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Proletan din toate
aiona'« 1

3 decembrie 1965. Directorul între
prinderii textile Lugoj a rupt din ca
lendar primele două file ale ultimei 
luni a anului. Discuția care a avut loc 
în biroul său, în prezența șefilor de 
secții și servicii, a conturat rezultatele 
finale ale acestui an. Planul de pro
ducție va fi îndeplinit și depășit. Rea
lizările de pînă acum confirmă aceste 
prevederi. Au fost produse peste plan 
114 000 mp țesături și 33 000 kg fire 
de bumbac: 38,2 la sută din țesăturile 
livrate beneficiarilor au întrunit con
dițiile de calitate „extra“ — cu 2 pro
cente mai mult decît prevedea planul.

înregistrăm cîțiva din factorii care 
au contribuit la aceste rezultate. Un 
obiectiv care a stat permanent în aten
ția colectivului a fost creșterea pro
ductivității muncii. O parte din secți
ile întreprinderii au fost înzestrate 
(Unitatea B, țesătoria) cu utilaje noi și 
moderne. în alte secții —• atît la fila
tură cît și la țesătorie se mai lucrează 
cu utilaje vechi. Textiliștii lugojeni 
și-au pus următoarea întrebare i cum 
se poate obține un spor de producție și 
de la aceste utilaje ?

Intr-un singur fel, au răspuns fila
torii. Prin lărgirea zonei de deservire, 
prin folosirea rațională a utilajelor. A- 
celași răspuns l-au dat și țesătorii.

Filatorii s-au ocupat, în primul 
rînd, de modernizarea oardelor. Pe 
garniturile tamburilor de la aceste ma
șini se prindeau frecvent, în timpul 
prelucrării, scame. Fără o curățire a a- 
cestora, la interval de 2—3 ore, nu se 
mai putea lucra. Cardele erau ast
fel, de 2—3 '
aceste opriri influențau productivi
tatea orară. Un ......................
tuși condus de Ovidiu Tudor, șeful 
secției, a înlocuit garniturile elastice 
cu garnituri rigide. Productivitatea 
muncii a crescut la carde — prin a- 
ceastă simplă modificare — cu 20—25 
la sută creîndu-se totodată condiții 
pentru extinderea zonei de deservire 
prin reducerea personalului de curățire 
de la patru la doi muncitori.

Zona de deservire s-a extins și la . 
flaierele ringuri. .-"

în țesătorie, unitatea A, cele 41 de 
tipuri de războaie au fost adaptate, tot

prin modernizări, la un singur tip. A 
fost pasul hotărîtor pentru extinderea 
zonei de deservire și aici. Numărul de 
războaie deservite de un țesător s-a 
mărit de la 4 la 5.

Aplicarea acestei măsuri a ridicat o 
serie de probleme noi. Trebuia să 
crească răspunderea personală a fie
cărui muncitor pentru operațiile pe 
care le execută. Trebuia extinsă întra-

• Raport la zi : 114 000 m p 

țesături și 33 000 kg. 

fire peste plan

• Punctul de întîlnire

a mai multor inițiative

ori pe zi, oprite și

colectiv de lăcă-

y

jutorarea între filatori și mașiniști. Tre
buia ca fiecare muncitor să aibă o 
pregătire profesională cît mai bună 
pentru a putea deservi o zonă mai mare 
de utilaje.

Pentru rezolvarea acestor probleme 
s-au născut o serie de acțiuni și iniția
tive. Unele aparțin conducerilor de sec
ții. Altele aparțin organizațiilor U.T.C. 
Și unele și altele se întîlnesc însă în- 
tr-un punct comun: al preocupării 
pentru creșterea productivității muncii

și pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

Să ne oprim, de pildă, la „tribuna ex
perienței înaintate“. Comitetul U.T.C., 
în colaborare cu comitetul sindicatului, 
a inițiat o acțiune practică și eficientă 
de transmitere a experienței pozitive. 
Cei mai buni muncitori din toate me
seriile — filatori, țesători, finisori — 
iau cuvîntul în cadrul acestei tribune 
și vorbesc despre metodele lor de mun
că. Cei prezenți pun întrebări, cer ex
plicații pînă iau cunoștință în amănun
țime de metodele de muncă ale frunta
șilor. Interesul tinerilor pentru cunoa
șterea celor mai bune metode de mun
că a determinat aducerea unui „a- 
mendament“ acestei acțiuni. S-a con
statat, bunăoară, că la aceleași răz
boaie, în cele 3 ture, se obțin rezultate 
diferite. Ce trebuia făcut pentru asi
gurarea unui echilibru între schimburi? 
Tinerii au propus organizarea unor 
schimburi de experiență între munci
torii de la aceleași utilaje. Practic se 
procedează așa. Organizația U.T.C. se 
interesează de rezultatele obținute de- 
cadal de fiecare tînăr. Acei tineri care 
au rezultate mai slabe sint programați 
să lucreze cîte o oră-două în schimbul 
care are cele mai bune rezultate. A- 
ceastă metodă s-a dovedit calea 
mai practică și mai 
ționare a calificării 
nerilor.

cea 
directă de perfec- 
profesionale a ti-

V. D INULE SCU
C. PRIESCU
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Strungarul Troian 
Fazecaș de la Între
prinderea „Tehno- 
frig' din Cluj, este 
un tînăr entuziast, 
dornic să-și lărgeas
că necontenit ori
zontul. cunoștințele 
teoretice șl practice. 
Pentru rezultatele 
bune obținute în 
muncă a fost eviden
țiat lună de lună In 
întrecerea socialistă.

