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Caracterizată prin entuziasmul cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii, ceilalți oameni ai muncii din unitățile economice socialiste au pornit Ia îndeplinirea și depășirea planului de stat din primul an al cincinalului, luna ianuarie a fost totodată marcată de efervescența creatoare cu care s aceste colective au analizat multiplele posibilități de îmbunătățire a activității de producție, concretizate în angajamentele cialistă, ca încă realizări rea vastului voltare a României Socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R.Semnificativ este faptul că aceste angajamente, fără excepție, țintesc spre obiectivele majore ale planului de stat: promovarea progresului tehnic, folosirea integrală a capacităților de producție, îmbunătățirea organizării producției și a calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, mai pe scurt, spre creșterea continuă a eîicienței activității economice a întreprinderilor.Alături de ceilalți oameni ai muncii, tinerii din toate unitățile economice, antrenați de organizațiile U.T.C., și-au manifestat de la început completa lor adeziune la munca creatoare de realizare a obiectivelor din angajamentele luate in întrecerea socialistă, venind cu propuneri valoroase în scopul descoperirii și valorificării depline a rezervelor interne din întreprinderi. Pentru creșterea contribuției tinerilor
_

luate în întrecerea so- semn al hotărîrii lor din acest an să obțină deosebite în înfăptui- program de dez-
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Intr-o atmosfera de adeziune deplină și spirit creator 
s-au desfășurat primele

In luna ianuarie în cooperativele agricole de producție din întreaga țară au avut loc a- dunări generale în care s-a analizat, în lumina documentelor Plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.R., activitatea desfășurată în 1965 și s-au aprobat planurile de producție pe a- cest an.Primite cu interes deosebit, proiectele de statut ale cooperativei agricole de producție, Uniunilor cooperativelor și Casei de pensii au fost larg dezbătute de țăranii cooperatori care au făcut propuneri pentru îmbunătățirea a-

cestora. Ei au acordat o înaltă apreciere ho- tărîrii Congresului al IX-lea al partidului privind crearea unui organ propriu de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste menite să coordoneze eforturile cooperativelor pentru sporirea producției agricole, valorificarea acesteia, rezolvarea unor probleme so- cial-culturale, precum și mijlocirea relațiilor dintre cooperativele agricole și alte organizații socialiste. Dîndu-și adeziunea deplină la a- ceste documente, cooperatorii au solicitat in unanimitate afilierea unităților din care fac parte la Uniunea raională a cooperativelor a- gricole, alegind totodată și delegații la conferințele acestora și la Congres.
la înfăptuirea prevederilor planului de stat și a angajamentelor în întrecere, organizațiile U.T.C. și-au propus să dezvolte activitatea educativă, menită să cultive în rindul tineretului pasiunea și răspunderea pentru pregătirea și permanenta perfecționare profesională, pentru folosirea cu pricepere a procedeelor tehnologice avansate, a mașinilor, instalațiilor și utilajelor moderne, pentru întărirea disciplinei în muncă, dezvoltarea grijii față de mașini, evitarea risipei de timp și materiale.In aceste zile, organizațiile U.T.C., făcînd apel Ia specialiști, ajută tinerii în concreti-

zarea angajamentelor individuale, potrivit condițiilor specifice din fiecare atelier, sector, schimb, șantier, orientin- du-le atenția și eforturile spre acei indicatori a șire prezintă o deosebită pentru națională. Despre ceea ce s-a făcut și ceea ce urmează să se mai facă în continuare pentru sporirea contribuției tinerilor Ia realizarea prevederilor de plan și a angajamentelor colectivului ne vorbesc, în cadrul unei anchete, cîțiva ingineri, muncitori și secretari ai organizațiilor U.T.C. de la Uzinele „Semănătoarea".

căror depă- importanță economia
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„Prin munca noastră
vom răspunde întotdeauna

PREZENT!"
Ancheta noastră în comuna Găiseanca, 

raionul Făurei

&

La Constanța

viitoarelor succese
• Organizarea și perfecționarea producției

® Respectarea disciplinei în muncă
• Ridicarea pregătirii profesionale
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A
tmosferă febrilă de 
întrecere în uzina 
de pe malul Dîm
boviței. Chemările 
campaniilor agri
cole din acest an 
s-au prelungit ca 
un ecou anticipat. 
Pulsul uzinei a

început să bată din plin, din 
prim zi a anului. Ca urmare, 
planul producției globale pe 
luna ianuarie a fost realizat în 
proporție de 102,8 la sută -, pla
nul producției marfă — 100,3 la

sută. Productivitatea muncii — 
indicator spic care se. concen
trează in mod deosebit atenția 
uzinei — a Înregistrat o crește
re de 2,6 la sută.

Angajamentele luate în în
trecerea socialistă pe acest an se află — cum spune unul din 
interlocutori — sub fluxul... 
creației colective. Pentru înde
plinirea lor s-au aplicat — ori 
sînt in curs de aplicare — nu
meroase măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Ele au ca principa
lă deviză: organizarea cit mai

Imagini noi in noul cartier Grigorescu din Cluf

științifică a producției și a 
muncii.

Inginerul Radu Iliescu un 
tînăr sub 30 de ani are în fața 
sa un vraf de schițe.— Sînt responsabilul noului produs pe care-1 avem de asimilat în acest an — combina C 3. Ne-am angajat să realizăm acest produs, care va avea o productivitate cu 50 la sută mărită fată de vechiul tip — pentru a înzestra agricultura noastră cu mașini cit mai moderne. Documentația este gata de la începutul lunii ianuarie. Lucrăm acum — pe baza consultărilor cu serviciul tehnolog și metalurg — la definitivarea ei. Sintem cu pregătirile într-un stadiu care ne permite să executăm, în trimestrul II, primele 20 de mașini din seria zero.

In așteptarea noului produs, 
secțiile de fabricație desfășoa
ră o activitate intensă pentru 
realizarea, ia un nivel calitativ 
superior și la un preț de cost 
redus, a celorlalte produse.— Am analizat în luna ianuarie — ne spune Răzvan Comănescu, secretarul comitetului U.T.C. de Ia secția strungărie — căile prin care pot participa tinerii la realizarea angajamentelor secției. Am desprins pentru trimestrul I cîteva obiective foarte importante. Pentru realizarea unor produse de cea mai bună calitate trebuie să sporim eficienta cursurilor de ridicare a calificării. Am făcut un sondaj în rindul tinerilor și a lectorilor și au cîteva probleme care se urgent rezolvate: să se studieze la cursurile de ridicare a calificării documentația tehnică a principalelor repere -, să se organizeze cit mai multe lecții practice,- să se pună un accent deosebit pe generalizarea celor mai bune metode de organizare a locului de muncă. Am discutat, de asemenea, ce pot face tinerii pentru realizarea angajamentului de economii de 660 000 lei. Vom întreprinde acțiuni concrete pentru

rezultat cer

C. PRIESCU

(Continuare in pag. a U-a)

Ce se va întîmpla 
cu băiatul meu?

rimim zilnic pe a- 
dresa rubricii de 
educație un mare 
număr de scrisori. 
Vin din toate col
turile tării... Scris 
savant sau de om 
care abia ia con
deiul în mină du

pă o lungă întrerupere. Le 
deschidem cu emoție mereu 
înnoită, fiindcă știm precis: 
înăuntrul dreptunghiului de 
foită se află înscrisă o poveste, 
o întimplore, o atitudine, o 
concepție, o bucurie sau o 
durere.O frintură de viață-

Locurile sini diferite, întim- 
plările diverse, semnatarii — 
mereu alții. Sini cîteva lucruri

absolut comune acestor scri
sori : cu toate sînt scrise la 
persoana întîia, încep cu „eu" și cu încrederea optimis
tă într-un sfat bun, intr-o re
zolvare. Se întîmplă însă, une
ori, că răspunsul Ia una se gă
sește foarte limpede, în alta, 
că este de ajuns să ie alături 
ca să întrevezi, peste ani, 
perspectiva unei fapte pe care 
unul o face astăzi, dar pe ca
re n-are nici vremea, nici ex
periența ca s-o judece cum tre
buie.

Așa ni se par cele două 
scrisori despre care vom po
vesti mai jos...

Primisem un plic de la un 
tînăr din Cisnădie, îi răspunse
sem și acesta ne scrie din nou 
concluzînd cu cuvintele : „vă

rog să mă credeți că am aș
teptat scrisoarea de la dum
neavoastră așa cum l-am aș- 
tpetat pe Adrian, copilul meu". 
Am recitit de cîteva ori aceas
tă simplă propozițiune. Și noi 
sintem părinți, știm și noi cum 
se așteaptă un copil. Ce l-a 
determinat pe respectivul tînăr 
să-și pună atîtea nerăbdătoare 
nădejdi într-un răspuns, într-o 
scrisoare ? La prima vedere, 
un fapt destul de banal: de
terminată de părinții ei, oameni 
cu niște păreri învechite des
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ln drum spre casă, tinerii continuă să discute. Se sfătuiesc. Mai au multe de făcut 
și trebuie să chibzuiască bine Foto : I. CUCU

ORA ZERO. STAȚIA VACANTEI
pre viata de familie, tinăra, 
mama băiețelului Adrian a 
hotărlt să strice căsnicia, să 
divorțeze. Motive ? — s-ar pă
rea că nu prea sînt, dar, așa 
ca unele fete încă insuficient 
pregătite pentru viață, și-a zis 
și ea că „dacă zice mama" așa 
o fi, că „și altele au mai di
vorțat și n-au pierit...", că un 
bărbat mai găsește ea... și alte 
asemenea judecăți lipsite de 
acea rațiune care să cuprindă 
nu numai un impuls de mo
ment, dar și drumul înainte, al 
ei, al soțului și, mai ales, al 
copilului lor.

Așa scrie și tatăl: „Dacă ar 
fi numai pentru mine, aș ii ca
pabil să renunț, să accept chiar 
și această joacă de-a divorțul 
din partea ei. Dar e la mijloc 
copilul și nu-mi poate intra 
în minte că el va crește fără 
noi amindoi". Părinții ei deja 
au luat băiatul, el nu-1 mai ve
de, și umblă „cum umblă omul 
beat". Nu poate trăi — la 
modul foarte propriu — știind

că fiul lui este undeva, pe a- 
proape, dar parcă o perdea 
s-ar afla între ei doi și i-ar 
despărți, copilul dezvoltindu-se 
fără ca acest important pro
ces de creștere să se petreacă 
sub ochii iui de tată.

„Ce se va întîmpla cu băia
tul meu ? se întreabă el. Dum
neavoastră mi-ati scris să dis
cut încă o dată cu soția. Am 
discutat și nici ea nu știe ce 
să spună, este tare influențată 
de părinți, — o dată zice da, 
o dată nu; nu știu ce să 
mai înțeleg. Eu sînt de părere 
să-i scrieți dumneavoastră și 
ei o scrisoare și s-o sfătuiti“-

Intîmplarea — ori poate cu
noașterea și reacția colectivă 
în fața cazului — face să găsim în teancul de scrisori și o 
alta, tot din Cisnădie, de data 
asta purttnd semnătura unei 
femei tinere, care-i cunoaște

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

fusele orare și-au pierdut 
data aceasta valabilitatea, 
meridianele lumii au trebuit 
potrivească ieri ceasurile 
cel al Gării de Nord. Bătea 
zero a Vacantei. M-am aflat 
tre cei peste 1 000 de tineri 
denți care au pornit-.ieri diminea
ță, cu un tren special, spre sta
țiunile de odihnă și taberele al
pine de pe Valea Prahovei. E 
drept, nu-i un moment tocmai 
potrivit pentru interviuri, dar...

— Este o odihnă binevenită, 
după o sesiune în care studiul și 
perseverența și-au spus, 
trebuie, cuvîntul 
Teodor Comănescu, din 
științe juridice.

— ...și cînd această 
rență se concretizează 
bune și foarte 
ușor stlnjenită Lucia Făgădaru, 
de la I.M.F.-stomatologie.

Dintr-un grup vesel ne iese 
în întîmpinare tovarășul Victor 
lonescu, lector la catedra de edu
cație fizică a Universității, cu
noscut ca unul dintre veteranii 
acțiunilor de vacantă.

_— Să facem prezentările, începe 
dînsul. Ileana Runcan, anul II- 
franceză, Dan Dragomirescu, IV- 
juridice, Doina Blidarg, II-fizică, 
Ion Hîrtopan, IV-geografie, Ar
gentina Rachieru, III-filozofie — 
toți studenți și sportivi fruntași. 
Poftiți cu noi la Poiana Izvoarelor; 
organizăm acolo o tabără alpină...

li mulțumim de amabilitate și 
ne îndreptăm către alt grup.

