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Inmînarea insignei de fruntaș

v

Autobuzul" din București

O brigadă

Membrii echipei de montori 
condusă de Ion Olaru din 
secția Mecanică grea a Uzi
nei Construcții de mașini 
Reșița, execută ultimele re
vizii pentru echilibrarea u- 
nui rotor de 8,2 MW desti- 

hldrocentralelor de pe 
Argeș-aval.
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Declarația Ministerului

Afacerilor Externe

al Republicii Socialiste România

in legătură cu reluarea

atacurilor aeriene ale S. II. A.

împotriva R. D. Vietnam

Adunări generale 
de dezbateri

în cooperativele agricole 
de producție

Al
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peste 
Veniturile 
din acest 
o pondere 
în totalul 

coope-

Munții înconjoară 
din trei părți locali
tatea Zărnești — 
Brașov. Mai bine de 
jumătate din pămîn- 
tul cooperativei — 
aproape 2 000 hectare 
— îl constituie fîne- 
țele și pășunile natu
rale. Grajdurile, ridi
cate în ultimii ani, a- 
dăpostesc 800 de bo
vine, din care circa 
400 vaci cu lapte, 
iar saivanele 
3 400 oi. 
realizate 
sector au 
însemnată
acumulărilor 
rativei.

Era deci firesc ca 
în adunarea generală 
a membrilor coopera
tori de aici, desfășu
rată zilele trecute și 
în care s-a făcut bi
lanțul muncii din a- 
nul trecut, fixîndu-se 
totodată planul de 
producție pentru noul 
an, oamenii să se re
fere în mod deosebit 
la activitatea din 
sectorul zootehnic, 
fără a neglija cele- 
1 alte sectoare. Pro
ducțiile obținute în 
1965 au atins 1 900 li
tri lapte pe cap de 
vacă furajată, reali- 
zîndu-se sarcinile 
stabilite în adunarea 
generală de la înce
putul anului trecut.

Majoritatea vorbi
torilor, din cei 19 în
scriși la discuție, au 
adus în dezbaterea 
adunării generale i- 
deea că rezultatele 
îngrijitorilor de ani
male nu s-au ridicat 
la posibilitățile coo
perativei. In 
sector există
multe resurse interne 
care, valorificate gos
podărește, pot contri
bui simțitor la spori
rea producției.

„Cum să poți obți
ne producții mai mari 
de lapte, spunea bă- 
trînul cooperator 
GHEORGHE CÂȚO- 
IU. dacă atît de des 
s-au schimbat oame
nii 
s-a 
ța 
pe
pe loturi de animale? 
O parte din îngriji
tori nici nu sînt 
membri ai cooperati
vei noastre ci într-un 
anumit fel salariații 
noștri. în cooperativă

acest 
încă

încît uneori nu 
putut ține eviden- 

producțiilor, atît 
îngrijitor cît și

sînt mulți oameni 
care cunosc această 
meserie din tată în 
fiu. Ei nu au fost în
să atrași în activita
tea sectorului, nu li 
s-au explicat pe larg 
avantajele pe care le 
au, perspectivele de 
dezvoltare ale secto
rului, importanța lui 
pentru întărirea coo
perativei. Cred că 
consiliul de conduce
re și îndeosebi preșe
dintele ar fi putut să 
facă mai mult, să se 
fi sfătuit cu oamenii, 
să aibă în vedere pă
rerile lor, mai ales 
că avem mulți oa
meni cu experiență. 
Propun ca în sec
torul zootehnic să fie 
repartizați cei mai 
pricepuți oameni. Să 
se facă ordine în ți
nerea evidenței pro
ducțiilor, să se aplice 
retribuția suplimen
tară pînă la 60 la 
sută, așa după cum 
foarte bine prevede 
proiectul de statut".

Oamenii îl ascultau 
pe bătrînul coopera
tor cu atenție ; cînd 
a terminat, un mur
mur de aprobare a 
străbătut adunarea, 
apoi toți au început 
să aplaude. In spriji
nul acestor propu
neri au venit cu noi 
argumente alți coo
peratori care au luat 
cuvîntul *. Ion Blaj, 
Bucura Radu, Ion Că- 
țoiu, Elena Gabor și 
alții.

„Și eu sînt de pă
rere că pentru o mai 
justă apreciere a 
muncii fiecăruia este 
absolut necesară apli
carea retribuției su
plimentare. Dar să a- 
plicăm prevederile 
statutului și pentru 
cei care nu-și fac da
toria. Propun, deci, 
adunării generale să 
ia în discuție și să 
hotărască ca, acolo 
unde este cazul, pen
tru munca nesatisfă
cătoare a unui îngri
jitor să i se taie pînă 
la 10 la sută din nu
mărul zilelor-muncă 
făcute. Avem destule 
furaje, dar se face 
încă multă risipă.

M. DUMITRESCU

(Continuare
in pag. a III-a)
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călătorește
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în toată tara
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p
este tot, pretutin
deni unde gonesc 
autofurgonetele, 
sanitarele — bine- 
știutele mașini al
be cu fanionul de 
cruce roșie, — ca
mionetele și mi
crobuzele. peste

tot călătorește și brigada lui 
Bunget Gheorghe. Sînt oameni 
mai mult tineri, lăcătuși, su
dori, tinichigii, electricieni, vop
sitori și tîmplari. La înfățișa
re unul nu seamănă cu celă
lalt. Dar pe toți îi unește, îi 
leagă același sentiment. Senti
mentul că de lucrul lor, de 
calitatea muncii lor, depinde 
ca medicul să ajungă mai de
grabă la bolnavul căzut în su
ferință, ca grupul de excursio
niști pornit înspre munte sau 
spre țărmurile însorite ale 
mării să-și poarte fără de gri
jă veselia și voia bună. Și a- 
cest sentiment al răspunderii, 
întărit de calitatea lor de 
membri de partid și tineri u- 
teciști, a făcut ca brigada lui 
Bunget Gheorghe să-și poată 
spune că însoțește cu capul 
sus auto-utilitarele cărora din 
piese și subansamble le-au dat 
— ca să spunem așa — viață, 
...viață și cale liberă pe dru
murile și șoselele țării.

de
Mlhall Davldoglu

Acestea mi-au fost gînduri- 
le în timpul înmînării in
signelor de fruntaș în întrece
rea socialistă celor mai buni 
dintre cei buni din secția IV 
utilitare de la Uzina „Autobu
zul". Brigada lui Bunget 
Gheorghe a fost declarată frun
tașă. Iar tovarășii săi distinși 
cu titlul și insigna de fruntaș, 
într-o steluță, un an de zile 
de muncă de înaltă calitate. Și 
în fiecare om, un om.

Iată și cîțiva din ei, 
cum i-am cunoscut la 
de muncă.

Popescu Constantin,
tuș. Un blond uscățiv, cu fi
gura concentrată. îndoaie la 
„Abkant" ușile de la utilitare. 
Lucrează liniștit, egal, fără 
eforturi. Le îndoaie, le păsu- 
iește și le montează pe ma
șină. Din cînd în cînd scoate 
ruleta să verifice reperele. 
Lucrul e de cea mai mare 
precizie, o știe bine, dar iar 
știe că nimic nu poate pleca 
din mina sa, fără a avea un 
ultim control. Face parte din 
brigada lui Bunget Gheorghe.

așa 
locul

lăcă-

Acetta-i un titlu. An după an 
« mereu fruntaș.

Cosma Dumitru, sudor. Lu
crează la mașina electronică 
de sudat. Sudează „continuu 
și prin puncte" legînd părțile 
laterale de „fețele" mașinii, 
îngrijit îmbrăcat, are ceva de 
artist. Nu numai vorbirea lui 
aleasă cu timbrul plăcut ba- 
ritonal, dar mai cu seamă 
eleganța și armonia mișcări
lor sale înaintea mașinii elec
tronice de care este așa de 
mândru. L-ai crede în vreun 
atelier de pictură înaintea șe
valetului, într-atîta este de 
concentrat, de dăruit lucrului 
său. Acuma înțeleg de ce a 
fost ales secretar al organiza
ției U.T.C. pe secție... Și a- 
ceasta nu de azi, de ieri. Alt 
amănunt: Organizația U.T.C. 
din care face parte este frun
tașă pe uzină. După școala 
profesională a uzinei a urmat 
și a absolvit școala medie și 
acum frecventează un curs de 
ridicare a calificării la sudu
ră prin rezistență.
Citește, vede filme și se pră

pădește după tehnică, după 
tot ce-i nou în știință. Bucu
ria lui: să știe mereu mai 
mult, să citească, să citească.

(Continuate in pag. a IlI-a)

TELEGRAME
Tovarășului LEONID 1LICI BREJNEV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Tovarășului
NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORN11

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele 
al Republicii

Consiliului de Stat 
Socialiste Romania

Pe șantierele 
de construcții

Pe șantierele de 
construcții de locuințe 
din țară se lucrează 
în front larg. In Ol
tenia — la Craiova, 
Tr. Severin, Tg. Jiu și 
Motru — unde se află 
mari obiective econo
mice se vor da anul 
acesta în folosință ci- 
teva mii de aparta
mente. Se generali
zează aici utilizarea 
panourilor prefabri
cate produse de noua 
întreprindere specia
lizată din Craiova. La 
Constanța, proiectele 
celui mai mare mi- 
croraion din oraș — 
Tomis Nord — au în
ceput să prindă viață. 
Cele peste 40 de 
blocuri se vor înălța

într-un loc pitoresc, 
între lacul Tăbăcăriei 
și intrarea principală 
în localitate. Folosind 
metode industriale, 
constructorii din Ba
cău se încadrează în 
ritmul obișnuit luni
lor de vară: 85 la 
sută din apartamen
tele prevăzute pentru 
acest an se află în di
ferite stadii de reali
zare. Un exemplu si
milar îl oferă și cei din 
regiunea Hunedoara, 
unde sînt deschise în 
prezent zece șantiere 
de construcții. Un nu
măr mare de blocuri 
se înalță, de aseme
nea, în regiunile Plo
iești și Suceava.

(Agerpres)

Opinia publică din Republi
ca Socialistă România a aflat 
cu profundă indignare că, în 
urma hotărîrii guvernului 
Statelor Unite ale Americii, 
aviația americană a reluat a- 
tacurile împotriva R. D. Viet
nam, bombardînd centre popu
late, orașe și sate, obiective 
economice, provocînd distru
geri materiale și victime ome
nești. Sfidînd cererile insisten
te ale opiniei publice mondia
le de a pune capăt agresiunii 
în Vietnam, Statele Unite ale 
Americii săvîrșesc astfel un 
nou atentat împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam — 
stat suveran și independent, 
agravează situația din Asia de 
sud-est și își asumă o grea 
răspundere în fața popoarelor 
din întreaga lume.

Reluarea atacurilor aeriene 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam dovedește că așa-zisa „o- 
fensivă de pace" inițiată la 
Washington nu a urmărit de- 
cît să inducă în eroare opinia 
publică, constituind un para
van îndărătul căruia S.U.A. au 
sporit efectivele trupelor lor și 
mijloacele de ducere a războ
iului în Vietnam, au mărit a- 
locațiile financiare pentru in
tervenția lor militară, au pre
gătit intensificarea agresiunii 
împotriva poporului vietna
mez.

Pe bună dreptate, reîncepe
rea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam a stîrnit un val 
de proteste în rîndurile po
poarelor, care văd în interven
ția militară din Vietnam o ex
presie a politicii agresive a 
cercurilor imperialiste ce se o- 
pun pretutindeni în lume nă
zuințelor de libertate și pro
gres ale popoarelor, încercînd 
să impună cu forța armelor 
rînduieli ultrareacționare.

„Părțile principale ale propoziției" — Oră de limba română la clasa a IV-a a 
Liceului nr. 40 din București.

Primirea la Comitetul Central al Partidului
Comunist Român a delegației Partidului
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Tovarășului
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului ION 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Romania

GHEORGHE MAURER
Comunist din Grecia

MOSCOVA
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși, Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și al poporului român, vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră întregu
lui popor sovietic cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a XVIII-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Constatăm cu satisfacție că prietenia și cola
borarea frățească dintre țările noastre se dez
voltă pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, slujind in
tereselor și năzuințelor popoarelor noastre, în
tăririi coeziunii și unității sistemului mondial 
socialist, cauzei socialismului și păcii în lumea 
întreagă.

