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CUMPĂRĂTORILOR
Scrisori de pe șantierele • Două atitudini față-n față • Un „ma-

gazln“ improvizat sau cum poți înțelege

recoltei 1966
să ti atent cu cumpărătorii • Colocviu

despre etica lucrătorului din comerț •

Cînd va reapare „Jurnalul« brigăzii
In vreme ce în alte 

părți ale țării raioa
ne întregi au rapor
tat deja executarea 
integrală a însămîn- 
tărilor din epoca I, 
legiunea Maramureș 
înregistra în prima zi 
a lunii aprilie reali
zarea acestei acțiuni 
în proporție de a- 
proape 50 la sută. Co
operativele agricole

bieetivă la acestea se 
mai adaugă de multe 
ori și deficiențe de 
organizare a muncii, 
lipsă de inițiativă din 
partea consiliilor de 
conducere ale unor 
cooperative agricole.

La data de 1 apri
lie, semănatul griu
lui de primăvară 
era practic terminat 
în regiune. Suprafe-

artistice f

EGALE

Asistăm la o zi de muncă în 
magazinul nr. 1 O.C.L. textile- 
încălțăminte din Ploiești. De 
la ora 7 pînă la orele 22, pe 
ușile acestui magazin intră și 
ies circa 20 000 de cumpără
tori. Prima remarcă, care nu 
poate scăpa ochiului, este fap
tul că aici lucrează foarte 
mulți vînzători tineri. Aceștia 
întră în contact zilnic cu sute 
și mii de cumpărători care 
așteaptă de la ei același lucru : 
să fie serviți cît mai prompt, 
și cît mai bine.

Vizităm raionul articole pen
tru copii. Aici lucrează două 
tinere : Olga Burloi și Geor- 
geta Vîlvoi. Cumpărătorii se 
perindă unul după altul. Cele 
două vînzătoare sînt pline de 
solicitudine : întreabă pe cum
părători ce doresc, dau rela
ții amănunțite asupra fiecă
rui articol, ajută la probă dacă 
e cazul. De la raftul lor 
cumpărătorii pleacă întotdea
una zîmbind mulțumiți. Cum
părătorii sînt mulțumiți și

pentru ce au cumpărat și pen
tru felul cum au fost serviți.

Pe cele două tinere le cu
noșteau de fapt înainte de a 
le vedea la locul lor de muncă. 
Am făcut cunoștință cu ele 
într-un referat al organizației 
de bază U.T.C. prezentat în 
adunarea generală. Ce se spu
nea despre ele ?

Atunci, în referatul organi
zației de bază, au fost puse 
față în față, pentru a se putea 
trage învățăminte, diversele a- 
titudini ale tinerilor față de 
cumpărători. Atunci a fost pu
să. față în față și analizată ca 
atare și atitudinea celor două 
tinere proaspăt absolvente 
ale școlii profesionale 
merț și a altor două 
ale lor : Maria Marin 
drei Elena.

Despre primele se 
exact ce arătam mai sus. Alt-

DumlnlcS, București«!, 
Împrejurimile Iul au 
fost scăldate In soare... 
Din primele ore ale di
mineții, locuitorii co
munei Jilava așteptau 
desfășurarea unui eve
niment important, bo- 
sirea „Ștafetei cultura
le' i ghirlande de flori 
la ferestre, peste tot 
curățenie exemplară. La 
intrarea din spre Capi
tală o placardă mare 
ura : „Bun venit coope
ratorilor din Mogoșoa- 
la 1' De-a lungul șoselei, 
sute de pionieri și șco

lari alcătuiau un cordon 
viu colorat.

Ora 9,30 : îșl face apa
riția o coloană de mo
tociclete, stegari șt fete 
îmbrăcate în frumoase 
costume naționale i îi 
urmează alte zeci șl 
sute de tineri și vtr- 
stnicl. Alai de nuntă, 
în care mirele vine în
soțit de mulțf... cal pu
tere ? Șl parcă pentru 
a îndritui Întrebarea, 
Elena Crețu, purttnd lie 
șl maramă de mireasă, 
întinde oaspeților, pe un 
splendid ștergar popu

lar, tradiționala pline și 
sare I Obiceiul strămo
șesc are acum o altă 
semnificație, O spune, 
în cîteva cuvinte, Ian- 
cu Nedelcu, președinte
le Sfatului popular al 
comunei Mogoșoaia, 
care urează gazdelor 
„Bun găsit" * „Această 
vizită reprezintă un 
prilej de a ne cunoaște 
realizările, de a discuta 
despre metodele de lu
cru folosite In coopera
tivele noastre, de a-1 
urmări pe cel mal ta

lentat! artiști amatori 
din cele două comune”, 

într-o oră, populația 
Jilavei s-a dublat. E un 
dute, vino la cele două 
expoziții din căminul 
cultural, la sectoarele 
legumicole șl zootehni
ce (care au adus anul 
trecut venituri de 
8 125 000 lei), la biblio
tecă, în atelierele liceu
lui, unde profesorul Ion 
Dragomir arată frumoa
sele obiecte de artă și 
uz personal create de 
elevi. în acest timp, 
gospodarii celor două

BUN SOSIT

„ȘTAFETEI OJL TURALE"!

In așteptarea oaspeților cu tradiționala pline șl sare

încheiat anul

eomune tși împărtășesc 
din experiența privind 
lărgirea șl intensificarea 
muncii politice de masll, 
a propagandei agricole, 
a măsurilor pentru «po- 
rirea producției agrico
le. Totul se termini in 
cintec șl voie bun* : 
dup* bogatul program 
cuitural-artistie, tn fata 
căminului se încinge o 
hor* tn caro se prind 
aproape totl locuitorii 
Jilavei șt Mogoșoalei.

„Ștafeta cultural*', 
organizat* do Comitetul 
de cultură și artă al ora
șului București, dup* ce 
a străbătut, pe cela 
două trasee, opt comu
ne din raza Capitalei 
(Chlafna, Otopenl, Cor- 
netu, Popești Leordeni, 
Domnești, Ciorogtrla, 
Mogoșoaia, Jilava) s-a 
încheiat. Pretutindeni 
„ștafeta" «-a bucurat de 
o bună primire, iar co
misiei tehnice nu-1 va 
fi ușor să-i selecționeze 
pe cei mai buni dintre 
cel buni, pentru a la 
acorda premiile șl stea
gul de „Cămin cultural 
fruntaș*. Sa poate apre
cia că a patra ediție a 
„Ștafetei culturale' s-a 
ridicat la un nivel su
perior precedentelor în
treceri. O nouă tradi
ție, care a atras anul 
acesta peste 5 000 de 
tineri, vine să îmbogă
țească activitatea cultu- 
ral-educativă a coope
ratorilor

V. LUNGU

de co- 
colege 

șl An-

spunea

C. PRIESCU

(Continuare In pag. a IV-a)

de învățămînt 
agrozootehnic

la Academia
Titnp de cinci luni peste 500 000 de 

țărani cooperatori, lucrători din stați
unile de mașini și tractoare, gospodă
riile agricole de stat și stațiunile expe
rimentale au făcut parte din cercurile 
pentru culturile de cîmp, legumicultura, 
pomicultură, viticultură, mașini și uti
laje noi și creșterea animalelor. Aici ei 
și-au însușit noi cunoștințe pe care o- 
dată cu începerea lucrărilor agricole de 
primMară le vor aplica în practică.

(Agerpres)
din regiune semăna- 
seră aproximativ 
13 000 hectare cu. cul
turi din epoca întîi. 
Situația, așa cum se 
prezintă acum, este 
totuși mai bună ăecît 
în anii trecuți, cînd 
Id această dată lucră
rile se mai aflau încă 
îri 'fază de organizare 
sau la primele ieșiri 
la cîmp. Timpul 
prielnic, din această 
primăvară a permis 
ca arăturile și însă- 
mînțările să fie mai 
avansate. Dar, inega
litățile timpului, cu 
trecere bruscă de la 
o stare la alta, cu ploi 
frecvente, nu au per
mis folosirea din plin 
a tuturor posibilită
ților, intensificarea 
ritmului de lucru al 
tractoarelor și utila
jelor.

Cauzele care duo la 
o asemenea stare de 
lucruri nu sînt însă 
numai de natură o-

țe mal întinse s-au 
semănat în raioanele 
Lăpuș (289 hectare) și 
Șomcuta (118 hec
tare). in același timp 
însă, în raionul Lă
puș ovăzul era semă
nat doar pe 150 hec
tare din cele 886 pla
nificate, cu toate că 
această cultură tre
buie semănată ime
diat după desprimă- 
vărare. Aceasta din 
cauză că în multe 
părți se mai așteap
tă încă „vremea 
bună", în timp ce în 
altele — la Cernești 
de exemplu, — deși 
vremea a fost aceeași, 
semănatul ovăzului 
este de acum o acțiu
ne încheiată. Totoda-

D. MATALĂ
Corespondentul 

^Scìnteli tineretului“ 
pentru 

regiunea Maramureș

(Continuata 
tn pag. a V-a}

Combinatul Side
rurgie Hunedoara. 
Alexandru Gomșa, 
turnai 1st țel la fur
nalul nr. 6 fl fur
nal 1 ștH Petre Vegh 
șl Gheorghe Man- 
dache urmărind o 

nouă șarfă

MOSCOVA 4. — Corespon
dentul Agerpres, Silviu Podi- 
nă, transmite : Luni diminea
ța, delegația Partidului Comu
nist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
participă la cel de-al XXIII- 
lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a 
făcut o vizită la Academia 
Militară „M. V. Frunze“ din 
Moscova.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de general de armată P. Ku- 
rocikin, comandantul Academi
ei, general-colonel N. Egorov, 
locțiitor al șefului Direcției 
superioare politice a Armatei 
Sovietice și Flotei Maritime 
militare, de generali și alți o- 
fițeri superiori din cadrul A- 
cademiei. A fost de față A. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Oaspeții au vizitat labora
toare și săli de studii.

Cu acest prilej a avut loo 
un miting la care au partici
pat cadre didactice și cursanțl 
ai Academiei.

Exprimînd satisfacția celor 
prezenți pentru întîlnirea cu 
delegația Partidului Comunist 
Român, comandantul Acade
miei, general de armată P. 
Kurocikin, a relevat succesele 
obținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., în dez
voltarea economiei și culturii, 
în ridicarea bunăstării oame
nilor muncii, s-a referit la

prietenia frățească româno- 
sovietică bazată pe principiile 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist. 
Sîntem convinși, a spus vor
bitorul, că sub conducerea 
partidului comuniștilor, a Co
mitetului său Central, poporul 
român va obține noi victorii 
în lupta pentru viitorul lumi
nos al patriei sale.

Colonelul D. Proektor, din 
partea corpului profesoral, și 
maior B. Buzlaev, din partea 
cursanților, au adresat oaspe
ților cuvinte de salut.

întîmpinat cu căldură, a 
luat cuvîntul tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu, care a trans
mis celor prezenți 
frățesc 
român, 
Armate

un salut 
din partea poporului 
a militarilor Forțelor 
ale Republicii Socia-

liste România. Vorbitorul a 
relevat că poporul român, le
gat printr-o trainică prietenie 
de poporul sovietic, se bucură 
de marile realizări obținute 
de Uniunea Sovietică sub con
ducerea P.C.U.S. în construc
ția comunistă, în dezvoltarea 
forțelor de producție, a știin
ței și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al populației. 
Aceste succese contribuie la 
întărirea puterii socialismului, 
a forțelor antiimperialiste, la 
apărarea păcii. Arătînd că în 
aceste zile lucrările Congresu
lui al XXIII-lea al P.C.U.S. 
sînt urmărite cu interes în 
lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat poporului 
sovietic succes deplin în în-

(Continuare In pag. a VI-a)

îndrumătoare 
privind admiterea 

în școlile profesionale
Pentru buna orientare a ab-, 

solvenților școlilor generale 
de 8 ani și ai liceelor, Direcția, 
organizării școlilor profesio-^ 
nale și tehnice din Ministerul*! 
învățămîntului a trimis sprei 
tipărire două îndrumătoare^, 
privind admiterea în învăță«^ 
mîntul profesional ți tehnic,! 
pentru anul școlar 1966—1967®

Sînt prezentate condițiileș 
de admitere în școlile profe-’ț 
sionale, școlile tehnice și șco-1 
Iile tehnice de maiștri — care j 
pregătesc cadre cu înaltă cali
ficare în aproape 500 meserii’ 
și specialități — indicații înj 
ceea ce privește obiectele de 
examen, data ținerii exame
nului de admitere etc. Spre 
deosebire de anii precedenți, 
îndrumătoarele menționează 
desființarea limitei de vîrstă 
pentru înscrierea la concursul 
de admitere în școlile tehnice; 
pentru personalul tehnic și în 
școlile tehnice de maiștri, re
glementată printr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Rubrica „mofturi“ nu figurează
pe fișa de angajare!

știu dacă există vreo situa-
om

Nu .
ție mai neplăcută pentru un
decît aceea în care colectivul în 
care muncește să dorească să-l tri
mită în concediu, Să-l Îndemne 
să-și ia transfer, orice, numai să 
nu mai încurce treburile. Sînt și 
astfel de excepții, în care — cu 
toate strădaniile depuse — cile 
unul o tine una și bună, în po
fida staturilor celorlalți, și atunci 

*nu-|l mal râmîne decît să zici t 
J„Du-te, omule, șl fă ce-ți place’. 
*'B o măsură extremă, desigur, dar 

cînd cineva nu vrea și nu vrea

să-și îndeplinească obligațiile, nici 
cu torta nu-1 poți tine I

Colectivul întreprinderii „Ener
gia’ din Constanta nu se hotărîse 
Încă să ia această măsură cu tină- 
iul 1. R., cînd s-a întîmplat „minu
nea“ și el însuși a venit cu o cere
re de transfer. El n-a sesizat, pro
babil, respirația de ușurare cu care 
i s-a semnat această cerere și toc
mai de aceea foștii săi tovarăși de 
muncă l-au sfătuit din nou să-și 
vadă de treabă, să încerce să în
drăgească munca nouă de care se 
apucă. „Voi nu m-ati înțeles’ •—

a zis el. „Tocmai de aceea, 1 s-a 
răspuns, caiită de te fă înțeles de 
Ia început acolo unde mergi, e chiar 
foarte bine dacă îji place să te 
apuci de o treabă serioasă. Impor
tant nu este unde muncește omul, 
important este să muncească bine", 
l-au urat succes.

Și astfel, 1. R., s-a transferat la 
o întreprindere comercială de de
servire publică 
I.H.R. Constanta, 
de meseriași. B 
strungari, ci de 
iul luncile, I. R.

nou lnfilnfată, 
care avea nevoie 

drept, nu de 
lăcătuși, în noua 
trebuia să se tn-

grijească de Întreținerea utilaje
lor i 7 roboti, cîteva frigidere și 
cam atît. Dar pentru treaba asta 
erau 3 lăcătuși, iar utilajele 
cereau mare lucru decît 
unse la citeva luni o dată. 
I. R. s-a așezat la umbra 
situații șl aștepta ca omul 
genda cu perele.

și 
cile 
timp 
deril 
teva 
broaște de la tișl, grătare de aerf-

nu 
să fie 
Așa că 
acestei 
din le-

îl „cădeau’, In fiecare lună, 
1 000 lei, Avind toarte mult 
liber, conducerea întreprin- 
a mai apelat la el pentru cî- 
măruntișuri r repararea unor

sire, tîmplărie metalică, etc. eta. 
așa cum se mal Intîmplă.

„Eu ? De ce să ajut eu 7 s-a 
enervat I. R. Eu nu fac altceva 
decît ceea ce trebuie să fac...“. 
Degeaba 1 s-a explicat că și în
tr-o întreprindere este ca într-o 
gospodărie i se chibzuiește omul 
cum poate mal bine, mai econo-* 
inicos, de ce sd plătească alfl sa
lariat! cînd ei, lăcătușii, stau, 
practic, foarte multă vreme de
geaba ? E la mintea oricui, numai 
el, I. R., n-a înțeles șl de atunci, 
Ia fiecare rugăminte a început cu 
„dacă-i place“, dacă are el „chef 
sd facă o favoare’ etc. S-a discu
tat din nou cu el: le muncă nu-i 
pe mofturi. Faci treabă, întreprin
derea te tine. Nu 7 Cu părere de 
rău, dar va fi nevoie să se caute 
alt om care să rezolve treburile 
cerute...

Ajunsese, deci, exact la aceeași 
situație ca la „Energia“.

Ce-a făcut I. R.l A renunțat la 
mofturi 7 Da de unde 7 A găsit o 
nouă metodă, a luat-o el înaintea 
celor ce aveau^reptul să-1 ceară

GEORGE MIHĂESCU
(Continuare In pag. a LV-a.)

TELEGRAMĂ
Tovarășului JANOS RADAR 

prim-secretar al Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului ISTVAN DOBI 
președintele Consiliului prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
Tovarășului GYULA KALLAI 

președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

BUDAPESTA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, al poporului romtln și al nostru 
personal, vă transmitem dv. și întregului popor ungar un 
cald salut tovărășesc și cordiale felicitări cu prilejul celei 
de-a XXI-a aniversări a eliberării Ungariei.

Poporul român se bucură din toată inima de succesele re
marcabile obținute de poporul frate ungar în dezvoltarea 
patriei sale socialiste, în făurirea unei vieți fericite.

între Republica Socialistă România și Republica Populară 
Ungară, între Partidul Comunist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar s-au statornicit relații de prietenie și 
colaborare tovărășească, bazate pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului socialist. Vizita recentă a 
tovarășilor Jânos Kădâr și Gyula Kâllai în Republica Socia
listă România reprezintă o contribuție importantă la dezvol
tarea continuă a relațiilor prietenești dintre partidele și ță
rile noastre, spre binele popoarelor român și ungar, al 
unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste interna
ționale.

De ziua marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și 
întregului popor ungar, noi succese în activitatea pusă în 
slujba desăvîrșirii construcției socialismului în patria dv., 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
președintele 

Consiliului de Stat 
al 

Republicii Socialiste România
ION GHEORGHE MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al
Republicii Socialiste România



Prea puțin rughi
de calitateprima etapa

S. SPIREA

LA STARTUL
PRIMĂVERII

Al treilea gol inscris de atacanții lormației Progresul
Două asociații sportive, două feluri

In Divizia B un început de bun augur
de a răspunde: PREZENT

cu 
mod 

ro-

a returului

însemnări de la

Acțiune spectaculoasă din partida de rugby: Steaua—Constructorul

ACTUALITATEA COMPETIȚIONALĂ IN NOTE Șl COMENTARII

Handbal

Prima etapă — prima mare 
surpriză. Campioana turului la 
fete. Universitatea Timișoara, 
neînvinsă pînă duminică a ce
dat in fata puterii de luptă a 
elevelor de la Liceul Nr. 4 si 
astfel derbiul timișorean a re-

venit jucătoarelor mai tinere 
și mai puțin rutinate. De 
data asta însă socotelile stu
dentelor au fost rău încurcate. 
Lupta pentru titlu, care părea 
a fi oarecum rezolvată în fa
voarea Universității, a început

din nou. Diferența fată de a 
doua clasată, Mureșul Tg. Mu
reș s-a redus la un punct.

