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— Ce lucruri noi aduce 
anul 1966 în domeniul căr
ții școlare?

Schimb de păreri între doi cooperatori aflațl la vlrsta pensiei la coope
rativa agricolă Petroșani — Ploiești Foto : R. Costln
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Cartea școlară

în acest an
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TITLURI
• Anul nou a început 
din octombrie • In 
pas cu știința ți teh
nica contemporană © 
Accesibil, interesant, 

frumos
Activitatea editorială nu are 

vacanță. In timp ce elevii par
curg cu rîvnă, lecție după lec
ție, capitol după capitol din 
programele și manualele anu
lui școlar în curs, se desfă
șoară o muncă intensă de ela
borare, perfecționare și tipă
rire a cărților pentru anul 
școlar 1966—1967. In legătură 
cu această activitate, ne-am 
adresat tov. EMIL BlLDESCU, 
directorul Editurii didactice și 
pedagogice.
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PERFORMANTELOR
TEHNICE

De Ia 145 000 ore h 36 000 ore de muncă pentru o locomotivă 
Diesel - electrică • 0 preocupare inedită: asimilarea locomotivei electrice 
de 6 580 C. P. ® Noi echipamente pentru centralele terme și hidroelectrice 
® Cercetarea aplicativă ia

Pe drept cuvînt, uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova sînt consi
derate „vioara întîia" a industriei 
noastre electrotehnice. Aici se fa
brică locomotive Diesel-electrice 
magistrale de 2100 C.P., motoare 
de forță pentru tensiuni cuprinse 
între 6 și 220 kV, cu puteri pînă la 
200 090 kVA, aparataj de înaltă 
tensiune, precum și un bogat sorti
ment de echipament electrotehnic. 
In cincinal, potrivit Directivelor 
Congresului al IX-lea al partidului, 
colectivului acestei uzine îi revin 
sarcini sporite, complexe, referi
toare la perfecționarea continuă a 
produselor, la asimilarea unor noi 
mașini și aparate electrotehnice. 
In legătură cu unele probleme 
care se ridică în acest domeniu, co
respondentul nostru pentru regiu
nea Oltenia, Victor Deleanu, a 
avut o convorbire cu directorul 
tehnic al uzinelor, ing. ALEXAN
DRU HEINRICH.

— In ultimii ani, colectivul uzinei 
a făcut pași însemnați pe calea in
troducerii în ritm viu a progresului 
tehnic. Vă rugăm să vă referiți la 
cîteva din obiectivele spre care au 
fost concentrate eforturile munci-

torilor, tehnicienilor și inginerilor 
uzinei.

— In șesenal s-au asimilat peste 
280 produse moderne pentru nevoi 
interne și export. Nu ne-am limi
tat să asimilăm cele mai moderne 
produse electrotehnice. Pentru a 
ține pasul cu progresul tehnic am 
urmărit realizarea a două mari obiec
tive : ridicarea neîncetată a perfor
manțelor tehnice ale mașinilor elec
trice și creșterea gradului de econo
micitate a producției. în această ul
timă direcție un exemplu este edi
ficator. Dacă la construcția primei 
locomotive Diesel-electrice s-au 
utilizat 145 mii ore de muncă, la 
cea cu numărul 300 s-au cheltuit 
numai 36 mii ore. în vederea creș
terii performanțelor tehnice ale 
mașinilor, accentul a fost pus pe 
întărirea continuă a serviciilor de 
concepție și de pregătire a fabri
cației, pe organizarea producției în 
fluxuri, pe extinderea tipizării în 
proiectare.

S-au experimentat și promovat 
cu curaj realizările ce s-au dove
dit a fi folositoare ridicării nive
lului tehnic și calitativ al mașini
lor și echipamentului electrotehnic.

Societafea noastră socialistă, marea 
noastră familie umană, a asigurat prin 
însăși realitatea revoluției înfăptuite 
drepturile cardinale ale omului, drep
tul la muncă, dreptul la sănătate, 
dreptul la odihnă, dreptul la bucurie 
și tinerețe, dreptul de a ne îndeplini 
visurile, vîslind cu certitudine spre 
viitor. Se soluționează acum în.’mod 
unitar și general încă un drept, refu
zat în trecut unei însemnate categorii 
de oameni — oamenii ogoarelor — 
un drept ce se înscrie în categoriile 
fundamentale ale vieții, încununînd 
ciclul unei vieți de muncă, dreptul la 
bătrînețe senină, lipsită de grija chi
nuitoare a existenței.

Apariția proiectului de statut al 
Casei de pensii a membrilor coopera
tivelor agricole de producție poartă 
tocmai această semnificație, lărgind 
aria răspunderilor și drepturilor noa
stre sociale, asigurînd nu numai o- 
mului din uzină, ci. și celor de la safe 
perspectiva unei bătrîneți mulțumite, 
apărată de grija și tristețea 
risfice zilelor de ieri.

Nu mă pot sustrage unei amintiri 
și fiindcă ea este legată de destinul 
satului, așa cum era odinioară, mă văd 
silit s-o rînduiesc în chiar capul a- 
cestei file. Amintirea începe contabil, 
cu 3 ha împărțite la 7, de fapt la 21 
de guri, fiindcă fiecare dintre cei șap
te copii între care s-au împărțit cele 
trei hectare și-a făcut o familie care, 
una peste alta, aduna nu mai puțin 
de douăzeci și una de persoane. So
coteala începuse bine, chiar fericit, 3 
ha la 2 guri, adică o familie de ti
neri gospodari. Doi tineri au devenit 
bătrîni, cum era și firesc, iar bătrî- 
nețea s-a transformat înfr-un blestem 
și pentru ei, ca și pentru urmași. Ce 
facem cu bătrînii? Cei doi bătrîni 
și-au împărțit deci restul de zile între 
cele șapte porți ale feciorilor, dintre 
care cîteva definitiv închise. Se va 
spune că erau închise numai niște 
porți, dar de fapt erau închise per
spectivele vieții, perspectivele satului 
de ieri. La care să bați? Cine îți des
chide îți deschide prinfr-o firească și 
dreaptă omenie, dar omenia — în sa- 
tul de ieri — era fot atît de așteptată 0 
sau neașteptată ca și zilele cu ploaie | 
din calendar.

Ne-am învățat azi să prevenim mul
te din capriciile naturii 
recolte mereu 
an. Procedînd 
ocrotindu-le și 
am revizuit — 
și măsurile de

caracfe-

cu realitatea 
plare de<pe 
comuna Petroșani, nu departe de Plo
iești. Ecourile evenimentului au 
ajuns o dată cu sosirea primelor zia
re. Ce-am obținut pînă acum, ca drep
turi pentru bătrînii noștri, și ce ne 
oferă proiectul de statut? Este o în
trebare care stăruie pe toate buzele ; 
deschiderea ziarului dă un așteptat 
și mult dorit răspuns.

— Avem în grija cooperativei, ne 
spune președintele, tov. Ion Stoica, 
230 de bătrîni și inapfi pentru mun
că. l-am îngrijit după puterile coope
rativei noastre, asigurîndu-le anual 3 
la sută din venitul nostru sub formă 
de produse și 4 la sută din venitul 
bănesc. Ajutorul acordat bătrînilor re
flectă, desigur, capacitatea pe care o 
are unitatea noastră în momentul da 
față. Cooperativa a asigurat, în fie
care an, membrilor care nu mai pot 
participa la muncă drepturile prevă
zute în vechiul statut, acordîndu-le 
ajutoare în produse și bani.

— Proiectul de statut, ne spu
ne unul dintre viitorii beneficiari 
ai prevederilor sale, ne va a- 
sigura o nouă perspectivă. La noi a- 
jutoarele se dădeau la sfîrșit de an 
sau trimestrial. An mai slab, produse 
mai puține, deci și bani mai puțini. 
Pe cine să te superi ? N-a plouat sau 
s-a muncit mai prost. Să-ți vie regulat

unui sat ales la întîm- 
hartă, ne-am oprit în

— In primul rînd, un nu
măr sporit de titluri pentru 
toate formele de învățămînt. 
Astfel, vor fl tipărite 566 titluri 
de manuale pentru învățămînful 
de cultură generală, profesional 
șl tehpic, în peste 25 milioane 
exemplare. Dintre acestea, pes
te 23 milioane vor fi distribuite 
gratuit elevilor din școlile de 
cultură generală și licee Ia des
chiderea cursurilor, în septem
brie 1966. Alte peste 200 tit
luri sînt adresate tinerilor care 
studiază în învățămînful superior 
de diferite specialități. Pentru 
o sumară comparație mențio
nez că, în anul 1965, colectivul 
nostru a editat 501 manuale 
pentru școlile de cultură ge
nerală, profesionale și tehnice 
și 200 pentru facultăți. Și în 
anul viitor vor apărea nume
roase manuale noi (117), iar 
altele vor fi substanțial îm
bunătățite și îmbogățite. Prin
tre lucrările no! se numără cele 
pentru elevii din clasa a X-a a 
liceelor care se pregătesc 
baza 
mînf, 
tru 
ș.a.

. _ Pe
noilor planuri de învăță- 
cîteva cărți școlare pen- 
studiul limbilor străine

— Vă rugăm să ne spu
neți cum se vor 
noile manuale ?

prezenta

în unele localități 
din Moldova, printre 
care Botoșani, Iași, Bîr- 
lad, Dorohoi, Avrămeni, 
vîntul a atins viteza de 
150—200 kilometri pe 
oră. S-au format astfel 
troiene de zăpadă de 
2,5—3 metri.

Autoritățile au luat

măsuri imediate pentru 
restabilirea circulației, 
aprovizionarea normală 
a populației cu energie 
electrică, apă și ali
mente. Se folosesc uti
laje grele — buldoze
re, gredere, autoca
mioane de mare capaci
tate, pluguri, trenuri și 
locomotive de interven-

de liniori, 
și telefo- 

perma- 
sate, primele 

fost între-

ție ; echipe 
electricieni 
niști lucrează 
nent. La 
acțiuni au
prinse pentru deszăpe
zirea căilor de acces la 
fermele de animale, de
pozitele de furaje și 
sursele de apă.

(Agerpres)

★

Colectivul secției mecanică-re- 
ductoare de la uzina „Vulcan" 
din Capitală a avut ieri oaspeți: 
studenți ai Facultății de economie 
generală a Institutului de științe 
economice „V. I. Lenin". Aseme
nea vizite de documentare fac 
parte din programul de pregătire 
a examenelor din apropiata 

sesiune

Au fost reproiectate produsele ale 
căror caracteristici tehnice — 
greutate, gabarite, randament, pu
tere de rupere — au început să 
dea semne de bătrînețe. Totodată, 
s-au adoptat soluții constructive 
avansate, pe cît posibil unitare, 
care s-au pretat la mecanizare și 
au permis aplicarea unor procedee 
tehnologice perfecționate. De la 
un an la altul, în uzină, 
s-a iniensificaf activitatea de cerce
tare tehnică și de întocmire a unor 
studii fehnico-economice profunde, 
multilaterale, pentru găsirea celor 
mai bune materiale
Isnfe, care să ridice parametrii func
ționali ai mașinilor și aparatelor elec
trice, siguranța lor în exploatare.

— Cu ce realizări tehnice s-a 
prezentat colectivul de la „Electro- 
putere“ la startul lui 1966 ?

— Am să mă opresc doar la 
cîteva. Prin introducerea a două 
și, respectiv, trei trepte de șuntare, 
la locomotiva Diesel-electrică s-a 
diminuat rezistența cîmpului, ceea 
ce a permis utilizarea puterii to
tale a motorului pînă la viteza 
maximă de 100 km/oră. La mași
nile sincrone, concomitent cu îm
bunătățirea caracteristicilor teh
nice funcționale, s-a redus cu 12 
la sută necesarul de conductor de 
cupru pentru bobinaj și cu 10—15 
la sută greutatea lor, ceea ce a de
terminat economii importante de 
metale neferoase. Și noilor serii de 
motoare asincrone li s-au îmbu
nătățit randamentul, factorul de 
putere, ventilația, li s-a micșorat 
greutatea specifică. Prin reproiec- 
tarea aparatajului de înaltă ten
siune și folosirea de noi materiale 
cu caracteristici superioare, noul 
întreruptor de 1 000 MVA are o 
putere specifică de 2,5 ori 
mare, 
— cu

Am 
carea 
al produselor a mers mînă în mînă 
cu obținerea unor efecte economice 
tot mai înalte. Concludent în acest 
sens este faptul că, numai la reali
zarea transformatoarelor s-a re
dus consumul de tablă silicioasă 
în medie cu 7 la sută, pierderile 
în fier cu 15—30 la sută, s-au di
minuat gabaritele și greutatea lor 
cu 10—35 la sută ; totodată, a fost 
scurtat ciclul de fabricație cu 
10—20 la sută. Calculele arată că, 
pe aceste căi, s-a obținut în anii 
șesenaiulul o micșorare a cheltuieli
lor de fabricație egală cu valoarea 
întregii producții de transformatoare 
ce s-a realizat în uzină anul trecut.

— Directivele Congresului parti
dului conțin cîteva referiri 
vizează activitatea uzinei, 
stadiu se află îndeplinirea sarci
nilor ce revin uzinei, ce probleme 
mai importante vor fi soluționate 
în acest an ?

active sau izo-

mai 
iar întreruptorul de 110 kV 
46 la sută mai mare.
amintit mai înainte că ridi- 
nivelului tehnic și calitativ

(Continuare în pag. a HI-a)

care
In ce

’i, să obținem 
mai bune, în fiecare 
științific cu recoltele, 

făcîndu-le darnice, 
așa cum era drept — 
apreciere ale omului, 

asigurîndu-i viața după muncă, luptînd 
să-l apărăm de griji și nevoi, deschi- 
zîndu-i perspectiva unei vieți liniști
te și demne.