Poporul român se bucură din toată inima de 
realizările remarcabile obținute de poporul so
vietic, sub conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în înflorirea continuă a pa
triei sale și îi urează noi și mari succese în 
făurirea bazei tehnico-materiale a comunismu
lui, în lupta pentru asigurarea păcii în lume.

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic 
vă felicităm cordial pe dv și poporul frate ro
mân cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România.

Acest tratat, bazat pe mărețele principii ale 
marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor sovietic și român, servește scopu
rilor nobile ale întăririi continue a prieteniei 
frățești și colaborării multilaterale dintre țările 
noastre, cauzei unității și coeziunii tuturor sta
telor socialiste.

Cu ocazia acestei date însemnate vă dorim, 
dragi tovarăși, noi succese în construirea socia
lismului, în lupta pentru întărirea unității co
munității socialiste, pentru menținerea și con
solidarea păcii în întreaga lume.

In ziua de 3 februarie 
1966 delegația Partidului 
Comunist Român s-a în- 
tîlnit cu delegația Parti
dului Comunist din Gre
cia, care se află într-o 
vizită în Republica So
cialistă România.

Din delegația română 
au făcut parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român, 
Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului

Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului 
Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și 
Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

Din delegația greacă 
au făcut parte tovarășii 
Kostas Koliannis, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist din Grecia, 
Panos Dimitriu, mem
bru ăl Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.

din Grecia, Stefanatos 
Gherasimos, membru al 
C.C. al P.C. din Grecia.

Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de infor
mații asupra activității 
celor două partide, pre
cum și un schimb de pă
reri privind situația ac
tuală din mișcarea co
munistă internațională, 
în spiritul întăririi uni
tății și coeziunii acesteia. 
Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
L. BREJNEV 

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

»1 Republicii Socialiste Români*

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

A. KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate popoarele 
iubitoare de pace și libertate, 
poporul și guvernul Republicii 
Socialiste România condamnă 
din nou agresiunea Statelor 
Unite împotriva poporului 
vietnamez și exprimă un pro
test energic față de reluarea 
bombardamentelor asupra te
ritoriului R. D. Vietnam — 
acte de război fățișe care con
stituie o încălcare flagrantă a 
normelor elementare ale drep
tului internațional, un nou pas 
spre înăsprirea atmosferei in
ternaționale, un pericol pen
tru pacea lumii.

Ministerul Afacerilor Exter
ne reafirmă poziția cunoscută 
a tării noastre de a sprijini 
pe deplin punctul de vedere al 
R. D. Vietnam cu privire la 
soluționarea problemei vietna
meze, exprimat și în recenta 
scrisoare a președintelui Ho Și 
Min, precum și programul 
Frontului Național de Elibe
rare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din Viet
namul de sud.

Guvernul român este de pă
rere că examinarea pe plan 
international a actelor de răz
boi în Vietnam ține de com
petenta Conferinței de la Ge
neva din 1954 cu privire la In
dochina, iar nu de Consiliul 
de Securitate al O.N.U.

Poporul român cere cu tărie 
să se pună capăt bombarda
mentelor aeriene și tuturor 
încălcărilor suveranității și 
securității R. D. Vietnam, să 
fie retrase trupele interven- 
ționiste din Vietnam, să se 
aplice acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam, să se respecte drep
tul sacru și imprescriptibil al 
poporului vietnamez de 
hotărî singur soarta, fără 
un amestec din afară, în 
formitate cu aspirațiile 
interesele sale.

Exprimîndu-și nestrămutata 
lor încredere în victoria lup
tei poporului vietnamez pen
tru independenta, suveranita
tea, integritatea teritorială șl 
reunificarea patriei sale, gu
vernul și poporul român își 
reafirmă deplina solidaritate 
șl întregul sprijin frățesc față 
de această luptă eroică, față 
de cauza dreaptă a poporului 
vietnamez.

a-și 
vre- 
con- 

$î

Produse

noi
ARAD: Constructo

rii de material rulant 
au realizat prototipul 
unui vagon nou de că
lători, necompartimen
tat, destinat circulației 
pe liniile secundare de 
cale ferată. Vagonul 
are o capacitate de 110 
locuri, este iluminat 
fluorescent și încălzit 
cu aer, temperatura re- 
glîndu-se automat în 
funcție de temperatura 
de afară. Băncile sînt 
de două și trei 
suficient de 
pentru călătorii
Carcasa exterioară, sus
pensia și sistemul de 
frînare sînt în general 
asemănătoare cu cele 
de la vagoanele de că
lători aflate în produc
ție de serie, ceea 
permite folosirea sa 
viteze de pînă la 
km pe oră.

locuri, 
comode 
scurte.

ce
la 

140

a-ORADEA : A fost 
vizată fabricația șepin- 
gului S-800 — o nouă 
mașină unealtă realiza
tă de Uzinele „înfrăți
rea" — care prezintă o 
caracteristică impor
tantă : permite prelu
crarea pieselor cu su
prafețe plane-verticale, 
orizontale și înclinate 
— dispunînd și de dis
pozitive speciale pen
tru prelucrarea pieselor 
cu profile mai compli
cate.

cartierul „Pafura" din Capitali.
Foto: AGERPRES
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EXIGENTELE
UCENICIEI
LITERARE

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului de cercetări 
„Pasteur" din Capitală

UTILAJE
GIGANT

IN CARIERELE
CARBONIFERE

La aariera Cicani, din ba
zinul carbonifer Oltenia, sînt 
în curs de montare instalații 
de mare capacitate prevăzute 
cu comenzi centralizate de la 
distanță. Este vorba de exca
vatorul cu rotor și cupe, cu 
o capacitate orară de 700 
tone, de transportoare cu 
benzi, miașlni de haldat etc. 
Tot în acest bazin vor începe 
lucrări de deschidere a încă 
trei exploatări miniere „la 
zi“ identificate la Beterega, 
Gîrla și Tismăna. De pe acum 
au fost luate măsuri în vede
rea montării utilajelor.

Exploatarea lignitului în 
acest bazin se va realiza prin 
unități de capacitate mare, 
cu procesele de producție to
tal mecanizate. Aceasta va 
duce la realizarea unei pro
ductivități a muncii de 5—8 
ori mai mare decît nivelul 
prevăzut pentru exploatările 
în subteran.

în urma lucrărilor efectua
te, ponderea producției de 
lignit din bazinul Olteniei va 
crește în ansamblul produc
ției de cărbune a țării, de la 
aproximativ 11 la sută, cît re
prezintă în prezent, la peste 
30 la sută în 1970.

(Agerpres)
----- Q-----

/n întreaga fără își 
desfășoară activi
tatea vreo două 

sute de cercuri literare, 
adevărate laboratoare ale 
unor experiențe și, dese
ori, reușite literare in
contestabile.

Existența acestei largi 
rețele de cercuri literare 
garantează în mod prac
tic faptul că nici un ta
lent autentic nu va putea 
trece neobservat, slin- 
gîndu-se ca atiția alții în 
trecut, în pustiul indife
renței și anonimatului.

In fiecare dintre aceste 
cercuri se găsesc cel pu
țin cîțiva oameni deose
bit de înzestrați, care au 
nevoie de un sprijin sus
ținut, de o îndrumare 
competentă și continuă/ 
în vederea. unei evoluții 
firești, fapt care reclamă 
deosebita grijă ce tre
buie acordată creației 
începătorilor.

Activitatea obștească a 
membrilor acestor cercuri 
se constituie, în primul 
find, din munca lor de 
creație propriu-zisă, incit 
a-i transforma cu obliga
tivitate și în organiza
tori ai diferitelor acți
uni culturale de la club, 
casă de cultură etc. este 
un fapt nepotrivit, care-i 
stingherește din munca 
pe care o desfășoară în 
cercuri. Evident, vorbim 
de cei realmente înze
strați.

Cercurile literare con
stituie cadrul cel mai 
potrivit pentru o primă 
confruntare a autorului 
începător cu cititorii săi. 
Discuțiile care se desfă
șoară pe marginea lucră
rilor citite trebuie, însă, 
să îmbine într-o mai 
mare măsură grija pentru 
munca și sensibilitatea 
celor ce citesc, cu exi
gența față de valoarea 
artistică, de mesajul de 
idei și sentimente al lu
crării, de căutările fruc
tuoase pe planul expre
siei și gindirii poetice. O 
atmosferă receptivă, de 
lucru e una din condiți
ile cele mai importante 
ale creșterii talentelor 
existente aici. Dimpo
trivă, ambianța călduță, 
de o îngăduință și, ade
seori, tămîiere reciprocă, 
de teamă față de critica 
tovărășească, constructi
vă, nu duce decît la ljn- 
cezire, la stagnare și su
ficiență, dușmani recunos- 
cuți ai creației artistice.

Unul, sau mal multe 
foruri ?

De activitatea cercu
rilor literare se preocupă 
la ora actuală mai multe 
foruri. Astfel, pe linia în
drumării și promovării 
creației membrilor pot fi 
menționate Casa centrală 
a creației populare, ca
sele regionale ale crea
ției, Consiliul așezămin
telor culturale din Comi
tetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Comisia 
pentru îndrumarea tineri
lor scriitori de pe lingă 
Uniunea scriitorilor. In 
ce privește partea orga
nizatorică, în această ca-

tegorie pot fi menționa
te, de asemenea, organi
zațiile obștești — sindi
cat, U.T.C., comitetele de 
temei — sau institu
țiile cultural-științifice — 
case de cultură, cluburi, 
cămine culturale, școli, 
facultăți — care tutelează 
cercurile respective.

Existența atitor foruri 
însă nu duce, de fapt, de
cît la o împărțire a răs
punderii (ceea ce în prac
tică echivalează, uneori, 
cu lipsa unor răspunderi 
concrete) față de felul 
cum își desfășoară activi
tatea, cum e promovată 
creația începătorilor. De 
pildă, în Capitală numă
rul cercurilor literare 
(peste 30), al membrilor 
acestora este impresio
nant. Depinzind, insă, în 
mod direct de Casa crea
ției populare a Capitalei, 
atit comisia Uniunii scri
itorilor, cît și celelalte 
foruri de îndrumare se 
consideră într-o măsură 
mult prea mică chemate 
să sprijine munca în 
cercurile literare. Cît 
despre sindicate și case 
de cultură, cele mai mul
te privesc cu o ușoară 
îngăduință această acti
vitate. E adevărat că exi
stă o comisie de îndru
mare pe Capitală, dar 

participarea scriitorilor 
cu experiență la ședin
țele ei, atunci cînd ace
stea izbutesc să se țină 
(destul de rar) este foarte 
restrînsă, aș zice pur de
corativă.

Așa se face că îndru
marea cercurilor lite
rare este adesea formală, 
unele dintre ele ne mai 
existînd demult, decît. în 
tabelul respectiv de la 
casa creației, sau își des
fășoară ședințele de lu
cru la mari intervale de 
timp.

Intrucît problemele 
creației literare sînt, în 
esența și consecințele 
lor, aceleași pentru toți 
scriitorii, fie vîrstnici, ti
neri sau începători (dife
rența fiind de faze și de 
rezultate nu și de struc
tură), credem că cel mai 
indicat for care să se o- 
cupe efectiv cu toată gri
ja și răspunderea de 
creația membrilor cercu
rilor literare poate fi nu
mai Uniunea scriitorilor. 
Numirea lor cu termenul 
de „Cenaclu literar" ar 
fi, de asemenea, potri
vită pentru a evita con
fundarea cu cercul de 
lectură sau cu cercurile 
literare în care începă
torii și-ar putea împăr
tăși primele, mai puțin 
pretențioase, încercări.

Non multus 
sed multa

Propunerea privind 
concentrarea tuturor ta
lentelor reale in citeva 
cenacluri de nivel avan
sat credem că e in mă
sură să contribuie, la 
ora actuală, la înviorarea 
vieții cercurilor literare. 
Ea se cere însă conjuga
tă cu un sprijin mai sub
stantial din partea Uniu
nii scriitorilor, a redac

torilor de reviste și edi
turi, în vederea promo
vării talentelor autentice 
răspindite in diverse 
cercuri, Existența cena
clului „Nicolae Labiș“ pe 
lingă revista „Luceafărul" 
cu totul salutară e și cu 
totul insuficientă, față de 
numărul mare de tinere. 
talente din Capitală și 
din întreaga țară.