O șansă In plus șl pentru 
echipa bucureșteană Rapid. Prin 
introducerea portarului Buzaș 
și reintrarea maestre! emerite 
Maria Constantinescu, Rapid 
dispune de un lot valoros și 
mai poate reface terenul pier
dut.

în general tehnicienii și an
trenorii au fost mulțumiți de 
evoluțiile echipelor remarcînd 
o oarecare creștere a nivelului 
tehnic la fete, mai ales la echi
pele care au beneficiat de un 
timp prielnic pentru antrena
mente. Antrenorul federal NI- 
colae Nedef a remarcat și fap
tul că există o preocupare mal

Intensă pentru pregătirea Ju
cătoarelor de talie Înaltă și cu 
forță de șut. Otelea, Postelnicu 
(de Ia Brașov), Mici o» (de la 
Odorhel) ș-au remarcat In 
acest sens. Procesul de depis
tare și selecție a acestor ele
mente trebuie continuat și ex
tins și la băieți unde aceste 
preocupări au stagnat In ulti
mul timp.

La băieți, multipla campioa
nă Dinamo București continuă 
să fie neînvinsă șl se pare că 
jucătorii antrenorului emerit 
Vlase Oprea vor să repete 
performanta lor din anul trecut 
de a termina campionatul fără 
să cedeze măcar un punct.

Faza de gol in 
apropierea liniei 

de 7 m

în preliminariile 
turneului U. E. F. A.

Rumania- II. R.S.S

Uzina de fibre sintetice din 
Săvinești e tînără. Așa cum 
este și firesc majoritatea mun
citorilor ei sînt tineri, băieți 
și fete de vîrsta majoratului, 
care de-abia au terminat școa
la profesională sau tehnică. 
Un loc bine determinat 
în preocupările multiple în 
viața tinerilor l-a ocupat și 
sportul, mijloc important în 
procesul de educare a tinerei 
generații.

Și aceasta s-a petrecut a- 
jțunci cînd, apreciind în mod 
corespunzător rolul culturii fi
ride în întărirea sănătății și în 
ridicarea capacității de mun
că, comitetul U.T.C. a situat la 
locul cuvenit printre preocu
pările sale organizarea activi
tății sportive a tineretului uzi
nei. Pînă anul trecut obiecti
vul principal l-a constituit an
trenarea Unui mare număr de 
tineri într-o activitate cu ca
racter competițional. Ace
stea au fost și sporturile 
care în competiții de masă, de 
nivelul Spartachiadei de vară 
s-au bucurat de cea mai lar
gă participare. Consiliul aso
ciației sportive „Relonul“ și 
comitetul U.T.C. au mai inițiat 
și organizat competiții locale.

Acum, despre toate acestea, 
se vorbește la trecut căci con
siliul asociației sportive și co
mitetul U.T.C. au abandonat 
colaborarea, preocuparea pen
tru antrenarea tinerilor la 
sport. La ultima ediție a 
Spartachiadei de iarnă au par
ticipat doar... 35 tineri din a- 
proape 3 000 cît există în 
această uzină și doar la două 
discipline: șah șl tenis de 
masă. Cauza principală se află 
în lipsa de preocupare a con
siliului asociației sportive și a 
comitetului U.T.C. față de an
trenarea tinerilor la sport. Ini
țiativele interesante, măsurile 
eficiente întreprinse pînă anul 
trecut au fost înlocuite cu pro
misiuni și angajamente forma
le, cu stabilirea în planurile de 
muncă a unor obiective gene
rale.

în planul de măsuri întoc
mit în iarnă, după o amplă 
discuție cu privire la cauzele 
care au determinat o slabă 
participare a tinerilor lâ prac
ticarea sportului sînt prevăzu
te organizarea unor campio
nate ale asociației sportive la 
volei, fotbal, tir, șah și hand
bal. Dar, practic, pînă în aceste 
zile nu s-au luat nici un fel 
de măsuri.

Intențiile organizatorilor au 
rămas... doar intenții. Era de 
așteptat ca din timp să fie 
inițiată o amplă acțiune de 
amenajare a unor baze sporti
ve care să găzduiască întrece
rile. Dar de-abia de acum îna
inte probabil — după părerea 
organizatorilor — se va trece 
la amenajarea unei baze spor
tive. Se așteaptă zile mai căl
duroase...

în aceeași măsură este răs
punzător de slaba activitate 
sportivă de masă a tinerilor

din uzînă, clubul sportiv oră
șenesc Piatra Neamț, care vi
zitează arareori această aso
ciație sportivă. în schimbul 
unor vizite fugare sau al unor 
invitații la ședințe, activiștii 
clubului sportiv trebuie să în
treprindă măsuri eficiente de 
activizare a consiliului aso
ciației sportive „Relonul“ 
să sprijine direct activita
tea asociației. Clubul spor
tiv din orașul Piatra Neamț 
este chemat să rezolve o- 
perativ asemenea probleme 
și să asigure în același timp 
pînă la terminarea stadionu
lui condiții de antrenament și 
concurs sportivilor uzinei (nu 
o singură dată handbalistele 
din Săvinești au fost invitate 
să părăsească stadionul „Cea
hlăul“ din Piatra Neamț, unde 
trebuiau să se antreneze, dar 
clubul a rămas pasiv).

Experiența bună acumulată 
pînă anul trecut trebuie să 
constituie un ghid prețios în 
activitatea asociației sportive 
și a organizației U.T.C. căci un 
lucru este cert: atunci cînd a 
existat preocupare, în activi
tatea sportivă era antrenată 
majoritatea tinerilor din uzină.

Acest lucru ne-a fost dove
dit și de o altă asociație, oa
recum vecină celei din Săvi
nești. La cîțiva kilometri de

de 
fa-

Săvinești se află Fabrica 
postav Buhuși. Asociația 
bricii nu dispune de condiții 
aparte dar în schimb consi
liul de conducere întrunește 
Oameni pricepuți, pasionați, 
buni gospodari. în curînd aici 
va fi inaugurat un nou stadion 
situat în apropierea fabricii, 
încă din februarie tinerii au 
participat la lucrările de ame
najare a stadionului care cu
prinde terenuri de handbal, 
volei, baschet, fotbal, o pistă 
de atletism, gropi de sărituri 
și aruncări. La inaugurarea 
stadionului se va desfășura o 
duminică cultural-sportivă cu 
larga participare a tinerilor 
din fabrică. Recent, s-au ter
minat înscrierile participanți- 
lor la ediția 1966 a campiona
tului asociației sportive care 
se va desfășura la handbal, 
volei, baschet, fotbal, atletism, 
șah și tenis de masă.

Primul start Ia 3 aprilie. To
tul a fost stabilit pînă la cel 
mai mic amănunt și există ga
ranția că această competiție 
se va bucura de succes. Acum, 
la startul primăverii, tinerii 
de la Fabrica din Buhuși, ve
cinii celor din Săvinești, vor 
putea spune prezent din toată 
inima.
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Chișlnău s-a disputat dumf- 
primul meci al preliminarii

lor turneului U.E.F.A. dintre for- 
moliile U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România. In legătură 
desfășurarea partidei, și In 
special cu evoluția juniorilor 
mâni, ieri dimineață am solicitat 
telefonic părerile antrenorului prin
cipal prof. GH. OLA.

,,La primul examen, In actuala 
ediție U.E.F.A., după părerea 
noastră, fotbaliștii juniori s-au 
prezentat satisfăcător. Pare para
doxal, căci după cum se știe ei au 
pierdut întîlnirea cu sportivii so
vietici. In sprijinul părerii noastre 
există însă amănunte demne de 
luat în seamă. Victoria gazdelor 
la limită : 1—0 este departe de a 
ii hotărîtoare pentru calificare. 
Apoi, ea a iost realizată în con
diții avantajoase pentru Învingă
tori : au jucat pe un teren pe ca- 
re-1 cunoșteau foarte bine și des- 
fășurind un joc In forță le-a con
venit șl starea gazonului, complet 
desfundat. In același timp, parcă 
era un făcut, ori de cîte ori ata- 
cantil noștri inifiau ac/iuni mai 
periculoase, arbitrul polonez Sto- 
roniak, secondat de arbitrii sovie
tici Țapoierski și Sleapin îi sanc
ționau pe motiv de ofseid. Dacă 
mai avem în vedere și alte amă
nunte că Încă din primul minut 
Pop a iost accidentat și practic 
noi am jucat In 10 oameni valizi, 
dintre care mai tîrziu s-au acci
dentat și Anca, Lupulescu, Dumi- 
trache reese limpede că balanfa 
victoriei a înclinat în favoarea 
gazdelor.

In ceea ce privește returul din 
10 aprilie cred că va ii o partidă 
interesantă. Fotbaliștii sovietici 
prezintă o garnitură radical Îm
bunătățită în comparație cu cea 
care a evoluat în anul trecut : 6 
dintre jucători sînt prezenti în 
primele formalii ale campionatului 
Uniunii Sovietice, iar restul în alte 
echipe bine cotate în competiția 
secundă. Băiefii noștri privesc Insă 
cu încredere acest meci, hotărîtor 
pentru calificare, și își doresc o 
victorie concludentă. Plnă atunci, 
ca prim obiectiv: refacerea celor 
accidentali, lucru care dealtfel 
apare posibil la ora actuală. Se 
impun după acest joc unele modi
ficări în linia de atac care nu. s-a 
descurcat In fata apărării adverse 
Apărarea s-a comportat bine și 
îndeosebi Anca, Vigu și Coman. 
In ansamblu, echipa a dovedit o 
bună capacitate de luptă. Aceasta 
ne oferă garanția că acasă vom 
avea prilejul satisfacției, de-a ne 
califica pentru turneul final'.

numeroase localități din 
s-a desfășurat, duminică, 

prima etapă a returului celor 
2 serii ale categoriei B și a ce
lor 4 din categoria C. Firește, 
angajarea in luptă ă unui nu
măr mare de echipe și jucă
tori, a oferit publicului in unele 
locuri jocuri frumoase, atracti
ve cu faze care au „încălzit" 
tribunele, în altele surprize șl 
aspecte diferite, iar cronicaru
lui de fotbal posibilitatea 
unor... reflecții. La București, 
pe Republicii, în fața unui nu
meros public (a fost „relache“ 
la A, dar bucureștenii nu pot 
fără fotbal) au evoluat in cu
plaj echipele Metalurgistul 
București și Ceahlăul Piatra 
Neamț intr-un joc, prea mo
dest, al cărui rezultat (5—3) a 
fost viciat de arbitrajul neco
respunzător prestat de N. 
roianu.

De cu totul altă factură 
nlcă a fost jocul următor 
tre Progresul, fruntașa seriei 1 
șl a doua clasată, Metalul Tir- 
goviște. Un joc care a plăcut 
publicului prin fazele palpitan- 

' ' cu o
poarta 
goluri 
a țu-

le care s-au succedat 
frecvență mai mare la 
oaspeților urmate de 
spectaculoase. Progresul

Mo-

teh- 
din-

echipă de A. După 
minute scorul deve- 
Cei circa 10000 de 
prezenfi in tribune

cat ca o 
numai 15 
nise 3—0. 
spectatori 
n-au regretat : ei au văzut 14 
goluri cit, sau chiar mai mult

49 de
goluri

dedecît intr-o etapă Întreagă 
A. Mateianu a marcat un gol 
de o rară frumusețe și a fost 
creatorul altora. Nu credem că 
acest jucător tehnic, cu un stil 
modern de joc n-ar avea loc In 
echipa națională. Faptul că nu 
și-a părăsit clubul și că joacă 
in ,,B" nu poate constitui un 
impediment. Mai ales duminică 

.antrena- 
dat 

acel

după ce am văzut „i 
metilul“ naționalei ne-am 
seama că lipsește exact 
coordonator de joc lucid

creator care a fost șl care poa
te li Mateianu.

Cu excepția unui singur joc 
in care Jiul Petrila, liderul se
riei a doua, a ciștlgat cu 3—2 
la C.S.M. Sibiu, restul parti
delor s-au încheiat in favoa
rea gazdelor. Scoruri mari s-au 
Înregistrat in intilnirile Mine
rul Baia Mare — C.F.R. Arad 
7—0, A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița 5—0, Industria 
Sirmel C. Turzii — Clujeana 
4—0. In total s-au marcat 49 
de goluri. Echipele din seria a 
doua s-au dovedit mai eficace 
decit cele din seria I. Au fost 
acordate nu mai puțin de 9 
penaltiuri, din care s-au ratat 
două (să constituie acestea do
vada tendinței echipelor spre 
un joc dur?) Goluri multe au 
Înscris Soo (Minerul B. Mare) 
și Simonfi (Industria Sirmei) 
cile 3. După prima etapă se 
poate considera că In seria in- 
tiia echipa care-și netezește 
drumul spre A este Progresul 
— conduce detașat cu 4 punc
te — in vreme ce in seria a 
doua, șansele sînt deschise tu
turor echipelor de pe primele 4 
locuri.

De această dată, organizarea tradiționalu
lui cuplaj duminical al etapei a 4-a, a reve
nit Stadionului „Constructorul". Din păcate, 
cele 4 echipe care au evoluat, au oferit aces
tor pasionați prea puține satisfacții pe par
cursul celor 160 minute efective de joc. In 
partida din deschiderea cuplajului, de pildă, 
Grivița Roșie, deși a dispus cu 17-6 de Gloria 
nu a semănat decît sporadic cu 15-le care 
ne-a încîntat deseori prin viteza și ingeniozi
tatea acțiunilor ofensive. La fel de puține au 
fost fazele de calitate și în jocul vedetă al 
cuplajului. Steaua, una din pretendentele la 
titlul de campioană republicană, a fost chiar 
obndusă cu scorul de 6-5, pînă în ultimul mi
nut al primei reprize, de inimoșii și talentațH 
tineri ai formației Constructorul. Firește, că 
maturitatea și experiența de joc a rugbiști- 
lor militari le-a permis acestora să cîștige 
în final partida, cu un rezultat indentic celui 
înregistrat în întîlnirea din deschiderea cu
plajului, dar evoluția sa de ansamblu nu a 
satisfăcut.

O partidă animată ne-a fost oferită, pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel Mare, de echi
pele Dinamo și Progresul, soldată cu un re
zultat puțin așteptat ca proporții: 26-—6.

Nici partidele desfășurate în țară nu au 
reușit să satisfacă decît în mică măsură. 
Știința Petroșent a smuls Farului victoria cu 
scorul de 3-0, într-un meci nespectaculos și 
purtat 8n special de cele două înaintări, 
C.S.M.S. Iași nu s-a putut impune, pe te\en 
propriu, în fața Preciziei Săcele (rezultatul 
de 6—6 constituie un succes al rugbiștilor să- 
celeni, proaspăt promovați în prima catego

rie), iar Rulmentul Bîrlad, ac
tiv numai în partea a doua a 
întîlnirii lor cu Universitatea 
Timișoara, a obținut victoria cu 
18-0 în fața acesteia.

Deci principala și cea mai 
importantă caracteristică a 
jocurilor disputate duminică 

. în campionatul republican de 
rugbi este slabul nivel teh- 
nico-tactic și spectacular al 
majorității întîlnirilor, prezen
te pe programul etapei a 4-a. 
Este evident că rugbiștii echi
pelor noastre fruntașe ne-au 
oferit în această etapă prea 
puțin rugbi de calitate. Consi
der că motivul principal at a- 
cestei carențe, mai veche e 
altfel al rugbiului nostru, este 
insuficientul bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactice al jucă
torilor. De aceea, cred, că 
unul din principalele obiecti
ve de instruire trebuie să fie 
acela al îmbunătățirii sub
stanțiale a conținutului aces
tui factor al antrenamentului, 

o 
ge- 
de- 
ca-

bine înțeles completat cu 
excelentă pregătire fizică 
nerală și specială, ambele 
terminante în ce privește 
litatea și spectacolul.

V. CÄBULEA ANTON GROMAN

• Stadionul 23 August din 
Capitală găzduiește mîine, cu 
începere de la ora 16,30, me
ciul internațional de fotbal 
dintre selecționatele orașelor 
București și Budapesta. Ama
torii de fotbal vor avea prile
jul să vadă la lucru pe cei 
mai buni jucători maghiari se
lecționați pentru turneul final 
al campionatului mondial din 
Anglia.

Meciul va fi condus de ar-

VASILE RANGA

®el mai tineri gimnaștl — gata pentru antrenament

bitrul italian Antonio Sbar
della.

• Au fost stabilite datele de 
desfășurare ale întîlnirilor in
ternaționale de rugbi dintre 
selecționatele București și Pi- 
rinei. Meciul dintre echipele 
de seniori va avea loc la 30 
aprilie la Toulouse, iar cel de

juniori la 2 mal la București. 
Tot la 2 mai la București se 
vă dispută și jocul internațio
nal de rugbi dintre echipa 
Steaua București și selecțio
nata militară a Franței.

• Primele meciuri ale „Cu
pei arabe“ la fotbal, disputate 
la Bagdad, s-ati încheiat cu 
următoarele rezultate : Siria— 
Yemen 7—0 (3—0) ; Liban— 
BahrCin 6—1 (4—1).

(Agerpres)

De ce nu progresează schiul
Nu e un secret faptul că 

anul acesta rezultatele obținu
te de schiorii noștri fruntași 
în cele cîteva confruntări pes
te hotare, puțin pretențioase, 
au fost sub posibilitățile lor.

Cum se explică aceasta ? 
Iată, pe scurt, cîteva răs
punsuri lâ anchetă noastră 
printre sportivi fruntași, an
trenori și reprezentanți ai fe
derației de specialitate.

Mihai Bucur (Carpați Si
naia), campion republican.

„Există încă multe deficiențe 
în promovarea tinerilor schi
ori. în goana după rezultate 
imediate, federația, unii antre
nori acordă o atenție deose
bită numai „vîrfurilor“, negli- 
jîndu-se sportivii începători, 
juniorii și copiii, din rîndurile 
cărora se ridică elemente noi. 
Fără o masă mare nu poți 
avea nici vîrfuri. La centrele 
de inițiere ar trebui să lucre
ze foștii schiori fruntași, cu
noscători ai tehnicii moderne, 
or, unele dintre acestea, cum 
este cel din Sinaia Izvor, sînt 
conduse de oameni care n-au 
concurat niciodată. în fine, 
prea puțină pasiune în muncă 
atît din partea concurenților 
Cît și din partea unor antre
nori“.