Aceste gîndurl ni le-a deșteptat 
lectura proiectului de statut al Casei 
de pensii, și pentru a le confrunta

— Corespunzător 
trasate de Congresul 
al P.C.R. cu privire la perfecțio
narea procesului Instructiv-edu- 
caflv, cunoștințele științifice fun
damentale vor apărea transpuse 
în cărțile școlare în mal strînsă 
legătură cu viața, cu practica 
desăvîrșirii construcției socialis
mului ; în cuprinsul capitolelor 
și lecțiilor vor fi prezente pro
blemele actualității, cuceririle 
importante ale științei și tehnicii 
contemporane. Ne preocupă în 
mod deosebit îmbogățirea 
conținutului manualelor de 
matematică, fizică, chimie, 
limba și literatura română ș.a. 
In acest scop vom fructifica

isrcinllor 
al IX-lea

La solicitarea redac
ției, Iov. Constantin 
Stoica, șeful secției de 
prevedere a timpului 
din Institutul Meteoro
logic, ne-a 
următoarele cu 
la cauzele acestor feno
mene: în urmă cu 3 
zile în sudul Italiei s-a 
format un vîrfej de aer 
cald care a tost alimen
tai la înălțime cu cu- 
renfi reci și s-a depla
sat treptat către est și 
nord-est. în ziua de 
4 ianuarie a pătruns 
în Marea Neagră sub 
forma unei depresiuni 
bine delimitate, ale că
rei mase de aer 
învolburat puternic 
înfîlnirea cu noi 
renți de aer polar ce se 
îndreptau către Marea

timpului

comunicat 
privire

★

Neagră. în urma aces
tei întîlniri dintre ma
sele de aer rece și cald 
depresiunea amintită a 
început să se deplaseze 
și să se rotească căpă- 
tînd caracter de furtu
nă, afectînd și regiunile 
din nordul și răsăritul 
țării noastre. Cu aceas
tă ocazie vînful a atins 
viteze neobișnuit 
mari.

în cursul zilei 
miercuri și mai ales 
joi după-amiază, în
ră de ninsoarea abun
dentă, tăria vîntului a 
atins izolat 170—180 km 
pe oră — tărie cores
punzătoare unui adevă
rat ciclon. Aceste valori 
au fost înregistrate 
Botoșani 
a suflat

ac-

de

de 
de 

ata

80—100 km și chiar mai 
mult în sudul Moldovei, 
Dobrogea și o bună 
parte din Bărăgan, de- 
punînd troiene de 2—3 
m. Aceste fenomene au 
fost însoțite de o scă
dere a temperatu
rii aerului, care a
centuat caracterul ex
trem de puternic al 
furtunii. Către seară 
furtuna a început să 
slăbească în intensitate 
și se așteaptă în urmă
toarele 24 de ore o ame
liorare treptată. Feno
mene asemănătoare, în
să la scară mult redusă, 
s-au produs în zona 
muntoasă și în regiunea 
Brașov, 
căzută 
întrerupt 
culafia.

s-au 
la 

cu- la 
și Iași. Vînful 
cu tărie

unde zăpada 
a îngreunat și 

temporar cir-(Continuare în pag. a IlI-a)
(Continuare în pag. a III-a)

noi, coml-

atît
de Nicufă TÂNASE

cum

spe-

etc.
ca

citi- 
mei. 
cum

orășelului 
făcut acum 
o reclamatie 

competente.

iertați-mă,
de

*) Răsuciții sînt o
cie de oameni crescuți mai 
mult printre referate, do
sare, adrese ș.a.m.d. care, 
dacă vor să-și pună pălă
ria pe cap cer aprobare de 
la șeful serviciului pălării 
din direcția administrativă 
a locului unde lucrează, 
(șef și serviciu care nu 
există). Mai pe limbajul 
nostru, un fel de încurcă 
lume.

FOILETON
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Cititori al acestei ru
brici, ajutați-ne să-i des
coperim pe răsuciți *. Ei 
ne dau nouă, foiletoniști
lor, pîinea cea de toate zi
lele. Dacă n-ar fi ei, nu 
știu ce ne-am face. Nu 
știu din ce motive am mai 
ofta. Că mai oftăm din 
cînd în cînd. Și acum, 
pentru că am terminat cu 
introducerea, să intrăm în 
subiect.

Locuitorii 
Sadu au 
cîtva timp 
la forurile 
Iată ce reclamau ei :

Citez din memorie, (a 
mea, însă).

„...în orășelul nostru 
s-au deschis magazine în 
care găsești 
pînă la păr de 
Așadar, găsești la 
gazlnele noastre 
vrei. Ce vrem să 
clamăm 1 Dacă 
nevoie de mobilă, trebuie 
să ne deplasăm pînă la

de la ac 
cămilă, 

ma
ce 

re- 
avem

Tg. Jiu. Transportul mo
bilei de la Tîrgu Jiu 
pînă la noi la Sadu ne 
costă cam mult. Condiții 
pentru deschiderea unui 
magazin de mobilă aici, 
există. Nu înțelegem de 
ce nu ne vin în ajutor 
conducătorii , O.C.L.-ului 
Tîrgu Jiu..."

Asta era reclamatia lo
cuitorilor din Sadu adre
sată forurilor competen
te. S-a deplasat la fata 
locului o comisie. Din a- 
ceastă comisie, vă rog să 
mă iertați, am făcut 
parte și eu. N-o să cre
deți, dar chiar eu am stat 
de vorbă cu reprezentan
ții O.C.L.-ului Tîrgu Jiu. 
Conducătorul acestei u- 
nități mi-a spus :

— Pentru atita lucru 
v-ați deplasat ? Dar a- 
ceastă problemă se pu
tea rezolva pe plan local. 
Nu trebuia să vă de
ranjați.

Le-am cerut scuze pen-

tru deranj șl 
sia, ne-am întors la tre
burile noastre, fericiți că 
am putut rezolva proble
ma, care putea fi rezol
vată pe plan local.

Și-acum, iubiți 
tori, sînteti invitații 
Vreau să vă arăt 
s-au achitat de angaja
ment O.C.L.-iștii de la 
Tîrgu Jiu.

într-adevăr, au des
chis un magazin de mo
bilă la Sădii» Au 
chiar cîteva qarnituri 
mobilă și le-au pus 
vitrină. Cumpărătorul 
ne, își alege mobila 
după ce o plătește 
duce cu factura achitată 
la magazia de la... Tîrgu 
Jiu. Bineînțeles că lot 
cumpărătorul plătește 
transportul pînă la Sadu.

Răsuciții în actele lor 
s-au achitat de angaja
mentul pe care l-au luat 
față de noi, comisia. Au 
deschis magazin de mobl-

adus 
de 
în, 

vi-
Și 
se

lă la Sadu. Adică au o- 
cupat un spațiu (de po
mană). Au angajat niște 
oameni care fac acte 
etc. în rest, a rămas 
de la început.

D-aia vă rugam eu
de insistent, ajutați-ne 
să-i descoperim pe răsu
ciți și iubiți-i ca pe pro
priile dumneavoastră pla- 
cheuri. Dar 
placheurile vă sînt 
folos.

Iubiți-i mai bine 
îi iubesc eu.

Nestematele lakuției
© O hidrocentrală pe... gheață
• „Pipa" de la Mirnîi

Suim de-a lungul rîului Viliui, pe 
drumul străbătut odinioară de re
voluționarii surghiuniți ai vechii 
Rusii. Cîndva, pe aceste meleaguri 
întîlneai doar la cîteva sute de ki
lometri cîte o așezare de vînători 
iakuți. Deslușim într-o dumbravă 
panorama orașului Cernîșevsk, iar 
după aceea locul unde se înalță 
hidrocentrala. De acolo răzbate un 
freamăt neobișnuit pădurilor din 
taiga. Orașul și hidrocentrala și-au 
dat aici mîna să schimbe înfățișa
rea acestui îndepărtat ungher al 
Siberiei. Cernîșevsk e orașul con
structorilor de la hidrocentrala de 
pe Viliui. Casele lui, concepute în 
stilul unor vile de munte, întregesc 
parcă pitorescul pădurilor. Ninge 
cu fulgi mari și deși. „Azi e o zi 
caldă" — ne spune unul din înso
țitori. Mai tîrziu termometrul va 
coborî sub cincizeci de grade și 
ceața va acoperi orașul și taigaua 
ca o perdea mohorîtă și rece, 
șantierul hidrocentralei munca 
se oprește însă niciodată.

Din explicațiile inginerului 
Atlasov, care ne conduce Ia baraj, 
aflăm că hidrocentrala de pe Vi
liui este o construcție origina
lă în felul ei — un edificiu ce se 
clădește pe gheață. Cupele ex
cavatoarelor mușcă straturile în
ghețate. Gheața produce crăpă
turi în baraj și ele trebuie preve
nite. Stîncile în care se toarnă be
ton sînt, în prealabil, încălzite cu 
electrozi; peste excavatoare și 
macarale se așează prelate protec
toare din material plastic.

„Aici fiecare pas ne aduce sur
prize" — spune ing. Atlasov. îm
preună cu alți constructori, el, fos
tul crescător de reni, elaborează 
soluții noi — contribuind la îmbo
gățirea experienței în construirea 
de hidrocentrale în zona înghețului

Pe 
nu

N.

veșnic. Peste Viliui s-a și înălțat 
barajul, stăvilind în parte apele 
rîului. A început și construcția tu
nelurilor de beton. Opt tuneluri vor 
dirija apa spre paletele turbinelor; 
hidrocentrala va avea o putere de 
220 000 kW. După terminarea lu
crărilor, constructorii vor pleca 
mai departe, spre Magadan, să 
înalțe o altă hidrocentrală, iar 
Cernîșevsk va rămîne un mic „oraș 
academic", unde colaboratorii 
„Institutului ghețurilor veșnice" vor 
studia însușirile specifice ale pă- 
mînturilor înghețate din nordul si
berian. Linii de înaltă tensiune vor 
duce energia electrică spre orașul- 
acoperit Aihal și alte orașe iaku- 
țiene. Una din linii se va opri la 
Mirnîi, „capitala diamantelor".

Mirnîi e un adevărat „Eldorado* 
descoperit în Iakuția : viața Iul 
cotidiană pare un ecou al dia
mantelor pe care e clădit. Cînd 
din mina de la Mirnîi se scoate la 
iveală un diamant deosebit prin 
mărime și strălucire, locuitorii se 
interesează cîte carate are, cine a- 
nume l-a găsit ; se simte bucuria 
de a fi dăruit patriei o nouă bogă
ție smulsă pămîntului.

Pentru extracția de diamante a 
fost clădit și un combinat, deocam
dată cel mai mare din Uniunea So
vietică. Construcția lui a necesitat 
douăzeci de mii de tone de instala
ții metalice. Pe benzile kilometrice 
au început să curgă, în zilele cînd 
ne aflam acolo, primele tone de 
rocă diamantiferă.

Mina de la Mirnîi e săpată de-a 
dreptul în kimberlit — roca dia
mantiferă. Căutătorii de diaman
te o numesc „pipa" — vestita 
„pipă de kimberlit" de la Mirnîi,

A. MUNTEANU

(Continuare In pag. a IV-a>



PAGINA 2 SClNTEIA

TEATRE*,-.j ’ . < . A-.-..--__ -"L ..‘-v.STUDENTUL
LA PLANȘETĂ

Pe planșetă, aidoma ca 
pe un ecran, studentul 
„vede" viitorul obiectiv 
sau proces tehnologic că
rora le va da viață după 
obținerea diplomei de in
giner. Pentru miile de ti
neri din învățămîntul su
perior tehnic, proiectele 
de an și de diplomă re
prezintă un mijloc im
portant de dobîndire a 
gîndirii inginerești, a u- 
nui larg orizont, tehnlco- 
științific. Cum se desfășoa
ră activitatea de proiectare 
a studenților în Institutele 
tehnice de învățămînt su
perior I Am adresat aceas
tă întrebare unor condu
cători de institute și fa
cultăți, cadre didactice 
universitare, studenți..

Problema cea mai im
portantă, de care depinde 
eficiența activității 
proiectare, este — 
cum au subliniat 
mulți participant! 
anchetă — FIXAREA

Prof.

Anchetă în legătură

cu activitatea de proiectare

a viitorilor ingineri

de 
așa 

mai 
la 

TE
MATICII. Prof. ing. 
ALEXANDRU DOMȘA, 
rectorul Institutului poli
tehnic din Cluj, este de 
părere că „lucrările de 
proiect ar avea o mai mare 
eficientă în procesul in- 
strucflv-educatlv dacă stu
denții ar fl puți în sifuafia 
de a da contur unor teme 
de larg interes pentru pro
ducție sau pentru cercetare. 
Ar fi mai firesc ca pro
iectele și lucrările practi
ce să fie concentrate în
deosebi spre anii su
periori, cînd studenții au 
suficiente cunoștințe pe 
care să le poată transpu
ne într-o lucrare ingine
rească".