Promovarea creației 
începătorilor nu poate fi 
concepută în afara acti
vității editoriale, a publi
cării celor mai izbutite 
lucrări în reviste sau cu
legeri literare. Și în acea
stă direcție lucrurile sînt 
departe de a corespunde 
necesităților. E drept că, 
periodic, casele creației 
populare editează o serie 
de plachete de versuri 
sau proză. Dar interesul', 
ca și entuziasmul stirnit 
în rindurile autorilor pu
blicați, sînt infime. A- 
ceasta, pentru că ele se 
difuzează intr-un cadru 
extrem de restrins, tot 
printre membrii cercuri
lor literare! Creația înce
pătorilor trebuie să poa
tă fi confruntată cu un 
public cit mai larg, de pe 
cuprinsul întregii țări. 
De asemenea, în alcătu
irea acestor culegeri cri
teriul valorii artistice nu 
stă pe primul loc. Se pu
blică prea multe versuri 
declarative, festive în- 
tr-un mod gratuit. Multe 
versuri neizbutite sînt in
cluse în culegeri pe con
siderentul unei... echita
bile reprezentări a tutu
ror cercurilor literare.

Pentru iubitorii de lite
ratură din întreprinderi 
și instituții, care nu au 
însă talent literar, dar au 
gust și pricepere de a a- 
precia și interpreta un 
text beletristic, credem că 
cel mai potrivit ar fi să se 
înființeze — pe lingă clu
buri, biblioteci, case de 
cultură, cămine culturale 
— cercuri sau cluburi de 
„Prieteni ai cărții", care 
să sprijine în mod efectiv 
activitatea literar-cultu- 
rală de masă. Ele pot în
deplini, în viitor, acele 
atribuții care mai sînt, 
încă, puse pe seama actu
alelor cercuri lițerare, 
cum ar fi organizarea 
unor simpozioane și dis
cuții largi pe diverse 
teme literare, recitaluri, 
procese literare, în cola
borare cu formațiile ar
tistice de amatori, întâl
niri cu scriitori și autori 
ai unor volume valoroa
se, și toate celelalte for
me ale pătrunderii litera
turii în rindurile maselor 
largi, ale educării drago
stei pentru valorile de 
seamă din patrimoniul 
național sau universal. A- 
ceste cercuri de „Prieteni 
ai cărții" ar putea să-și 
propună și lectura unor 
creații originale ale mem
brilor lor, în scopul sti
mulării talentelor și reco
mandării către cenaclu
rile literare existente, 
care s-ar putea impune 
cu mult mai multă auto
ritate atenției generale.

ION BUTNARU

Teatrul „G. I. Nottăra" din Capitală a prezentat de curind in premieră „Au fost odată două orfeline", 
pseudomelodramă de Eugen Mirea, muzica de El. Mălineanu
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COLOCVIU
Reluăm dialogul nostru după o întrerupere marcată dojeni

tor de teancurile masive de pilcuri primite de la elevii care 
încearcă să îndemne rimele și ritmul spre idei și sentimente.

Publicăm citeva poezii care 
sele primite, nu fără a afirma 
ducem constituie o încurajare 
elevi a căror vîrstă gravitează

s-au detașat dintre numeroa- 
din nou că ceea ce repro- 
pentru corespondenții noștri 
in jurul a 16 ani.

CIVILIZA

OȚELAR
Arcuit,
pe coloane de fum și beton 
în sanctuarul soarelui 
arde o flacără vie, 
nestinsă.
El pare, 
un getic strămoș 
turnat într-o aramă 
mai nouă.
în ritm de flăcări 
ce-i bat 
cadența-n obraji 
oficiază
un vechi ritual.

TIBERIU MARIȘ

EGOISM
Apele sînt de mult îndrăgostite de soare.
Și cintă toată ziua și sînt emoționate.
Cînd soarele se ascunde pentru mai mult timp 
Ele îngheață de teamă că l-au pierdut.

COPILĂRIA

FLORILE

ȚIILE 
EXTRA

TERESTRE
Despre „civilizații" propriu- 

zise, trăind în sistemul nos
tru propriu solar, oamenii de 
știință nu cred că se poate 
vorbi. Nava cosmică „Mari
ner", prin fotografiile sale 
luate de la distanțe foarte a- 
propiate de planeta Marte și 
transmise Pămîntului, in vara 
anului 1965, a arătat că solul 
marțian pare complet nepre
lucrat, neatins de activitatea 
vreunor ființe gînditoare. 
Dacă mai există acolo forme 
de viață, ele trebuie să fie, 
probabil, rudimentare. In ce 
privește planeta Venus, con
dițiile locale nu sînt nici ele 
de natură a favoriza dezvol
tarea unei civilizații.

în schimb, oamenii de ști
ință cred că Galaxia noastră 
precum și alte sisteme stelare 
mai îndepărtate, cuprind nu
meroase planete și că unele 
din aceste planete oferă con
diții optime pentru dezvolta
rea vieții și a civilizațiilor.

Evident, prima noastră i- 
dee este de a intra în legă
tură cu aceste civilizații ex
traterestre. Dar care sînt mij
loacele ? Navele cosmice, lo
cuite sau nu de oameni, ar 
putea reprezenta cel mai bun 
mijloc de comunicație, dacă 
n-ar fi vorba despre distanțe 
enorme, care se vor străbate 
în unele cazuri în mii de ani 
sau chiar și mai mult.

Un alt mijloc de comunica
re, care se află de pe acum la 
îndemîna noastră, este consti
tuit — evident — de undele 
electromagnetice, folosite de 
noi pentru transmiterea pro
gramelor de radio și de tele
viziune.

Se știe că observatoarele 
înzestrate cu instalații puter-

Zăpezile
au căzut pe pămînt 
mai de vreme...

au căzut
ca niște avalanșe 
scăpate din ghiarele 
unor munți 
tociți de așteptare.

bulgării ne-amintesc merele 
dulci și zemoase 
și mușcăm
ca și cînd n-am ști că ele 
s-au trecut odată cu toamna

apele curg primenite
peste pietrele crăpate de ger
și le lustruiesc în chip de nestemate 
pentru cerbii risipiți prin păduri 
să caute frunze uscate.

la streșinile caselor
au crescut țurțurii 
neîntrerupți.
Nu există dimineață
în care să nu ne întâmpine 
rîzînd de la ferestre 
flori de gheață

Uneori 
respirațiile noastre 
le topesc neștiutoare 
și izbucnim în plîns.

NICOLAE NEAGU

PE TEME

Moment artistic... Oră de pictură la 
Școala medie de arte plastice Bucu

rești

Foto: AGERPRES

Visul teilor, răsfirați în umbre
Și legați de înălțimi prin ramuri.
Și florile albe și păsările albe
Tremurul de caval prin frunze
Și veselia apelor,
Și păstruga cu stropii ei de aur,
Salca argintie, intr-o veșnică sărutare cu 

fața luminii
Și mîmile copacilor, care-mi

întindeau fructe, 
Toate, sînt copilăria mea.

TOAMNA
Pămîntul se sărută cu bruma și ceața,
Zeama din struguri cu doagele butoaielor noi, 
Cerul, eu norii de plumb, îndelung...
Pleacă planeta de cîntec din arbor
în mișcarea de revoluție;
Aurul zilelor calde
Trece în frunze...

RAVECA PĂȘTINARU ION OIȘTE

COMPETIȚIA CELOR MAI BUNI
iceul „Nicolae Băl- 
cescu“ este cea 
mai veche școală 
din Craiova și 
printre primele în
ființate în țara 
noastră. Ea este 
deținătoarea unor 
frumoase tradiții 
de antrenare a e- 
o activitate de 

completare a cu- 
dobîndite la orele 

Printre acestea se

o contribuție însemnată au 
adus și organizațiile U.T.C. 
care au popularizat re
zultatele obținute de elevii 
școlii Ja edițiile trecute ale 
concursurilor, le-au 1 trezit in
teresul pentru activitatea 
cercurilor pe materii.

Comisia profesorilor de ma
tematică a stabilit efectivele 
de elevi pe ani de studiu 
pentru cuprinderea în cercuri, 
propunîndu-și ca în acest an

Datorită îndrumării din 
cercuri, stimulării posibilități
lor personale și pregătirii spe
ciale pentru concursurile pe 
obiecte de specialitate toti ele
vii — membri ai cercurilor — 
sînt fruntași la învățătură. O 
parte din ei participă și la 
cercul pe oraș, organizat de 
Filiala Societății de Științe 
Matematice care le oferă po
sibilitatea obținerii unei pre
gătiri superioare.

cu cîțiva din cei care au în
drăgit matematica.

„Niciodată nu m-am rezu
mat la temele, exercițiile sau 
problemele tratate sau rezol
vate in clasă, în cercuri sau 
în alte forme de pregătire cu 
tovarășii profesori — ne spu
ne elevul Sandu Viorel din 
clasa a X-a B. Lucrez mult 
acasă. Ore întregi, în toate 
zilele săptămînii și folosesc 
nu numai manuale de școa

Nou procedeu de obținere a fainei furajere
Un nou procedeu de obți

nere a fainei furajere a fost, 
pus la punct de specialiștii 
brașoveni. Produsul este ob
ținut din deșeuri de la aba
toare care după ce sînt supu
se sterilizării timp de 4—5 
ore la 100—130 de grade pen

tru distrugerea microorganis
melor sînt uscate sub vid la 
o temperatură ridicată. Făina 
furajeră realizată astfel are 
o mare valoare nutritivă, 
fiind folosită la creșterea por
cilor și a păsărilor.

(Agerpres)

levilor Ia 
adîncire și 
noștințelor 
de curs, 
numără și pregătirea elevilor
de a participa la concursuri pe 
obiecte de specialitate.

„Alături de alte sarcini — 
arată tov. prof. Ion Ciolac, 
directorul de studii al liceului 
— noi am înscris în planul 
general al școlii, încă de la 
începutul anului, continuarea 
acțiunii de pregătire temeini
că a elevilor ce urmează să 
reprezinte școala în diferite 
competiții organizate la nive
lul orașului, regiunii sau pe 
țară, înțelegînd prin aceasta 
concursurile pe obiecte de spe
cialitate, sesiunea cercurilor 
pe materii.

Iată, de pildă, cum sînt pre
gătiți participanții 
cursul pe obiecte la speciali
tatea 
luate măsuri — de la începu
tul trimestrului I — pentru 
cunoașterea elevilor care 
frecventează cercurile de ma
tematică și care vor participa 
și 
lor la activitatea cercurilor 
s-a făcut cu ajutorul pro
fesorilor de specialitate, dar

la con-

matematică. Au fost

la concurs. Mobilizarea

• îndemnurile tradiției școlii • Colocviu cu cîțiva ma
tematicieni • Zilnic — tot mai multe ore dăruite studiului 
® Bibliotecile personale de specialitate • 200 de elevi 

în fața noii ediții a unui concurs consacrat

să popularizeze mai mult pu
blicațiile matematice și să 
realizeze un mai mare număr 
de abonați si de rezolvitori 
de probleme. Tov. prof. Eve
lina Stănescu, pentru clasele a 
X-a, Ion Dobre și Petre Rue- 
neanu, pentru clasele a Xl-a 
au urmărit ca în cadrul cercu
rilor să șe adîncească unele 
teme din -programele școlare, 
să se rezolve probleme apă
rute în anii precedenți în 
Gazeta matematică și să se 
stimuleze activitatea creatoa
re de concepere a unor pro
bleme de către membrii 
cercurilor.

Desigur, școala deține pri
mul rol în trezirea, interesului 
elevilor pentru o disciplină 
sau alta, în cultivarea pasiu
nii pentru un anumit domeniu 
științific încă din anii de li
ceu. Restul depinde însă de 
elevii înșiși, de perseverența 
cu care muncesc, de disciplina 
pe care și-o impun în a exer
sa zilnic, metodic. Liceul 
„Nicolae Bălcescu“ numără 
foarte mulți elevi care, paralel 
cu activitatea școlară, desfă
șoară o interesantă muncă 
personală de îmbogățire a cu
noștințelor în diverse domenii 
științifice. Am stat de vorbă

lă Mă interesează tot ce se 
pilblică în legătură cu mate
matica".