Ilona Micloș (Dinamo Bra
șov), triplă campioană repu
blicană.

„Este foarte adevărat că 
atît în Bucegi, Parîng și Po
iana Brașov au fost construite 
schi-lifturi și teleferice, dar 
trebuie să spun că nu putem

nostru alpin?
beneficia de ele la modul do
rit. Unele (cele din Bucegi) 
nu sînt bine administrate și 
deseori nu funcționează, iar 
altele (cele din Poiana Brașov) 
sînt foarte aglomerate și cu 
mare greutate avem acces la 
ele. Trebuie făcut ceva și în 
acest sens. Ele ne sînt de mare 
ajutor în buna desfășurare a 
antrenamentului și deci a pre
gătirii noastre“.

P. Diaconescu (șeful ca
tedrei de educație fizică a In
stitutului politehnic din Bra
șov, antrenor 
șov).

Ia Știința Bra-

știut că antre- 
coborîre este 

alpin și totuși

Kurt Gohn (Dinamo Bra
șov), campion republican.

„Numărul restrîns de parti- 
cipanți și diferența de valoa
re dintre concurenți fac ca 
întrecerile să-și piardă din 
interes. Se știe aproape cu si
guranță, dinainte, cine va cîș- 
tiga cursa. Pe timpul juniora
tului meu eram 10—12 puști 
care ne „băteam“ cu regulari
tate pentru primul loc. Azi 
rivalitate se poartă între cel 
mult 2—3 concurenți. Eloc
ventă în acest sens este între
cerea schioarelor, care în mod 
Obișnuit reunește lă start 6—7 
concurente, între care există 
mare diferență de valoare. 
Deși condițiile atmosferice au 
fost mai prielnice decît în alți 
ani, în acest sezon s-a schiat 
cel mai puțin. Anul trecut, la 
antrenamente, 
10—12 coborîri 
rar s-a depășit 
șase“.

„Este lucru 
namentul de 
baza schiului 
pîrtia Lupului (cea mai adec
vată pentru aceasta) n-a mai 
fost folosită de mai bine de 
doi ani. Coborîrea îți dă cu
raj, tehnică și viteză, dar la 
noi prea puțin se muncește pe 
această linie. De la deschide
rea sezonului și pînă la fina
lele campionatelor republica
ne traseele trebuie să devină 
din ce în ce mai pretențioase, 
or, la noi nu prea există o va
rietate în acest sens, deși a- 
vem numeroase pîrtii. Sulina- 
rul și Kantzerul pe care se 
merge de ani de zile sînt ar- 
hict aoscute și nu mai ridică 
concurenților nici o problemă. 
De dragul îndeplinirii progra
mului competițional se orga
nizează concursuri formale, a- 
celeași trasee servind atît 
pentru întrecerea seniorilor și 
senioarelor, cît și juniorilor și 
junioarelor. Acest lucru este 
în detrimentul întrecerilor“.

A-

este necorespunzător. Prea 
puțină atenție se acordă 
centrelor din nordul țării 
de unde ar putea fi de
pistate multe elemente talen
tate, dornice de muncă.
poi, valoarea nu se capătă 
decît participînd la marile 
competiții internaționale și 
noi sîntem deficitari și din a- 
cest punct de vedere. La a- 
ceasta se adaugă și faptul că 
întrecerile interne sînt prin 
excelență formale : trasee re
duse, numărul porților mic 
(45—50, rar se ajunge la 60), 
invariabilitatea pîrtiilor. Nu 
totdeauna comisiile regionale 
asigură numărul necesar de 
arbitri și de aceea se ajunge 
la soluții improprii: același 
traseu pentru toți concurenții“.

Petre Focșeneanu (secretar 
general al Federației române 
de schi).

făceam cîte 
pe zi, acum 
numărul de

Prof. Ion Matei (antrenor la 
Carpați Sinaia).

„Actualul sistem de organi
zare a centrelor de inițiere

„Echipamentul sportiv, și 
mai ales cel pentru copii, este 
încă insuficient față de cerin
țe, iar calitatea în general a 
materialului sportiv indigen 
poate fi încă mult îmbunătă
țită. Există diferențe între 
prototipul aprobat și produc
ția de serie. Desigur — în com
parație cu alte țări — la noi e- 
xistă o perioadă scurtă care 
asigură condiții naturale bune 
pentru antrenamente și con
cursuri. Din păcate însă în

timpul sezonului se mun
cește, încă, puțin. Din cau
za exigențelor scăzute ale 
antrenorilor, sportivii noștri 
fruntași au efectuat în a- 
cest sezon un număr mic de 
manșe la antrenamente și pu
țini kilometri de coborîre, de 
unde și slaba pregătire fizică, 
fapt semnalat de oaspeții „in
ternaționalelor“ noastre. Ca 
mijloc de antrenament pentru 
slalomul uriaș și special (unde 
putem veni pe locuri fruntașe 
în concursurile internaționale) 
am indicat întotdeauna și co
borîrea, lucru care a fost ne
glijat în mare măsură de an
trenorii noștri. Se puteau pro
grama mai multe probe de 
coborîre pentru a obliga 
schiorii la o pregătire în acest 
sens. Traseele scurte și numă
rul redus de porți pun schio
rii noștri în situația de a nu 
face față concursurilor inter
naționale. Este și vina fede
rației că nu a controlat mun
ca antrenorilor și a Organiza
torilor competițiilor.

Rezultatele slabe obținute 
pe plan internațional au de
terminat, în mod greșit, fede
rația să acorde mai multă a- 
tenție biatlonului, fondului și 
bobului, neglijînd oarecum 
probele alpine. Datorită popu
larității și tradiției sale (re
centele campionate republica
ne s-au aflat la cea de-a 45-a 
ediție) consider că indiferent 
de rezultatele obținute 
plan internațional, 
alpin trebuie să i se 
atenția cuvenită“.

Anchetă realizată de 
AUREL ZAMFIRESCU

pe 
schiului 

acorde



ȘTAFETA MESEBIEI 
PE MÎINI BUNE

T
rălm epoca marilor cuce
riri ale tehnicii. Automa
tizarea și mecanizarea 
devin din ce în ce mai 
stăpîne pe procesele de 
fabricație din toate sec
toarele economiei noas
tre naționale. Lor le re
vine un rol deosebit de

Important în creșterea productivității 
muncii. în asigurarea unei perma
nente îmbunătățiri a calității produse
lor. micșorarea efortului fizic al omu
lui.

Dar aria efectelor progresului tehnic 
este mult mal largă. Automatizarea 
înseamnă apariția de noi profesii, iar 
la Imaginea celor vechi se Impun co
recturi de fond.

Iată și motivul pentru care la o con
sfătuire, organizată de către Ministe
rul Industriei Metalurgice la Grupul 
școlar — Hunedoara s-a pus în discu
ție următoarea temă : „Automatizarea 
proceselor tehnologice din întreprin
derile siderurgice și influența ei asu
pra structurii meseriilor specifice și 
conținutului învățămîntului profesio
nal“.

Redînd, în cele ce urmează, cîteva 
puncte de vedele expuse de specialiști 
și cadre didactice punem, așadar, în 
dezbatere o problemă de maximă 
importanță în ce privește ridicarea 
învățămîntului profesional la nivelul 
cerințelor tehnicii modeme.
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„Tehnica nouă schimbă conținutul meseriilor, duce la apariția de noi profesii și Ia dispariția altora, modifică raportul dintre munca fizică și cea intelectuala in fa
voarea acesteia din urmă. într-o asemenea viziune se cer a fi abordate astăzi problemele calificării profesionale, cu tot ceea ce presupun ele: organizarea mvațammtu- 
luî profesional și tehnic, întocmirea programelor și a manualelor, îm binarea studiului teoretic cu instruirea practică și altele“.

(Din darea de seamă prezentată de tovarășul ION GHEORGHE MAURER la sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1965)

o discuție 
cu specialiști 

și cadre didactice 
din industria 

siderurgică 
în legătură 
cu influența 
automatizării 

asupra 
conținutului 

învățămîntului 
profesional

AUTOMATIZĂRII
ror programelor școlare din 
specificul nostru. Orice me
serie, intr-o măsură mai mi
că sau mai mare, este afec
tată de progresul continuu 
al tehnicii, de introducerea 
automatizării.

avantaje, inclusiv posibilita
tea asigurării automatizării 
comenzilor. Iată de ce în 
pregătirea muncitorilor cali
ficați, a tehnicienilor și mai
ștrilor în domeniul acționări
lor electromecanice și a co

lucru ale organelor de trans
misie, despre metodele de 
acționare etc.

Predarea unor cunoștințe 
cu privire la aparatele și 
metodele de măsurat In in
dustria siderurgică se impu

— acționări electromeca
nice și comanda lor auto
mată ;

— aparate șl metode de 
măsurat, elemente și siste
me automate.

Valoarea ridicată a insta

n invățămlntul 
nostru profesio
nal s-au făcut, 
deși destul de 
timid, primii 
pași pentru a da 
'elevilor unele 
noțiuni despre 
automatizare.

Aș da ca exemplu moderni
zarea programei de electro
tehnică, precum și faptul 
lăudabil că, la meseria de 
lăcătuș, a fost introdus, in 
acest an școlar, obiectul: 
„Bazele electrotehnici! și sis
teme de automatizare“.

Completările aduse pro
gramelor nu pot însă con
stitui o bază suficientă pen
tru pregătirea cadrelor la 
nivelul tehnicii moderne, a 
cerințelor impuse de gradul 
înalt de automatizare a in
stalațiilor. După părerea 
mea, în această privință, 
trebuie să se pornească, în 
primul rînd, de Ia restructu
rarea și modernizarea tutu

profesor la Școala 
profesională Oțelul roșu

In aceasta ramură indus- 
rială, ca de altfel și in alte 
sectoare ale economiei noa
stre naționale, toate agrega
tele și mașinile de lucru sint 
acționate de motoare elec
trice care prezintă multiple

a Combinatul Si
derurgic Hune
doara sînt nume
roase exemple 
care arată rolul 
automatizării In 
desfășurarea pro
cesului tehnolo
gic în toate com

Personalul de întreținere e- 
lectrică de Ia vechile noastre 
linii de laminare era de tipul 
electricianului de „instalații 
lumină și forță". La noile la
minoare a crescut însă mult 
volumul Instalațiilor electrice. 
Ce răspuns i s-a dat acestei

Minusuri în 
programele școlare

menzilor automate se cere 
să se pună un mai mare ac
cent pe predarea cunoștin
țelor teoretice și practice 
despre dinamica acționări
lor electrice, caracteristicile 
mecanice și regimurile de

ne, de asemenea, ca un ade
vărat corolar.

După părerea mea, progra
mele școlare trebuie să pre
vadă ca viitorii muncitori să 
capete cunoștințe mal multe 
în principalele două direcții:

lațiilor automate precum șl 
consecințele grave care pot 
rezulta pentru desfășurarea 
proceselor de fabricație, in 
urma unor comenzi greșite, 
reclamă o pregătire temei
nică și într-o altă direcție.

Este vorba de adaptarea 
programei școlare pentru 
cursul „Planificarea și orga
nizarea producției In indus
tria siderurgică“ la^specificul 
industriei automatizate, de 
corelarea cunoștințelor ce se 
predau la acest curs cu cele 
de automatizare.

La cursul actual de „Ele
mente de automatizare" nu 
se folosesc în largă măsură 
mijloace intuitive de predare 
(schițele, planșele, aparataț 
ilustrativ de automatizare, 
machete, proiecții cu epidia- 
scopul etc.). Este evident că 
școala, cadrele didactice vor 
trebui să găsească în acea
stă privință metodele cele 
mai indicate. APARE AST
FEL CA DEOSEBIT DE IM
PORTANTĂ NECESITATEA 
CREĂRII ȘL DOTĂRII CO
RESPUNZĂTOARE A LA
BORATOARELOR. In aceas
tă privință, trebuie șă recu
noaștem, stntem rămași în 
urmă.

a sfîrșitul schimbului de experiență de la 
Hunedoara am avut o discuție cu tov. ing. 
V. PANDIA, director adjunct în Ministerul 
Industriei Metalurgice.

— Ce v-a determinat că Ia acest schimb 
de experiență să analizați și problema influ
enței automatizării asupra structurii mese
riilor și specialităților din ramura side
rurgiei.

— introducerea automatizării tn industria siderurgică 
a mers în ritm accelerat.

Trebuie să spun că nu în același ritm Insă a mers 
pregătirea cadrelor in probleme de automatizare.

Direcția generală a Învățămîntului profesional și teh
nic din Ministerul Învățămîntului abia în ultimul timp 
a Început să Înțeleagă cerințele producției în ceea ce 
privșște-^lvelul de pregătire a muncitorilor, maiștrilor 

•și tehnicienilor. Sînt convins că în urma problemelor 
discutate și a propunerilor partlcipanților la schimbul 
de experiență, unde au fost și reprezentanții a- 
cestei direcții, sprijinul din partea Ministerului învăță- 
mîntului va fi mai substanțial și mai operativ.

— Cum vedeți rezolvată problema practicii in 
aceste condiții ?

— în primul rîud, va trebui ca In fiecare școală să 
existe un laborator cu 2—3 circuite simple de comandă 
sau reglare automată cu care să se efectueze diferite 
demonstrații. în al doilea rînd, elevii veniți In practica 
de producție trebuie organizați pe grupe de maximum

■10,'tare, pe baza unui grafic de rotire, să treacă prin 
principalele secții cu agregate automatizate. Acolo, sub 
îndrumarea unui cadru tehnic competent, să facă 4—5 
zile numai citirea schemelor desfășurate și reduse ale 
circuitelor de automatizare din secție. După aceea, în 
continuare încă o perioadă (în funcție de complexita
tea și mărimea instalației) ei vor trebui să urmărească

Pentru a satisface pe deplin 
cerințele automatizării procese
lor tehnologice în întreprinde
rile siderurgice este, credem, 
necesară o reprofilare a mese
riei de electrician pe care ele
vii o învață în timpul școlii 
profesionale. Sintem de părere

numeroase sintem de părere că 
formarea unor muncitori uni
versal pregătifi în automatizări 
este practic imposibilă. De a- 
ceea propun calificarea lor în 
domeniul automatizărilor acți
onărilor electrice. In acest 
sens, programa școlară trebuie 
să prevadă mai multe cunoș-

ds aparate de măsură șl con
trol.

Pregătirea unui muncitor bine 
aallficat în Întreținerea insta
lațiilor automatizate pune pro
blema asigurării unei practici 
eficiente de producție a elevi
lor. Dat fiind însă specificul 
activității de întreținere a in-

partimentele de producție.
O dată cu introducerea auto

matizării se lucrează și după 
noi tehnologii moderne ceea 
ce, so înțelege, a schimbat ra
dical specificul activității în
tregului personal de deservire. 
Muncitorii care înainte interve- 
nean nemijlocit, să spunem, în 
tehnologia do laminare, iar la 
instalațiile mecanizate execu
tau aproape aceleași operații 
utilizînd forme externe de e- 
nergie, au astăzi doar rolul de 
a regla, la intervale mari de 
timp, anumiți parametri pre
cum și do a supraveghea ins
talațiile.

In acest sens, dacă ne refe
rim la pregătirea laminatorilor 
ei trebuie să primească cunoș
tințe adecvate printr-un curs de 
automatizări care să cuprindă 
și elemente de electronică in
dustrială.

Ing. Vasilc Muu

Profesori Ia Grupul 
școlar-Hunedoara

cerințe a producției l A cres
cut, e drept, numărul electrici
enilor. Problema a fost rezol
vată cantitativ. Dar calitativ ? 
Sînt tot vechil electricieni cu 
pregătirea clasică. In școală nu 
există un obiect în care să fie 
studiate noile instalații de au
tomatizare deosebit de com
plexe.

ntr-un combi-
nat siderurgic 
nou, asemănă
tor celui de la 
Galați, în com
plexitatea mo
dernelor sale 
instalații, orici
ne înțelege că

tntr-o mai mare măsură 
decît pînă acum, o orienta
re generală asupra proce
selor de automatizare. A- 
cest lucru este posibil și 
necesar să se facă APRO- 
FUNDÎNDU-SE MAI 
MULT BAZA TEORETICĂ

automatizarea va ocupa
un loc de prim mng. 
Dar nu este, firește, vor
ba numai de acest caz. 
Introducerea automatizării
în toate ramurile econo
miei noastre naționale 
este urmarea cerințelor o- 
biective impuse de dezvol
tarea industriei.

In contextul unor astfel 
de realități, actualul pro
ces de învățămînt profe
sional, prin care se pregă
tesc zeci și zeci de mii de 
tineri — viitori muncitori 
— ridică cîteva probleme 
de o importanță majoră.

Sintem de la bun înce
put de părere că școala 
profesională trebuie să o- 
fere viitorilor muncitori,

Reprofilarea 
unor profesii

că pentru instalațiile automa
tizate să fie formați electrici- 
eni-acționări, electricieni-elec- 
troniști, depanatori, electrome
canici (întreținere șî reparații), 
pentru aparate de măsură șl 
control și instalații de reglare 
termotehnîce.

Intrucît problemele legate de 
automatizări «înt extrem de

tințe de matematică. De ase
menea la obiectul electrotehni
că trebuie dezvoltat mai mult 
capitolul despre mașini electri
ce incluzîndu-se în el și noți
uni despre mașinile speciale. 
Se simte apoi nevoia introdu
cerii unul curs de electrotehni
că industrială șl a unuia do 
automatizări, separat de cel

stalațiilor de automatizări se 
impune, în mod firesc, efec
tuarea practicii elevilor In la
boratoare special amena)ate.

După părerea noastră trebuie 
create laboratoare pentru ele
mente de circuite electrice șl 
electronice (electronică indus
trială) în care elevul să cape
te primele noțiuni practice des

pre aparatura electronică pre
cum și laboratoare pentru in
stalații de automatizări — cu 
modele de Instalații din lami
noare.

Considerăm, de asemenea, că 
trebuie să se facă distincție 
între formarea de specialiști în 
domeniul automatizării și ac- 
tionărilor electrice și îrt dome
niul Instalațiilor de reglare a 
parametrilor termotehnicț.