— Ne vedeți mai retrași ? Pînă

așa cum 
ne relatează 

anul II,

perseve- 
în note 

bune ■— adaugă 
Lucia

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPI INDER1 I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a ll-a)

Ieri s-au desfășurat 
la Constanța lucră
rile Conferinței pen
tru constituirea Uniu
nii orășenești a coo
perativelor agricole 
din raza orașului. La 
lucrări au participat 
peste 240 de delegați, 
cooperatori, brigadie
ri, președinți de coo
perative, ingineri, 
contabili, aleși în a- 
dunările generale ale 
cooperativelor agrico
le. Conferința a dez
bătut pe larg sarci
nile ce revin Uniunii 
orășănești a coopera
tivelor agricole pen
tru creșterea produc
ției vegetale și ani
male și pentru conso
lidarea economico-or- 
ganizatorică a coope
rativelor. In același 
timp, participanții la 
conferință au dezbă
tut și proiectele de 
statut ale Uniunii coo
perativelor agricole și

al Casei de pensii. A- 
cest eveniment de 
seamă din viața coo
peratorilor a prilejuit 
o analiză atentă a ac
tivității și rezultatelor 
obținute in cele 14 
cooperative agricole 
din raza orașului 
Constanța. In cuvîn
tul lor participanții 
iu arătat că dacă pro
ducțiile la hectar au 
ajuns în anul 1965 la 
3 140 kg la grîu, 4 062 
kg la porumb și 1 841 
la floarea soarelui, a- 
ceasta se datorește 
deopotrivă hărniciei 
cooperatorilor și aju
torului primit din 
partea statului. în 
zuvîntul său tovarășul Dumitru Tohăneanu, 
președintele coopera-

GHEORGHE 
GHINEA

(Continuare
în pagina a U-a)

Conferințe
ale organizațiilor

regionale ale U. T. C.In țară continuă să se desfășoare , lucrljriie unor conferințe ale organizațiilor regionale ale U.T.C. în care delegații și numeroșii invitați dezbat activitatea organizațiilor regionale pe ultimii doi ani, stabilesc măsurile corespunzătoare pentru participarea tineretului la înfăptuirea sarcinilor reieșite din Documentele celui de-al IX-lea Congres ăl partidului.Ieri, și-au început lucrările conferințele pr- ganizațiilor regionale ale U.T.C. Cluj, Iași și Galați.Dezbaterile care au avut loc în prima zi, au prilejuit o analiză exigentă a activității organizațiilor U.T.C. respective, au evidențiat experiența bună dobîndită de organele și organizațiile U.T.C., sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în munca de educare comunistă a tineretului, de mobilizare a acestuia la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid. Delegații la conferințe au subliniat in cuvîn- tul lor hotărîrea tinerilor de a munci cu întreaga lor energie pentru îndeplinirea sarcinilor primului plan al cincinalului, pentru a în- țîmpina cu noi succese în muncă și învățătură cea de-a 45-a aniversare a partidului.In cadrul conferințelor, au luat cuvîntul din partea comitetelor regionale ale P.C.R. .tovarășul Aurel Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului regional Cluj al 
P.C.R., tovarășul Miu Dobrescu, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., prim secretar al Comite
tului regional Iași al P.C.R. și tovarășul Ghe- 
orghe Ghinea membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului regional Galați 
al P.C.R.La lucrările conferințelor participă tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al C.C. al U.T.C. (Cluj), tovarășul Mircea Angelescu, secretar al C.C. 
al U.T.C. (Iași) și tovarășa Elena Poparad, se
cretar al C.C. al U.T.C. (Galați).

canței !

Foto : S. VIOREL

Toate 
să-și 
după 

ora 
prin- 
stu-

Diurn bun pe traseele va
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MUZICA
Viitoarea săptămînă muzicală, din nou cu totul „obișnuită" în an

samblul ei (prin lipsa unor prime audiții și lipsa de interes a mani
festărilor închinate muzicii de cameră) debutează totuși luni seara 
cu un remarcabil eveniment : al doilea concert din ciclul dedicat 
cantatelor profane de Bach. Sub conducerea dirijorului D. D. Botez 
vom putea astfel asculta „Cantata Țărănească" si Cantata „Lupta 
dintre Pheobus și Pan".

Joi, seara, în concertul Radioteleviziunii, dirijorul bulgar Ilia Ten- 
kov a programat Concerto grosso de Haendel, Concertul pentru vi
oară de Paul Constantinescu (solistă Gaby Grubea) și Simfonia a 
IV-a de Brahms. Un alt dirijor străin — Heinz Wallberg va conduce 
simfonicul Filarmonicii bucureștene cu un program cuprinzînd Sim
fonia „Haffner" de Mozart, Concertul pentru vioară de Haciaturian 
(solist Varujan Cozighian) și Simfonia a IX-a „Din lumea nouă" de 
Anton Dvorak.

Iată acum și cîteva amănunte despre interesanta simfonie a com
pozitorului praghez, de mult timp neînserată în afișele noastre de 
concert.

Scrisă în anii petrecuti în America, Simfonia este impregnată de 
motive folclorice americane. Farmecul celor 4 clasice părți ale sim
foniei rezultă tocmai din îmbinarea motivelor folclorice americane 
cu trăsăturile personale ale întregii sale creații, care fac din Dvorak 
un reprezentant de seamă al muzicii cehe. Cu totul remarcabilă în 
simfonie (transmisă duminică la orele 11 prin Radio), este cea de a 
treia mișcare — un frenetic Scherzzo — ale cărei imagini muzicale 
amintesc un „dans indian". „Dansul" alternează cu două „trio-uri" 
în tempo de „laendler" ce amintesc meleagurile Boemiei natale.

In sfîrșit, amintind cîteva din evenimentele viitoarei săptămîni să 
nu uităm recitalul extraordinar al Iui Leonid Kogan (marți seara) pe 
care l-am putut de altfel asculta și săptămînă aceasta ca solist al 
Filarmonicii. în programul recitalului — lucrări de Bach, Prokofiev, 
De Falia și Ravel.

I. S.

CARTEA DE ARTĂ
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• Editura Meridia
ne a realizat recent un 
remarcabil album de 
artă, consacrat picto
rului NICOLAE TO- 
NITZA. Lucrarea cu
prinde, alături de o 
succintă prezentare, 
semnată de Corneliu 
Baba, un număr bogat 
de reproduceri color 
și alb-negru, selecțio
nate judicios, dintre 
cele mai reprezentati
ve (ca valoare artis
tică, cronologie etc.), 
care permit formarea 
unei imagini de an
samblu, aproape com
pletă, a creației și 
personalității artistu
lui. Reproducerile — 
fapt demn de relevat 
— cunosc, cu mici și 
inevitabile imperfecți
uni, o execuție grafică 
simțitor îmbunătățită,

față de lucrări simila
re, apărute în aceeași 
editură. Albumele au 
apărut în mai multe 
limbi străine.

• Pentru iubitorii 
artelor plastice, tot 
editura Meridiane a 
oferit, de curînd, o 
altă surpriză plăcută. 
E vorba de mult aș
teptatul volum BRAN- 
CUȘI. Volumul reu
nește Intr-o inedită și 
deosebit de sugestivă 
tratare fotografică (Ni- 
colae Săndulescu), nu
mai lucrările și monu
mentele marelui sculp
tor, aflate în țara 
noastră („Portret de 
fată", „Muză adormi
tă", „Rugăciunea", 
„Cumințenia pământu
lui", „Sărutul", „Masa 
tăcerii", „Poarta săru

tului" și „Coloana in
finită"). Unghiurile 
neașteptate de fotogra
fiere (în fond poziția 
pe care o poate avea 
oricare dintre noi în- 
tr-un anumit moment), 
dezvăluie o bogăție 
nesecată de sentimen
te și gînduri, a univer
sului plastic brâncu- 
șian. E un „comenta
riu" laconic, mai eloc
vent decît pagini în
tregi de exegeză dul
ceagă, un modest dar 
util act de pietate pe 
care autorul reprodu
cerilor ÎI aduce, ală
turi de .Geo Bogza, 
prefațatorul, celui 
care... „s-a născut la 
Hobița în 1876 și nu 
va muri niciodată".

C.R.C.

ECRANUL

Ieri, pe scena Naționalului bucureștean, a avut loc premiera piesei „Din jale se Întru
pează Electra" de Eugen O'Neill, In regia Iul Al. Finți. In fotografie: actorii Dina Co

cea și Emanoil Petruț lntr-o scenă din piesă
Foto: AGERPRES

Plecarea tovarășului 

la ședința Comitetului

Gheorghe Rădulescu

Executiv al C.A.E.R.

ASELENIZAREA 
LENTĂ dl

Cum se face aselenizarea lentă ? Ce dificultăți tehnice tre
buie învinse pentru succesul unei asemenea operații tehnice ? 
— iată esența întrebărilor pe care tineri cititori le-au adresat 
ziarului nostru în urma răsunătorului succes al aselenizării 
stației „Luna-9“.

Răspunzînd acestor întrebări, publicăm o suită de două arti
cole aJe ing. Ion Pascaru în care ne sînt date suma de infor
mații științifice necesare înțelegerii modului în care știința 
contemporană poate înfăptui o asemenea aselenizare.

PREMIEREI
CALEA VICTORIEI sau „Cheia 

vigurilor' este titlul Ulmului româ
nesc ce va intra în premieră săptă- 
mina viitoare pe ecrane. Este o 
nouă ecranizare de data acea
sta după romanul cu același titlu 
de Cezar Petrescu, lntenționind să 
realizeze o cronică a moravurilor 
burgheze din perioada dintre cele 
două războaie, regizorul Marius 
Teodorescu prezintă spectatorilor 
un Him matur ca proiesionalitate, 
construit cu siguranță, avînd o 
distribuție actoricească judicioasă 
(cu o singură excepție), dar păs- 
trînd un aer oarecum vetust în 
narațiune. Remarcăm apariția pe 
ecran într-un rol nuanțat a lui 
Nicolae Dinică, reapariția după o 
îndelungată absentă a lui lurie 
Darie, interpretarea cu nerv a 
lui Mircea Șeptilici, George 
Calboreanu, Mircea Constantines
cu, Paul Sava, Mihai Berechet, 
Ștefan lordache, sobrietatea lui 
Geo Barton șl, în fine, confirmarea 
pe care o dă Luminița Iacobescu 
în cel de a! doilea film al său 
semnificativ (considerînd debutul 
din „Tudor" ca o apariție mai 
mult simbolică).

CE S-A INTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? Reapariția pe ecrane, după 
mulți ani de tăcere a două mari 
stele ale filmului, Bette Davis și

Joan Crawiord se anunța plină de 
promisiuni. Filmul însă (realizat 
după cum spune genericul după o 
nuvelă) apare ca o adevărată colec
ție de grotesc în care psihanaliza 
de tip freudian precumpănește 
dramaturgia.

STEAUA BALETULUI. O amuzan
tă comedie cu numere de balet pe 
gheață realizată de studiourile 
„Alexandr Dovjenko" din Kiev.

TOM JONES. Un mare scriitor 
clasic englez, (Henry Fielding) a 
oferit literatura, un alt scriitor de 
talent, de data aceasta contempo
ran (John Osborne) a scris scena
riul, iar cel mai reprezentativ re
gizor de cinema britanic al zilelor 
noastre (Tony Richardson) a avut 
direcția artistică a filmului. Re
zultatul : filmul a obținut în 1964 
mult rîvnitul premiu Oscar ame
rican pentru cel mai bun film stră
in al anului, premiul Oscar englez, 
iar Albert Finney, interpretul ro
lului titular, a fost distins cu pre
miul pentru cea mai bună interpre
tare masculină Ia bienala de la 
Venefia, ediția 1963. Tony Richard
son, exponent de prestigiu al cu
rentului „Free cinema' (cinemato
graful liber), este cunoscut specta
torilor noștri din filmele „Privește 
Înapoi cu mînie". „Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă’ și 
„Cabotinul'.

A. T.
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• TORINO 5 (Agerpres). — In 
localitatea italiană Sestriere, in
tr-un splendid decor alpin a avut 
loc sîmbătă dimineața festivitatea 
de deschidere a celei de-a 4-a edi
ții a „Universiadei de iarnă'. La 
competiție participă 600 de stu
denți și studente din 30 de țări.

Salutînd pe participanți, pre
ședintele Federației internaționale 
a sportului universitar, dr. Primo 
Nebiola, a subliniat însemnătatea 
acestei Întreceri sportive care 
contribuie la dezvoltarea legături
lor de prietenie și cooperare Intre 
studenții din toate țările lumii.

In aplauzele miilor de spectatori 
a fost înălțat steagul Jocurilor uni
versitare, iar tanfara a intonat 
tradiționalul imn studențesc „Gau- 
deamus Igitur’. O ceremonie ase
mănătoare s-a destășurat în cursul 
serii la Torino unde au început 
jocurile turneului de hochei pe 
gheață care inaugurează întreceri
le actualei „Universiade albe'. In 
primul meci al grupei C selecțio
natele studențești ale României și 
U.R.S.S. au terminat la egalitate : 
1—1 (1—0, 0—1, 0—0). Hocheiștii 
români, juclnd cu deosebită vi
goare au condus pînă In minutul 
30 prin golul marcat de T. Ștefan, 
în prima repriză. Punctul echipei 
sovietice a fost înscris de Grigo
riev.