Sorin Duduleanu, din clasa 
a X-a C afirmă : „Cum ar 
putea cineva să pretindă că e 
posibil să ajungă „bun" la 
matematică fără o intensă 
muncă personală ? Aptitudi
nea pentru această știință nu 
se poate cultiva fără exerciții. 
In ceea ce mă privește, mun
cesc mult acasă rezolvind 
exerciții și probleme culese 
din cărți și reviste pentru a 
cîștiga un avans față de cu
noștințele care ni se cer la 
orele de curs".

Doina Pascu, din clasa a 
Xl-a G, premiată la fazele 
regionale ale concursului pe 
obiecte la specialitatea mate
matică în fiecare an, în- 
cepînd din clasa a VlII-a, are 
o bibliotecă personală cu lu
crări de specialitate. (De alt
fel, foarte mulți elevi ai li
ceului au reușit să-și alcătu
iască biblioteci personale de 
specialitate și nu numai în do
meniul matematicii, datorită 
metodelor de stimulare folo
site de către conducerea șco
lii și colectivul pedagogic).

„Am îndrăgit matematica 
de mică, dar mai ales din 
clasa a V-a cînd am luat pre
miul I la concursul micilor 
matematicieni. Muncesc acasă 
trei ore zilnic. In afara ma
teriei școlare, studiez cursuri 
universitare și lucrări de spe
cialitate, iar pentru proble
mele pe care le trimit la Ga
zeta matematică, am un „caiet 
fișier" în care îmi însemnez 
diferite probleme complexe, 
mai dificile și rezolvări fru
moase care mă ajută să for
mulez probleme noi".

M-am referit doar la cîteva 
aspecte privind pregătirea 
elevilor pentru participarea la 
concursurile pe obiecte la spe
cialitatea matematică. în liceu, 
însă, peste 200 de elevi se pre
gătesc în aceste zile pentru a 
participa la ediția din acest 
an a concursurilor pe obiecte 
de specialitate.

Prof. MILTIADE IONESCU

ȘTIINȚIFICE

nice de captare a undelor, ca 
acela de la Jodrell Bank, din 
Anglia, au izbutit să recepțio
neze unele semnale misterioa
se provenind din direcția a- 
numitor astre îndepărtate. In
terpretarea acestor semnale 
nu a putut fi realizată.

De altfel, trebuie să ne gîn- 
dim că, dacă vom capta sem
nale expediate din șistemele 
planetare locuite, acestea tre
buie să provină de la civiliza
ții cu mult mai înaintate de
cît ale noastre !

Ce însemnează însă „nivelul 
unei civilizații"? Pentru a-l 
defini, se propune astăzi un 
criteriu ' fizic : producția de 
energie. Nikolai Kardașev, de 
la Institutul de astronomie 
„Sternberg" din U.R.S.Ș., îm
parte eventualele civilizații 
extraterestre în trei tipuri.

Pentru tipul I, producția de 
energie se exprimă prin 4 în
mulțit cu 10 la puterea 19 de 
ergi pe secundă. La oră ac
tuală, civilizația terestră ar 
putea fi clasată ca aparținînd 
primului tip.

Civilizațiile de tipul II sînt 
cele care au izbutit să stăpî- 
nească energia produsă de 
stelele (sorii) lor : consumul de 
energie e acolo egal cu 4 x IO44 
ergi pe secundă.

In sfîrșit, civilizația de tipul 
III este în posesia de energie 
la scara Galaxiei sale, con
sumul de energie cifrîndu-se 
la 4 înmulțit cu 10 la puterea 
44 de ergi pe secundă.

După părerea lui Kardașev, 
unele surse de radiații cos
mice foarte puternice, pe care 
astronomii le-au observat re
cent, ar fi de origină artifi
cială !

Dar să ne întoarcem la 
semnalele primite pînă . acum 
din Cosmos. Ele au primit a- 
numite denumiri: cele mai 
constante sînt STA-21 și STA- 
102, pe lungimea de undă de 
32,5 cm. Astfel, STA-102 este 
o emisie sub formă de punc
te, alternativă.

Vă veți întreba, poate, ce 
anume vom comunica înde
părtatelor ființe extrateres
tre ? Răspunsul s-ar putea să 
vă mire : totul.

— Dar pentru asta vor tre
bui mulți ani și o considera
bilă cheltuială de energie 1

Ei bine, nu ! Oamenii de 
știință au descoperit sistemul 
prin care se pot transmite in
formații numeroase intr-un 
timp scurt. Statistica arată 
că în cursul întregii istorii 
a omului s-au scris aproxima
tiv 100 de milioane de cărți. 
Să zicem că toată această i- 
mensă informație s-ar trans
crie în cod, așa cum se face 
pentru mașinile electronice 
de calculat. Pentru a transmi
te acest cod, ar fi suficiente 24 
de ore de transmisii.

Dar, în ce limbă ? După cum 
arată Mihail Kliakotko, se 
poate presupune că dacă civi
lizația care ne captează sem
nalele ne este tehnic supe
rioară, ea va izbuti fără greu
tate descifrarea lor.

în orice caz, deocamdată 
cititorilor le este greu să dis- 
cearnă unde se oprește fan
tasticul și unde începe realul. 
Poate că următorii ani ne vor 
arăta mai precis această li
mită !

Dr. GH. PETREA
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• Duminică dimineață 
de la ora'11, pe stadio
nul ,,Dinamo" echipa de 
iotbal Dinamo București 
își continuă antrenamen
tele . in vederea deschi
derii noului sezon- Cam
pionii tării yor susține 
un meci de verificare în 
compania echipei Teh- 
nometai.

• Echipa de fotbal 
Dynamo Berlin (R.D.G.) 
și-a continuat turneul 
în R. P. Ungară, jucînd 
la Budapesta cu forma
ția Ferencvaros. Oaspe
ții au obținui o surprin-

' zătoare. victorie cu sco-

• într-un meci inter
national de fotbal con
țină pentru „Cupa o- 
raselor tirguri", la Leeds

formația locală F.C. Le
eds a terminal ~Ia egali
tate : 1—1 cu F.C. Va
lencia. Returul va avea 
loc la 16 februarie la 
Valencia. Jocul a fost 
marcat de numeroase 
incidente. Spaniolii au 
deschis scorul in minu
tul 17 prin Munoz, iar 
gazdele au egalat prin 
Lorimer în minutul 63. 
După acest gol, jocul a 
degenerat, arbitrul eli- 
minînd din joc. pe Charl
ton și Vidagany.

-k
West Ham United, 

deținătoarea „Cupei cu

pelor’ la iotbal, a În
vins cu 5—1 pe Cardiff 
City, calificindu-se în 
finala Cupei Angliei. In 
iinală. West Ham Uni
ted va întilni formația 
West Bromwich Albion.

• Activitatea Ia box 
continuă duminică di
mineața în Capitală cu 
organizarea unei reu
niuni, care va avea loc 
de la ora 10 in sala 
sporturilor Dinamo. în 
programul reuniunii fi
gurează 19 intîlniri din
tre care se desprind par
tidele : D. Miron — C.

Georgescu ; Șt. Sipoș — 
C. Stancu ;• Gh. Voicu 
— Gr. lonifă ; Petre 
Gheorghe — 1. Milita- 
ru și N. Simion — 
I. Marin.

• începe vacanta de iarnă a 
studenților. Mii de studenti și stu
dente din întreaga tară au posibili
tatea să se recreeze și să practice 
sporturile de iarnă în taberele or
ganizate la Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Poiana Brașov, precum și la 
cabanele din Munții Bucegi și 
Paring.

în această perioadă, la Predeal 
și Poiana Brașov se vor desfășura 
campionatele universitare de schi 
și șah. Predealul va găzdui între
cerea șahiștilor, aflată la cea de-a 
8-a ediție, care va reuni 76 de 
participanți.

Probele alpine (slalom uriaș și 
slalom special) ale campionatelor 
universitare se vor disputa în zile
le de 12 și 13 februarie pe pirtiile 
Sulinarului și Kantzerului din Po
iana Brașov. Tot în Poiana Bra
șov se vor întrece și fondiștii în 
cursele de 5 km fete și 10 km bă
ieți.

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

Timp de trei zile pe pîrtia 
de schi de la Mogoșa in apro
pierea localității Baia Sprie, 
sportivii din 3 regiuni : Su
ceava, Mureș Autonomă Ma
ghiară și Maramureș își vor 
disputa întîietatea în cadrul 
celei de a 13-a ediții a tradi
ționalului concurs inter-re
gional de schi dotat cu „Cupa 
Mogoșa". Deschiderea festivă 
a competiției a avut loc în di
mineața zilei de 3 februarie.

Combinatul de industriali
zare a lemnului din Turnu 
Severin, Fabrica de placaje 

și turnire

-- •--
TELEGRAME

Cu ocazia celei de-a XVIII-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat o telegra
mă rhinistrului afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, A. A. 
Gromîko, prin care-i transmite 
felicitări și își exprimă con
vingerea că relațiile de prie
tenie trainică și colaborare 
frățească statornicite între 
statele noastre se vor dezvolta 
continuu, 
popoare, 
mului și 
treagă.

spre binele ambelor 
al cauzei socialis- 

păcii în lumea în-

★

Cu același, prilej ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko a adresat o te
legramă ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănes
cu în care îi transmite felici
tări cordiale și își exprimă 
convingerea că. relațiile de 
prietenie frățească și colabora
re multilaterală dintre țările 
noastre se vor dezvolta . conti
nuu spre binele popoarelor 
noastre, în interesul păcii șl 
socialismului.

Constructorii de nave gălă- 
țeni au început din acest an să 
realizeze uri cargou de mare 
capacitate. Realizarea unei a- 
seinenea sarcini implică o ma
re răspundere pentru fiecare 
muncitor, inginer și tehnician 
în parte. Iată de ce ni se pare 
firesc ca în dezbaterea adu
nărilor generale, în confe
rința organizației U.T.C. pe 
șantier, munca tinerilor în 
producție să fi ocupat locul 
central, tinerii făcînd nume
roase propuneri menite să 
ducă la o creștere continuă a 
aportului lor în îndeplinirea 
planului de producție.

în secția confecționat-an- 
samblat, denumită plastic „ini
ma șantierului", tovarășul 
Tudor Marinache, secretarul 
organizației U.T.C., ne spunea 
că măsurile stabilite în adu
narea de alegeri cu privire la 
antrenarea mai activă a tine
rilor la întrecerea socialistă, 
ridicarea calificării profesio
nale, au fost în mare măsură 
realizate.

„Construcția cargoului ne-a 
pus în față a serie 
probleme. Tinerii cu o ca
lificare mai redusă se 
cadrau mai greu în ritmul de 
lucru, fapt pentru care nu se 
putea asigura întotdeauna de
calajul între brigăzi. în plus, 
unii tineri manifestau o ati
tudine necorespunzătoare în 
producție : nu se foloseau din 
plin timpul de lucru, une
ori calitatea lucrărilor mai 
lăsa de dorit, Am discutat a- 
ceste chestiuni cu mulți tineri. 
Cunoscînd bine mersul pro
ducției ei ne-au făcut o sea
mă de propuneri care au fost 
incluse în planul de măsuri 
elaborat în urma dezbaterilor 
din adunarea generală. Expe
riența din anii trecuți ne-a do
vedit, că înfăptuirea hotărîri- 
lor nu este o, treabă exclusivă 
a biroului, ci a întregii organi-

zații. La rezolvarea sarcinilor 
au fost deci antrenați majori
tatea tinerilor. Unii s-au ocu
pat, în colaborare cu respon
sabilii de grupă sindicală, de 
organizarea mai multor schim
buri de experiență, alții au 
primit sarcina să contribuie la 
popularizarea criteriilor între
cerii socialiste etc. într-o a- 
dunare generală U.T.C. am in
vitat pe tov. Constantin Ghelț,

sculerie, birourile U.T.C. au 
lăsat aproape totul la voia în- 
tîmplării. La mecanie-șef, de 
pildă, una din măsurile stabi
lite privea îmbunătățirea mun
cii de antrenare a tinerilor la 
întrecerea socialistă, obținerea 
de către un număr cît mai 
mare de tineri a titlului de 
evidențiat. Deși problema a 
fost analizată în adunarea ge
nerală ea nu s-a soldat cu un

ția noastră foarte puțini tineri 
sînt evidențiați în întrecerea 
socialistă. Există unele bri
găzi unde, alături de fruntași, 
lucrează tineri care nu se achi
tă încă pe deplin de sarcinile 
lor profesionale. Avem și ca
zuri cînd utilajele sau mași
nile sînt reparate la două zile 
după ce au trecut odată prin 
atelierele noastre, la mecani
că și chiar la electrică.

de

în-

Tensiuni
f J inima

unul dintre cei mai vechi 
muncitori din șantier, care a 
vorbit tinerilor despre condi
țiile de muncă din trecut și 
de azi".

