienești. Sub pre
siunea maselor, administrația 
rafinăriei a fost nevoită să ac
cepte revendicările formulate 
de muncitori, respectarea în 
întregime a contractului co
lectiv de muncă. S-a luat mă
sura de retragere a forțelor 
represive din întreprindere.

Succesul muncitorilor de la 
„Astra-Română" vădea exis
tență unor condiții favorabile

Muncitorii adunați în curtea 
rafinăriei cereau satisfacerea 
revendicărilor cuprinse în 
programul general de luptă al 
Comitetului de acțiune local. 
Deodată, ca la un semnal, un 
grup de muncitori, în frunte 
cu comuniștii, au intonat „In
ternaționala", fiind urmați de 
întreaga mulțime. Din toate 
colțurile se strigau lozinci: 
„Jos capitalul străin !“, „Jos . 
curbele de sacrificii !“, „Vrem 
reprimirea la lucru a munci
torilor concediați 1". La fața 
locului au sosit cu mare re
peziciune autoritățile, însoțite 
de aproximativ 300 de poli
țiști, jandarmi și soldați.

Muncitorii au opus o rezis
tență îndîrjită polițiștilor și 
jandarmilor, care urmăreau, 
fără succes, să-i împartă în 
grupuri mici pentru a-i putea 
evacua mai ușor. Văzînd in
dignarea și hotărîrea de luptă ■ 
a muncitorilor, reprezentanții 
autorităților, în complicitate

cu direcția întreprinderii, 
recurs la un vicleșug, anun- 
țind că vor să trateze cu de
legații muncitorimii. Cînd de
legații muncitorilor s-au pre
zentat, au fost arestați ime
diat. Au avut loc ciocniri 
între greviști și forțele repre
sive în curtea rafinăriei. La lo
zincile formulate și scan
date de muncitori pînă în 
acel moment, se adăuga 
cerința nouă, care a 
cut pe prim plan; , 
berarea arestaților". Cu adop
tarea acestei lozinci, caracte
rul politic al grevei s-a adîn- 
cit. . La bariera orașului, un
de pes’te 1 000 de muncitori 
erau pregătiți să oprească ca
mioanele și să elibereze pe a- 
restați, a avut loc o nouă cioc
nire cu jandarmii. în timpul 
acestei ciocniri, o parte din 
jandarmi au fost dezarmați.

în jurul orei 17, primele 
grupuri de muncitori au în
ceput să ocupe strada din fa
ța localului chesturii din cen
trul orașului Ploiești, precum 
și împrejurimile. Muncitorilor 
de la „Româno-Americană" li 
s-au alăturat cei de la „As
tra Română", „Orion", „Stan
dard", „Lumina", „Petrol-Mi- 
na", precum și muncitorii ce
feriști, muncitori de toate ca
tegoriile.

O masă compactă de apro
ximativ 8 000 de oameni strîn- 
geau ca într-o chingă localul 
chesturii 
se aflau 
zentanții

în fața 
tivității muncitorilor, autorită
țile au fost nevoite să elibere
ze pe toți cei arestați, să o- 
prească acțiunea de . triere și 
arestare care continua între 
timp la rafinăria „Româno- 
Americană".

După eliberarea tuturor 
res'taților, într-o atmosferă 
avînt înălțător, muncitorii 
demonstrat pe străzile 
șului Ploiești, 
revoluționare. Numai noaptea, 
tîrziu, ei s-au răspîndit pe la 
casele lor.

Victoria obținută prin eli
berarea celor arestați a dovedit 
forța și tăria muncitorimii u- 
nite, în luptă cu dușmanul de 
clasă.

Luptele muncitorilor petro
liști de la rafinăriile „Astra 
Română" și „Româno-Ameri
cană", susținuți de muncitorii 
din celelalte Întreprinderi din 
orașul Ploiești și din alte lo
calități de pe Valea Prahovei, 
au cuprins pe baza frontului 
unic întreaga masă a muncito
rilor : comuniști, social-demo- 
crați, socialiști independenți, 
muncitori fără de partid.

★

Partidul Comunist Român 
dă o înaltă prețuire tradițiilor 
glorioase de Iiojptă ale poporu
lui român. Cel mai înalt oma
giu ce-1 putem aduce luptăto
rilor petroliști, tuturor revolu
ționarilor care, atît în 1933 cît 
și în anii care au urmat, au 
luptat pentru victoria cauzei 
clasei muncitoare, a poporului 
român îl constituie înfăptuirea 
cu succes a obiectivelor însu- 
flețitoare stabilite de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. pen
tru desăvîrșirea construcției 
socialiste și înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica S 
cialistă România.

MARIA COVACI 
doctor în istorie

„Electrofar"-București. O ultimă verificare a lămpilor cu vapori 
de mercur la standul de durată

Foto: AGERPRES
poliției, în care 

ca și asediați repre- 
autori taților.
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Modernizări în întreprinderile 
sătmărene

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru) :

Zilele trecute, la Fabrica de 
confecții „Mondiala" din Satu 
Mare a fost pus în funcțiune 
în sectorul 3 confecții ușoare 
agregatul de lucru „Contex", 
fabricat în țară. Noul agregat 
dirijează, cu ajutorul unei 
benzi rulante, semifabricatele 
Ia locurile de muncă și permi
te, totodată, să se urmărească 
de la tabloul de comandă un
de anumite faze de lucru au 
rămas în urmă și în ce locuri 
au fost terminate mai repede 
operațiile, dirijîndu-se mate
rialele acolo unde sînt nece
sare. Un alt avantaj important 
oferit de noul agregat este a- 
cela că pot fi executate mai 
multe modele în același timp, 
ceea ce contribuie la o crește
re substanțială a productivită
ții muncii. Numai după cîteva 
zile de lucru, după acest sis
tem, productivitatea muncii la 
modelul de rochițe de catifea 
uni a crescut cu 13 la sută, iar 
la rochițe de stofă cu 11 la su
tă. în ziua de 26 ianuarie, al

doilea agregat „Contex" a în
ceput să producă în aceeași 
secție.

★
Un cuptor-tunei de ardere a 

pieselor emailate se află în 
probe tehnologice la întreprin
derea „1 Septembrie" din lo
calitate. Cuptorul, unica in
stalație de acest gen din țară, 
are diferite dispozitive de re
glare automată a temperaturii 
care poate atinge valori ma
xime de 900 de grade Celsius. 
Calitatea pieselor emailate este 
superioară celor produse de 
vechile cuptoare, deoarece 
arderea emailată se face 
uniform pe întreaga supra
față a lor și, totodată, în
călzirea și răcirea reperelor 
are loc treptat. Economiile a- 
nuale ce se vor obține prin 
introducerea lui sînt estimate 
Ia peste 3 milioane lei. De 
menționat că cei 3 maiștri ca
re urmăresc buna funcționare 
a acestui important agregat și 
care efectuează controlul in- 
terfazic de calitate sint ute- 
ciști.

cârtii la sate“->

(Agerpres)

TINERI CRITICI \Matei Călinescu

pentru eliberarea
1933 (desen)

Demonstrația muncitorilor petroliști din PJoiești 
timpul grevei din februarie

Căminele culturale, bibliote
cile, librăriile, casele de citit 
de la sate au cunoscut dumi
nică o afluență mai mare ca de 
obicei. Prilejul l-a constituit 
deschiderea tradiționalei luni a 
cărții la sate. Intilniri cu scrii-

celor arestați

Electrificarea comunei
Comuna Virtopu, din raionul 

Băilești, și-a schimbat mult în
fățișarea. Au fost construite 
noi case, un cămin cultural, dis
pensar, magazin universal, 
școală nouă. De curînd, o nouă 
realizare s-a înscris în cartea 
comunei, fn cadrul unei adu
nări populare, sătenii au apro
bat contribuția voluntară pen
tru electrificarea comunei. De 
atunci, nu a trecut mult timp. 
In sprijinul lucrătorilor din ca
drul întreprinderii regionale de 
electrificare Oltenia au venit și

nenumărați cetățeni care 
săpat gropile pentru stilpi, 
ajutat la transportul acestora, 
au executat aproave toate 
muncile necalificate. Nițu Ma- 

Cornescu Ion, Ungureanu 
Firu Stan, Lăcătușiu Ilie 
numai cîțiva dintre cei 

activi săteni care au ajutat 
comunei. O 

an, in comuna 
aprins becul

rin, 
Ion, 
sint 
mai
la electrificarea 
dată cu noul 
noastră s-a 
electric.

GHEORGHE ClRȚAN
învățător

tori, cu redactori de la edituri, 
expoziții cu cele mai noi cărți 
apărute, ștanduri, sînt numai ci- 
teva din numeroasele manifes
tări desfășurate în prima zi a 
„Lunii cărții la sate" — ediția 
1966.

în mijlocul celor peste 400 de 
locuitori ai comunei Racovița, 
regiunea Argeș, participant! la 
deschiderea Lunii cărții au venit 
scriitori din Capitală care au, 
citit din lucrările lor, au discu
tat cu sătenii asupra celor mai 
noi lucrări apărute. Aici ca și 
în satele din regiunile Crișaha, 
Dobrogea, Banat, Iași, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Suceava, 
festivitățile de deschidere a a- 
cestei manifestări culturale au 
fost urmate de momente litera
re, recitaluri de poezie, progra
me artistice bogate.
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Aspecte
literare