Alte întreprinderi
cu planul

• DEVA. — Eforturile depuse de siderur- 
giștii de la Uzinele „Victoria“Călan de-a lun
gul celor 6 ani pentru sporirea eficienței eco
nomice a agregatelor s-au concretizat în în
deplinirea și depășirea sarcinilor ce le reve
neau din planul șesenal: pînă la 4 decembrie, 
furnaliștii de la Călan au produs peste pre
vederile șesenalului mai mult de 41 000 tone 
de fontă ;

® CLUJ. — întreprinderile industriale din 
regiune Cluj au îndeplinit planul producției 
globale pe întregul șesenal. în acești ani, în 
regiune au intrat în producție noi întreprin
deri, printre care cea de industrializare a 
lemnului din Gherla și de mobilă din Dej, au 
fost mărite capacitățile de producție la Uzi
nele „Tehnofrig", 
Turda, de piele și 
la altele.

fabricile de ciment din 
încălțăminte „Clujana“ și

Numărul zecilor de între- 
care au îndeplinit planul

• PLOIEȘTI. — 
prinderi ploieștene 
anual înainte de termen s-a mărit cu încă o 
unitate economică: întreprinderea de caro
taj și perforări din Ploiești.

• BAIA MARE. — Colectivul exploatării 
miniere Cavnic, deținător al steagului roșu 
de unitate fruntașă pe ramură, este prima 
dintre unitățile aparținînd Trustului minier 
Baia Mare care a îndeplinit înainte de ter
men, la toți indicii, sarcinile șesenalului.

Numărul total al unităților economice ma
ramureșene, care au îndeplinit sarcinile șese
nalului, se ridică la peste 20. Printre acestea 
se află întreprinderi cu o pondere importantă 
în producția globală industrială a regiunii, 
printre care Combinatul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" și Uzina „1 Mai" 
din orașul Baia Mare.

• SUCEAVA. — Fabrica de confecții Bo
toșani se alătură celorlalte zece întreprinderi 
din regiunea Suceava care și-au realizat îna
inte de termen planul anual. Realizarea cu 
o lună mai devreme a planului anual permite 
colectivului de aici să realizeze în plus în 
acest an peste 72 000 confecții.

• TG. MUREȘ. — Uzina de fier din Vlă- 
hița este a 10-a unitate economică din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară care a anun
țat îndeplinirea înainte de termen a sarcini
lor de plan pe anul în curs.

(Agerpres)

Pe șantierul de construcții de 
locuințe din cartierul Țiglina 

II Galați

Foto: N. STELORIAN
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în prima zi, în 1.70 de cinema
tografe din satele sucevene au 
rulat numeroase filme românești,

LA SATE

la Pestis, re-

FILMULUI
Prima duminică a lunii de

cembrie a marcat un eveni
ment important în viața cul
turală a țărănimii : a început 
o nouă ediție a popularului 
festiva! al filmului la sate, 
care a reunit din prima zi sute 
și sute de mii de participanți.

dintre care nu au lipsit ultimele 
producții — „Cartierul veseliei“, 
„De-aș ti ...Harap Alb“ și „Runda 
a 6-a“. Filmele au fost prece
date de conferințe despre dezvol
tarea și preocupările actuale ale 
cinematografiei românești. Tot în 
această regiune vor fi prezentate 
40 de programe speciale de fil
me pentru cursanții la învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă.
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In regiunea Banat, prima e- 
tapă s-a desfășurat în 6 ra
ioane unde în fiecare comună 
funcționează un cinematograf. 
Cu acest prilej au fost înscri
se pe agenda festivalului mai 
mult de 200 de titluri de filme 
artistice, documentare și de 
știință popularizată, realizate 
de cineaștii noștri sau de cei 
de peste hotare. Nu vor lipsi 
ciclurile de filme 
nice.

agrozooteh-

(Agerpres)

:

• •

Noua stație de transformare de 220—110 Kv de 
giunea Hunedoara

Foto : AGERPRES

Întîlnire a

conducătorilor de partid și de
oameni de știință

Stații transportabile 
de transformare 

a energiei electrice
în schelele petrolifere au în

ceput să se utilizeze stații 
transportabile de transformare 
a energiei electrice pentru fo
rajul sondelor. Acestea sint 
construite 
fabricate 
derea de 
lectric din 
stației și a legăturilor de ali
mentare cu energie electrică la 
sonde se face într-o singură zi. 
Stația poate fi mutată cu ușu
rință de la o sondă la alta, re- 
dueîndu-se astfel, costul lucrări
lor de montaj cu mai mult de 
50 Ia sută.

Acestea
din elemente pre- 

de către întreprin- 
. reparații 
Cîmpina.

utilaj e- 
Montarea

(Agerpres)

Florile, cu țoală bogăția de 
sentimente pe care le gene
rează, au dominat colocviul 
dintre elevii de azi și foștii 
elevi ai liceului „Mihai Vi
teazu“, tnttlniți la manifestă
rile prilejuite de sărbătoarea 

centenarului
Foto: I. DUMITRESCU
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Luni 6 decembrie, la Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Român a avut loc o 
întîlnire cu oameni de știință 
și cadre de conducere din 
aparatul de stat și din econo
mie. La întîlnire au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș și Manea Mănescu. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în legătură 
cu măsurile ce se cer luate 
pentru aplicarea în viață 
indicațiilor Congresului 
IX-lea al P.C.R. cu privire 
îmbunătățirea organizării
orientării activității de cer
cetare științifică din țara 
noastră.

