
Sînt pregătite
tractoarele pentru

campania de primăvară ?

c • Bunii gospodari răspund afirmativ
A

• In alte locuri: multe scuze și multe rămtneri in urma
„Optimism" fără acoperire in fapte

împurile au ră
mas pentru o 
vreme în liniș
te, necercetate 
de oameni și 
tractoare. Lao
laltă cu cele
lalte mașini a- 
gricole, după

încheierea lucrărilor din ulti
ma campanie agricolă a anu
lui trecut tractoarele au in
trat în revizie, sînt pregătite 
pentru viitoarele campanii. E 
anotimpul reparațiilor.

La S.M.T. Episcopia Bihor 
din regiunea Crișana se 
lucrează în trei schimburi... 
Cu toate acestea reparațiile 
tractoarelor se fac anevoios, 
au rămas în urmă față de gra
fic. Pînă la această dată, nu
mai 47 la sută din reparațiile 
planificate au fost efectuate. 
Cît de lent este ritmul în care 
se fac reparațiile reiese și din 
faptul că aceste lucrări tre
buie să fie încheiate la 20 
bruarie.

Va putea oare S. M. T. 
aici, să intre în campania 
primăvară cu toate cele
tractoare, 400 semănători, 123 
grape cu disc, 75 cultivatoare 
etc. puse la punct pînă la ul
timul șurub? „Nu toate trac
toarele și mașinile agricole, 
ni se spunea de la conducerea 
stațiunii, se află în reparații. 
Unele vor avea nevoie numai 
de o revizie tehnică".

Mecanizatorii de la Episco
pia Bihor vor trebui să asigu
re anul acesta executarea u- 
nui mare volum de lucrări pe 
52 000 hectare. însămînțările 
de primăvară, lucrări pe de-a 
întregul mecanizabile, se vor

fe-

de 
de 

384

încadra în epoca optimă nu
mai dacă acum se vor lua toa
te măsurile pentru a fi pusă 
la punct forța mecanică de 
care dispune S.M.T. Ce s-a 
făcut pînă acum la S.M.T. E- 
piscopia Bihor ? Nu prea mare 
lucru! „Fiindcă — ne spune 
tovarășul inginer Alexandru 
Zadovici, directorul S.M.T. — 
campania de reparații a în
ceput „normal", abia la 10 de
cembrie. S-a arat pînă la pri
ma zăpadă. Aceasta și pentru 
că unele cooperative au întîr- 
ziat lucrările de toamnă, au 
eliberat tîrziu terenurile de 
culturi. Ce posibilități avem 
de acum înainte? De la în
ceputul anului folosim un a- 
telier de reparații nou, mo
dern cu poduri rulante, maca
rale, ștanduri de probă și ro
daj, echipament termic pentru 
spălatul și curățatul pieselor 
etc. Se lucrează ca în fabri
că, în trei schimburi, cu flux 
tehnologic continuu, pe două 
linii de asamblare. Ritmul ac
tual de lucru asigură în 24 
de ore revizia tehnică sau 
reparația capitală a șase trac
toare. Dacă lucram așa și toa
tă luna decembrie puteam a- 
vea reparațiile executate nu

ION MARCOVICI
(Continuare în pag. a Il-a)

Stimate tovarășe președinte,

Lucrare scrisă în limba română (citiți în pag. • Il-a: CON
CURSUL UNOR ANTICIPAȚII, reportaj de la prima fază a con

cursului școlar pe specialități)
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Vedere parțială a magistra

lei de locuințe Ploiești-sud hidrocentrala

I

Uzinele „Electroputere" au 
expediat constructorilor hidro
centralei de pe Argeș primul 
transformator monofazat de 
40 MV A dintr-un nou tip de o 
construcție specială, adaptat 
funcționării în adîncime. La fa
bricarea lui au fost folosite

noi de bobinaj și 
Transformatorul

de 
are

Destînatar:
de pe Argeș
sisteme
izolații.
dimensiuni reduse și caracte
ristici tehnice deosebite, 
doi transformatori similari 
găsesc în 
taj.

Laminate

A

ÎL ȚÂRII

Alți 
se 

diferite faze de mon-

noi

TREI ANI,

NIMĂNUI DE FOLOS

După experimenta
rea ia Hunedoara a 
laminării unor pro
nie speciale necesa
re liniilor de trans
port in subteran, a 
unui nou tip de fier- 
beton cu caracteri
stici superioare, so-

licitat de șantierele 
energetice din țară 
și a unor construc
ții metalice cu di
mensiuni reduse, de 
mare rezistență, ur
mează să se treacă 
la producerea lor pe 
scară industrială.

„ Actul de naștere" 
al acestor noi lami
nate a fost semnat 
luni dimineața de 
specialiștii de la 
grupul nou de lami
nare al combinatu
lui hunedorean.

(Ager preș)

de Nlcolae Țlcn armă cu vreo 
patru ani am scris 
despre V. F. I. cî
teva rinduri avin- 
late. Pe-atunci, el 
însuși un avlntat, 
merita din plin a- 
cele rinduri, ba 
poate chiar mai

multe. își dorea să fie nu nu
mai un bun inginer agronom, 
dar și un cercetător, un specia
list cu renume, autor de arti
cole și cărți etc. Curind, întin
se și mănoase cimpuri 
să-i stea la dispoziție 
cele mai diverse

Primele săp- 
iămini — să le 
zicem de aco
modare cu sa
tul, cu oame
nii — i-au tre
zit primele gin- 
duri negre: aici 
e mult de lucru, 
multe discuții, 
ședințe, oamenii 
sînt din ce în 
ce mai preten
țioși, vor recolte 
mari, indiferent de 
posibilitățile actuale — cind o 
să mai studieze, cind o să mai 
scrie ? A trimis un articol — și 
i s-au cerut completări pe care 
nu le-a mai făcut. A ținut o 
comunicare, la nivel regional, 
și a fost contrazis, cu argumen
te serioase de colegi mai în 
virstă, cu o mai mare experi
ență. După șase luni, in toiul 
campaniei de primăvară, a luat 
tienui spre București. Șase 
luni, doar șase luni — iar el

aveau 
pentru 

cercetări.

avea impresia că au trecut ani 
și ani In care n-a realizat ni
mic. Venea Ia București tocmai 
pentru „a se realiza". Cițiva co
legi mai in virstă și cițiva prie
teni cu relații ii promiseseră 
un post anume, prielnic „reali
zării". După vreo opt luni, te
lefoanele sunau in gol, colegii, 
prietenii 11 ocoleau.

Descoperise intr-o vreme 
„salvarea" la o femeie cu opt
sprezece ani mai în virstă de- 
cit el dar cu serviciu. Pînă cînd

ii vrut

Înrăit, 
ia un 
Cînd

conți- 
teleion 
nimeni

SĂ
DISCUTĂM 

DESPRE

condițiile și

tinerețe, 
educație, 
răspunderi

în cauză s-a gîndit că 
bine ar fi să adune

femeia 
tot mai 
bani pentru mașină. N-a fost el 
preieratul... Atunci, s-a anga
jat zilier pe un șantier de con
strucții. Și iar promisiuni, din 
partea altor colegi: un post in 
minister. în așteptarea acestui 
post, a renunțat la șantier. Dar 
să se întoarcă de unde plecase, 
la oamenii care își puseseră 
nădejdi în el, nici gind. Privit 
de-aici. din București, și după 
atîtea întimplări nefavorabile,

satul i se părea lipsit de inte
res, de posibilități — ce să-i 
mai ofere satul 1 Acum nici nu 
mai știa prea bine ce-ar 
să-i ofere satul.

Slab, înăsprit, 
nua să alerge de 
public la altul,
nu i-a mai promis nici un aju
tor pentru București — cind 
toți i-au zis să se-ntoarcă la 
post — s-a angajat la „Arta 
fotografică"... Fotografia artis
tică îl pasionase Intr-o vreme. 
Acum, grija lui cea mare era 
să nu se afle la atelier că are 
o diplomă de inginer. Cît mun

cise pentru a 
obține această 
diplomă, cît se 
mindrise cu ea 
la început I... A- 
cum o ținea sub 
niște hîrtii, pe 
fundul unui 
geamantan. Ni-

• meni să nu dea
; de ea I Diploma

aceasta i-ar fi 
putut aduce... 
neplăceri: Dacă 

ești inginer agronom, de ce nu 
te duci la post îl... Fotografiile 
îi ieșeau cind bine, cind prost, 
n-avea nici un chef de meseria 
asta. După orele de lucru, se 
înfunda în crîșmă. Și, de aici, 
desfacerea contractului de 
muncă pentru multe săptămîni 
de inactivitate.

Poate că oi fi trecut pe lîngă 
el de multe ori, pe stradă, fără 
să-l fi recunoscut, fntr-o zi, m-a

Aluminiul, c«i mai bînăr 
metal al țării, poartă întot
deauna la ieșirea din uzină 
semnăturile a peste 1 000 de 
muncitori care — inițiați în 
tainele elaborării acestui 
metal prețios — se strădu
iesc cu fiecare șarjă să-i 
adauge străluciri noi. Iată 
una din aceste semnături : 
„Anghel Gheorghe". Deși 
nescrisă concret pe nici un 
lingou, ea întovărășește me
talul de-a lungul întregii 
sale metamorfoze. Semna
tarul, tînăr lăcătuș în ca
drul atelierului mecanic, 
este de aceeași virstă în 
meserie cu uzina. Proaspăt 
absolvent al școlii profe
sionale — promoția 1964 și 
prima, totodată, de la în
ființarea școlii din Slatina 
— Anghel Gheorghe, prin 
priceperea și dragostea lui 
de muncă, a devenit re
pede cunoscut și îndrăgit 
de muncitorii tuturor sec
țiilor. întotdeauna preocu
pat, gata oricînd să inter
vină acolo unde este ne
voie — îl întîlnești prin 
mai toate locurile uzinei. 
Dacă de la electroliză, 
anozi, ori turnătorie — 
puncte cheie în elaborarea 
aluminiului — se anunță o 
defecțiune a utilajului (și 
este nevoie de intervenție 
rapidă și competentă) An
ghel Gheorghe pornește 
modest, însoțit de nelipsita 
lădiță cu scule, spre locul 
cu pricina. Cu aceeași mo
destie raportează în cel 
mai scurt timp — adeseori 
numai cîteva minute — în
lăturarea defecțiunii. La 
cei 19 ani pe care îi are 
este de pe acum un exem
plu demn de urmat pentru 
mulți dintre tinerii uzinei.

Discutam recent cu el 
despre muncă, satisfacțiile 
oferite, despre gîndurile 
lui de viitor:

— Deocamdată vreau 
să-mi termin liceul. Sînt 
în claaa a IX-a la seral și 
mă străduiesc ca și la 
școală să obțin rezultatele 
din uzină. Mi-e sete de 
carte și muncă... mărturi
sește el nu fără stinghe
reală.

Pentru rezultatele fru
moase obținute în muncă, 
pricepere și dăruire, pen
tru înaltele trăsături mo
rale ce-l caracterizează, 
organizația U.T.C. i-a dat 
de curind recomandarea 
să fie primit în rîndul co
muniștilor. Tot pentru a- 
ceste calități, Anghel 
Gheorghe a fost ales dele
gat la Congresul U.T.C., să 
ducă mesajul muncii entu
ziaste a tinerilor din Uzina 
de aluminiu din Slatina — 
semnatari ai celui 
tînăr metal al țării.

mai

I. ANDREIȚA
(Continuare în pag. a Il-a)

Am studiat cu deosebită aten
ție scrisoarea dumneavoastră în 
care expuneți punctul de vedere 
al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam în legătură 
războiul de agresiune dus 
Statele Unite ale Americii îm
potriva poporului vietnamez.

>ă cum este cunoscut, 
ui și guvernul român, pro- 
atașate principiului potri- 

Ivit căruia fiecare popor are 
dreptul sacru și inalienabil de 
a-și hotărî în mod liber soarta, 

Ifără nici un amestec din afară, 
sînt solidare cu lupta eroică a 
poporului vietnamez pentru a- 

Ipărarea independentei și liber
tății patriei sale. împărtășim pe 
deplin, stimate tovarășe preșe- 

I dinte, punctul de vedere expri
mat în scrisoarea dv cu privire 
la calea de rezolvare a proble- 

imeî vietnameze. Țara noastră 
sprijină întrutotul poziția în 4 
puncte a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și progra
mul Frontului Național de Eli
berare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din Viet- 

’ i sud.
I român, ca și celelalte 

popoare iubitoare de pace, a 
primit cu adîncă indignare re
centa reluare a atacurilor aerie
ne împotriva țării socialiste fră
țești Republica Democrată Viet- 

i acestor atacuri 
aeriene reprezintă o nouă con-

cu 
de

I
IlUgllllU «u 

namul de 
Poporul

I
Ițești Republica D 

nam. Reînceperea 
aeriene reprezintă

Ifirmare a faptului că mult trîm- 
bițata campanie a guvernului a- 
merican de „căutare a păcii"

Ieste menită doar să i 
planurile de intensificare

I.. ...... '
IwLiLupj-ic u^u-iiuxiuiciur „trata- 

tive necondiționate" ale Statelor 
Unite. Această nouă acțiune a-

Igresivă este încă o dovadă că 
Statele Unite ale Americii per
severează în încălcarea flagrantă

I
I

ascundă 
j a răz

boiului de agresiune din Viet
nam, constituind o încercare de 
a impune poporului vietnamez 
condițiile așa-numitelor „trata-

a normelor elementare ale 
dreptului internațional, nesoco
tesc dreptul sfînt al poporului 
vietnamez de a fi singur stăpîn 
în patria sa, agravează situația 
— și așa încordată — în Asia 
de sud-est, înăsprind astfel at
mosfera internațională și punînd 
în pericol pacea în lume. A- 
ceastă politică agresivă, cu pro
funde repercusiuni negative în 
ansamblul relațiilor internațio
nale, încarcă guvernul american 
cu o grea răspundere.