Prof. dr. ing. ARON 
POPĂ, rectorul Institutu
lui ;de mine din Petro- 
șeni,; menționează că este 
necesar ca între studiul 
unui capitol teoretic și 
includerea în program a 
temeLde proiect să exis
te im.decalaj, chiar de un 
semestru, pentru a se per
mite studierea lui. în 
realitate, mâi sînt cazuri 
cînd proiectele sînt pla
nificate paralel cu pre
darea noțiunilor teoretice 
respective (de exemplu la 
disciplina „organe de ma
șini" din anul III al Fa
cultății de mine) sau chiar 
înainte ca materialul de 
bază să fi fost predat la 
curs. Consecința: stu
denții pierd mult timp 
pentru documentare, au 
încă o slabă informare, 
nu cunosc soluțiile cele 
mai bune pe care să le 
adopte în tratarea temei • 
date.

Tot referitor la temati
că, tov. DUMITRU ATA- 
NASIU, decanul Facultă
ții de construcții a Insti
tutului politehnic din 
Iași, consideră că „ierna
tica proiectelor trebuie să 
acopere — în mal mare 
măsură decît pînă acum — 
partea de concepție a dis
ciplinei studiate. Este ne
cesar să se recomande 
studenților teme pe care 
le vor întîlni frecvent în 
practică. Cred că ar fl 
foarte bine dacă ne-am 
gîndl să Includem în planu
rile de muncă ale cercurilor 
științifice studențești studie
rea diferitelor soluții de pro
iectare de factură clasică șl 
modernă".

La rîndul său, prof. 
VASILE DIACONESCU, 
prodecan al Facultății de 
chimie industrială a In-

stitutulul politehnic din 
Iași, menționează că în 
tematică și în executarea 
proiectelor „esfe obligato
riu să fie oglindite noile 
realizări ale tehnicii contem
porane in domeniul respec
tiv de specializare șl, în a- 
celași timp, proiectele să 
se axeze pe principalele 
obiective economice care 
se realizează tn țara noas
tră, să țină seama de 
perspectivele de dezvoltare 
ale diferitelor ramuri Indus
triale". Realizarea unor a- 
semenea cerințe presu
pune, în mod firesc, o do
cumentare cît mai com
pletă, cercetarea izvoa
relor de specialitate cele 
mai bogate, deoarece azi 
imaginația, compasul și 
rigla de calcul nu sînt de 
ajuns. Or, tovarășii PA
VEL DIMACHE și SEGAL 
BRAD, șefi de lucrări la 
Facultatea de chimie ali
mentară a Institutului 
politehnic din Galați, 
semnalează că documenta
ția tehnică aflată Ia înde-

mîna studenților este nesa- 
tlsfăcăfoare.

Pentru însușirea alfa
betului gîndirii ingine
rești este deosebit de im
portantă asigurarea îndru
mării competente a stu
denților în alcătuirea lucră
rilor. Toți interlocutorii 
noștri au subliniat utlllfa- 
tea elaborării de către co
lectivele de catedră a unor 
îndrumătoare de proiect, 
ața cum de altfel s-a fă
cut în unele facultăți a că
ror experiență ar trebui ge
neralizată. „Ar fi normal 
— ne scrie conf. CRIS
TIAN LINDE, de la Fa
cultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din 
Iași — ca acele cadre di
dactice care se ocupă de 
îndrumarea studenților 
în întocmirea proiectelor 
să cunoască în amănunt 
conținutul cursului disci
plinei și specificul activi
tății de proiectare indus
trială. Din păcate, aceste 
cerințe nu sînt întotdeau
na îndeplinite.

Pe de altă parte, 
unele cadre didactice 
și studenții remarcă de
ficiențele în programa
rea lucrului la proiecte. 
„30 de ore pentru întoc
mirea unui proiect de an 
consider că este prea pu
țin, ținînd seama de nu
mărul mare de cursuri — 
ne-a spus studentul CA
ROL BALOGH, din anul 
V al Facultății de chimie 
alimentară a Institutului 
politehnic din Galați, 
în plus, aceste ore nu sînt 
folosite cu destulă efi
ciență, deoarece îndru
marea a 40—45 de stu- 
denți e realizată de un 
singur asistent". Se im
pune deci o mai mare a- 
tenție din partea decana
telor și rectoratelor atît 
în ceea ce privește selec
ționarea cadrelor didac
tice care răspund de în
drumarea activității stu
denților, cît și în progra
marea și desfășurarea 
propriu-zlsă a lucrului. 
Notăm și punctul de ve
dere al mai multor par
ticipant! la anchetă care 
au propus ca Ministerul 
Invățămîntului, cu con
cursul conducerilor insti
tutelor de învățămînt teh
nic superior, să inițieze o 
dezbatere asupra proble
melor acestei activități în 
scopul perfecționării ei.

Anchetă realizată de Flo- 
rîca DINULESCU, Manole 
CORCACI, Radu APOS
TOL

în

Așteptată cu interes de către 
public și de critica de specia
litate, „Expoziția de artă plas
tică a Orașului București' s-a 
deschis de cîteva săptămîni în 
sala Dalles. Redacția ziarului • 
nostru a socotit folositor să or
ganizeze un schimb de păreri 
pe marginea expoziției, invi- 
tînd la o „masă rotundă" mai 
mulți artiști și critici de artă. 

Majoritatea participanților au 
ținut să sublinieze în cuvîntul lor 
faptul că expoziția de la Dalles, 
alcătuită din peste 250 de lucrări, 
cuprinde o serie de lucrări valo
roase, rod al activității artiștilor 
noștri plastici din toate generațiile. 
Vorbitorii au remarcat că alături 
de personalități artistice recunoscu
te, în expoziție sînt prezenți nu
meroși reprezentanți ai generațiilor 
mai tinere, inclusiv proaspeți ab
solvenți ai Institutului de arte plas
tice. Mulți artiști se străduiesc să-și 
precizeze personalitatea, să-și îm
prospăteze mijloacele de expresie, 
să experimenteze, deși — din pă
cate — investigațiile unora nu duc 
întotdeauna la scopul dorit. Petru 
Comarnescu, Ion Frunzetti, Ion Vla- 
siu au arătat că în unele lucrări 
se simte năzuința șl preocuparea 
de a folosi creator tradiția marii 
arte românești din trecut, precum 
și izvorul nesecat de frumuseți al 
artei noastre populare.

Participanțli au citat în cursul 
discuțiilor o serie de lucrări de va
loare semnate de maeștri, prezente 
în expoziție : „Peisaj în albastru' 
de Ciucurencu, „Blocuri" de Corne- 
liu Baba, „Compoziție* de H. Ca- 
tarqi, „Pescari* de Mârius Bunes-

Sub povara zăpezii

Foto : M. Cioc

Cursa locală
Privești harta căilor ferate ale 

fării. Din arterele principale care 
înconjoară sau străbat Carpajii, 
se desprind, ca niște ramuri, li
niile secundare. Ele introduc în 
marele circuit al viefii economice 
așezările din toate colturile fării. 
Pe aici nu trece rapidul sau acce
leratul, ci cursa locală, dar ea 
este cărăușul cel mai solicitat și 
pe marile magistrale, transported 
zilnic mii și mii de oameni. 
Despre modul cum circulă unele 
curse locale, ce fel de vagoane 
le formează și cum sînt întreți
nute, călătorii își spun părerea 
în mai multe scri
sori adresate redac
ției.

„Trenul-cursă ca
re circulă pe dis- 
tanfa Tg. Jiu-Valea 
Sadului nu respectă 
graficul și de multe 
ori vagoanele sînt 
neîncălzife și neilu- 
minafe", ne scriu mal multi 
salarlafi ai întreprinderii mecani
ce Sadu.

„Vagoanele personalului 1011 
București Basarab-Pitești scîrfîie 
din toate încheieturile, li s-a co
jit vopseaua, ferestrele nu se în
chid — semnalează Th. Nicolescu 
din Curtea de Argeș. Conduce
rea direcției regionale C.F.R. cu
noaște oare în ce stare se află 
aceste vagoane ?*

Multe curse locale nu au va
goane suficiente. Referitor la a- 
ceasta, corespondentul voluntar 
Gh. Negricloiu ne scrie : „Ar fi 
bine dacă s-ar mai atașa cîteva 
vagoane la trenul de călători Ti
mișoara Nord-Nerău. In acest 
tren călătorii merg înghesui}! ca 
sardelele în cutie, agăfafi pe 
scări și tampoane, expunîndu-se 
astfel accidentelor". Același as
pect este semnalat de Ion Axinte 
din Roznov privind cursele care 
circulă pe linia Bacău-Bicaz.

In legătură cu faptul că grafi
cul de circulate nu este respec
tat, un cititor din Cîmpina a tri
mis redacției o epigramă la adre
sa cursei 3302 Predeal-Ploiești 
(Infîrzierile acestei curse ajung 
deseori la aproape 2 ore). Nu e 
cazul s-o publicăm, dar faptele 
care au inspirat-o trebuie reți
nute de organele C.F.R.

Alfi cititori ne sesizează că pe 
liniile secundare și regulamentul 
C.F.R. devine mai „elastic". Unii 
controlori se mulfumesc doar să 
perforeze biletele și închid ochii 
în fa(a celor care se urcă în tren 

cu animale și pă
sări, tot felul de 
baloturi și lăzi, care 
ar trebui să fie ore- 
dafe la vagoanele 
de bagaje.

Ce se constată ? 
Nerespectarea gra
ficului, înghesuiala 
sau călătoria pe 

scări obosesc oamenii, prici
nuiesc înfîrzieri de la serviciu 
și chiar accidente. Pe bună drep
tate autorii scrisorilor își exprimă 
nemulțumirea. Să fi uitat oare 
conducerile direcțiilor regionale 
C.F.R. că trebuie să asigure con
diții corespunzătoare de călăto
rie și celor care folosesc cursele 
locale? Trimifîndu-i o sesizare, 
Direc|ia regională C.F.R. Cluj 
ne-a comunicat că, în urma mă
surilor luate, trenul mixt care cir- 
cplă pe distanta Oradea-Chere- 
sig respectă graficul (pînă acum 
parcurgea 25 km în mai mult de 
2, ore). Există deci posibilități. 
Tțebuie însă ca direcfiile regio
nale C.F.R. să controleze temei
nic cum decurge transportul că
lătorilor cu cursa locală, starea 
vagoanelor care pleacă la drum 
și-să ia măsurile corespunzătoare.

Șt. DINICĂ
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DE ARTĂ PLASTICĂ
cu, „Portretul mamei' de Jalea, „E- 
minescu* de Vlasiu, „George Enes- 
cu" de Ion Vlad și altele. De o bună 
apreciere se bucură creațiile u- 
nor pictori și sculptori din genera
ția de mijloc și cea tînără, printre 
care lucrări de Ion Gheorghiu, 
Ion Pacea, Brăduț Covaliu, Vladi
mir Șetran, Ion Sălișteanu, Ion 
Musceleanu, Paul Gherasim, Vio
rel Mărgineanu, Octav Grigorescu, 
Emil Mereanu etc.

Asemenea realizări — au subli
niat participanții Ia „masa rotun
dă' — stau alături de o serie de 
lucrări neizbutite artistic, confuze, 
tributare unor influențe neasimila
te. In producția artistică a unor 
pictori și sculptori talentați de alt
fel, și-au făcut apariția tendin
țe nepotrivite cu propriul lor 
profil artistic, abandonarea unor 
cuceriri valoroase care-i afirma
seră ca artiști viguroși, plini de 
originalitate. Ion Vlasiu, Petru Co
marnescu, Eugen Schileru, Ion Pa
cea și alții au amintit că multe lu
crări din expoziție sînt de o cali
tate artistică îndoielnică, insufi
cient elaborate, se reduc la sche
me inexpresive, adesea gratuite, 
cărora li se alătură pete de cu
loare așezate arbitrar. Ai impresia 
privind aceste lucrări, spunea pe 
bună dreptate Eugen Schileru, că 
în ele nu vibrează sensibilitatea 
și gîndirea, că sînt materie moartă.

Amintim din această catego
rie lucrări aparținînd unor ar
tiști pe care îi cunoșteam ta
lentați și avînd ceva de spus : 
„Compoziție cu femei' de Gh. Ia- 
cob, alcătuit din niște conture 
schematice fără nici o preocupare 
de adîncire, de interiorizare, „Insu-

la verde' de Eugen Popa — o.pată 
informă de culoare verde așternu
tă pe un fond brun, „Eva* de Victor 
Roman, siluetă tratată schematic, 
„Peisaj cu saivane' de Spiru Chin- 
tilă, in care printre petele de cu
loare e greu să distingi imaginea 
propusă de autor.

Iul acestui pămînt rădăcini

1965

Institutul de Fizică al Academiei. In secția de spectroscopia cristalelor se fac măsurători

„Vizitînd expoziția, arăta criticul 
Mircea Popescu — indiferent dacă 
unele lucrări ți-au plăcut mai mult 
iar altele mai puțin, încerci un sen
timent de insatisfacție în fața mul
titudinii de fenomene care nu izvo
răsc din sensibilitatea noastră, din 
atmosfera în care trăim". Temati
ca lucrărilor, variată la prima ve
dere mai ales dacă te bizui pe 
titlurile lor, se vădește, la o cer
cetare mai atentă, sărăcăcioasă. 
„Am impresia — a observat Ion 
Frunzetti — că tema este considera
tă de unii artiști plastici drept un 
simplu pretext". După părerea 
mea — a adăugat Mircea Popes
cu — expoziția 
palid și sărac al realității. Și 
cît de bogată 
zilelor 
nevoie să insist. Sînt 
ța noastră de azi idei și senti
mente extrem de profunde, reali
tăți de o frumusețe plastică incon
testabilă, care își pot găsi reflec
tarea în opere de o mare expresi
vitate. Ceea ce lipsește multor ar
tiști din expoziție este gîndirea 
mai complexă, mal bogată, asupra 
marilor sensuri ale vieții, Imagina
ția efervescentă, găsirea unor so
luții de prezentare ample, orches
trate generos. Ei se limitează la 
fragmente, chiar cînd fac compo
ziții figurative, la mici crîmpeie de 
realitate".