Vorbitorii s-au referit la ne
cesitatea intensificării cercetă
rii științifice, în special în do
meniile de care depinde pro
gresul economiei și culturii 
naționale, a valorificării mai 
bune a forțelor de care dispu
nem și a posibilităților pe 
care le creează în această di
recție avîntul continuu al in-

a 
al 
la 
și

Folosind zilele 
prielnice lucrului în 
cîmp, tractoriștii 
din stațiunile de 
mașini și tractoare 
și gospodăriile de 
stat din regiunea 
București, continuă 
să execute arături 
adinei pe terenurile 
ce vor fi însămîn- 
țate în primăvară.

Din datele centrali
zate la consiliul 
agricol regional, re
zultă că pe ogoarele 
cooperativelor agri
cole de producție și 
ale gospodăriilor de 
stat au fost 
tate arături 
pe aproape 
hectare.

In ultimele zile,

execu- 
adînci 

640 000

în regiune au lucrat 
la arături 
aproape 
tractoare
Cele mai mari su
prafețe au fost arate 
în raioanele Fetești, 
Giurgiu, Oltenița, 
Lehliu și Călărași.

adînci 
2000 de 

zilnic.

(Agerpres)

dustriei și agriculturii socia
liste, noile întreprinderi mo
derne construite pe cuprinsul 
țării. Numeroși oameni de 
știință au subliniat în cursul 
discuțiilor însemnătatea deo
sebită a hotărîrii stabilite de 
Congresul partidului de a se 
crea Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, menit 
să asigure îndrumarea uni
tară și competentă a muncii ■ 
științifice din întreaga țară, 
concentrarea tuturor forțelor 
spre obiectivele de cea mai 
mare importanță pentru pro- ■ 
greșul științei românești, 
pentru înflorirea continuă a 
societății 
Vorbitorii 
privitoare 
ganizarea 
științific, precum 
la soluționarea diferitelor as
pecte ale vieții și muncii oa
menilor de știință din țara 
noastră.

Mulțumind, în încheierea 
dezbaterilor, participanților, 
pentru părerile exprimate

propunerile făcute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus di
recțiile principale spre care 
se vor îndrepta în viitor e- 
forturile partidului și statului 
în domeniul dezvoltării ști
inței. Vorbitorul a subliniat 
în încheiere rolul important 
ce revine oamenilor de știință 
în aplicarea hotărîrilor Con
gresului cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea cerce
tării științifice din țara noa
stră.

X

noastre socialiste, 
au făcut propuneri 
la atribuțiile și or- 
acestui viitor for 

și referitor

Descoperire arheologică
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
Recent, în timpul efectuării u- 

nor săpături pe strada Mihai Vi
teazu din orașul Baia Mare, con
structorii au descoperit un tezaur 
conținînd 986 monede de aur in 
greutate totală de 3,5 kg. Cer
cetarea de pînă acum a tezauru
lui, unul dintre cele mai mari 
tezaure din nord-vestul țării, a 
permis specialiștilor să stabileas
că 3 dintre cele mai valoroase 
piese. Este vorba de 2 stateri 
emiși în vremea lui Lisimach, 
regele Traciei (328—281 î.e.n.) și 
un aurus din timpul lui Honorius 
(395—423). Celelalte monede sint 
de proveniență transilvană, ve- 
nețiană, belgiană, olandeză, ma
ghiară și din Asia Mică.

Tezaurul descoperit la Baia 
Mare, atestă legăturile comerciale 
cu un număr de țări din Europa 
si Asia Mică.

moția reîntîlnirii 
cu propria tine
rețe, cu idealu
rile vîrstei cînd 
oglinda le reda 
în fiecare dimi
neață imaginea 
unui adolescent 
în uniformă de 
licean, încercată 

care azi îi des- 
împlinirii ani și 

zeci de ani de creație, de înflă
cărare, de dăruire — și totodată 
emoția trăită de către elevii de 
acum la întîlnirea cu cei care 
cu decenii în urmă au învățat în 
aceleași clase, au scris pe ace
leași table, dar mai cu seamă au 
făurit aceleași visuri generate de 
dragostea pentru carte, de pasiu
nea pentru profesia aleasă încă de 
pe băncile școlii — iată senti
mentul dominant al manifestări
lor festive prilejuite de centena
rele unor licee românești. Ieri, 
la buchetul școlilor sărbătorite 

recent pentru un veac de exis-

„Dragul meu liceu
de oameni pe 
part de clipa

tență, buchet înmănunchind nu
me prestigioase de instituții ale 
învățămintului nostru, ca liceele 
„Gheorghe Lazăr" și „Matei Ba- 
sarab" din București, „Nicolae 
Bălcescu“ din Brăila, „I. L. Ca- 
ragiale" din Ploiești, s-a adăugat 
și numele liceului „Mihai Vitea
za", școală bucurîndu-se odinioa
ră și acum de o deplin meritată 
reputație.

Ieri, în sala de festivități a li
ceului „Mihai Viteazu", elevi și 
foști elevi, profesori și foști pro
fesori de aici s-au întîlnit pentru 
a omagia școala lor iubită, vasta 
ei operă, devotamentul, energia 
și competența cu care a slujit, 
vreme de un secol, culturii, civi
lizației românești. Și dacă, așa 
cum spuneam, emoția a dominai 
acest superb colocviu între mai 
multe generații, bilanțul realiză-

rilor școlii a impus un sentiment 
bărbătesc, de mîndrie, de fireas
că mîndrie patriotică.