Un alt aspect al pregătirii 
muncitorilor precum și maiștri
lor în domeniul automatizării 
se referă la documentații șl la 
manualele școlare. Trebuie 
spus ca, ptnă în prezent, In 
acest domeniu lipsește o' carte 
de căpăti! egre să explice ba
zele teoriei reglării' automate 
și să prezinte instalațiile de 
reglare din marile combinate 
siderurgice. De »ceea, se im
pune ca o mare necesitate a- 
parlția unei lucrări de nivel 
mediu In această privință. Ar 
fi, de asemenea, de dorit să se 
publice un număr mal mare de 
articole în revistele de specia
litate, articole care să fie la 
nivelul înțelegerii muncitorilor 
și maiștrilor pe eare-t pregătim.

Cîteva precizări 
la o discuție 
abia începută

impun a fi luate atît de fo
rul nostru tutelor cîț și de 
Ministerul învățămîntului. 
Analizînd, de pildă, pro
gramele obiectelor de cul
tură tehnică generală și 
cultură tehnică specială 
considerăm necesare unele

germaniu, tranzlstoare, te- 
ristoare, elemente de co
mutație statică, amplifica
toare simple și operaționa
le) precum și studierii ge
neratoarelor de impulsuri.

— Programa obiectului 
mecanică: ar trebui, după

Jurnalistul, să posede, in 
afara procesului tehnologic 
propriu zis, și cunoștințe 
mai aprofundate de reglaj 
și cùntrol termotehnic. La 
laminatori, de asemenea. 
Ținînd seama de dotarea 
complexă a cabinelor de

profesori la Grupul școlar 
al Combinatului 

siderurgic Galați

A MESERIILOR, LĂR- 
GINDU-SE ORIZONTUL 
DE CUNOȘTINȚE AL VII
TORILOR MUNCITORI.

îmbunătățirea programe
lor de învățămînt la obiec
tele de bază, credem că 
trebuie să fie prima din
tre toate măsurile ce se

Capitole care își 
așteaptă autorii

modificări în sensul urmă
tor :

— Programa obiectului 
electrotehnică: aici cre
dem că e necesar să se a- 
corde o atenție sporită stu
dierii semiconductorilor și 
dispozitivelor cu semicon
ductor! (diode cu siliciu și

părerea noastră, completată 
cu un capitol despre me
canica fluidelor care să fie 
în strînsă legătură cu mul
tiplele aplicații ale acțio
nărilor hidraulice și pneu
matice în special în dome
niul laminoarelor. în side
rurgie apare necesitatea ca

comandă operatorii de aici 
trebuie să cunoască pozi
ționarea șuruburilor de 
presiune cu ajutorul comu
tatoarelor de afișaj nume
ric, manevrarea dispoziti
velor, depoziționarea nu
merică, folosirea camerelor 
de luat vederi și a recep

toarelor de televiziune In
dustrială, a interfoanelor și 
aparaturii telex ș.a.m.d.

în ce privește meseria 
de lăcătuș mecanic aici lu
crurile trebuie privite și 
dintr-un alt punct de ve
dere. Extinderea automati
zării presupune un mare 
număr de aparate de mă
sură și control. Ele trebuie 
întreținute și reparate bine, 
ceea ce înseamnă să le cu
noști, mai întîi temeinic, să 
știi principiul lor de func
ționare. Iată de ce conside
răm că se impune pregăti
rea ufnor muncitori care să 
aibă numai această specia
lizare : „lăcătuși pentru 
reparat aparate de măsură 
și control". Pe timpul șco
larizării ei vor trebui să-și 
însușească toate probleme
le care țin de construcția 
și repararea acestor aparate.

pe teren circuitele pe baza acelorași scheme pentru iden
tificarea elementelor componente. Numai după a- 
ceastă pregătire, elevii pot fi repartizați la diferite 
locuri de muncă în una din secțiile in care au cunos
cut schema instalației de automatizare a agregatului. A- 
ceasta este o propunere și desigur că, in funcție de 
condițiile fiecărei întreprinderi, pot fi găsite și alte so
luții.

— Vă rugăm să numiți cîteva din măsurile pre
conizate pe linia îmbunătățirii structurii meseriilor 
și specialităților specifice siderurgiei.

— în primul rînd, am stabilit un plan concret de 
măsuri; care conține probleme ce pot fi rezolvate numai 
la nivelul Ministerului Industriei Metalurgice și proble
me pentru rezolvarea cărora trebuie să solicităm spri
jinul Ministerului Învățămîntului.

De exemplu, ne-am propus ca pînă la sfîrșitul anului 
școlar 1966—1967 să organizăm două laboratoare de 
automatizare : unul la Grupul școlar al Combinatului 
siderurgic—Hunedoara și unul la Grupul școlar al Con- 
biiiatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej"—Galați. 
Pentru organizarea laboratoarelor respective conduceri
le acestor mari combinate ne-au promis tot sprijinul.

De asemenea, vom forma colective de specialiști din 
școli și întreprinderi și vom face propuneri de planuri 
și programe de învățămînt îmbunătățite care să răspun
dă la cerințele introducerii automatizării, propuneri pe 
care le vom înainta în scurtă vreme Ministerului învă- 
țămîntului,

Schimbul de experiență organizat la Grupul școlar 
din Hunedoara ne-.a confirmat că măsurile luate pînă 
acum sînt bune. Din referate și din discuții a reeșit de 
asemenea, pregnant, necesitatea adoptării și a altor mă
suri pentru a asigura o pregătire teoretică și practică 
multilaterală a viitorilor muncitori, maiștri și tehnicieni 
care vor lucra în industria siderurgică.

Am redat, firește, numai cîteva din măsurile organiza
torice pe care ni le-am propus să le luăm. Dar aceasta 
e departe de a fi suficient. E necesară crearea unei 
emulații în școli mai ales în ce privește perspectivele 
introducerii automatizării în industrie și nevoia însușirii 
temeinice a problemelor pe care aceasta 16 pune.

lată de ce vor fi bine venite toate acțiunile cadrelor 
didactice,. dar mai ales ale organizațiilor U.T.C., îndrep
tate spre dezvoltarea interesului și a pasiunii tinerilor 
pentru tehnica nouă, a curiozității științifice, a gustului 
pentru citit literatură de specialitate. Organizațiile 
U.T.C. pot să ajute elevii școlilor profesionale — mun
citorii noștri calificați de mîine — să cunoască faptul 
că perspectiva activității lor profesionale este iegată ne
mijlocit de introducerea .șl extinderea automatizării.

Pagină realizată de 
IORDACHE BODEA
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„De ce sub 
normă?“

Cele relatate în arti
colul „De ce sub nor
mă ?" apărut în ziarul 
„Scînteia tineretului“ nr. 
5195 sînt juste și ele 
ne-au condus spre lua
rea unor măsuri pentru 
îmbunătățirea situației 
în viitor. Astfel, con
ducerea administrativă 
a uzinei s-a ocupat de 
aprovizionarea cu scu
lele necesare, acordă o 
atenție sporită asigură
rii asistenței tehnice.

în cadrul adunărilor 
generale U.T.C. absol
venților școlilor profe
sionale li s-a vorbit des
pre importanța uzinei 
și produselor pe care le 
fabricăm, despre nece
sitatea îmbunătățirii 
calității acestora, întări
rii și respectării disci
plinei tehnologice. Pe
riodic, au fost organiza
te discuții cu tinerii care 
lipsesc de la uzină pre
cum și cu cei care nu au 
reușit să-și realizeze 
sarcinile de plan. Co
mitetul U.T C. a repar
tizat o parte din mem
brii comitetelor U.T.C. 
din întreprindere să se 
ocupe în mod special 
de acești tineri.

De asemenea au fost 
organizate demonstrații 
practice, expuneri cu 
caracter tehnic care să 
contribuie 
calificării 
să-i ajute 
organizare 
muncă.

La secția 
nelte s-a trecut la orga
nizarea unor forme de 
ridicare a calificării pe 
meserii și pe categorii 
de calificare, tematicile 
acestora cuprinzînd pro
blemele pe care le ridi
că procesul de produc
ție.

Comitetul U.T.C. 
de la Uzinele mecanice 

Cugir
★

Informăm redacția că 
la Uzihele „Autobuzul“ 
există o preocupare 
susținută pentru îmbu
nătățirea acestei situa
ții. Astfel s-a explicat 
fiecărui tînăr. în parte 
prejudiciile pe care le 
aduc absențele nemoti
vate, folosirea incomple
tă a timpului de lucru 
precum și executarea u- 
nor piese de calitate ne- 
coresBmwătoe^:,« >

Plenara comitetului 
U.T.C. care a analizat 
situația tinerilor rămași 
sub normă a trasat ca 
sarcină organizațiilor 
U.T.C. să organizeze 
dezbateri pe această 
temă, să țină o perma
nentă legătură cu fami
liile tinerilor. Membrii 
comitetului U.T.C. spri
jină organizațiile de 
bază în pregătirea adu-

la ridicarea 
profesionale, 

mai buna 
locului de

la 
a

mașini-u-

DE

IHl

de artă populară

SCÌNTEIA TIN£RETULUi‘

nărilor generale, 
întocmirea unor mate
riale educative care să 
cuprindă exemplele cele 
mai potrivite etc., invi
tând la aceste adunări 
ingineri, maiștri și mun
citori cu înaltă pregă
tire care să împărtă
șească tinerilor din ex
periența lor.

După plenara comite
tului U.T.C., mai sus 
amintită, în secția II 
mecanică toți tinerii 
care rămîneau sub nor
mă au fost repartizați 
pe lîngă muncitori cu 
experiență mai îndelun
gată. Aceștia îi ajută în 
folosirea celor mai bune 
metode în organizarea 
locului de muncă, pen
tru a se încadra în e- 
fortul general de înde
plinire ritmică ți în 
bune condiții a sarci
nilor de plan.

Comitetul U.T.C. 
de Ia Uzinele 

„Autobuzul“ 
București

Bucuroși
de oaspeți“

Ce spun zimbetele
cumpărătorilor

(Urmare din pag. IJ

fel se petreceau lucrurile cu 
ultimele. Maria Marin avea o 
atitudine rece față de cumpă
rători. Ea răspundea la toate 
întrebările monosilabic : ,,)iu“ 
sau „da“. Dacă vreun cum
părător insista, atunci se su
păra și tot ea tuna și fulgera : 

’ ’ ce

Complexul
de la Izvorul Crișului, regiu
nea Cluj. Se lucrează la de
corarea unor obiecte de 

artizanat

In aceste zile

Cu prilejul celei de-a XXI a

aniversări a eliberării Ungariei

„V-am spus, asta-i tot 
avem. De ce mă bateți la 
cap ?“ Despre atitudinea 
ca și despre altele asemănă
toare, s-a discutat pe larg în 
adunarea generală U.T.C. E 
adevărat că despre asemenea 
lucruri se mai vorbise și altă
dată. De data aceasta se fă
cea ceva în plus. După aduna
rea generală s-a improvizat 
un mic „magazin“. Au fost 
puse să îndeplinească rolul de 
cumpărători Maria Marin, 
Elena Andrei și alte vînză- 
toare care fuseseră criticate 
în referatul organizației 
U.T.C. Rolul de vînzători l-au 
îndeplinit cele două tinere de 
care aminteam mai sus. A fost 
un mod direct și interesant de 
a transmite o experiență bună 
și de a combate la timp ati
tudini necorespunzătoare în 
relațiile tinerilor cu cumpără
torii. Și roadele unei aseme
nea adunări s-au văzut. As
tăzi se vorbește în termeni

l aproape despre toate 
absolventele școlii profesio-

ei,

Vă mulțumim pentru 
critica făcută în mate
rialul intitulat „Bucu
roși de oaspeți“ apărut 
în ziarul nr. 5174. în 
urma apariției artico
lului Comitetul pentru 
cultură și artă în co
laborare cu Comitetul 
raional Pitești al U.T.C. 
a organizat schimburi de 
experiență, pe centre 
de comune, manifestări 
educative pentru tine
ret.

Pe această linie se în
scrie și schimbul de ex
periență organizat re
cent cu secretarii sfatu
rilor populare comu
nale, directorii cămine
lor culturale, biblioteca
ri, medici, ingineri, a- 
gronomi și directori de 
școli, pe tema irigați
ilor, analiza modului în 
care se desfășoară acti
vitatea culturală în ra
ionul nostru. Cu acest 
prilej s-au indicat ac
tivitățile care pot și tre
buie să se organizeze în 
cadrul căminelor cultu
rale cu sprijinul intelec
tualilor satelor punîn- 
du-se un accent deose
bit pe programele edu
cative, serile literar-dis- 
tractive, științifice etc.

în comunele vizate cu 
activitate culturală ne
satisfăcătoare au fost 
repartizați metodisti ai 
Comitetului pentru cul
tură și artă, pentru ini
țierea unor activități e- 
ducative.

Comitetul 
pentru cultură și artă, 

raionul Pitești

la Grădina
botanică din Cluj

O vizită la Grădina botanică 
din Cluj ar părea prematură, 
chiar și acum, în acest început 
timid de primăvară. Cactușii 
stau încă înghesuiți î;n sere, 
magnoliile nu au dat în floare, 
iar colțul ierbii abia s-a ivit. 
Și totuși „grădina celor cinci 
continente“, cum a fost denu
mită de cineaști, e în preaj
ma unor „explozii florare“, a- 
nunțate de pe acum și de lm- 
tensele pregătiri ce se fac aici.

în aceste zile se încheie lu
crările de „interior“. Printre 
altele sînt pregătite noile se
mințe. Pînă acum au fost pri
mite numai din străinătate, 
din 78 de țări, peste 8 000 de 
mostre. Grădina capătă la 
rîndul său o nouă înfățișare. 
Se lucrează de pildă, la gră
dina japoneză, a cărei supra
față se va dubla și se va îmbo
găți cu noi plante caracteris
tice arhipelagului 
Specii rare de plante 
zentînd flora unor 
aproape necălcate de
America de Sud, Africa și 
Asia sînt pregătite pentru a fi 
expuse ; printre altele vizita
torii grădinii vor putea ad
mira cactuși neobișnuiți, plan
tele mango și avocado din 
Ceylon, un banan indonezian 
care 
seră,

Cu prilejul celei de a XXI-a 
aniversări a eliberării Unga
riei, luni la amiază ambasado
rul R. P. Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, a oferit 
un cocteile în saloanele am
basadei.

Au luat parte Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Mia 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, miniștri, conducători 
al unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a poporului frate ungar, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a tri
mis o telegramă ministrului 
afacerilor externe al R. P. Un-

gare, Jânos Peter, prin care 
transmite un salut prietenesc 
și sincere felicitări.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a eliberării Unga
riei, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist din 
țara noastră a trimis Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din R. P. Un
gară o telegramă în care se 
exprimă poporului și tineretu
lui maghiar un cald salut, sin
cere felicitări și urări de noi 
succese în lupta pentru pros
peritatea patriei lor, pentru 
victoria cauzei păcii șl socia
lismului.

★
Luni dimineața, cu prilejul 

celei de a XXI-a aniversări a 
eliberării Ungariei .Tozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Un
gare la București însoțit de 
membrii ambasadei a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

In aceeași dimineață, amba
sadorul R. P. Ungare a depus 
o coroană de 
mentul Eroilor 
Piața Victoriei.

flori la Monu- 
Sovietici din

nipon, 
repre- 

ținuturi 
om din

★ ★

(Agerpres)

a dat luna trecută, în 
prima recoltă.

(Agerpres)

STUDIOUL A

Cu prilejul aniversării a 
21 de ani de la eliberarea 
Ungariei, în întreaga țară au 
avut loc numeroase manifes
tări. La Budapesta în sunetele 
imnului de stat al R. P. Un
gare, a fost ridicat în piața 
Lajos Kossuth, în fața clădirii 
Parlamentului, drapelul de 
stat al R. P. Ungare. La Mo
numentul eliberării de pe co
lina Gellert, au fost, de ase
menea, ridicate drapelul de 
stat și steagul roșu al mișcă
rii muncitorești internaționale.

General de armată Lajos 
Czinege, ministrul apărării al 
R. P. Ungare, a rostit o cu- 
vîntare la posturile de radio 
și televiziune, în care a subli
niat că poporul ungar nutrește 
o recunoștință profundă față 
de eroii sovietici, români, bul
gari și iugoslavi care au luptat,

și mulți dintre ei și-au jertfit 
viața, pentru eliberarea po
porului ungar.

★
Cu prilejul aniversării a 21 

de ani de la eliberarea Unga
riei, la 4 aprilie în Piața Eroi
lor din Budapesta a avut loc 
un miting la care au partici
pat peste 10 000 de tineri și 
tinere, primiți recent în rîn- 
durile Uniunii Tineretului Co
munist din R. P. Ungară.

La festivitate au 1 
Gyula Kallay, membru al Bi
roului Politic ' 
P.M.S.U., 1 
nului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar și alți 
conducători de partid și 
stat.

La miting a luat cuvintul 
Lajos Mehes, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. din R. P. Un
gară.

Itazi se 
elogioși 
absolvei

Inale.
Educația tinerilor stă 

fant. ne mai multe nlanin 

I 
I

i de 
fapt pe mai multe planuri în 
centrul atenției organizației 
U.T.C. de aici. O tînără, M.R., 
(secretara organizației U.T.C. 
ne-a rugat să nu-i mai folo
sim numele întrucît fata s-a 
îndreptat) obișnuia să ser-

vească cumpărătorii după 
preferințe. Veneau în maga
zin obiecte noi și căutate de 
cumpărători, ea își anunța re
pede „cunoștințele“ și, în cî- 
teva ore, marfa „dispărea“. 
Atitudinea ei a făcut, de ase
menea, obiectul unei dezbateri 
într-o adunare generală U.T.C. 
Fata a fost ajutată să înțe
leagă cit de greșită era com
portarea ei de lucrător în co
merț. Acum este una din lu
crătoarele bune.

O altă tînără a avut lipsă în 
gestiune. Situația ei urma s-o 
clarifice consiliul de judecată 
al întreprinderii. Ce-a făcut 
organizația U.T.C. ? Cazul, am 
spus, intrase în competența 
organelor judiciare. Organiza- 
zația U.T.C. ar fi putut să-l 
considere „încheiat“. Dar pen
tru ca și alți tineri să nu 
mai fie tentați de a vîrî mîna 
în buzunarul statului, orga
nizația U.T.C. a inițiat o in
teresantă acțiune educativă. A 
organizat un simpozion pe 
tema : „Cinstea și corectitu
dinea lucrătorului di'n co
merț“. în cadrul simpozionu
lui au vorbit lucrători cu ex
periență, secretara organiza
ției U.T.C. care a povestit ca
zul amintit mai sus, și un ju
decător de la tribunalul popu
lar regional. Simpozionul — 
prin problemele dezbătute — 
a fost un adevărat colocviu 
despre etica și comportarea 
tinerilor din comerț.