Cîțiva tineri critici dețin 
în ultimii ani o autoritate 
indiscutabilă, întemeiată pe 
un viu sentiment al valorii, 
pe solidă cultură (cultura 
criticului fiind, mai mult de 
cit a oricui, o neîntreruptă 
lectură), în sfîrșit, pe un 
discernămînt care funcțio
nează adesea ireproșabil. 
Dintre aceștia e criticul 
Matei Călinescu. Adept al 
criticii creatoare de puncte 
de vedere, M. Călinescu poa
te fi identificat cu acel cri
tic despre care Minai Ralea 
spunea că „întreține longe
vitatea artei". Dealtfel, ra
țiunea criticii active, ea în
săși un act creator, este toc
mai de a ridica opera la o 
existență variabilă, neurmă
rind o traducere „simplistă", 
ci de a-i fixa în permanen
ță necesitatea de a fi. Matei 
Călinescu e de o remarca
bilă finețe intelectuală și 
intuițiile lui nu se transfor-

mă nicicînd în exclamații, 
acest spirit critic supunîn- 
du-se unei neîntrerupte pîn- 
de a lucidității. De aici și 
izvorăsc cîteva „obsesii" ale 
criticului, între care cea mai 
vizibilă e constatarea unor 
straturi ironice în diverse 
opere, ca efecte ale cenzurii 
pe care și-o impun spiritele 
superioare, de o intelectua
litate ascuțită. Asemenea 
straturi sînt descoperite în 
numeroase creații analizate 
de critic, încît se poate 
vorbi, cred, de un unghi de 
vedere demistificator. Ca
racteristic din acest punct 
de vedere e portretul nou 
propus poetului Ion Minu- 
lescu, într-un studiu cu to
tul remarcabil asupra „Re
surselor umorului liric la 
Ion Minulescu". Aici criti
cul procedează la o nouă 

lectură a operei, degajată de 
prejudecăți, și sfîrșite prin a 
ne da unul din studiile cele

mai convingătoare și eleva
te din șirul reconsiderărilor 
operate de critic în ultimul 
timp. „Lecturi" noi, din 
perspectiva gustului și con
cepției contemporane, pot fi 
considerate cele mai multe 
din studiile lui Matei Căli
nescu. De altfel, critica ac
tuală continuă tot mai vi
zibil opera critică a înainta
șilor care, dincolo de amen
dările ce li se pot aduce, ne
cesare, a statornicit o ati
tudine specifică față de o- 
biect. Obiectul criticii nu e 
în ultimă instanță, o carte 
ori alta, ci creația însăși, în 
zonele ei adinei. Intr-un 
astfel de sens al criticii sin
ceritatea comentatorului 
trebuie să fie absolută, în- 
trucît comentariul nu este 
altceva decît confesiunea 
unui spirit intelectual. Cri
ticul are un punct de ve
dere pe care-l mărturisește, 
ferindu-se de a-l impune, 
dar operînd cu „auxiliarele" 
seducției stilului său, între 
care descrierea contextului 
(„care se reflectă în feno
men ca un peisaj într-o 
apă") nu e cel din urmă. 
Reflecțiile lui Matei Căli
nescu asupra creației sfîr- 
șesc prin a sugera noi punc
te de vedere, rezultatul ge
neral fiind lărgirea cunoaș

terii. Citabile sînt mai toate 
cronicile și studiile dedicate
unor creatori precum Ar-

ghezi, Blaga, Camil Pe
trescu, G. Călinescu, Tudor 
Vianu.

In comentariile asupra li
teraturii actuale, Matei Că
linescu refuză tonul mora
list, încercînd adesea să rea
lizeze portrete, profiluri 
(mai ales tinerilor scriitori) 
ceea ce indică o mare în
credere în talentul acesto
ra, „riscînd" cu vădită plă
cere opinii favorabile. A 
face profil unui tînăr poet 
ori prozator, chiar dacă a- 
cesta e trecut sub rubrica 
de „cronică", e un procedeu 
cu totul fericit, stimulativ. 
Criticul grăbește conștiința 
de sine a unui scriitor, ceea 
ce nu e puțin. Diferențe de 
valoare între prima secțiune 
a cărții și cea de a doua 
există, firește, însă, bănu
iesc, din cauza promptitudi
nii cu care e dator a întîm- 
pina criticul mișcarea vie 
a unei literaturi. Intîlnim 
uneori și formulări uni
forme, aplicate în 'nai multe 
cazuri. Apoi, repetarea unor 
caracter-stici curente cred 
că vine și dintr-o conștiință 
a valorii de ansamblu a ti
nerei generații de poeți și 
prozatori. Oricum, critica 
lui Matei Călinescu fiind 
mai cu seamă un dialog cu 
scriitorii, e rezultatul unei 
meditații sincere și avizate 
asupra literaturii.

Eugen Simion

Orientări în

contemporană
Lucru mărturisit de critie 

ori nu, se pare că pentru Eu
gen Simion, rațiunea cronicii e 
plăcerea analizei. Puțini critici 
de azi manifestă atîta supunere 
la obiect cită se demonstrează 
mai în fiecare din aceste cro
nici. E inutil a mai convinge 
pe cineva de utilitatea unei 
astfel de întreprinderi critice 
căreia nu-i scapă din vedere 
aspectele operei chiar dacă 
ambiția cronicarului nu e de 
a reface un univers, adică de 
a-l recrea, cit de a obser
va circulația temelor, motive
lor și ideilor literare. De aici 
provine și nevoia mereu re
simțită de critic a utilizării 
unei largi informații care 
poate părea uneori, prin ex
ces, erudiție pedantă. Lucrul 
nu e cel mai rău cu putință,

ba este chiar convenabil inten
ției criticului de a educa, de a 
„orienta" cititorul în cîmpul 
polivalent al operei. în acest 
sens titlul cărții nu vrea să in
dice, cred, numai existența 
„obiectivă" a unor modalități 
și direcții distincte în literatu
ra contemporană ci și secreta 
convingere a criticului de â fi 
un pedagog al cititorului, o- 
rientîndu-i gustul, desfășurînd 
sub ochii lui o bogată infor
mație ce sprijină, adesea, ana
lize judicioase

într-un climat critic abun
dent de entuziasm, altminteri 
justificat de talentul gîlgîitor 
al unor tineri scriitori, E. Si
mion pare a fi stăpînit uneori 
de un viag scepticism critic, 
judecata sa asupra cărților a- 
nalizate fiind plină de scrupu
le, ba chiar lipsind, cînd și 
cînd, acel Da ori Nu cu care 
poate începe, ori sfîrși, critica. 
Poziția criticului se manifestă 
adesea parcimonios, ascunsă 
departe în faldul analizelor 
fastidioase, în genul lui Per- 
pessicius. Amatorii de genealo
gii critice, care se arată foarte 
interesați de posibilitatea deli
mitărilor definitive și totale, 
ca și cînd o genealogie de a- 
cest tip ar urma niște strim
te legi biologice, n-au de ce să 
tragă de aici concluzii asupra 
„familiei" critice căreia i s-ar 
subordona E. Simion. Plăce
rea acestuia de a analiza o 
stîrnește numaidecât pe aceea 
a analogiilor și criticul folo
sește copios, ori de cîte ori are

prilejul, referințe bogate, ori
cum sugestive. Dar o analiză 
fără a parcurge și drumul de
monstrației către afirmare ori 
negare e numai pe jumătate 
un act critic. Cum spuneam, 
o anumită scrupulozitate — 
cum s-o numesc altfel ? — a 
criticului în fața operei, creea
ză uneori dificultăți înțelegerii 
poziției sale. Claritatea punc
tului de vedere, după, ori îna
intea elegantelor sale analize, 
e un moment necesar al ori
cărei cronici. Analiza, cam în
cruntată, pe care cronicarul o 
face cărții lui Marin Sorescu 
(„Singur printre poeți") nu 
conduce destul de limpede că
tre rostirea sentinței. Nedrept 
cred că a fost E. Simion — și 
nu numai el — și cu un volum 
de AL Andrițoiu (în general 
cronicile dedicate cărților de 
poezie sînt preferabile celor
lalte) pe care-1 califică ma- 
drigalesc, grațios și sentimen
tal, recomandîndu-i poetului, 
dacă nu mă înșel, în cronica 
rămasă în revistă, schimbarea 
uneltelor. Posibilitatea de a 
găsi modele în creația orică
rui poet, nu numai a lui An
drițoiu, e oricînd demonstra
bilă. Mai important mi se pare 
a demonstra egalitatea poetu
lui cu sine și , nu o recu
noaște înseamnă a anula o 
carte pentru Că autorul nu mai 
e profetic, vizionar tulburător 
ci... grațios și sentimental. în 
acest caz opinia criticului e, 
neașteptat, prea categorică. 
Trecînd însă peste asemenea

Solista Elena Ciubolescu 
pregătește un nou cintec 
pentru viitorul spectacol. 
(Echipa căminului , cultural 
din comuna Matca, raionul 

Tecuci)

Folo ; AGERPRES

accidente, și ele 
necesare, reținem 
nunțitele cronici 
Simion o serioasă ,____
interpretare a motivelor, a 
„scheletului" creației, o privire 
sigură și cuprinzătoare, de 
sus, a acesteia (infuzia de re
lații din cronici e o manieră 
derivată din metoda critică a 
lui G. Călinescu). în sfîrșit, 
logica de cele mai multe ori 
ireproșabilă a expunerii. Lui 
E. Simion cititorul îi datorea
ză un bun studiu, sintetic, a- 
supra poeziei contemporane 
publicat mai întîi ca prefață 
la o antologie apărută anul 
trecut. Asemenea incursiuni în 
universul poeziei de azi sînt 
oricînd necesare, ele prilejuind 
prospectarea selectivă a unei 
creații aflate în plin proces de 
dezvoltare. Judicios în mai 
toate aspectele, unele opinii 
expuse aici mai pot fi corecta
te, cum e de exemplu .aceea 
degajată de o prea mare le- 
jeritate în utilizarea noțiunii 
de „evadare" în legătură eu 
poezia lui Eminescu (și nu nu
mai a lui).

Remarcabile eseuri a dedicat 
E. Simion unor personalități 
ale criticii românești : ?er- 
pessicius, Eugen Lovinescu și 
Paul Zarifopol. Acestea sînt în 
primul rînd niște excelente 
„portretizări" de stiluri, criti
cul desfășurîndu-și copleșitor 
capacitatea de a intui omul în 
maniera lui stilistică (Paul 
Zarifopol).

în fond 
din amă- 

ale lui E. 
putere de

C. STĂNESCU



[Speranțe și nemulțumiri
Jdupă „Cupa speranțelor44

n ianuarie, patina
torii viteziști sau 
artistici au avut 
un sezon plin în 
competiții. Acum 
cîteva zile „spe
ranțele" s-au în- 
tîlnit la Miercu
rea Ciuc, într-o 
a lor : „Cupa spe- 
iar la 
trecute

și-au 
pentru

Convorbire cu 
prof. Fiorin Gâmulea, 

antrenor federal

competiție 
rentelor", 
săptămînii 
torii artistici 
tat întîietatea 
cerirea titlului de campion al 
țării.

Evenimentele s-au consem
nat la timpul potrivit prin 
graiul cifrelor de performan
ță și evident, comentariile ul
terioare asupra evoluției uno
ra șau altora sînt încă utile 
în perspectivă. De aceea, am 
solicitat o convorbire cu prof. 
FLORIN GĂMULEA, antrenor 
federal.

— Evoluția patinatorilor 
artistici a prilejuit opinii fa
vorabile și din partea unor 
specialiști străini prezenți la 
competiție...