Tradiția progresistă a școlii 
noastre, în retrospectiva căreia 
liceul centenar „Mihai Viteazu“ 
expune un admirabil tablou, răs
colitor și patetic prin imaginile 
luptei sale ferme pentru a men
ține mereu vie flacăra unui în- 
vățămînt inspirat și legat indiso
lubil de aspirațiile poporului ro
mân, se bucură azi de o înaltă 
apreciere din partea partidului și 
statului. Deschizînd o etapă nouă 
în învățămîntul de toate gradele, 
uriașul și multilateralul program 
de înflorire a României socialiste, 
stabilit de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., a numit școala 
drept „principalul izvor de cul
tură și factor de civilizație", i-a 
trasat liniile de perspectivă ale

unei excepționale dezvoltări, 
prin împletirea cuceririlor revo
luției culturale cu tradiția înain
tată a instituțiilor de învățămînt 
românești. Deasupra pietrelor 
fundamentale așezate școlii noas
tre cu decenii în urmă, de către 
mințile și mîinile neobosite ale 
unor eminenți dascăli, socialis
mul a înălțat clădiri moderne și 
temerare, înzestrîndu-le material 
și spiritual cu o foiță capabilă 
să modeleze mintea și inima ori
cărui tînăr îndrăgostit de carte, 
deschizîndu-i și veghindu-i dru
mul spre atingerea idealului de 
a fi cit mai folositor societății 
sale, de a-și dărui tot ce are 
mai generos, mai înălțător în nu
mele acestui înalt deziderat 
uman.

în cuvîntarea rostită la adu
narea festivă de ieri, adresîn-

du-se elevilor de azi, profesorul 
M. Costea, directorul liceului 
„Mihai Viteazu“, le spunea: 
„Vă întrebați adeseori care este 
secretul atîtor biruinți înregis
trate de generațiile ce-au trecut 
prin bătrîna noastră școală și vă 
răspundeți că ei nu poate fi al
tul decît munca, perseverența, 
pasiunea pentru învățătură. Și 
tot voi vă mai răspundeți că toa
te aceste însușiri au fost stimu
late de un fierbinte patriotism, 
de credința nemărginită în ideea 
de progres. Numărăm printre 
absolvenții școlii noastre savanți 
cu renume, academicieni, specia
liști de mare valoare în toate do
meniile de activitate. Visînd la 
profesia aleasă încă de pe băn
cile școlii, ei nu-și propuneau 
să devină pur și simplu ingineri 
sau medici, sau profesori, ci ase-

menea ingineri, medici, profesori 
de care patria să aibă cit mai 
multă nevoie ; ideea slujirii devo
tate a patriei constituind însăși 
rațiunea existenței lor, scopul 
muncii și perseverenței lor".

Elevii de azi ai liceului au 
desprins acest adevăr în chip 
nemijlocit, formația, educația lor 
comunistă i-a condus spre el. La 
festivitate, luînd cuvîntul în nu
mele colegilor săi, elevul Ion 
Sălăgeanu din clasa a Xl-a, a 
spus : „Ne însuflețește dorința 
de a face totul ca generația noas
tră să poată dovedi prin fapte 
însuflețitoare că este demnă de 
a continua opera înaintașilor, fe
ricită și mîndră că își va găsi nu 
orice loc pe va :tul șantier al con-

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare 1n pag. a lll-aj

Luni dimineața, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, condusă de 
acad. Bazarîn Șirendîb, membru 
al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, vicepre
ședinte al Marelui Hural Popu
lar, care ne vizitează țara la in
vitația Marii Adunări Naționale.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, Andrei Păcu- 
raru, membru al C.C. al P.C.R., 
precum și Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)



Cui predau campionii
de lupte ștafeta ?

Centre de inițiere
pentru școlari

Fiecărui sportiv îi sînt dragi 
amintirile. Iată de ce, încer- 
cînd să abordez in discuție una 
din principalele probleme ale 
sportului luptelor, retrăiesc, 
firesc, multe clipe de emoție și 
bucurie. Ani la rînd la cam
pionatele mondiale de la Bu
dapesta, Yokohama, Toledo, 
Helsingborg sau Tampere, ca 
și la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, Roma sau Tokio, 
luptătorii români au avut o 
comportare remarcabilă cuce
rind un mare număr de victo
rii, multe medalii și titluri de 
campioni. Ar trebui poate 
multe pagini ca să povestești 
drumul lui Pîrvulescu spre 
titlul de campion olimpic sau 
cel parcurs de Bularca pînă la 
titlul mondial de la Yoko
hama. Cită muncă a fost nece
sară, cîtă putere și voință de 
luptă !

Dar, ca în oricare alt sport, 
vîrsta a început, încet, încet, 
să-și spună cuvîntul. Am fi 
dorit desigur cu toții să parti
cipăm la zeci de concursuri, să 
putem aduce patriei încă mul
te victorii de prestigiu. Dar 
există — din păcate — un a- 
numit moment în viața spor
tivului cînd acesta trebuie să 
știe să lase altuia mai tînăr, 
mai viguros, ștafeta perfor
manței.

Și iată-ne astfel ajunși 
întrebarea : 
campionilor 
romane ?

Analizînd 
loarea și perspectivele celor 
care se pregătesc acum să re
prezinte culorile sportive ale 
patriei în confruntările inter
naționale, la 
mondiale sau 
Jocuri Olimpice 
trebuie să recunoaștem 
„schimbul de ștafetă“ 
formanțelor nu este pe deplin 
realizat. Și aceasta pentru că 
schimbul de mîine, de fapt 
cel de astăzi, trebuia pregătit 
cu mult înainte. Or, din pă
cate, acest lucru nu a fost 
făcut. Bucuria succeselor obți
nute de echipa de care vor
beam i-a făcut multă vreme pe 
reprezentanții Federației de 
lupte să amîne măsurile 
corespunzătoare pentru for
marea unei garnituri secun
de la fel de puternice și chiar 
cu perspective mai mari de 
afirmare pe plan sportiv mon
dial.