Am putea completa tabloul 
acțiunilor educative desfășu
rate de organizația U.T.C. de 
la O.C.L. textile-încălțăminte 
cu încă una : „Jurnalul vorbit" 
al brigăzii artistice de agita-

ție. Despre ce era vorba ? (ci
titorul va observa faptul că 
timpul verbului, este la tre
cut și, după cum vom vedea, 
nu întâmplător). Colectivul de 
creație al brigăzii artistice 
se deplasa din magazin 
în magazin. Observa pe 
viu procesul muncii. Din în
semnările și constatările lor, 
alcătuia „jurnalul“ brigăzii (un 
program de brigadă scris sub 
formă de jurnal), care era pre
zentat apoi în fața tinerilor. 
Fără scenă, fără gong. Pe viu 
și la obiect. „Jurnalele“ brigă
zii erau o tribună de educa
ție. Dar jurnalele acestea nu 
mai există pentru că nu mai 
există nici brigada artisti
că. Motivul ? Instructorul, 
Gheorghe Barton, a fost 
recrutat ca activist la Consi
liul local al sindicatelor. To
varășul Barton, deși ar fi avut 
datoria în noua sa funcție, n-a 
mai trecut pe la brigadă. Ini
țiativa recrutării unui alt in
structor n-a luat-o nimeni. 
Tovarășa Elena Mușat, secre
tara organizației U.T.C., își 
amintește cu multă plăcere de 
„intervențiile“ brigăzii îh 
combaterea unor atitudini ne
corespunzătoare ale tinerilor 
față de cumpărători. La fel 
tovarășul director. Le propu
nem, în locul acestor amintiri, 
o soluție mult mai simplă : să 
ia măsuri împreună cu comi
tetul sindicatului pentru reor
ganizarea brigăzii.

Organizația U.T.C. de Ia 
O.C.L. textile-încălțăminte 
Ploiești a acumulat o bună ex
periență în educarea tinerilor 
din comerț. Nici vorbă că ea 
mai poate fi îmbogățită. Exis
tă deja un prilej foarte bun : 
analizele care au permis în 
fiecare magazin, consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din co
merț care va avea loc în cu- 
rînd. însemnările pe care și 
le-a luat tovarășa Elena Mușat 
de la aceste analize, participa
rea ei ca delegat la consfătui
rea pe țară, de unde își va nota 
multe alte însemnări, vor face 
mai bogat și mai consistent 
planul de acțiuni educative al 
organizației U.T.C.

gara.
luat parte I 
brii. cil Hi— ® 

olitic al C.C. al S 
președintele Guver- 9 
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Plecarea unor delegații care au participat
la lucrările celui de-al Vlll-lea Congres

al U.T.C

de Uzina de
in secția
rificarea

utilaj chimic PIoești.
rulmenți se tace ve
parametrilor rulmen-

ziua de 4 aprilie au pă- 
Capitala delegația Ligiirfisit

Tineretului Democrat din Ja
ponia, condusă de YOKIO 
MORISHITA, secretar al C.C. 
al L.T.D. și delegația Uniunii 
Tineretului Muncitor din R.D. 
Vietnam, condusă de TRUONG

DINH BANG, membru al C.C. 
al Uniunii, care au participat 
la cel de-al VIII-lea Congres 
al U.T.C.

La plecare delegațiile au 
fost conduse de secr ^ari, 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

INFORMAȚII
Luni la amiază a avut loc în 

Capitală semnarea înțelegerii 
și a planului de colaborare 
științifică pe anii 1966—1967 
între Academia Republicii So
cialiste România și Academia 
Bulgară de Științe.

Documentele au sem
nate de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România și 
Liubomir Krîstanov, președin
tele Academiei Bulgare de 
Științe.

La solemnitate au asistat 
academicieni, profesori univer
sitari, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi

voltarea mișcării sportive în 
patria noastră“, organizat în 
cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a P.C.R., de Consiliul re
gional Dobrogea al U.C.F.S. și 
Comitetului de cultură și artă 
Constanța.

Rubrica „mofturi"
nu figurează

pe fi$Q de angajat
(Urmare din pag. I)

Bogdanov.
★

sporturilor din Com- 
avut loc duminică

în sala 
stanța a 
după amiază un simpozion cu 
tema „Condiții create de 
partid și de stat pentru dez-

Deși primăvara a readus în 
plină actualitate după-amie- 
zile petrecute în parcuri și^a 
șosea, de două săptămîni e 
greu să te smulgi duminica, 
tiraniei televizorului. Cauza ? 
Evident Studioul A, cutia cu 
minuni a micului ecran. In 
contextul periodicelor televizi
unii, Studioului A îi sînt ca
racteristice nu numai larga 
respirație — șase ore de emi
sie neîntreruptă, dar și ritmul 
viu, absența lungimilor. Emi
siunea aceasta este una din
tre cele care dovedesc că rit
mul alert este o componentă 
principală a specificului tele
genic.

Emisiunea a fost concepută 
clar, ca un magazin vioi de 
sfîrșit de săptămînă, ca o o- 
glindă distractivă a actualită
ții. Găsim în ea rubrici de 
carte, disc, film, șah, un colț 
umoristic de calitate variabi
lă, bogate „ilustrații" muzica
le și, bine înțeles, nelipsita 
și întinsa rubrică sportivă, 
pentru că iubitorii stadionului 
sînt ca întotdeauna privilegi- 
ații și e inevitabil să fie așa. 
Dar în afara fotbalului în 
cursul unei incursiuni prin li
brării, criticul de artă Dan 
Grigorescu, redactor șef al E- 
diturii Meridiane, îți atrage a- 
tenția asupra apariției unor 
noi albume de artă, care a 
doua zi, luni, dispar ca prin 
farmec din rafturi. Mai în 
glumă, mai în serios, un umo
rist și un gurmand, Tudor 
Mușatescu, transmite tradiției 
o savuroasă rețetă gastrono
mică. Intr-un interviu cu pro
tagoniștii unui nou film ro- 
mânesc, Sebastian Papaiani 
face o propunere care merită 
să fie reținuta: crearea unui 
club sportiv pentru îmbună
tățirea condiției fizice a acto
rului nostru de film. Toate a- 
cestea, și multe altele, în a- 
fara transmisiei fotbalistice 
obișnuite.

Se simte peste tot un re
marcabil efort de invenție,

peste tot pînă și în paginile 
muzicale ale emisiunii. Nina 
Casian prezintă cu eleganță 
și sensibilitate o versiune ro
mânească a unei ] 
șansonete franțuzești 
țumită contribuției ei 
itul text de muzică 
capătă teme și culori 
momentul muzical se 
formă într-unul poetic, 
ce nu-i puțin lucru 1 Forma
ția Paul Ghențer își axează 
evoluția pe o temă originală 
și cu posibilități: „clasici în 
ritmuri moderne", după cum 
un recital al Marinei Voica 
constituie un prilej pentru 
virtuozități de imagine, ne
prevăzute. De remarcat, și de 
această dată, prezentarea dega
jată și spirituală a lui Emanoil 
Valeriu. Este evident că a- 
pariția emisiunii „Studioului 
A" stimulează gîndirea tutu
ror compartimentelor redac
ției televiziunii, creează efer
vescențe și sparge rutina.

Poate că tocmai asta ne 
face să nu fim de fel îngă
duitori cu locurile comune ale 
emisiunii, cu ceea ce 
încă reușit. Așa se 
de pildă, cu pagina 
emisiunii duminicale, 
cu nereușita arhivă a anecdo
telor. Aici, între copertele vo
luminoaselor dosare, vene
rabila platitudine e lăsată să se 
lăfăiască în largul ei. Spațiul

populare 
și mul- 

i obișnu- 
ușoară 
noi iar 
trans - 

ceea

nu este 
întîmplă, 
veselă a 
mai ales

anecdotelor „cu barbă" 
putea fi mobilat mai spiritual 
de către actori care să poată 
cita cu haz, evocări, farse, 
incidente din istoria teatrului 
și cinematografului nostru.

Nu se poate să nu abservăm, 
în același timp, că a doua e- 
misiune a Studioului A a și 
înregistrat o ușoară diminua
re calitativă, o sărăcire a va
rietății rubricilor. Ar fi cu 
totul regretabil să urmărim 
și de data aceasta degradarea 
treptată, îmbătrînirea și scle
rozarea unei emisiuni cu po
sibilități atît de mari. Zelul 
inventiv al redactorilor Stu
dioului A trebuie să crească 
în continuare. Emisiunea mai 
poate fi încă înviorată cu re
portaje filmate de pe scene și 
platouri și curiozități științifi
ce, cu rubrici de modă ?i în
grijirea sănătății — intr-un 
cuvînt, cu tot ceea ce este tra
dițional și adaptat televiziunii 
în genul magazinului dumini
cal.

T. CARAMFIt

P. 8. Și o nedumerire: de 
ce numai în duminicile spor
tive prezența unei emisiuni 
prin excelență duminicală și 
reconfortantă ? Studioul A și-a 
căpătat deja dreptul la exis
tență independent de progra
mările de pe stadioane.TELEVIZIUNE

MARȚI 5
19,00 Telejurnalul de seară. 

19,15 Pentru cei mici. 19^0 
Pe teme școlare. 20,00 Film: 
Omul invizibil. 20,30 Colecții, 
colecționari, pasiuni. 21,00 
Concert susținut de orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii

APRILIE
Transmisiune de la
21,40 Film : Tutunul

22,45 Telejurnalul

Sovietice. 
Moscova, 
(seria I).
de noapte. 22,55 Buletin meteo
rologic. 23.00 închiderea emi
siunii.

CINE
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop — rulează la Patria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21,15), București (orele 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45), Fero
viar (orele 8,30; 11,45; 14; 17; 
20), In completare Geologii; Ex- 
celslor (orele 9,45; 12,30;
15,15; 18,15; 21,15). în comple
tare Geologii.
LA PORȚILE PĂMlNTULUI — 
rulează la Republica (orele 10; 
12; 14,45; 16,45; 18,45; 21),
Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). In completare 
Un bloc neobișnuit ; Melodia 
(orele 10 12; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). In completare, 
Lucrările primei consfătuiri pe 
tară a lucrătorilor din construc
ții ; Modern (orele 10; 12;
14,15; 16,30: 18,45; 21). în com
pletare, Lucrările primei con
sfătuiri pe țară a lucrătorilor 
din construcții.

MATOGRAF
FINALA BUCLUCAȘA — ru
lează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). In completare Geologii. 
Capitol (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45, 21), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30)..
DUPĂ MINE, CANALII I — 
rulează la Festival (orele 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45). în completare 
Geologii.
UMBRELELE DIN CHERBOURG 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
în completare Pictorul din 
Praga.
DIVORȚ ITALIAN — rulează 
la Lumina (orele 9 ; 11,15;
13,30; 16; 18,30: 21).

SAȘA 
rulează la 
18; 20,30). 
nov.
BEATA 
rulează Ia 
13,45; 16;

E
Union (orele 
în completare

15,30; 
Wila-

11,30;
Lira 

(orele 15,30; 18; 20,30). In
completare Pîrvu Mutu-zugra- 
vu.
NAVIGATORI CARE DISPAR 
—cinemascop — CU ACUL Șl 
AȚA — CABINETUL — 
STAMPE — ORAȘUL 
IUBEȘTE — V1RSTE — 
LOGII 
rulează la Timpuri Noi 
10—21 în continuare).
A FOST C1NDVA HOȚ — ci
nemascop
Iești 
20,30). 
guri 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare Rășinari.

Doina (orele 
18,15; 20,30), 

18;

DE 
CARE 
GEO-

(orele

rulează la Giu- 
(òrele 10,30; 15,30; 18; 
In completare — Tir

si iarmaroace. Tomis

AN1 CLOCOTITORI 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,30). ‘ 
tete.
TRAGEȚI 
rulează lă
14, în continuare, 16,15; 18,30; 
20,45). în completare Tîrguri 
și iarmaroace.
LUMINA VERDE — cinema
scop — rulează la Buzești (ore
le 16; 18,15; 20,15). în comple
tare Secretul trecutului.
ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE
VANO
rulează la Cringași (orele 16; 
18,15; 20,30).
BARCAGIUL — cinemascop, 
rulează la Grivita (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 10; 12,30; 15,30: 18;
20.30) . în completare Energia.
fifi Înaripatul
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 
14; 16: 18,15; 20,30), Aurora

în completare Poli-

IN STANISLAS I 
Dacia (orele 9,30—

socoteală, și... a Început să-i re
clame, să reclame pe oricine, pe 
drept sau pe nedrept. „Tactica" 
n-a )inut insă multă vreme liindcă 
la siirșitul anului 1964, resortul 
respectiv al Ministerului Comerțu
lui Interior, dlndu-și seama că 
schema I.H.R. Constanța e prea 
Încărcată, țață de utilajele In do
tare, a luat măsuri de corectare. 
Conducerea I.H.R. a trebuit să a- 
leagă și să rețină, conform Codu
lui Muncii, pe cei mai buni și mal 
conștiincioși oameni. Firește, 
era cazul Iui I. R. căruia i 
propus alt loc de muncă.

Ce-a lăcut I. R. ? A luat, 
data asta, o poziție eroică : 
pleacă I Și iar reclamații, 
motive și... „motive". O lume În
treagă pusă pe drumuri din cauza 
unui mottangiu... Au venit tova
răși de la diferite toruri, i-au ex
plicat, i-au oierit posibilitatea să 
nu-și piardă vremea, să lucreze... 
El l Nimic I Stă... Stă și reclamă 
și asta se Întîmplă de la 26 sep
tembrie 1964, adică de mai bine de 
un an și jumătate. Un singur lu
cru nu vrea : să se apropie de-un 
loc In care ar trebui să munceas
că, deși, 1 s-au oierit mai multe.

O reclamație ne-a trimis și nouă. 
Am cercetat și noi, ca și a!/i to
varăși, ne-am pierdut și noi vre
mea pentru ambițiile lui. Ce vrem 
să-i spunem e de la sine Înțeles : 
cu lenea și cu mofturile nu ajungi 
departe. Munca, ea singură îl tace 
pe om — OM I

de 
nu 

cereri,

Uzina „Tractorul" - Brașov. 
Un nou lot de tractoare 
U-651 cu dublu diferențial, 

gata de a lua drumul 
ogoarelor

Foto : AGERPRES

(orele 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).
PROCESUL DE LA NUREN- 
BERG — ambele serii 
rulează la Unirea (orele 
19,30).
CEA MAI FRUMOASĂ 
rulează la Flacăra (orele 
18,15; 20,30), Rahova (orele 
18,15; 20,30). In completare
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat in regiunea Crișana. 
IN PUSTIUL PAT AGONIEI 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30;). în completare
Sculptorul și Timpul.
TOM JONES 
rulează la Munca (orele 10,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,30).
STEAUA BALETULUI 
rulează la Cosmos (orele 16; 
18; 20). în completare Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Banat.
VIZITA — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele 15; 
17; 19; 21).

16;

16;
16;

A



Legăturile cele mai ciudate se 
stabilesc intre diferitele știin/e, în 
epoca noastră. Cine ar fi crezut de 
pildă, că era cosmică, prin Înseși 
zborurilor sateliților artificiali, avéa 
să dea noi rezolvări problemelor 
care se pun metalurgiei î

Astiel, de curlnd, s-a pus Ia 
punct o nouă tehnică de sudură. 
Spre deosebire de sudura obișnui
tă care, după cum se știe, utili
zează flăcări fierbinți de mii de 
grade (ca aceea oxiacetilenică sau 
ca arcul electric), noul procedeu 
de sudură a metalelor se reali
zează, in mod paradoxal, la... rece 
și... în vid.

Despre ce este vorba ? Tendința 
metalelor de a adera strlns unele 
de altele în vid și în spafiul cos
mic poate cunoaște aplicații indus
triale deosebit de interesante. La 
„Național Research Corporation', 
din orașul Newton, în S.U.A., au 
și fost efectuate o serie de expe
riențe în legătură cu acest mod de 
sudură.

Două fragmente de cupru (ara
mă) au fost curățate cu grijă cu 
ajutorul periei metalice, pentru a 
fi debarasate de orice urmă de 
oxizi. Această primă operație este 
foarte importantă, deoarece oxi- 
zii, care se formează cind metale
le sînt expuse în aer, se opun su- 

Cosmonautica
dă lecții 

metalurgiei
durii Ia rece într-o atmosferă te
restră norme ă. După aceea, cele 
două piese de metal au fost puse 
In contact, intr-un mediu compa
rabil cu cel care se tntilnește la 
o înălțime de 800 km și ridicate la 
o: temperatură de 125° C.

In mai puțin de zece minute, 
fragmentele de metal se sudează 
solid unul de celălalt, în timp ce 
metodele clasice de sudură ar fi 
pretins temperaturi de aproape 
2 000 grade Celsius, care ar fi pro
vocat topirea cuprului dar, în a- 
celași timp, și o slăbire perma
nentă a metalului.

S-ar putea spune că sudura „la 
rece", de fapt nu e atît de rece, 
întruclt ea necesită totuși tempe
raturi de circa 100 de grade. Aces
te temperaturi, comparativ cu cele 
necesitate mai înainte, sînt foarte 
mici. Pe de altă parte, este evident 
că ele se pot obține foarte ușor, cu 
mijloace simple, fără a pune pro
blema unor instalații speciale.

în cursul experiențelor preceden
te de sudură „la rece', metalele 
fuseseră sfărîmate în bucăți în 
vid, pentru ca suprafețele ce ur
mau să se sudeze să fie lipsite de 
orice urmă de oxid.

Faplu! că a fost suficient Ca 
cele două suprafețe de sudat să 
iie curățate cu niște perii metali
ce, permite ca de acum înainte să 
poată II considerată posibilitatea 
utilizării acestei tehnici pe scară 
industrială. Avantajul ei, față de 
metoda clasică a sudurii ? Este un 
avantaj foarte important : păstra
rea intactă a rezistenței metalului 
șl „unirea' pieselor fără nici o po
sibilitate de contaminare (adică de 
pătrundere a impurităților).