— Aceasta ne-a bucurat 
deoarece se știe, patinajul ar
tistic este încă foarte tînăr în 
țara noastră. Aprecierile u- 
nor arbitri din Cehoslovacia, 
R.D.G. și U.R.S.S. prezenți 
în juriul de concurs au con
firmat. că în această preten
țioasă ramură sportivă avem 
acum nume consacrate : Ele
na Moiș, perechea: Letiția 
Păcuraru-Radu Ionian, cîști- 
gători ai titlurilor de cam
pioni la seniori, patinatori 
descoperiți cu cîțiva ani în 
urmă ca elemente tinere, 
deosebit de dotate. Valoarea 
apreciabilă la care concurea
ză aceștia, dovedește un 
salt către performanță la 
care au contribuit deopotrivă 
condițiile mai bune de antre
nament și competiții, străda
nia demonstrată de fiecare 
patinator în parte în ridica
rea măiestriei sale sportive.

în ansamblu, finaliștii ac
tualei ediții a campionatului 
au arătat o creștere de formă. 
Există totuși încă unele la
cune : în probele de seniori 
sînt totuși puțini concurenți 
la valoarea reclamată de ta
lia unei asemenea întreceri. 
Chiar și printre cei prezenți 
s-a constatat un decalaj su
părător : Elena Moiș a cuce
rit titlul la aproape 300 p. 
diferență de a doua clasată, 
iar Comănici peste 100 p. față 
de următorul, Nicolae Belu.

— în ce fel se explică „de
calajul" și numărul redus de 
participant ?

— Evident, cauzele se află 
în lipsa de preocupare a unor 
cluburi față de patinaj și în
deosebi de cel artistic. La ora 
actuală, doar din București 
putem numi cîteva secții cu o 
activitate corespunzătoare : Di
namo, Constructorul. De altfel 
după cum se știe, la finalele 
republicane au evoluat doar 
patinatori din București. Unele 
cluburi din Cluj, Brașov, Tg. 
Mureș care au secții de pati
naj artistic nu și-au putut 
pregăti sportivii în mod satis
făcător pentru competiție.

în perspectivă — și aceasta 
destul de apropiată — se a- 
nunță un lot mai mare, mai 
omogen, în care se află juniori 
care promit și care au con
firmat așteptările zilele trecu
te, evoluînd cu exerciții com
puse din elemente cu un ri
dicat grad de dificultate. Din
tre aceștia, s-au detașat spe
ranțe autentice : Sandu Dra- 
goș, Beatrice Huștiu, Rodica 
Dîdă.

— Speranțele la artistic, 
confirmă, dar ce considerații 
acordați viteziștilor ?

— Cupa speranțelor, la a 
IlI-a ediție, și-a arătat cu pri
sosință utilitatea. în plutonul 
celor mai mici patinatori, certe 
posibilități au arătat: Elisabe-

sfîrșitul 
patina- 
dispu- 

cu-

ta Sokaci și Ladislau Coros 
(Tg. Mureș). Paul Romașcanu și 
Gheorghe Fazekaș (Dinamo 
București), ca și Ana Ma
ria Berindei (Cluj), Anelise 
Ștefania (Brașov). Aspirații 
la cucerirea titlului de cam
pion al țării au demonstrat în 
etapele preliminarii și sporti
vii clujeni Eleonora Laurehțiu, 
Gh. Varga, Timiș Horea, spor
tivii din Tg. Mureș : Ileana 
Tasnadi, Antal Ilona ca și 
bucureștenii Emilian Papuc, 
Dan Lăzărescu, Viorica To- 
mescu. Este de așteptat din 
partea acestora ca și a tuturor 
finaliștilor o comportare me
ritorie, în urma căreia să pu
tem înlocui vechile perfor
manțe.

— în ceea ce privește pre
gătirea concurenților, cum a- 
preciați aportul antrenorilor,

Popas la cabana Cristianu Mare
Foto : AGERPRES

SPORT
arbitrilor și al celorlalți spe
cialiști ?

— Așa cum se cunoaște de 
ani de zile în patinaj nu dis
punem încă de un corp masiv 
de specialiști, la curent cu me
todele moderne, la zi cu nou
tățile din patinajul internațio
nal. Există încă un număr re
dus de antrenori la patinaj ar
tistic mai cu seamă (dtn care 
pricină unele secții se pierd pe 
drum, cum s-a întîmplat la 
Miercurea Ciuc, Brașov și 
chiar în București). Lipsa 
antrenorilor, a unor specia
liști bine pregătiți influen
țează negativ creșterea rîndu- 
rilor patinatorilor și direct 
pregătirea sportivilor. Este a- 
devărat, nici federația de spe
cialitate n-a intervenit destul 
de eficace în această proble
mă : soluțiile, măsurile adop
tate pînă acum nu s-au dove
dit cele mai potrivite.

Patinajul și-a apropiat în ul
tima vreme foarte mulți prie
teni. Centrele de copii din 
București sau provincie sînt 
populate în fiecare zi. Din 
rîndul miilor și miilor de
țineri pasionați de patinaj, 
cresc viitorii campioni și de 
aceea instruirea acestora de 
la primii pași pe gheață 
trebuie făcută sistematic, prin 
metode moderne, de instruc
tori și antrenori bine pregătiți, 
într-un număr corespunzător 
cu cerințele actuale. în activi
tatea federației de specialitate, 
ni se pare că această problemă, 
asigurarea unui număr cores
punzător de cadre tehnice care 
să inițieze și să pregătească 
viitorii performeri, n-a consti
tuit un obiectiv principal. Și 
ca urmare, și din această cau
ză avem încă puțini patinatori 
de performanță în rîndul cărora 
există decalaje supărătoare.

în plin sezon, patinajul tre
buie să constituie nu numai 
sub aspect competițional o 
chestiune „la ordinea zilei" 
care reclamă o preocupare a- 
tentă, gospodărească din par
tea tuturor factorilor răspun
zători : cluburile sportive, fe
derația de specialitate a 
U.C.F.S.

VASILE RANGA

PE SCURT

INFORMAȚII
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Valeriu Georgescu a fost nu
mit în calitate de trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Izrael.

★

Luni, 31 ianuarie, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a primit în audien
ță pe dr. Cestmir Cisar, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce în Republica Socialistă Ro
mânia.
I ★

în cadrul manifestărilor 
consacrate comemorării unui 
sfert de veac de la asasinarea 
de către legionari >a lui Con
stantin David, la liceul nr. 32 
din București a avut loc o 
conferință. Profesoara Cecilia 
Popovici a vorbit elevilor din 
clasele superioare despre via
ța și activitatea lui Constantin 
David, activist de seamă al 
Partidului Comunist Român.

★

Comitetul Fundației „Dar
ling" la recomandarea Comite
tului de experți în domeniul 
malariei de pe lîngă Organiza
ția Mondială a Sănătății, a 
decernat academicianului pro
fesor Mihai Ciucă, Premiul și 
Medalia pentru lucrări excep
ționale privind patologia, etio
logia, epidemiologia, terapeu
tica și profilaxia paludismului 
și pentru lupta împotriva aces
tei maladii.

★

în sălile Muzeului de artă 
din Tg. Mureș s-a deschis ex
poziția de artă plastică româ

Buna organizare

a muncii

Pe oglinda de gheață a patinoarului 
de la Floreasca •

Foto : ȘERBAN TUDOR

• în etapa a Vl-a a 
campionatului republi
can de handbal femi
nin s-au înregistrat 
două surprize : Știința 
București, după ce 
conducea cu 8—4 la 
pauză, a terminat la 
egalitate, 10—10, cu 
Rulmentul Brașov în 
partida disputată la 
Brașov. La Sibiu, Con
fecția București a ob
ținut o surprinzătoare 
victorie în fața forma
ției C.S.M. din locali
tate, pe care a învins-o 
cu scorul de 4—2 
(4—1). Alte rezultate : 
Rapid București — 
Tractorul Brașov 7— 
5 (4—3) ; Știința Ti
mișoara — Voința O- 
dorhei 19—4 (9—1) ? 
Mureșul Tg. Mureș — 
Liceul nr. 4 Timișoara 
16—3 (7—1).

O Campionatul re
publican de hochei pe 
gheață s-a încheiat, 
dar jucătorii noștri 
fruntași se află în fa
ța unor noi evenimen
te importante. Așa 
după cum am mai a- 
nunțat, la Universiada 
de iarnă din Italia, ța

ra noastră va fi pre
zentă atît în turneul 
de hochei pe gheață 
cît și la patinaj artis
tic. Lotul român cu
prinde următorii 17 ju
cători : Dumitraș, So- 
fian, Ionescu, Făgăraș, 
Varga, Vacar, Scheau, 
Szabo I, Calamar, Ba- 
șa, T. Andrei, T. Ște
fan, Szabo II, Ștefa- 
nov, Florescu, Pană și 
Mihăilescu.

Apoi, între 18 și 21 
februarie, la patinoa
rul artificial ,,23 Au
gust" din Capitală se

va desfășura „Cupa o- 
rașului București", la 
care vor participa e- 
chipe de club din R.S. 
Cehoslovacă (Spartak 
Plsen), U.R.S.S. (Dana- 
gava Riga) și selecțio
natele de seniori și ti
neret ale orașului 
București.

(Urmare din pag. I)

fiecare tînăr să-și ridice conti
nuu calificarea, să aplice în 
practică cele învățate, așa du
pă cum prevede noul proiect de 
statut. Organizația noastră se 
angajează să transporte in pri
măvară 400 tone de gunoi de 
grajd, contribuind astfel Ia ri
dicarea fertilității solului, sar
cină de mare importanță pentru 
cooperativa noastră".

Experiența oamenilor, dorin
ța lor de mai bine, cunoașterea 
temeinică a prevederilor noului 
statut al cooperativei de pro
ducție, în lumina căruia au dis
cutat, au făcut ca participanții 
la dezbateri să vină cu propu
neri bine chibzuite, menite să 
îmbogățească planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, pus în 
dezbaterea adunării. În acest 
sens, cooperatorii Ion Ene, Ma
rin Anghel, Traian Ivan, 
co^ae Anghel și 
rit la legătura 
buna organizare

Ni- 
alții s-au refe- 
strînsă dintre 

a muncii, ridi-

Neajunsuri miei Ia mari competiții
în actualul sezon programul com- 

petițional de schi se arată destul 
de bogat. Cel puțin pînă în pre
zent. La fiecare sfîrșit de săptămînă 
pe pîrtiile din Predeal, Poiana 
Brașov ori Bucegi, schiorii noștri 
fruntași și-au disputat întîietatea 
în .spectaculoasele probe alpine și 
de fond. Săritorii de la trambulină 
și-au luat și ei „zborul' de pe 
trambulina mijlocie din Poiana Bra
șov. Socotim foarte utilă această 
hotărî re a federației de specialita
te și cu siguranță că ea va da 
roade mai ales că natura se a- 
rată anul acesta destul de darnică.