Așadar, pînă aproape de O-

limpiada de la Tokio lucrurile 
au mers destul de greoi în ceea 
ce privește pregătirea schim
bului de mîine al campionilor 
de lupte. De atunci, federația 
de specialitate a luat o serie de 
măsuri care în parte au rezol
vat problema atît de actuală 
șl de importantă a asigurării 
unui lot valoros de sportivi 
care să consolideze succesele 
obținute pînă acum. A fost 
lărgit foarte mult numărul 
sportivilor aflați în pregătire 
organizată, au fost înființate 
10 centre de luptă, s-a desfă
șurat și continuă o acțiune de 
depistare a elementelor tinere, 
cu calități fizice și aptitudini 
pentru practicarea acestui 
sport etc.

Ce s-a reușit pînă în prezent 
și unde există încă rămîneri 
în urmă ? La 
kg C. Turturea (tehnic, dar

categoria 52

ranțele puse, în ciuda calită
ților sale fizice. La următoa
rea categorie — cea la care a 
concurat I. Țăranu — aștep
tăm rezultate mari din partea 
lui Florea Ciorchilă, de ase
menea dotat cu excelente ca
lități fizice și în plus bine pre
gătit tehnic. Există însă și aici 
un „dar“ și acesta este după 
părerea mea cel mai greu ob
stacol în calea unor perfor
manțe pe care, altfel, Florea 
Ciorchilă le-ar putea cu sigu
ranță realiza. Tînărul luptător 
încă nu a înțeles că o bună 
pregătire fizică și tehnică tre
buie obligatoriu dublată de o 
viață sportivă ordonată, care 
nu admite în nici un caz dis
tracțiile repetate (chefuri, 
nopți pierdute) pe care și le 
îngăduie Ciorchilă. Mai cura
jos poate decît Gheorghe Po- 
povici, I. Neguț rămîne serios

la 
cine sint urmașii 

de lupte greco-

stadiul actual, va-

campionatele 
la viitoarele 

din Mexic, 
că 

a per-

între două
Olimpiade

lipsit de forță și viteză) și Gh. 
Stoiciu (dotat fizic, cu multă 
forță, dar insuficient pregătit 
tehnic și, mai ales, restanțier 
la capitolul disciplină) se stră
duiesc să ajungă la valoarea 
lui Dumitru Pîrvulescu. Cred 
că au posibilități dar vor tre
bui să muncească mult mai 
mult decît au făcut-o pînă a- 
cum. Mă bucur nespus că la 
categoria la care am concurat 
atîția ani există acum doi lup
tători tineri cu mari posibili
tăți de progres. Este vorba de 
I. Baciul căruia îi' prevăd un 
palmares foarte bogat și o... 
medalie la Ciudad de Mexico 
și de 1 Alionescu, care trebuie 
să vădească însă mai multă 
preocupare pentru varietatea 
și execuția corectă a procede
elor tehnice. Nerezolvată a ră
mas problema la categoria 63 
kg. S-a 
Popescu,
Gheorghe Gheorghe, Hupcă 
dar valoarea acestora este trică 
departe de cea a foștilor titu
lari. Aceeași situație la cate
goria Ia care a concurat Va- 
leriu Bularca. Tînărul Ion Ga
bor n-a confirmat încă spe-

încercat cu Simion 
apoi cu N. Baciu,

deficităr la pregătirea tehnică 
și foarte departe de valoarea 
lui Popovici. în sfîrșit, la ulti
ma categorie, N. Martinescu 
dovedește aceeași seriozitate și 
măiestrie fiind — alături de 
I. Baciu — punctul forte al 
actualei echipe.

Din această succintă prezen
tare a reprezentativei de lup
te clasice se desprinde, desi
gur, concluzia că există impor
tante rămîneri în urmă la 
multe categorii, că este nece
sară o muncă mult mai susți
nută pentru a readuce luptele 
din tara noastră la pozițiile 
fruntașe cucerite pînă acum 
în ierarhia mondială.

Cred că acțiunile întreprinse 
în acest an trebuie continuate. 
Se impune în special să mun
cim cu grijă, cu pricepere și 
pasiune în direcția îmbunătă
țirii selecției sportivilor. Nu 
trebuie să ne gîndim numai la 
Ciudad de Mexico, ci și la ur
mătoarele Jocuri Olimpice. 
Centrele de copii' și juniori 
trebuie să ne asigure cu ade
vărat schimbul 
pentru a nu 

trebuie

de mîine 
ne trezi din 

luămnou

Petrolul Înscrie al doilea gol tn poarta Științei Craiova

DWflMnTÜCH

p remiera piesei
lui Horia Lovi
nescu „Omul
care și-a pier
dut omenia“ pe 
scena teatrului 
C. 1. Nottara, 
în regia lui Dan 
Nasta, atrage în

mod deosebit atenția nu numai 
prin factura ei originală — intere
santă sinteză a unor modalități 
extrem de diverse — dar mai ales 
prin faptul că pune în discuție 
— la un înalt nivel de elevație 
filozofică — o problemă cu am
ple semnificații umaniste: cea a 
raportului omului cu sine însuși, 
cu semenii săi și prin aceasta 
cu însăși istoria. Pornind cu am
biția de a se înscrie în circuitul 
dezbaterii de idei universale în 
jurul destinului omului, alsemni- 
ficațiilor contemporane ale ati
tudinii sale față de știință și so
cietate, autorul încearcă să refa
că prin istoria lui Manole, omul 
care și-a pierdut omenia și luptă 
pentru a o recîștiga, o întreagă 
istorie spirituală a umanității. 
Concentrate în simbolul central 
al piesei se regăsesc astfel, sub o 
formă eliptică, aproape toate 
momentele importante ale pro
cesului istoric prin care omul se 
înstrăinează de propria sa esență 
pierzîndu-și astfel o dimensiune 
fundamentală — cea. a solidari
tății umane — pentru ca apoi, 
prin înțelegerea rațională a gre
șelii sale să încerce tot pe aceas
tă cale să și-0 recîștige. Victoria 
obținută de Manole este plătită 
cu prețul tragic al propriei vieți, 
sacrificată pentru salvarea tine
rei Liza de sub amenințarea fan-