Agențiile de presă consideră a- 
cest rezultat ca o mare surpriză 
și remarcă jocul frumos prestat de 
formația româriă. In grupa C, as
tăzi are loc meciul U.R.S.S.—Un
garia, iar luni lntîlnirea România 
—Ungaria.

• Astăzi, cu începere de la ora 
8,15 se vor desfășura în sala Flo- 
reasca II întrecerile de atletism 
ale tradiționalei competiții dota
te cu „Cupa 16 februarie".

Sîmbătă seara a plecat spre Moscova tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., pentru a participa la cea de-a 21-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, în Gara de Nord, au fost de față tovarășii Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Plani-

ficării, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți I. A. Iliu- hin, însărcinat cu afaceri ad- interim al Uniunii Sovietice la București și membri ai ambasadei. (Agerpres)
INFORMAȚII

Sosirea delegației C.C. 
al P.C.R. de la Congresul 

P. C. FinlandezTovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., însoțit de Nicolae Bujor, activist la C.C. al P.C.R., s-a înapoiat sîmbătă seara în Capitală, venind din Finlanda, unde a luat parte la lucrările celui de al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Finlandez.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți tovarășii Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Florescu, și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., Ion Brad și Ion Savu, membri supleanți ai C.C. al P.C.R. și activiști de partid.
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Sosirea 
noului ambasador 

al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste 

in Republica Socialistă 
RomâniaLa 5 februarie a sosit în Capitală Alexandr Vasilievici Basov, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România.La sosire, în Gara de Nord, ambasadorul sovietic a fost întâmpinat de Dionisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.
Plecarea 

Ansamblului albanezAnsamblul de stat de cîn-tece și dansuri populare din R. P. Albania, care începînd din 18 ianuarie a întreprins un turneu în țara noastră, a părăsit sîmbătă Capitala.In timpul turneului, solii artei populare albaneze au prezentat 14 spectacole în București și în alte orașe din țară.La plecare, pe aeroportul Băneasa, artiștii oaspeți au fost conduși de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducători și membri ai unor ansambluri artistice din Capitală. Au fost prezenți Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania la București și membri ai ambasadei.

In septembrie 1959, clnd primul 
obiect de fabricație terestră — 
Luna 2 — a atins satelitul natu
ral al Pămîntului, au fost mulți 
cei care au considerat că în scurtă 
vreme va urma și o aselenizare 
lentă. Se presupunea, pur și sim
plu, că înlocuind o parte din sar
cina utilă a rachetei cu o retrora- 
chetă, s-ar putea asigura ușor de
punerea pe Lună a unei anumite 
încărcături. In realitate însă, a- 
selenizarea lentă este o problemă 
excepțional de complexă, care ne
cesită învingerea unul întreg șir 
de dificultăți.

Pentru a ajunge în Lună, lansa
rea de pe Pămînt a vehiculului 
cosmic trebuie astfel făcută îneît 
acesta să fie plasat pe o orbită 
terestră cu apogeu mare, situat 
nu departe de Lună. Din punct de 
vedere economic, lucrurile sînt 
deosebit de avantajoase dacă i 
se imprimă vehiculului doar ener
gia necesară pentru ca el să poa
tă depăși cu puțin punctul neutru 
de pe traiectoria Pămînt — Lună. 
In punctul neutru 0, atracția Pă
mîntului echilibrează pe cea a 
Lunii. De fapt, există un număr 
Infinit de astfel de puncte neutre : 
cîte unul pentru fiecare traiectorie 
posibilă Pămînt — Lună. Toate a- 
ceste puncte formează o suprafa
ță curbă, neutră, ce învăluie Lu
na și care delimitează „domeniul 
lunar' de „domeniul terestru’. în 
cele arătate, în mod intenționat 
am simplificat lucrurile prin aceea 
că am renunțat să mai considerăm 
și atracția Soarelui.

Suprafața neutră menționată 
constituie o frontieră în cel mai 
strict înțeles al cuvîntului : de o 
parte a ei vehiculul va cădea pe 
Lună, de cealaltă — pe Pămînt, 
dacă pătrunzînd într-un domeniu 
sau altul vehiculul are o viteză 
practic nulă. Așadar, pe suprafața 
neutră greutatea corpurilor este 
egală cu zero, întrucît atracția nu 
are efect asupra lor. Dintre toate 
punctele suprafeței neutre, există 
unul care prezintă un interes cu 
totul special : acela care se află 
pe linia ce unește centrele Pămîn
tului și Lunii. El se găsește la 
circa 37 000 km depărtare de Lu
nă și 347 000 km de Pămînt, în 
ipoteza unei distanțe medii de 
384 000 km de la Pămînt la Lună.

Acum, să presupunem că vehi
culul terestru a primit la lansare 
doar energia necesară pentru a 
depăși cu puțin frontiera dintre 
cele două domenii. în acest caz, 
distanța de Ia Pămînt pînă la fron
tieră este parcursă în circa 66 
ore, după care pentru vehicul în
cepe faza a doua a zborului 
în domeniul lunar. In cea de-a 
doua fază, durata zborului este de 
circa 14 ore, interval de timp în 
care mersul vehiculului atras de 
Lună este aidoma unei căderi : pe 
măsură ce se apropie de suprafa
ța Lunii, vehiculul își sporește 
lent viteza. Similar cazului căde
rii corpurilor pe Pămînt !

Pentru studierea în continuare 
• problemei, vom face ipoteza că 
la fiecare altitudine viteza vehicu
lului este aceea care corespunde 
vitezei de scăpare (de eliberare 
de pe Lună) la altitudinea respec
tivă. La 10 000 km de solul lunar 
viteza este de 0,9 km/s, pentru ca 
la 1 000 km de sol să ajungă la 
1,89 km/s, iar la ciocnirea cu Lu
na viteza să fie de 2,37 km/s. O 
astfel de traiectorie este o para
bolă, față de un observator aflat 
pe Lună. La limită, parabola se 
reduce la o dreaptă, căderea fiind 
verticală, ceea ce are Ioc numai

dacă în momentul intrării în do
meniul lunar viteza vehiculului 
este dirijată spre centrul Lunii. In 
cazul general al vitezei dirijate 
altfel, în momentul pătrunderii în 
domeniul lunar, traiectoria vehicu
lului este o parabolă care taie 
suprafața Lunii sub un anumit 
unghi. Modificînd direcția acestei 
viteze prin ușoare impulsuri de 
corecție date de mici rachete di
recționale, chiar din momentul de
pășirii frontierei se pot aranja 
lucrurile astfel îneît traiectoria pa
rabolică să intersecteze Luna sub 
un anumit unghi, de exemplu du
pă tangentă.

Căderea pe Lună, în condițiile

descrise mai sus, seamănă mai 
de grabă cu un tir de artilerie. In 
momentul impactului se produce 
catastrofa: zdrobirea vehiculului. 
Pentru a o evita, trebuie ca vehi
culul cosmic să aibă o mișcare 
lentă de apropiere de Lună, In 
utlima fază a zborului, astfel In
cit luarea contactului cu solul 
lunar sâ aibă caracterul unei de
puneri line pe supraiața acestuia. 
O astfel de operație complexă în 
felul ei poartă în astronautică de
numirea generică de recuperare.

Recuperarea pe un cosmodrom 
terestru a unei nave cosmice a- 
flată pe o orbită circumterestră 
este acualmente o operație des
tul de bine cunoscută. Pentru pro
blema pe care o discutăm, consti
tuie un mare avantaj faptul că 
Pămîntul este înconjurat de at
mosferă. (Ce-i drept, la lansarea 
rachetei rezistența aerului prici- 
nuiește o cheltuială suplimentară 
de energie pentru învingerea a- 
cestei rezistențe). în timpul opera
ției de recuperare însă, atmosfera 
constituie o adevărată binefacere. 
La ora „H", este suficient ca o 
retrorachetă să micșoreze cu pu
țin viteza orbitală a cosmonavei, 
de exemplu de la 7 700 m/s, la 
7 650 m/s pentru ca vehiculul cos
mic să treacă pe o altă orbită de 
„cufundare" în straturile dense ale 
atmosferei, care vor îndeplini sar
cina propriuzisă de frînare. Deci, 
în cazul unei recuperări terestre, 
nu retroracheta este aceea care 
frînează cosmonava ci atmosfera 
terestră. Datorită atmosferei, vite
za cosmonavei va scădea de la 
7 650 m/s la cîteva sute de m/s. 
Apoi, în ultima fază a zborului se 
face apel la o parașută care trans
formă căderea liberă într-o mișca
re uniformă cu o viteză de cîțiva 
m/s, suficient de mică pentru o 
depunere lină pe suprafața teres
tră.

Specificul lunar nu prezintă în
să avantajele mediului terestru în 
legătură cu operația de recupera
re. Luna nu are atmosferă, iar a- 
ceasta complică în mod excepțio
nal problema.

Dacă Pămîntul nu ar avea deloe 
atmosferă, pentru operația de re
cuperare ar trebui să se cheltuias
că tot atît combustibil (o cantita
te imensă !) cît și la lansare. In 
asemenea condiții, zborul omului 
în Cosmos nu ar fi fost posibil 
pînă acum.

Dar nu numai atît. Atmosfera 
terestră mai oferă și un alt avan
taj, care se referă la controlul na
vigației în apropierea solului te
restru. Astfel, altimetrele măsoară 
destul de precis, distanța pînă la 
solul terestru, prin corespondența 
dintre presiunea atmosferică și o 
anumită altitudine care-i corespun
de. Specificul lunar nu oferă a- 
cest avantaj, îneît la măsurarea 
distanței dintre vehiculul cosmic 
și suprafața Lunii va trebui să se 
recurgă la serviciile radarului, a 
cărui folosire în condițiile unui 
teren accidentat (ca cel de pe Lu
nă, spre exemplu) lasă de dorit.

Spre deosebire de recuperarea 
tn condițiile mediului terestru, re
cuperarea pe Lună are următoare
le particularități esențiale :

1. Lucrul atmosferei („de frîna
re") trebuie realizat tn întregime 
de o retrorachetă care să fie de
servită de combustibil în cantita
te suficientă.

2. Lucrul parașutei („de depune
re lină pe sol") tn ultima fază a 
zborului va trebui executat de un 
dispozitiv reactiv adecvat. Un 
astfel de dispozitiv ar putea fi 
denumit „parașută reactivă".

3. Altimetrele terestre trebui» 
înlocuite cu alte sisteme „de con
trol al navigației", ca de exem
plu sistemul radar.

4. Așezarea lină pe sol va tre
bui protejată printr-un dispozitiv 
de amortizare qare să țină seama 
de natura solului lunar.

Dar cum are loc această frî
nare ?

Despre aceasta vom vorbi în 
numărul viitor al ziarului nostru.

Conf. univ. ing. 
ION PASCARU 
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Comisia de Astronautică a 
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Cinematografe
VIZITA

(cinemascop) rulează la Patria, 
orele 9,451 12j 14,15; 16,301 19 r
21.15. București, orele 9,15 ;
ll,30s 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 NtjRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repu
blica, orele 9,30; 13; 16,45;
20.15. Feroviar, orele 9,30; 13 ; 
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 Ia 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 Central, orela 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
Cotroceni. orele 14,15; 16,30; 
18,45; 21.

JUDEX
rulează la Lumina, orele 10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

Nicolae Dinică și Luminița Iacobescu în „Calea Victoriei' ■ (Agerpres)
ORA ZERO. STAȚIA VACANȚEI

(Urmam din pag I)

ne famili»- izâm cu peisajul. 
Sîntem din Centrul Universitar 
Timișoara și pornim în aceeași di
recție cu bucureștenii — ne răs
punde Vasile Crețu, de Ia filolo
gie.

Cu siguranță că și el și colegii 
lui, Constantin Berea, Suzana Long, 
Elisei Tarfa, Nicolae Oblrșie se 
vor acomoda repede, vor lega 
prietenii; pentru că tinereții nu-i 
trebuie recomandări speciale.

Alături de studenții noștri, nu
meroși studenți străini, aflați în 
tara noastră la studii, își vor pe
trece zilele vacantei la Sinaia, 
Bușteni ori Predeal.

— Pentru noi, plecarea în stațiu
ne nu constituie numai un prilej 
de odihnă, ci și unul de cunoaște
re a frumuseților României so
cialiste, ai cărei locuitori i-am 
îndrăgit foarte mult — ne mărtu

risește tlnărul chinez Fan Tu 
Co, student în anul III la Institu
tul de petrol, gaze și geologie.