Concursul de la Poiana Brașov, 
dotat cu „Cupa Postăvarul', de la 
sfîrșitul săptămînii trecute, a scos 
însă la iveală mici neajunsuri care 
estompează eforturile depuse. 
Menționăm mai întîi o slabă popu
larizare locală a concursului. Cî- 
teva afișe lipite ici-colo anunțau 
un concurs care se desfășurase cu

o săptămînă în urmă. (Este vorba 
de ,,Cupa Dinamo"). Noroc că or
ganizatorii „Cupei Tractorul" au 
tost ceva mai întreprinzători și în 
dimineața întrecerilor de tonă au 
acoperit neglijenta altora. Despre 
„Cupa Postăvarul", rezervată pro
belor alpine, nici o vorbă, și, de 
aceea, ea s-a deslășurat în cel mai 
perlect anonimat.

Un alt neajuns a iost semnalat 
pe pîrtie. Insuficienta betelor 
pentru trasarea pîrtiei a dus la o 
întlrziere destul de mare a con
cursului. Spre exemplu : slalomul 
special pentru juniorii mici s-a 
desfășurat în jurul orei 16, aproape 
de înserare. Se pare că și nume
rele de concurs sînt insuficiente. 
Este oare atît de dificil pentru 
comisia regională de schi ca aceste 
mici neajunsuri să fie înlăturate ?

A. ZAMFIRESCU

nească din colecția „M. Wein- | 
berg“. Ea cuprinde peste 100 
de picturi în ulei și desene din 
operele 
Pallady, 
și alții.

lui Iser, Petrașcu, 
Tonitza, Ciucurencu

Ansamblul de stat de cînte
ce și dansuri populare din 
R. P. Albania și-a încheiat 
turneul în regiunea Bacău cu 
un spectacol prezentat dumi
nică seara în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din o- 
rașul Bacău. Solii artei popu
lare albaneze au fost răsplătiți 
cu vii aplauze de publicul bă- 
căoan.

i Cinematografe

Din inițiativa Consiliului lo
cal al sindicatelor și a Comite
tului 
artă, la Brașov s-a deschis sta
giunea folclorică permanentă 
de spectacole ale artiștilor a- 
matori. tn fiecare luni seara, pe 
scena palatului culturii din 
Brașov vor evolua cele mai 
bune formații de amatori, care 
s-au impus cu prilejul diferite
lor concursuri. Primul spectacol 
a fost prezentat luni seară de 
Ansamblul de cîntece și dan
suri al Uzinelor de autocamioa
ne „Steagul roșu''.

orășenesc de cultură și

(Agerpres)

TELEGRAMA

Cu ocazia celei de a XX-a 
aniversări a proclamării R. P. 
Ungare, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu, 
a trimis o telegramă de felici
tări ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare 
Ungare, Peter Jânos.

VIZITA
(cinemascop) rulează la Patriaf 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19 I
21.15. București, orele 9,15 i
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
Grivița, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Modern, orele
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

PROCESUL DE LA NtîRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45|
20.15. Feroviar, orele 9,30; 13 ; 
16,30-, 20,15. Fic-reasca, ~:‘tle 
9,30; 13-, 16,30; 20. Excels-or, 
orele 10,45; 15,15; 19.

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul, orele 10i 
12 ; 14; 16; 18,15; 20,30. Victo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15» 
20 30.

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Capitol, orele 10 i 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

OLD SHATTERHAND
(cinemascop) rulează 
orele 9,30; 12,15;
20,30. Melodia, orele
14; 16,30;

FEMEIA ÎN
rulează la
11,45; 14; 
Cotroceni, 
18,45; 21.

JUDEX
rulează la
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET

rulează la Union, orele 14,15 ; 
16,30; 18,45; 21.

SAȘA
rulează la Doina, orele 11,30, 
13,45; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii la ora 10. 
Giulești, orele 16; 13,15; 20,30. 

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE

rulează la
15,30; 18;

MARILYN
rulează la Dacia, orele 9,30— 
14 în continuare ; 16,15; 18,30; 
20,45.

la TomiS, 
15; 17,45; 
9; 11,30 ;

19; 21,30.
HALAT
Centrai, orele 9.30, 
16,15; 18,30; 20,45; 
orele 14,15; 16,30;

Lumina, orele 10 i

SORGE ?
înfrățirea, orele 10, 
20,30.

carea continuă a nivelului de 
pregătire a cooperatorilor și 
producțiile sporite obținute de 
aceștia în comparație cu altele.

„Citim în ziare că in alte 
cooperative agricole au lost ob
ținute producții mult mai mari 
de lapte, carne și lină decit am 
obținut noi, spunea tov. COS- 
TICÂ DOBRE. tn acest sector 
producțiile depind în mare mă
sură de organizarea muncii: de 
felul cum sînt Îngrijite și fura
jate animalele, de priceperea 
lucrătorilor din zootehnie, de 
dragostea lor pentru această 
profesiune. în brigada tov. 
F.ne Gh. 
pășit cu 
de vacă 
brigada 
fost realizat. Mă 
fi bine să trecem la o nouă se
lecție a vacilor, iar furajarea 
lor să se facă în funcție de pro
ducția dată cu rații cintărite. 
Pentru a ridica. și acest sector 
la nivelul posibilităților, 2—3 
tovarăși din consiliul de con
ducere să fie însărcinați să se 
ocupe in permanență de buna 
organizare a muncii in zooteh
nie să fie îndiguit izlazul pen
tru o producție mai bună de 
fin. Aș propune, de asemenea, 
să se revizuiască și sistemul de 
retribuție suplimentară în func
ție de producțiile obținute".

în brigada
Ion planul a fost de- 
100 litri 
furajată, 
a doua

lapte pe cap 
in timp ce in 
planul nu a 
gindesc că ar

Cadru- din Ulmul „Depășirea'

TRAGEȚI ÎN STANISLAS!
Buzești, orele 9i 
16; 18,30; 20,45. 
10; 12; 14; 16 ;

(Agerpres)

Meci de polo pe apă între elevii școlilor sportive din Capitală (Bazinul de înot din sala 
Floreasca)

rulează la
11,15; 15,30; 
Arta, orele
18,15; 20,30. Flamura, orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

rulează la Crîngași, orele 16 j 
18 ; 20.

VIAȚĂ DIFICILA
rulează la Cosmos, orele 15,45; 
18; 20.

TREI SURORI
rulează la Bucegi, orele 10i 
12,15; 15,30; 18; 20,30. Viitorul, 
orele 15,30; 18; 20.30.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Gloria, orele 
12.15; 16; 18.15; 20.30.

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Unirea, orele 
18,15: 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR 
rulează la Flacăra, orele 
15,30; 17,45; 20. Miorița, 
9,45; 12;. 14;
20,45.

CAMERA ÎN FORMĂ DE 
rulează la Vitan, orele 
18,15; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Munca, orele 
18: 20.

ERMITAJUL ; NOMAZII 
CUCERIREA

10,

10 ;
orele

16,1.5; 18,30;

L“
16,

De ce sub normă ?
(Urmare din pag. I)

tă a tinerilor care de-abia au 
pășit pragul producției, îi lasă 
să se descurce singuri, să-și 
orocure cum știu sculele și 
celelalte materiale necesare. 
Măsura propusă de organiza
ta U.T.C. — spunea inginerul 
Munteanu Dorin, responsabil 
cu producția și calificarea în 
comitetul U.T.C. pe uzină — 
țrivind dotarea tinerilor cu 
tn stoc de scule, dispozitive 
ș'. verificatoare, nu a fost însă 
rezolvată de către conducerea 
tehnică a secțiilor, deși toți 
s-au declarat de acord cu ea.

— Zilele trecute, am avut de 
executat un reper pretențios, 
spunea Drăgan Nicolae. Teh
nologia prevede ca aparat de 
control un ceas comparator. 
Nu îl aveam. Am spus tov. 
maistru Voinea că nu not lu
cra fără acest aparat. El m-a 
trimis să-l cer maistrului Cus
tură. acesta m-a trimis la ma
gazie, iar magazinerul mi-a 
spus că îi lipsește. Tot atît de 
greu ne procurăm și alte scule, 
în deosebi diamante pentru 
rectificarea abrazivelor.

-—Eu — spunea tînărul 
Pavel Dînșoreanu, nu am lu
crat din 7 pînă în 20 ianuarie 
fiindcă mașina mea a fost de
fectă. In asemenea situații ni 
se dă să executăm lucrări oca
zionale, cînd se găsesc, iar cînd 
nu ne pierdem timpul. Un 
exemplu similar a dat și tî
nărul Petru Nojogan. „Cînd 
mașina mea a intrat în repa
rație capitală — spunea el — 
am fost pus să lucrez o lună 
si jumătate numai în schim
bul 111“

Si mai curios este un alt as
pect în secția mașini-unelte.

Unii maiștri îi lasă pe munci
tori să-și procure singuri de 
lucru. „Cînd i-am raportat 
maistrului Bălan că nu mai am 
piese, m-a trimis să-mi caut 
eu „ceva“ pe Ia tratamente 
termice — spunea tînărul No
jogan.

Secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină și inginerul Munteanu 
Dorin au confirmat și ei că 
la mașini-unelte există o ase
menea practică. Conducerea 
secției are obligația să impună 
ordinea cuvenită în repartiza
rea sarcinilor pe oameni, să 
ceară maiștrilor să-și organi
zeze în așa fel munca în ate
lierele de care răspund, încît 
asemenea situație să fie evi
tată.

Un exemplu de modul în 
care poate fi soluționată pro
blema asigurării permanente 
și judicioase a fiecărui tînăr 
cu repere și condiții optime 
de muncă, îl constituie atelie
rul maistrului Moraru Ilie. 
Aici s-a experimentat cu bune 
rezultate un sistem de organi
zare a producției pe repere, 
mașini și oameni. La început 
de lună se întocmește un gra
fic cu sarcinile concrete ale 
fiecărui muncitor, el știind 
precis ce operații are de exe
cutat în cursul lunii respec
tive, ce materiale și scule tre
buie să-și procure din timp. 
Acest sistem permite specia
lizarea oamenilor pe anumite 
repere, favorizează creșterea 
productivității mașinilor și îm
bunătățirea calității pieselor. 
El trebuie extins în toate cele 
5 ateliere de la uzinare.