tastică a legendarei „căruțe a 
morții“. Autorul reia aici, ca de 
altfel în întreaga sa piesă motive 
numeroase din mitologia și fol
clorul universal, în rîndul cărora 
o pondere deosebită o are tezau
rul folcloric național care, de 
altfel, i-a și sugerat figura 
eroului constructor care jertfește 
totul în slujba scopului său. 
Piesa lui Lovinescu nu este însă 
o simplă împerechiere de legen
de și mituri, și nu-și propune să 
se oprească la o evocare a aces
tora, ci se plasează în plină con
temporaneitate prin ridicarea u-

nor probleme eu rezonanță ascu
țit polemică, față de sisteme fi
lozofice și moduri de gîndire ac
tuale. Reflecțiile cu privire la po
ziția savantului și a domnitoru
lui imaginarei țări pe care o 
stăpînește Manole îndeamnă la 
meditație tn legătură cu respon
sabilitatea omului de știință în 
fața uriașei și distrugătoarei for
țe pe care a dobîndit-o asupra 
naturii, ca și asupra rolului con
ducătorilor de state, în perioada 
cînd o hotărîre sau o simplă 
neatenție poate pune în foc vie
țile a milioane de oameni. Eroul 
lui Horia Lovinescu este astfel 
purtătorul unui simbol complex, 
extrem de bogat în semnificații, 
care nu o dată sint contradictorii, 
și este înfățișat sub o dublă 
ipostază: el și umbra lui, Elo-

nam, în care sînt concentrate 
abuzul, tirania, ura față de oa
meni, înstrăinarea omului de 
propriul său produs, adică toate 
efectele negative ale pierderii în 
construcție a „pietrei unghiului“: 
„simțul umanului, solidaritatea 
cu omul“. Ridicîndu-se împotri
va dezumanizării care devine o 
piedică pentru realizarea simbo
licului „Turn al lunii“ pe care 
Manole se străduiește zadarnic 
să-l înalțe, autorul își plimbă 
eroul prin numeroase situații 
care-l fac să înțeleagă că a de
venit străin față de tot ce-l în
conjoară : fiul său, vînătorul, pe 
care-l părăsise cu treizeci de 
ani în urmă o dată ou mama sa 
pentru a se dedica construcției, 
îl respinge; tîlharii, profesînd 
crezuri filozofice dintre cele mai 
diverse de la cel al absurdității

lucrurile de la 
In anul 1965 au fost 
30 de antrenori din toată țara. 
Așteptăm ca eforturile lor să 
se adauge celor ale tehnicie
nilor mai vechi, cu experiență. 
Un important sprijin în munca 
de selecționare și mai ales de 
pregătire a luptătorilor de 
clasice la un nivel cît mai ri
dicat pot și trebuie să-l adu
că cluburile cu tradiție în a- 
cest sport (Dinamo, Rapid, 
Steaua), ca și cluburile și aso
ciațiile sportive din unele cen
tre în care sportul luptelor cu
noaște o puterincă dezvoltare 
(Reșița, Galați, Timișoara, Lu
goj, Brașov).

Firește, obiectivele metodice 
de pregătire sînt numeroase și 
ele sînt cunoscute de-acum de 
către antrenorii și tehnicienii 
noștri. îmi exprim însă păre
rea, convingerea. fermă că 
dacă vrem să obținem rezulta
tele pe care ni le-am propus, 
dacă vrem să înregistrăm noi 
succese în arena sportivă in
ternațională, va trebui înainte 
de toate să ne ocupăm cu exi
gență și simț de răspundere de 
educarea sportivilor. Acolo 
unde se vor manifesta carențe 
în educația unui luptător sau 
altul, nu vor veni nici rezul
tatele, nici progresele. Spun a- 
ceste lucruri gîndindu-mă tot 
la echipa noastră reprezenta
tivă, tot la tinerii sportivi care 
poate ne vor reprezenta peste 
trei ani la Jocurile Olimpice 
din Mexic. Experiența proprie 
și cea a foștilor mei colegi de 
echipă îmi cere să le vorbesc 
sincer, deschis acestor tineri. 
Iată de ce consider de da
toria mea să atrag aten
ția luptătorilor Stoiciu, Cior- 
chilă și Gabor, deseori cer
tați cu disciplina, cu nor
mele vieții sportive că aceste 
tare sînt de fapt primii și cei 
mai periculoși adversari. 
Calitățile lor fizice, pregătirea 
tehnică bună în general nu pot 
singure să ducă la victorie a- 
tîta timp cît nu există și o pu
ternică dorință de pregătire 
conștiincioasă, de respectare 
integrală a cerințelor vieții 
unui sportiv de performanță.

Avem, deci, datoria să ți
nem seama de toate aces
te deficiențe, să analizăm 
cu seriozitate rămînerile în 
urmă, să luăm toate măsurile 
corespunzătoare pentru ca la 
Mexic sportul luptelor din țara 
noastră să fie reprezentat de o 
echipă valoroasă, bine pregă
tită, capabilă să reediteze per
formanțele foștilor campioni șl 
medaliați la Melbourne, Roma 
sau Tokio. Și acest obiectiv 
este pe deplin realizabil.