Țara noastră cere să se pună 
capăt bombardamentelor aeriene 
și oricăror acțiuni de încălcare a 
suveranității și securității Repu
blicii Democrate Vietnam, să fie 
retrase toate efectivele militare 
americane și celelalte trupe in- 
tervenționiste din Vietnamul de 
sud, să se aplice acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam, să se respecte drep
tul legitim al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soar
ta, în conformitate cu voința și 
interesele sale.

Mulțumindu-vă pentru înalta 
apreciere dată în scrisoarea dv. 
sprijinului și ajutorului acordate 
de Republica Socialistă Româ
nia, țin să vă asigur că poporul 
și guvernul român vor da și în 
viitor sprijinul și ajutorul lor in
ternaționalist poporului frate 
vietnamez în lupta sa plină de 
abnegație împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru independența, 
suveranitatea, integritatea și reu- 
nificarea patriei sale.

Cauza libertății și indepen
denței pentru care luptă poporul 
vietnamez este o cauză dreaptă, 
scumpă poporului român, în
tregii omeniri progresiste. Avem 
nestrămutată încredere că vic
toria va fi de partea poporului 
vietnamez, care își va vedea 
astfel împlinite aspirațiile sale 
legitime.

Vă rog să primiți, stimate to
varășe președinte, asigurarea 
înaltei mele considerațiuni.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

DE CE SUB NORMĂ ?

OBIECTIVE ORI SUBIECTIVE,
CAUZELE SE CUNOSC.
MASURILE MAI PUȚIN

c a și celelalte unități economi
ce Uzina de pompe București 
primește în fiecare an un nu
măr însemnat de absolvenți ai 
școlilor profesionale. In ultima 
perioadă numai la sectorul II 
prelucrător 60 de tineri, cu un 
an înainte încă elevi, au deve
nit muncitori. Și aici colecti

vul uzinei întîmpină încă greutăți cu integra
rea noilor angajați în procesul muncii, în dis
ciplina impusă de desfășurarea ritmică a pro
ducției. Natura dificultăților, cauzele care pri
lejuiesc apariția lor au fost dezbătute într-o 
recentă adunare generală deschisă a organi
zației U.T.C. de la sectorul II. La acest „pro
ces al minutelor" cum denumea un vorbitor 
adunarea, au venit ca invitați numeroși mai
ștri, șefi de brigăzi, ingineri din conducerea 
sectorului.

Nu intenționăm să proiectăm filmul acestei 
adunări. Importante sînt problemele ce au fost 
ridicate, care în numeroase cazuri se referă 
direct la cauzele pentru care 25 la sută din
tre tinerii absolvenți nu-și îndeplinesc planul 
de producție.

Cu două zile înaintea adunării secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, Paraschiv Stăne- 
scu spunea :

— Unii dintre tineri au nemulțumiri. Ade
sea i-arn văzut uitîndu-se posomoriți la pie
sele care le au în față. Un băiat de la freze 
a reglat timp de o oră mașina ca după cinci 
minute de la punerea ei în funcțiune să con
state cu necaz că s-a dereglat din nou. Am 
discutat cu ei. Mi-au povestit diferite neca
zuri — le lipsesc unele scule.

Intr-adevăr, în adunare tinerii au ridicat 
asemenea probleme arătînd și modul în care 
acestea s-au reflectat în îndeplinirea planului 
de producție.

— Eu am pierdut o zi întreagă fiindcă n-am 
găsit în toată uzina filierele de care aveam 
nevoie — spunea Nicolae Ioniță. Și dacă as-

tăzi pierd, o oră pentru că nu găsesc cuțitele 
corespunzătoare, mîine 20 de minute fiindcă 
s-a dereglat mașina, la sfîrșitul lunii constat 
că n-am realizat planul.

Răspunsul la o asemenea situație a venit in 
adunare din partea șefului de echipă M. 
Anton.

— Nu-i deloc lipsit de importanță faptul 
că adesea tinerii nu găsesc la magazia de 
scule ceea ce au nevoie și, în același timp, 
eu sau alți lucrători vîrstnici avem totul la 
dispoziție. Este vorba de o mentalitate, o 
concepție greșită potrivit căreia tinerii nou 
veniți „trebuie să lucreze cu mașini și scule 
mai proaste pînă s-or obișnui".

Exemple asemănătoare au fost date în a- 
dunare de mulți alți vorbitori. Nu vom mai 
insista asupra lor. Trebuie însă precizat că 
nemulțumește profund această stare de lu
cruri cunoscută mai de mult dar pentru înlă
turarea căreia nu s-a făcut 
sector.

Ce trebuie făcut pentru ca 
solvenți să poată îndeplini în 
timp sarcinile ce le revin în producție ? Așa 
cum a rezultat din discuții conducerea între
prinderii și a sectorului să asigure de la în
ceput condiții normale de lucru pentru toți noii 
angajați. La sarcini egale să se creeze condiții 
de muncă egale. Tinerii muncitori să fie con
siderați răspunzători de producție în egală 
măsură cu ceilalți lucrători din sector, să nu 
li se facă greutăți în aprovizionarea cu unelte, 
comenzi de lucru și materiale. Apoi, atenția 
celor care asigură asistența tehnică trebuie 
îndreptată în primul rînd spre acești tineri. 
Doar ei întîmpină cele mai frecvente greutăți 
în reglarea, întreținerea și folosirea mași
nilor. Chiar muncitorii cu mai multă expe
riență pot să-i ajute în rezolvarea probleme
lor de producție.

mai nimic în

proaspeții ab- 
cel mai scurt

V. CONSTANTINESCU

(Continuare In pag. a Il-a)
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Sport
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Preludiul
îndrumarea studiului 
Individual
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• Noi bogății în Muzeul I

I

• Pe micul ecran

Ancheta televiziunii

— Clubul tinereții

Oltenia—București

de artă.

GRIGORE DUMITRU 
șef de brigadă

(...Să le oferim tinerilor con
diții cit mai bune de lucru...)

ALEXANDRU DOROBANȚU 
strungar

(în sfîrșit, așa cum se vede 
in fotografie, Dorobanțu pare 
că a înțeles critica tova

rășilor săi)

TELEGRAMĂ
Consiliului Național al 

Partidului Comunist din India
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la 

crearea Partidului Comunist din India, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român vă 
adresează dv., tuturor comuniștilor indieni, 
sincere felicitări și urează întregului partid 
succes în lupta pentru interesele vitale ale 
poporului muncitor indian, pentru pace, demo
crație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN



SPORT „Cupa PoianaCi Concursul
• t

PE TEME ȘTIINȚIFICE

Performanțele
de mîine

se pregătesc astăzi

Primele concursuri de natajie din a- 
cest sezon, desfășurate la bazinul a- 
coperiț de la Floreasca, au atras nu
meroși tineri din Capitală. în fotogra
fie : un aspect de la ultimul concurs 
de Înot rezervat categoriei copii (10— 

12 ani)

Foto: S. SPIREA

Competiția de schi „Cupa Po
iana* a luat sfîrșit pe pîrtia de pe 
Sulinar, cu desfășurarea probei de 
slalom uriaș. Ca și la slalom spe
cial, s-a înregistrat o surpriză, 
primul loc revenind lui Gheorghe 
Bălan (A.S.A. Brașov), urmat de 
Kurt Gohn, D. Munteanu și Cornel 
Tăbăraș. Pe o pîrtie în lungime 
de 2 500 m, învingătorul a realizat 
timpul de 2’14*3110. In concursul 
rezervat fetelor, llona Micloș a 
învins detașat, întrecînd-o cu a- 
proape 10 secunde pe Edith Șuteu.

Cele două probe de ștafetă au 
fost cîștigate de echipele A.S.A. 
Brașov,

unor anticipații
au luai „startul" în 
a tradiționalelor com- 

școlărești —> concursurile 
de

INFORMAȚII

După cum ne-am obișnuit, în acest an, sala Flo
reasca II a găzduit din nou, sîmbătă și duminică, 
un reușit concurs de atletism. Arbitrajul în general 
bun, premiile oferite de organizatori, clubul Rapid, 
dar mai ales rezultatele obținute de majoritatea cîș- 
tigătorilor au fost factorii principali care au con
tribuit la succesul competiției.

în nota de față însă, ne vom opri asupra unui fapt 
care merită o discuție mai amplă. Foile de concurs, 
au înregistrat rezultatele obținute de niictifa atletă' 
Florica Boca (S.S.E. I) aparținînd categoriei de 
vîrstă copii, care a concurat la săritura în lungime 
și la săritura în înălțime la categoria’ senioare. Re
zultatele, la ambele probe, mai slabe decît cele ob
ținute de aceeași fetiță cu două săptămîni în urmă, 
cînd a concurat la probele rezervate categoriei 
copii, au adus totuși puncte Școlii sportive de elevi 
nr. 1 în clasamentul general al competiției. în trea
căt fie spus, punctele au fost înregistrate fiindcă 
arbitrii Ardeleanu și I. Răducănescu, care sînt și an
trenori la S.S.E. 1 și care s-au „ocupat* de alcătu
irea clasamentului au „omis* prevederea din regu
lament că participanții nu pot concura decît cel 
mult la prima categorie imediat superioară vîrstei 
lor și nu cum s-a întîmplat în cazul de față, sărind 
peste trei categorii superioare de vîrstă. (De altfel, 
la acest concurs și al ți antrenori-arbitri și-au adus 
„contribuția" la desfășurarea concursului, situație 
care surprinde că nu este încă analizată de comisia 
orășenească de atletism).

Goana, rău înțeleasă, după puncte este una din 
cauzele care duce în atletismul nostru la situații 
nefirești. Școala sportivă de elevi nr. 1, de exemplu, 
are o secție de atletism cu numeroși antrenori cu 
experiență ca de pildă, Constantin Spiridon, Radu 
Voiciloiu, Gheorghe Stănescu, Ion Paul etc. Și totuși, 
deși de cînd s-a înființat școala puteau să pregă
tească multe generații de atleți seniori, secția de 
atletism a acestei școli se remarcă în ultimii ani 
numai la întrecerile rezervate copiilor și juniorilor 
mici. La juniori mari însă sînt întrecuți adesea de 
secții cu mai puțini antrenori și care nu qu ca o- 
biectiv doar pregătirea atleților juniori. S-ar putea 
ca această situație la S.S.E. 1 să fie trecătoare, un 
rezultat al unei munci mai puțin susținute în anii 
trecuți. Totuși, solicitarea copiilor, și elevilor prea 
timpurie, angrenarea lor în numerbâSe cOncursUri si 
cu adversari mult mai puternici, pregătirea în pripă 
pentru obținerea rezultatelor imediate, duc fără ex
cepție la așa-zisa „plafonare" a tinerelor „speran
țe* și statisticile atletice din ultimii 10—15 ani oferă 
numeroase exemple de „copii minune* care nu au 
mai corespuns apoi așteptărilor.

Atît pentru Școala sportivă de elevi nr. 1 cît și 
pentru alte secții de atletism care se ocupă în mod 
special de pregătirea copiilor și juniorilor, este ne
cesar să se înțeleagă că pregătirea copiilor și ju
niorilor nu trebuie să aibă obiectiv principal- obți
nerea de performanțe deosebite de către juniori, 
decît în măsura în care acestea pot fi un preludiu 
al marilor performanțe de la vîrstă senioratului. 
Pregătirea juniorilor trebuie efectuată în perspectiva 
anilor viitori, cu răbdare și pricepere. Altfel se 
irosesc timp,

P. S.

energie și fonduri în mod inutil.

SILVIU DUMITRESCU

aîn cadrul 
bătut cu 10 
prăjina, trecînd ștacheta înălțată la 4,42 m. Ne sur
prinde faptul că nu s-a cunoscut stadiul actual de 
pregătire al săritorilor noștri cu prăjina, și că acest 
atlet nu a fost cuprins în lotul de „prăjiniști" care 
întreprinde acum un turneu în R.D.G.

aceluiași concurs, Afanasie Savin 
cm recordul republican la săritura cu

S. D.

• Campionatele mon
diale de bob (echipaje 
de 4 persoane) de la 
Cortina d'Ampezzo au 
fost anulate în urma u- 
nui grav accident care a 
cauzat moartea sportivu
lui Anton Pensberger 
din echipajul I al R. F. 
Germane, într-una din 
primele coborîri ale 
manșei a doua, bobul 
R. F. Germane a ieșit 
de pe pîrtie la un viraj, 
sfărîmîndu-se de 
chiul unui 
Pensberger, 
rul bobului, 
tat mortal, 
trei ’ocupanți au fost 
rănifi. După aceasta, 
întrecerile au fost în
trerupte. Echipajul Ro
mâniei (Panfuru, Tătaru, 
Maftei, Neagoe) a efec
tuat numai prima cobo- 
rîre, clasîndu-se pe lo
cul .6 cu timpul de 1'17" 
01/100. 
timp 
fusese 
pajul 
38/100.

trun- 
brad. Anton 

conducăto- 
s-a acciden- 
iar ceilalți

Cel mai bun 
al primei manșe 
realizat de echi- 
Italia II — 1'16“

Comunicat cu privire la cea

Permanente a Consiliului

pentru

1966, a
de a

între 1 și 4 februarie 
avut loc la Sofia cea 
XXI-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru Agri
cultură.

La ședința Comisiei au 
parte delegațiile 
Populare Bulgaria, 
Socialiste Ceho-lovace, 
blicii Democrate Germane, Re
publicii 
Republicii 
Republicii
Republicii
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. în calitate de obser
vatori, au fost, prezenți la șe
dință reprezentanții Republi
cii Populare Democrate Coree
ne, Republicii Cuba, Republicii 
Federative Socialiste Iugosla-

luat 
Republicii 
Republicii 

Repu-

Populare
Populare 

Socialiste
Populare Ungare și

Mongole,
Polone, 

România,

Sînt pregătite 
tractoarele pentru 

campania 
de primăvară?