Acțiunile întreprinse în a- 
ceastă organizație sînt mai 
multe la număr. Merită de 
subliniat faptul că, munca po
litică desfășurată a contribuit 
la înlăturarea multora din lip
surile care le îngreunau acti
vitatea. Numărul evidențiați- 
lorîn întrecerea socialistă a 
erescut considerabil, mulți 
dintre tineri printre care Ion 
Drăgan, Constantin Plesnilă, 
Dumitru Bordeeanu execută 
acum lucrări dintre cele mai 
grele- De curînd, aici a po
posit drapelul de secție frun
tașă pe șantier.

Există însă pe șantier și or
ganizații U.T.C. unde munca 
de îndeplinire a măsurilor sta
bilite de adunările de alegeri 
se desfășoară încă anevoie. în 
secțiile ajUstaj, mecanic-șef,

Joi, 3 februarie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit 
ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste 
București, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Au rostit cuvîntări, amba
sadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Cestmir Cisar și 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

După ceremonia prezentă
rii . scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Cestmir Cisar.

Cehoslovace la
Cestmir Cisar,

In atelierul de creație al Uzinei textile „Tir nava"-Mediaș, ti
nerele Elisabeta Biro și Viorica Șuteu studiază un nou model 

ce urmează a ii introdus în fabricație.

ta... sancțiunilor. Și cu asta 
problema întăririi disciplinei 
s-a considerat închiată. Evi
dent, sanțiunea are, un carac
ter profund educativ.. Dar ea 
își atinge acest deziderat numai 
în momentul clnd tînărul este 
convins de gravitatea faptei 
sale, cînd ea determină schim
barea atitudinii tînărului res
pectiv, îndreptarea lui. în con
dițiile cînd sancțiunea devine

diferite
șantierului

Cum sint îndeplinite măsurile adoptate
in adunările de dare de seamă și alegeri U.T.C.

la naval Galati

Foto: AGERPRES

• O experiență valo

roasă care nu este ge

neralizată* Necunoaș

tere sau neglijență ?

• Justificări minore

• Nu „control" de o zi

plan de măsuri concret după 
care biroul U.T.C. să-și orien
teze sistematic activitatea. în
trebat ce părere are, tovarășul 
M. Lupea, secretarul organiza
ției U.T.C. ne-a răspuns : „Nu 
obișnuim să adoptăm planuri 
de măsuri la fiecare adunare 
(nimic rău în asta — n.n.). Și 

.. în definitiv, cred că acum nici 
nu era cazul". (Aici greșește 
— n.n.). Sțînd de .vorbă cu mai 
mulți tineri din atelierele me
canică și reparații electrice am 
aflat că lucrurile nu stau chiar 
așa. Iată ce ne-a spus electri
cianul Tudor lonete ; „în sec-

La Întreprinderea de rațio
nalizare și modernizare a 
instalațiilor energetice au 
fost construite de curind 
releele de putere direcțio
nală, care vor fi folosite la 
protecția rețelelor de înaltă 
tensiune ale sistemului e- 
nergetic interconectat, lată-1 
pe tehnicianul Vasile Răuțu, 
efectuînd reglarea unui ase

menea aparat.

(Agerpres) Foto: AGERPRES

INEPUIZABIL
AL

EXPERIENȚEI
COLECTIVE

Și un alt exemplu : disci
plina de producție nu prea 
face casă bună cu unii tineri 
de la lăcătușerie. Este una din 
secțiile care a înregistrat cele 
mai multe abateri de la disci
plină. Formele sint variate: 
lipsuri nemotivate, nefolosirea 
completă a fondului de timp, 
neglijență în păstrarea și în
grijirea utilajului. Tocmai a- 
ceștea au fost motivele pe care 
le-au avut în vedere uteciștii 
atunci cînd, în adunarea de 
alegeri, au recomandat birou
lui să acorde mai multă aten
ție întăririi disciplinei în mun
că. Am rugat, pe tov. Dumitru 
Roman, membru în biroul or
ganizației, să ne spună ce mă
suri s-au întreprins în aceas
tă direcție.

— Prea multe nu. Mai bine 
puține și bune.

— Adică cum ?
— Am sancționat pe cei mai 

indisciplinați. Recent am pro
pus conducerii secției ca pen
tru ceilalți să aplice măsuri 
pe linie administrativă.

Cu toate că s-au folosit ase
menea măsuri, cazurile de in
disciplină continuă să persiste. 
In loc să desfășoare o perma
nentă activitate educativă, o 
susținută muncă politică pen
tru a forma o puternică opi
nie colectivă în rîndul tineri
lor împotriva oricăror abateri, 
oricît de mici ar părea la 
prima vedere, biroul organi
zației U.T.C. a adoptat varian-

un act administrativ își pierde 
caracterul său educativ.

Vizitînd și alte organizații 
U.T.C. am constatat că puține 
dintre ele (în total există 16 
organizații pe șantier), s-au o- 
cupat de organizarea temeini
că, pînă în cele mai mici a- 
mănunte, a înfăptuirii măsu
rilor stabilite în adunările de 
dare de seamă și alegeri. Care 
să fie cauzele ? Pentru lămu
rirea acestei probleme ne-a 
venit în ajutor tovarășul Va- 
sile Hristache, membru al co
mitetului U.T.C. pe șantier.

— Situația relatată dăinuie 
de mai multă vreme. Deci și 
cauzele sînt mai vechi. Lipsu
rile semnalate de dv. s-au dez
voltat treptat pentru că au a- 
vut terenul prielnic. Mă refer 
la lipsa de îndrumare și con
trol din partea comitetului, la 
faptul că birourile U.T.C. n-au 
fost încă instruite temeinic cu 
toate problemele muncii de or
ganizație. Necunoscînd cum să 
acționeze concret, eforturile 
lor au fost prea puțin valori
ficate.

Tovarășul Petrache Năstase, 
secretarul comitetului U.T.C., 
a încercat să se folosească de 
justificări minore pentru a ex
plica această stare de lu
cruri :

— Nu-mi mai văd capul de 
treburi. Și cu toate acestea a- 
deseori trec prin organizații, 
dar ce să discuți mai iutii! 
Problemele sînt atît de multi
ple, încît practic sînt perma
nent în criză de timp...

—- Dar membrii comitetului 
nu vă ajută ?

— Ba da, nu însă suficient. 
N-am reușit să-i antrenez pe 
toți.

Răspunsul e limpede. Mun
cind de unul singur tovarășul 
Năstase s-a trezit la un mo
ment dat prins în viitoarea 
sarcinilor și puș în imposibili-

Delegația de specialiști 
domeniul planificării, condu
să de ing. Petrache Buzoianu, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat ai Planificării, care a 
vizitat Franța în cadrul unui 
schimb de păreri în proble
me de specialitate, s-a înapo
iat Joi la amiază în Capitală.

în timpul șederii în Franța, 
specialiștii români au vizitat 
instituții centrale oare coope
rează cu Comisariatul gene
ral al planului, precum și cu 
o serie de întreprinderi indus
triale și comerciale.

★
Cu prilejul turneului între

prins în țara noastră de către 
Ansamblul de stat de cîntece 
și dansuri din Republica Popu
lară Albania, Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
oferit joi după-amiază un coc
teil la restaurantul Athenee 
Palace.

Au luat parte Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte ai Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ion

Borca, vicepreședinte al Sfa
tului popular al orașului 
București, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai unor an
sambluri artistice din Capita
lă.

Au 
Răpi 
R. P.

luat parte, de asemenea, 
Gjermeni, ambasadorul , 
Albania Ia București, și ,i 

membri ai ambasadei.
★

Intre 4 și 15 februarie, 
Ministerul Învățământului 
desfășoară consfătuirile 
lucru cu privire la îmbunătă
țirea predării matematicii, fi
zicii, chimiei și biologiei în 
școlile generale și licee. La a- 
ceste consfătuiri iau parte 
profesori de specialitate din 
învățămîntul de cultură gene
rală și superior, care anali
zează materia ce se predă 
elevilor la aceste discipline, 
eșalonarea ei pe ani școlari, 
pregătirea viitorilor absol- g 
venți ai claselor VIII și XI | 
pentru continuarea studiilor. “

la
se
de

(Urmare din pag t)

aceea cred că ar fi bine 
să se întocmească o fișă a ra
țiilor pentru fiecare vacă fu
rajată, in funcție de produc
ția dată. Cîntărirea rațiilor să 
se facă numai în prezența 
brigadierului, pentru a obiș
nui oamenii să respecte acea
stă regulă. Ne-ar mai trebui 
2—3 cîntare. Dacă le cumpă
răm. și le folosim cum trebuie 
nu va însemna deloc o cheltu
ială în plus, ci un cîștig prin 
sporirea producțiilor".

în însemnările inginerei 
Ana Socol, fiecare propunere 
a oamenilor este subliniată 
de două ori. în dreptul

I
I
I
I
I
Iuc: uuua un. ni ureyiui

căreia inginera adaugă :

I .....
fie
nds, 
ra-se poate", „de calculat 

țiile" etq.
Brigadierul VICTOR

VOVEANU, luînd cuvîntul, a 
deschis un carnețel. își pre- 

_ gătise încă de acasă un cal- 
(Agerpres) I cui pe oare l-a prezentat adu-

ZÎR-

nării generale : „Anul trecut, 
în sectorul zootehnic s-a fă
cut o economie de 5 100 zile- 
muncă. A fost oare, spre bi
nele nostru ? E bună econo
mia de zile-muncă pentru că 
în felul acesta Paloarea ei 
crește, dar ea nu trebuie făcu
tă în dauna executării unor 
lucrări absolut necesare. Dacă 
aceste zile-muncă se cheltuiau 
pentru amenajarea unui șo
pron care să ferească așternu
tul vitelor de umezeală, sau 
pentru o bună aprovizionare 
cu furaje, sau pentru stimula
rea celor mai buni îngrijitori 
care încă de anul trecut au 
făcut selecția a 281 vaci din 
rașă proprie am fi obținut cu 
siguranță producții mult mai 
mari, a căror valoare depășea 
mult economia făcută. Dacă 
ar fi fost stimulată preocupa
rea oamenilor pentru selecție, 
nu am fi fost nevoiți să cum
păram vaci din altă parte".

Adunarea generală a cerut 
consiliului de conducere să ia 
măsuri imediate, eficiente, 
pentru permanentizarea în
grijitorilor de animale, să ți
nă seama de părerile și pro- 

. punerile oamenilor. S-a stabi
lit ca la următoarea adunare 
generală consiliul să informe
ze asupra eficienței economice 
a fiecărei propuneri făcute.

Din păcate, despre activita
tea tinerilor din sectorul zoo
tehnic. și din alte sectoare s-a 
discutat puțin în adunare. 
Atragerea tinerilor către me
seria de îngri jitor de animale 
va trebui să constituie un 
obiectiv important al muncii 
organizației U.T.C. din coope
rativă.