Aceste caracteristici au o mar» 
Importanță pentru industria mo
dernă, mal ales pentru cea elec-

O anchetă realizată de cu- 
rînd în cîteva orașe ale țării a 
scos în evidență faptul că, pe 
linia informării tineretului cu 
noutățile cultural-artistice și 
prin urmare a educării gustu
lui său, în unitățile culturale 
se întreprind din cînd în cînd 
acțiuni, deși hu se observă o 
continuitate în organizarea 
lor. Din partea comitetelor 
U.T.C. însă interesul față de 
acest capitol este mai mic și 
se manifestă sporadic. Secre
tarul organizației U.T.C. a 
sectorului II mecanică de la 
Uzinele „Semănătoarea“ din 
București mărturisea, tocmai 
în legătură cu cele de mai sus, 
o convingere intimă a sa : 
pentru a reuși să facem bine 
lucrul aceșta ar trebui ca mai 
întîi noi, conducătorii de or
ganizații să ne lărgim orizon
tul • și uneori, să fim în stare 
să părăsim unele forme pe 
care le-am uzat de atîta folo
sire. Din păcate însă, în rîn
dul comitetelor U.T.C. se mai 
manifestă încă tendința de a 
se ocupa în mod unilateral de 
probleme de producție și de 
disciplina la locul de muncă 
pierZînd din vedere pe cele 
legate de educație, ceea 
ce înseamnă, în fond, a com
bate efectul fără să mergi 
pînă la cauză. Așa se face că, 
de fapt, unele comitete U.T.C. 
rămîn în urma dorințelor și 
preferințelor tinerilor.

O confirmare a acestor 
situații ne-a fost oferită 
la întreprinderea „Cluja- 
na“. în cursul anului trecut 
acțiunile de ordin cultural- 
artistic au fost destul de rare. 
Pentru anul acesta însă, acum 
e în pregătire un concurs pe 
teme de operă : „Viața și ope
ra lui Puscini“, căruia U va 

tronlcă și în miniaturizare, unde 
este indispensabilă o Înaltă purita
te a tuturor elementelor.

★
O altă noutate din domeniul me

talurgiei este legată de utilizările 
industriale ale aurului, pînă acum 
destul de restrînse. Numeroase 
laboratoare din Întreaga lume cau
tă și experimentează noi Între
buințări ale aurului. Intr-adevăr, 
multiplele proprietăți ale acestui 
metal, puse recent în evidență, 
fac din el un material important 
pentru numeroase tehnici moder
ne.

Comitetul Internațional pentru 
cercetarea proprietăților și utiliză
rii aurului a trecut recent in re
vistă rezultatele studiilor efectua
te în ultimul timp asupra acestui 
subiect. S-a arătat astiel că aurul 
poate servi la obținerea unor peli
cule de protecție contra razelor 
ultraviolete. El poate alcătui îm
brăcăminte de apărare împotriva 
coroziunii anumitor substanțe chi
mice. Aurul constituie, de aseme
nea, o barieră eficace contra pă
trunderii hidrogenului în oțelul 
topit. Aurul se folosește cu suc
ces și ca „placaj“ al reflectoarelor 
solare, care „colectează" energia 
venită de Ia soațe. Iată numai cî
teva exemple asupra noilor utili- 
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zărl ale aurului, a căror listă creș
te neîncetat.

★
Se știe că Uniunea Sovietică 

este una din marile producătoare 
de asbest ale lumii. Cu toate a- 
cestea, Academia de Științe din 
U.R.S.S. a recomandat laboratoa
relor specializate să lucreze în 
problema descoperirii unui asbest 
sintetic. Acest asbest a fost obți
nut... și cu ajutorul metalurgiei I

Datorită rarității depozitelor na
turale, s-a căutat și pînă acum ob
ținerea de asbest în laborator, 
prin sinteza substanțelor care al
cătuiesc acest compus. Astfel de 
încercări au fost făcute in Statele 
Unite și în Japonia, dar pînă 
acum materialele obținute au fost 
inferioare asbestului natural.

Cu toate acestea, cercetările 
continuă, pentru că asbestul este 
utilizat din ce în ce mai mult In 
noi domenii ca de pildă în studii
le cosmice. Intr-adevăr, asbestul 
(sau amianta, cum se mai numește) 
are însușirea esențială de a rezista 
la temperaturi de două mii de 
grade Celsius pe anumite perioade. 
Prolesorul Alexandr Fedoseev din 
Uniunea Sovietică a izbutit să cre
eze în laborator, împreună cu co
laboratorii săi, un asbest sintetic, 
care pare să fie cea mai bună va
riantă obținută pînă acum. Noul 
asbest sintetic rezistă la tempera
turi chiar ceva mai ridicate decit 
asbestul natural.

Acest rezultat a fost obținut în
locuind magneziul (care este unul 
din constituenta asbestului natu
ral) prin cobalt, bariu și nickel, 
pe baza cercetării proprietăților a- 
cestor metale, cunoscute de meta- 
lurgiștl.

LEONID PETRESCU 

urma unul despre teatru, apoi 
un altul cu noutățile de mu
zică ușoară lansate în festiva
lul de la Mamaia și așa mai 
departe. „Anul trecut am ți
nut în total opt concursuri pe 
teme profesionale, spunea se
cretarul comitetului U.T.C. 
Au fost, oricum, prea multe. 
Pentru viitor, urmărim să fa
cem o educație cu caracter 
mai complex“. Intenția este, 
fără îndoială, meritorie, cu 

De ce se învechesc noutățile

culturale pînă ajung la tineri?
condiția ca acum să nu se 
treacă la extrema cealaltă, a- 
dică să dispară cu desăvîrșire 
concursurile pe teme profe
sionale.

în stadiu de proiecte sau în 
curs de realizare, unele din 
activitățile preconizate pentru 
a ține tineretul la curent cu 
ceea ce apare nou oferă su
gestii interesante, exemple 
care pot fi reluate și extinse. 
Ne oprim de aceea asupra cî- 
torva din acestea. Întorcîndu- 
ne din nou la Uzinele „Semă
nătoarea“, desprindem din 
preocupările actuale ale comi
tetului U.T.C. o discuție pe te
ma muzicii ușoare între cîțiva 
compozitori, interpreți și tine
retul uzinei, pe marginea ce
lor mai noi compoziții ale ce-

Există o vîrstă cînd încep 
să te intereseze mecanismele 
din jur, să te pasioneze ches
tiunile de fizică sau chimie 
învățate, cînd începi să urmă
rești reviste de specialitate și 
cărți de știință, cînd simți 
plăcerea să rezolvi mai mul
te probleme decit îți oferă 
manualul. Este bine, pentru 
că așa fac milioane de copii 
și tineri ai patriei, dovedind 
și pe această cale că răspund 
chemării adresate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.C.R., 
„de-a învăța necontenit... de-a 
pătrunde tot mai adine în uni
versul minunat al cunoașterii“.

Căile pe care veți merge în 
viață vor fi felurite, profesi
unile pe care vi le veți însuși 
— numeroase.

Dar în foarte multe din ele, 
pentru care preocupările 
voastre de azi arată o anumită 
apropiere, un cuvînt hotărîtor 
are de spus matematica pe 
care o studiați în școală.

Profesorii voștri vă atrag 
de fiecare dată atenția asu
pra unora din aplicațiile pe 
care aritmetica, geometria, al
gebra le au. Cu multe dintre 
ele v-ați și întîlnit chiar la 
alte obiecte de studiu. Cu nu
meroase altele vă veți famili
ariza în lunga viață creatoare 
care vă așteaptă, după ce 
veți părăsi băncile școlii. Și 
cîte alte bucurii și foloase vă 
pregătește încă matematica 
ce-o veți studia mai tîrziu!

Dar să ne referim la un e- 
veniment mult mai apropiat, 
de natură să vă aducă prime
le satisfacții în aplicarea cu
noștințelor pe care le aveți; 
concursul de matematică pen
tru elevii claselor VI—VIII, 
care-i gata să pornească la 
drum cu zeci de mii de parti- 
clpanți. „Fratele“ său mai 
mare, concursul de matema
tică pentru elevii liceelor, are

Ritmuri egale la
(Urmare din pag. I) 

tă, în unele comune — la Mă- 
năștur sau în raionul Oaș la 
Călinești. — atelajele erau 
încă mobilizate (mai bine zis 
„imobilitate“) .gj în ultimele 
zile ale lunii martie la trans
portul gunoiului de grajd pe 
cîmp, deși asemenea lucrare 
trebuia făcută de mult. Situa
ția aceasta dovedește nu nu
mai o organizare defectuoasă 
ci, în același timp, și antrena
rea insuficientă a tineretului 
la transportul îngrășăminte
lor, lipsa de inițiativă a or
ganizațiilor U.T.C. din coope
rativele respective.

Intr-un alt raion, la Oaș, 
însămînțările din prima ur
gență se desfășoară încet din 
cauză că în multe cooperative 
agricole lucrările de pregătire 
a solului s-att efectuat cu mare 
întîrziere. Este cazul comu
nelor Tămășeni, Turulung, al 
orașului Negrești, iar la aces
te exemple se mai pot adău
ga și altele. Cauza principa
lă a rămânerii în urmă este 
nefolosirea tuturor posibilită
ților existente, neutilizarea 
tractoarelor și a atelajelor 
proprii cu întreaga lor capa
citate. Așa se explică de ce 
aici s-au însămînțat numai 85 
de hectare cu in de fuior, din 

lor dintîi. Comitetul U.T.C. a 
urmărit nu numai ca tinerii 
să afle cîteva lucruri noi, ci și 
să ia atitudine activă în dis
cuții, să vină cu propuneri și 
sugestii. De asemenea, merită 
toată atenția inițiativa de a 
pregăti o întreagă „Săptămînă 
culturală“ dedicată noutăților, 
săptămînă în care o zi este re
zervată cîntecului și dansului, 
o alta teatrului, o a treia fil
mului etc. în sfîrșit, din dis

cuția pe care am avut-o cu 
cîțiva membri ai comitetului 
U.T.C. a reieșit că în viitorul 
apropiat acesta va pune ac
centul pe înființarea unor 
cercuri de educație estetică, în 
cadrul cărora informarea „la 
zi“ va fi un lucru de la sine 
înțeles.

La Cluj, inițiativa luată de 
un tînăr entuziast, locțiitorul 
secretarului U.T.C. de la Ope
ra de Stat, a avut un răsunet 
mai mare decît cel așteptat, 
în preajma prezentării unei o- 
pere în premieră „Samson și 
Dalila“ — tovarășul Emil 
Strugaru a imprimat pe bandă 
unele fragmente muzicale, 
motivele mai importante, arii
le principale și s-a dus cu 
magnetofonul la un liceu. 

Tlnerefea, nu mai puțin ro
mantica decit cel mai tlnăr 
anotimp al anului, răspunde 
la acțiunile de înfrumuseța
re ă satelor și orașelor cu 
inepuizabilul său entuziasm. 
Fotografia noastră nu con
stituie de aceea decit 
una din mulțimea imaginilor 
ce au putut fi văzute in du
minica care a trecut prin 
locurile pe unde soarele 
blind al lui aprilie a lumi
nat surlsurlle tinerilor pre
zent! la acțiunile de muncă 
patriotică. Fotografia li în
fățișează, așadar, pe clfiva 
din cei peste 450 tineri din 
întreprinderile și instituțiile 
raionului 1 Mai care au lu
crat la amenajarea viitorului 

parc Verdi din cartierul 
Floreasca

Foto: N. STELORIAN

o carieră de prestigiu, legată 
de tradiția pozitivă a școiu 
românești; el se desfășoară 
de la începutul acestui secol, 
sub egida „Gazetei matemati
ce“, revistă care și-a sărbăto
rit în toamna trecută 70 ani 
de apariție neîntreruptă.

Olimpiada tinerilor mate
maticieni, pentru elevii cla
selor IV—VII a fost inițiată 
în 1953 de revista „Pionierul“ 
și continuată cîțiva ani apoi 
de Societatea de științe mate
matice. Elevi din toate raioa
nele țării, din școli centenare 
sau nou înființate, din orașe 

O nouă ediție a concursului de matematică 

în întrecere elevii

claselor VI-VIII
mari sau cătune de munte, în 
mare număr și-au manifestat 
interesul pentru această acțiu
ne, s-au pregătit mai bine, au 
obținut rezultate frumoase în 
cadrul concursului.

Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a trasat un amplu și 
bogat program de dezvoltare 
a tuturor sectoarelor vieții e- 
conomice, culturale, sociale, 
politice ale patriei noastre.

posibilități egalei
totalul de 500 hectare planifi
cate, numai 22 hectare cu car
tofi din totalul de 600, numai 
35 hectare cu floarea-soare- 
lui din totalul de 400.

Inegalități, care nu se da- 
toresc timpului, se pot întîlni 
și la alte raioane. La Cărei, 
de pildă, în comuna Andrid 
s-au terminat însămînțările 
din epoca I. Aici s-au semă
nat în total 100 hectare cu 
floarea-soarelui, 50 hectare cu 
sfeclă de zahăr, 120 hectare 
cu trifoi. De asemenea, alte 
150 hectare sînt de acum pre
gătite pentru porumb. In ace
lași timp însă, într-o comună 
apropiată, la Vezendiu, care 
are aceleași condiții de sol și 
de climă, la aceeași dată nu 
se însămînțaseră nici 100 de 
hectare din cele 230 planifica
te, iar la Petrești doar 200 
hectare din peste 400. Aseme
nea exemple pot fi întîlnite 
și în raionul Satu Mare. Cu 
toate că aici posibilitățile de 
folosire a timpului au fost 
mai mici, există unele uni
tăți, ca cele din Ardud, Pău- 
lești, Beltiug și altele care au 
știut să profite de fiecare mo
ment prielnic.

Exemplele unităților frun
tașe amintite fac dovada po
sibilităților existente pentru 
intensificarea ritmului la tn- 
sămînțări.

„Am pornit de la ideea — 
spunea dînsul — că educația 
muzicală și familiarizarea cu 
lucrurile noi trebuie începută 
de la tineretul școlar. Iar pen
tru a-1 familiariza are nevoie 
de o pregătire prealabilă. Pre
gătirea aceasta a fost făcută 
într-o oră și jumătate de a- 
udițil însoțite de explicații. A 
fost explicat mitul lui Sam- 
son, particularitățile tratării 
muzicale a lui Saint Saens, 

mijloacele tehnice folosite, 
astfel îneît, atunci cînd au vă
zut spectacolul, elevii erau 
deja puși în temă și știau cum 
să-și orienteze atenția.

La casa de cultură a studen
ților din Cluj, munca de infor
mare asupra noutăților cultu
ral-artistice nu se limitează 
doar la diferite acțiuni (întîl- 
niri cu oameni de știință și artă 
simpozioane etc) ci sînt căuta
te și alte forme tot atît de utile, 
în prezent, se realizează o an
chetă în rîndul studenților 
sondîndu-se preferințele lor și, 
mai ales, ce lucruri noi ar 
dori să fie organizate pentru 
ei. Primele răspunsuri care au 
sosit conțin propuneri foarte 
interesante. Spicuim cîteva: 
o discuție despre dragoste șl

La Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa" 
și la Palatul pionierilor din 
Capitală a început sîmbătă 
seara Festivalul studențesc de 
artă — ediția 1966 organizat 
de Comitetul U.T.C. și Consi
liul Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Centrul universi
tar București în cinstea celei 
de a 45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român.

Festivalul a fost deschis de 
ansamblul artistic al Univer
sității cu poemul „Sunet de 
bucium“ în care au fost evo

Tînăra generație, elevii de azi 
vor continua să nu-și precu
pețească eforturile pentru a-și 
însuși tot mai temeinic cunoș
tințele, pregătindu-se pentru 
muncă și viață.

în acest an școlar, Ministe
rul învățămîntului și Societa
tea de științe matematice or
ganizează din nou un concurs 
de matematică pentru elevii 
claselor VI—VIII. Ca orice în
trecere, acest concurs a și în
ceput să aibă un rol stimula
tiv : elevi, profesori, părinți, 
se interesează de desfășurarea 
sa, se pregătesc, se preocupă 

de felul în care rezultatele de 
pînă acum vor sprijini obți
nerea unor rezultate mai bune 
în viitor ; frămîntarea aceasta 
tonică, pentru progresul cu
noștințelor are un însemnat 
reflex pe plan educativ dove
dind că efortul făcut cu inte
res este cel mai rodnic ; stu
diul, activitatea educativă, 
munca personală cîștigă de 
pe urma concursului, dar cel 
mai cîștigat este tineretul luat 
în ansamblu, care se pregă- 

Construcții de locuințe pe șoseaua Giurgiului din Capitală 
Foto : AGERPRES

trăsăturile ei în epoca moder
nă, probleme ale dramaturgiei 
actuale din occident, un con
curs de dans modern sub for
mă de spectacol, cu note date 
de spectatori (ceea ce se asea
mănă foarte mult cu un alt 
proiect, întîlnit la Satu-Mare: 
acela de a se prezenta o pa
radă a dansului modern).

Față de toate aceste aspecte 
depistate în diverse locuri, 
inițiativa Comitetului orășe

nesc Cluj al U.T.C. ar fi pu
tut să se facă mai mult sim
țită.

într-un alt oraș, la Tecuci, 
casa de cultură din localitate 
realizează și ea comunicarea 
noutăților într-un mod inte
resant în cadrul serilor cultu- 
ral-distractive, organizate în 
colaborare cu comitetul oră
șenesc U.T.C., au loc uneori 
concursuri fulger cum a fost 
cel intitulat „Noi obiective pe 
harta patriei“ ; alteori noută
țile de muzică ușoară sînt pre
zentate de soliștii casei de cul
tură, iar alteori au loc seri de 
întrebări și răspunsuri cu 
tema : „Ce e nou în luna a- 
ceasta?“. Expozițiile realizate 
împreună cu biblioteca raio
nală au adesea teme ca : „Vă

Festival artistic studențesc 

ediția 1966
cate momente importante din 
lupta dusă de Partidul Comu
nist Român pentru asigurarea 
unui viitor luminos tinerei ge
nerații. In zilele ce au urmat, 
prin fața juriului au „trecut" 
brigada artistică și formația 
de teiatru ale Institutului me- 
dico-farmaceutic, formațiile 
artistice ale I.C.F. și Ansam
blul folcloric al Casei de cul
tură.

Inspirate din viața tineretu
lui universitar, din realitățile 
patriei noastre, aducînd în 
scenă frumusețea cîntecului, 

tește cu hărnicie și temeinicie 
pentru viitorul său.

Gazeta matematică, seria B, 
publică în fiecare lună într-o 
rubrică specială probleme 
pentru elevii claselor V—VIII 
în intenția de a sprijini pre
gătirea pentru școală, pentru 
examenul de admitere în cla
sa a IX-a și pentru concursul 
de mai sus. Cercurile pe ma
terii din școli dau la rîndul 
lor un sprijin important în 
pregătirea elevilor.