Cuvinte calde, de prețuire și 
stimă la adresa tării noastre, de 
mulfumire pentru condițiile con
fortabile de viată și studiu, ne-a 
spus și Jean Baptiste Ouendeno, 
din Guineea, student la Institutul 
de construcții — ca și alți tineri 
străini.

— ...Atențiune I Atențiune I 
Trenul special 3 219, cu direcția 
Valea Prahovei, pleacă peste 5 
minute I

Un ultim cuvlnt, în acest decor 
de vastă îmbarcare :

— însoțesc trenuri de peste 11 
ani, ne răspunde de pe scara va
gonului Florian Mihuț, conductor 
C.F.R. Am străbătut țara în lung 
și-n lat. Dar cele mai frumoase 
călătorii au fost acestea cu stu
denții. Mă bucur și trăiesc ală
turi de ei emoția evenimentului.

abateri și să luăm măsuri corespunzătoare. Intervențiile o- perative în analizarea disciplinei, cu participarea tuturor factorilor — maiștri șefi de secție, organizația U.T.C. — au dat întotdeauna rezultate la noi, și socotim necesar să dezvoltăm această experiență.Analizăm, de mai multă vreme, cum să intervenim cît mai activ în perfecționarea calificării tinerilor. Am consultat tineri și-am constatat o preferință generală spre abordarea cît mai concretă a problemelor din meseria respectivă. Ne-arn propus de aceea să organizăm în acest an acțiuni concrete

destinate fiecărei meserii. Astfel, o dată pe lună, se vor organiza în uzină „ziua strungarului", „ziua lăcătușului", „ziua turnătorului", „ziua controlorului tehnic de calitate".
★

Concluziile anchetei converg, 
ele fapt, către un singur punct: 
startul uzinei in prima lună a 
anului a fost bine pregătit. A- 
celeași preocupări există pen
tru organizarea și perfecționa
rea producției, a disciplinei, a 
pregătirii profesionale a ca
drelor și pentru etapa următoa
re. Ele sînt — și exprimația 
anterioară, este o mărturie — 
mesageri ai viitoarelor succese.

Conferințe de constituire a Uniunilor 
raionale ale cooperativelor agricole

la cooperativa agricolă de pro
ducție Dulcești, Bogdan Maria, 
ingineră la cooperativa agrico
lă de producție Viile Noi, Va
lentina Cinzeacă, brigadieră la 
cooperativa agricolă de pro
ducție Năvodari. Cu toții au 
subliniat că, creșterea produc
ției de cereale și lărgirea bazei 
furajere, dezvoltarea zootehni
ei și ridicarea ponderei acestei 
ramuri în ansamblul produc
ției și veniturilor cooperative
lor, sporirea producției de le
gume și zarzavaturi, întărirea 
economică și organizatorică a 
cooperativelor pot fi mai bine 
realizate cu ajutorul noului or
gan creat, Uniunea cooperati
velor agricole. In planul de

CE SE VA
(Urmare din pag. I)

MESAGERII

VIITOARELOR SUCCESE

tivei agricole din Moșneni, 
arăta: „Pământul dobrogean 
despre care se spunea altă da
tă că nu este în stare să dea 
nici măcar 1 500 kg grîu la

Televiziune
DUMINICĂ 6 FEBRUARIE 19668.50 Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9.30 Emisiune pentru copii și tineretul școlar : micii naturaliști, ecranul cu povești. 11.00 Emisiunea pentru sate. 17.00 Aspecte de la campionatul euro

pean de patinaj artistic — transmisie de la Bratislava. 19.00 Dialog la distanță. Participă regiunile București și Oltenia. Telejurnalul de noapte. Telesport.

(Urmare din pag l)recuperarea tuturor materialelor neutilizate în procesul prelucrării, pentru întreținerea mașinilor astfel îneît consumul de material de întreținere — de altfel foarte scump — să fie cit mai redus.— Sînt mulțumit de realizările brigăzii pe care o conduc — obținute în luna ianuarie — ne spune Ion Cosma, șef de brigadă la montaj. Am avut angajament să pregătim 400 subansamble și să realizăm 500 lei economii la prețul de cost. Am pregătit 450 de bucăți și-am economisit 580 Iei. Putem obține rezultate și mai bune. Apelăm însă la tovarășii noștri de la prelu

crări mecanice și preparat să creeze ritmicitatea necesară. In luna ianuarie lucrurile n-au stat prea bine. Montajul — unde se finalizează munca întregii uzine — nu poate lucra bine fără ritmicitate.— în uzină lucrează circa 2 500 de tineri — arată tovarășul Nicolae Radu, secretarul comitetului U.T.C. Am constatat în luna ianuarie că în secțiile strungărie, debitare, ma- trițerie, ritmul uzinei a fost diminuat de unele abateri de la disciplină — absențe nemotivate, nefolosirea rațională a 1 mașinilor, nerespectarea disciplinei tehnologice. Am hotărît ca împreună cu conducerile secțiilor să analizăm în cursul lunii februarie cauzele acestor

hectar, a arătat că astăzi, mai 
mult ca oricînd, este valabilă 
zicala izvorâtă din înțelep
ciunea poporului că „omul
sfințește locul". Si 
marea o avem pe

confir- 
deplin.

„Această confirmare ne-o 
dau cele 75 000 000 lei cît însu
mează venitul cooperativelor a- 
gricole din oraș, valoarea zilei- 
muncă ajunsă în 1965 la 38 de 
lei, depășirile producțiilor me
dii la hectar planificate cu 900 
kg grîu, 706 kg porumb, 107 kg 
floarea-soarelui și toate cele
lalte rezultate obținute de noi 
pînă acum, a întregit tovarășul 
Dan Gheorghe, brigadier la 
cooperativa de producție Cos-
tinești. Eu aș spune că omul
nu sfințește numai locul ci 
propria lui viață și în adevăr
așa este. Traiul țăranilor din 
cooperativele agricole de la noi

este tot mai îmbelșugat. Uniu
nea pe care o înființăm azi, 
coordonând eforturile tuturor 
cooperativelor, realizând o 
strânsă conlucrare între ele ne 
va ajuta pe toți să obținem 
producții cu mult superioare 
tuturor celor realizate pînă a- 
cum“. „Dacă vrem să ridicăm 
agricultura pe o treaptă și mai 
înaltă, arăta tov. Anton Tincu, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Palazu 
Mare, apoi va trebui să folosim 
judicios pămîntul, să extindem 
retribuția suplimentară, să nu 
ne oprim la aceste rezultate 
care nu sînt decît doar un 
punct de plecare pentru activi
tatea noastră de viitor. Toate 
acestea sînt sarcini pe care le 
putem realiza în cadrul Uniu
nii noastre. Uniunea coopera
tivelor are datoria să stabileas
că asemenea măsuri care să 
asigure respectarea prevederi
lor statutului cooperativei a- 
gricole de producție și al Casei 
de pensii".

Și despre viitor au mai vor
bit și Vasile Minecan, brigadier

măsuri aprobat de conferință, 
în a cărui alcătuire s-au avut 
în vedere numeroasele propu
neri făcute în conferință, sînt 
cuprinse importante acțiuni 
privind organizarea în comun 
a unor lucrări de sporirea fer
tilității solului, pentru crearea 
unor nuclee de animale de 
rasă de mare productivitate 
etc. Exprimând adeziunea mii
lor de cooperatori care i-au 
trimis la conferință cei 240 de 
delegați au hotărît constituirea 
Uniunii orășenești a cooperati
velor agricole de producție 
Constanța și au ales delegații 
la conferința de constituire a U- 
niunii regionale și pentru Con
gres.

INTÎMPLA
CU BAIATUL MEU?

(Urmare din pag. I)

pe soții amintiți și care ne 
roagă același lucru: să-i scri
em și noi mamei Iui Adrian, 
să-i explicăm că nu face bine 
tenunțind așa ușor la familie, să se gindească la copil. „Eu 
m-am uitat cu atenție la unii 
soți despărțiți, care ziceau că 
au făcut bine ce-au făcut, dar 
mai ales m-am uitat și am dis
cutat cu copiii, ajunși maturi, 
ai unor asemenea oameni. 
Trebuie să vă spun că n-am 
găsit pînă acum nici unul care, 
oricît de dreaptă ar fi fost ho- 
tărîrea de despărțire a părin
ților săi, să nu simtă amărăciu
nea acestei dezbinări, toată 
viața sa“.

In rindurile de mai sus este 
cuprins un adevăr tăios ca la
ma unui brici bine ascuțit. 
Fapt verificabil, precis. Totuși, 
dacă spuneam că la prima scri
soare și. mai ales, la invitația 
de a da un sfat femeii care 
vrea să renunțe la familie, am 
face-o reproduetnd altă scri

soare ; nu este cea de-a doua, 
ci o a treia. Vine din cu totul 
alt loc, din localitatea Ovidiu, 
de lingă Constanța, și aduce 
experiența și concluziile unei 
femei, cum ar putea să fie 
mama tinără din Cisnădie abia 
peste vreo 14 ani.

Iată faptele: o familie, tină
ră Încă acum cincisprezece 
ani, ajunsese într-un impas. 
Motivele ? Mărunte, ni se spu
ne, mai mult ambiții de mo
ment, care au luat proporții. 
Divorțul a fost pronunțat, ta
tăl a luat fata și s-a mutat pe 
malul mării. Mama, departe, 
s-a recăsătorit. Tatăl s-a recă
sătorit și el. Fata a rămas la 
o bunică. Se pare că lucrurile 
n-au mers prea bine nici în 
noile familii care, pină la ur
mă, s-au desfăcut și ele. Și 
iată că, după mai bine de un 
deceniu, într-un concediu, cei 
doi soți s-au relntilnit și au 
hotărît să se recăsătorească. 
Mama a revenit la fiica sa, a- 
ctim tn vlrstă de 16 ani. Cu

surprindere a observat ea, du
pă o lungă, lungă absentă, că 
fata ei nu seamănă cu aceea 
pe care și-o dorise — Învață 
prost, fumează, umblă nopțile 
in tovărășii care pe mamă o 
pun pe gînduri. A Încercat să 
intervină, să facă ceva. S-a 
ales cu o palmă peste obraz. 
A lovit-o fata ei 1 De la o vre
me, o lovește și cu piciorul I 
ti vorbește urit, jignitor.

Fapte, prin ele insele, dure
roase, revoltătoare. „Am stat 
și m-am glndit, notează tot la 
persoana intîia semnatarul, de 
ce păstrează tăcere asupra a- 
cestor fapte, de ce n-a scris 
redacției chiar mama ? Explica
ția este simplă : ea Își dă sea
ma că vina acestei creșteri 
strimbe a fiicei sale li revine 
și ei, ușurinței cu care ea și 
soțul ei s-au despărțit intr-o 
vreme clnd „domnișoara', care 
ridică azi palma, era abia o 
fetiță de cițiva ani...'.

Sigur, chiar și lntr-o aseme
nea situație, procesul educativ 
poate fi reluat, trebuie să În
ceapă ofensiva școala — orga
nizația U.T.C. — colectivul În
treg din localitatea amintită -, 
nu trebuie să rămînă om care 
să nu admonesteze o compor
tare de acest gen. Și tot așa de 
sigur n-am vrea să transmutăm 
dintr-o parte In alta situațiile, 
e greu să spui că oricare alt 
copil, intr-o Împrejurare simi
lară, va ajunge in situația a- 
celei fete din localitatea Ovi
diu. Dar riscul există, evident. 
De aceea, nu putem să nu-i 
oferim acest caz ca pe un bun 
prilej de meditație, de îndemn 
la responsabilitate față de via
ța de familie, mamei lui Adri
an, tinerei textiliste din Cisnă
die. tntr-adevăr, divorțul poa
te părea, unora, o soluție co
modă, poate aduce mai ușor re
zolvarea unor neplăceri, să 
zicem, de soț. tn cazul insă 
clnd sînt copii, se poate tn- 
timpla ca „binele" clștigat 
prin „certificatul de despărțire" 
să tie, de fapt, cu totul alt
ceva...

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.

MARILYN
rulează la Dacia, orele 9,30— 
14 în continuare ; 16.15; 18,30; 
20.45

TRAGEȚI IN STANISLAS! 
rulează la Buzeștl, 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 Ia Cosmos, orela 16 ; 
18 ; 20.

VIAȚA DIFICILA
rulează la Crîngați, 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 Ia Gloria, orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30.

TATAL SOLDATULUI 
rulează la Unirea, orele 15 f 

18.15 j 20.30.
ULTIMUL MILIARDAR 

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

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

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

ERMITAJUL; NOMAZII (ci
nemascop) ; CUCERIREA 
TIMPULUI; AVENTURA RO
MANTICĂ

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

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
(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 CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ

(cinemascop) rulează la Colen- 
tina, orele 14; 16; 18; 20.

DUMINICĂ 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.