0 BRIGADĂ

CĂLĂTOREȘTE

ÎN TOATĂ

TARA
(Urmare

acuma

din pag. !)

un îndemn 
tinichigiu și

de 
un 
la

8i 
fruntași: Un 
sudor. Lucrează împreună 
montajul tunelului și capotei 
motorului. Amîndoi tineri. 
Unul, Nuțu Nicolae, blond, 
sportiv, cu obrajii roșii de co
pilandru crescut în plin aer, 
celălalt, Profiroiu Virgil, bru
net, subțiratec, cu o figură 
gingașă luminată de ochii săi 
mari negri, sînt prieteni la 
cataramă și, bineînțeles, frun
tași. Tinichigiul Nuțu Nicolae 
din Reviga Sloboziei, și sudo
rul electric Profiroiu Virgil, 
cel mai mic din cei șase frați, 
din care patru „sîntem în uzi
nă și cu tata cinci", s-au legat 
prieteni încă din 
sională. De aceea 
la același loc de 
altfel, amîndoi, 
mănușile de piele pînă pește 
cot, mănuși de mușchetar paș-

școala profe- 
s-au și cerut 
muncă. De 

în mînă cu

nic, mînuiesc deopotrivă apa
ratul de sudură ca și foarfe
cele de tinichigiu. Lîngă ei o 
fată cu basma roșie, cu pică
țele. O cheamă Zaharescu 
Maria. E fruntașă și ea și lu
crează la „Abkant", pregătind 
mecanismele — piese mici 
pentru frîne, pentru ambre- 
iaj. Din toate gesturile, din ce 
spune emană un calm și o 
liniște care nu o părăsesc 
nici la locul de muncă unde 
tocmai instruia o colegă înce
pătoare... Aici la 
lucrează dintru 
cum a absolvit 
sională. Aici în 
noscut cu soțul 
la întreținere.
Nicușor, de 3 ani și 7 luni... Și 
are tot felul de gînduri cu el 
...„ca mama". Și o undă de 
duioșie îi trece prin ochi... 
Dar mașina așteaptă ; așteap
tă mereu alte mecanisme și 
Maria e fruntașă... Nu poate 
sta. Și nu stă.

Și acum să închei cu un 
„bătrîn". Bătrînul este un 
bărbat potrivit la stat, bine 
legat, cu privirea ageră ca de 
șoim... Așa vor fi arătat și ar
cașii lui Ștefan cel Mare, îțni 
vine un gînd cu totul străin 
de timpul și locul unde mă 
aflu. Dar poate nu-i chiar 
așa de străin, îmi spun eu 
iară. Fiindcă ce alta, decît 
sentimentul de dragoste pen
tru ai șăi, pentru țară, pen
tru oamenii săi, îl însufle
țește pe comunistul Ilie 
Gheorghe să-și dea în tot 
anul la cea mai mare calitate, 
ramele superioare la ușa șo
fer, munca sa ! Ce alta îi face 
ca, arătîndu-le tinerilor dife
ritele metode pentru ușura
rea și executarea anumitor 
repere, să crească an de an

„mecanism" 
început, de 

școala profe- 
secție s-a cu- 
său, mecanic 
Au un băiat,

Cinematografe
VIZITA

(cinemascop) rulează la Patria, 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21.15. București, orele 9.15 ;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
Grivita, 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 NURN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45;
20.15. Feroviar, orele 9,30; 13 i 
16,30; 20,15. Floreasca, orele 
9,30; 13; 16,30; 20. Excelsior, 
orele 10,45; 15,15; 19.

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul, orele 10; 
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 ; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20.30.

OLD SHATTERHAND
(cinemascop) rulează la Tomis, 
orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30. Melodia, orele 9; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30.

FEMEIA IN HALAT
rulează la Centrai, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
Cotroceni, orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21.

JUDEX
rulează Ia Lumina, orele 10 ; 
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; 18,15; 20,30.

și jumătate !

tatea de a organiza temeinic 
munca de îndeplinire a lor. O- 
cupîndu-se de chestiuni mai 
mult sau mai puțin mărunte, 
a scăpat din vedere ceea ce 
este esențial în activitatea or
ganizației : îndrumarea orga
nizațiilor, sprijinirea acestora 
pentru a trăi o viață proprie, 
pentru a-și organiza mai bine 
munca în vederea îndeplinirii 
măsurilor stabilite.

Cu cîteva săptămîni în ur
mă, timp de o zi și jumătate, 
o brigadă a Comitetului oră
șenesc Galați al U.T.C. a a- 
nalizat, printre multiplele pro
bleme pe care și le-a propus, 
și aspectul de care ne ocupăm: 
îndeplinirea măsurilor adop
tate în adunările de alegeri. 
Concluziile au fost prezentate 
comitetului U.T.C. de la șan
tier. Dar lucrurile s-au oprit 
aici. Nici de astă dată nu s-a 
făcut nimic concret. De fapt, 
ajutorul dat de colectivul for
mat de comitetul orășenesc nu 
prea a fost substanțial. într-o 
zi și jumătate să controlezi 
întreaga muncă în patru or
ganizații, este departe de a pu
tea spune că faci o treabă te
meinică. Timpul scurt te obli
gă doar să constați, să dai 
cîteva indicații mai mult sau 
mai puțin generale și... cam 
atît. Un asemenea „control" 
funcționăresc a devenit din ce 
în ce mai străin cadrelor noa
stre U.T.C. Cei mai mulți acti
viști nu se mulțumesc numai 
să constate, ci ajută practic 
la îmbunătățirea muncii. Este 
ceea ce ar fi trebuit să facă 
și tovarășii din colectivul for
mat de comitetul orășenesc 
U.T.C. Oricum, comitetul oră
șenesc U.T.C. va trebui să se 
ocupe mai mult de această or
ganizație, să ajute mai con
cret la organizarea muncii în 
vederea îndeplinirii, de către 
toate organizațiile, a măsuri
lor bune stabilite în adunările I 
de alegeri.

ȘT. MANQLACHE I

generații de tineri munci
tori.

Că are inovații la reperele 
Ia care lucrează — mecanis
mul ușilor laterale — e lucru 
firesc, cum și firesc e ca toa
te acestea de mai sus să nu 
mi le fi spus el ci Bunget 
Gheorghe, secretarul de 
partid al secției IV autoutili
tare.

MARILYN
rulează la Dacia, orele 9,30—* 
14 în continuare ; 16.15; 18,30; 
20,45.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
rulează la Buzești, orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30; Arta, orele 
10; 12, 14; 16; 18,15; 20,30; 
Flamura, orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

rulează la Cosmos, orele 16; 
18 ; 20.

VIAȚĂ DIFICILĂ
rulează la Crîngași, orele 15,30; 
18 ; 20,30.

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

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Gloria, orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.

TATĂL SOLDATULUI 
rulează la Unirea, piele 16 ț 
18,15; 20,30.

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Flacăra, orele 10 i 
15,30; 17,45; 20. Miorița, orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30 |
20,45.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L“ 
rulează la Vitan, orele 16; 
18,15; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Munca, orele 16; 
18; 20.

ERMITAJUL ; NOMAZII (ci
nemascop) ; CUCERIREA 
TIMPULUI: AVENTURĂ RO
MANTICĂ

rulează Ia Timpuri Noi, orele 
10—21 în continuare.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
(ambele serii — cinemascop) 
rulează la Popular, orele 10,30; 
16,15; 19.30.

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la Aurora, orele 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.

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

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

(cinemascop) rulează la Colen- 
tina, orele 14; 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 ; 
18,15; 20,30.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

(cinemascop) rulează la Pro
gresul, orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Lira, orele 15,30 ; 
18; 20.30.

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

Și cum deopotrivă de fi
resc este că toate aceste rea
lizări de pînă azi ale brigăzii 
lor fruntașe să nu fie decît 
un start. Un start pentru 
marea întrecere în cinstea 
celor dotiă date luminoase 
care le stau înainte : 21 mar
tie, Congresul U.T.C și 8 mai, 
cea de-a 45-a aniversare de 
la înființarea P.C.R.

Termocentrala Craiova ■ se montează turbina numărul 5
Foto; S. VIOREL
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întreaga lume condamnă reluarea bombardamentelor

Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare 
Chineze a dat publicității o 
declarație în legătură cu re
luarea de către S.U.A. a bom
bardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam și discu
tarea în Consiliul de Secu
ritate a problemei vietna
meze. „Guvernul și poporul 
chinez — se spune în decla
rație — sprijină pe deplin po
ziția justă a guvernului R. D. 
Vietnam și condamnă cu in
dignare noile crime comise de 
imperialismul american îm
potriva poporului vietnamez". 
„Poporul chinez — se spune în 
încheierea declarației — va 
sta cu fermitate alături de 
poporul frate vietnamez în 
lupta comună pentru înfrân
gerea totală a agresorilor a- 
mericani".

★
Agenția C.T.K. anunță că în 

ședința sa din 2 februarie, 
guvernul R. S. Cehoslovace a 
ascultat raportul ministrului 
afacerilor externe și a expri-

mat un protest hotărît împo
triva reluării bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam de 
către forțele armate ale S.U.A.

Guvernul Republicii Socia
liste Cehoslovace a reafirmat 
hotărîrea sa de a acorda și de 
acum înainte Republicii De
mocrate Vietnam un ajutor 
multilateral în lupta sa îm
potriva agresorului și va spri
jini cererile juste ale guvernu
lui R. D. Vietnam și Frontului 
National 
Vietnamul 
rezolvării 
meze.

riene americane împotriva 
Vietnamului de nord. R.A.U., 
adaugă purtătorul de cuvînt, 
cere suspendarea imediată a 
acestor raiduri în vederea 
stabilirii unei atmosfere care 
să permită restabilirea păcii 
în Vietnam și aplicarea acor
durilor 
1954.

de la Geneva din

Vizita delegației

guvernamentale române

in Anglia

de Eliberare din 
de sud în vederea 

problemei vietna-

★
,A1 Ahram", „AlZiarele „Al Ahram", 

Gumhuria" și „Progres Egyp- 
tien" au publicat materiale 
sub titlul „R.A.U. cere înce
tarea imediată a raidurilor 
aeriene asupra Vietnamului 
de nord". Potrivit ziarelor 
menționate, un purtător de 
cuvînt al guvernului R.A.U. 
a declarat că lia Cairo s-a 
aflat cu regret și neliniște 
știrea reluării raidurilor ae-

de Securitate
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

După o întrerupere de 24 de ore, 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit din nou miercuri în 
legătură cu cererea americană de 
înscriere pe ordinea de zi a pro
blemei situației din Vietnam. Cu 9 
voturi pentru, două contra (R. P. 
Bulgaria, U.R.S.S.) și 4 abțineri 
(Franța, Mali, Nigeria și Uganda) 
adică cu un număr de voturi mi
nim necesar aprobării chestiunilor 
de procedură, S.U.A. a reușit să 
atragă Consiliul de Securitate la 
discutarea „situației din Vietnam".

La propunerea actualului preșe
dinte al Consiliului, Matsui (Japo
nia), ședința Consiliului de Secu
ritate a fost suspendată fără a se 
fixa data viitoarei întruniri.

Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a 
dat, publicității o declarație în 
legătură cu cererea guvernu
lui Statelor Unite, privind 
examinarea situației din Viet
nam în Consiliul de Securitate 
al O.N.U., anunță agenția Eli
berarea.

Consiliul de Securitate, sub
liniază declarația, nu are 
dreptul să adopte hotărîri în 
probleme care privesc poporul 
sud-vietnamez, și toate rezo
luțiile sale în 
nameză vor
F.N.E. nule

k
In legătură cu situația din 

Vietnam, în special în urma 
reluării bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, și a înscrierii 
problemei vietnameze pe ordi
nea de zi a Consiliului de 
Securitate, un purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Algeriei a declarat, 
între altele, în cadrul unei 
conferințe de presă : „Guver
nul algerian urmărește cu a- 
tenție evoluția situației în sud- 
estul asiatic. El consideră că 
soluționarea acestei probleme 
trebuie 
durilor 
1954“.

„De 
spus purtătorul de cuvînt — 
ne-am reafirmat poziția, ca
re constă în respectarea a- 
cordurilor de la Geneva din 
1954. Soluționarea problemei 
trece prin Frontul Național de 
Eliberare, singurul reprezen
tant al poporului sud-vietna- 
mez“.