După cum a remarcat Dan Gri
gorescu, aceste tendințe se vădesc 
și în abordarea timidă a compozi
ției tematice — gen în care arta 
românească a dat ilustre exemple 
și care presupune, mai mult decît 
altele, o participare vie la activi
tatea omenească, atitudine, medi
tație.

Ion Frunzetti, Dan Grigorescu, 
Eugen Schileru au fost de părere 
că, și în ce-i privește pe unii 
maeștri, se observă o închistare în 
propriile formule și teme pe care 
le-au frecventat de-a lungul carie
rei lor și care și-au epuizat și ze- 
sursele și puterea de convingere, 
noutatea.

Ion Frunzetti a insistat asupra 
faptului că ruperea de mediul în 
care trăiești, de gîndirea artistică 
evoluînd organic în acest mediu, 
duce la căutări sterile, la nereu
șite.

E interesant să urmărești — spu
nea el — problema filiației ar
tiștilor, să urmărești continuitatea, 
de-a lungul istoriei artei noastre, 
a unor eforturi și calități, cum unii 
artiști se trag din alții, le împli
nesc și le desăvîrșesc preocupă
rile. Artiștii sînt mari nu numai 
prin opera pe care o produc, dar 
și prin rezonanța socială a ope
rei lor.

Pe cît se pare — au arătat mal 
mulți participant la „masa rotun
dă' — unii dintre artiști par 
să uite că îl leagă de so-

este un reflex

noastre,
este 
nici

realitatea 
nu este 
în via-

__ ___ .. . . _ ___ i adînci, 
puternice. „Dar să ne gîndim ce 
imensă bogăție reprezintă moște
nirea artistică românească — a 
spus Ion Gheorghiu — de la fres
cele Voronețului și comorile artei 
populare, la pictura lui Andrees- 
cu, Luchîan, Petrașcu, Pallady... Ce 
surse imense de Inspirație pentru 
pictorul de astăzi 1". Petru Comar
nescu observa, pe bună dreptate, 
că la asemenea surse s-au adre
sat între cele două războaie mon
diale marii noștri pictori, care nu 
s-au lăsat tîrîți pe drumul de a de
veni epigoni ai unor curente ca 
suprarealismul, cubismul 
modă în vremea aceea*.

Vorbitorii s-au referit la 
unor nereușite artistice, 
în expoziția de la Dalles. în unele 
lucrări 
trăirea 
cepțiî 
temperamentul, cunoștințele, 
sibilitățile artistului respectiv — ci 
despre un mimetism care duce la 
monotonie, la uniformizarea per
sonalităților, la închistarea talen
tului în cîteva scheme nelnteresan- 
te. Petru Comarnescu, Ion Gheor
ghiu, Ion Frunzetti, Ion Pacea au 
atras atenția asupra faptului că 
mulți artiști, dornici să-și împăr
tășească modul de gîndire și de 
expresie, nu sînt bine edificați ce 
însemnează aceasta, confundînd 
noutatea cu ceea ce se poartă la 
un moment dat, cu moda.

„Este nefiresc — spunea Mircea 
Popescu — să împrumuți rezulta
tele altei gîndiri artistice și să le 
înfățișezi ca pe propriile tale con
cluzii — ceea ce se întîmplă cu 
unii pictori și sculptori în actuala 
expoziție".

Unele lucrări aflate în expoziție 
trădează influențe atît de puter
nice, atît de evidente încît, departe 
de a fi vorba despre filiație artis
tică, reprezintă cea mai supărătoa
re pastișă. Interlocutorii noștri au 
arătat că tablourile lui Radu Ma- 
vrodin — de altfel pictor talentat, 
cu o bună cunoaștere a materialu
lui — sînt o reluare nu numai a 
atmosferei unui De Chirico, ci chiar 
a manierei acestuia de a așterne 
culoarea, de a construi desenul și 
a pune în cadru obiectele.

Unii membri ai juriului ne-au re
latat cum, prezentîndu-li-se nume
roase lucrări asemănătoare ca ma
nieră de expresie, au fost surprinși 
să afle ulterior că ele aparțineau 
unor pictori și sculptori care lucra
seră pînă acum un an sau chiar 
cu cîteva luni în urmă cu totul în 
alt chip. Schimbările survenite cu 
o asemenea viteză trădează de 
fapt un fenomen de despersonali
zare. „Cedarea în fața așa-zisei mo
de — spunea Mircea Popescu — 
duce întotdeauna la asemenea fe
nomene". Dar, așa cum au arătat 
și alți vorbitori, moda n-a avut 
niciodată nimic comun cu arta a- 
devărată, pentru că n-are rădăcini 
în solul unei concepții personale 
asupra lumii.

Experimentul — metodă fireas
că, utilă de lucru se vădește a fi 
la unii expozanți un scop în sine. 
„Expoziția, cu toată strădania 
evidentă a unora de a se preciza, 
de a exprima original viața, reali-

nu este 
autentică a 
artistice.

etc.. Ia

cauzele 
vizibile

vorba despre 
unei 

îzvorîte
con- 

din 
po-

tățile — observa Ion Gheorghiu — 
Iasă impresia de prea multe cău
tări fără finalitate. Se experimen
tează fără a se întreba unde duce 
experimentul. Se încearcă, la rînd, 
toate încercările altora, se adoptă 
cu ușurință procedeele și chiar 
gîndirea altora. Există o diferență 
între influență și preluarea fără 
cuvenita asimilare, fără înscrierea 
unei experiențe în coordonatele 
precise ale creației fiecărui artist. 
Rezultatul celei de-a doua este mi
metismul, trăirea nesinceră a unor 
stări suiletești, idei și exprimări 
plastice care nu sînt personale. 
Concluzia : 
oasă și nu

„opera" apare artifici- 
convinge pe nimeni".

Care au 
juriului?

fost criteriile

asupra căruia s-auUn aspect 
oprit vorbitorii este acela că într-o 
expoziție ca cea de față, menită să 
reprezinte cele mai certe reali
zări, să le consacre, au fost 
promovate numeroase lucrări nefi
nisate, simple schițe de atelier care 
nu-și aveau aici rostul. Vorbitorii 
au citat lucrări ca „Meșter zidar' 
de Ilie Pavel, „Natură statică' de 
Florin Ciobotaru, „Flori* de Pa- 
triche Alexandrina, „Fereastra' de 
St. Borteanu, și multe altele, repre- 
zentînd parcă simple proiecte ale 
unor tablouri ce urmează abia să 
fie elaborate. Unii expozanți au în
cercat să mascheze lipsa unei 
munci temeinice de aprofundare a 
temelor și a mijloacelor picturale 
prin folosirea unor tehnici violente 
sau recurgînd la subiecte de un e- 
xotism ieftin, de gustul cel mal în
doielnic („Îmblînzitoare de păsări 
din Nubia* ș.a.). Este lipsă de au
toexigență să te prezinți în fața 
publicului cu astfel de lucrări, 
cum de asemenea, 
să de exigență din partea juriu
lui că le-a lăsat să intre în expo
ziție. De altfel, în legătură cu acti
vitatea juriului unii participanți la 
discuții au formulat critici îndrep
tățite. Este vorba despre faptul că 
n-au existat criterii clare de selec
ție, că s-a pierdut din vedere ca
litatea artistică, s-au neglijat as
pectele de conținut care ar ii ridi
cat valoarea de ansamblu a acestei 
manifestări. „In loc de a cuprinde 
numai rezultatele mature ale 
căutărilor cu adevărat înnoitoare 
— spunea Ion Pacea — sălile de 
la Dalles au devenit neîncăpătoare 
din cauza îngrămădirii căutărilor 
fără scop, încercărilor neizbutite

Din intervențiile vorbitorilor 
reieșit că problemele ridicate 
expoziția de la Dalles scot 
lumină o serie de carențe în acti
vitatea Uniunii Artiștilor Plastici. 
Sînt numeroase aspectele de mare 
importanță în creația plastică con
temporană care se cer discutate, 
analizate, dar care nu urcă de
cît rareori la tribuna dezbate
rilor de creație ale U.A.P. Chiar ex
poziția de față ar constitui un bun 
prilej de a se discuta în profun
zime, principial, în spirit critic și la 
un înalt nivel teoretic problemele 
ridicate de creația noastră actuală, 
de manifestările ei publice, de for
marea tinerelor generații de artiști.

este o lip-

a 
de 
la

Mircea SIMIONESCU

• Teatrul de operă și balet : ORFEU —i
19.30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚE
SA CIRCULUI - 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ — 15, 
DOAMNA LUI IEREMIA — 19,30, (sala 
Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN
— 19,30.
• Teatru! de Comedie : RINOCERII —«
- 20
e Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 
76 A) : CANIOTA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Maghe- 
ru) : ANTIGONA ȘI MEDEEA — 20.
e Teatrul „Barbu Delaviancea : IU
BESC PE AL 7-LEA - 20.
• Teatrul Mic : DACTILOGRAFII ; CU 
TOT SOARELE PE MASĂ - 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatra
lă și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
ONDINE - 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) ; DOCTORUL AUMĂDOARE 
- 9, MINA CU CINCI DEGETE - 19, 
(sala din str. Academiei) : UMOR PE 
SFORI — 9.
9 Teatrul satiric-muzica! „C. Tănase' 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE FRAN
CEZĂ - 20, (sala Victoria) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT - 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : ME
REU MAI SUS - 20.
• Circul de stat: BAL MASCAT ȘI.-, 
ACROBAT — 19.30.

TELEVIIlUNf- LI- . *•:< - .A-, ț. ț, , .

• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I). • 
19,15 — Filmul : Clovnul Ferdinand șf 
chimia © 20,00 — Săptămtna • 21,00 
— Avanpremieră • 21.15 — Tele-gloh. 
Emisiune de călătorii geografice : So
malia © 21,35 — Balade, serenade șl 
cfntece de dragoste a 22,10 — Secven
țe © 22,55 — Jurnalul televiziunii (II), 
buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
e OLD SHATTERHAND — film pentru 
ecran panoramic : Patria —• 9i 11,30) 
14) 16,30; 19) 21,30.
0 TATĂL SOLDATULUI: Republica 
(completare Cumpărătura) — 10) 12) 15) 
17; 19) 21, Capitol (completare Petrică 
și încă cineva) — 9,30) 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21, Excelsior (completare Gravuri 
revoluționare) — 10; 12; 14; 16) 18,15; 
20,30.
0 LUDAȘ MATY : Cinemateca — 10) 
12; 14.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Luceafărul (completare Vezi rtn- 
dunelele se duc) — 9,30> 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Festival (completare 
Cel mai puternici din Europa) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21, Melodia — 9,45-, 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Modern — 10; 12, 14.15; 16,30; 
18,45; 21.
0 CAMERA ALBĂ: Victoria (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Naționa
le — decembrie 1965) — 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Feroviar (completare De 
la pescari adunate) — 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 COPII ÎNDRĂZNEȚI: Central (com
pletare Creionul pierdut) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 20,45.
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lumi
na (completare Plante acvatice) — 10) 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, Munca (com
pletare Plonieria nr. 6/1965) — 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30, Pacea (completare 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
0 FATA LUI BUBE : Union — 15,15 ; 
18; 20,45, Miorița — 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45 (la ambele completare Sesi
unea Marii Adunări Naționale — de
cembrie 1965), înfrățirea între popoare 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 PROGRAM PENTRU COPII: Doina 
— 10.
0 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER : 
Doina (completare Meciul de fotbal Ro
mânia — Portugalia) — 11,30: 13,45;
16; 18,15; 20,30, Dacia (completare
Zgribulicl — 9—15 În continuare ; 17;
19; 21,15.
0 PRIMA ZI — SUITĂ BĂNĂȚEANĂ
— ȘTIAȚI CĂÎ... MAEȘTRII ARTEI 
CIRCULUI — PRIZONIERUL PLANETEI 
ALBASTRE — PICIOARE UȘOARE-A- 
RIPI ZBURĂTOARE — MECIUL DE FOT
BAL ROMÂNIA — PORTUGALIA — 
NIMIC DESPRE ARHIMEDE s Timpuri 
Noi. 10—21 în continuare.
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Giulești — 
10,30) 14,30) 16,30; 18,30; 20,30, Rahova
— 10,30; 15) 17; 19; 21.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — ci
nemascop : Buzeștl (completare Nimic 
despre Arhlmede) — 10) 12,15; 14,15) 
16,30; 18,45; 21, Ferentari (completare 
Cocoșelul de hîrtie) — 10 ; 16 : 18,15 ;
20,30.
0 JUDEX: Unirea (completare Meciul 
de fotbal România — Portugalia) — 16; 
18,15; 20,30.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Grivița — 
10) 12,15) 16> 18,15; 20,30, Arta — 9; 
11,15; 13,30) 15,45) 18; 20,15, Floreas- 
ca — 9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,30) 20,45. 
0 EXPRESUL PARIS — MUNCHEN : 
Bucegi (completare Tot tnal sus) — 10; 
12) 14; 16) 18,15) 20,30, Drumul Sării 
(completare Plante acvatice) — 16> 18; 
20.
0 COLINA : Tomis — 10; 12,30; 15,30; 
18) 20,30, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18) 
20,30.
0 CREDEȚI-MA OAMENI I : Flacăra -* 
16; 18; 20, Moșilor — 15,30; 18; 20,30. 
0 HATARI — ambele serii : Vitan 
(completare Totul pentru viață) — 11 ; 
16; 19,15.
0 BOCCELUȚA : Popular (completare 
Mărturiile trecutului) — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
0 DUMINICA LA NEW YORK: Cos
mos — 16; 18; 20.
0 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Colen- 
tina — 15,30; 18; 20,30.
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Crîngași 
(completare înttlnire cu frumosul) — 16; 
18,15; 20.30, Volga (completare Sesiu
nea Marii Adunări Naționale — decem
brie 1965) — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Progresul 
(completare YR cere decolarea) — 15; 
17; 19; 21.
© OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop 
(ambele serii) : Lira — 15,30; 19.
0 SAMBA: Cotroceni (completare A 
cui e vina î) — 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.