(Urmare din pag. I) 
în procent de 47 la sută ci 
aproape gata. Dacă în 18 zile 
din luna februarie, păstrăm 
ritmul de lucru al lunii ianua
rie reparațiile pot fi termi
nate".

Aceeași asigurare ne-a dat 
și maistrul mecanic Mezea 
Gheorghe. secretarul organiza
ției U.T.C. : „In centrul aten
ției organizației U.T.C. se află 
participarea zilnică a tuturor 
tinerilor la muncă, executarea 
de lucrări numai de bună ca
litate. Pentru a ridica produc
tivitatea muncii — în afara 
reparațiilor în flux continuu 
în trei schimburi — au fost 
organizate echipe anexe de 
sudori, strungari, lăcătuși me
canici, vopsitori. Ne-am pro
pus să reducem cheltuielile de 
reparații prin recuperarea 
fiarelor de plug. De asemenea, 
fiindcă ducem mare lipsă de 
șplinturi și șuruburi — nu se 
găsesc în bază — organizația 
U.T.C. a propus ca tinerii de 
la strungărie să confecționeze 
din materiale economisite a- 
ceste piese. Și ei fac acum a- 
cest lucru.

De altfel toți cei cu care am 
discutat la S.M.T. Episcopia- 
Bihor ne-au asigurat că dacă 
se lucrează intens este foarte 
posibil ca la 20 februarie să 
termine reparațiile. Serviciul 
regional S.M.T. însă nu este

Universiada
de iarnă

TORINO 7 (Agerpres). — Luni 
în cadrul întrecerilor Universia
dei de iarnă de la Torino au fost 
stabilite cele 6 echipe care vor 
participa la turneul final al com
petiției de hochei pe gheată. In- 
vingînd cu scorul de 2—1 (2—0 ; 
0—1; 0—0) echipa R.P. Ungare, 
selecționata studențească a 
mâniei s-a calificat pentru 
turneu. Pentru turneul final 
calificat echipele U.R.S.S., 
Cehoslovace, Canadei, României, 
Italiei și Finlandei.

Prima medalie de aur a Univer
siadei a fost decernată luni după- 
amiază la Claviere odată cu des
fășurarea probei de sărituri spe
ciale de la trambulină. Victoria a 
revenit schiorului japonez Yokio 
Kasaya, în vîrstă de 22 ani, care 
a realizat 218,9 puncte (săriturile 
sale au măsurat 65 și 66 ml.

Ro- 
acest 
s-au 
R.S.

• Derbiul campiona
tului republican de hand
bal ieminin dintre echi
pele Rapid și Știinfa a 
revenit studentelor
bucureștene care au ciș- 
tigat cu scorul de 6—5 
(3—3). Jocul a tost echi
librat, cele două echipe 
dovedindu-se de forje 
sensibil egale. Cu două 
minute înainte de sfîrșit 
la scorul de 5—5, Do- 
birceanu a înscris go
lul victoriei dintr-o lovi
tură de la 7 m. La Bra
șov, Tractorul din loca
litate a terminat la ega
litate 5—5 (3—4) cu 
Mureșul Tg. Mureș. 
Alte rezultate : Coniec- 
tia București — Voiaja 
Odor hei 11—7 (5—4) ; 
Liceul Nr. 4 Timișoara 
— C.S.M. Sibiu 6—5 
(3—5) ; Știinfa Timișoa
ra — Rulmentul Brașov 
20—7 (6—1).

Duminică 
prima fază 
petiții 
pe specialități — zeci de mii 
elevi din toate liceele patriei. Au 
adus cu 
funde 
cursuri 
pasiune 
nele cerute de 
agere, receptive la nou, capabile 
de concentrare și sinteză.

N-am putut să-i cunoaștem pe 
toți participanții la această tine
rească întrecere ; ne-am oprit 
doar prin cîteva săli de concurs 
ale orașului București, ale cărui 
licee și-au trimis peste 6 500 de 
reprezentanți.

...Ora 8 și 50 de minute. La 
Liceul nr. 10 domnește o atmos
fera festivă și de lucru în același 
timp : în cancelarie se stabilesc 
ultimele amănunte ale desfășu
rării lucrării scrise la matematică; 
pe săli, în clase se revăd for
mule, teoreme ; concurența de la 
edițiile trecute ale concursurilor 
le dau sfaturi colegilor care se 
prezintă pentru prima oară. Lip
sesc oare emoțiile ? Nicidecum. 
Emoționați sini toți cei 300 de 
iubitori ai matematicii din liceele 
raionului 1 Mai prezenți aici. Dar 
odată cu aflarea subiectelor 
țiile cedează locul gîndirii 
centrate, active.

In timp ce matematicienii ape
lau la formule și cifre, iubitorii 
literaturii aflați în sălile Liceului 
„Alexandru loan Cuza" își notau 
subiectele de concurs : elevii cla
selor a IX-a aveau de caracteri
zat personalitatea complexă a 
eroului sadovenian, Tudor Șoi- 
maru, concurența dintr-a X-a ur
mau sd demonstreze „Realizarea 
originală a comicului din opera 
dramatică a lui „1. L. Caragiale", 
iar eleviț din ultima clasă de li
ceu se pregăteau pentru lucrarea 
„Liviu Rebreanu — unul din cei 
mai mari romancieri din litera
tura noastră". Subiecte pasionan
te care le-au oferit posibilita
tea afirmării puterii lor de 
trundere, a maturității de 
și sinteză.

Concursul de fizică și 
a reunit aproape 200 de 
din raionul N. Bălcescu. 
atmosferă serioasă de lucru, 
sălile de cursuri ale Liceului 
Șincai*, 200 de 
cu exactitate 
s-au străduit să aleagă cît 
corect 
melor 
legile,

I-am 
trînd imaginea dragostei și 
resului elevilor noștri pentru ști
ință și literatură, a seriozității și 
pasiunii cu care se străduiau să 
facă dovada cunoștințelor, a de
prinderilor de muncă pe care le 
stăpînesc. Cîștigătorii n-au fost 
desemnați încă; toți concurența 
însă au avut de cîștigat. Ei au 
urcat o treaptă, nil lipsită de 
importanță, în creșterea dorinței 
de a obține noi și valoroase cu
noștințe pentru a putea reprezen
ta cu cinste școala, raionul, re
giunea la concursurile pe specia
lități, la olimpiade.

...A fost un concurs al antici
pațiilor, menit a prefigura pe 
mulți din viitorii cercetători, pro
fesori, ingineri care vor lucra în 
întreprinderile și instituțiile pa
triei.

ei o „zestre" bogată : pro- 
cunoștinte însușite la 

și după orele de clasă, 
pentru una din discipli- 

concurs, minți

emo- 
con-

pâ- 
gîndire

chimie 
elevi 

Intr-o 
în 

„Gh.
elevi, stăpînind 

formule științifice, 
mai 

solufii de rezolvare a te- 
date, să aplice teoremele, 
definițiile însușite.
părăsit pe concuren/i păs- 

inte-

G. DIMA

de a XXI a ședință a Comisiei
■'% f". '.C ' .'•s'

de Ajutor Economic

Agricultură

via, Republicii Democrate 
Vietnam.

Comisia a analizat desfășu
rarea îndeplinirii de către ță
rile membre ale C.A.E.R. a re
comandărilor celei de a XlI-a 
ședințe a Comitetului Execu
tiv al Consiliului, referitoare 
la dezvoltarea continuă a pro
ducției agricole, a examinat 
referatul cu privire la munca 
efectuată de Comisie în anul 
1965 și a stabilit principalele 
direcții ale activității 
tru următorii 2-3 ani.

La ședința Comisiei 
discutate propunerile 
tale recomandările < 
zătoare în problemele păstră
rii, transportului și încorporă
rii în sol a îngrășămintelor li-

ei pen-

au fost 
și adop- 

corespun-

chiar atît de convins. Tovară
șul inginer Nicolae Manea ne 
spunea că : „în raport cu anul 
trecut, campania de reparații 
este acum în urmă. Iar față 
de grafic cu 5 la sută. Din 
3 075 tractoare, care au intrat 
în reparații, doar 61 la sută 
sînt gata. în aceeași situație 
se află semănătorile de po
rumbi grapele cu discuri — 
principalele mașini agricole 
ce vor fi folosite în prima 
campanie a anului. Sînt 
S.M.T.-uri în regiune — 
Sebeș, Marghita, Episcopia-Bi- 
hor, Cefa, Săcuieni și altele — 
care au de executat în cam
pania de primăvară, un volum 
mare de lucrări dar care își 
pregătesc cu multă încetineală 
mașinile. în toate aceste uni
tăți procentul reparațiilor nu 
depășește încă 50 la sută, Eu 
cred că reparațiile se vor pre
lungi pînă în martie".
Trecînd prin cîteva S.M.T.-uri 

am putut constata că princi
pala cauză care a imprimat 
un ritm scăzut reparațiilor 
nu a fost în primul rînd, 
așa după cum justificau condu
cerile unora dintre ele, 
prelungirea campaniei de 
toamnă. în cele mai multe 
cazuri modul de organizare a 
muncii este principala cauză. 
Nu au fost luate măsuri de 
retragere treptată din teren a 
utilajelor ce trebuiau repara
te și nu s-a urmărit în per
manentă stadiul lucrărilor. 
Acolo unde colectivele de 
conducere și-au organizat 
bine munca, (S.M.T. Valea lui 
Mihai, Tileag, Ghioroc) repa
rațiile se . apropie de sfîrșit. 
La aceste S.M.T. lucrările de 
reparații ău început treptat, 
din vară.

Lipsa pieselor de schimb, 
procurarea lor din vreme con
stituie o altă importantă cau
ză. Multe S.M.T.-uri sînt ne
voite să-și lucreze în ateliere
le proprii o parte din piese

Reciproc

Chide și 
utilizării 
nerale, ale perfecționării 
ploatării sistemelor de irigații 
și folosirii eficiente a terenu
rilor irigate.

Comisia s-a ocupat de unele 
probleme actuale de medicină 
veterinară.

A fost, de asemenea, exami
nată problema căilor intensifi
cării continue a silviculturii în 
țările membre ale C.A.E.R. și 
adoptate recomandările cores
punzătoare în acest domeniu.

Ședința Comisiei a decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească și înțelegere reci
procă.

ridicării eficacității 
îngrășămintelor mi- 

ex-

care în mod normal ar fi tre
buit să le găsească în bază. 
Aceasta are două urmări ne
gative : întîrzierea executării 
reparațiilor și scumpirea cos
tului lor. Dar, în S.M.T. nu 
pot fi confecționate toate pie
sele, cele mai multe de care 
au nevoie lipsesc din baza de 
aprovizionare nr. 13 Oradea. 
Din bază lipsesc aproape 55 de 
repere. în S.M.T.-uri și la bri
găzi întîlnești acum un mare 
număr de tractoare și alte 
mașini agricole despre care 
nu poți afirma nici că sînt 
reparate, dar nici nereparate, 
din lipsa, uneori, a unor piese 
mărunte — șuruburi, șplinturi, 
piulițe. Baza de la Oradea nil 
poate să onoreze acum, de e- 
xemplu, comenzi ce însumea
ză 26 000 șuruburi și șplinturi 
de mărimi diferite. De la 
baza de aprovizionare — ni se 
spune că „s-au luat toate mă
surile". Adică sînt piese de 
schimb, magaziile sînt încăr
cate I Dar, după cum spunea, 
pe bună dreptate, maistrul 
mecanic Mezea Gheorghe de 
la S.M.T. Episcopia Bihor — 
„sînt încărcate cu piese de 
care nu avem nevoie. Cînd re
parăm combine, găsim în bază 
piese pentru semănători. Cînd 
reparăm semănători, baza nu 
are decît piese pentru combi
ne".

Discutînd cu conducerea ba
zei despre obligația sa de a 
pune în concordanță piesele 
de schimb cu felul reparații
lor, tovarășul Francisc Szabo, 
directorul, ne-a răspuns calm : 
„Am făcut schimb de piese 
între regiuni și în curînd vom 
asigura necesarul". Practica 
schimbului de piese între re
giuni este veche. De ce acea
stă metodă cunoscută nu a 
fost aplicată din vreme, la în
ceputul lucrărilor de reparații 
ci acum cînd au mai rămas 
doar cîteva zile ? în zilele 
care au mai rămas se cer a fi

ASELENIZAREA
Cea mai economică frînare, 

în cazul căderii directe pe Lu
nă, s-ar putea realiza numai 
dacă s-ar pune în funcțiune 
retroracheta astfel încît să ne
utralizeze aproape instantaneu 
viteza de 2,37 km/s amintită 
în articolul trecut, iar aceasta 
doar cu o fracțiune de secun
dă înainte de e se produce im
pactul cu solul lunar. Lăsînd 
la o parte faptul că o astfel de 
frînare s-ar traduce prin dece- 
lerații inadmisibile, avînd 
drept urmare șocuri dinamice 
catastrofale, ea nici nu s-ar 
putea realiza cu o asemenea 
precizie 
să fie adus la viteza 
exact cînd s-ar depune 
Lună. Practic, operația de 
nare trebuie să dureze un 
recare timp, dar aceasta 
rește durata de cădere și 
consecință cheltuiala de ener
gie și deci de combustibil.

Pentru precizarea ideilor, 
ne-am putea imagina următo
rul film al procesului recupe
rării lunare.