LONDRA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Joi după-amiază, 
Alexandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul dele
gației guvernamentale române, 
a avut o întrevedere cu Dou
glas Jay, ministrul comerțului 
al Marii Britanii. La convorbi
rile care au avut loc cu acest 
prilej la Ministerul Comerțului 
au mai luat parte din partea 
română : Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Lăzăreanu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, din par
tea britanică Roy Mason, mi-

nistru de stat, Leslie Charles 
Glass, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

în seara aceleiași zile, gu
vernul britanic a oferit o re
cepție în cinstea delegației 
guvernamentale române la 
Banqueting House, în White 
Hall. Oaspeții au fost primiți 
de Douglas Jay, ministrul co
merțului al Marii Britanii.

Au luat parte membri ai gu
vernului britanic, înalți func
ționari și alte persoane oficia
le, membri ai Parlamentului 
britanic, academicieni, repre
zentanți ai Camerei de Comerț 
din Londra, conducători ai u- 
nor mari firme industriale și 
comerciale, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

găsită în cadrul acor
de la Geneva din anul

nenumărate ori — a

fi 
și

problema viet- 
considerate 
neavenite.

de

★
Miercuri seara . a avut loc 

în piața centrală din Viena o 
mare demonstrație de protest 
împotriva reluării de către 
S.U.A. a bombardamentelor a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam. Participanții la demon
strație purtau lozinci pe care 
se puteau citi: „Americani, 
plecați din Vietnam"; „Vietna
mul — vietnamezilor".

★
Un grup de 25 de parlamen

tari englezi, dintre care 23 la
buriști și doi liberali au înminat 
joi Ambasadei S.U.A. 
dra, o scrisoare 
potriva reluării 
telor americane 
ceastă scrisoare
transmisă președintelui John
son.

la Lon
de protest im- 
bombardamen- 

în Vietnam, A- 
urmează să fie

Succesul „Ciocîrliei“
la New York

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Spectacolul prezentat marți 
seara la New York de ansam
blul de cintece și dansuri româ
nești „Ciocîrlia" care întreprin
de un turneu in S.U.A., este a- 
preciat elogios de ziarele de 
miercuri. „NEW YORK WORLD 
TELEGRAPH AND SUN" scrie 
că „spectatorii la spectacolul 
de aseară erau mai mult decît 
entuziasmați în timp ce tineri și 
tinere in costume vesele se in- 
vîrteau în scene sătești... Aces
ta a lost cel mai voios spec
tacol de muzică și dans popular 
din actualul sezon. România de
ține un loc de frunte în ce pri
vește dansul popular". Amintind 
larga participare la concursu
rile formațiilor artistice de a- 
matori din România, ziarul 
scrie : „Aceasta explică strălu
cirea dansului popular din sea

ra trecută". Un alt ziar „Journal 
American", comentind specta
colul arată că acesta are o 
„identitate distinctă, care poate 
fi numită mai bine exuberantă 
personificată... Aceasta a pro
vocat din partea spectatorilor 
strigăte spontane de satisfacție. 
Se lasă impresia că toți românii 
trebuie să aibă gustul ritmului 
și plăcerea de a dansa și de a 
cînta ca niște virtuoși, tot 
timpul". Ziarul „The Post" ca
lifică ansamblul drept „exube
rant". El scrie că românii in
cintă „respirind autenticitate". 
„Un ansamblu care are un vir
tuos la nai, doi virtuoși la țam
bal, un joc de picioare cu o iu
țeală amețitoare, contrapunctul 
fustelor care se învîrtesc con
comitent...
deosebit"

trebuie să fie ceva 
încheie „The Post".

VIETNAMUL DE SUD. — Aspecte ale războiului agresiv dus 
de S.U.A. în această țară. In fotografie; cadavre ale unora 
dintre participanfii la operațiunea „Masher" inițiată de in- 

tervenționiștii americani

★
Ieri după-amiază la chema

rea unor partide democratice 
și organizații obștești, mai 
multe mii de manifestanți 
s-au adunat la Paris în Piața 
Concordiei, pentru a protesta 
împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Manifes- 
tanții au cerut imediata înce
tare a bombardamentelor a- 
americane asupra Vietnamu
lui de nord, retragerea trupe
lor străine din Vietnamul de 
sud, recunoașterea Frontului 
National de Eliberare și a 
dreptului poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta.

★
Mișcarea pentru unitate și 

coordonare sindicală din Ar
gentina a dat publicității o 
declarație în care condamnă 
acțiunile agresive ale Statelor 
Unite împotriva Republicii 
Democrate Vietnam. „Prin re
luarea bombardamentelor a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam, se subliniază în declara
ție, imperialismul american 
și-a demonstrat intențiile sale 
agresive, care nu pot fi mas
cate de așa-zisa ofensivă de 
pace a Washingtonului". Or
ganizația cheamă toate sindi
catele din țară să condamne 
public acțiunile războinice a- 
mericane în Vietnam.

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA S (corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : 
In ședința de joi a Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare, șeful 
delegației sovietice, Semion Ța- 
rapkin, a dat citire mesajului a- 
dresat participanților la conferin
ță de către președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, Alexci Kosîghin.

In legătură ou agresiunea 
S.U.A. din Vietnam, mesajul ara
tă că ea este o agresiune împo
triva tuturor țărilor și popoarelor 
care își apără libertatea, indepen
dența, dreptul suveran de a făuri 
viața potrivit propriei dorințe, 
fără vreun amestec din afară. 
Ideile păcii și dezarmării sînt in
compatibile cu politica 
ției armate în treburile 
și popoare.

Arătînd 
din blocul 
celor 18 
mare nu a
tate apreciabile, în mesaj se spu
ne că Uniunea Sovietică propune

interven- 
altor țări

puterilor 
Comitetul

că datorită
N.A.T.O., 
state pentru dezar- 
reușit să obțină rezul-

Comitetului un program concret 
dă măsuri. Pe primul plan al lu
crărilor acestuia se află astăzi 
sarcina înfăptuirii unui complex 
de măsuri legate de dezarmarea 
nucleară. Guvernul sovietic stă
ruie asupra necesității de a se în
cheia neîntîrziat un tratat cu pri
vire la nediseminarea armei nu
cleare.

Guvernul sovietic propune să 
fie examinată problema lichidă
rii bazelor militare și evacuarea 
trupelor de pe teritorii străine și a 
realizării neîntârziate a programu
lui referitor la dezarmarea nu
cleară. Una din sarcini trebuie 
să fie, spune mesajul, micșorarea 
bugetelor militare ale statelor 
care, împreună cu alte măsuri 
similare, să contribuie la norma
lizarea relațiilor dintre țări.

Au luat apoi cuvîntul delegații 
Angliei, Canadei, Poloniei și Ni
geriei, care au subliniat necesita
tea de a se studia cu atenție toa
te propunerile primite de Comi
tet.

,,Se va produce o nouă sece
siune a Katangăi ?“ Aceasta 
este întrebarea pe care și-o 
pune revista „Afrique Nouvel- 
le“ — care apare la Dakar — 
referitor la ultimele acțiuni 
ale ex-premierului congolez 
Chombe. intr-un mediu în 
care anatemele și epurările 
reciproce au devenit regulă, 
Chombe — silit de mai multe 
ori să abandoneze puterea — 
nu s-a împăcat niciodată cu 
Ideea unei retrageri definiti
ve. De aceea, după ce Mobutu 
a preluat conducerea, princi
pala necunoscută era urmă
toarea : cum va reacționa 
Chombe ?

pare că efectivele acestei „poliții" ar fi de 
circa 20 000 de oameni, repartizați în diferite 
sate și centre din Katanga orientală. Tot
odată, după cum relatează unele ziare, în re
giunea Jadotville (Katanga orientală), în 
Kamira și Kabongo (Katanga de nord), ca și 
în anumite zone din provincia Lualaba, adep- 
ții lui Chombe dispun de importante canti
tăți de arme și muniții. Potrivit acelorași 
surse, postul de radio și presa din Elisabeth- 
ville invită populația la o nouă acțiune sece-
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relațiilor
un eve-

u 18 ani în urmă, istoria

C
româno-sovietice a marcat
niment important; semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală româno-sovietic.

Tratatul semnat la 4 februarie 
1948 reflectă comunitatea de aspi
rații și țeluri a popoarelor noastre 
in făurirea socialismului și comu

nismului, exprimînd voința ambelor țări de a 
întări continuu relațiile de prietenie frățească.

între cele două țări ale noastre s-au statornicit 
relații bazate pe principiile marxism-leninismului, 
internaționalismului socialist, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne, întrajutorării frățești și egalității în 
drepturi.

Oamenii muncii din Republica Socialistă Ro
mânia constată cu satisfacție că relațiile politice, 
economice, tehnico-științifice, culturale româno- 
sovietice au cunoscut o largă și continuă dezvol
tare. O elocventă ilustrare în acest sens o consti
tuie noul acord comercial de lungă durată pe peDIN CRONICA
„Dușambe", înseamnă in tra

ducere „Tîrgul de luni". Pină 
la revoluție, pe locul capita
lei de azi a Tadjikistanului 

era un „kișlak" (sat) ca toate 
celelalte din această parte. 
Doar că aici, în fiecare zi în- 
tii a săptăminii, era zi de tîrg. 
In 1924, cind Dușambeul a de
venit capitala Republicii Auto
nome Tadjice, aici se aflau nu
mai 42 de case de lut iar popu
lația lui număra 250 de locui
tori.

Ceea ce vede vizitatorul de
I astăzi, care sosește Ia Dușam

be este un oraș născut și cres
cut în întregime după anul 
1929. In ultimele decenii orașul 
s-a dezvoltat neîncetat, popu
lația lui a crescut rapid, ajun- 
gînd astăzi la 330 000 de locui
tori.

Dușambe este așezat în va
lea Ghissarului, la o altitudine 
de 824 metri deasupra nivelu
lui mării. Spre răsărit și spre 
miază-noapte, este străjuit de 
crestele semețe ale munților 
Altai. Este o regiune secetoasă, 
unde nu plouă decît primăvara 
și unde nu crește nici un co
pac, nici un boschet, dacă nu 
este adusă apa la rădăcinile lui. 
Asta nu înseamnă deloc că o- 
rașul ar fi lipsit de verdeață. 
Dimpotrivă, cu cît condițiile na
turale sînt mai vitrege, cu atit

I
I
I
Ise ocupă locuitorii lui cu mai 

multă dragoste de haina verde 
a orașului. Coroanele copaci- 

11„ i verii. Aerul este împrospătat 
de jeturile de stropi ce țișnesc 

Idin numeroasele havuzuri.
Pe prospectul „Lenin", lung

I .““..... . ...
I

lor, alcătuind adevărate tunele 
de frunziș deasupra trotuarelor, 
îi apără de arșița cumplită a

de 6 kilometri, pe bulevardul 
Lahuli, și pe celelalte străzi 
din partea centrală a orașului, 
clădirile cu 3—4 etaje au unele 
o arhitectură orientală, cu nu
meroase arcade și arabescuri,

rioada 1966—1970 care prevede o depășire de 
aproximativ 1,3 ori a schimburilor de mărfuri din 
acordul pe anii 1961—1965.

Vizita în U.R.S.S. în septembrie 1965, a dele
gației de partid și guvernamentale române, con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a prilejuit o 
nouă afirmare a relațiilor prietenești care leagă 
cele două țări ale noastre.

Consacrîndu-și eforturile muncii pașnice, crea
toare, popoarele român și sovietic sînt vital in
teresate în asigurarea unei păci trainice. împreu
nă cu celelalte țări socialiste, România și Uniu
nea Sovietică militează perseverent pentru zădăr
nicirea uneltirilor agresive ale cercurilor imperia
liste, pentru preintîmpinarea unui nou război 
mondial.

Cu prilejul aniversării semnării Tratatului ro
mâno-sovietic, poporul român, tineretul țării noa
stre transmite poporului sovietic, tinerei sale ge
nerații, un salut frățesc, și-i adresează urări 
noi victorii în construirea comunismului și 
lupta pentru apărarea păcii.

de 
în

UNUI ORAȘ
noi — o ar- 
Dezvoltarea

altele — cele mai 
hitectură modernă, 
orașului, mai cu seamă pe ori
zontală, s-a datorat faptului că 
orașul se află într-o zonă de 
seismicitate înaltă. Toate clădi
rile au carcase de beton armat, 
calculat să reziste unui cutre
mur de gradul 9. In ultima vre
me se ridică și edificii cu mai 
multe etaje cum este hotelul 
„Dușambe" sau cum va fi hote
lul „lnturist" a cărui construc
ție începe anul acesta.