Cauzele pentru care unii ti
neri nu-și realizează sarcinile, 
sînt cunoscute. Organizați
ile U.T.C., în colaborare cu 
grupele sindicale și conduce
rile tehnico-odministrative ale 
secțiilor, să stabilească cele 
mai adecvate măsuri prin care

tinerii să fie ajutați concret în 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

Colocviu despre 

pasiune
(Urmare din pag. I) t

— Vin, și vin destul de des.
— Cum vă recreați ?
— De obicei, îmi caut alte 

preocupări. Da, să zicem că 
lucrez la elaborarea unei lu
crări în domeniul Teoriei nu
merelor, și simt că nu mai 
merge. Cîteva zile mă ocup 
de mașinile de calcul... Sînt și 
inginer electronist.

— Și asta s-ar chema re
creare ?

— Da, da, pe cuvînt 1
— Dacă vă dați cuvîntul, 

nu mai am nici o îndoială.
Teza sa de doctorat (1961) 

se intitulează astfel: „Unici
tatea descompunerii în fac
tori primi în inele de întregi 
ai lui Dirichlet". (Nu, nu in
sistați, nu se poate „tradu
ce" 1) Teza propunea o meto
dă nouă și ajungea la rezul
tate noi. Dar unde este poe
zia ? — acea poezie a mate
maticii...

— In zile și nopți de medi
tații ; în căutarea, dacă vreți, 
a cu'vîntului potrivit, a rimei 
exacte, a soluțiilor novatoare, 
și în posibilitatea aplicării 
lor.

— Dacă ar fi să ne referim 
la Teoria numerelor și prac
tică...

— Sau mai bine, în general 
— la teoriile abstracte și 
practică. Și aș lua un exem
plu, logica matematicii. Oare 
i se bănuia la începuturi, și 
chiar mai tîrziu. aplicabilita
tea de azi ? Și iată că s-a do-

ved.it de mare folos în dome
niul construcțiilor mașinilor 
electronice de calcul, al cen
tralelor electronice și tradu
cerilor automate. Deci, reve
nind la Teoria numerelor, 
n-ar fi exclus ca într-o zi, 
care s-ar putea să nu fie prea 
îndepărtată...

— Studenții întîmpină difi
cultăți în însușirea acestei 
materii ?

— Încerc să mă fac înțeles, 
și să-i îndemn spre ceea ce 
este mai greu, și să le cultiv 
plăcerea de a rezolva proble
me grele. Da, această plăcere 
se poate cultiva, cu răbdare, 
mi-a dovedit-o profesorul 
meu, academicianul Moisil.

După absolvirea, în același 
an, a celor două, facultăți 
(Electrotehnică și Matematică 
și Fizică) Constantin P. Po- 
povici a început să lucreze la 
Institutul de fizică (ulterior, 
Institutul de fizică atomică), 
apoi la Institutul de mine — 
și, în sfîrșit, din 1957, la Fa
cultatea de matematică și 
mecanică. Sub îndrumarea 
academicianului Moisil a lu
crat — împreună cu alți co
legi, cu Paul Constantines cu, 
Mariana Corai-Nedelcu și in
ginerii Leon Linovschi, Gheor- 
ghe Ioanin — în colectivul de 
mecanisme automate. Colecti
vul acesta s-a îmbogățit me
reu cu forțe noi și este cu
noscut azi, prin lucrările pu
blicate, în întreaga lume.

— Congrese, consfătuiri la 
care ați participat peste gra
niță ?

— Da... Primul congres de 
automatică de la Moscova, 
alte două consfătuiri, tot la 
Moscova, Congresul matema
ticienilor maghiari, o consfă
tuire de topologie la Praga...

— Aveți lucrări în pregă
tire ?

— Am scris un curs de arit-

metică pentru anul I. Pun la 
punct un curs de mașini de 
calcul. Aș vrea să scriu o 
carte de popularizare a Teo
riei numerelor. Articole pen
tru revistele de specialitate.

— Și vă ajunge timpul ?...
— Trebuie să-mi ajungă.
— Ca matematician, poate 

aveți un secret ?
— Am o convingere: că 

sînt de folos. Am și plăcerea 
de a învăța eu și de a-i în
văța pe cei mai tineri. Deci, 
nu dețin nici un secret. Mă 
străduiesc, învăț, caut să merg 
mai departe, știu că nu am 
voie să bat pasul pe Ibc, în 
fața fiecăruia dintre noi se 
deschide azi un imens cîmp 
de activitate științifică, soli
citările sînt nenumărate. 
Timpul meu ? Aș vorbi 
timpul nostru, al tuturor; 
toți la un loc avem 
timp; 
unesc pentru 
ței românești.

...Și fiindcă 
timp, trebuie 
îl așteaptă studenții. Nu 
cape nici o îndoială, este se
ver cu ei... Dar să admitem 
că un pasionat, vrînd să 
sufle și altora pasiune, 
poate fi decît sever.

de 
și 

la un loc avem mult 
forțele și timpul se 

progresul știin-

veni vorba de 
să ne grăbim : 

în-

in-
nu

Cum se învață arta

de a învăța pe alții?
(Urmare din pag. I)

Lector metodist ION CÎR- 
LAN : „Cred că pentru re
glementarea sistemului de 
organizare și de desfășurare a 
practicii studenților din insti
tutele pedagogice de 3 ani se 
poate folosi în bună măsură 
experiența liceelor pedagogice 
și a institutelor de 2 ani, unde

lucrurile sînt destul de bine 
puse la punct. Consider că per
fecționarea organizării practi
cii pedagogice depinde de re
zolvarea următoarelor proble
me :

1. Elaborarea unui program 
de practică pentru fiecare 
facultate, cu indicații precise 
privind modalitățile de efec
tuare a acesteia, scopul și du
rata lor, conținutul fiecărei 
forme de activitate metodică.

2. Fixarea definitivă a șco
lilor de bază și stabilirea unor 
criterii precise de 
cadrelor didactice 
ceste școli.

3. Fixarea și 
concretă a scopului și sarci
nilor cabinetelor pedagogice 
din institute și a membrilor 
catedrelor de psihologie-pe- 
dagogie în ceea ce privește 
practica pedagogică.

4. Reglementarea și urmări
rea amănunțită a orelor 
practică pedagogică, 
chiar asimilarea lor 
de seminar.

Lector metodist 
PAULOPOL : „Are 
mare importanță practica pe
dagogică continuă efectuată în 
școlile de la sate O consider 
necesară, obligatorie nu nu
mai pentru institutele peda
gogice de 3 ani, ci pentru toa
te facultățile care pregătesc 
cadrele de profesori. Ea fami
liarizează cu cerințele actuale 
ale muncii de profesor la 
sate, cu condițiile și cerințele 
predării diferențiate ale unor 
obiecte („agricultură" pentru 
studenții de la „științe natu
rale"). Dar eficacitatea aces
tei practici ridică o serie de 
probleme organizatorice. Pen
tru rezolvarea lor, sfaturile 
populare locale, conducerile 
cooperativelor de producție 
nu acordă, suficient sprijin 
deși practic există condițiile

selectare a 
pentru a-

delimitarea

de 
i, poate 
cu orele

ELENA 
o foarte

și mijloacele necesare. Expe
riența proprie a îndrumării 
practicii studenților Facultă
ții de științe naturale în sa
tul Bujorii ne-a arătat că o 
legătură stabilită din vreme 
cu organele locale, conduce
rea școlii și a cooperativei a- 
gricole de producție poate 
duce la asigurarea operativă 
a unor condiții optime efec
tuării unei practici eficace. 
Mai simplu ar fi însă dacă a- 
ceste probleme ar fi regle
mentate prin secțiile raionale 
de învățămînt.

Lector metodist OTILIA 
STĂHIESCU : „Nu întotdeau
na profesorii din școlile de 
bază sînt suficient de pre
gătiți pentru îndrumarea 
studenților la practică. O se
lecție mai atentă ar fi nece
sară. De asemenea, pentru 
perfecționarea pregătirii lor 
ar putea fi organizate cursuri 
de pregătire prin care să fie 
puși la curent 
noi, moderne 
disciplinelor de 
Și încă ceva. Uneori profesori 
foarte buni din școlile gene
rale nu au timpul necesar 
pentru a se ocupa de grupul 
de practică. Aceștia ar trebui 
degrevați de un 
ore, solicitați mai 
versete acțiuni cu 
cial-cultural.

9
I
I
lN
B (ambele serii — cinemascop) 

rulează la Popular, orele 10,30; 
16,15; 19,30.

I
 MUNCILE LUI HERCULE

rulează la Aurora, orele 9.15,I 11,30;
COLINA

rulează la Moșilor, orele 15,30, 
118; 20,30.

^TJMA CAVALCADĂ SPRE

I (cinemascop)
tina, orele 1<

f
I

16,

(ci-
nesnascop) ;
TIMPULUI; AVENTURĂ RO
MANTICĂ

rulează la
10—21 în continuare.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
Timpuri Noi, orele

16,15; 19,30.

_____  _________ ____ 9.15,
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

cu aspectele 
ale predării 

specialitate.

număr 
puțin la 
caracter

de
di-
so-

I
9
E
I
I

SANTA CRUZ
) rulează la Colen- 
4; 16; 18; 20.

DUMINICA LA ORA 6 
rulează la Volga, orele 10; 12;
14.30, 16,30; 18,30; 20,30. Dru
mul Sării, orele 16; 18; 20.

BOCCELUȚA
rulează la Rahova, orele 16 f 
18,15; 20,30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

(cinemascop) rulează la 
greșul,
20.30.

800 DE
ZOANE

rulează
18; 20,30.

FATA LUI BUBE 
rulează la Pacea, orele 15,45 ; 
18; 20,15.

CATIFEAUA NEAGRĂ 
rulează la Ferenlari, orele 16; 
18.15; 20,30.

CRIMINALUL ÎN VACAN
TĂ

rulează la Festival, orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18.45; 21.