La altitudinea de 150-140 km 
de Lună intră in funcțiune re
troracheta. La această altitu
dine, viteza vehiculului cos
mic este de circa 2,3 km/s. 
Pînă ce vehiculul ajunge la 
cîțiva kilometri de sol, retro
racheta neutralizează această 
viteză. La 5 km distantă de 
sol în momentul ieșirii din 
funcțiune a retrorachetei, tre
buie pusă acum în funcțiune 
parașuta reactivă i tot un mo
tor rachetă, cu tracțiune va
riabilă, de mică putere (sufi
cientă pentru a echilibra gre
utatea vehiculului în condițiile 
atracției lunare).

Dacă parașuta ar intra ime
diat în funcțiune, ea ar imobi
liza vehiculul cosmic la dis
tanța 
Lună 
suma 
după 
prăbuși pe 
aceea, mai întîl parașuta tre
buie să lase vehiculul să cadă 
liber pînă atinge o anumită vi
teză, de exemplu 30-40 m/s. în 
acel moment, intrarea în func
țiune a parașutei reactive ar 
avea rolul să echilibreze greu
tatea vehiculului ca acesta să 
coboare pe Lună cu 
constantă (cea cîștigată 
derea liberă).

în afară de controlul 
rii lente în ultima fază 
lenizării, parașuta reactivă tre-

încît vehiculul lunar 
zero, 

pe 
frî- 
oa- 
mă- 

în

de 5 km
pînă

tot 
care

depărtare de 
cînd s-ar con- 

combustibilul, 
vehiculul s-ar 

solul lunar. De

viteza 
în că-

coborî- 
a ase-

(Agerpres)

Prima cunoștință cu eroi ce-i vor deveni prieteni

luate măsuri ca printr-o mai 
bună organizare a muncii în 
fiecare S.M.T., și aproviziona
rea lor cu piesele de schimb 
necesare, ritmul de lucru al 
reparațiilor să sporească fără 
a face nici un rabat calității.

Trei ani, 
nimănui de folos

(Urmare din pag. I) 
apucat de mind : Dă-mi trei lei 
de țigări... Și, incercind un 
zimbet de altădată, care ii dă
duse farmec: Chiar, nu mă 
mai (ii minte ?1 Figură de om 
inrăit și ginduri de om înrăit. 
De zeci de ori m-a întrebat: 
De ce pentru alfii s-au găsit 
posturi, iar pentru el — nu? 
Doar n-a vrut să rămtnă in 
București de dragul trotuoare- 
lor, ci de dragul „cercetării". 
Cercetare la sat, pe teren ? S-a 
lămurit ce înseamnă să stai a- 
colo. Chiar dacă e vorba de un 
sat bun și de oameni cumseca
de și de condiții. Practicism în
gust...

Și ce ginduri ai ? am vrut să 
știu.

„Ori totul, ori nimic. Mai
dă-mi trei lei"... mi-a răspuns.

Pină cind a căzut la pat. 
Citeva luni de spital, de sana
toriu. Cam acesta i-a fost ciști- 
gul. Colegii care il ținuseră cu 
promisiuni, l-au sfătuit, in sfîr
șit, să se ducă unde a fost re
partizat. tn sfîrșit... Dar cu ce 
drept i-au promis, atunci?! Vi
na lui este clară. A ajuns să 
și-o recunoască și el. Dat cei 
care fac „promisiuni” fără să 
gindească atent că în ele își 
află locul o acceptare a unei 
mentalități greșite ?

Așa i-au trecut trei ani lui 
V. F. I. Trei ani tn care n-a 
fost de folos nimănui» iar lui

Primire
la Consiliul de Stat

buie să asigure chiar și o ale
gere a locului de aselenizare, 
firește în anumite limite (pe 
o rază de lă cîteva zeci la cî
teva sute de metri). Aceasta 
înseamnă că parașuta reactivă 
necesită nu numai un 
rachetă, ci cîteva, dintre 
unele laterale putînd să 
ducă componente ale tracțiunii 
în sensul dorit.

în ultima analiză, lucrul pa
rașutei reactive trebuie să fie 
excepțional de fin, precis și 
bine orientat, deși ea dispune 
de repere mediocre în ceea ce 
privește controlul operației fi
nale. Pentru toate manevrele 
pe care le are de îndeplinit, 
ea are la dispoziție doar circa 
4 minute, reprezentînd inter
valul de timp necesar par
curgerii distantei de 5 km.

Aselenizarea lină a 
automate Luna-9, realizată 
succes, constituie de aceea 
performantă tehnică de 
portantă uriașă din punct 
vedere științific, tehnic și 
perspectivă.
. Există însă și o altă formulă, 
in cadrul căreia, pentru pune
rea în funcțiune a retrorache- 
tei și parașutei reactive stă la 
dispoziție un timp suficient de 
mare. Este vorba de tehnica a- 
selenizării lente în doi timpi.

In primul, trebuie ca de pe 
Pămînt să fie satelizată o sta
ne cosmică, pe o orbită lunară 
AI doilea timp îl ocupă frîna- 
rea și parașutarea reactivă.

Dacă satelizarea navei cos
mice pe orbita lunară a fost 
înfăptuită, nimic nu presează 
pentru o realizare grăbită a 
operației de aselenizare lentă 
, e poate aștepta pînă la înlă
turarea oricăror eventuale de
ficiente în legătură cu punerea 
în funcțiune a retrorachetei, 
iar dacă aceasta n-ar intra to
tuși în funcțiune, nu mai este 
pericol de catastrofă ca în ca
zul aselenizării directe.

O problemă importantă 
legătură cu funcționarea 
rașutei reactive este aceea 
orientării corecte și a asigură
rii stabiltătii (controlul poziți
ei corpului vehiculului cos
mic). Pentru aceasta sînt în 
mod special indicate ca repere 
de orientare Pămîntul și Soa
rele aflate față de Lună la o 
depărtare suficient de mare 
spre a fi precis reperate Drin 
radio și celule fotoelectrice

Indreptînd continuu două 
axe spre cele două puncte fixe 
din spațiu (una spre Pămînt, 
alta spre Soare), vehiculul cos
mic își va păstra permanent 
aceeași poziție controlată in 
spațiu, ceea ce va asigura atît 
orientarea corectă cît și o anu
mită stabilitate a 
corpului vehiculului în' jurul 
centrului său de gr 
în acest scop, vehiculul 
mic va necesita să aibă condi
ții^ optime de observare a Pă- 
mîntului și Soarelui Lucrul a- 
cesta este posibil cînd Lună se 
află la primul și ultimul pătrar.

Realizarea primei aselenizări 
lente a unei stații automate fa
bricate de industria de pe 
Terra este meritul incontesta
bil al savanților, tehnicienilor 
și muncitorilor sovietici* Ea 
confirmă că Luna este larg os
pitalieră „vizitatorilor" de pe 
alte corpuri cerești și totodată 
că ființele de pe planeta Pă- 
mint au și creat sistemele teh
nice necesare, pentru a de
barca chiar și pe un astru lip
sit complet de atmosferă, cum 
este Luna, operațiune astrona
va mult mai dificilă de 
lizat^ decît în cazul cînd 
urmări depunerea lentă 
Marte, Venus etc.

rionf. univ.
Ing. ION PASCARU 

membru in Comisia 
de Astronautică a Academiei

Luni, 7 februarie, secretarul 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Gri- 
gore Geamănu, a primit în 
audiență protocolară de ră
mas bun pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Finlandei la București, Martti 
Johannes Salomies, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
de la post.
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— cu-atît mal puțin... Dar abia 
ieșit din convalescentă, se pre
gătește de drum. A cerut o 
nouă repartizare în altă parte 
a tării, unde nu-1 știe nimeni și 
unde-ar vrea să ia totul de la 
Început. Cercetări, studii, co
municări — mai tirziu, teza de 
doctorat. Despre V. F. I. aș fi 
vrut — și aș vrea să scriu nu
mai de bine. Și poate că, in 
sfîrșit, peste cifiva ani voi 
scrie 1

Obiective
ori subiective, 

cauzele se cunosc. 
Măsurile mai puțin 

(Urmare din pag. I)
Precizînd cîteva cauze obiec

tive pentru care unii tineri 
nu-și realizează sarcinile de 
plan, adunarea a cerut în ace
lași timp acestora să răspun
dă pentru manifestările lor 
lipsite de spirit de răspundere, 
pentru abateri de la disciplina 
muncii, pentru delăsare și lip
să de efort.

In referat s-a arătat de pil
dă, că Stefan Costea datorită 
nepriceperii și neatenției a re- 
butat 126 carcase de aspirație, 
tn cuvîntul său acest tînăr n-a 
reușit să explice cum a fost 
posibil acest lucru. Un aspect 
al problemei l-a lămurit în 
schimb unul dintre invitați, 
inginerul Vasile Costache.

— Unii dintre băieți cred că 
terminînd școala au isprăvit 
cu învățătura. Este complet 
greșit. Orice profesie îți cere 
să înveți mereu. Trebuie să-ți

cunoști bine mașina, să-ți în
sușești metodele moderne de 
muncă, să lucrezi după o lo
gică anumită și nu la întîm- 
plare. Avînd in vedere aceste 
cerințe, noi am creat cursurile 
de ridicarea calificării. Dar 
Stefan Costea și alții ca el nu 
frecventează aceste cursuri. 
Este deci de datoria organiza
ției U.T.C. să atragă pe tineri 
la cursurile amintite, să-i 
tragă la răspundere atunci 
cînd le neglijează. In același 
timp în adunare uteciștii au 
solicitat și ajutorul tovărășesc, 
direct, de la om la om, pentru 
tinerii care au mai puțină ex
periență în muncă.

— Disciplina în muncă nu 
reprezintă cuvinte oarecare, 
fără înțeles — spunea în adu
nare inginerul Constantin Cîr- 
ciumărescu. Fără o disciplină 
sănătoasă echipa nu-și înde
plinește planul, la rindu-i sec
ția, apoi chiar întreaga uzină. 
In anul 1965 în sectorul II pre
lucrător s-au înregistrat sute 
de absențe nemotivate. Alături 
de alte cauze, absențele s-au 
reflectat în stagnările de pro
ducție care au existat în sec
tor. Cei mai mulți autori ai a- 
cestor absențe sînt dintre ti
nerii nou veniți. Și tot ei sînt 
aceia care pierd zeci de minute 
în discuții inutile în timpul 
lucrului.

Adunarea i-a numit pe a- 
cești tineri: Alexandru Doro
banții, Marian Mocanu, Ga
briel Beja, Oprea Nicolae și în
că mulți alții. Le-a cerut apoi 
să-și spună părerea, să expli
ce cauzele care fac ca sarcinile 
proprii să fie lăsate pe umerii 
tovarășilor lor La temperatu
ra criticii tovărășești, obrajii 
unora dintre acești tineri s-au 
roșit. Nicolae Grigorescu s-a 
ridicat să-și spună părerea 
dar a găsit cu mare greutate 
cuvintele potrivite. Și cum ar 
fi putut să fie altfel cînd to
varășii lui drămuiesc fiecare

minut atunci cînd se află la ma
șină (un minut înseamnă o 
piesă!) iar el pierde zile în
tregi ? 1 Alții în schimb — e 
drept mai puțini — n-au roșit 
ci dimpotrivă au încercat să 
respingă critica tovărășească. 
Iată de pildă, ce spunea Ale
xandru Dorobanțu care are 20 
de absente în patru luni.

— Tovarăși, eu nu pot să mă 
angajez că n-am să mai ab
sentez. Dacă se întîmplă să 
nu-mi pot respecta angaja
mentul, nu mă fac de rîs ? 1

Dar uteciștii n-au permis o 
asemenea atitudine și l-au cri
ticat din nou. mai aspru.

Atitudinea lui Dorobanțu ri
dică întrebarea : cum e posibil 
ca acești tineri să manifeste o 
așa gravă lipsă a spiritului de 
răspundere ?

— Iată ce cred eu — spunea 
șeful de echipă Marin Vasile. 
Organizația U T. C. se ocupă 
puțin de educarea în spiritul 
disciplinei muncitorești a tine
rilor noi. Ei nu au încă for
mată conștiința răspunderilor 
înalte de muncitor. Să le dam 
tot ce au nevoie. începînd cu 
sculele dar să le cerem să-și 
respecte obligațiile, arătîn- 
du-le zilnic ce răspunderi au, 
care este rolul lor în uriașul 
angrenaj care este o uzină.

O remarcă justă Ea a fost 
întregită de propunerile adu
nării. Pentru întărirea disci
plinei sînt necesare acțiuni or
ganizate : discutarea cazurilor 
în parte, raiduri acasă la ab
senți. antrenarea părinților, a- 
colo unde este cazul, la mun
ca de educare și. bineînțeles, 
chiar sanctionarea abaterilor 
grave.

...A fost o adunare plină de 
învățăminte pentru tinerii nou 
veniți în uzină, recomandabilă 
și altor organizații unde acti
vitatea în producție a absol
venților nu se află la nivelul 
sarcinilor.

• O nouă producție a stu
dioului „București' 
Victoriei sau 
— ecranizare 
cutul roman 
zar Petrescu, 
tată în premieră luni seara la 
cinematograful „Republica" 
din Capitală.

„Calea 
cheia visurilor" 

după cunos- 
al lui Ce- 
a fost prezen

• Luni la amiază, ambasa
dorul Republicii Argentina, 
Bernardo Roberto Alfredo 
Messina și ministrul Republi
cii Statelor Unite ale Brazi
liei, Jorge de Oliveira Maia, 
care au prezentat recent scri
sorile de acreditare au depus 
coroane de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

(Agerpres)

Cinematografe

TOM JONES
rulează la Patria (orele 10| 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fla
mura (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

DEPĂȘIREA — Completare
— Și acum puțină gimnastică

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Fes
tival (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15).

ȘAH LA REGE — Completare
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15| 
20,30), Gloria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Victo
ria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI san 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna 

rulează la Lucealărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20,45).