PENTRU EXPOZIȚII INTERNATIONALE
Ieri, de la uzina constructoare de mașini agri

cole „7 Noiembrie" din Craiova au fost expe
diate spre Libia mai multe mașini agricole care 
vor participa la expozifia internațională organi
zată la Tripoli. Printre acestea se află mașina de 
împrăștiat îngrășăminte chimice, semănătoarea 
universală pentru cereale și două remorci 
cisternă.

Ieri seara, pe scena Tea
trului de Operă și Balet din 
Capitală a fost prezentat 
spectacolul „Fidelio’. Con
ducerea muzicală a apar
ținut lui Mladen Basic din 
Austria. Oaspetele este di
rijorul Operei și al or
chestrei „Mozarteum" din 
Salzburg. La pupitrul Ope
rei bucureștene el va mai 
dirija in ziua de 8 ianuarie 
„Cosi ian tutte" de Mozart.
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• în zona de nord-vest 
a Galațlului, în Țigllna, se 
va construi un spital care 
va avea 1 050 paturi, cu nu
meroase secții de speciali
tate, precum și o policli
nică.

• La București, Constan
ța și Oradea va începe con
strucția unor mari case de 
mode, iar în alte 25 de lo
calități se vor înființa ate
liere de producție ale coo
perației meșteșugărești.

CETATE DACICĂ

în urma cercetărilor ar
heologice întreprinse în 
ultimul timp în satul Brad, 
s-au descoperit vase de ce
ramică, obiecte din metal, 
piatră, os și alte vestigii 
ale unei așezări dacice, des
pre care se bănuiește că 
ar fi antica Tamasidava, a- 
mintită de Ptolomeu în în
dreptarul său geografic. 
Rămîne ca descoperirile ul
terioare să confirme pe 
deplin această ipoteză.

• Se extinde refeaua 
unităfilor de întreținere 
și reparații auto ; se con
struiesc noi stafii de spă
lat și gresat autoturismele, 
la Bacău, Arad, Deva, Baia 
Mare, Tg. Mureș, Sibiu și 
alte centre, iar multe din 
atelierele existente se 
reamenajează.

TELEFOANELE BUCU- 
REȘTIULUI IN 1966. Para
lel cu reparațiile de linii 
și schimbări de cabluri 
(vezi fotografia), spre sfîr- 
șltul primului semestru se 
va termina extensia cen
tralei telefonice Vitan cu 
încă 4 000 de linii. Pe Ca
lea Dorobanți a început 
construcția unei centrale 
cu 8 000 de linii, iar în 
noile cartiere se instalează 
cîteva centrale de bloc.

o Actori ai Teatrului de 
sfat din Oradea au pre
gătit un „Festival Labiș* 
cuprinzînd selecfiuni din 
cele mai reprezentativa 
versuri ale poetului.

LA FABRICA DE HlR- 
TIE „Comuna din Paris" 
din Piatra Neamț a intrat în 
probe tehnologice secția de 
cartoane dure. Anual se 
vor produce aici 2250 tone 
de cartoane dure, care vor 
fi folosite la tapiserie auto, 
izolații electrice și în in
dustria ușoară.

O La Craiova s-a termi
nat construcția unei noi fa
brici de gheață cu o capa
citate de 60 tone în 24 ore. 
Toate utilajele poartă mar
ca întreprinderilor „Frigo
tehnica" București și „Teh- 
nofrig"-Cluj.

programul vacanței: vi
zita la muzeu

Foto : M. Cioc

PENTRU 100 000 
DE LOCUITORI

A început construcția 
unei stafii de tratare a 
apei la Baia Mare care va 
fi amplasată în zona ba
rajului de pe Firiza. Noua 
stafie va avea un debil 
suficient pentru alimen
tarea cu apă a unui oraș 
cu peste 100 000 de 
locuitori. Procesul de tra
tare a apei va fi în între
gime automatizat.

STAȚIUNEA agri
colă din Sucea
va a împlinit 15 ani 
de existență. Aici 
au fost create și In
troduse în cultură 
soiuri timpurii de 
porumb și hibrizi 
de înaltă producti
vitate. Colectivul 
stațiunii va între
prinde anul acesta 
studii privind folo
sirea irigațiilor în 
nordul Moldovei.

Ieri, a fost dat în exoloatare NOUL PASAJ 
PESTE LINIILE FERATE la ieșirea din orașul 
Reșița spre Caransebeș. Este un adevărat pod 
aerian lung de aproape 300 de metri. O dată 
cu acesta s-a terminat și asfaltarea șoselei 
ce leagă cele două orașe.

• La Baia Mare s-au 
terminat lucrările pentru 
instalarea unei centrale 
automate telex. Prin co
nectarea ei la sistemul te
lex național, comunicații
le pe această cale ale a- 
bonaților băimăreni cu 
restul țării devin mult 
mai operative.
• Materialul muzeului or

nitologic școlar din Reghin 
s-a îmb.ogățit în ultimul 
timp cu colecții de păsări 
rare din ținutul fluviului 
Amazon, din Țările Scan
dinave, Siberia. Muzeul 
dispune de peste 1 500 pă
sări împăiate.

La Observatorul astronomic din Capitală

Campionatul republican de hochei

UN NOU COMPLEX DE FABRICARE 
A ULEIURILOR SUPERIOARE

la rafinăria de petrol Ploiești -sud au început lu- _, 
crările de construcție a unui complex de fabricare gg 
a uleiurilor superioare, cu o capacitate anuală de 
prelucrare de 320 000 tone. Pentru prima oară în 
țară vor ii fabricate aici și uleiuri speciale pentru 
transformatoare și turbine electrice.

Tn comuna Vînători, din raionul Tg. Neamț, se 
lucrează la amenajarea casei-muzeu „Mihail Sado- 
veanu". S-au pregătit numeroase fotocopii, tablouri, 
lucrări originale și alte documente despre via|a 
activitatea marelui nostru scriitor.

AL DOILEA CARGOU 
MINERALIER 

IN CONSTRUCȚIE
La șantierul naval din 

Galați s-au asamblat Ieri 
primele bloc-secfil la cel 
de-al doilea cargou mine
ralier de 12 500 tone. Pri
mul cargou de acest fel 
se află pe cală, Intr-un 
stadiu avansat de con- 
strucțle-montaj.

O Marina Vlady, care a 
Interpretat rolul principal 
în coproducția româno- 
franceză „Steaua fără nu
me' n nărăslt joi Capitala.

La stația de radioamplificare a fabricii se anunță pri
mele rezultate pe anul 1966 : Filatura românească de 

bumbac a produs în două zile 360 kg, lire peste plan.

CASA-MUZEU „MIHAIL SADOVEANU"

ți Cele 750 de 
vor fl produse 

stnt suficiente 
plivitul chimic 

de pe

LA COMBINATUL CHI
MIC BORZEȘTI a în
ceput producerea unul 
ierbicid. 
tone ce 
anual 
pentru
al buruienilor 
circa 370 000 hectare. In 
cursul acestui an se vor 
experimenta, în vederea 
începerii fabricației, noi 
Insecticide șl fungicide 
pentru agricultură.

Joi, la Miercurea Ciuc au conti
nuat meciurile din turul trei al 
campionatului republican de ho
chei pe gheață. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Steaua — 
Știința Cluj 14—1 (6—1; 2—0; 6—0); 
Dinamo București—Tîrnava Odor-

Au fost alcătuite 
grupele turneului final 
al campionatului mondial

o Aseară a avut loc la Londra 
tragerea la sorți pentru alcătuirea 
grupelor turneului final al campio
natului mondial de fotbal. Cele 16 
echipe au fost împărțite mai întîi pe 
zone geografice și de valoare, după 
care prin tragere la sorți au fost 
alcătuite grupele optimilor de fi
nală : A: Uruguay, Franța, Mexic, 
Anglia -, B : Spania, Argentina, R. F. 
Germană, Elveția; C: Brazilia, 
Ungaria, Portugalia, Bulgaria; D; 
Chile, U.R.S.S., Italia, R.P.D. Co
reeană.

I
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hei 6—2 (1—0; 1—2; 4—0); Voința 
Miercurea Ciuc — Știința Bucu
rești 9—0 (2—0; 2—0; 5—0).

Astăzi au loc partidele : Voința— 
Știința Cluj ; Știința București — 
Tîrnava Odorhei și Steaua — Di
namo.

rînduri
• în continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în R.D. Germană, se
lecționata masculină de handbal a ora
șului București a jucat Ia Berlin cu e- 
chipa Dynamo, de care a dispus cu 
scorul de 19—17 (12—12).

Sîmbătă și duminică, handbaliștii ro
mâni vor evolua în cadrul unui turneu 
la Rostock.

© Meciul international amical de 
fotbal Anglia—Polonia, disputat la Li
verpool, s-a încheiat cu scorul de 1—1, 
după ce la pauză echipa poloneză con
ducea cu 1—0. Din formația engleză a 
lipsit cunoscutul jucător Bobby Charl
ton. Echipele au avut următoarea com
ponență : Anglia : Banks, Cohen, Wil
son, Stiles, Jackie, Moore, Ball, 
Hunt, Baker, Eastham, Harris. Po
lonia : Szeja, Gmoch, Oslizlo, Brejla, 
Suski, Galeczka, Schmidt, Sadek, Wi- 
llim, Banas, Kowalik.

PLENARA C. C. AL P. C. FRANCEZ
— Cuvînfarea lui Waldeck Rochet —

PARIS 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : La încheierea lucrărilor ple
narei C.C. al P.C. Francez din ziua 
de 5 ianuarie, secretarul general al 
partidului, Waldeck Rochet, a rostit 
o cuvîntare în care a apreciat că 
alegerile prezidențiale au consti
tuit un succes al procesului de u- 
nire a forțelor de stînga. El a de
clarat că problema elaborării unui 
program comun al tuturor parti
delor de stînga și organizațiilor 
democratice a devenit una din 
problemele esențiale ale perioadei 
imediat următoare. Rochet a re
amintit că Mitterrand a făcut la 
23 noiembrie o serie de propu
neri care ar putea să servească 
drept bază pentru elaborarea, după 
alegerile prezidențiale, a unui pro
gram comun al tuturor partidelor 
de stînga care l-au sprijinit în 
timpul campaniei electorale. Parti
dul comunist nu și-a schimbat po

ziția de atunci și este gata să 
participe la discutarea acestui pro
gram, cu voința fermă de a ajun
ge la un acord. Un asemenea acord 
— a spus el — ni se pare cu atît- . 
mai realizabil cu cît propunerile 
care figurează în programul nostru 
se întîlnesc în numeroase puncte 
cu propunerile făcute de Franțois 
Mitterrand, de Partidul socialist, 
Partidul socialist unificat și de 
alte grupări și organizații demo
cratice.

în încheiere, W. Rochet a subli
niat necesitatea de a se respecta 
egalitatea tuturor partidelor de 
stînga într-o eventuală uniune, a- 
rătînd că partidul comunist este 
hotărît să-și respecte angajamen
tele pe care le-a luat și pe care 
le va lua și că el va apăra cu in
transigență interesele clasei mun
citoare, ale poporului și ale na
țiunii.

0 hotărire a Consiliului de Miniștri 
al y. R. S. S.

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: în 
scopul îmbunătățirii sistemului de 
credite acordate colhozurilor, pen
tru crearea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a activității eco- 
nomico-financiare, precum și pen
tru asigurarea retribuirii la timp a 
muncii colhoznicilor, Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a adoptat ho- 
tărîrea ca în următorii ani să se 
treacă la acordarea de credite di
recte colhozurilor de către Banca 
de Stat a U.R.S.S. Pînă în prezent, 
Banca acorda colhozurilor credite 
numai prin intermediul organiza
țiilor de contractare.

în vederea stabilirii condițiilor 
celor mai potrivite din punct de 
vedere economic ale noului sistem, 
el va fi aplicat — experimental — 
în cursul acestui an în unele re
giuni ale țării.

Creditele pe termen lung vor fi 
acordate colhozurilor în baza unor 
planuri de investiții capitale bine 
întemeiate din punct de vedere 
economic, pentru achiziționarea de 
animale de producție de rasă su
perioară, pentru construirea de lo
cuințe colhoznice din fondul 
obștesc, pentru construirea de obiec
tive sociale în folosul colhoznici
lor.

VIZITĂ LA ANDORANI

Perspectiva 
bătrîneții senine

(Urmare din pag. I)

acasă pensia, în fiecare lună, chiar 
dacă plouă sau nu, e un lucru la care 
nu s-a putut aștepta niciodată ță
ranul. Este cazul lui moș Ion Stroe, de 
la care ne parvin aceste gînduri, om 
trecut de 70 de ani și care muncește 
de cînd s-a ridicat în picioare. Nu-I 
rabdă inima să stea nici acum. Cînd 
ici, cînd colea, mereu cîte o treabă 
de făcut, acasă sau la cooperativa a- 
gricolă.