Televiziune

Pro-
orele 14,30; 16,30; 18,30;

LEGHE PE AMA

la Lira, orele 15,30 ;

Miercuri 2 februarie

Sînt cîteva păreri. Utilita
tea unui schimb mai larg de g 
opinii, de experiență, în legă
tură cu principalele probleme | 
ale practicii pedagogice a fost 
reliefată în tot timpul discu- | 
țiilor. Ne adresăm deci cadre
lor didactice din învățămîntul § 
superior, profesorilor din șco
lile de cultură generală, stu- 5 
dentilor. invitîndu-i să ne co- s 
munice părerile și experiența | 
lor în acest domeniu, S

19 : Jurnalul televiziunii (I); 
19,15 : Emisiune de știință $i 
tehnică pentru pionieri și șco
lari ; 20,00 : Ancheta T. V. ;
20,40: Recitalul baritonului 
Ladislau Konye ; 21.00 : As
pecte de la campionatul euro
pean de patinaj 
(transmisiune de lă 
va) ; 23,30 : Jurnalul 
nii (II). Buletinul 
logic.

artistic, 
Bratisla- 
televiziu- 
Meteoro-



în drum spre Londra

Tovarășul
->

Al. Birlădeanu
a trecut

prin Budapesta
BUDAPESTA 31. — Cores

pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Luni, înainte de a- 
miază, în drum spre Londra, 
Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și persoane
le care-1 însoțesc au trecut 
prin Budapesta.

în gara Keleti din Budapes
ta au venit în întîmpinare La
los Feher, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, Kâroly Erdelyi, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane ofi
ciale. A fost de față Mihail 
Roșianu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R. P. Ungară.

în cinstea oaspeților ro
mâni, La jos Feher a oferit un 
prînz la restaurantul „Gun- 
del“ din Budapesta.

româno-bulgar
SOFIA 31 — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite : 
La Sofia a fost semnat la 31 ia
nuarie protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe anul 
1966 între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, care prevede o creș
tere față de anul trecut. Proto
colul a fost semnat din partea 
română de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, iar din partea bulgară 
de Ivan Golomeev, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
al R. P. Bulgaria. La semnare au 
participat Ivan Budinov, minis
trul comerțului exterior, mem
brii celor două delegații care au 
dus tratative, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțu
lui Exterior al R. P. Bulgaria. A 
asistat C. Ionescu-Tira, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România.

Reluarea atacurilor aeriene
ale S. U. A împotriva R. 0. Vietnam

Puternică indignare 
față de noua acțiune

Postul de radio Hanoi 
anunță că la 31 ianuarie 
mai multe grupuri de reac
toare de luptă americane, 
pătrunzînd în spațiul ae
rian al R. D. Vietnam, au 
bombardat violent și au 
mitraliat centre populate 
din provinciile Son La, 
Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Thinh și Quang Binh, ora
șul Vinh și insula Con Co. 
După primele rapoarte, 
cinci avioane americane au 
fost doborite și numeroase 
altele au fost avariate.

într-un mesaj urgent adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control, șeful Misiunii 
de legătură al Armatei Populare 
Vietnameze, protestează energic 
împotriva noilor acte de război 
ale Statelor Unite. Aceste acte, se 
subliniază în mesajul de protest, 
„demonstrează odată mai mult 
caracterul ipocrit al „bunăvoinței 
de pace" a lui Lyndon Johnson". 
Este limpede, adaugă mesajul, că 
recenta „pauză în bombardarea 
Vietnamului de nord" nu a repre
zentat decît o manevră menită să 
înșele opinia publică".

WASHINGTON (Agerpres). 
— într-o cuvîntare rostită la 
posturile americane de radio 
și televiziune, președintele 
Johnson a anunțat că a ordo
nat l.uni reluarea bombarda
mentelor aeriene asupra teri
toriului R. D. Vietnam. Pre
ședintele a afirmat că acest 
ordin a fost dat „în baza apre
cierilor consilierilor săi“ de la 
Pentagon și Departamentul de 
Stat care, după cum se știe, au 
susținut și pînă acum în per
manență înăsprirea poziției 
S.U.A. și extinderea agresiunii 
în Vietnam. Pretinzînd că 
hotărîrea luată nu ar „în
semna renunțarea la efor
turile în direcția păcii", L. 
Johnson a anunțat că însărci
nează pe reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg, să ceară 
convocarea imediată a Consi
liului de Securitate pentru a 
prezenta un raport complet 
„asupra situației din Vietnam".

Hotărîrea președintelui Johnson 
de reluare a bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam a provocat, 
după cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, „o profundă ne
liniște atît în cadrul opiniei par
lamentare cit și a opiniei publice 
americane".

Consemnînd curentul de opinie 
existent în Statele Unite împotriva 
unei asemenea acțiuni, REUTER 
subliniază că „hotărîrea președin-

„Luna 
lansată în U. R. S. S.

Ședința

în lumea întreagă 
agresivă a S.U.A

telui a fost luată în ciuda sfaturi
lor unui număr de senatori și con
gresmeni care consideră că relua
rea bombardamentelor va închide 
ușa unor posibile negocieri".

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a exprimat deza
măgirea în legătură cu hotă- 
rîrea Statelor Unite de a re
lua bombardamentele împo
triva R. D. Vietnam. U Thant 
a dat publicității o declarație 
in care subliniază că această 
hotărîre poate îngreuna și mai 
mult o reglementare pașnică a 
situației în Vietnam.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
în legătură cu reluarea de către 
aviația americană a bombarda
mentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, agenția TASS 
anunță că guvernul sovietic a 
dat publicității o declarație în 
care arată că acest act, paralel 
cu desfășurarea pe scară largă 
a operațiilor militare în Vietna
mul de sud, „agravează și mai 
mult situația internațională"

de Miniștri

HANOI 31 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că la 39 
ianuarie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, care a ascultat rapor
tul prezentat de Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului, cu 
privire la vizitele pc care le-a 
făcut, în fruntea unei delegații 
economice guvernamentale, în 
R. P. Chineză, U.R.S.S., R. P. Un
gară, R. D. Germană, Republica 
Socialistă România, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. Bul
garia și R.P.D. Coreeană și cu 
privire la convorbirile și acor
durile încheiate cu prilejul aces
tor vizite. în comunicatul pu
blicat după ședință se arată că 
Consiliul de Miniștri și-a expri
mat aprecierea în legătură cu 
rezultatele vizitelor, precum și 
recunoștința fată de partidele, 
guvernele și popoarele țărilor 
vizitate, pentru ajutorul acordat 
poporului vietnamez în vede
rea întăririi forței economice și 
de apărare a R. D. Vietnam.

Agenția TASS anunță că în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sată o nouă stație automată în 
direcția Lunii — „Luna-9“.
Stația se deplasează pe o tra
iectorie apropiată de cea cal
culată. întregul aparataj insta
lat la bordul stației funcțio
nează normal.

La bordul stației a fost in
stalat aparatajul destinat e- 
fectuării cercetărilor științifi
ce, a calculelor telemetrice și 
a altor calcule. Aceste aparate

pot fi puse automat în funcți
une, în conformitate cu pro
gramul de zbor, precum și la 
comenzile transmise de pe Pă- 
mînt.

După cum s-a comunicat de 
la centrul de coordonare și 
calcul, la 31 ianuarie a.c., ora 
18 (ora Moscovei), stația „Lu- 
na-9“ se afla la o distanță de 
34 130 km față de Pămînt în
tr-un punct situat deasupra 
Pămîntului cu coordonatele 
49 grade 30’ latitudine nordică 
și 74 grade longitudine estică.

R
eluarea bombarda
mentelor aviației a- 
mericane împotriva 
teritoriului Republi
cii Democrate Viet
nam, anunțată ofi
cial de către pre
ședintele Johnson, 
reprezintă încă un 

act agresiv de natură să introdu
că noi elemente de încordare în 
situația gravă din această parte a 
lumii. Acțiunile războinice între
prinse de Washington în Vietnam 
nu pot fi în nici un fel justifi
cate. Ele sînt contrare dreptului 
internațional, normelor elementa
re ale relațiilor între state. A- 
ceste acțiuni sînt o continuare a 
primejdioasei politici de „escalada
re", politică ce ignorează brutal 
dreptul sfînt al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta. 
Faptele arată că pretinsa „ofensi
vă de pace" a S.U.A. nu a avut 
alt scop decît să camufleze ex
tinderea agresiunii în Vietnam.

Măsurile agresive ale S.U.A. au 
fost primite cu neliniște de opinia 
publică, au stîmit indignarea tu
turor celor care privesc cu grijă 
și răspundere soarta păcii. Chiar 
și în S.U.A. ele au cunoscut de
zaprobarea promptă a unor 
cercuri politice, a unor pături 
largi ale populației.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a manifestat dezamă
girea în legătură cu știrea reluării 
bombardamentelor americane, iar 
primul ministru al unei țări mem
bre a N.A.T.O. — Canada — a 
declarat că guvernul său regretă 
acțiunea S.U.A. din Vietnam.

Doar marile monopoluri ame
ricane, beneficiare ale războiului 
din Asia de sud est, și-au mani
festat satisfacția față de reîncepe
rea atacurilor aeriene americane 
în Vietnam, satisfacție exprimată 
prin creșterea cursului acțiunilor 
unor companii care fabrică ar
mament.

Opinia publică din țara noastră, 
ca și de pretutindeni, este indig
nată de hotărîrea S.U.A. de a re
lua bombardamentele împotriva 
R. D. Vietnam. Sintem ferm con
vinși că nici un fel de acte a- 
gresive nu vor putea zdruncina 
hotărîrea de luptă a poporului 
vietnamez înconjurat de simpatia 
și sprijinul tuturor oamenilor iu
bitori de pace. Cauza dreaptă a 
poporului vietnamez va învinge !

scurt
• PRIMUL ministru italian, Aldo 

Moro, l-a informat luni pe pre
ședintele Giuseppe Saragat asupra 
consultărilor sale în vederea re
constituirii coaliției guvernamen

tale de centru stingă. Referindu-se 
la aceste consultări, agenția As
sociated Press apreciază că ele au 
șanse de reușită, însă Moro are 
de depus încă multe eforturi pen
tru a constitui un guvern care să 
satistacă exigențele partidelor coa
liției și pe cele ale diferitelor frac
țiuni opuse din Partidul democrat- 
creștin.

• ÎN MIȘCAREA sa de revolu
ție, Pămîntul evoluează în prezent 
printr-o zonă de „furtuni so
lare" cu o viteză de peste 
2,3 milioane km pe oră, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Administrației Naționale pentru 
Aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.). Apa
riția acestor furtuni se consideră 
a fi semnalul sfirșitului perioadei 
„Soarelui calm" și începutul peri
oadei în care activitatea lui se in
tensifică (urmînd să atingă punctul 
maxim în anul 1969). Toate aceste 
date despre influența exploziilor 
de pe suprafața Soarelui au fost 
transmise stațiilor terestre de sate
litul „Pioneer-6".