în raportul prezentat la 
Congresul al VUI-lea al 
U.T.C. se sublinia că „una din 

sarcinlle organizațiilor U.T.C. 
este să ajute mai mult 
școala în organizarea cercu
rilor științifice... în cadrul că
rora tot mai mulți elevi să a- 
dîncească cunoștințele primite 
la ore, să-și însușească pri
mele deprinderi pentru cău
tări și creație...“ Cu siguran
ță că în pregătirea pentru 
concursul de matematică al 
elevilor claselor VI—VIII, ța- 
ceastă indicație va fi larg 
transpusă în practică.

prezentăm tineri poeți și pro
zatori din colecția „Luceafă
rul“ sau ultimele știri despre 
situația din Vietnam, prezen
tate cu ajutorul fotografiilor 
din reviste.

O largă consultare a ti
neretului, pentru care se or
ganizează în fond întregul an
samblu de activități culturale, 
poate scoate la iveală și alte 
propuneri prețioase, care pot 
îmbogăți mult aria forțelor 
chemate să asigure informa
rea tineretului cu noutățile zi
lei. Unele din ele s-au concre
tizat chiar în ancheta între
prinsă de noi. Iată-le pe scurt:

— Convorbiri cu redactori 
de la Agerpres și ziariști pen
tru clarificarea celor mai noi 
probleme ale vieții interna
ționale (V asile Cîmpeanu, 
strungar la Uzinele „Semănă
toarea“) ; vizite în grup la ex
pozițiile de artă plastică, vizite 
la care, eventual să aibă loc 
și întîlniri cu autorul (Dumi
tru Cosmescu, lăcătuș „Semă
nătoarea") — întîlniri ale ti
nerilor cu diferiți autori și 
discuții asupra ultimelor lor 
cărți (Mariana Grigor — rih- 
tuitoare „Cluj ana“) concursuri 
„Cine știe, răspunde“ legate de 
ultimele noutăți în literatură, 
cinematografe, teatru, con
cursuri în care alegerea între
bărilor ar trebui să fie tot
odată și o selecție calitativă a 
aparițiilor (Vasile Pop, strun
gar — „Tehnolog“ — Cluj).

Posibilități sînt, așadar, 
multiple. Este necesară însă, 
pentru realizarea lor, o pre
zență activă și concretă a co
mitetelor U.T.C. în studierea 
preferințelor tineretului, o par
ticipare directă în organizarea 
acțiunilor.

M. DUMITRU 

a portului și a dansului nos
tru popular, programele pre
zentate s-au bucurat de apre
cierile studenților spectatori.

In continuare, timp de o 
săptămînă, studenții bucu- 
reșteni vor putea urmări în 
cadrul acestui concurs forma
ții de dansuri populare și ta
rafuri, formații de muzică u- 
șoară și de estradă, brigăzi 
artistice dintre care nu 
lipsesc corul Universității, 
ansamblul artistic al I.S.E. 
„V. I. Lenin" care va 
prezenta poemul „Slavă parti

Prima etapă a concursului 
care se va desfășura în 10 a- 
prilie va permite cunoașterea 
unui număr mare de elevi 
fruntași din școlile generale 
de pe întinsul patriei. Cei 
mai merituoși dintre concu- 
renți — elevi ai claselor a 
VlII-a — vor participa și la 
etapa raională din 17 aprilie.

în mod special ținem să a- 
dresăm un cuvînt acestora : 
întrecerea la care participă la 
10 și 17 aprilie este o formă 
nouă, mai înaltă de manifes
tare a pregătirii lor școlare, 
o întrecere prietenească pen
tru cîștigarea titlului de cel 
mai bine pregătit elev la ma
tematică din raion, sau a di
plomei de fruntaș la această 
disciplină. Totodată, în ca
drul concursului de matemati
că elevii claselor a VlII-a fac 
cunoștință cu modalitățile de 
desfășurare a unei lucrări 
scrise în fața unor profesori 
necunoscut!, ceea ce nu în
seamnă străini, încearcă emo
țiile examenului de admitere 
în liceu.

Această primă ediție a con
cursului de matematică orga
nizat pe planul cel mai larg 
de către Ministerul învăță- 
mîntulul și Societatea de ști
ințe matematice începe. Do
rim din toată inima ca parti- 
cipanțil să ia un start bun, să 
realizeze performanțe valo
roase, iar într-un finiș impre
sionant să se obțină nume
roase titluri de campion, sau 
— de ce nu ? — de maeștri 
ai... matematicii I

Conf. univ. 
TIBERIU ROMAN 
secretar general 

al Societății de științe 
matematice 

din Republica 
Socialistă România

Omul
din seră

Deși are aproape 
26 de ani, mustă
cioară și chiar aspi
rații sentimentale, 
dragostea părinților 
unită cu dragostea 
rudelor și dragostea 
rudelor unită cu 
dragostea prieteni
lor îl păstrează pe 
Gelu ca într-o seră : 
pur, intact, admira
bil conservat.

N-ai voie să stai 
de vorbă cu Gelu, ci 
numai să-l admiri 
ca pe un monument. 
Părinții, care-l cu
nosc cît de cit, s-au 
preschimbat în ghi
zi. Ei îți dau în le
gătură cu Gelu toa
te lămuririle nece
sare, cînd s-a năs
cut, cînd a început 
să vorbească, cînd a 
spart un geam la 
școală etc., etc.

Evident, Gelu nu 
lucrează. Gelu tre
buie să rămînă în 
seră, să se lase ex
pus și admirat, să 
nu cunoască viața. 
Cum o sa cunoască 
viața un băiat așa 
de fin ca Gelu... Ge
lu trebuie conservat 
și păstrat intact, să 
nu se atingă de el 
măcar o fărîmă de 
viață.

In fața lui Gelu 
problemele compli
cate sînt alungate 
cu îndîrjirea cu ca
re sînt alungate mu
ștele în zilele căldu
roase. Să n-audă 
Gelu... Să nu vadă 
Gelu... Să nu simtă 
Gelu... Să n-ajungă 
pînă la Gelu...

Așa s-a reușit ca 
Gelu să fie bine con
servat. Gelu nu tră
iește direct, el e 
prea delicat ca să 
lupte cot la cot 
cu viața. Trăiesc 
alții în contul lui 
Gelu. Muncesc alții 
în locul lui Gelu. 
Respiră alții în 
contul lui Gelu.

de Teodor 
Mazilu

Se îndrăgostesc al
ții în locul lui Gelu. 
Rîd alții în locul lui 
Gelu.

Cu alte cuvinte, 
Gelu n-are nici o 
grijă pe lumea asta. 
Singurul lucru care 
i se cere e să stea 
nemișcat în seră și 
să nu scoată o’ vor
bă.

Nefericitul Gelu 
s-a învățat să fie 
expus, nu să trăias
că... Din cînd în 
cînd tșl expune și el 
in lume mustața și

Nou
insectar

de
buzunar

ideile... Mustața i-o 
aranjează taică-su, 
iar ideile i le dă cu 
împrumut maică-sa.

Gelu trăiește nu
mai cînd părinții îi 
fac semn să trăias
că. De capul lui nu 
s-ar uita nici la o 
vrabie de pe gard.

— Gelu, ia spune 
și tu ceva...

Șl Gelu spune.
Dacă o fată îl iu

bește el nu ia nici o 
atitudine, se repede 
imediat la alții, să 
se consulte.

— Dă-mi un tele
fon după ce vorbesc 
cu mama...

Dacă cineva îl 
jignește nu se supă
ră Imediat. întîi se 
consultă cu rudele 
și de-abia după a-

Construcția unui nou 
complex comercial

In noul cartier „Hipodrom“ 
din Brăila a început construc
ția primului complex comer
cial. El va constitui o atrac
ție prin linia sa arhitecturală. 
Forma circulară, pereți din 
metal și sticlă, el« ante in

dului“, formația de teatru a 
Institutului de arhitectură, or
chestra de muzică ușoară a 
Institutului de construcții — 
formații de mai multe ori cîș- 
tigătoare ale întrecerilor ar
tistice studențești.

Tot în cadrul Festivalului a 
fost deschisă la Casa de cul
tură o expoziție de pictură și 
sculptură a studenților din In
stitutul de arte plastice „N. 
Grigorescu", iar la studiourile 
I.A.T.C. și Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu, sînt prezen
tate în fiecare seară de către 
studenții celor două institute
spectacole de teatru, de operă, 
concerte simfonice.

Noua ediție a acestei tradi
ționale întreceri artistice stu
dențești, care se va încheia și 
în acest an cu faza finală pe 
țară, scoate încă o dată în re
lief posibilitățile multiple pe 
care le au studenții de a-și or
ganiza activitatea, resursele 
artistice de care dispune tine
retul universitar.

E. MARINESCU

Complexul studențesc „Groză
vești" din Capitală... De aici 
pornesc Ifi fiecare dimineață — 
spre cursuri, seminarii, biblio
teci, laboratoare — 2 500 de 
studenți. In fotografie vi-1 pre

zentăm pe unii dintre ei 

ceea se face roșu la 
față.

Gelu n-are voie 
nici să miște un sca
un de colo pînă co
lo. O întreagă cons
pirație îl scutește de 
orice efort.

— Nu-l lăsa pe 
Gelu să mute scau
nul... E așa de fi
rav...

Nici la frizerie nu 
e lăsat să meargă 
singur.

— Du-te cu el... 
Nu-l lăsa singur pe 
stradă...

Dacă pe Gelu îl 
doare măseaua — 
conservat, conser
vat, dar om e și el 
— părinții suferă că 
nu pot să-i transfe
re durerea.

— Aș vrea să mă 
doară pe mine mă
seaua. Tu Gelule nu 
trebuie să suferi...

După opinia ru
delor efortul de a 
gîndi îmbătrînește 
omul — de aceea 
Gelu e scutit de ori
ce chin de acest 
fel.

— Uite Ce e, Ge
lu, nu te mai fră
mânta tu atîta. 
Ne-am gîndit noi în 
locul tău... Nu-ți 
mai chinui tu min
tea.

Și Gelu nu și-o 
chinuiește...

De conservat, în- 
tr-adebăr, Gelu e 
bine conservat. 
Foarte bine conser
vat. Mai bine decît 
așa, nici că se poa
te. E puțin cam pa
lid, dar arată întot
deauna ca scos dln- 
tr-o cutie...

Că trăiesc, suferă 
și respiră alții în 
locul lui mai treacă 
meargă — dar cînd 
o să moară... cine o 
să moară în locul 
lui Gelu ?

Chiar așa e : Cine 
o să moară în locul 
lui Gelu ?

terioare de arhitectură popu
lară specifică acestei regiuni a 
țării, Conferă construcției ine
ditul atît de necesar noilor 
cartiere.

(Agerpres)
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acest nou succes 
științei și tehni-

fost adoptată o 
salut adresată

Corespon-
S. Podină,

R.S.F. IUGOSLAVIA. Vedere 
de pe unul din bulevardele 

orașului Belgrad

vizita delegației P.C.R

făptuirea hotărîrilor pe care 
le vb adopta Congresul.

Noi considerăm — a spus 
în continuare vorbitorul — 
că, în actuala situație interna
țională, lupta pentru pace, 
împotriva imperialismului, 
este una din sarcinile princi
pale ale tuturor țărilor socia
liste, ale tuturor forțelor anti- 
împerialiste. împreună cu 
toate țările socialiste, cu toa
te forțele progresiste din lume 
—■ a arătat vorbitorul — Ro
mânia condamnă intervenția 
militară a S.U.A. în Vietnam 
și își exprimă deplina solida
ritate cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez. Noi acor
dăm și vom acorda în conti
nuare întregul sprijin Repu
blicii Democrate Vietnam, po
porului vietnamez, în lupta sa 
dreaptă și sîntem convinși că 
el va obține victoria.

Activitatea agresivă a 
cercurilor imperialiste, în pri
mul rînd a imperialismului a-

merican — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — impune 
întărirea unității tuturor țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, pentru a respinge 
aceste acțiuni agresive, pentru 
a asigura pacea. Partidul 
Comunist Român va face to
tul pentru a-și aduce întreaga 
contribuție la întărirea aces
tei unități.

în încheiere, vorbitorul 
urat cadrelor didactice 
cursanților Academiei 
succese în activitatea lor pen
tru întărirea capacității de 
luptă a Armatei Sovietice, 
spre binele cauzei socialismu
lui și păcii.

în repetate rînduri cei pre- 
zenți au subliniat cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu puternice și îndelungate a- 
plauze.

La sfîrșit au fost intonate 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Uni
unii Sovietice.

osarul N.A.T.O. a căpătat o 
nouă piesă: memorandumul 
francez prin care precizează 
intențiile de retragere a tru
pelor și personalului său din 
pactul nord-atlantic. Dacă 
pînă atunci speculațiile co
mentatorilor puneau încă sub 
semnul întrebării eventuali

tatea ca Franța să treacă la îndeplinirea 
intențiilor anunțate de președintele de 
Gaulle, încă anul acesta, documentul ofi
cial remis țărilor membre în N.A.T.O. a 
spulberat această posibilitate. Astfel, for
țele terestre și aeriene franceze staționate 
în R.F. Germană vor fi retrase din N.A.T.O. 
pînă la 1 iulie 1966; la aceeași dată per
sonalul francez afectat comandamentelor 
aliate integrate va fi retras și supus co
mandamentului național. în sfîrșit, memo
randumul precizează că retragerea elemen
telor franceze din instituțiile N.A.T.O. pre
supune transferarea în afara teritoriului 
francez a sediilor acestor organisme. Și 
aici urmează o dată concretă — 1 aprilie 
1967.

Ulterior tot din Paris s-a anunțat ca gu
vernul francez nu intenționează să plăteas
că nimic din cheltuielile necesitate de 
transferarea bazelor americane din Franța. 
Prin urmare, criza existentă în relațiile în- 
teroccidentale a trecut de la faza teore
tică la o concretizare, evidentă tuturor.

Din aceleași motive reacțiile înregistrate 
în diferite capitale occidentale și, în spe
cial, la Washington și Bonn, au depășit 
stadiul de nemulțumiri „amicale“. Politica

occidentală este pusă în fața unui evident 
început de reacție în lanț. Observatorii po
litici notează, de pildă, alături de docu
mentul francez recentele acțiuni ale Tur
ciei, și anume, interzicerea zborurilor avi
oanelor U-2 de la bazele turcești. De 
aceea, diplomația americană caută să pre- 
întîmpine orice posibilitate ca acțiuni po
trivnice N.A.T.O. să se manifeste și din 
partea altor țări membre.

în ultima săptămînă la Washington se co
mentează mult mai puțin ca înainte acțiu
nile guvernului francez. în recenta sa con-

Comentariul zilei a

Criza din N.A.T.O.

ferință de presă președintele Johnson s-a 
referit mai ales la problemele Vietnamului, 
refuzînd să aducă precizări în legătură cu 
politica americană față de N.A.T.O. Unii 
oameni politici americani, ca de pildă 
senatorul republican Morton, propun o 
călătorie fulger a președintelui Johnson 
la Paris.

Observatorii politici sînt însă de părere 
că Washingtonul intenționează să acțio
neze în problemele N.A.T.O. prin interme
diul Londrei și Bonnului. Victoria premie
rului Wilson în alegerile parlamentare bri
tanice a prilejuit presei americane comen-

R. P. MONGOLĂ. Imagine 
din Ulan Bator

tarii care arătau în cel mai direct mod po
sibil că liderul laburist ar trebui să preia 
inițiativa pentru atenuarea divergențelor 
din N.A.T.O. „Lui Wilson, scrie NEW 
YORK TIMES, îi este dat să rezolve criza 
în care a intrat N.A.T.O....“ Și pentru a nu 
exista echivoc, comentatorii subliniază că 
„lira sterlină a fost salvată anul trecut da
torită sprijinului Statelor Unite...“ (datoria 
Angliei se cifrează la 2,4 miliarde dolari). 
NEW YORK TIMES recomandă în mod 
concret ca Anglia să cointereseze Franța 
într-o serie de negocieri politice, econo
mice și militare „înainte ca Franța să pă
răsească N.A.T.O.“ Aceasta pentru a de
termina Franța „să aștepte și să negocieze“

Această tentativă este dublată cu în
cercările Washingtonului de a da o pon
dere tot mai mare politicii vest-germane. 
în timp ce la Madrid ministrul de externe 
Shroeder pretinde ca Franța să dea expli
cații celorlalți 14 aliați, la Bonn se fac 
auzite unele cereri ca viitorul sediu al 
comandamentului N.A.T.O. să fie ampla
sat pe teritoriul Germaniei occidentale.

Date fiind actualele desfășurări din ca
drul alianței atlantice, numeroși abserva- 
tori politici nu se pot abține de 
la constatarea că aniversarea tratatului 
N.A.T.O. (4 aprilie) găsește alianța într-o 
stare de criză marcată. Foarte mulți co
mentatori continuă să fie de părere că și 
alte țări din N.A.T.O. ar putea urma exem
plul Franței (SCOTSMAN).

P. NICOARÄ

„Luna-10“ - primul satelit

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agenția TASS 
transmite că la 3 aprilie, orele 21,44 (ora 
Moscovei), stația automată „Luna-10“ a fost 
plasată pe orbită circumlunară . șl a devenit 
primul satelit artificial al Lunii.

radio la mari distanțe cu Cos
mosul.

MOSCOVA 4 — 
dentul Agerpres, 
transmite : La deschiderea șe
dinței de......................."
Congresului 
P.C.U.S. s-a 
rii adresate 
oamenii de 
torii, inginerii, tehnicienii 
muncitorii participanți la cre
area și lansarea stației auto
mate „Luna-10“, prin care au 
raportat Congresului că stația 
automată a fost plasată cu 
succes pe o orbită lunară, de
venind astfel satelit artificial 
al Lunii.

Scrisoarea a fost întâmpina
tă cu însuflețire de cei pre- 
zenți care au salutat cu apla
uze îndelungi 
remarcabil al 
cii sovietice.

După ce a 
scrisoare de 
creatorilor primului satelit al 
Lunii, în sala Congresului a 
răsunat începutul „Internațio
nalei" transmisă de la bordul 
stației automate „Luna-10“.

In continuarea dezbaterilor, 
a luat cuvîntul printre alții, 
generalul de armată A. Epi- 
șav, șeful direcției politice su
perioare din Ministerul Apă
rării, care a vorbit pe larg 
despre munca pe care o desfă
șoară organizațiile de partid 
din armată pentru perfecțio
narea pregătirii politice și de 
luptă a militarilor din toate 
genurile de arme.

A. Kokarev, primul secretar 
al Comitetului de ținut Kras- 
noiarsk al P.C.U.S., a declarat 
la tribuna Congresului că o 
mare însemnătate pentru va
lorificarea în continuare a re
surselor naturale ale Siberiei 
are elaborarea unei scheme 
generale a dezvoltării forțelor 
de producție în această întinsă 
zonă economică.

luni dimineață a 
al XXIII-lea al 

dat citire scriso- 
Congresului de 

știință, construc- 
Și

în următorii cinci ani — a 
arătat A. Eshtokin, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de partid Kemerovo, ritmul 
de creștere a producției indus
triale în bazinul Kuznețk va 
fi cu 8—10 la sută mai înalt 
decît media pe țară.