Ninge. De cîteva zile ninge intr-una. Viscolește. Tăvălugul alb, rostogolit nebunește peste Bărăgan, a troienit drumurile, casele, totul. în zori a fost restabilită rețeaua de curent e- lectric. Legătura telefonică continuă să fie întreruptă chiar și cu Faur ei-ui, aflat doar la cîțiva kilo- metri. Barometrul activității cotidiene înregistrează însă aici, la Găiseanca, de la o zi la alta, o creștere ascendentă. Cu cîteva zile în urmă a avut loc adunarea generală a cooperativei agricole. Problemele dezbătu- t e, hotărîrile adoptate au situat-o pe primul plan al evenimentelor dintr-un întreg an, cu largi rezonanțe în viitorul cooperativei, al satului. Hotărîrile — expresie a gîndirii și voinței colective — prin munca tuturor prind acum contururi precise, se înfăptuiesc. Cu toată iarna grea, în toate sectoarele se muncește febril. A doua zi, după adunarea generală, noul consiliu, împreu

nă cu specialiștii cooperativei, a definitivat planul de măsuri pe baza propunerilor făcute de cooperatori. Sînt în plină desfășurare lucrările la grădina de zarzavat. Se fac pregătiri pentru începerea lucrărilor de irigații. în magazii se alege sămînța pentru culturile de primăvară. O intensă activitate se desfășoară in zootehnie. Probleme privind selecția, natalitatea animalelor, îndeplinirea ritmică a planului la lapte se află în atenția tuturor.Alături de sănii și care încărcate cu saci cu sămînță sau îngrășăminte, la volanul autocamioanelor, muncind Ia grajduri, în ateliere am întîlnit mulți tineri. Organizația U.T.C. de aici numără 195 de membri. Am discutat cu mulți dintre ei. Ne-au înfățișat planurile lor ; am ascultat propuneri interesante cu privire la munca lor, la activitatea organizației U.T.C.

Ing. GHEORGHE POPA GHEORGHE STERIAN

ing. Popa Gheorghe

Pe inginerul POPA GHEORGHE, abia întors din cîmp, (cercetase starea de vegetație a griului în cîteva sole) l-am găsit la gura unei sobe, fu- mîndu-și țigara.— Despre tineret? — și s-a oprit. (Micșorîndu-și ochii, a tras adine din țigară și s-a adîncit în gînduri). Mai întii, cred că ar trebui să spun cum sînt tinerii noștri. Frangu Va- sile, Georgescu Dumitru, Duța Iordache, Barbu Tănase, Năs- tase Stan, Burada Dumitru. Toți sînt fruntași în muncă. Au fost dați ca exemplu în adunarea generală. Dacă tinerii se bucură de încredere, de prestigiu ? Iată o dovadă. Cooperativa noastră este mare, are mii de hectare și multe

sute de brațe de muncă. Nici o sală nu poate să-i cuprindă pe toți. Așa cum prevede și proiectul noului Statut, adunarea generală s-a ținut cu reprezentanți aleși în adunările din brigăzi. Ceea ce ne-a impresionat pe toți a fost faptul că toate brigăzile și-au trimis la adunare foarte mulți tineri. Și nu s-au înșelat. Noi, specialiștii, împreună cu vechiul consiliu, hotărîsem să propunem adunării generale irigarea în acest an a 100 de hectare. în adunare, un tînăr ne-a argumentat că trebuie și putem iriga 200 de hectare. Propunerea sa a fost aprobată. Și acesta este doar un e- xfemplu. Sînt tineri buni, harnici dar... Există un dar. Și pentru . că am vorbit despre irigări, să mă explic, folosind tot un asemenea exemplu : Ne-am planificat, la începutul anului trecut, să irigăm 100 hectare. Am irigat însă numai 50. Nici pe acestea nu s-a făcut o irigare așa cum

trebuie. De pe 15 hectare, pe care am aplicat doze mai bune de îngrășăminte și am făcut 3 udări, am obținut cite 7 000 kg la hectar. Pe celelalte 35 am dat doar cîte o apă iar producțiile au fost mult mai mici.întîrziind cu amenajările de canale, nu ne-a mai rămas timp să facem mai multe u- dări. Din aceeași pricină, nu am avut timp să trecem la executarea lucrărilor de irigații pe celelalte 50 de hectare. Tinerii au muncit, nu spun că nu, dar ei ar fi putut face mai mult. Nu toți tinerii s-au simțit răspunzători pentru executarea lucrărilor pe care ni le propusesem. Sîntem vi- novați și noi, cei mai în vîrs- tă, că nu le-am explicat suficient de clar ce răspunderi le revin ; de vină este — cred eu — și organizația U.T.C. Socotesc însă că organizația U.T.C., cu sprijinul nostru, va putea să se achite de sarcinile ce-i revin. Anul

acesta ne-am propus să realizăm venituri de peste 10 000 000 lei. Vom produce 405 tone de grîu, 425 tone de porumb, 460 tone de floarea- soarelui, 1080 tone de sfeclă de zahăr, 100 tone de mazăre, 1 045 tone de legume și zarzavaturi și multe altele. Am planificat recolte mari la hectar : 6 000 kg porumb pe solele irigate și 2 700—3 100 kg pe cele neirigate.I-am ascultat pe tineri vorbind în adunarea generală, în adunările pe brigăzi, îi văd acum cum lucrează. Sînt convins că au înțeles importanta răspunderilor mari ce Ie revin. Organizației U.T.C. îi revin mari sarcini. Tinerii trebuie să fie mai puțin superficiali, să gîndească bine și serios cînd fac un lucru, să iubească și să fie legați de a- vutul obștesc. Și, bineînțeles, să fie în tot timpul gata să răspundă la chemările conducerii cooperativei.

Ceea ce-s hotărî ți să facă este 
pe măsura sarcinilor mari, im
portante ce stau în fața coopera
tivei ? Oferă organizația U.T.C. 
posibilitatea realizării propune
rilor și inițiativelor tinerilor pri
vind participarea la munca de 
ridicare a producțiilor în toate 
sectoarele ?

„PRIN MUNCA NOASTRĂ

VOM RĂSPUNDE ÎNTOTDEAUNA

VOINEA ȘTEFAN CRĂCIUN S. MELU

PREZENT!"

Ing. Tudose 

Constantin

Inginerul zootehnist TUDOSE CONSTANTIN, adîncit la început în niște calcule, își părăsise îndeletnicirea și asculta discuția. Intervenția sa a fost, de fapt, o continuare a discuției.— Calificarea pune în fața tinerilor sarcini deosebit de mari. în fața fiecărui tînăr, în fața organizației U.T.C. în toate sectoarele, creșterea producțiilor este în strînsă legătură cu calificarea fiecărui om, fiecărui tînăr. în interval de 5 ani — 1960—1965 — producțiile medii de grîu și porumb au fost dublate în coo-' perativa noastră. Dacă în 1960 producția medie la hectar a fost de 1 600 kg la grîu și 1680 la porumb, în anul trecut am obținut cîte 3 302 kg și respectiv 3 364 kg. Același lucru se întîmplă și în zootehnie, unde am ajuns să obținem cîte 2 056 litri lapte pe cap de vacă furajată. Recenta adunare generală a stabilit sectorului zootehnic pentru anul acesta două direcții principale : realizarea efectivelor planificate și sporirea producțiilor. Trebuie să ajungem la 613 taurine, 945 porci, 3 060 ovine, 4 000 de păsări. Un accent deosebit se va pune pe îmbunătățirea efectivului e- xistent, creșterile planificate se vor face numai din prăsila proprie. Sectorul zootehnic trebuie să aducă anul acesta cooperativei un venit de 2 000 000 lei.în toate fermele lucrează tineri harnici. Rusu Ștefan a realizat la creșterea tineretului taurin sporuri zilnice în greutate de 700—800 grame în loc de 500 grame planificat. Barbu Tănase a realizat de la cîrdul său 2,600 kg lînă pe cap de oaie tunsă în loc de 2,200 kg planificate. Sînt con- yins că în anul acesta tinerii își vor face datoria. Mulți din ei și-au luat angajamente ce dovedesc chibzuință, pricepere. în adunarea generală, de exemplu, Rusu Ștefan s-a angajat ca întregul lot de ju- ninci, pe care îl îngrijește, să 

ajungă la greutatea corporală stabilită pentru montă la vîrsta de 18—20 de luni. Angajamentul lui Barbu Tănase este de a obține cîte 3 kg lînă pe cap de oaie tunsă.Ce trebuie să facă tinerii ? Organizația U.T.C. să acorde mai multă atenție stimulării interesului tinerilor pentru a- ceastă meserie, să le dezvolte dragostea pentru animale. Avem nevoie de mai mulți crescători. Tinerii trebuie să se pună la curent cu tot ceea ce este nou în creșterea animalelor. Să citească, să studieze, să-mi solicite sprijinul acolo unde este nevoie. Tinerii trebuie să acorde mai multă atenție respectării programului de lucru. Să învețe din experiența celor mai vîrstnici. Și acum, o ultimă dorință : să lucreze permanent în acest sector. Să nu avem fluctuații care nu sînt folositoare nici dezvoltării sectorului, nici lor.— Au posibilitatea să realizeze toate aceste lucruri?— Desigur. Organizația de partid și consiliul de conducere le acordă tot sprijinul.Și iată răspunsul tinerilor.
Crăciun S. Melu

„Eu socot că se poate face mai mult. Mă refer, în primul rînd, la mine. Lucrez la cîmp, la cultura mare. în brigada noastră — a-ntîia — tinerii au lucrat bine. Sigur, cunosc și eu cazuri de tineri care nu au grijă de avutul obștesc, care nu respectă munca tovarășilor lor. Unul lasă caii să pască în lucernă, și cînd inginerul se întîmplă să treacă pe acolo și îi atrage atenția, el răspunde în zeflemea : „Ce, nu-i lucerna noastră?". Noi însă, care eram în jurul lui, am rîs, nu am luat nici o atitudine.Organizația U.T.C. asta trebuie să facă, să-l ajute pe tînăr să înțeleagă că-i datoria lui să apere avutul obștesc. Să creeze o opinie. Pentru viitor, eu îmi propun să muncesc mai mult. Să învăț Am absolvit cursul de trei ani, dar tot trebuie să mai învăț".

Sterian S. Stan

„Sînt hotărît ca în anul 1966 să obțin cea mai mare recoltă de porumb și floarea- soarelui din cooperativă. A- ceasta este dorința celor 39 de uteciști din brigada noastră. Eu sînt șeful echipei în care lucrează și Crăciun. Zilele trecute am ținut adunarea generală a organizației U.T.C. din brigadă. Toți am hotărît să muncim mai mult și mai bine. Vrem ca la toamnă, brigada noastră să fie declarată fruntașă pe cooperativă.Am multe temeiuri să fiu convins că va fi așa. Tinerii noștri sînt uniți, și eu, ca și ei, am descoperit bucuria muncii chibzuit făcute. E drept, mai avem și dintr-aceia care, nu știu cum să le spun, parcă nu și-au găsit locul. Mă refer la cei care lucrează un timp, se apucă de treabă, apoi li se pare că-i mai ușor în altă parte. Pleacă la oraș, fără să știe precis ce vor să facă acolo, nu se califică nici într-o meserie. Și așa, zburînd de ici colo, se încurcă și pe ei și pe noi. Organizația U.T»C. ar putea și trebuie să-i ajute să-și aleagă drumul în viață, să-i educe în spiritul dragostei pentru satul nostru, pentru munca în agricultură".
Gheorghe Sterian

(Mai mult de jumătate din locuitorii satului se numesc „Sterian"):„Cu palmele acestea și cu mai multă minte sînt convins că pot face mult mai mult, într-un fel am fost și eu unul din cei despre oare s-a spus că se duc la oraș fără a avea un țel precis, să încerce. Am avut însă ambiție să nu mă întorc în sat pînă nu învăț o meserie. M-am calificat tîm- plar. Lucrez acum în brigada de construcții și pe lingă faptul că sînt mai bine plătit am și multe satisfacții. Anul trecut noi am construit mult și oamenii ne stimează. Cînd trec pe lîngă școala cea nouă, de exemplu, am impresia că toți copiii spun : „vedeți băiatul acela, el ne-a construit școala Și acum avem mult de lucru. Trebuie să dăm insă mai multă ascultare și 

să fim mai exigenți cu noi. Și la construcții sînt unii (ca Gheorghe Carapcea) care cred că alții mai grozavi ca ei nu sînt și strică materialele, fac pagubă cooperativei".
Ioana Caloian

„Legumicultura mi se pare un sector de mari venituri în cooperativă. Eu nu sînt de aici. Sînt din Viziru. M-am căsătorit însă aici și am devenit de doi ani membră a cooperativei. De la început am cerut să fiu repartizată la grădină. Și la Viziru tot la legumicultură am lucrat. Iubesc de mică această meserie pe care am învățat-o de la părinți. Munca la grădină e o treabă foarte migăloasă care cere și foarte multe cunoștințe. Aici cred eu că trebuie să îndrepte organizația mai mulți tineri. Avem bune condiții să devenim grădinari vestiți. Organizația U.T.C., prin diferite activități, trebuie să le arate tinerilor, să-i convingă cît de frumoasă și de bănoasă este meseria de grădinar".
Voinea Ștefan

„Eu cred că trebuie să dăm mai mare atenție irigațiilor. Am hotărît în adunarea generală să irigăm 200 de hectare ; asta nu-i o glumă. E nevoie ca lucrările să înceapă imediat, să nu ne mai prindă iar vana cu ele nefăcute.Pentru tinerii noștri va fi un examen. Aci trebuie să lucreze toți tinerii, și în fiecare zi“.