• 1N PROVINCIA San Salvador 
de Jujuy (Argentina) au avut loc 
duminică alegeri pentru desemna
rea nouiui guvernator. Potrivit da
telor obținute după despuierea ur
nelor din 230 de birouri de vot, 
din totalul de 501, candidatul pe- 
ronist (în opoziție) este considerat 
ca virtual cîștigător al alegerilor. 
El a întrunit 22 198 de voturi, iar 
candidatul din partea Partidului de 
guvernămînt — numai 9 185 de vo
turi.

ltimele șapte luni ale 
Pieței comune au 
reprezentat, fără în

doială, tot atîtea vaci slabe 
pentru membrii Comuni
tății. Lacome, aceste luni 
au amenințat tot timpul cu 
înghițirea întregului edifi
ciu, și tocmai pentru a evi
ta o astfel de perspectivă, 
pentru a salva ce se mai 
putea salva — în ultimă in
stanță măcar aparențele — 
cei șase parteneri s-au în
trunit în două reprize la 
Luxemburg. Dezbaterile au 
fost, după aprecierea una
nimă, „dure" ; la capătul 
lor s-a anunțat realizarea 
mult rîvnitului compromis, 
afirmîndu-se că începînd 
de la 30 ianuarie „criza din 
C.E.E. a luat sfîrșit".

După cum se știe, Fran
ța și-a condiționat reîntoar
cerea în sinul Comunității 
de rezolvarea a două ches
tiuni : sistemul de vot și a- 
tribuțiile Comisiei Pieței 
comune (Comisia Halls
tein). în privința primei 
probleme Franța a cerut ca 
votul unanim să se mențină 
și de aici înainte (conform 
tratatului de la Roma, de la 
1 ianuarie 1966 el trebuia 
înlocuit cu votul majori
tar) ; ea și-a motivat cere
rea precizînd, în primul 
rind, că nici un stat su
veran nu poate să accepte 
o hotărîre împotriva voin
ței lui și, în al doilea rînd, 
că stadiul actual al inte
grării în C.E.E. este mult

inferior celui prevăzut de 
tratat pentru momentul a- 
doptării regulii majorității. 
Cit privește Comisia Halls
tein, Franța a cerut ca atri
buțiile acesteia să fie ast
fel reglementate incit Co
misia să fie menținută în 
subordinea celor șase.

Care sint termenii com
promisului ? Referitor la 
sistemul de vot, partenerii 
Franței au convenit că „un 
acord unanim este prefera
bil votului majoritar", cei

ai acestora, iar propunerile 
pe care organismul condus 
de Hallstein le va supune 
Consiliului Ministerial și 
statelor membre nu vor pu
tea fi date publicității de- 
cît „după ce părțile intere
sate vor fi intrat în posesia 
textului acestor propuneri".

Transmițînd — cap de a- 
fiș — vestea încheierii a- 
cordului dintre cei șase, a- 
gențiile de presă și unele 
ziare occidentale se strădu
iesc să determine : 1) cine

rere că „o data în plus, 
cei cinci membri ai Pieței 
comune au cedat în fața 
Franței ; prin modificările 
adoptate Ia insistenta Fran
ței, a fost considerabil re
dusă autoritatea domnului 
Hallstein și a comisiei 
sale”.

S-a pus oare cu adevă
rat capăt crizei ? „Diferen
dele de ordin politic — 
subliniază ziarul italian 
„AVANTI" — continuă să 
existe. Este vorba de o di-

..Compromisul"
de la Luxemburg

șase „angajîndu-se să de
pună permanent eforturi în 
vederea obținerii acestui a- 
cord în problemele impor
tante". în privința atribu
țiilor Comisiei Hallstein, 
membrii C.E.E. au semnat 
un document în șapte 
puncte privind colabo
rarea dintre comisie și 
Consiliul ministerial. Pri
ma va trebui ca în proble
mele „reprezentînd o im
portanță deosebită", să ia 
contact cu guvernele țărilor 
membre prin intermediul 
reprezentanților permanenți

a cîștigat și cine a pierdut 
la Luxemburg ; 2) dacă se 
poate voibi într-adevăr de 
un sfîrșit al crizei și 3) ce 
implicații poate avea „com
promisul" pentru evoluția 
ulterioară a relațiilor din
tre membrii C.E.E.

La prima chestiune 
„FRANCE PRESSE", ci
tind părerea unor observa
tori, consideră că în capi
tala Marelui ducat n-au 
fost „nici învinși, nici în
vingători". In schimb DAI
LY EXPRESS" e de pă-

viziune ideologică care, de
și nu va inpiedica meca
nismul Comunității să func
ționeze. este menit să se 
concretizeze într-o înfrun
tare de idei și destine, e- 
ventual la apropiatele re
uniuni". La rîndul său 
„COMBAT" scrie că acor
dul privind reglementarea 
principiului majorității 
„deschide poarta unei serii 
de tîrguieli" care pot face 
„să reizbucnească toate an
tagonismele franco-vest- 
germane, eterna piatră de

încercare a construcției 
vest-europene".

în sfîrșit, acordurile de 
la Luxemburg — care ur
mează să fie aprobate de 
guvernele celor șase — 
creează posibilitatea reluă
rii activității Consiliului 
Ministerial. Dar ce pro
bleme va trebui să dez
bată consiliul ? Desigur, 
în primul rînd reglementa
rea „Europei verzi". Dar 
aceasta e tocmai problema- 
esențială care a declanșat 
criza! Pentru Franța ea 
este o chestiune vitală. Or, 
aceleași cauze conduc, de 
regulă, la aceleași efecte, 
așa că, dacă Franța nu va 
obține satisfacție și în re
glementarea finanțării po
liticii agrare comune, o 
nouă criză este oricînd po
sibilă. Există deci perspec
tiva reală a închegării unui 
autentic cerc vicios.

S-a exprimat și părerea 
că acceptarea compromisu
lui de către reprezentantul 
Bonnului n-a fost făcută 
din dorința de a repune pe 
picioare edificiul C.E.E., ci 
de a facilita reluarea trata
tivelor din cadrul „Rundei 
Kennedy", reluare mult do
rită de S.U.A.

Și de astă dată, observa
torii apreciază că este vor
ba de un start; nu se poate 
însă prevedea ce se va în- 
tîmpla pînă la linia de so
sire.

ION D. GOIA

• ARTIȘTII români, violonistul 
Ion Voicu, artist al poporului, ba
sul Marius Rintzler, de la Filarmo
nica din București, și soprana Ma- 
rieta Grebenișan, de la Opera din 
Timișoara, și-au dat concursul la 
concertul prezentat în sala „Bero- 
line" din Berlin de orchestra Radio
difuziunii R. D. Germane, dirijată 
de Robert Hanell. Oaspeții români 
au repurtat un frumos succes, fi
ind răsplătiți cu aplauze îndelun
gate.

• DUPĂ CUM anunță agenția 
C.T.K., la Praga a avut loc Con
ferința națională a femeilor din 
R. S. Cehoslovacă. In cadrul lu
crărilor a fost acordată o mare a- 
tenție rolului familiei in educarea 
tinerei generații, ridicării calificării 
femeilor muncitoare etc.

• IN STATUL indian Kerala, 
domnește o situație încordată. Luni 
dimineața, numeroși studenți au or
ganizat manifestații de protest, în- 
trerupînd circulația, dînd foc au
tomobilelor și atacîndu-le cu pie
tre. Ei au fost împrăștiați de po
liție cu ajutorul gazelor lacrimo
gene. Aceste tulburări au izbucnit 
in urma hotăririi guvernului de a 
reduce cu 25 Ia sută cotele de o- 
rez (alimentul principal al populați
ei), datorită lipsei generale de a- 
limente care se face simțită în în
treaga Indie.

• UN VAL de frig, însoțit de 
masive căderi de zăpadă s-a abătut 
Ia sfîrșitul săptămînii trecute asu
pra regiunilor din estul Statelor 
Unite, Florida și frontiera canadia
nă, cauzînd moartea mai multor 
persoane. Cea mai 
zăpadă a căzut în 
New York (40 cm), 
(50 cm)

abundentă 
regiunea 

Baltimore

SPANIA. — In regiunea AI- 
meita echipele speciale con
tinui să caute cele două 
bombe atomice aflate la bor
dul bombardierului american 

recent prăbușit Orașul din pustă

Reprezentanții firmei ja
poneze „Tange Kenzo" au 
elaborat proiectul definitiv 
de reconstrucție a orașului 
Skoplie, distrus de cutre
mure, pină in 1981.

La elaborarea acestui proiect 
au fost folosite soluțiile celorlalte 
opt proiecte selecționate la con
cursul internațional organizat în 
acest scop, precum și recoman
dările membrilor Comitetului in
ternațional consultativ al O.N. V.

După cum anunță agenția Ta- 
niug, proiectul va fi prezentat la 
31 ianuarie spre aprobare Skup- 
știnei orășenești Skoplie, precum 
și locuitorilor orașului, în cadrul 
unei expoziții.

Astăzl, poporul 
ungar sărbătorește 
aniversarea unul e- 
veniment deosebit 
— 20 de ani de ia 
proclamarea Repu
blicii Populare Un
gare.

Așezat în nord-estul 
țării, Nyiregyhaza 
este un oraș de 

pustă care în vechiul 
regim a fost complet 
neglijat. înainte de eli
berare el era socotit al 
8-lea oraș ca mărime, 
cu toate că n-avea nici 
măcar apeducte și cana
lizare. în oraș nu exista 
în afară de cîteva mici 
ateliere de reparat unel
tele agricole nici măcar 
o singură fabrică. îm
prejurul orașului erau nu
mai cîmpie și nisipuri 
zburătoare. E lesne de 
înțeles < 3 ce locuitorii

din această parte a țării 
erau săraci și multi din 
ei trăiau afară, în cîmp, 
construindu-și casa chiar 
pe palma de pămînt pe 
care o moșteneau din 
tată în fiu.

Am vizitat Nyiregy
haza într-una din aceste 
zile de iarnă. Cutreie
rînd străzile Iui, nici 
nu-ți vine să crezi că în 
urmă cu numai cîtiva 
ani, orașul era de fapt 
un sat mai mare 
n-avea apă, canal
asfalt. Astăzi reședința 
județului Szabolcz-Szar- 
mar este un oraș înflori
tor, căruia i se adaugă 
mereu alte și alte lucruri 
noi — o fabrică, o școa
lă, un spital, noi blocuri, 
care îi dau tot mai mult 
un aspect de oraș mo
dern.