— Acum veghem pentru noi toți, 
spune un cooperator. De fapt pensia 
ne-o dăm fot noi, din munca noastră. 
Cît cotizează cooperativa, cotizează 
toți membrii, în fiecare lună, din 
munca lor.

Să cotizezi pentru vîrsfa ta viitoare 
este o idee care ne-a reținut prin 
simplitatea și frumusefea formulării, 
prin aceea că exprimă un act social. 
Această harnică familie umană, satul, 
își va exprima prin adoptarea viito
rului proiect al Casei de pensii toc
mai hofărîrea de a răspunde cu o 
chibzuită grijă de viața fiecărui om, 
a fiecărui membru al colectivității.

— Citind bine proiectul, ne dăm 
seama că veniturile noastre viitoare, 
ca pensionari, sînt legate încă de pe 
acum de munca pe care o prestăm, 
spune Alexandru T. Voinea, unul din
tre membrii fruntași ai cooperativei. 
Deși pensia e asigurată lunar, cota în 
produse pe care o distribuim pen
sionarilor ține de recoltele noastre a- 
nuale. Cu cît acestea vor fi mai ri
dicate, cu atît fondul de ajutor va 
reprezenta mai mult. La aceasta se 
adaugă folosința în continuare a lo
tului atribuit de către cooperativa a- 
gricolă, potrivit prevederilor statutu
lui acesteia. Mi-a reținut atenția și ar
ticolul în care se spune că pe mă
sura dezvoltării și întăririi economice 
a cooperativelor agricole, a creșterii 
veniturilor acestora, în viitor, nivelul 
pensiilor va putea fi îmbunătățit.

Proiectul de statut al Casei de pen
sii va deveni încă o pîrghie în ridi
carea vieții satului, înarmîndu-i pe 
oamenii de pe ogoare cu încă o per

spectivă de viitor. O perspectivă ge
nerală și o perspectivă personală, care 
se confundă una cu cealaltă.

Urcînd treptele 
performanțelor 
tehnice

*............................. >—!■■■! I I

(Urmare din pag. I)
— Sîntem angajați pe direcții 

dintre cele mai importante ale 
dezvoltării economiei : moderniza
rea transporturilor și electrificarea 
țării, plus satisfacerea cît mai deplină 
a unor sarcini sporite la export. 
Nouă ni s-a încredințat de către 
partid să mărim simțitor produc
ția de locomotive Diesel-electrice 
și să asimilăm locomotiva electrică 
de 6 580 C.P. Corespunzător acestei 
sarcini, va spori de 2,1 ori produc
ția de motoare electrice și vom 
asimila noi tipuri de motoare. Con
comitent, va trebui să asimilăm 
noi tipuri de transformatoare, la 
toate treptele de tensiune, cu pier
deri cît mai reduse, care să asi
gure valorificarea cu randament 
cît mai înalt a surselor energetice 
existente și a celor ce vor fi atra
se în circuitul economic prin con
struirea noilor centrale termo și 
hidroelectrice.

Merită reținut că, prin accelera
rea construcției noii fabrici de 
aparataj, utilarea ei cu tehnica 
modernă, asimilarea de noi tipuri 
de întrerupătoare de medie și de 
înaltă tensiune, prin organizarea 
corespunzătoare a producției de a- 
parataj în noua fabrică, încă din 
acest an uzina noastră își va aduce 
contribuția la echiparea noilor cen
trale termo șl hidroelectrice, a postu
rilor de transformare cu aparataj de 
înaltă tensiune, la dotarea stațiilor de 
distribuție pentru electrificarea sate
lor cu aparatură necesară, la moder
nizarea rețelelor electrice.

Iată pe scurt marile noastre sar
cini. Dacă ținem seama că la anu
mite produse caracteristicile nu 
au ajuns încă la nivelul celor 
mai bune realizări contemporane

se desprinde clar principalul obiec
tiv al activității noastre: să urcăm 
trepte noi pe scara performanțelor 
fehnice înfr-un ritm accelerat. O ne
cesitate de prim ordin în asimila
rea noilor produse și moder
nizarea celor din producția cu
rentă o constituie confruntarea a- 
fentă, exigentă și permanentă a pa
rametrilor fehnlcl-funcțlonall cu cei al 
produselor similare apărute în teh
nica mondială. Această confruntare 
ne va oferi în continuare posibili
tatea să măsurăm eficiența unor 
soluții tehnice adoptate și pe care 
Ie aplicăm sau le vom aplica la 
fabricarea noilor tipuri de produse 
și perfecționarea celor existente, 
în ultima vreme, s-au luat măsuri 
pentru modernizarea accesoriilor 
necesare exploatării transforma
toarelor, asimilarea transforma
toarelor speciale pentru locomo
tive electrice, ridicarea performan
telor de tensiune a transformatoa
relor de la 220 kV la 400 kV, pen
tru a crea în țară baza materială 
a dezvoltării rețelelor energetice 
naționale la acest nivel de izolație. 
Dar cel mai mult de făcut avem 
pe linia ridicării performanțelor 
aparataj ului electrotehnic.

— Cum vedeți soluționarea cît 
mai rapidă a sarcinilor complexe, 
calitativ superioare, care stau în 
fața uzinei?

— Calea principală pentru reali
zarea programului privind îmbunătă
țirea performanțelor fehnice ale pro
duselor, pe care ni l-am propus, o 
constituie folosirea cît mai eficientă 
a cadrelor fehnlco-inginereșfi ale uzi
nei, întărirea în continuare a servi
ciilor de concepție șl de pregătire a 
fabricației, ridicarea pe o treaptă 
superioară a cercetării aplicative. 
Totodată, se desprinde necesitatea 
ca institutele de cercetare, de pro
iectare și de învățămînt superior 
să-și sporească aportul la soluțio
narea problemelor legate de 
accelerarea promovării tehnicii 
noi în industria electrotehnică, 
întărirea colaborării uzinei cu insti
tutele de cercetări șl proiectări, mai 
ales în cazul asimilării noilor produse, 
este în prezent o cerință care se 
pune cu fot mai multă acuitate, de
oarece munca de creație tehnică tre
buie să se bazeze în foarte mare mă
sură pe rezultatele activității de cer
cetare. Iată de ce solicităm pe spe
cialiștii din institute de cercetări 
și proiectări să vină mai des în 
uzină și să studieze împreună cu 
noi problemele cele mai impor-

tante ale dezvoltării tehnice a pro
ducției. Ar fi foarte util să elabo
răm un program comun de activi
tate pe o perioadă mai lungă, care 
să canalizeze mai bine forțele exis
tente atît în uzină, cît și în insti
tute. Această conlucrare ar con
tribui din plin la rezolvarea mal 
rapidă și cu eficiență economică 
mai înaltă a principalelor pro
bleme care condiționează mersul 
continuu ascendent, pe treptele 
performanțelor tehnice, al produc
ției electrotehnice.

566 de titluri
(Urmare din pag. I)

bogatul material rezultat din dez
baterile organizate de Ministerul 
Învățămîntului cu cadre didactice 
din licee și facultăți, asupra con
ținutului programelor și manuale
lor respective.

După cum se știe, ministerul 
nostru, în colaborare cu celelalte 
ministere și foruri de resort, des
fășoară lucrările pregătitoare pen
tru înființarea liceelor de speciali
tate. Au loc consultări pentru sta
bilirea profilului și școlilor și a 
planurilor de învățămînt. Conclu
ziile acestor dezbateri își vor găsi 
locul cuvenit în activitatea noas
tră.

Tineretul școlar va remarca u- 
nele schimbări îmbucurătoare și 
în prezentarea artistico-grafică a 
cărților, realizate în colaborare cu 
colective de artiști plastici: mai 
multe imagini și fotografii în alb- 
negru sau în ’culori, planșe, varie
tate de literă în sublinierea textu
lui, a ideilor principale din lecții, 
coperți din material plastic, mai 
rezistente și mai frumoase etc.

— Care este, în prezent, sta
diul activității editoriale pentru 
anul școlar 1966—1967 ?

— Preocuparea pentru perfec
ționarea conținutului și aspectului 
cărților școlare trebuie îmbinată cu 
strădania fermă de a respecta cu 
rigurozitate planul de apariții. 
Scadența "manualelor este, după 
cum se știe, fixă. Pentru a evita 
unele deficiențe manifestate în

anii trecuți, de data aceasta chiar 0 
din trimestrul IV al anului 1965 au 
fost pregătite 275 manuale, din | 
care circa 200 sînt în tipografii și f) 
95 sînt gata tipărite. Editura este 
hotărîtă și a luat toate măsurile f| 
să asigure elaborarea la timp a a 
tuturor cărților școlare. Avem con- 
vingerea că eforturile noastre vor | 
fi susținute de colectivele de au- « 
tori, de colectivele de creație ale n 
artiștilor plastici, de întreprinde- | 
rile poligrafice.

Extinderea gratuității manualelor | 
școlare șl la licee, creșterea tirajelor | 
fac necesară îmbunătățirea în conti
nuare a sistemului de difuzare a a- B 
cestora în școli. Tinînd seama de | 
neajunsurile constatate în anii 
precedenți, se impun atît o mai | 
bună colaborare între factorii care | 
răspund de această activitate — 
secțiile de învățămînt ale sfaturi- | 
lor populare, unitățile Centrului | 
de librării și difuzare a cărții și 
ale cooperației de consum — cît | 
și creșterea răspunderii directori- | 
lor de școli pentru comenzile pri
vind necesarul de manuale.

La mijlocul lunii tre
cute in Andora au 
avut Ioc alegeri in 
cursul cărora au fost 
desemnafi primarii și 
jumătate din cei 24 de 
consilieri generali care 
formează Consiliul ge
neral al văilor, parla
mentul tării. Consem- 
nind acest eveniment, 
un corespondent al 
ziarului englez „THH 
TIMES" înfățișează as
pecte ale situației po
litice, economice și so
ciale din micul stat.

Ac^h’siă țifră înde- 
părt’ată’.’ .închisă între 
Pirinei. ’Ca. un sandviș 
între’ Franța și Spania, 
a fost înființată, după 
legendă, de Carol cel 
Mare în 784, și acum 
are coprinți pe pre
ședintele Franței și pe 
episcopul de Seo de 
Urgel din Spania. Țara 
are o suprafață de 190 
mile pătrate, lungimea 
sa maximă este sub 20 
mile, iar lățimea de 15.

Nu are căi ferate 
sau aeroport, nu are 
forțe armate, nici zia
re, nici carte de tele
fon, și se laudă cu o 
forță polițienească de 
18 oameni. Cei 13 800 
locuitori nu plătesc 
impozite pe venit și se 
bucură de cele mai ief
tine preturi la electri
citate, benzină, tutun 
și alcool în Europa 
(occidentală). Nu e- 
xistă servicii sociale 
de nici un fel, nu e- 
xistă un control asu
pra chiriilor, iar siste
mul juridic șl legile 
țării nu s-au schimbat 
aproape cu nimic din 
zilele inchiziției spa
niole, pe care se ba
zează.

Aproape toți cel 
1 020 alegători eligibili

sînt înrudiți între el, 
astfel încît alegerile 
iau înfățișarea unor 
acțiuni particulare, a 
unor dezbateri. De 
fapt alegerile au fost 
atît de particulare, încît 
singurul membru al 
coloniei engleze (sînt 
aproximativ 25 cu to
ții) pe care l-am întîl- 
nit în ziua alegerilor 
nu știa absolut nimic 
că se întîmplă ceva 
deosebit. Spaniolii 
(care formează majori
tatea locuitorilor) erau 
mai bine informați, de
oarece televiziunea lor 
a prezentat evenimen
tul ca fiind cel mai 
important din istoria 
țării.

Consilierii nou aleși 
sau realeși își vor 
ocupa locurile în Casa 
de la Vall, o clădire 
medievală reconstruită 
recent, care adăpos
tește aproape toate bi
rourile administrative, 
precum și închisoarea 
(cu 2 deținuți în mo
mentul de față). Ei se 
vor întîlni cu regulari
tate pentru a discuta 
administrarea internă 
a statului, de ale cărui 
probleme externe se 
ocupă Franța și a cărui 
securitate este asigu
rată în comun de Fran
ța și Spania.

întreaga activitate de 
afaceri este efectuată 
în vechea limbă cata
lană, care nu mai este 
folosită ca limbă ofi
cială nicăieri în altă 
parte. Actualul sindic 
(prim-ministru), senor 
Juliân Reig, va rămîne 
în funcție încă un an, 
ca de altfel majorita
tea cabinetului său.

Acum, cînd alegerile 
s-au terminat, rămîne

de văzut dacă ele vor 
schimba ceva. Un can
didat (care nu a fost 
ales) a mers atît de 
departe încît a propus 
asigurări sociale și ale 
sănătății. Se spune că 
alții au propus ase
menea măsuri cum 
ar fi intrarea în O.N.U., 
introducerea unui ser
viciu de elicoptere 
spre Barcelona, autori
zarea unui sindicat 
pentru lucrătorii care 
se ocupă cu aprovizio
narea, construirea unui 
tunel pe sub munți 
spre Franța pentru a 
se evita trecătoarea 
Envalira, aflată la 
6 850 picioare, adeseori 
acoperită de zăpadă și 
o declarație unilatera
lă de independență 
față de coprinți.