STEAUA BALETULUI — 
Completare — Cucerirea 
timpului

rulează Ia București (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;
21), Grivița (orele 10; 12|
14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

S-A 1NTIMPLAT cuCE
BABY JANE

rulează la Capitol ,-------
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21), 
Melodia (orele 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21).

CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ 
rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 — Com
pletare — Redați-ne viața), 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 18,30; 20,30 — 
completare Nomazii).

PROCESUL DE LA NtÎRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Central (orele 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45),
Flacăra (orele 9,30; 13> 
16,30; 20).

EXPRESUL PARIS-MUN- 
CHEN — Completare — O vî
nătoare neobișnuită

rulează Ia Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (orele 9,30—15 în 
continuare 17; 19; 21 —•
Completare — Cuceririle 
timpului).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval 

rulează la Union (orele 15, 
17; 19; 21).

---------- ACOLO SUS MĂ 
Completare

(orele

CIIȘJEVA
IUBEȘTE
— Știați că...

rulează
11.15;
21,15 
copii

MUNCILE
rulează Ia Giulești 
10,30; -- -
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — Completare — Soma
lia,

ta
13,45; 16,15;

Doina (orele
19,45;

— program pentru 
— ora 10).

LUI HERCULE
(orele

13,45; 16; 18,15;

republică la ecuator 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— Completare — Compozi
torul Aram Haciaturian).

FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită

rulează la Buzeștl (orele 11; 
15; 17,30; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30)'.

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează Ia Cosmos (orele 
14; 16; 18; 20).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
‘Volga (orele 9,30; 

14; 16,15; 18,45;
21.15) ,
11.45;
21.15) .

COLINA
rulează 
18,15; 20,30).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Tomis 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20.30), Floreasca 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 
20,45).

la Unirea (orele 16i

(orele 
18,15; 
(orele 
18,30;

TATAL SOLDATULUI — ci
nemascop — Completare — 
Sport nr. 6 — 1965 

rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL-
LAN — cinemascop — Com
pletare — Ajutor, mă înec!

rulează la Munca 
10,30;
20,45).

TRAGEȚI IN STANISLAS
— Completare — Cronică la 
un

14;
(orele

16,15; 18,30;

miracol
rulează la Popular (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Vi
itorul (orele 15,30; 18;
20,30 — Completare — Ar- 
hitecți, constructori, țesă
tori.

PRIMA ZI DE LIBERTATE 
— Completare — Porțile de 
Fier

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

SAȘA — Completare — A 
început cu o lupă

rulează la Colentiiia (Orele 
15,30; 17,45; 20).

ULTIMUL MILIARDAR — 
" j — Sport nr. 6/1965

(Stele
Completare

rulează la Rahova 
15; 17; 19; 21).



33 DE ANI DE LA EROICELE LUPTE MUNCITOREȘTI

DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933
Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și 

petroliști din ianuarie — februarie 1933, orga
nizate și conduse de Partidul Comunist, au lost 
precedate de o' intensă activitate politică și 
organizatorică.

In perioada anilor 1929—1933 au avut loc 
sub conducerea P.C.R. numeroase acțiuni gre
viste pentru obținerea unor revendicări econo
mice și politice, la care au participat mase 
largi de muncitori, țărani, intelectuali, funcțio
nari, mici meseriași, pensionari etc. Concen- 
trindu-și atenția spre principalele detașamente 
ale clasei muncitoare, partidul nostru a dus o 
intensă activitate în rindurile muncitorimii 
ceferiste și petroliste, organizind-o și mobili- 
zind-o la luptă împotriva aplicării măsurilor 
antimuncitorești prin care clasele exploatatoa
re urmăreau să iasă din criză pe seama celor 
ce muncesc.

Printre acțiunile mai importante care au avut 
loc în această perioadă se evidențiază nume
roasele întruniri din aprilie 1930 ale ceferiști
lor din întreaga țară, In semn de protest îm

potriva concedierii a citeva mii de muncitori; 
demonstrația din 9 septembrie 1930 a celor 
4 000 de muncitori ceferiști din București sub 
lozinca „Vrem pline și dreptate" ■, demonstrația 
din 29 ianuarie 1931 a celor peste 10 000 de 
muncitori de la Atelierele C.F R.-Grivița, avind 
înscris pe placarde revendicările lor arzătoare:

ganizați, au avut loc la Galați, Pașcani, Timi
șoara, Simeria, Dej, Cluj etc. demonstrînd ten
dința spre front unic al maselor muncitoare din 
România. Urmind indicațiile date de P.C.R., 
comuniștii, uteciștii și alte elemente revoluțio
nare s-au aflat tot timpul in mijlocul coloane
lor de demonstranți însuflețind masele în luptă.

PRELUDIUL
„Vrem pîine", „Jos curba de sacrificiu", „JOS 
cine fură munca" etc.

Importante acțiuni greviste și demonstrat*' 
la care au participat alături de ceferiștii vîrst- 
nici mii de tineri: muncitori comuniști, ute- 
ciști, din alte partide și organizații sau neor

In pregătirea luptelor din ianuarie — februa
rie 1933 un rol important l-au avut și 
alte acțiuni întreprinse de partid cum au fost : 
Conferința pe țară a muncitorilor ceferiști, pe
troliști și mineri din martie 1931, unde s-a ales 
un comitet de acțiune ; crearea de comitete de

acțiune în ateliere, depouri, gări etc. i confe
rința pe țară a feroviarilor din 20 martie 1932 
— unde s-a ales Comitetul Central de acțiune 
al muncitorilor ceferiști al cărui secretar a fost 
ales Gheorghe Gheorghiu-Dej tipărirea și di
fuzarea în mase a numeroase manifeste, bro
șuri și chemări, precum și publicarea de arti
cole in ziarele „Scinteia" (al cărui prim număr 
apare la 15 august 1931), „Lupta C.F.R", „Bu
letinul C.C. al P.C.R.", „Tînărul Leninist" etc., 
prin care partidul chema muncitorii tineri și 
vîrstnici să participe in front unic la lupta 
pentru a bara ofensiva claselor dominante îm
potriva nivelului, de trai ai maselor, împotri
va libertăților și drepturilor democratice.

Prezentăm azi citeva documente referitoare 
la activitatea de pregătire a luptelor munci
torilor ceferiști și petroliști din ianuarie — 
februarie 1933.

I ÎNDRUMAREA
I STUDIULUI
I INDIVIDUAL în pauză, la Ateneu

în fotografie: As
pect de la demonstra
ția muncitorilor cefe
riști din București îm
potriva „curbelor de 
sacrificiu" — ianuarie 
1931.

în foto-montaje am 
înmănunchiat fragmen
te din facsimilele unor 
manifeste și articole 
din presă.

în dreapta (sus) : a- 
pel al Comitetului Cen
tral de acțiune adresat 
muncitorilor și micilor 
funcționari de la 
C.F.R. Apelul chema 
„la luptă împotriva o- 
fensivei patronale con
tra nivelului de viață 
al muncitorilor".

în dreapta (jos) : alt 
manifest al Comitetu
lui Central de acțiune 
C.F.R. prin care mun
citorimea ceferistă era 
chemată la luptă pen
tru impunerea revendi
cărilor ei economice și 
politice, printre care :

împotriva scăderilor de 
salarii, împotriva con
cedierilor și pentru re
primirea celor conce- 
diați, contra amenzilor; 
pentru recunoașterea 
comitetului de fabrică, 
pentru autonomia com
pletă a Casei Muncii 
care să fie condusă nu
mai de muncitori, îm
potriva maltratării și 
pentru hrană bună în 
cămine.

în stingă (sus) t Ar
ticol publicat de ziarul 
„Lupta C.F.R." din 
septembrie 1932 și în 
care se vorbea despre 
conferința delegației ti
nerilor ceferiști din în
treaga țară, din august 
1932.

„Conferința — se a- 
răta în articol — a con
statat că tinerimea 
C.F.R.-istă ocupă 30 la 
sută din numărul lu
crătorilor de la C.F.R. 
fiind
sîngeros exploatată. 
Delegații tinerilor mun
citori au descris sufe

pătura cea mai

rințele groaznice din 
viața de ucenic, atît 
din cămine cit și din 
ateliere. Muncă fără 
leafă, bătaie, zdrențe 
în loc de haine, ali
mente stricate, mucegă
ite, închis în căminuri 
fără drept de ieșire ca 
la cazarmă. Afară de 
10—12 ore pe zi în a- 
telier, corvezi la ingi
neri, maiștri și peda
gogi, iată viața de la 
C.F.R. Tineretul mun
citor, eliberat de uceni
cie, n-are o soartă mai 
bună. Salariu de foa
mete, ore suplimentare 
neplătite, înlocuirea 
vîrstnicilor cu tineri 
plătindu-li-se salarii cu 
mult inferioare, conce
dieri, neprimirea înapoi 
după stagiul militar,, a- , 
ceasta e viața tînărului 
scăpat de ucenicie.

Conferința a consta
tat că tineretul trebuie

să lupte în front unic 
comun cu vîrstnicii 
pentru revendicările 
comune, împotriva sîn- 
geroasei exploatări,
împotriva războiului 
imperialist, pentru pîi
ne, muncă și liber
tate".

în stingă (jos) : Co
perta broșurii : Reven
dicările pentru cuceri
rea cărora celule C.F.R. 
din București a U.T.C. 
chema la luptă tinere- 
retul muncitoresc (edi
tată în 1933). în bro
șură era subliniată ne
cesitatea ca tinerii să se 
încadreze în acțiunile 
comune în cadrul fron
tului unic.

Grupaj realizat de :
ION TOACĂ 

VICTORIA 
MARINESCU
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Am pus unor secretari ai 
comitetelor U.T.C. și unor 
propagandiști din cadrul în
vățămîntului politic U.T.C. din 
orașul Ploiești întrebarea :

„CUM ÎNDRUMAȚI ȘI A- 
JUTAȚI TINERII ÎN ORGA
NIZAREA STUDIULUI LOR 
INDIVIDUAL ?“

Iată răspunsurile primite:
CONSTANTINESCU MIHAI 

— secretar al comitetului 
U.T.C. de la Uzinele „1 Mai“.

în organizația noastră U.T.C. 
își desfășoară activitatea 19 
cercuri de învățămînt politic. 
Comitetul U.T.C. s-a preocupat 
de selecționarea și instruirea 
propagandiștilor din rîndul ce
lor mai bine pregătiți tineri 
din punct de vedere profesio
nal și politic. în urma contro
lului efectuat de comitet cît și 
cu prilejul analizei învățămîn- 
tului politic făcută după ține
rea dezbaterilor la primele te
me am tras concluzia că majo
ritatea lor se ocupă cu simț de 
răspundere de îndrumarea 
studiului individual al tineri
lor. Același sprijin vine și din 
partea membrilor comitetului 
U.T.C. și birourilor organiza
ției U.T.C. care răspund fie
care de cite un grup de tineri. 
Ei se ocupă îndeaproape de 
acești tineri în a-i învăța cum 
să desprindă și să-și noteze în 
caiete ideile esențiale din te
ma studiată. Alături de a- 
ceâstă formă de ajutor, ori de 
cîte ori sîntem solicitați de ti
neri organizăm discuții cu ei, 
în cursul cărora clarificăm ri
nele probleme rămase neînțe
lese, definim noțiuni și ter
meni de specialitate etc.

ALEXANDRU NEAGU — 
propagandist la Uzinele „1 
Mai".

La începutul anului de învă
țămînt politic U.T.C. am cre
zut că odată cu trecerea Ia 
desfășurarea învățămîntului 
politic pe baza studiului in
dividual sarcinile propagan
distului vor fi mai reduse, pro
pagandistului revenindu-i doar

sarcina seminarizării temei da
te. După primele convorbiri 
avute cu tinerii 
mi-am dat seama 
discuțiilor suferă datorită fap
tului că mulți tineri nu știau 
să studieze. Le dădusem tema
tica și bibliografia pe care cei 
mai mulți o citiseră integral. 
Majoritatea tinerilor expu
neau însă doar problemele, re- 
ținînd cifre și citate, fără a le 
aprofunda, fără a găsi de mul
te ori relațiile dintre fenome
nele economice, sociale și poli
tice. De comun acord cu ei, 
ne-am întîlnit într-o după a- 
miază, pentru a le da unele 
îndrumări practice privind 
studiul individual. Le-am ară
tat că după ce vor face o pri-

din cerc 
că nivelul

Pe micul ecran

p • ANCHETA TELEVIZIUNII
rintre eforturile 
vădite mai ales 
în ultima vreme, 
la televiziune, 
pentru a ridica 
eficacitatea edu
cativă a emisiu
nilor de actuali
tăți, îmbrățișînd

cit mai larg, mai multilateral, 
problemele cotidiene, ancheta 
televizată se dovedește o mo
dalitate de prim ordin. Depă
șind limitele interviului pur 
informativ, ancheta opune 
opinii divergente în jurul a- 
celuiaș subiect, ea se poate 
transforma într-o dezbatere 
captivantă stimulînd atenția 
și gîndirea telespectatorului. 
Două asemenea emisiuni,

• CLUBUL TINEREȚII
• OLTENIA - BUCUREȘTI

transmise în săptămîna acea
sta, ’ne-au atras în mod deo
sebit atenția nu numai pentru
că au fost adresate am spune 
direct tineretului, dar și mul
țumită inventivității și carac
terului lor convingător. Ne re
ferim la Ancheta T. V. și 
Clubul tinereții.