început, 
pregătiți

ION CERNEA 
maestru emerit al sportului, 
antrenor al lotului de lupte

Ca în toate sporturile și în 
schiul de performanță, în ulti
mul timp s-au afirmat o serie 
de elemente capabile de rezul
tate valoroase. Totuși, afirma
rea și mai ales consacrarea 
acestora nu s-a făcut într-un 
mod pe deplin corespunzător. 
Și asia pentru că începînd cu 
anul 1961, odată cu înființarea 
școlilor sportive de elevi, co
misiile regionale de schi s-au 
socotit absolvite de preocupa
rea pentru formarea unor a- 
devărate „pepiniere“ ale sec
țiilor de performanță.

Pentru a remedia această 
situație, federația de speciali
tate a hotărît reluarea, înce- 
pind cu acest sezon, a activi
tății centrelor de inițiere pen
tru copii. Despre măsurile 
luate ne-a relatat tovarășul 
PETRE FOCȘENEANU — se
cretarul Federației de schi.

„In ultimii ani aceste centre 
de inițiere au fost suplinite 
oarecum de școlile sportive de 
elevi, care au promovat o se
rie de elemente talentate. Dar 
numărul lor este mult prea 
mic. încetarea activității 
centrelor de inițiere în schi a 
însemnat pentru secțiile de 
performanță lipsa unor pepi
niere în care copiii să învețe 
tehnica elementară a acestui 
sport de iarnă. Iată de ce am 
considerat că este necesară 
reluarea activității acestor 
centre în care se va lucra cu 
copii intre 7 și 16 ani.

In afara unor localități cu 
tradiție în acest sport ca: 
Brașov, Predeal, Azuga, Buș
teni, Sinaia, în acest sezon vor 
fi înființate centre de inițiere 
și la Fundata, Rîșnov, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Borșa, A- 
brud, Petroșeni, Gheorghieni 
etc.

împreună cu școlile sportive 
de elevi, centrele de inițiere, 
ce-și vor începe activitatea 
odată cu vacanța de iarnă a 
elevilor, vor asigura instruirea 
metodică cîtorva mii de tineri 
din care se vor selecționa ele
mentele cele mai talentate. 
Pentru a se asigura condiții 
cît mai bune de lucru, centrele 
vor fi dotate cu materiale de 
cea mai bună calitate. încă de 
pe acum peste 500 de perechi 
de schiuri au luat drumul cen
trelor de inițiere. Pe de altă 
parte, la aceste centre vor 
lucra unii dintre cei mai buni 
antrenori.

Pentru a stimula activitatea 
copiilor comisiile regionale vor 
organiza numeroase concursuri 
cu premii, prilej de depis
tare și selecționare a celor 
mai talentați. Sperăm — dato
rită măsurilor luate și a con
dițiilor atmosferice, care se 
par a fi mai prielnice decît în 
anii trecuți — ca aceste centre 
să-și desfășoare activitatea 
mult mai bine“.

A. ZAMFIRESCU

PE SCURT
9 în etapa de duminică 

categoriei A Ia volei, seria 
următoarele rezultate ;
Brașov—Farul Constanța 3-0 , Constructorul 
Brăila—Steaua București 0-3 ; Știința Cluj— 
Rapid București 1-3 ; Dinamo București— 
Știința Timișoara 3—0, Știința Galați — Știin
ța Brașov 3-0 ; Petrolul Ploiești—Minerul 
Baia Mare 3-0 ; feminin — Dinamo Bucu
rești—C.S.M. Sibiu 3-1 , Metalul București— 
Știința Cluj 0-3 , Rapid București—Farul 
Constanța 3-0 ; C.P. București—Penicilina 
Iași 3—1; Partizanul Roșu Brașov — Știința 
Craiova 3-2.
• Echipa masculină de handbal Știința

a campionatelor 
I s-au înregistrat 

masculin Tractorul

tiraniei în lume, dar acesta re
fuză lupta, trimițîndu-l să-și re- 
cîștige omenia printre oameni. 
In ultimul tablou al piesei, „Că
ruța morții“, Manole redescoperă 
bucuria simplă a muncii și ală
turi de oameni simpli și valoarea 
sacrificiului în slujba acestora, 
devenind astfel, prin actul su
prem al dragostei pentru oameni, 
om întreg. Moartea eroului este 
în intenția autorului expresia dă
ruirii totale menite să-i asigure 
lui Manole victoria deplină în 
lupta pentru recîștigarea omeniei.

Ideea conducătoare a piesei 
este deci necesitatea de a-ți ga
ranta calitatea de om în fiecare 
clipă prin punerea întregii tale 
activități în slujba semenilor, a- 
mintind astfel de cuvintele lui 
Marx: „Natura umană e cons
truită astfel încît omul să poată

duminicăO lază din meciul de rughi Steaua—Dinamo, disputat

La jumătatea

• ••

10 puncte din 11 posibile, 7 vic
torii consecutive, nici o Ihtrln- 
gere și un avans de 2 puncte fată 
de următorii clasați — iată bilan
țul cu care Florin Gheorghiu în
cheie prima jumătate a finalei 
campionatului național de șah I 
Jocul foarte tlnărului nostru cam
pion (va împlini la 6 aprilie 1966 
— 22 de ani) vădește maturitate 
șl profunzime. Buna sa pregătire 
teoretică este dublată de o mare 
înțelegere a luptei șahiste, de un 
pronunțat spirit ofensiv și de o 
deosebită măiestrie a apărării.