Printre chestiunile 
cele mai urgente în 
momentul de față sînt 
dijmele feudale ce tre- 
buie prezentate co? 
prinților. Președintele 
francez va primi 960 
franci, iar episcopul 
nu va primi anul aces
ta bani gheață (con
form constituției el are 
dreptul la 460 peseta). 
La fel ca unii din pre
decesorii săi din secole
le trecute, va primi în 
schimb 12 bucăți de 
brînză, 12 claponi, 12 
potîrnichi și 6 șunci, 
O dată tributul acesta 
bienal plătit, datoria 
constituțională a ando- 
ranilor va fi fost achi
tată, iar relaxarea va 
lua locul încordării po
litice. Apoi, în mai 
puțin de doi ani, în 
Andora vor avea Ioc 

noi alegeri pentru de
semnarea celeilalte ju
mătăți a Consiliului 
general.

Șapte decenii de cinematografie
„Intrați doamnelor și dom

nilor, intrați. Veniți să ve
deți un fenomen unic în 
lume. Veniți să vedeți mi
nunea timpurilor moderne. 
Intrați să vedeți ce n-ați 
mai văzutl Persoane în mă
rime naturală care trăiesc 
și se mișcă pe pînză ca și 
cînd ar fi printre dv. Mai 
tare ca „Lanterna magicăl'. 
O jumătate oră de specta
col neîntrerupt. Numai un 
franc".

în față la „Grand Cafee" 
din Paris, în inima marilor 
bulevarde, cu tot frigul în
țepător de sfîrșit de an, cu
rioșii se adunau în fața 
unui afiș colorat pe care 
scria cu litere enorme : 
Cinematograful „Lumidre". 
Sîntem în 28 decembrie 
1895. Cîțiva curioși se în
cumetă să intre în sala 
modestă botezată „salonul 
indian", așezîndu-se pe 
scaune de fier pliante. Pe 
peretele din fund un ecran

improvizat, o pînză albă de 
mărimea unui cearșaf. De
desubt, un pianist nevă
zut atacă un vals la modă. 
Se sting luminile. începe 
minunea 1 Apare imaginea 
dansantă a unei porți de 
uzină ; muncitori și munci
toare se îmbulzesc la ieși

se putea vedea nu numai 
faimoasa ieșire din uzină, 
dar și „sosirea unui tren 
în gară", ce provoca pani
că în rîndurile spectatorilor 
neobișnuiți pe atunci ca 
un tren să se repeadă spre 
ei, fie chiar și pe pînză... 
Apoi „Dejunul lui Bebă",

re. Nu este o fotografie, 
spre surpriza generală, ci 
o imagine care se mișcă. 
Primul film prezentat pu
blic, „Ieșirea din uzină", 
un film social, urmat de 
alte scurt-metraje. Cinema
tograful a făcut primele 
sale cuceriri.

încasările primei zile nu 
au depășit 35 de franci, 
doar 35 spectatori au asis
tat la botezul neobișnuit al 
celei de-a șaptea arte. 
Dar numai după trei săp- 
tămîni „salonul indian* era 
luat cu asalt. Cu un franc

prima comedie, sau „Gră
dinarul udat", comedie 
burlescă. Cinematograful 
s-a răspîndit apoi uluitor 
de repede. El face azi 
parte din viata noastră co
tidiană.

Pentru a sărbători a 70-a 
aniversare a cinematogra
fului, și ca un omagiu adus 
inventatorului său, Louis 
Lumidre, Cinemateca fran
ceză a organizat la Muzeul 
cinematografului din pala
tul Chaillot o retrospectivă 
a filmelor realizate de pri
mii cineaști. între 1895—

1900, frații Lumi&re au creat 
peste 2 000 filme. Aceste 
prime documentare au o 
mare valoare istorică, ima
ginea filmată ne permite să 
explorăm sfîrșitul secolului 
XIX și începutul celui de-al ’ 
XX-lea: scene de stradă 
din Parisul anului 1895 fără 
ambuteiaje de mașini și 
doar de trăsuri, apoi din 
New Yorlcul fără zgîrie- 
nori și cu tramvai electric 
sau cu cai, înfățișîndu-ne 
o altă Americă, din Lon
dra, Germania, Veneția sau 
Egipt, ori China mandari- ■ 
nilor.

Tot ca un omagiu lui 
Lumiăre s-a deschis aici . 
și un muzeu al genealogiei 
celei de-a șaptea arte, iar 
parizienii au putut benefi
cia, în ziua aniversării, la 
două cinematografe de 14 
ore de film gratuit repre- 
zentînd toate genurile co
pilăriei filmului.

Al. GHEORGHIU



Atac tallandez 
la frontiera 
cambodgiana

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
într-o scrisoare adresată secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, de 
reprezentantul Cambodgiei la Or
ganizația Națiunilor Unite se anun
ță că în zilele de 30 și 31 decem
brie soldați tailandezi au atacat un 
post de frontieră cambodgian la 
riord-est de Samrorig. în cursul 
atacului, opt cambodgieni și-au 
pierdut viața. Guvernul Cambod
giei, se arată în scrisoare, „cere 
tuturor organizațiilor internațio
nale, îndeosebi Națiunilor Unite, și 
tuturor țărilor lumii să ia notă de 
situația la frontiera între Cambod- 
gia și Tailanda și să adopte măsu
rile corespunzătoare pentru men
ținerea păcii".

VOLTA SUPERIOARĂ 

DM MLUI 

® DE STAT
■J»

OUAGADOUGOU 6 (Agerpres).— 
Noul șef de stat al Voltei Su
perioare, locotenent-colonelul San- 
goule Lamjzana, autorul recentei 
lovituri militare de stat, a avut la 
Ouagadougou o convorbire cu 
membrii corpului diplomatic. Cu a-, 

. cest prilej el a făcut o declarație 
în care s-a referit la unele pro
bleme ale politicii externe a țării: 

' Volta. Superioară, a declarat Lami- 
• zana, dorește să mențină relații de 
bună vecinătate cu toate țările și 
.să-și organizeze relațiile cu alte 
țări în spiritul înțelegerii reci
proce, pe baza egalității între toate 
țările, neamestecului în treburile 
interne.

LAGOS. Peste 200 de persoane au 
fost arestate în regiunile din nord- 
vestul Nigeriei (Aiegbaju, Ikorodu 
și Abeokuto), în urma puternice
lor tulburări din ultima săptămînă, 
soldate cu lO .morți și incendierea 
multor locuințe. Agenția Reuter 
menționează că la baza acestor tul
burări se află nemulțumirea opo
ziției față de recentele alegeri.

SCURTE ȘTIRI
PHENIAN. La ședința Comisiei mixte de armistițiu care a avut loc recent 

la Panmunjon, partea coreeano-chineză a protestat împotriva recentelor 
violări ale acordului de armistițiu de către partea americană. In perioada 
21—28 decembrie 1965, partea americană a trimis nave de diferite tipuri în 
apele de coastă ale Mării de Est, aflate sub control coreeano-chinez, a adus 
arme grele și personal militar în zona demilitarizată și a deschis focul în 
regiunea controlată de partea coreeano-chineză din zona demilitarizată. 
Partea coreeano-chineză a cerut părții americane să retragă toate armele 
grele din zona demilitarizată și să sancționeze persoanele care s-au făcut 
vinovate de violarea acordului de armistițiu.

PRAGA. La 5 Ianuarie a sosit la 
Praga delegația R. D. Vietnam con
dusă de Le Tbanh Nghl, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, membru al Bi
roului Politic al G.G. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
care va purta tratative în vederea 
colaborării economice.

OTTAWA. Noul an a început 
în provincia canadiană Quebec cu 
o grevă a învățătorilor și profe
sorilor de la școlile elementare și 
medii. Greviștii cer mărirea sala
riilor. Greva a cuprins majoritatea 
școlilor din Quebec.

ADEN. Agenția Reuter anunță că 
tn cursul zilei de Joi la Aden a fost 
aruncat în aer un depozit de muniții 
situat în incinta cartierului general al 
forțelor armate federale. In aceeași zi 
a fost atacată cu grenade o patrulă 
militară britanică.

HAVANA VIETNAMUL DE SUD

Lucrările Conferinței 
tricontinentale

HAVANA 6. — Trimisul special 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
în ședințele plenare de miercuri 
ale primei conferințe de solidari
tate a popoarelor din S.U.A., Afri
ca și America Latină au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori. Edward 
Ndolou, care a vorbit din partea 
Partidului Uniunea poporului afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.), a chemat 
toate popoarele să acorde sprijin 
patrioților din Rhodesia în lupta 
împotriva colonialiștilor. Repre
zentantul F.N.E. din Arabia de 
sud, Seif Ad-Dhalee, a arătat că 
poporul din Arabia de sud nu va 
înceta lupta atît timp cît Anglia 
nu-și va retrage trupele și nu va 
lichida bazele militare de pe acest 
teritoriu. Conducătorul delegației 
algeriene, Adda Benguettat, a de
clarat că țara sa se împotrivește 
oricărei intervenții străine în afa
cerile interne ale altor state și a 
subliniat că Algeria sprijină cu 
hotărîre toate națiunile care luptă 
pentru libertate. Șeful delegației 
chineze, U Sue-țien, a condamnat 
agresiunile S.U.A. și a reafirmat 
solidaritatea Chinei cu poporul 
vietnamez. El a subliniat, în înche
iere,. necesitatea upirii popoarelor 
din cele trei continente cu po
poarele țărilor socialiste pentru 
victoria mișcării de eliberare na
țională. Delegații din Africa de 
sud și Zwaziland au condamnat re
presiunile rasiale la care sînt su- 
puse popoarele din țările-lor. Re
prezentantul organizației portori- 
cane de luptă pentru independență 
a spus că poporul îmbină lupta 
pentru independență cu cea pen
tru lichidarea bazelor militare ale 
S.U.A. din Porto Rico, baze îndrep
tate împotriva Cubei și a altor țări 
latino-americane în care se des
fășoară lupta pentru o adevărată 
independență. Delegații din Alge
ria, R.A.U.: și Iran au subliniat im
portanța luptei popoarelor din cele 
trei continente pentru pace, de
zarmare, coexistență pașnică, eman
cipare economică și socială, penr 
tru dezvoltarea democrației. Dele
gații din Malaya și Kalimantantil 
de nord au condamnat crearea Fe
derației Malayeziei, calificînd-o ca 
o încercare a colonialismului de a 
înăbuși lupta popoarelor pentru li- ■ 
bertate și independență.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanți din Iordania, insula Mauri- 
ciu, Oman, R. P. Mongolă, Jamai
ca, Mexic, Nicaragua și alții. Ei au

BOGOTA. Ziarul columbian „El
Siglo* relatează că un număr de 2 
milioane de copil nu au posibilita
tea să frecventeze anul acesta șco
lile din țară, datorită lipsei clădi
rilor școlare șl a cadrelor didactice.

SOFIA. în orașul Pomorie din 
R. P. Bulgaria s-a deschis prima 
școală medie tehnico-profesională 
de turism internațional din țară, cu 
o durată de studiu de trei ani. E- 
levii școlii se pregătesc pentru a 
deveni responsabili de hoteluri, ad
ministratori, ghizi pe lîngă hotelu
rile de pe litoral. 

BAGDAD. In capitala Irakului a fost sărbătorită joi ziua armatei Irakiene. 
La Bagdad a avut loc o paradă militară la care au asistat președintele Ab
del Salam Aref, primul ministru Abdel Rahman al-Bazzaz, membri ai guver
nului ițjkian, ofițeri superiori și membri ai corpului diplomatic. Președin
tele Irakului, mareșalul Abdel Salam Aref, a rostit un discurs radiodifuzat. 
Cu acest prilej el a făcut o trecere în revistă a situației interne.

subliniat importanța acestei prime 
conferințe tricontinentale în spri
jinul cauzei drepte a poporului 
vietnamez, al luptei pe care dife
rite popoare din cele trei conti
nente o duc pentru obținerea inde
pendenței de sub jugul colonialist 
și neocolonialist.

în ședința de joi dimineața a 
luat cuvîntul, în numele tuturor 
coloniilor portugheze din Africa, 
reprezentantul din Guineea portu
gheză, Amil car Cabrai, secretar ge
neral al Partidului african al in
dependenței. El a condamnat poli
tica regimului dictatorial al Portu
galiei în coloniile africane, acțiu
nile agresive ale imperialiștilor din 
diverse zone din cele trei conti
nente. Reprezentanții Republicii 
Sud-Africane și Ghanei au scos în 
evidență necesitatea consolidării 
solidarității popoarelor celor trei 
continente, a unității rîndurilor lor.

Lucrările conferinței continuă.

TAȘKENT

Convorbirile indiano-pakistaneze
TAȘKENT 6 (Agerpres). — în 

cursul zilei de joi au avut loc con
vorbiri neoficiale între președinte
le Pakistanului, Ayub Khan, și pri
mul ministru al Indiei, Lal Ba
hadur Shastri. La cererea acestora, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, a parti
cipat-la convorbiri. După cum a- 
nunță TASS, tot joi, Alexei Ko
sîghin a avut întrevederi separate 
cu Ayub Khan și cu Bahadur 
Shastri.

într-o conferință de presă, un 
reprezentant al delegației pakista
neze a subliniat că la aceste în
trevederi au fost examinate pro
blemele privind elaborarea ordinei 
de zi a reuniunii de la Tașkent. 
Delegația pakistaneză, a spus el, 
va accepta orice ordine de zi care 
ar putea contribui la restabilirea 
încrederii și a relațiilor de bună 
vecinătate între popoarele pakista
nez și indian.

Purtătorul de cuvînt al delega
ției indiene a declarat că în cursul

GENEVA. S-a anunțat că Ofi
ciul european al Națiunilor Unite 
își va schimba denumirea în Ofi
ciul O.N.U. Schimbarea denumirii 
s-a făcut ținîndu-se cont de faptul 
că cea mai mare parte a activității 
care se desfășoară în cadrul Pala
tului Națiunilor din Geneva este 
de interes mondial șl nu numai 
european.