ION STERIAN

Marieta Buzatu

„Sînt tehnician veterinar. Practic cu drag meseria aleia- să. Sînt convinsă că este una din cele mai frumoase meserii. Congresul al IX-lea al 

partidului .a stabilit sarcini foarte importante cu privire la dezvoltarea creșterii animalelor, la sporirea producțiilor în acest sector. Avînd în vedere aceste sarcini, adunarea generală a cooperativei noastre a hotărît să continue să-și dezvolte sectorul zootehnic. Cred că atunci cînd s-a hotărît acest lucru toți s-au gîndit și la tineri, la faptul că ei pot merge la școli, pot învăța temeinic această meserie și că vor lucra aici cu toată răspunderea, avînd grijă să nu prăpădească banii investiți în acest sector. Organizația U.T.C. trebuie să facă două lucruri: să găsească forme, mijloace prin care să-i determine pe tineri să acorde mai multă atenție calificării și să-i facă pe mai mulți să îndrăgească această meserie.Sînt utecistă, cooperativa m-a trimis la școală, m-a ajutat. Am multe îndatoriri în acest sens. Mă voi strădui să le împlinesc, să fiu de mai mare sprijin organizației U.T.C.".
‘ jjon Sterian

„Sînt puțin cam înghețat. Dar mai fac o cursă pînă-n seară. Am cărat pentru seră un vagon de geamuri. Ne-am chinuit al naibii. Drumul e rău, troienit și la cea mai mică neatenție poți face praf toate geamurile. Dar pînă la urmă ne-am descurcat. A, dar uite că uitasem să spun, eu sînt șofer. Pentru mine lucrurile sînt clare. Să muncesc cu mai mult simț de răspundere, asta în primul rînd. Să îngrijesc mașina. Cooperativa mi-a dat pe mînă o avere. Să învăț. Cu toții trebuie să învățăm. Lucrez pe mașină cu doi ajutori, Gheorghe Pisică și Ion Vasile. Noi promitem că, ziua sau noaptea, oricînd va fi nevoie de munca noastră, vom fi prezenți".
Maria Drăguț

„Dacă toți tinerii ar lucra pe cît pot, rezultatele ar putea fi miai mari. Tînărul trebuie să fie gata să lucreze a- colo unde este mai multă nevoie de el. Eu am fost socotitoare. Am născut însă un copil. Cît am lipsit, în locul meu a trecut să lucreze o altă fată. Cînd m-am întors nu am așteptat să mi se facă loc la birou. Era mult de lucru la construcții. M-am dus să lucrez acolo. Am învățat multe lucruri, am aflat cît de mîndru se poate simți un om care a construit o casă. Organizația U.T.C. asta trebuie să facă, să educe pe tineri pentru ia fi gata să răspundă oricărei chemări. Tinerii să fie tot timpul prezenți Ia muncă".
Radu Sterian

RADU STERIAN — secretarul comitetului organizației U.T.C. (ne-a însoțit tot timpul și a ascultat toate discuțiile pe care le-am avut cu tinerii, cu specialiștii și conducerea cooperativei):„Am desfășurat în ultima 

vreme o susținută muncă în rîndul tinerilor pentru studierea, pentru cunoașterea documentelor de partid cu privire la agricultură. Așa se explică faptul că tinerii au luat parte cu multă competență la dezbaterile care au avut loc în adunările pe brigăzi, în adunarea generală, că au făcut propuneri ce au întrunit aprobarea tuturor cooperatorilor. Și tot aci trebuie căutată explicația exigenței cu care și-au analizat activitatea cu prilejul anchetei de față, a propunerilor pe care le-a făcut pentru îmbunătățirea muncii organizației U.TJC. Avem de făcut multe lucruri. Pe multe le cunoaștem dinainte, pe unele le-am aflat a- cum. Organizația noastră U.T.C. și-a stabilit un plan a cărui îndeplinire credem că va da răspuns multora din cererile formulate de tineri, de conducerea cooperativei. In zilele următoare, în toate brigăzile vom organiza adunări generale în care vom dezbate pe larg sarcinile și problemele reieșite din adunarea generală a cooperativei. în primul rînd, ne vom concentra atenția asupra calificării. Vom analiza imediat, cu ajutorul inginerilor, modul în care participă tinerii la învă- țămîntul agrozootehnic și vom stabili ce măsuri trebuie luate pentru ajutorarea lor. Vom face propuneri conducerii cooperativei pentru un număr de tineri care vor fi trimiși să se specializeze în mî- nuirea agregatelor de irigare. Am promis conducerii cooperativei că toți tinerii vor luia parte la executarea lucrărilor de irigații și ne vom ține de cuvînt. Ne vom ocupa cu mai multă răspundere și de sectorul zootehnic. Ne-am propus să pregătim tineri pentru a lua în primire toate loturile noi de animale care se vor crea. Comitetul organizației U.T.C» și-a propus să aibă o discuție mai largă cu tinerii din zootehnie și cu ajutorul lor și al specialiștilor din cooperativă va stabili un plan de mai lungă durată, cu activități menite să dezvolte în rîndul tinerilor dragostea pentru meseria de crescător de animale. O mai mare atenție vom acorda și sectorului legumicol. Ne vom sfătui, cu brigadierul de aici, să vedem ce putem face, cum putem pregăti un număr mai mare de tineri în această meserie migăloasă dar bănoasă. Ne-am stabilit deja și vom începe să organizăm încă din zilele următoare activități pentru creșterea răspunderii tinerilor în muncă, a respectului față de vîrstnicii Vom organiza, la căminul cultural, la fermele zootehnice, întîlniri cu cooperatori fruntași vîrstnici, vom pune în discuție pe tinerii care s-au făcut vino- vați de păgubirea avutului obștesc. Pe baza tuturor observațiilor făcute, a sarcinilor stabilite de adunarea generală a cooperativei ne vom revedea planul, vom stabili acțiuni noi, mai interesante".

Ing. TUDOSE CONSTANTIN

Seara, pe uliță, însoțit de cîțiva tineri, l-am întîlnit pe secretarul Comitetului raional Făurei al U.T.C., VIRGIL STOICA :„Am avut o discuție cu tinerii de la zootehnie, ne-a spus dînsul. Peste cîteva zile organizăm aci un schimb de experiență cu tinerii crescători de animale din întreg raionul. Organizația U.T.C. de la Găiseanca posedă o bogată experiență. Ea trebuie însă mai mult ajutată de comitetul raional U.T.C. Rămîn aci cîteva zile. Vom revedea 

planurile de muncă ale organizației în lumina sarcinilor stabilite de adunarea generală a cooperatorilor și a propunerilor pe care le-au făcut tinerii cu prilejul anchetei. Ne-am convins, împreună cu comitetul U.T.C., că o largă consultare a tinerilor, a tovarășilor din conducerea cooperativei ne poate fi de mult folos, poate oferi soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor ce stau în fața organizației. Lucrez de mulți ani în raion, cunosc bine această organizație și împărtășesc opinia conducerii cooperativei că tinerii de la Găiseanca își vor face și anul acesta datoria, vor fi în primele rînduri ale luptei pentru sporirea producțiilor". ION ȘERBU Fotografiile : ION CUCU



Condamnare fermă a acțiunilor

Ko t agresive împotriva R.71E Vietnam
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O încălcare a normelor
dreptului internațional

Acad. prof. Ștefan Milcu

Un act ostil
• •

intereselor pății

Televiziunea din Moscova a prezentat foto
grafii ale peiSă'julili lunar transmise de stația 
„Luna-9“.

Au fost prezentate două fotografii care înfă
țișează două sectoare învecinate ale panoramei 
lunare Ia sud-est de stația „Luna-9“. Aceste 
imagini au fost recepționate in dimineața zilei 
de 4 februarie.

în prima fotografie, jos, se vede o parte a 
stației. în apropiere de stație se disting detalii 
foarte mărunte ale suprafeței. Pe fotografiile 
din apropierea stației se disting amănunte cu 
o mărime de aproximativ 1—2 mm.

Piatra care se află în fața stației și este vizi
bilă în primul clișeu aruncă o umbră lungă. 
Ea are o dimensiune de aproximativ 15 cm și 
se află la o distanță de doi metri față de stație, 
în depărtare se văd pietre mai mari.

Sas, la stingă în primul clișeu se văd de
presiuni și coline.

Suprafața Lunii este foarte zgrunțuroasă cu 
numeroase mici adinciturf și ridicături. în re
giunea stației suprafața este suficient de solidă

întrucît clișeul arată qd nu a existat o cufun
dare importantă a stației în sol, nu se observă 
urme vizibile de praf pe suprafața lunară.

Distanța de la stație pînă la linia orizontului 
este de aproape 1,5 km. Din pricina lipsei de 
atmosferă noi vedem cerul absolut negru. Lipsa 
de lumină difuză creează umbre contrastante.

Stația se află în partea de est a Oceanului 
Furtunilor, în apropierea ecuatorului lunar. în 
această regiune suprafața Lunii este relativ 
netedă. Soarele văzut din stație se află la o 
înălțime de aproximativ 
zontului Lunii.

în timpul transmisiei 
spre orizont.

în timpul legăturilor 
avut loc, după cum s-a 
bruarie, au fost transmise aspecte ale peisaju
lui lunar văzut din stație.

Imaginile repetate primite în timp ce Soarele 
se află Ia diferite înălțimi deasupra orizontu
lui, oferă un material bogat pentru studierea 
structurii suprafeței lunare și reprezintă o va
loare știinfifică excepțională.

7 grade deasupra ori-

camera era înclinatăcu „Lupa-9" care au 
anunțat, la 4 și 5 fe-

★ ★ ★

„OPIUL A DOVEDIT
CĂ ISTE UN GENIU"

importantă în istoria cucerijil 
spațiului cosmic", a declarat pre
sei secretarul general al Comisiei 
pentru problemele cercetării spa
țiului cosmic și aeronauticii din 
R.A.U., Mohammed Al Lakkani.

române in Anglia
LONDRA 5 — De la trimișii speciali Agerpres t Sîm

bătă dimineața, delegația guvernamentală română 
condusă de Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri a părăsit Londra, în- 
dreptîndu-se spre vechiul și renumitul centru univer
sitar englez — Cambridge.

in- Sta- de a

„Opinia publică mondia
lă vede în aselenizarea lină 
a stației «tuna-9» o etapă 
istorică pe drumul cuceririi 
spațiului cosmic" — a decla
rat directorul general al 
U.N.E.S.CiO., Rene Maheu. 
„Omul a dovedit că este 
un geniu, care nu numai că 
a supus natura terestră dar 
este capabil s-o supună și 
pe cea cosmică" — a decla
rat, în continuare, Maheu. 
Ultimele realizări în dome
niul cuceririi Cosmosului 
sădesc în mințile oamenilor 
convingerea superiorității 
lor asupra naturii și Ie dau 
forțe pentru noi cuceriri în 
spațiul cosmic și interpla
netar, a spus el.

„0 FIARE REALIZARE
ȘTIINȚIFICA ȘI TEHNICĂ"
„Consider aselenizarea lină a 

stației automate „LUNA-9" drept 
o mare realizare științiiică și teh
nică", a declarat prof. Kaminsky, 
directorul Observatorului din 
Bochum (R.F.G.). „Uniunea Sovie
tică se poate mîndri cu realizări
le științei sale, care a asigurat 
înfăptuirea unui pas atît de gran
dios în domeniul studierii spațiu
lui cosmic, a spus la rîndul său 
prof. Hafner, directorul Observa
torului din Hamburg.

își exprimă părerea că aces
te fotografii ar infirma teo
ria potrivit căreia praful 
care se află pe suprafața Lu
nii este foarte gros. „Eu 
cred, declară Lovell, că 
mai degrabă, stratul este 
foarte subțire. Fotografiile 
confirmă în orice caz, că 
suprafața lunară este dură, 
spongioasă și de o struc
tură asemănătoare pietrei 
ponce".