în încheierea dezbaterilor 
pe marginea raportului de 
activitate al C.C. al P.C.U.S., 
L. Brejnev a rostit o cuvînta- 
re. Congresul a adoptat apoi 
în unanimitate o rezoluție 
prin care se aprobă linia poli
tică și activitatea C.C. al 
P.C.U.S.

Congresul a fost salutat de 
reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești din 
Finlanda, Portugalia, Africa 
de Sud, Canada, Venezuela, 
Columbia, Danemarca, Cipru, 
Norvegia, Belgia, Mexic, pre
cum și de reprezentantul Par
tidului Uniunea Sudaneză din 
Republica Mali.

Congresul își continuă lucră
rile.

Plasarea stației pe orbită a 
fost asigurată prin corecția 
traiectoriei de zbor a stației 
efectuate cu succes la 1 apri
lie, precum și prin manevra 
precisă înfăptuită la comen
zile de pe Pămînt, înfăptuite 
în momentul aproprierii sta
ției de Lună.

Satelitul artificial al Lunii 
este plasat pe o orbită avînd 
distanța minimă față de su
prafața Lunii de 850 km (la 
periseleniu) și la distaința ma
ximă de circa 1000 km (la 
aposeleniu). Perioada de revo
luție a stației în jurul Lunii 
este de aproximativ trei ore.

La bordul satelitului au fost 
instalate aparate științifice 
pentru explorarea spațiului 
cosmic circumlunar. Datele mă
surătorilor științifice se trans
mit pe Pămînt cu ajutorul 
unui sistem telemetrie.

Supravegherea zborului sa
telitului și măsurarea parame
trilor orbitei sale sînt efec
tuate de Centrul de legături

In Comitetul celor 18 state
GENEVA 4 — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, trans
mite : în ședința de luni a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, delegatul polo
nez M. Blusztajn a analizat 
proiectele sovietic și american, 
oprindu-se asupra a ceea ce el 
a considerat „punctul princi
pal al dezacordului în sî/iul 
Comitetului“, adică concepțiile 
asupra diseminării. Susținînd 
proiectul sovietic, delegatul 
polonez a afirmat că acesta 
exclude orice formă fizică de 
diseminare către orice stat 
sau grupare de state. Dimpo
trivă, în proiectul american, 
această interdicție vizează nu
mai „asociațiile de țări nenu
cleare", ceea ce face posibile

aranjamente nucleare în ca
drul Alianței atlantice.

Delegatul american A. Fi- 
sher s-a ocupat de problema 
controlului asupra interzicerii 
experiențelor nucleare subte
rane, susținînd că „inspecțiile 
la fața locului sînt esențiale“. 
Observatorii constată că acea
sta reprezlită reluarea unei 
poziții americane mai vechi, 
deși în ultima vreme se părea 
că toate părțile sînt de acord 
asupra eficienței tehnicii mo
derne de detectare atît a miș
cărilor seismice naturale, cît și 
a exploziilor atomice subte
rane.

Ultima ispravă a »so
fiei speciale pentru 
.războiul psihologic' a 

armate ale 
din Vietnamul 
aflată sub co- 

generalului 
devenit cu- 
Saigon. Un 
cuvînt miii-

f,l 
tortelor 
S.U.A. 
de sud, 
manda 
Lansdale, a 
noscută la 
purtător de 
tar american a anunțat 
că, de acum Înainte, va 
fi folosit 
nou“ de 
operațiilor 
S.U.A. pe 
vietnamez. Aceasta ln- 
trucit, după cum a re
cunoscut el, vechile de
numiri „dădeau naștere 
unor implicații neplăcu
te’ și, mai mult, „creau 
o imagine nefavorabilă

un „sistem 
denumire a 

militare ale 
teritoriul sud-

VIETNAMUL DE SUD;

antiguvernamentale
Da Nang, Hue, Pleiku, Kontum, Dalat, Sai

gon și alte orașe sud-vietnameze sînt cuprinse 
de valul puternicelor demonstrații antiguver
namentale și antiamericane.

Demonstranții, în rîndul că
rora se găsesc studenți, soldați 
și ofițeri din armata saigoneză, 
budiști și catolici, se pronunță 
pentru înlocuirea actualului 
guvern marionetă de la Saigon 
și pentru neamestecul S.U.A. 
în treburile interne ale Viet
namului.

Corespondenții de presă a- 
nunță că luni după-amiază și 
seara, în capitala sud-vietna- 
meză a fost organizată o nouă 
demonstrație în apropierea se
diului Adunării Naționale. Mai 
multe mii de manifestanți s-au 
grupat în același timp în fața 
Institutului budist din Saigon 
unde au dat foc unui turism 
american. Importante forțe po
lițienești și parașutiști din ar
mata guvernamentală au fost 
plasați pe străzile capitalei 
unde au folosit bastoanele și 
gazele lacrimogene pentru a-i 
împrăștia pe manifestanți.

La palat, demonstranții au 
ocupat și incendiat stația emi
țătoare a postului de radio gu
vernamental după care aceasta

și-a încetat emisiunile. La 
Hue, 5 000 de persoane au ieșit 
din nou luni seara pe stradă 
purtînd pancarte cu inscripții 
antiguvernamentale și anti
americane. Ei s-au îndreptat 
spre consulatul american unde 
au depus o notă adresată pre
ședintelui Johnson în care se 
subliniază că „prezența S.U.A. 
și violarea principiului auto
determinării poporului sud- 
vietnamez este cauza tuturor 
crizelor ce au avut loc în a- 
ceastă țară“. Demonstrații au 
avut loc și în alte orașe. Sta
rea excepțională a fost insti
tuită și la Nha Trang, la 
320 km nord-est de Saigon.

Corespondentul agenției 
France Presse transmite că, la 
ordinul personal al ambasado
rului american, Cabot Lodge, 
funcționarii civili americani 
din Saigon și personalul am
basadei este consemnat. Și în 
celelalte orașe în care au loc 
demonstrații, soldații ameri
cani au fost consemnați în ca
zărmi.

i

Schimbare de
in ochii opiniei publi
ce’. Și, astfel, printr-o 
grabnică metamorfoză, 
operații militare înscri
se în comunicatele ofi
ciale sub denumirile de 
„Distrugătorul“ sau 
„Zdrobirea“ au fost su
puse unei schimbări de 
firmă. Pentru a nu se 
mal provoca încurcături 
în viitor a fost elaborat 
și un sistem al noii ter
minologii. Acesta pre
vede că operațiile în
treprinse de unitățile a- 
părtinind Corpului 1 de 
armată vor îi denumite 
după diferitele state ale 
S.U.A., cele ale Corpului 
II — după personalități

americane, iar cele ale 
Corpului III după ora
șe și regiuni ale S.U.A. 
Începutul a și fost făcut 
cu o operație care a 
primit denumirea de 
„Lincoln", după nume
le fostului președinte a! 
S.U.A. din perioada 
războiului civil.

In, cercurile observa
torilor din Washington 
se exprimă însă Îndo
ieli că această „meta
morfoză“ va ajuta, In 
vreun fel, la atenuarea 
indignării opiniei publi
ce din S.U.A. șl din lu
mea Întreagă fată de 
intervenția militară a- 
mericană In Vietnamul

firmă
de sud. Lipsa de popu
laritate a politicii Wa
shingtonului în Asia de 
sud-est, vădită chiar și 

cercurilor 
din nu- 
„aliate“, 
denumi- 
operatil

Ia nivelul 
guvernamentale 
meroase tari 
nu se datorește 
rii diferitelor 
militare, ci felurilor lor 

acelea de a împiedi
ca poporul sud-vietna- 
mez să-și hotărască sin
gur soarta și de a men
tine la putere la Saigon 
un regim profund anti
popular și antidemocra
tic, cum este acela ai 
generalului Ky.

I. RETEGAN

Intr-un comentariu în legătură 
cu lansarea satelitului artificial 
al Lunii, agenția TASS arată că 
stația automată „Luna-10" și-a în
ceput zborul ca și celelalte stații, 
numai că traiectoria zborului ei 
nu a fost îndreptată spre un anu
mit punct de pe suprafața Lunii, 
ci spre un punct aflat la o distan
ță de 1 000 de kilometri de ea. 
I’entru plasarea pe orbita circum- 
lunară și transformarea stației 
cosmice într-un satelit al Lunii a 
fost nevoie ca, într-un punct dina
inte stabilit al spațiului circum
lunar, să se reducă viteza el de 
zbor de la 2,1 km pe secundă la 
1,25 km pe secundă. Aceasta s-a 
realizat prin orientarea stației în 
așa fel îneît efuzorul motorului să 
fie îndreptat într-o direcție inver
să celei de zbor.

îndeplinirea acestor condiții a 
fost asigurată de un sistem radio 
de măsurători și de un complex 
de dirijare. Cu prilejul lansărilor 
precedente 
sistem de control 
traiectoriei, un 
bord, un sistem 
trală și instalații 
nomă.

„Luna-101 
două părți principale : 
artificial al Lunii și o Instalație de 
motoare cu compartimente pentru 
aparate. După plasarea stației au
tomate pe orbita circumlunară, sa
telitul s-a separat de 
motoare și a început 
cercetări științifice.

Satelitul reprezintă 
ermetic cu o greutate de 245 kg. 
La bordul lui sînt instalate apara- 
taje radio, un sistem telemetrie, 
aparate pentru cercetarea Lunii și 
spațiului circumlunar, un sistem de 
reglementare termică, o sursă de 
alimentare. Stabilizarea aparatului 
în timpul zborului este realizată 
cu ajutorul unor micromotoare cu 
reacție.

Greutatea stației după plasarea 
pe traiectoria de zbor spre Lună 
a fost de 1 600 kg.

au fost elaborate un 
prin radio al 

radioaparataj de 
orientare as- 
dirijare auto-

de 
de

esî.« alcătuită din 
satelitul

instalația de 
să efectueze

un conteiner

® ORAȘUL Ruse, de pe malul 
Dunării, găzduiește un eveniment 
cultural care a Intrat în tradiție : 
„Zilele muzicale din martie“, la 
care participă și formații din șase 
țări situate pe cele două maluri 
ale bătrînului fluviu.

Cu un program bogat s-a pre
zentat Orchestra simfonică din o- 
rașul gazdă. Printre participanți a 
fost și orchestra simfonică și Co
rul Radioteleviziunii române, con
duse de Iosif Conta.
• LA LEIPZIG s-au desfășurat 

lucrările celei de-a 23-a sesiuni a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru Industria cărbunelui, ia care 
au participat delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, Republicii 
Socialiste România, R. P. Ungare 
și U.R.S.S., precum și un observa
tor din partea R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme 
ale colaborării în domeniul pro
gresului tehnic în industria căr
bunelui.

• LUNI a început la Bruxelles 
sesiunea de două zile a Consiliu
lui ministerial al Pieței comune. 
Lucrările sesiunii, la care partici
pă miniștri de externe, sînt con
duse de primul ministru luxem
burghez, Pierre Werner. Probleme
le principale ale ordinei de zi sînt 
axate pe finanțarea politicii agrat 
re comune și adoptarea unei pozi
ții comune față de negocierile ta
rifare de la Geneva ale „rundei 
Kennedy",

® DUPĂ cum anunță agenția 
China Nouă, la 4 aprilie, a sosit 
la Kabul, într-o vizită de prietenie 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, însoțit de Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze și de alte persoane oficia
le.

La aeroport, oaspeții chinezi au 
fost întîmpinați de Mohammed 
Zahir Shah, regele Afganistanului 
și de alte persoane oficiale.
• LA Universitatea din Addis 

Abeba a Început luni cea de-a 
treia Conferință internațională de 
studii etiopiene. La lucrările re
uniunii, care va dura pînă la 7 a- 
prilie, participă aproximativ 150 de 
oameni de știință din diferite țări 
ale lumii. Cuvîntul inaugural a 
fost rostit de împăratul Haile Se- 
lassie, care a arătat că această 
conferință are o deosebită impor
tantă nu numai pentru Etiopia ci 
și pentru știința mondială. El a 
relevat aportul a numeroși sa
vant! din cele mal diferite țări, 
în studierea Istoriei și culturii 
etiopiene.

Pădure nesfîrșită. Un 
convoi se strecoară Ia a- 
dăpostul nopții. Oamenii 
grăbesc pasul. Zorii zi
lei trebuie să-i găsească 
departe. înaintează cu 
atenție, evitînd zgomo
tele. Minutele li se par 
fără de sfîrșit. Fiecare 
kilometru parcurs îi a- 
propie de locul în care 
tovarășii lor așteaptă cu 
îngrijorare. Fiecare kilo
metru îi apropie de o 
viață plină de zbucium, 
pîndită de primejdii. Dar 
au ales viața aceasta 
pentru că le redă dem
nitatea. Preferă să moa
ră în luptă decît să tră
iască sub povara asu
pririi. înainte ca zorii 
să destrame întunericul, 
„undeva în Angola“ are 
loc o întîlnire emoțio
nantă. Detașamentul de 
partizani îi primește pe 
noii veniți...

nterlocutorii
tri sînt membrii 
delegației Tineretu
lui Mișcării Popu
lare de Eliberare a 
Angolei, care a 
participat la cel 
de-al VlII-lea Con
gres al Uniunii 

Tineretului Comunist. îna
inte de a părăsi țara noa
stră, oaspeții au făcut o vi
zită la redacția ziarului „Scîn- 
teia tineretului". întîlnirea cu 
tinerii angolezi ne-a oferit posi
bilitatea de a cunoaște din sur
să directă realitatea din această 
încercată țară a Africii. Samuel 
Bernardo Miguel, membru al Di
recțiunii Tineretului Mișcării 
Populare de Eliberare a Ango
lei, ne-a relatat despre stadiul

actual al luptei pe care o duce 
poporul său pentru libertare.

Cronica luptei patrioților an
golezi are multe pagini scrise 
cu sînge în anii trecutului. Dar 
atacul simultan — ’ " "

februarie 1961 — asupra temni
ței din Luanda, cazărmilor por
tugheze și postului local de ra
dio a marcat începutul actualei 
etape a mișcării de eliberare 
națională. Flacăra luptei arma
te a cuprins întreaga Angolă. 
Acționînd împotriva unui ina
mic înzestrat cu o tehnică mi
litară superioară, furnizată de 
aliații săi din N.A.T.O., în con
diții vitrege determinate de o 
poziție geografică nefavorabilă, 
partizanii din Angola dovedesc 
un remarcabil spirit de sacri

ficiu, un curaj ce stîrnește ad
mirația. Forțele patriotice des
fășoară operațiuni militare în 
special în Cabinda (suprafața 
7 600 km pătrați ■, 60 000 locui
tori). Peste o pătrime din acea
stă regiune este deținută de că
tre patrioți. în zonele eliberate 
•— în Cabinda, ca și în alte părți 
ale Angolei — s-a trecut la or
ganizarea unor forme proprii de 
administrație, la crearea miliției 
populare, la construcția de in
stituții sanitare și școlare.

de eliberare din Ango-declanșat în
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Oaspefi angolezi la 
redacția noastră
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la — ne-au povestit oaspeții — 
a intrat în faza cînd unitățile 
de guerilă se transformă în for
mații semiregulate, capabile să 
desfășoare operațiuni ofensive 
de proporții mai mari. în nor
dul țării, patrioții au reușit 
să-și păstreze bazele de luptă, 
în pofida atacurilor de o vio
lență rară întreprinse de tru
pele portugheze. înfrînți pe 
cîmpul de luptă, „strategii" co
lonialiști se răfuiesc cu popu
lația civilă, transformînd în 
scrum mizerele sate angoleze. 
Băștinașii lipsiți de apărare sînt 
victimele unor represiuni de o 
cruzime cutremurătoare.

Stăpînitorii Angolei utilizează 
rafinate diversiuni. Ei pretind a 
„civiliza" Angola, construind 
cîteva fabrici ai căror proprie
tari trăiesc la Lisabona, Bonn 
sau Londra. Cîțiva negri au pri
mit funcții fără importanță pen
tru a se demonstra „emancipa
rea" autohtonilor. Crudele rea
lități nu pot fi, totuși, ascunse.

200 000 de angolezi au încer
cat să se salveze din ghearele 
suferinței refugiindu-se în Con
go (Leopoldvilre). Autoritățile 
congoleze, care încurajează ac
tivitatea scizionistă a grupării 
din Holden, au față de ei o a- 
titudine ostilă. Lipsiți de ali
mente, haine și medicamente 
contra bolilor tropicale — re- 
fugiații angolezi, oamenii aceș
tia decimați de boli și foamete, 
conservă bunul lor cel mai de 
preț: încrederea în victorie. Ei 
suferă dar nu disperă...

— Trebuie să înfruntăm difi
cultăți inimaginabile, însă lupta 
noastră nu scade în intensita
te — ne-au spus oaspeții. Chiar 
în zilele dinaintea plecării spre 
București ne-a parvenit „de pe 
front“ . vestea distrugerii, unui 
convoi al armatei portugheze în 
Cabinda. Devin tot mai frec
vente cazurile cînd angolezii re
crutați cu forța în trupele co
lonialiste trec în rîndul parti
zanilor. Succesele noastre nu 
sînt, deocamdată, spectaculoase, 
dar reușim să păstrăm și să în
tărim pozițiile cîștigate, să do- 
bîndim noi poziții. Dar — încă 
o dată spunem — să nu uitați: 
luptăm în condiții vitrege. A- 
vem, totuși, convingerea nestră
mutată că fiecare zi care trece 
ne apropie de victorie. Putem 
să vă asigurăm că în curînd 
vom deschide noi fronturi de 
luptă pe pămîntul angolez.

în încheiere, membrii delega
ției au exprimat satisfacția de 
a fi putut participa la Congresul 
U.T.C. și profunda recunoștință 
față de sprijinul pe care tine
retul român îl acordă poporului 
angolez.

— România este o țară în plin 
progres care produce o puter
nică impresie asupra vizitatori
lor ei — a subliniat Samuel 
Bernardo Miguel. Bucureștiul 
este îneîntător iar pe locuitorii 
săi i-am simțit aproape de ini
ma noastră. întîlnirea cu Româ
nia înseamnă pentru noi o mare 
experiență de viață. Succesele 
României, succesele tuturor po
poarelor care luptă pentru pro
gres și o viață mai bună, ne 
încurajează în aceste momente 
de grea încercare pentru po
porul angolez. Părăsim România 
cu sentimentul că avem în a- 
ceastă țară prieteni sinceri.

EUGENIU OBREA