Emanoil Valeria, autorul 
primei emisiuni, a avut ideea 
de a porni, cu aparatul de 
filmat, pe urmele unor tineri 
absolvenți de facultate care 
și-au abandonat profesia. 
Ne-a fost dat astfel să-l ur
mărim în exercițiul funcțiunii 
pe un coafor, absolvent al 
unui institut de învățămînt 
superior, pe un inginer agro
nom practicînd o muncă neca
lificată într-o fabrică de țiga
rete, pe o profesoară de geo-

grafie asistînd, ca simplă labo
rantă, pe colegul său, profe
sorul de chimie etc. Au
torii emisiunii au realizat 
adevărate secvențe de „cine
ma direct" surprinzînd cu 
ochiul necruțător al camerei 
de luat vederi reacțiile unor 
specialiști solicitînd, în au
diențe, posturi confortabile și 
ne-au preumblat apoi prin 
țară, arătîndu-ne cabinetul 
medical sigilat sau catedra su
plinită pe care aceștia le lasă 
în urma lor. Faptele citate ca 
și comentariile unor remarca
bile personalități științifice 
din țară au pus cu ascuțime 
problema responsabilității și 
pasiunii față de profesia 
aleasă.

Aceeași temă, dar dintr-un 
alt unghi de vedere și cu pro
cedee artistice diferite a fost 
abordată și în ultima întruni
re a Clubului tinereții. în ca
drul ei, dramaturgul Dorel

Dorian a imaginat un proces 
— să-i spunem „tehnico-lite- 
rar" — care a opus față în 
față pasiunea incandescentă, 
indiferenței glaciale. Un juriu 
prezidat de acad. Gr. Moisil a 
arbitrat „partida" cu obiecti
vitate și competență. Modalita
tea filmică a fost îmbinată 
ingenios cu transmisia directă 
și, curînd, în toiul schimbului 
de idei, problemele inițial teh
nice s-au transformat într-o 
aprinsă dezbatere de profun
de rezonanțe etice, cu privire 
la modul în care trebuie trăi
tă viața. Că emisiunea a avut 
un larg ecou, o dovedesc și 
aceste citeva păreri culese din 
rîndul tinerilor telespectatori 
de la Liceul Mihai Viteazu:

ROD1CA ROȘIANU: Ca 
profesoară, reușita emisiunii 
Clubul tinereții m-a bucurat 
cu atît mai mult cu cit a de
monstrat practic elevilor mei, 
probleme pe care noi le-am

cialistă — le-am explicat ti
nerilor din secție, prin exem
plul uzinei noastre ce trebuie să 
înțeleagă prin industrializa
re, mecanizare, automatizare. 
Pentru că frecvent discutăm 
despre probleme legate de pro
ductivitatea muncii, de crește
rea ei, le-am lămurit cu exem
ple din secție ce înseamnă a- 
cest lucru, care sînt factorii 
de care depinde.

Cred că metoda folosită de 
mine este utilă atît tinerilor 
cît și mie. Eu sînt informat de 
neclaritățile pe care aceștia le 
au, iar ei sînt ajutați să înțe
leagă profund lucrurile.

IONIȚA NICOLAE — pro
pagandist Ia O.C.L. Textile- 
încălțăminte.

IN RÎNDUL UNOR PROPAGANDIȘTI

Șl SECRETARI Al ORGANIZAȚIILOR

U. T. C. DIN ORAȘUL PLOIEȘTI

dezvoltare ale României so
cialiste în următorii 5 ani" co
mitetul U.T.C. a inițiat un con
curs „Cine știe, răspunde", 
care a suscitat interesul ma
jorității tinerilor.

Pe baza concluziilor pro
pagandiștilor și a analizei fă
cute învățămîntului politic de 
către comitetul U.T.C. am în
țeles că ajutorarea tinerilor în 
studierea documentelor Con
gresului trebuie să se facă di
ferențiat, după nivelul de pre
gătire al fiecăruia. Unii stu
diază și înțeleg lucrurile mai 
ușor, alții întîmpină greutăți. 
Ne-am orientat, așadar, spre 
acordarea de ajutor în mod 
individual, în primul rînd, iar 
apoi prin forme care să vină 
în sprijinul clarificării proble
melor pe care mai mulți tineri 
le ridică. La acest ajutor își a- 
duc deopotrivă contribuția 
propagandiștii, membrii comi
tetului U.T.C.

RÎMNICEANU !
— propagandist 
„1 Mai“.

Dacă în cercul 
conduc tinerii au

Noi 

bogății 

in 
Muzeul 

de

Artă
la

mă lectură a textului, la ur
mătoarea să extragă ideile e- 
sențiale pe care să le treacă 
în caiete. Renunțînd la trans
crierea pur și simplu a unor 
fragmente din materiale — no
tițele fiind rodul efortului 
propriu de înțelegere și însu
șire a materialului dat de că
tre fiecare tînăr, în convorbi
rile următoare s-a observat o 
dezbatere mai vie, mai apro
fundată a problemelor.

COSTACHE DARIE — pro
pagandist la Uzina mecanică 
Teleajen.

Ajutorul pe care îl acord ti
nerilor în intervalul dintre se- 
minarii este un ajutor con
cret, dacă vreți — consultații 
la fața locului, în secția în ca
re ei lucrează. Cind am discu
tat dispre industrializarea so-

Pe scena „dialogului" — dansatorii

Experiența pe care am do- 
bîndit-o ca propagandist m-a 
făcut să înțeleg că întotdeauna 
cînd vrei să-ți însușești te
meinice cunoștințe, trebuie să 
studiezi asiduu. Nu toți tinerii 
știu ce înseamnă a studia. 
Pentru aceasta a trebuit să 
recurg... Ia pedagogie. Am cre
zut de cuviință că este mai bi
ne să fac acest lucru înainte 
de a constata deficiențe în stu
diu; de aceea înainte de a 
purta discuții la prima temă 
i-am invitat pe tinerii din cerc 
la o consultație metodică la 
care le-am vorbit despre mo
dul în care trebuie să studiem 
documentele Congresului pen
tru a ne însuși cît mai bine 
conținutul lor. N-am rezolvat 
cu aceasta problema ajutorării 
lor, pentru că la primul semi
nar am întîlnit situții în care 
tinerii învățaseră pe de rost 
Citate, nefiind însă în stare să 
dezvolte liber, cu propriile lor 
cuvinte, ideile principale. Fap
tul acesta m-a determinat să 
caut și o altă formă de a-i 
sprijini, mai eficientă. Am gă
sit că cea mai potrivită este 
consultația. Cînd acord o con
sultație am în vedere ca prin 
ea să răspund cerințelor ma
jorității tinerilor. Prin consul
tația pe tema „Obiective ener
getice pe teritoriul patriei 
noastre", la care am folosit și 
o hartă a sistemului energetic 
național, am reușit să le lă
muresc tinerilor ce înseamnă 
dezvoltarea bazei energetice, 
electrificarea țării, ce rol au 
aces’tea pentru dezvoltarea 
întregii economii naționale.

PADUROIU GHEORGHE — 
secretar al comitetului U.T.C. 
de Ia Rafinăria Teleajen.

La învățămîntul politic 
U.T.C. din întreprinderea 
noastră participă peste 300 de 
tineri. înainte de discutarea în 
cercuri a temei „Direcțiile de

Foto; N. SCARLET ------------
putut aborda numai teoretic, 
la ora de dirigenție. Sînt con
vinsă că această emisiune i-a 
interesat nu numai pe tinerii 
cercetători și pe studenți, ci 
i-a ajutat mai cu seamă pe 
elevi în a-și contura idealu
rile, în a reflecta mai adine 
în alegerea viitoarei lor pro
fesiuni. Inventivă și consis
tentă — iată cum poate fi ca
racterizată pe scurt ultima 
reuniune a Clubului tinereții.

MARIA POPESCU — ele
vă : Tinerețea spirituală a 
academicianului Moisil, entu
ziasmul sincer al intervenții
lor sale, dragostea intensă 
pentru muncă pe care o măr
turisea a făcut din însuși pre
ședintele juriului, pledoaria 
cea mai convingătoare in fa
voarea pasiunii.

MARIANA ȘIȘU elevă : A- 
flîndu-mă aproape de admite
rea în facultate, cel mai mult 
m-a interesat firește problema 
alegerii viitoarei profesii. Căl
dura cu care o studentă la 
chimie a vorbit despre spe
cialitatea ei, mi-a întărit mie 
personal convingerea în dru
mul pe care mi l-am ales. Ar 
fi foarte bine dacă televiziu
nea ar putea continua în emi
siuni adresate poate special 
elevilor, să ne prezinte în ace
lași mod, alte profesiuni, pen
tru că tocmai asemenea con
fruntări cu realitatea ne-ar 
ajuta să ne determinăm voca

ția cu mai multă preciziune. 
Și încă ceva : după mai bine 
de o oră de dezbatere, pe mi
cul ecran a urmat imediat 
„Montserrat". Cred că în ar
monizarea programului ar: fi 
fost necesar un moment de 
destindere.

Se cuvine ca la capătul a- 
cestor însemnări despre citeva 
dintre succesele televiziunii, să 
consemnăm și ultimul Dialog 
la distanță, probabil cea mai 
reușită dintre emisiunile de a- 
cest tip de pînă acum. Intere
sul fără precedent stîrnit de 
competiția care a opus regiu
nii Oltenia, regiunea Bucu
rești, a fost justificat de nive
lul deosebit de înalt la care 
s-au prezentat ambele echipe. 
A fost o întrecere pe cît de 
spectaculoasă pe atît de fruc
tuoasă, care a scos la iveală 
talente remarcabile de toate 
vîrstele despre care sîntem si
guri că vom mai auzi. Folclo
rul, nestinsă avuție a pămân
tului nostru, a răsunat cu e 
gală forță atît de pe estrade 
Sălii Palatului cît și de pe see 
na Operei. Reprezentanții Cra- 
iovei au dominat totuși, pe 
drept, cea mai mare parte a 
concursului, datorită unei se
lecții diferențiat mai bune (de
și abuzul de note maxime din 
partea juriului n-a lăsat posi
bilitatea unei diferențieri); și 
dacă n-ar fi ratat atît de ne
așteptat proba solistului mas

culin de muzică ușoară, craio- 
venii ar fi meritat în exclusi
vitate laurii întâietății oferiți 
de O.N.T. Carpați. Reacția ju
riului a fost în cazul dat cît se 
poate de justă și acel 7 oferit 
oltenilor n-avea pentru ce să 
fie renegat, cu atît mai mult 
printr-un punct scăzut în mod 
nedrept unei suite coregrafice 
care merita nota maximă. In 
definitiv, și în concursul pre
cedent, o diferență de un punct 
între două reprezentative re
gionale, fusese socotită incon- 
cludentă, ambele echipe fiind 
răsplătite cu premiul. Formu
la putea fi repetată și acum, 
fără remușcări tardive și ti
morare. Dar acestea sînt de 
fapt detalii secundare ale or
ganizării în vreme ce princi
palul au fost concurența, în 
această din urmă întîlnire cu 
adevărat la înălțime. Lor li se 
cuvin pe drept cele mai cal
de felicitări, împreună cu ex
cursia făgăduită. Și dacă acor
dăm întrecerii dintre regiunile 
Oltenia—București nota 10, nu 
înseamnă că nu luăm in con
siderație posibilitatea ca întîl- 
nirea viitoare să fie și mai 
reușită.

T. CARANFIL

pe care il 
o pregătire 

diferită aceasta nu înseamnă 
că discuțiile trebuie să se 
poarte la nivelul celor cu cele 
mai puține cunoștințe. îr 
cursul convorbirilor am obser
vat că unele probleme erau 
tratate la suprafață. Cînd arr 
căutat motivul, am văzut că 
acei tineri care nu aprofundam 
ideile, sau le lăsau la jumăta
te —- nu cunoșteau termeni e- 
conomici, politici, filozofici 
Aici deci trebuia să-i ajut. îr 
primele zile după ce le indi
cam tema și bibliografia, tine
rii citeau, își extrăgeau ideile 
le notau în caiete — iar sepa
rat pe cele care nu le erat 
clare. înainte de seminar mă 
solicitau să le dau lămuriri 
M-am străduit ca ele să nu fit 
numai definiții — ci și expli
cații mai largi, de conținut.

La dezbaterea temei, une
ori tinerii erau tentați să-m 
vorbească așa cum le explica
sem eu. I-am făcut să înțelea
gă un lucru important : că a-ț 
însuși un material înseamnă 
să-i cunoști bine conținutul, se 
poți vorbi cu propriile tah 
cuvinte, bine argumentat ș 
documentat.

M-am referit doar la ur 
aspect al problemei. Ajutora
rea tinerilor în studierea do
cumentelor Congresului al IX- 
lea al P.C.R. trebuie, desigur 
Căcută prin forme variate.

★

Luate în parte, fiecare dir 
aceste răspunsuri la întrebare; 
adresată, reflectă o expe
riență interesantă. Ceea c( 
se desprinde ca o concluzie ge
nerală este necesitatea unei în
drumări permanente a tineri
lor în studiul individual, a u- 
nei îndrumări diferențiate ir 
funcție de problemele pe car; 
le ridică însușirea temeinică ? 
fiecărei teme, în fiecare cerc 

către toți tinerii.

DAN RADU POPESCU

Apropiata campanie agricola 
de primăvară este pregătită cu 
multă atenție. La Uzina de re
parații din Roșiorii de Vede se 
acordă multă atenție calității 
lucrărilor executate aici. In Io- 
togiaiie : controlorul tehnic de 
calitate Udrea Gheorghe veri
fică rectificarea arborilor motor.