Oaspeții însoțiți de Lesly 
Charles Glass, ambasadorul 
Marii Britanii la București, 
ș-au oprit mai întîi la King's 
College, unde au. fost primiți 
de lord Anan, rectorul cole
giului, precum și de profesori 
și de studenți. Au fost vizi
tate cîteva din clădirile cole
giului, dintre care unele da
tează din secolul XV, de pe 
vremea lui Henric al VI-lea. 
In timpul vizitei, lord Anan 
a prezentat membrilor dele
gației date semnificative din 
istoria colegiului despre prin
cipalele domenii ale activită
ții universitare, precum și 
unele aspecte din viața 
pregătirea studenților.

Vizită a continuat la Cole
giul Churchill, unde oaspeții 
au fost întîmpinaț’i de mem
bri ai corpului profesoral, în 
frunte cu rectorul Sir John 
Cockroft, cunoscut savant

și

britanic în domeniul fizicii 
nucleare. Înființat în 1959, a- 
cesta este cel mai nou și mo
dern institut de învățământ 
superior din Cambridge 
unul din cele mai 
din Anglia.

După o succintă 
făcută de Sir John 
membrii delegației 
conduși prin clădirile colegiu
lui. Au fost vizitate principa
lele săli ale bibliotecii, — 
unde oaspeților li s-au arătat, 
printre altele, cîteva cărți 
vechi și rare, locuințele stu
dențești, marea sufragerie a 
cantinei, sala de spectacole — 
precum și' cîteva 
cursuri și de studiu.

Seara, lord Walston, subse
cretar de stat parlamentar la 
Foreign Office, a oferit un 
dineu în cinstea delegației 
române.

și
moderne

expunere 
Cockroft 
au /ost

săli de

„Aselenizarea lină a stației au
tomate sovietice „LUNA-9* pe 
suprafața Lunii, în condițiile func
ționării excepționale a întregii a- 
paraturi, constituie o nouă etapă

Observatorul astronomic 
Jodrell Bank din Londra a 
recepționat sîmbătă după- 
amiază patru fotografii tri
mise de ștatia automată 
,,Luna-9“. Directorul obser
vatorului, Bernard Lovell,

I n ajunul convorbirilor franco-vest-germane de la Paris aprecierile din capitalele celor două țări pot fi rezumate ca manifestînd o rezervă plină de prudențe. Influentul cotidian hamburghez DIE WELT, își intitula astfel, sugestiv editorialul: „Intîlnirea Erhard de Gaulle : nu se așteaptă nici înghețuri, nici dezghețuri".Rezervele și prudentele sint explicabile dacă ne gîndim la amploarea divergențelor ce separă Parisul de Bonn în unele din cele mai esențiale probleme.Privită din acest unghi, agenda întîlnirii celor doi șefi de state și care cuprinde, potrivit unor anticipări semi-oficiale, problema unității politice vest-europene, probleme ale N.A.T.O., problema germană, relațiile cu țările est-europene, problema vietnameză, pare mai degrabă un „catalog al disensiunilor" (FRANCE PRESSE).Se pare că partea vest-germană dorește să plaseze în centrul convorbirilor chestiunea „relansării Europei politice". într-un interviu televizat cancelarul Erhard s-a referit la „necesitatea întăririi cooperării politice vest-europene". După ședința de miercuri a Consiliului de miniștri al Franței, s-a lăsat să se înțeleagă la Pariscă guvernul francez e convins de „necesitatea și binefacerile" unei „ #cooperări politice vest-europene „pentru care el a luat de mai mult I COIIl'icii A (AER timp poziție și a formulat propuneri concrete". Este, aici, o aluzie ■ w *foarte străvezie la poziția cunoscută a Franței, poziție care contrastează flagrant cu cea a Bonn-ului. E vorba de divergențele asupra însăși naturii „Europei politice". Guvernul francez se pronunță pentru o „Europă a patriilor" în care drepturile suverane ale statelor să nu fie lezate. La aceasta se adaugă ceea ce presa franceză denumește „prealabilul american" adică cererea Parisului ca la baza oricărei initiative de „unificare politică" vest-europeană să stea „stabilirea unei politici vest-europene" diferită de „conceptul atlantic" promovat de S.U.A. Cheia de boltă a viziunii franceze privind unitatea vest-euro- peană rămîne asigurarea independenței fată de S.U.A., o diminuare a influenței americane și, implicit, o creștere a celei franceze în Europa Occidentală, Bonn-ul, potrivă, conizează crearea unei Europe occidentale integrate, stituții suprauaționale, strîns legată de S.U.A. (formulă prin care vest-germanii urmăresc să „valorifice" pe plan politic preponderenta economică în sînul „Micii Europe" a celor șase). Aprehesiu- nile franceze se amplifică în prezent din pricina accentuării orientării R.F.G. spre Washington. Dilema, plastic exprimată de „QUICK" : a pune capul pe pieptul lui Johnson sau a se legăna \n brațele lui de Gaulle, pare să capete un răspuns tot mai net: așa cum s-a vădit și în recentele dezbateri din Bundestag. Bonn-ul își manifestă preferințele pentru S.U.A. considerînd că, devenind principalul aliat al Americii își va promova obiectivele sale economice, politice, militare.Ajungem aici la un alt punct de fricțiuni, acela al înarmării nucleare și al viitorului N.A.T.O. — terenul unor adînci controverse franco-vest-germane. Franța se opune ca R.F.G. să obțină, direct sau pe căi ocolite, participarea’la înarmarea atomică; ea a respins proiectul „forțelor nucleare multilaterale" și caută să anihileze orice rol al „comitetului nuclear special" — formulă care ar putea facilita revendicările atomice ale Bonn-ului. Cercurile politice din Paris se așteaptă — așa cum remarcă „LE MONDE" la o „presiune insistentă a cancelarului pentru a determina o schimbare a inflexibilității franceze". Supoziția că se vor încerca presiuni din partea vest-germană — nu numai în problema înarmării nucleare ci și în alte probleme politice — revine în comentariile multor observatori occidentali. „Erhard — relevă cotidianul elvețian „NEUE ZUR- CHER ZEITUNG" — e tentat să folosească relativa destindere din sinul Pieței comune pentru a încerca să smulgă Parisului unele concesii politice". în această ordine de idei merită să fie amintită poziția oficiosului francez „LA NATION" care acuza zilele trecute Bonn-ul că urmărește „a obține avantaje și mai substanțiale, creînd în mod artificial o interdependență între toate problemele care se pun Germaniei, fie că se numesc atlantice sau nucleare, fie că privesc raporturile R.F.G. cu vecinii săi din Vest și din Est". Ceea ce sună ca un avertisment împotriva tendințelor vest-germane de a obține, prin presiuni, concesii în probleme politice esențiale la Paris.Desigur puncte de acord în unele probleme vor putea fi £ așa cum s-ar putea să fie făcute unele concesii reciproce. Partenerii la dialogul de la Paris par interesați să evite o accentuare a divergențelor, să conserve aparența unei alianțe care a depășit de mult szilele unei armonii idealizate. La încheierea precedentei întîl- niri de Gâulle-Erhard (septembrie 1965—Bonn) agenția vest-germană D.P.A. conchidea: „Axa Bonn-Paris nu mai este o axă a prieteniei între cele două guverne și conducătorii lor, ci o axă de coexistență pașnică între doi aliați care doresc să rămînă aliați și să colaboreze între ei dar care au devenit doi poli divergenți ai politicii europene". Situația nu s-a schimbat, esentialmente. Si nu pare probabil ca întîlnirea de Ia Paris să modifice sensibil imaginea scenei politice vest-europene.

dim- pre-

Erhard
la Paris

Am luat cunoștință cu dignare “despre hotărîrea telor Unite ale Americii relua bombardamentele împotriva Republicii Democrate Vietnam. Este o stare de spirit legitimă de care este cuprinsă astăzi orice conștiință onestă. Acest nou atentat împotriva unui stat independent și suveran este nu numai o încălcare a normelor dreptului internațional și a relațiilor internaționale, dar și o ignorare a opiniei publice de pretutindeni care cere cu insistență să se pună capăt agresiunii împotriva Republicii Democrate Vietnam.Ca om de știință, am sfera mea de preocupări căreia îi dedic întreaga energie. Dar nu cred să fie în lume vreo conștiință cinstită care să nu-și ridice glasul de protest, condamnînd cu asprime acest nou act de violență.înșiși unii oameni din Statele Unite alecii, din țările nordice, comentatori politici din Franța, Anglia și din alte țări, savanți de prestigiu și-au exprimat dezacordul față de aceste bombardamente prefațate de așa-zisa „ofensivă de pace".Mă întreb cum a fost posibil să se ajungă la o asemenea situație ? Totdeauna, poporul nostru și-a exprimat solidaritate cu lupta dreaptă a po-

politici Ameri-

porului vietnamez. Declarația Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România în legătură cu reluarea atacurilor aeriene ale Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam exprimă clar opinia poporului și guvernului nostru care, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate popoarele iubitoare de pace condamnă din nou agresiunea Statelor Unite împotriva poporului vietnamez și exprimă un protest energic față de aceste acte de război fățișe care constituie un nou pas spre înăsprirea atmosferei internaționale și un pericol pentru pacea lumii.Cînd, din nou, cerul Republicii Democrate Vietnam este invadat de aviația agresivă, cînd pămîntul țării prietene este răscolit de bombe —• alături de colegii mei, oameni de știință, împreună cu întregul popor român, protestez cu hotărîre împotriva acestui act inuman. Numai încetarea agresiunii americane, retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud, respectarea acordurilor de la Geneva și asigurarea dreptului sfînt al poporului vietnamez de a dispune liber de soarta șa, pot readuce pace în această parte a lumii.

M-a revoltat profund știrea că. guvernul Statelor Unite a hotărît reluarea atacurilor aeriene asupra R.D. Vietnam. Acest act dovedește că așa- zisa „ofensivă de pace" a Washingtonului nu a urmărit decît să inducă în eroare o- pinia publică și să servească drept paravan pentru intensificarea agresiunii.Sfidînd cele mai elementare norme ale dreptului internațional, can trimite avioane militare care aruncă povara lor ucigătoare, provocînd numeroase distrugeri materiale și victime omenești, asupra centrelor populate din Republica Democrată Vietnam, stat independent și suveran.Ca tînăr muncitor, mă alătur protestelor tuturor oamenilor cinstiți care condamnă noul act ostil intereselor păcii. Cer curmarea raidurilor împotriva R. D. Vietnam, retragerea trupelor intervenționiste din Vietnam, respectarea prevederilor cordurilor de la Geneva din 1954 ; cer să fie respectat dreptul sacru și inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur viitorul, fără amestec străin, în conformitate cu le sale.

guvernul ameri-

a-

aspirațiile și interese-
SANDU LUCIAN

linotipist

Ședința unei
român la

COLUMBIA. Polițiști din Bogota Împrăștiind o demonstrație 
a muncitorilor pentru drepturi democratice

• Apelul F. M. T. D.Intr-o declarație a Biroului Federației Mondiale a Tineretului Democrat se arată că reluarea bombardamentelor asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam , dovedește caracterul duplicitar și fals al așa-numitei ,,o- fensive de pace" a guvernului Johnson și demonstrează și mai clar intenția acestuia de a continua agresiunea în Vietnam. F.M.T.D. cheamă tineretul din întreaga lume să intensifice lupta pentru triumful cauzei juste a poporului vietnamez.

imediată a agresiunii ameri
cane împotriva poporului viet
namez, retragerea trupelor a- 
mericane de pe teritoriul Viet
namului și respectarea acor
durilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. Poliția 
a împrăștiat pe demonstranți 
operînd numeroase arestări.

tuturor acțiunilor agre-tîrzigt
sive împotriva R. D. Vietnam, 
respectarea 
acordurilor 
1954 cu

și aplicarea justă a 
de ia Geneva din 

privire la Vietnam.
★5 (Agerpres). —

• Acțiune contrară

Cartei O. N. U.

SAIGONAgenția „Eliberarea", anunță că în cursul luptelor desfășurate la 28 ianuarie la nord de localitatea Bong Son (provincia Binh Dinh) între forțele patriotice sud-vietnameze și unitățile diviziei I aeropurtate americane au fost scoși din luptă 557 de militari americani, 8 avioane grele de luptă au fost doborîte, iar alte 16 avariate.La 31 ianuarie tot lîngă a- ceastă localitate forțele patriotice au nimicit aproape complet două batalioane ale a- cestei divizii americane. In cursul lunii ianuarie în jurul localității Ou Chi, au fost scoși din luptă 1 578 de militari americani, saigonezi și australieni.

HANOI 5 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că la 4 
februarie mai multe formații de 
avioane americane au pătruns 
in spațiul aerian al R. D. Viet
nam și au efectuat atacuri asu
pra populației și obiectivelor 
industriale din provinciile 
Quang Binh, Nghe An și 
Than Hoa.