Nyiregyhaza posedă în

care 
sau

prezent o fabrică 
conserve, o fabrică 
cauciuc pentru nevoile 
industriei ușoare, o fa
brică de fermentat tutun 
— de altfel singura din 
tară — unde se obține 
tutunul de calitate supe
rioară. Tot aici se fabri
că și perlitul, un mate
rial de construcție ușor, 
folosit ca izolant termic 
și fonic — materialul de 
construcție al viitorului. 
Cărămizile și plăcile din 
perlit sînt foarte ușoare 
și căutate‘-pentru calita
tea lor izolatoare. Ele se 
folosesc deopotrivă în 
construcții de locuințe și 
la construcția( de va
poare.

Dar la Nyiregyhaza 
se fabrică nu numai per
lit, ci și instalațiile pen- 
*.ru producerea lui. Ga
ma produselor care se

de 
de

economiei spaniole

Congresului

P. C. Italian

Delegații au 
unanimitate 

a Congresu- 
la Statutul

A. POP
corespondentul 

Agerpres la Budapesta

s-au încheiat 
de-al XI-Iea 

al Partidului 
Pe marginea

Intr-o relatare din Ma
drid, publicată in supli
mentul său economic, zi
arul „NEW YORK TIMES 
se referă la fenomenele 
de inflație și dezechili
bru economic evidente in 
Spania. „Se afirmă um
brele inflației, deficitelor 
monetare și comerciale, 
înrăutățirii producției a- 
grlcole", scrie ziarul.

încheierea

ROMA 31. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineam, trans
mite : Luni seara 
lucrările celui 
Congres național 
Comunist Italian.
dezbaterilor la primul punct de 
pe ordinea de zi a luat cuvfn- 
tul Luigi Longo.
adoptat apoi în 
moțiunea politică 
lui și modificările 
partidului. Au fost alese in con
tinuare noul Comitet Central 
al P.C.i. și Comisia centrală de 
control a partidului. In prima 
ședință a noului organ de con
ducere a partidului a fost reales 
in unanimitate în funcția de 
secretar general al P.C.I., Luigi 
Longo.

fabrică la Nyiregyhaza 
este destul de 
crește an de 
încălțăminte 
candelabre cu 
neon, confecții, utilaj a- 
gricol, lăzi și pînă la că
rucioare autotractate 
pentru transportul măr
furilor.

Cutreierînd orașul te 
impresionează noul care 
este prezent la fiecare 
pas. Gara e și ea nouă, 
iar în jurul ei a apărut 
un nou cartier. Orașul 
se dezvoltă mai cu sea
mă spre nord și sud. De 
aceea locuitorii lui spun 
noilor cartiere „orașul 
de nord" sau „orașul de 
sud“.

La redacția ziarului lo
cal „Kelet Magyarorszag" 
(Ungaria de est) redacto
rul șef adjunct, Janoș 
Kopka, mă informează 
că în ultimii ani, în oraș 
s-au construit un teatru 
modern, o maternitate, 
un spital T.B.C. cu 300 
de paturi, o policlinică, 
4 școli de cultură gene
rală, un gimnaziu, peste

mare și 
an, de la 
elegantă, 

tuburi de

100 noi săli de clasă, 2 
cămine culturale și o 
bază sportivă.

La sfatul orășenesc 
am aflat că anul acesta 
pentru dezvoltarea și în
frumusețarea orașului, 
se vor cheltui cu 53 la 
sută mai multe fonduri 
decît în anul 1961. Din 
aceste fonduri se vor 
asfalta și moderniza noi 
străzi, se va termina 
construcția căminului 
cultural, se va extinde 
rețeaua electrică și se va 
lărgi spitalul de stat, 
pentru care s-au alocat 
peste 23 milioane forinți, 
se va construi un nou 
internat pentru 200 elevi.

lată cîteva din trans
formările înfăptuite în 
anii puterii populare în 
orașul din pustă — 
transformări ce oglindesc 
hărnicia oamenilor mun
cii din Ungaria vecină, 
care construiesc socia
lismul.

însemnări
Cauza

nr. 1

COLUMBIA. — Fotografia noastră în
fățișează o unitate de luptă a partiza
nilor în munți, înainte de a porni la 

îndeplinirea unei noi misiuni

Un articol al ziarului 

„New York Times

„în timp ce onașele spaniole modernizate îi 
impresionează pe vizitatori, regiunile rurale 
Castillia, Aragon, Andaluzia sau Galicia oferă 
priveliștea deprimantă a ruinelor sau satelor 
moarte, părăsite de locuitori. La mai puțin un 
ceas de Madrid, sate întregi sînt scoase la 
vînzare pentru nimica toată".

„Și ceea ce se întîmplă la sate sapă tot res
tul economiei, adaugă ziarul. Deoarece nu au 
fost făcute eforturi serioase pentru a îmbună
tăți condițiile de viață și de producție în re
giunile rurale, populația din aceste regiuni își 
părăsește pămînturile, fugind la orașe în pro
porție de aproximativ 250 000 persoane anual. 
Producția agricolă continuă să scadă, deter- 
minînd un și mai mare exod în regiunile ru
rale".

„Anul trecut, continuă ziarul, costul vieții a 
crescut cu 12 la sută, deși guvernul spaniol a 
dat ca cifră oficială doar 8 la sută. Creșterea 
costului vieții a continuat în ciuda faptului că 
s-au importat cantități masive de alimente, în 
valoare de peste 500 milioane dolari. La rîndul 
lor, aceste importuri au contribuit în mare 
măsură la a arunca Spania într-un deficit al 
balanței de plăți. Primele aprecieri situează 
acest deficit la peste 200 milioane dolari... De
ficitul general al comerțului exterior spaniol, 
rezultînd din aceste importuri masive și din 
scăderea bruscă a exporturilor, pe de altă 
parte, s-a situat la peste 2 miliarde dolari", 
încheie ziarul.

Comentatorul ame
rican Walter Lipp- 
mann a întreprins un 
voiaj în America La
tină, încercînd să in
vestigheze realitatea 
acestui frămîntat con
tinent. Concluziile sa
le, expuse într-un ar
ticol publicat în 
„NEW YORK HE
RALD TRIBUNE" con
trazic afirmațiile obiș
nuite puse în circula
ție de Departamentul 
de Stat. Falselor ima
gini idilice, Lippmann 
le opune un tablou 
aspru al relațiilor din
tre Washington și A- 
merica Latină. Co
mentatorul afirmă fă
ră reținere : în Ameri
ca Latină a constatat 
că „aproape pretutin
deni, de sus pînă jos 
și de la dreapta la 
stingă, există o neîn
credere și suspiciune 
generală față de Ad
ministrația Johnson, 
precum și un val de 
sentimente antiameri- 
cane larg răspîndite". 
Constatarea lui Lipp
mann nu este inedită. 
Fenomenul a fost de
mult semnalat și „afa
cerea Santo Domingo* 
a agravat un proces 
în curs. Lippmann vă
dește neliniște pentru 
soarta „celei mai mari 
și mai bogate regiuni 
care se află încă în 
posesia oamenilor oc
cidentali". El a în
cercat să depisteze 
cauzele neîncrederii 
America Latine față 
de vecinul său nordic. 
Examenul 
prudent și 
depășească 
punct. Se 
de utilizarea 
militare și puterii 
co no mice 
pentru a zădărnici re
formele sociale radi
cale ca și de „obsesia 
primitivă și supersti
țioasă față de primej
dia comunismului". 
Sintem totuși departe 
de o cauză esențială: 
Washingtonul priveș
te America Latină cu

Cifrele
lor sint

Cifrele

o mentalitate de lati
fundiar. Monopolurile 
nord-americane ex
ploatează nemilos a- 
cest continent al sub
dezvoltării, 
profiturilor 
revoltătoare.
acestea au început să 
le cunoască și latino- 
americanii. Lippmann 
scria despre „senti
mentul că Washingto
nului nu-i pasă prea 
mult de America La
tină*. Nu-i pasă de 
SOARTA America La
tine I

Comentatorul speră 
că relațiile Washing- 
tonului cu sud-ameri- 
canii se vor îmbună
tăți după numirea lui 
Lyncoln Gordon în 
fruntea acelui sector 
al diplomației ame
ricane care se ocupă 
cu America Latină. 
Lippmann avertizează 
însă împotriva unei 
noi „alianțe" care să 
tindă Ia „suprimarea 
tuturor reformatorilor 
pe care extrema 
dreaptă preferă să-i 
numească comuniști". 
„Nevoia urgentă, 
proape disperată" 
schimbare, pe care
semnala Lippmann, nu 
se poate mărgini la o 
schimbare de persoa
ne în funcții ministe
riale. Simpla „reedu
care sau înlocuire* a 
oficialităților care se 
ocupă de problemele 
iatino-americane, su
gerată de comentator, 
nu va rezolva compli
cata criză de neîncre
dere.

S.U.A. vor rămîne 
„un vecin care nu se 
bucură de încredere", 
cit timp nu vor lăsa 
popoarele Americii 
Latine să-și hotărască 
singure soarta. Was 
hingtonul trebuie sd 
abandoneze „maret 
bită", chiar dacă une
ori o ambalează in
tr-o strălucitoare ca
tifea...
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este insă 
evită să 
un anumit 
pomenește 

„forței 
e- 

a S.U.A.

E. OBREA

Precauții
„Protejat prin măsuri de securitate nu mai puțin 

riguroase decît cele de la o bază pentru lansarea 
rachetelor, neștiind ce-i somnul și absolut inaccesi
bil, Hughes își conduce imperiul său financiar, călit 
în lupte". Astfel 11 descrie revista „LIFE“ în unul 
din numerele sale recente pe Howard Hughes, unu! 
din cei mai hogați oameni din lume, cunoscut îpi

nilor de armament.
interesante sînt amănuntele citate de „LIFE" cu 

privire la modul de viată al acestui multimilionar. 
Reședința lui Hughes e situată la Bel Air, cea mai 
luxoasă suburbie a Los Angelesului. Casa e Încon
jurată de un gard înalt cu sîrmă prin care trece cu
rent de înaltă tensiune. De pază stau permanent 
16 detectivi. Nici cei mai apropiați colaboratori nu-1 
pot vedea la fată pe potentat. Hughes dă dispoziții 
telefonice din cabinetul său, mai ales noaptea. Re
prezentările despre lumea exterioară el le obține — 
așa cum a declarat reporterului revistei sus mențio
nate — mai ales prin televiziune.

Relatînd toate acestea, revista „LIFE' remarcă în 
treacăt că ,.Hughes și-a clădit imperiul său inlătu- 
rindu-și fără milă concurenții".

Măsurile de precauție ale „excentricului' milionar 
au, probabil, o cauză oarecum banală, firească : 
Hughes cunoaște prea bine apucăturile semenilor 
săi — rivali din lumea financiară a Wall-streetului.

EM. RUCĂR