In cursul anului care a trecut, 
Muzeul de Artă a achiziționat un 
număr important de lucrări și o- 
biecte de artă, multe dintre ele de 
o deosebită valoare istorică și ar
tistică. Secția de artă românească 
veche a intrat în posesia unor in
teresante manuscrise de texte reli
gioase dintre care relevăm pe cel 
bizantin din veacul al XIV-lea, co
piat pe pergament, cu miniaturi și 
vignete de o mare valoare artistică 
și cel moldovenesc datînd de la 
siliși tul secolului al XV Idea,.qleț 
cărui particularități de Hmbă-și dă 
rezolvare plastică a miniaturilor 
(în spirit renascentist), atesta legă
turi culturale strînse cu Polonia. 
Noile icoane achiziționate, de către 
aceeași secție, sînt datate între se
colele al XV 1-lea și dl XVIII-lea, și 
sînt deosebit de valoroase sub as- 
pect documentaristic și artistic. 
Dintre ele remarcăm o icoană care 
înfățișează un episod din yiuța sf. 
Ioan cel Nou (sfînt local din Su
ceava a cărui viață a fost povestită 
de Grigore Țamblac), reprezentati
vă prin stil și informație istorică și 
o icoană transilvăneană (sec. al 
XVIII-lea) ale cărei detalii de com
poziție, simbolică și cromatică, in
dică existența unei școli de pictură 
religioasă, transmisă apoi unor 
cercuri de meșteri locali. S-ar mai 
impune de amintit broderia biseri 
ceașcă (epitrahil) din vremea lui 
Matei Basarab (datată c. 1620— 
1630) și ceramica de Turnu-Severin, 
Tîrgoviște din perioada îndepărta
tă a secolelor al Xlll-lea și al 
XIV-lea.

Galeria de artă universală ne-a 
oferit și ea citeva surprize plăcute. 
Secția de artă decorativă a reușit 
să colecționeze o pendulă a cunos
cutului ebenist francez Ăndrâ 
Charles Boulle (1642—1732) creator, 
de mobilier mic într-un stil carac
teristic (ornamentică vegetală, rea
lizată din sculpturi în bronz sau 
lamele de alamă aplicate pe un 
lemn prețios), care-i poartă humele 
și diverse piese de ceramică dintre 
care cele mai interesante sînt : 
clopotul de faianță, datat 1702, 
piodus de celebrele manufacturi 
din Delft (Olanda) și două vase 
de faianță italiene (Un vas de far
macie cu decor policrom din seco
lul al XVII 1-lea și un vas de flori 
cu decor floral in relief din sec. al 
XVII-lea). Secția de pictură 
s-a îmbogățit și ea cu cîte- 
va lucrări din care cităm: sce
na de gen a pictorului olandez 
Hendrik Sorgh (sec. al XVll-lea) 
din Rotterdam, elev al lui Da
niel Teniers, o compoziție a picto- 
îului contemporan sovietic Martiros 
Sergheevici Sarian (,, Colhoznice 
din Turkmenia") și pînza pictorului 
contemporan sîrb Marii Pregelj in
titulată '„împușcatul- (evocatoare a 
unui episod tragic din războiul de 
rezistență).

Desigur că achizițiile cele mai 
numeroase și importante, în același 
timp, sînt ale Galeriei de artă ro
mânească modernă și contemporană 
(c. 80 de lucrări). O apreciere- deo
sebită merită eforturile acestui.,co-- 
lecliv care a reușit să reunească, 
în imensa colecție a Muzeului de 
Artă, noi lucrări, multe 'reprezintă-, 
tive, ale unor artiști plastici ro
mâni ca : Gh. Tattarescu, Ft. Șirato, 
Vasile Popescu, N. Dărăscu (căruia, 
în cursul acestui an i se va Orga
niza o expoziție retrospectivă), Șt. 
Luchian (care figurează în calenda
rul U.N.E.S.C.O. cu ocazia împlini-. 
rii a 50 de ani de la moarte-, că
ruia i se va organiza, de asemenea, 
o expoziție retrospectivă), 1. Țuâu- 
lescu ș.a.

Multe din lucrările amintite, vor 
fi expuse în Muzeul de Artă, vor 
figura în expozițiile tematice din 
planul acestei instituții ori pot fi 
consultate de către specialiști chiar 
în depozite.

în ceea ce privește depozitele o 
mențiune specială se poate acordă 
modului științific, modern în care 
sînt păstrate operele de artă. Pa-- 
nourile glisante acordate diverșilor 
pictori, transformă locul de depozi
tare intr-o adevărată „bibliotecă 
plastică", în care cercetătorul poa
te studia optim creația diverșilor 
artiști plastici români sau străini.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU
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BELGIA. In localitățile pro
vinciei Limbourg, ca și în în
treaga tară continuă demon
strațiile de solidaritate cu 
minerii greviști. Sute de stu- 
denți de la Universitatea din 
Louvaine au participat la o 
demonstrație pe străzile ora
șului. In fotografie: inter
venția politiei pentru îm- 
prăștierea demonstranților.

La sfîrșitul lunii ianuarie 
presa occidentală, reierindu- 
se la Belgia, pronostica ivirea 
unor greutăți în stare să tul
bure întreaga situație din 
țară. Așa, de pildă, LE MONDE, 
era de părere că începînd de 
la anul nou dificultățile belgi
ene au devenit tot mai neliniș
titoare, iar nemulțumirile au 
crescut pretutindeni, atît în 
cercurile muncitorești, cît și în 
cercul liber profesioniștilor. 
Totodată ziarul semnala o 
nouă reactivare a conflictului 
lingvistic. Observatorii preve
deau pentru Belgia un an difi
cil, marcat de regres economic 
și „dezbinare1. Aprecieri pesi
miste își făceau loc și în ra
poartele oficiale asupra pers
pectivelor economice ale Bel
giei.

După cum s-a mai anunțat, pro
gramul de explorare a Lunii prin 
intermediul stației Luna-9 s-a în
cheiat cu succes. Totodată, agenția 
TASS transmite că avîndu-se în 
vedere faptul că sursele de la bor
dul stației mai aveau o rezervă de 
energie electrică suplimentară față 
de cea calculată inițial, la 6 februa
rie, ora 23,37, ora Moscovei, s-a 
efectuat o legătură suplimentară cu 
stația Luna-9. în cadrul acestei le
gături s-au obținut repetarea unor 
imagini de televiziune și unele date 
telemetrice care caracterizează func
ționarea sistemelor și regimul de 
temperatură de la bordul stației. în 
cadrul acestei legături a fost utili
zată întreaga rezervă de energie 
electrică a surselor de la bordul 
stației, astfel că legătura prin radio 
cu aceasta încetează.

în total, cu stația Luna-9 s-au 
realizat șapte legături prin radio, 
cu o durată totală de 8 ore șl 5 mi
nute. Imaginile inedite obținute de 
pe suprafața Lunii cu ajutorul tele
viziunii se află în studiu. Rezulta
tele cercetărilor vor fi date publi
cității.

Să înceteze agresiunea

în Vietnam!

Ne unim glasul

cu toți oamenii
iubitori de pace

Poporal vietnamez are

de a-și hotărî singur

S.U.A.

soarta

LONDRA 7 — 
mișii speciali Agerpres :

Delegația guvernamentală 
română, condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri a vizitat luni dimineața 
fabrica „Massey-Ferguson" 
cunoscută pe plan mondial 
pentru volumul, calitatea pro
ducției sale de tractoare și 
mașini agricole. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de lordul 
primar al orașului Coventry, 
W. Parfitt și de Lesley Char
les Glass, ambasadorul Marii 
Britanii la București. După ce 
i-a salutat pe oaspeți, directo
rul general al întreprinderii, 
Gilbert Hunt, i-a condus prin 
cele trei mari hale, în care se 
desfășoară procesul de pro
ducție. Directorul general, îm
preună cu alți membri ai con
ducerii — ingineri și specia-

a dat explicații asupra 
organizării producției. La sfîr- 
șitul vizitei a avut loc o întîl- 
nire cu principalii ingineri și 
specialiști ai întreprinderii, în 
cursul căreia Alexandru Bîr
lădeanu s-a interesat de unele 
aspecte ale pregătirii și cali
ficării profesionale, de meto
dele de îmbunătățire a proce
sului de producție și de per
fecționarea tipurilor de ma
șini produse. După aceea de
legația guvernamentală ro
mână s-a îndreptat spre Ston- 
leigh, unde funcționează școa
la de agricultură a firmei 
Massey-Ferguson. La școală, 
ca și la poarta principală a 
întreprinderii flutura drapelul 
tricolor al Republicii Socia
liste România. S. W. Beith, 
directorul departamentului 
pentru export al firmei, i-a 
întâmpinat pe oaspeți și i-a 
însoțit prin sălile de cursuri 
și de lectură, prin ateliere.

După încheierea vizitei, 
conducerea întreprinderii a 
oferit la Coventry un prînz în 
cinstea oaspeților români. în 
cursul după-amiezii, delegația 
guvernamentală română s-a 
înapoiat la Londra.

Dr. Gerard Kuiper, șeful 
riențelor programului spațial 
rican „Ranger", a declarat că 
grafiile luate de stația automată 
sovietică „Luna-9" demonstrează că 
suprafața Lunii nu este acoperită 
cu un strat gros de pulbere, cum 
își imaginau unii, ci un fel de lavă, 
diferită de aceea provenită de la 
vulcanii tereștri. Această lavă, a 
precizat el, este presărată cu un soi 
de stalagmite ascuțite, de felul ace
lora formate de gheața aflată în 
bătaia vîntului pe suprafața unui 
lac la o temperatură foarte scăzută. 
El a adăugat că asperitățile solului 
lunar ar putea să străpungă costu
mele spațiale de tipul folosit în 
prezent de cosmonauți și este nece
sar de aceea să fie puse la punct 
altfel de costume, precum și încăl
țăminte după modelul rachetelor 
utilizate de eschimoși pentru a se 
deplasa pe zăpadă. Savantul ame
rican a indicat că aceste detalii co
respund previziunilor deduse pe 
baza fotografiilor Lunii luate și de 
navele cosmice americane „Ranger".

oale aceste prevederi s-au împli
nit întocmai la puțin timp după 
ce au fost făcute. Hotărirea gu
vernului de a închide unele mine 
din bazinul Limbourg, considerate 
ca „nerenlabile", a declanșat valul 
de greve care continuă cu inten
sitate. In semn de solidaritate cu 
minerii au fost organizate nume

roase demonstrații ale muncitorilor, funcționa
rilor și studenților. In ceea ce privește pe liber 
profesioniști — și e vorba în special de medici 
— aceștia au redeschis vechiul conflict refe
ritor la sporirea onorariilor. După cum se știe, 
actuala coaliție guvernamentală formată din 
social-creștini și socialiști s-a împărțit în două 
tabere. Social-creștinii se pronunță pentru tra
tative cu reprezentanții medicilor. în vederea 
stabilirii cuantumului sporirii onorariilor (me
dicii cer sporirea cu 25 la sută) în timp ce so
cialiștii cer aplicarea art. 52 al „Legii unice" 
din 1961, articol care prevede că sporirea 
onorariilor medicilor o hotărăsc autoritățile.

Ambele evenimente — valul grevist și reven
dicările medicilor — au dus, după cum este cu
noscut, la prezentarea demisiei cabinetului 
condus de Pierre Harmel. Deși demisia nu a 
fost acceptată, pentru moment, de rege, 
însuși faptul prezentării ei constituie pentru 
muncitorii greviști un rezultat important al 
luptei lor revendicative. Respingerea demisiei 
nu este însă definitivă : guvernul a obținut 
doar un răgaz în care va încerca să găsească 
o soluție acceptabilă tuturor părților și menită 
să evite agravarea crizei politice pînă la punc
tul în care alegeri parlamentare anticipate ar 
deveni inevitabile.

Conducerea partidului socialist, care 
iuză să dea curs cererii medicilor, urmează 
să se întrunească pentru a hotărî asupra po
ziției pe care o va adopta în noua fază a crizei. 
De hotărirea lor depinde în bună măsură efica
citatea răgazului obținut. !n tot cazul, observa
torii apreciază că acest răgaz va fi foarte scurt.

• PREȘEDINTELE Statelor Unite ale Braziliei, 
Humberto de Alencar Castello Branco, a primit pe 
Gheorghe Ploeșteanu, trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Brazilia, în legătură cu plecarea sa definitivă 
din această (ară. Convorbirea cu președintele Bra
ziliei s-a desfășurat lirtr-o atmosferă cordială.

® CORESPONDENTUL Agerpres, H. Liman, tran
smite : Duminică a sosit la Geneva o delegație a 
R.D. Germane condusă de Georg Stibi, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe. Ea urmează să în- 
mîneze delegațiilor participante la lucrările Co
mitetului celor 18 pentru dezarmare un memoriu 
cu privire Ia poziția guvernului R.D.G. față de 
problemele dezarmării.

La 7 februarie, S. K. Țarapkin, copreședintele Co
mitetului celor 18 state pentru dezarmare, a primit 
delegația care i-a înmînat memoriul.

® ÎN CURSUL ultimelor 24 de ore, activitatea 
Etnei a continuat să se intensifice. Din craterul 
care erupe s-a lansat materie incandescentă pînă 
la înălțimea de 400 de metri, iar șuvoiul de lavă, 
din ce în ce mai mare, continuă să coboare spre 
Valea del Leone. O dată cu intensificarea activi
tății vulcanului, s-au înregistrat și două 
mure în regiunea Catania.
• In evoluția crizei de guvern din Italia 

venit un element nou. Sîmbătă seara, după 
ședințele Saragat a încheiat consultările cu dife
riți factori politici de răspundere, l-a primit pe 
Aldo Moro. Fostul premier a confirmat hotărirea 
sa de a renunța la formarea noului cabinet. In 
fata acestei situații, șeful statului urmează să în
ceapă cea de a treia etapă a consultărilor miercuri 
pentru a permite ca în acest interval să se reu
nească grupările parlamentare ale diferitelor par
tide.