In legătură cu această nouă 
provocare Misiunea de legătu
ră a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze 
a trimis un .mesaj Comisiei in
ternaționale pentru supraveghe
re și control in care protestea
ză cu hotărîre și'cere guvernu
lui —

„Comitetul juriștilor pen.- 
tru studierea politicii ameri
cane în Vietnam" — organi
zație ce grupează un mare 
număr de juriști americani — 
a adresat președintelui John
son o scrisoare în care nse 
subliniază că politica guver
nului american în Vietnam 
„este contrară atît constitu
ției Statelor Unite cît și Car
tei O.N.U.". Semnatarii scri
sorii cer să se pună capăt 
bombardamentelor împotriva 

R. D. Vietnam.
150 de profesori ai Univer

sității Princeton au adresat 
un mesaj mai multor senatori 
americani, prin care îi chea
mă să ceară încetarea bom
bardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam.

S.U.A.'să pună capăt neîn-

Convorbirile de la Honolulu
Președintele Johnson a părăsit sîmbătă Washing

tonul plecînd, la bordul unui avion special, spre 
Honolulu (insulele Havâi) unde, începînd de luui 
se va intîlni cu președintele Vietnamului de sud, 
Nguyen Van Thleu și cu premierul guvernului de 
Ia Saigon, Nguyen Cao Ky.I
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perite de zapada veșnic murdară 
de praf de cărbune manifestau,

cu in-

EM. RUCĂR

PRAGA 5 (Agerpres). — în ca
pitala Cehoslovaciei a avut . loc 
cea de-a 32-a ședință a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
strucții de mașini. La ședință 
participat 
garia, R. 
Germane, 
Socialiste 
și U.R.S.S.

In conformitate cu acordul din
tre Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
la ședință ap participat reprezen
tanți ai R.S.F.I. în calitate de 
observator a participat un repre
zentant al Republicii Cuba.

Comisia a examinat problemele 
principale care rezultă din coor
donarea planurilor de dezvoltare 
a industriei constructoare de ma
șini din țările membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1966—1970.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

con- 
aU 

delegațiile R. P. Bul- 
S. Cehoslovace, R, D. 
R.P. Polone, Republicii 
România, R. P. Ungare

PHENIAN 5 (Agerpres). — Noul ambasador al Republicii Socialiste România în R. P. D. Coreeană, Nicolae Popa, și-a prezentat scrisorile de acreditare vicepreședintelui Prezidiului Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene, Kan Rian Uk.In cuvîntarea rostită cu a- cest prilej, ambasa’dorul a transmis Prezidiului Adunării Populare Supreme, guvernului R. P. D. Coreene și poporului coreean un salut călduros și cele mai bune urări din partea Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Socialiste România și a întregului popor român.

In cuvîntarea sa de răspuns, vicepreședintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene a arătat că este deosebit de bucuros să constate că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se dezvoltă pe zi ce trece.La solemnitatea depunerii a ad- ex-scrisorilor de acreditare participat Kim long Nan, junct al ministrului de terne.Ambasadorul Republiciicialiste România a fost însoțit de membrii ambasadei. So-

Manifeste pe străzile

Buenos Airesului
Participanți la o de

monstrație care a. avut loc în 
capitala. Argentinei au îm
prăștiat manifeste chemând 
la desfășurarea unei cam
panii de luptă pentru înceta
rea bombardamentelor asu
pra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam, încetarea

La convorbiri vor fi prezenți 
Cabot Lodge și generalul 
Westmoreland, comandantul 
trupelor americane din Viet
namul de sud.

El este însoțit de secretarul 
de stat Dean Rusk, de mi
nistrul apărării, Robert Mc 
Namara și de generalul Earle 
Wheeler, președintele Comi
tetului mixt al șefilor de stat 
major din S.V.A. Timp de pa
tru zile, cit vor dura convor
birile de la Honolulu „vor fi 
discutate, după cum a decla
rat însuși Johnson, atît pro
bleme militare, cît și proble
mele nemilitare", legate de 
Vietnamul de sud. Prima zi a 
convorbirilor va fi consacra
tă — potrivit ordinei de zi a-

nunțate sîmbătă la. Saigon — 
unor expuneri a oficialităților 
sud-vietnameze asupra „pro
iectelor" lor legate de actuala 
situație din Vietnamul de sud. 
Cabot Lodge ar urma să facă 
o expunere asupra aspecte
lor civile și economice din 
Vietnamul de sud, iar gene
ralul Westmoreland va expu
ne planurile legate de proble
mele militare din această țară. 
In cercurile militare america
ne de la Saigon se apreciază 
că convorbirile de la Honolulu 
vor avea mai mult „caracte
rul de informare" a președin
telui Johnson și nu se așteap
tă la hotărîri majore în pro
blemele discutate.

Pentru ziariștii care așteptau în fața Palatului regal din Bruxțlles 
nu a fost nici un fel de surpriză cînd vineri seara primul ministru 
Pierre Harmel s-a prezentat regelui Baudouin pentru a-F remite demi
sia cabinetului.

Grevele și marile demonstrații din regiunea minienă Limbourg. a- 
menințarea medicilor că vor întrerupe consultațiile, ca și recrudes
cența conflictelor valono-flamande au avut, pînă la urmă, ca efect 
destrămarea coaliției guvernamentale din Belgia în care erau repre
zentate partidele creștin-social și socialist.

Consultările începute la Palatul regal, în încercarea de a ieși din 
criză, ar putea să ducă, pînă la urmă, după părerea observatorilor 
politici din Bruxelles, la formarea unui guvern așa-numit de „unitate 
națională'. Dar problemele care se pun în fața Belgiei nu pot fi re
zolvate prin schimbarea unui guvern cu un altul. Ipoteca unor grave 
dificultăți politice și economice rămîne.

Tabloul luptelor sociale din Limbourg, parte componentă a mișcării 
revendicative muncitorești din Belgia, pe care o schițăm alăturat ne 
oferă o imagine a celor mai recente acțiuni ale minerilor belgieni în 
apărarea drepturilor lor.

/n noaptea aceea luminile 
nu s-au stins în micile ca
se ale minerilor din bazi

nul carbonifer din estul Belgiei. 
Ușile au fost baricadate. Copiii 
trimiși în pivniți. Pe străduțele 
înguste ale așezărilor din Lim
bourg se auzea pasul cadențat al 
patrulelor polițienești. 3 000 de 
soldați au fost trimiși de la 
Bruxelles spre a întări jandarme
ria locală. Un escadron al trupe
lor blindate a venit și el să-și 
verifice „forța de luptă" în Lim
bourg. Toate aceste deplasări de 
trupe ca și alte măsuri represi
ve au fost hotărîte în cadrul u- 
nei reuniuni restrînse a cabine
tului belgian de sub președinția 
premierului Pierre Hamei.

„Dușmanii" er.au minerii din 
Zwartberg, din Winterslag și din 
alte orășele ale minerilor din 
estul Belgiei care pe străzile aco-

apărîndu-și dreptul la existența 
lor și a familiilor lor.

Cu cîteva zile înainte, la acest 
început de an, afișele anunțau 
că minele Zwartberg vor fi în
chise. Statul refuza să mai plă
tească subvențiile necesare men
ținerii în activitate a minei. Deci, 
șomaj, foamete, noi oameni a- 
runcați pe drumuri. De aceea 
aii ieșit pe străzi minerii. Dar 
manifestația a fost violent repri
mată. Tancuri, arme, gaze lacri
mogene, furtunuri pentru apă — 
nimic nu a lipsit din arsenalul 
poliției și armatei. Gazele au fost 
aruncate în birourile minei unde 
se refugiaseră minerii; jeturile 
de apă au fost îndreptate spre 
casele unde ei se baricadaseră. 
De la gaze și pînă la gloanțe nu 
e decît un pas. Și acest pas a 
fost făcut. 2 mineri nu s-au mai 
întors acasă. Ei și-au dat viața la 
gura minei apărîndu-și drepturile.

Zile și nopți tragice

Alți 25 de muncitori au fost grav 
răniți și se află în spitalele din 
regiune.

Doar un incident ?
belgiene au consacratZiarelefi consacră primele lor coloane 

gravelor ciocniri din Limbourg 
intre mineri și polițiști. Unele 
gazete încearcă însă să reducă 
totul la o „noapte de nervozita
te" în care ambele părți au de
pășit măsura. Situația se prezin
tă însă cu totul altfel. Tragedia 
de la Zwartberg nu este un caz 
izolat.

Cu ajii în urină dramele mine
rilor belgieni și-au găsit Reflecta
rea pe pînzele triste ale Tui Van 
Gogh sau în piatra dăltuită de 
Meunier. Egon Erwin Kisch a 
scris pagini zguduitoare despre 
munca grea a minerilor belgieni, 
despre tradițiile de luptă ale a- 
cestor muncitori. In 1934 Kisch 
consemna: „Au urmat greve după greve, cablurile minelor care alunecaseră veacuri de-a rândul pe scripeții lor, rămîneau a- cum nemișcate vreme de săptă- mîni întregi. Veacuri de-a rîndul

Limbourg».
lămpile au luminat galeriile. A- cum zăceau nefolosite, atîmate în firidele lor. In vremea aceasta, pămîntul de deasupra, care veacuri de-a rîndul zăcuse într-o toropeală de moarte, era răscolit de lupte..."» Și de atunci, de ne
numărate ori pămîntul regiunilor 
miniere ale Belgiei a fost răscolit 
de dîrzenia acestor muncitori a- 
menințati. Nu numai de gazele 
din mină, de prăbușirile de gale
rii, din cauza lipsei de securitate 
a muncii — și am putea aminti 
aici de cei 262 de mineri, îngro- 
pați de vii în 1956 în mina de 
la Marcinelle — ci și de această 
„sabie a lui Damocles" care se 
numește, exprimat printr-un eu
femism „nerentabilitatea mine
lor".

67 000 de salariafi
concediat!

Sub această etichetă, a „neren- 
tabilității", în ultimii zece ani au 
fost închise în Belgia 68 de mi
ne. 67 000 de salariafi au rămas 
pe drumuri. Regiuni întregi, altă
dată prospere, au devenit locuri

pustii. Căci închiderea minelor 
nu înseamnă numai șomaj pentru 
muncitorii din industria carboni
feră ci și mizerie, lipsă de lucru 
pentru alte categorii de munci
tori, meseriași, mici comercianți.

Acum după cum a anunțat mi
nistrul belgian pentru problemele 
economice și însuși primul minis
tru intr-o conferință de presă, se 
prevede închiderea altor șase 
centre de exploatare carboniferă. 
Măsura va afecta 10 000 de sa- 
lariați, dintre care 7 400 mineri. 
10 000 de oameni care vor fi ne- 
voiți să-și părăsească locurile, 
să-și caute slujbe, intr-un moment 
cîrid economia belgiană trece prin 
dificultăți. Ziarul francez „Le 
Monde" relata într-o corespon
dență din Bruxelles că „începînd 
de la Anul Nou dificultățile, cu 
care fără îndoială premierul Har
mel s-a obișnuit, devin mai neli
niștitoare, iar nemulțumiri există 
pretutindeni, în cercurile liber 
profesioniștilor ca și în cercurile 
muncitorești în domeniul social". 
Două anchete întreprinse de Co
misia Pieței comune consemnează 
și ele dificultățile economiei bel
giene recomandând „moderația în 
creșterea prețurilor și revendică-

rilgr". Aceste recomandări și-au 
găsit expresia în ceea ce este de
numit în cercurile oficiale „pro
gram de însănătoșire financiară".

Programul economic a fost a- 
doptat la sfîrșitul anului trecut 
de Parlamentul belgian, avînd 
drept consecință imediată spori
rea impozitelor indirecte, reduce
rea cu 3 miliarde franci a cre
ditelor destinate Ministerului E- 
ducației Naționale și închiderea 
unor noi mine de cărbune.

Manifestațiile din Limbourg ca 
și marea demonstrație care a 
avut loc la Liege, cu participarea 
a 25 000 de muncitori, numeroa
se alte acțiuni a diferite catego
rii ale populației, printre care a- 
mintim greva studenților de la 
Universitatea din Bruxelles, arată 
limpede în favoarea cui este pre
văzută „însănătoșirea".

Munți de cărbune — 2 250 000 
tone — stocați și care nu-și gă
sesc cumpărător, amintesc încă o 
dată consecințele pe care le-a avut 
pentru Belgia intrarea în 1952 în 
Comunitatea economică a cărbu
nelui și oțelului. An de an situa
ția s-a înrăutățit din cauza con
curenței cărbunelui francez și a 
celui vest-german. Din 1957 cînd 
a început închiderea minelor în 
Belgia, trusturile din Ruhr au 
scăpat de un concurent.

...In orășelele din Limbourg 
s-a așternut trăcerea grea o do
liului. Dar, după cum se arată 
într-o declarație a minerilor din 
Zwartberg, ei sînt hotărîți să con
tinue lupta.
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