MOSCOVA. Agenția TASS trans
mite că Paul Henri Spaak, minis
trul afacerilor externe al Belgiei, 
va sosi la 10 februarie într-o vi
zită oficială la Moscova la Invita
ția lui A. A. Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S.

SANTIAGO DE CHILE. Datele 
publicate de Direcția națională 
pentru statistică din Ghile indică o 
creștere cu 25,9 la sută a costului 
vieții in tară în cursul anului 1965.

BONN. La 5 Ianuarie pe terito
riul landurilor Hessen și Bavaria 
au început mari manevre de iarnă 
americano—vest-germane la care 
iau parte peste 20 000 soldați și 
ofițeri americani și vest-germani, 
7 000 de tancuri, avioane și elicop
tere.

In fața acestei stații de benzină a fost asasinat zilele trecute studentul negru Samuel Younge. în semn de 
protest împotriva acestei crime peste 1 500 de studenți din Tuskegee (Alabama) au organizat Ia 4 ianuarie 

un marș pe străzile orașului

întrevederii premierului indian cu 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. au fost examinate pro
blemele privind buna desfășurare 
a reuniunii indo-pakistaneze. „Pro
gresăm pas cu pas“, a subliniat 
el. Punctele noastre de vedere se 
apropie mult și au apărut . per
spective îmbucurătoare în reu
șita acestei reuniuni". El a averti
zat pe corespondenții de presă a- 
supra optimismului exagerat, sub
liniind complexitatea problemelor 
care despart India și Pakistanul. 
Totodată, el a respins știrile po
trivit cărora întîlnirea de la Taș
kent ar fi intrat în impas.

Plecarea uiîei 
delegații sovietice
la Hanoi

MOSCOVA 6 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că o delegație 
sovietică condusă de Alexandr Șe- 
lepin, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care va vizita R. D. Viet
nam la invitația C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
a guvernului acestei țări, a părăsit 
Moscova.

Din delegație fac parte Dmitril 
Ustinov, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Anatolii Cis- 
tiakov, șeful secției pentru țările 
Asiei de sud-est din Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., ge
neral-colonel Vladimir Tolubko și 
alte persoane oficiale.

Tanzania. Mani
festație populară 
împotriva regimu
lui rasist al Iul Ian 

Smith

ATENA. Agenția ateniană de 
presă anunță că G. Hoidas, consi
lierul politia al regelui Constantin 
al Greciei, și-a prezentat miercuri 
demisia. După cum amintește agen
ția citată, Hoidas, în vîrstă de 45 
de ani, a jucat un rol important 
în timpul crizei politice de anul 
trecut survenită în urma demisiei 
fostului premier Papandreu.

în diferite regiuni ale Franței, ni
velul apelor continuă să crească, 
provocînd mari inundații. Iată 
imaginea unui drum inundat la 

Villneuve le Roi

După 11 ani
Cea mai lungă grevă din is

toria clasei muncitoare ameri
cane a luat sfîrșit. Patronii lui 
„Kohler Co", o uzină din statul 
Wisconsin, producătoare de in
stalații sanitare, au fost nevoiți 
să înapoieze greviștilor suma 
de 4,5 'milioane de dolari, re- 
prezentînd plata retroactivă a 
salariilor și pensiilor ce li se 
cuveneau pe perioada de după 
1960.

Greva a izbucnit în aprilie 
1954. In primele luni au avut 
loc numeroase ciocniri între pi
chetele de greviști și echipele 
spărgătorilor de grevă, cu aju
torul cărora Herbert V. Kohler 
spera să învingă solidaritatea 
muncitorilor. Sindicatul mun
citorilor din industria de auto
mobile, din care făceau parte 
greviștii, le-a acordat însă un 
serios sprijin material.

In octombrie 1962, firma s-a 
văzut nevoită să încheie un nou 
contract colectiv cu muncitorii, 
ceva mai favorabil acestora de- 
cît cel aflat în vigoare înainte 
de începerea grevei. In același 
timp însă patronii au continuat 
acțiunea juridică împotriva sin
dicatului. La sfîrșitul anului 
trecut, Curtea Supremă a 
S.U.A. a hotărît că greviștii au 
dreptul să-și păstreze vechile 
posturi pe care le dețineau la 
„Kohler Co", firma fiind obli
gată să le plătească salariile din 
1960. După 11 ani de solidari
tate muncitorească neînfrîntă 
patronii au fost nevoiți să ce
deze.

L. SORESCU

Aspirații 
ce nu pot 
fi suprimate

In Spania t-au dezlănțuit 
din nou represiuni împotriva 
studenților. Recent, direcțiunea 
Școlii tehnice superioare din 
Barcelona a trimis unui număr 
de 20 de studenți scrisori, prin 
care îi informează că nu mai 
au statut de studenți „oficiali". 
Pierderea calității de student 
„oficial" înseamnă, în ultimă 
instanță, exmatricularea de la 
cursuri. „Vina" acestor studenți 
este că s-au abținut de la vot 
cu ocazia alegerilor în sindica
tul universitar controlat de 
franchiști (S.E.U.). Alături de 
ei, alți 200 de colegi au refuzat 
să participe la vot. .

Hotărîrea conducerii Școlii 
tehnice superioare nu este uni
ca de acest gen. Cu puțin timp 
în urmă, rectorul Universității 
din Barcelona a interzis partici
parea la cursuri a studenților 
anului al treilea de la Faculta
tea de științe juridice, ca răs
puns la o grevă a acestora, prin 
care cereau desființarea sindi
catului universitar franchist și 
crearea unui sindicat indepen
dent. Administrația Universi
tății din Madrid a decis, din a- 
celeași motive, exmatricularea 
a 250 de studenți.

Referindu-se la aceste măsuri 
represive împotriva studenților, 
agenția France Presse arată că 
„ele relevă intenția autorități
lor de a pedepsi cu severitate 
orice' reluare a manifestărilor 
ostile sindicatului universitar 
oficial în preajma redeschide
rii cursurilor în luna ianuarie". 
„Dar, scrie ziarul francez „Le 
Monde", na este suficient să 
închizi porțile laboratoarelor și 
amfiteatrelor pentru a suprima 
aspirațiile de libertate ale stu
denților".

Eugen1 IONESCU

CRACOVIA

PLENARA COMITETULUI 
VOEVODAL AL P.M.U.P.
Cuvîntarea
lui J. Cyrankiewicz

CRACOVIA 6 (Agerpres).— La 5 
ianuarie a avut loc plenara Comi
tetului voevodal al P.M.U.P. din 
Cracovia.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul J. Cyrankiewicz, 
care a tras concluzii pe marginea 
discuțiilor și a subliniat -liniile di
rectoare în activitatea partidului 
și guvernului în vederea îndepli
nirii hotărîrilor plenarelor a 4-a și 
a 5-a ale C.C. al P.M.U.P., rele- 
vînd sarcinile principale care stau 
în fața activului de partid și a ac
tivului de cadre din economie în 
voevodatul Cracovia în perioada 
noului cincinal.

Mașini blindate patrulează pe străzile capitalei Daliomeyulul a 
centa lovitură de stat care a avut loc în această țară

Nestematele lakutieî
(Urmare din pag. I) 

șl asta pentru că seamănă cu un 
corn. în imensa „pipă" dudule ne
încetat excavatoare și autocami
oane basculante. Din cînd în cînd, 
o sirenă răsună prelung. Atunci 
forfota încetează, mașinile încre
menesc și tunetul unei explozii 
răzbate pînă departe, în taiga.

Pe geologul LV. Habardin, cel 
care a descoperit „pipa" de la 
Mirnîi, l-am întîlnit chiar acolo, 
la mină. De ce n-aș spune-o ? Ne 
așteptam să întîlnim un om oare
cum deosebit, de tipul căutători
lor de diamante descriși în roma
nele de aventuri. Dar Habardin, 
tînărul care la 18 ani a descope
rit un zăcămînt de diamante a 
cărui valoare nu poate fi evaluată, 
e un om modest. Trăgînd molcom 
din „kazbek", ne povestește cum 
s-au descifrat mesajele tainicelor 
diamante.

Crescătorii de reni șl vînătoril 
lakuți găseau uneori, întîmplător, 
printre pietrele din taiga, cîte un 
diamant. Păstorii își treceau nes
temata din mînă în mînă, adml- 
rîndu-i transparența și reflexele 
strălucitoare, și o cîntau în poe
zie : grăunte de gheată, nu e 
gheață, în mînă nu se topește. 
Cu zeci de ani în urmă, un iakut 
a vîndut pe un pachet de tutun o 
asemenea nestemată unui negus
tor rus, care a prezentat-o la Ex
poziția internațională de la Paris 
în 1907. Diamantul avea peste 50 
de carate și a fost evaluat la pes
te o sută mii ruble aur. E cunos
cut și acum sub numele de „Stea
ua polară".

Tot păstorii și vînătorii iakuți 
l-au condus pe urmele neste
matelor pe geologii veniți să des
copere imensa bogăție, de astă 
dată în folosul poporului. Undeva, 
pe rîul Malotobia, s-au făcut pri
mele probe de kimberlit. în 1957, 
pe locul unde ne aflăm, s-a des
coperit prezența diamantelor. Ză- 
cămîntul avea forma unei pipe și 
atunci Habardin a telegrafiat:

SAIGON 6 (Agerpres). — La 
Saigon au avut loc joi două ex
plozii de bombe în două cartiere 
opuse ale capitalei. Prima bombă 
a explodat lîngă intrarea principa
lă a aeroportului Tan Son Nhut 
din Saigon, pe unde au acces, în 
special, militarii. Cea de-a doua 
explozie s-a produs la puțin timp 
după prima, în fața clădirii postu
lui de poliție din cartierul răsări
tean al capitalei, distrugînd clădi
rea. în ambele incidente s-au în
registrat victime.

în apropiere de localitatea sud- 
vietnameză Da Nang, miercuri 
noaptea, unități ale partizanilor, 
scrie agenția Reuter, au atacat prin 
surprindere un post înaintat guver
namental, precum și alte poziții în
tărite din nordul regiunii. Un pur
tător de cuvînt militar american a 
declarat că unitățile de partizani 
au deschis un foc combinat împo
triva trupelor regionale care, după 
cîteva ore de luptă, 
voite să se 
provincială

au fost ne- 
retragă spre capitala 

Guang Ng.
*

(Agerpres). — ComisiaHANOI 6
pentru relațiile internaționale a 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud a dat publicității o 
declarație de protest în legătură 
cu intensificarea răspîndirii de 
substanțe toxice, de către trupele 
americane, asupra culturilor și 
așezărilor pașnice sud-vietnameze.

Agenția de presă „Eliberarea" 
menționează că, potrivit declarației 
F.N.E., numai în ’ luna decembrie 
1965, în provincia Ben Tre s-au 
înregistrat .46 000 de cazuri de 
intoxicații, iar culturile de orez și 
arborii fructiferi au fost distruși 
pe. întinse- suprafețe. Declarația 
conține un apel adresat forțelor 
progresiste din întreaga lume, în
deosebi poporului american, cerîn- 
du-le să-și ridice glasul și să ac
ționeze pentru a-i obliga pe agre
sori să înceteze asemenea acte.

„fumăm pipa... păcii, tutunul e ex
celent'. Așa s-a născut mina de 
diamante de la Mirnîi.

Coborîm în mina diamantelor. 
Calci cu grijă, așteptîndu-te, din 
clipă în clipă, ca printre siărîmă- 
turile de rocă să surprinzi reflexe 
strălucitoare. Dar pietrele preți
oase nu Be găsesc așa de ușor, 
împrăștiate pe drumurile din mină. 
Uneori, straturile de kimberlit tre
buie căutate la zeci și sute de me
tri adîncime. Pentru fiecare dia
mant găsit se eliberează o chi
tanță, iar purtătorul ei este soco
tit un contribuabil la îmbogățirea 
tezaurului comun.

Am revenit la combinat, unde 
minereul trece prin site și selec
toare uriașe. Din sute și mii de 
tone de rocă se obțin uneori doar 
cîteva diamante. Spălate și cu
rățate de impurități, diamantele 
ajung la laboratorul combinatului, 
unde mai fac o ultimă baie, cu 
„apa regală", înainte de a se opri, 
în sfîrșit, pe mesele de sortare.

Am intrat în această „împărăție 
a diamantelor*. Nestematele stră
luceau în ape infinite, sub razele 
de lumină; această adevărată 
comoară e numai una din bogăți
ile Iakuției, care a început să se 
verse în patrimoniul tării doar cu 
7—8 ani în urmă.

Laborante în halate albe sortează 
diamantele după mărime și calita
te, privindu-le prin microscop șl 
alegîndu-le cu penseta. Diamantele 
mai mari capătă denumiri uneori 
poetice sau sînt închinate eroilor 
Cosmosului și muncii. Ele devin 
cînd „Raza polară", cînd „Valen
tina Tereșcova" sau „Komsomolsk". 
Cel mai mare diamant descoperit 
pînă acum la Mirnîi are 69 
de carate. Cele mici cît un bob de 
mac alcătuiesc praful diamantifer, 
folosit pe scară din ce în ce mai 
largă la șlefuirea metalelor. Altele 
vor ajunge la fabricile de ceasuri 
sau de instrumente de precizie, sau 
se vor opri în atelierele bijutierilor. 
Astfel, sortate și închise în saci 
plumbuiți, diamantele își vor urma 
fiecare destinul.
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