Dacă înainte de revoluție „in
dustria" Dușambeului era re
prezentată de cîteva mici ate
liere meșteșugărești, în prezent 
capitala Tadjikistanului este un 
important centru industrial. 
Aici s-au înălțat in anii pu
terii sovietice 75 de întreprin
deri dintre care un mare combi
nat textil (Tadjikistanul produce 
anual circa 600 000 lone de 
bumbac brut), un combinat de 
mătase, o fabrică de războaie 
de țesut, o fabrică de tuburi de 
azbociment și alte fabrici de 
materiale de construcții, între
prinderi de pielărie, alimentare 
etc.

Am vizitat combinatul textil. 
Sanghin Rustanov, directorul 
combinatului, ne-a spus că pro
ducția anuală va atinge în cu- 
rînd 180 milioane metri de țe
sături. De curînd a intrat în 
iunefiune o nouă (esătorie mo
dernă. La vopsitorie ai impresia 
că toate florile oazelor Asiei 
Centrale au reinflorit pe nesfir- 
șitele benzi de țesătură.

Dușambe este, totodată, prin
cipalul centru cultural al repu
blicii. Deși de-a lungul veacu
rilor din sinul poporului tadjic 
s-au ridicat oameni de cultură, 
scriitori și savanți cunoscuți în 
întregul Orient și în lumea în
treagă, în perioada de cruntă 
opresiune a emirilor din Buha-

u-ra, din 200 de tadjici doar 
nul știa să scrie și să citească. 
In (ară nu exista nici o insti
tuție de Invățămînt superior 
sau mediu. Funcționau doar cî- 
teva școli elementare pentru o- 
draslele celor avuți. Nu se ti
părea nici o carte, nici o re
vistă, nici un ziar. Operele ma
rilor clasici, ai literaturii tad- 
jice vechi se imprimau tocmai 
în India de unde erau aduse 
de neguțători.

In anii puterii sovietice, au 
cunoscut o mare dezvoltare 
cultura, învățămîntul, știința. 
Numai la Dușambe funcționează 
60 de școli cu 55 000 de elevi, 
30 de cinematografe, 42 de clu
buri, 38 de biblioteci, 3 teatre, 
o filarmonică. Tot aici există 
5 institute de invățămînt supe
rior, inclusiv Universitatea de 
stat tadjică în care învață 
19 000 de studenți, Academia 
de științe cu mai multe insti
tute de cercetări.

Înainte de revoluție, exista Ia 
Dușambe un singur spital cu 40 
de paturi care deservea armata 
țaristă. Pentru populație nu 
era nici o instituție sanitară. 
In prezent, funcționează aici 26 
de spitale cu 4 800 de paturi, 
numeroase policlinici, dispensa
re și puncte sanitare în care lu
crează peste 1 800 de 
3 500 de cadre cu o 
sanitară medie.

An de an, Capitala 
tanulai își adaugă noi cartiere 
de locuințe, se împodobește cu 
noi edificii publice, oferă locui
torilor săi condiții de viață și 
de muncă tot mai bune. „Tirgul 
de luni" își păstrează numele 
prin tradiție, deși acest nume 
nu 
de 
de

medici și 
pregătire

Tadjikis-

se mai potrivește orașului 
azi și cu atit mai puțin celui 
mîine.

S. PODINA 
corespondentul Agerpres 

la Moscova

La închiderea ediției

scurt
• IERI, a plecat din Helsinki, 

delegația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al 14-lea Congres al P.C. din 
Finlanda.

• DUPĂ 
centrale de 
îndeplinirea 
U.R.S.S. pe

Comunicatul Direcției 
statistică cu privire la 

planului de stat al 
anul 1965 dat publici

tății la Moscova, în acest an pro
ducția a crescut, în toate ramurile 
producției materiale, cu aproape 7 
la sută. Producția întregii industrii 
a sporit cu 8,6 la sută, a agricul
turii cu 1 la sută. Venitul național 
a crescut cu 6 la sută.

9 DUPĂ cum s-a anunțat oficial 
la Moscova și Paris Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
vernul U.R.S.S. l-au invitat 
ședințele Franței, generalul 
de Gaulle, să facă o vizită 
în Uniunea Sovietică.

Generalul de Gaulle a acceptat 
cu plăcere invitația. Se prevede ca 
vizita să aibă loc în cea de-a doua 
lumătate a lunii iunie 1966.

și gu
pe pre- 
Charles 
oficială

„Luna 9“ a aselenizat
STAȚIA AUTOMATĂ SOVIETICĂ

TRANSMITE DE PE SUPRAFAȚA LUNII

La început, partidul acestuia, Conaco, 
s-a declarat favorabil lui Mobutu, în- 
trucît lăsînd la o parte celelalte con- 

siderațiuni, generalul scosese din circulație 
pe cel mai tenace adversar al lui Chombe: 
Kasavubu. Speranța chombiștilor era, evi
dent, că după ce Mobutu va fi făcut „cură
țenie", îl va chema tot pe șeful lor la guvern. 
Cum însă autorul ultimului puci și-a mani
festat ferm intenția de a rămîne în fruntea 
statului și, mai mult, aceea de a guverna — 
în care scop și-ia plasat în guvern oamenii 
săi de paie — Chombe a considerat că „e 
timpul să acționeze".

Cu ce să înceapă ? O luptă directă anti- 
Mobutu pentru recucerirea Leopoldville-ului, 
nu avea, .desigur, nici o șansă de succes. De 
aceea planurile lui Chombe au început iarăși 
cu începutul: Katanga. Această provincie, 
de unde șeful partidului Conaco și-a început 
ascensiunea, se pare că-i oferă posibilitatea 
unei relansări. Aici funcționează o secție a 
„poliției de intervenție" care a regrupat nu
meroși jandarmi katanghezi secesioniști, ne
integrați în armata guvernului central. Se

0 nouă 
secesiune

a Katangăi?
sionistă ; tot aici ar funcționa și o rețea 
informații bine pusă ha punct, dirijată 
Munongo, fostul ministru de interne al 
Chombe.

în aceste condiții, se afirmă în cercurile 
politice occidentale, Chombe consideră că ar 
putea începe prin o nouă desprindere a Ka
tangăi de restul Congo-ului. El recrutează în 
Europa mercenari — ofițeri și soldați — pe 
care îi trimite în Congo pe baza unor con
tracte de „tehnicieni1* sau „administratori de 
plantație". Dar pentru ca lovituna să aibă 
maximum de eficacitate, Chombe s-ar pre-

de 
de 
lui

găti să desprindă o bucată cît mai mare. 
Asemenea intenții au provocat neliniște la 
Leopoldville. Ziarul „Le Progres", apropiat 
grupului lui Victor Nendaka, fostul șef al 
securității congoleze și adversar al lui 
Chombe, scria zilele trecute : „In Katanga 
orientală și Katanga de nord se fac prepara
tive secrete pentru o nouă secesiune". După 
ce amintește că Munongo și Ndala-Kabola, 
guvernatorii celor două provincii și vechi 
prieteni ai lui Chombe cer de multă vreme 
reunirea provinciilor lor cu provincia Lua
laba, zarul afirmă că „reunificarea Katangăi 
constituie punctul de plecare al planului lui 
Chombe pentru a lua puterea în fostul său 
domeniu".

în legătură cu pregătirile fostului premier, 
Bruxelles-ul este tot mai des pomenit. Unii 
comentatori consideră că pentru cîștigarea 
sprijinului belgian, în prezent se desfășoară 
o cursă aprigă între actualii conducători con
golezi, pe de o parte, și Chombe cu grupul 
său, pe de altă parte. Se afirmă că nu întîm- 
plător acesta din urmă și-a .stabilit cartierul 
general în fosta metropolă, cu care a păstrat 
tot timpul legături strînse. în același timp, 
pentru ca nu cumva „Union Miniere" să-1 
pună iarăși în pîine pe Chombe, în paguba 
Leopoldville-ului, oamenii lui Mobutu au 
început contra-ofensiva. Actualul ministru 
de externe congolez, Bomboko, a declarat 
luni la Bruxelles că țara sa este interesată 
într-un aflux mai mare de capitaluri străine, 
care vor găsi în Congo „o primire entuzias
tă". în această privință, a declarat ministrul, 
„Belgia va trebui să aibă un rol primordial".

Invitația este destul de clară. Emisarul 
mobutist asigură trusturile belgiene că nu-i 
nevoie să mai întreprindă o nouă operațiune 
Chombe, deoarece vor avea, oricum, asigurată 
prioritatea. Observatorii apreciază însă că 
asigurările Jui Bomboko nu pot stăvili mași- 
națiunile lui Chombe, și de aceea o surpriză 
de proporții este oricînd posibilă.

ION D. GOIA
I

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 3 fe
bruarie, ora 21,45’30”, ora Mos
covei, stația automată „Luna-9“, 
lansată Ia 31 ianuarie, a asele- 
nizat lin în regiunea Oceanului 
Furtunilor la vest de craterele 
Reiner și Mari, de pe suprafața 
Lunii.

Legătura radio cu stația, care 
se află pe suprafața Lunii este 
stabilă. Emisiunea se efectuează 
pe frecvența de 183,583 mega- 
herți. Aparatajul de bord al sta
ției funcționează normal.

★
Prin aselenizarea unei stații 

automate, a fost realizată de 
fapt pentru prima oară in isto
rie legătura cu un alt corp ce
resc. Puntea radiofonică Pămint- 
Lună funcționează. Acesta este 
unul din rezultatele ultimei ex
periențe cosmice.

A fost trecută cu succes o 
etapă necesară, foarte dificilă, 
în cucerirea rutelor interplane-

R. P. UNGARA. — As
pect dintr-unul din la
boratoarele observatoru
lui Baja, unde se studia
ză zborul stațiilor inter

planetare

tare de la mari depărtări și în 
pregătirea aselenizării omului 
pe Lună.

Realizarea sistemului de ase
lenizare lină este importantă nu 
numai pentru aselenizarea pe 
Lună. Se poate presupune că a- 
ceastă problemă este mai greu 
de rezolvat in ceea ce privește 
Luna, decit, să spunem, în ceea 
ce privește Marte, cel puțin 
dintr-un punct de vedere: pa
rașutele nu pot fi folosite din 
cauza inexistenței atmosferei 
lunare. De altfel și atmosfera 
lui Marte este considerabil mai 
puțin densă decît atmosfera 
Pămînlului. Aselenizarea lină 
are o mare importanță și pentru 
cercetarea în continuare a 
Lunii.

S-ar putea că în anii urmă
tori, în acest domeniu al cerce
tărilor cosmice, o mare senzație 
să fie numai aselenizarea omu
lui pe satelitul nostru natural și 
înapoierea lui pe Pămînt.

tn programul sovietic de cer
cetare a Cosmosului, ultimele 9 
luni s-au dovedit a fi perioada 
asaltului celui mai apropiat ve
cin al nostru ceresc. In luna 
mai 1965, la stația „Luna-5" s-a 
început elaborarea sistemului de 
aselenizare lină. Acum el și-a 
trecut examenul.

Se apreciază că „Luna-9“, cu 
care există legătură stabilă 
prin radio, va permite dezvălu
irea unor taine ale Lunii, care 
preocupă atit de mult pe oame
nii de știință. S-au acumulat 
multe probleme la care este 
greu sau chiar cu neputință de 
primit răspuns fără o legătură 
directă cu satelitul ceresc. Nu 
este clar, de pildă, care sînt 
compoziția și densitatea supra
feței Lunii. Nu există o părere 
unanimă despre origina și 
vîrsla ei, ce anume procese se 
desfășoară in subsolul satelitu
lui. A existat ipoteza că pe 
Lună sînt posibile forme primi
tive de viață, dacă bineînțeles 
ea s-a desprins de Pămînt.

Fără îndoială că stațiile auto
mate care vor aseleniza lin pe 
Lună, stații prevăzute cu apara
te, vor permite să răspundă la 
numeroase întrebări, înainte ca 
pe suprafața Lunii să apară pri
mele urme ale pașilor omului.
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