Luni a avut loc prima în
trevedere dintre cancelarul 
vest-german, Ludwig Erhard, 
care se află într-o vizită ofi
cială la Paris, și președintele 
Franței, de Gaulle. Convorbi
rea confidențială a celor doi 
șefi de state, care a durat 
două ore, s-a axat pe unele 
probleme politice ale Europei 
occidentale. La sfîrșitul între
vederii, purtătorul de cuvînt 
al delegației vest-germane a 
ținut să precizeze că „există 
impresia că se va putea da un 
nou impuls colaborării politi
ce între țările (vest)-europe- 
ne“. După cum menționează 
însă agenția France Presse, 
„pentru moment ar putea fi 
hazardată ideea unei „relan
sări" a negocierilor pentru 
constituirea unei comunități 
politice europene, pe lîngă co
munitatea economică".

în același timp, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., 
Gerhard Schroeder, și minis
trul de externe francez, Cou- 
ve de Murville, au trecut în 
revistă situația din Vietnam 
și problema dezarmării.

Alegeri 
în Liechtenstein
în minusculul stat 

vest-european Liech
tenstein s-au desfă
șurat sîmbătă și du
minică alegeri gene
rale pentru desem
narea noului parla
ment rormat din 15 
membri. După cum 
informează agenția 
United Press Inter
national. la alegeri 
au participat 95,3 la 
sută din cei aproape 
4 000 de înscriși pe 
listele electorale. Re
zultatele sînt urmă
toarele : 1 790 voturi 
pentru Partidul pro
gresist (partid de gu- 
ver^ămînt), 1 580 pen
tru Uniunea patrio
tică și 342 pentru 
Partidul social-creș- 
tin. Locurile în par

lament au fost re
partizate în felul ur
mător : 8 pentru par
tidul progresist și 7 
pentru Uniunea pa
triotică. Partidul pro
gresist a cîștigat un 
loc în parlament fa
ță de alegerile tre
cute. în schimb, par
tidul social-creștin a 
pierdut și singurul 
loc pe care îl deți
nuse pînă la această 
dată în parlament. 
Mandatul noului par
lament este valabil 
pentru o perioadă de 
cinci ani. Agenția a- 
mintește că platfor
ma politică a princi
palelor două partide 
din Liechtenstein di
feră foarte puțin.

încercînd să inducă în 
eroare opinia publică mon
dială, administrația Johnson 
s-a străduit în ultimele săp
tămâni să „convingă" țările 
lumii, prin mesagerii așa-nu- 
mitei, misiuni de pace", că 
dorește să pună capăt războ
iului din Vietnam. Dar fap
tele au dovedit tocmai con
trariul.

De curînd trupele ameri
cane și-au reînceput atacurile 
asupra satelor și orașelor, a 
școlilor și spitalelor din R. D. 
Vietnam, semănînd moarte pe 
un pămînt pașnic și liber.

Reluarea bombardamente
lor pe teritoriul Republicii 
Democrate Vietnam a indig
nat profund pe toți oamenii 
iubitori de pace din lumea 
întreagă, acest act fiind în- 
tîmpinat cu proteste energi
ce pe toate meridianele glo
bului. Noi, otelarii Hunedoa
rei, alături de ceilalți oameni 
ai muncii din Republica 
cialistă România, sîntem re
voltați de noile acțiuni 
cercurilor militariste 
cane împotriva poporului vi
etnamez. Ne exprimăm ade
ziunea totală la Declarația 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste 
România, în legătură cu re
luarea atacurilor aeriene ale 
S.U.A. împotriva R. D. 
nam și 
diată a 
nam.

Zilnic presa și radioul au 
transmis știri despre intensi
ficarea acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, despre 
trimiterea de noi contingente 
de soldați care să lupte îm
potriva poporului vietnamez. 
Aceste știri ne-au umplut ini
mile de neliniște și indignare. 
Am trecut prin ororile răz
boaielor, le cunoaștem și de 
aceea le urîm din toată fiin
ța noastră. Iată însă că și în 
prezent, trupe intervenționis- 
te seamănă moarte pe un pă- 
mînt pe care n-au ce căuta. 
Pe lingă fărădelegile săvîrșite 
în Vietnamul de sud, trupele 
americane întreprind atacuri 
asupra unui stat socialist. 
Zilele trecute avioane ameri
cane au trecut din nou grani
țele R. D. Vietnam, încâlcind 
în mod grosolan acordurile

de la Geneva din 1954 și 
cele mai elementare norme 
ale dreptului internațional. 
Împotriva acestor acte de a- 
gresiune, care înăspresc at
mosfera internațională și 
constituie un pericol pentru 
pacea lumii, membrii coo
peratori din comuna. Lenau
heim își unesc glasul cu al 
întregului popor român. Ce
rem încetarea atacurilor îm
potriva R. D. Vietnam, retra
gerea trupelor intervențio- 
niste din Vietnamul de sud, 
astfel ca eroicul popor viet
namez să-și poată hotărî sin
gur soarta.

VIOREL UIBARU
Erou al Muncii Socialiste 
președintele cooperativei 
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Declarația Frontului Patriei
din Vietnam

După cum anunță agenția 
V.N.A., Prezidiul C.C. al 
Frontului Patriei din Viet
nam a dat publicității o de
clarație în legătură cu relua
rea bombardamentelor asu
pra teritoriului R. D. Vietnam 
și cu prezentarea problemei 
vietnameze la Consiliul de 
Securitate. „Prezidiul Comi-

’V

<■

Grafic reprezentînd creșterea numărului de recrutări efectuate in S.U.A. in anul 1965, în 
York Herald Tribune").urma intensificării „escaladării" în Vietnam, (din „New

New Delhi: Adunare
solemnă consacrată

■:

i 
his*

tetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, apro- 
bînd și sprijinind declarația 
din 1 februarie 1966 a Minis
terului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, condamnă 
energic în fața opinei publice 
mondiale actele barbare de 
război și procedeele înșelă
toare folosite de imperialiștii 
americani", se spune în decla
rație. Referindu-se la scrisoa
rea adresată la 24 ianuarie de 
președintele Ho Și Min unor 
șefi de state, în declarație se 
spune că aceasta reprezintă 
expresia atitudinii hotărîte și 
a aspirațiilor legitime 
porului vietnamez.

„Dacă imperialiștii 
câni vor continua să
războiul de agresiune 
Vietnamul de sud și să inten
sifice raidurile de distrugere 
împotriva Vietnamului 
nord, poporul vietnamez 
hotărît să lupte pînă la 
frîngerea lor în vederea 
berării Vietnamului 
apărării nordului 
rii pe cale pașnică 
pentru a contribui 
apărarea păcii în 
in Asia de sud-est
treaga lume", se spune în în
cheiere.

ale po-

ameri- 
extindă 

din

de 
este 
în- 
eli-

de sud, 
și unifică- 

a patriei, 
astfel la 
Indochina, 

și în în-

aniversării
P. C. din India

c
Președintele 

oferit apoi un 
rea delegației 
Din toasturile 
doi șefi de 
iveală încă 
țele lor de 
ma unității 
occidentale,
hard a arătat, spre exemplu, 
că nașterea unei Europe (oc
cidentale) „nu trebuie să ducă 
la o izolare". Erhard a reafir
mat în acest fel concepțiile 
Bonn-ului care preconizează 
o „Europă unită în cadrul 
atlantic".

Referindu-se la convorbi
rile franco-vest-germane, pre
sa franceză subliniază, îndeo
sebi, divergențele existente 
între cele două țări. „La Na
tion" menționează că „diver
gențele franco-vest-germane 
sînt binecunoscute atît în 
legătură cu integrarea atlan
tică cît și în problema Viet
namului", „Combat" adaugă 
că „Franța nu dorește crea
rea unui organism care să dea 
Bonn-ului dreptul de a avea 
acces la arma nucleară".

La New Delhi a avut loc 
adunarea solemnă a orga
nizației orășenești de par
tid din Delhi, consacrată 
celei de-a 40-a aniversări 
a Partidului Comunist din 
India. Au participat mem
bri ai partidului comunist, 
reprezentanți ai organiza
țiilor obștești și presei 
progresiste. La adunare 
s-a dat citire telegramelor 
de salut trimise Consiliu
lui național al P.C. din In
dia, cu prilejul aniversării, 
de Partidul Comunist Ro
mân și de 
muniste și

Adunări 
consacrate
aniversări a Partidului Co
munist din India au avut 
loc și în alte orașe ale 
țării.

alte partide co- 
muncitorești.

și mitinguri 
celei de-a 40-a

ălătoria surpriză a președintelui Johnson la Honolulu 
unde va prezida o mare întrunire diplomatico-mili- 
tară, a ocupat de pe acum în presa americană pri
mul loc, lăsînd oarecum pe planul doi violența cri
ticilor la adresa politicii Administrației în Vietnam. 
Se pare de altminteri că acesta a fost unul din sco
purile urmărite. Corespondenții americani susțin că 
plecarea inopinată a președintelui Johnson în insu
lele Hawai a încercat „de a abate atenția opiniei

publice de la audierile organizate de Comisia senatorială pentru 
afacerile externe" (U.P.I.) După cum se știe, aceste audieri au 
prilejuit și prilejuiesc declarații profund ostile politicii agresive 
duse de Statele Unite împotriva poporului vietnamez.

întrebarea care revine cel mai des în comentariile din ultimele 
zile este : care este scopul real al deplasării unei echipe atît de 
puternice formată din diplomați și militari în insulele Hawai ?

Observatorii sînt de părere că în general diplomația americană 
caută să recurgă la „gesturi spectaculoase". Eșecul faimoasei 
„ofensive de pace" a Washingtonului, înfrângerea suferită practic 
în Consiliul de Securitate, paralel cu reluarea bombardamente
lor împotriva R. D. Vietnam și intensificarea acțiunilor militare 
în Vietnamul de sud a determinat recurgerea la noi manevre. 
Călătoria în Hawai are drept scop, după cît se pare, să evite un 
răspuns la cererea tot mai energică a opiniei publice — atît ame
ricană cît și mondială —- privind renunțarea la cursul agresiv și 
reconsiderarea ansamblului politicii americane în această regiune. 
„Revizuirea politicii noastre în Vietnam — scria zilele acestea 
în NEW YORK HERALD TRIBUNE Walter Lippman — revi
zuirea strategiei 
noastre, a sco
purilor și pla
nurilor noastre 
politice, consti
tuie condiția in-

R. P. POLONA. In sala de lectură o Universității populare Klenica — Zeliona Gara

0 „lecție concretă"

T
rei studenți din Kenya care în
vață la Frankfurt pe Main au 
hotărît să facă o călătorie turis
tică prin Germania occidentală. 
Cînd cei trei tineri au intrat în
tr-o seară în unul din barurile 
orașului Bamberg, au fost întîm- 
pinați cu huiduieli : „Afară cu 
negrii.!“ Ridicîndu-se de la me

sele lor, mai mulți militari din garnizoana 
americană s-au năpustit asupra tinerilor 
africani, i-au maltratat și i-au aruncat în 
stradă. Kenyenii au fost bătuți în așa hal, 
îneît doi din ei au trebuit să fie internați la 
spital.

La început, comandamentul american n-a 
acordat nici o atenție acestei manifestări hu
liganice a subalternilor săi. A ieșit însă la 
iveală un amănunt extrem de neplăcut : 
una din victime s-a dovedit a fi fiul președin
telui Asociației de prietenie kenyano-ameri- 
cane. Atunci ambasadorul S.U.A. la Bonn și 
comandantul diviziei a 3-a americane de in
fanterie, generalul Norris, au trimis studenți
lor maltratați scrisori de scuze.

Este însă îndoielnic că lecția concretă des
pre „bunăvoința prietenilor americani" pe 
care au primit-o tinerii kenyeni în barul din 
Bamberg, va deveni mai puțin dureroasă în 
urma scuzelor primite.

dispensabilă a 
unei țări cu a- 
devărat unite și 
a unui eventual 
armistițiu in a- 
fară. Gesturile, 
propaganda, re
lațiile publice 
și bombardamente, 
da rezultate. Fără 
stre de război așa cum au fost ele declarate de secretarul de stat, 
a strategiei noastre militare, așa cum a fost ea aprobată de mi
nistrul McNamara, președintele va constata că se află pe un drum 
care se termină printr-un impas".

Prezența la Honolulu a unor importante personalități din ierar
hia militară a Statelor Unite sugerează numeroșilor observatori 
politici iminența adoptării unor noi hotărîri militare.

tot mai multe bombardamente, nu vor 
o revizuire a politicii, a țelurilor noa-

Pe de altă parte, comentatorii se referă la așa-numita „cauțiune 
morală" pe care președintele Statelor Unite ar dori s-o dea cu 
prilejul actualei vizite regimului marionetă din Vietnamul de sud. 
Acest regim, considerat pretutindeni, inclusiv în rîndul Admi
nistrației Johnson, ca „un regim șubred". (U.P.I.), este deocam
dată acceptat ca „singura alternativă posibilă". De aceea cores
pondenții străini susțin că întrevederile lui Johnson cu conducă
torii guvernului marionetă de la Saigon, vor avea ca obiect „în
cercarea de a se căuta mijloace pentru întărirea acestui regim... 
Președintele S.U.A. își dă propria sa cauțiune guvernului de la 
Saigon pentru a-1 ajuta să se mențină la putere...". (France 
Presse).

Oficialități militare și diplomatice americare nu se întrunesc la 
Honolulu pentru prima dată. După cum se știe, toate aceste 
consfătuiri au stat la originea unor noi momente de escaladare 
a războiului din Vietnam, a elaborării unor planuri agresive îm
potriva poporului vietnamez. La ultima conferință care a avut loc 
în insulele Hawai, McNamara a prezentat planului unei sporiri 
substanțiale a efectivelor militare în Vietnamul de sud. De aceer 
pentru numeroși comentatori vizita lui Johnson și noua întrunire 
de la Honolulu este considerată ca preludiul unor noi acțiuni 
potrivnice păcii și cerințelor opiniei publice de a se pune capă' 
războiului agresiv dus de S.U.A. în Vietnam.
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