In urma lui Gheorghiu se disting 
încă doi concurenți, din tlnăra 
generație de șahiști. Miron Nacu

Florin Gheorghiu In timpul 
unei partide

★ ★

și Carol Drozd, ultimul cunoscut 
pentru succesele repurtate în cam
pionatele universitare. După cîte- 
va evoluții șterse la trecutele fi
nale ale campionatului, Nacu s-a 
prezentat de data aceasta foarte 
bine pregătit. In jocul său se 
constată o mai mare acurateță. 
grija pentru construirea unor pozi
ții solide (dar nu exclusiv defen
sive).

Drozd este jucător cu predilecție 
pentru stilul pozițional. In parti
dele sale lipsesc sacrificiile spec
taculoase sau atacurile dezlănțuite 
din senin. Dar manevrele sale au 
totdeauna logică șl cursivitate, 
sint subordonate unul plan strate
gic precis. Astfel l-a Învins Drozd 
pe Soos, reușind — picătură cu 
picătură — să fructifice un avan
taj material minim.

In plutonul fruntaș figurează ca 
de obicei Cioclltea, Partoș, Pavlov, 
Mititelu — jucători consacrațl In 
finalele campionatului național. 
Absentează în mod surprinzător 
Ghițescu. Demoralizat de un start 
slab, fostul campion și-a asumat 
rolul de a face doar un „act de 
prezență’ în turneu, semnînd în 
fiecare zi o remiză. Neobișnuit pen
tru un șahist care aspiră de mai 
muiți ani la titlul de mare mae
stru internațional. De asemenea, 
sub valoarea sa evoluează Bela 
Soos, creditat recent cu un rezul
tat bun în turneul internațional de 
la Tbilisl.

Pînă acum au fost consumate 
12 runde ale Întrecerii și au mai 
rămas 9. Deci, timp suficient ca 
iiecare jucător să-și etaleze cu
noștințele, talentul, pregătirea In 
Întrecerea menită să 
pe cel mai

desemneze
hun șahist al tării.

C. VALERIU
★

Cinematografe
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9) 
11,30; 14 16,30; 19;
21.30) .

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Republica (orele 
8; 10,15; ".................
16,45; ■* 
orele
16,30 
(orele 
14,45; . . .
Melodia (orele 9,15, li,30 ; 
13,45; 16, 18,15; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 15,15; 
16,30 ; 18,45 ; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15 ; 20,30), Festival (ore
le 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,45 ;
19 ; 21), Bucegi (orele 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Arta (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ;

ÎN COMPANIA
LINDER

rulează la 
9,30; 11,45;
18,45 ; 21).

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la Victoria (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Grivița (orele 10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 , 20,30), 
Central (orele 9,30; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30; 20,45),
Popular (orele 10,30 ; 16 i 
18,15 ; 20,30).

MOARTEA ÎN INSULA DE 
ZAHĂR

rulează Ia Lumina (orele 
10; 12; 14; 16, 18,15;
20.30) .

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Union (orele 9,30;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

BOCCELUȚĂ. — în comple
tare Vizita conducătorilor de 
partid și de 
Maramureș.

rulează
11.30 ;
20,30).
pii ora 10 dim., Lira (ore
le 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

SOMALIA REPUBLICA LA 
ECUATOR — PĂPUȘARII — 
CEI MAI PUTERNICI DIN 
EUROPA — I.R. CERE DE
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10— 
21 în continuare.

DATĂ UN

12,30; 14,30;
19; 21,15), București 

9,15; 11,30; 13,45;
18,45 ; 21), Feroviar 
8; 10,15; 12,30;
17; 19,15; 21,30),

21).
LUI MAX

stat

Capitol 
14 ;

in regiunea

Doina (orele 
; 16 î 18,15 î

la
13,45

Program pentru co-

A FOST O 
ȘI O BABĂ

rulează
9.45 ;
18.45 ;

PĂCAT DE 
completare 
ram Haciaturian

rulează la Cultural (orele
10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — în completare Calita
tea

MOȘ

(orele
16,30 î

la Buzești' 
12; 14,15;
21).
BENZINA. — In 
Compozitorul A-

în cantitate industrială 
rulează la Dacia (orele 
9,30—14 în continuare 16,15;
18.30 ; 20,45), Moșilor (ore
le 11 ; 15,30 , 18 I 20), Pa
cea (orele 16, 18, 20).

DUMINICĂ ' * -----------------
rulează
15.30 i

AGENTUL

NEW YORK
Giulești (orele 
20,30).

LEGĂTURA
Crîngași (orele

CINE EȘTI DUMNEATA 
DOMNULE SORGE — cine
mascop

rulează la Cosmos (orele 
15 , 17,30 : 20).

CARTIERUL VESELIEI

LA
la

18 ;
DE

rulează Ia 
16, 18,15 ; 20,30).'

EȘTI

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Miorița (orele 10;
12 ; 14 . 16 : 18 ; 20),. Bucu
rești (orele 9 ; 11 ; 13 j 15 ;
17 ; 19 ; 21), Excelsior (o- 
rele 10 ■ 12 ; 14 ;
18.30 , 20,45).

UN LUCRU FĂCUT
TIMP

rulează la Unirea (orele
16; 1'8,15; 20,30), Volcja
(orele 10 ; 12,30 « .15,30 ;
18 ; 20,30).

După destășurarea a 
12 runde, în campio
natul republican de 
șah continuă să con
ducă detașat marele 
maestru Florin Gheor
ghiu cu 11 puncte, ur
mat de Nacu și Cio- 
ciltea cu cite 7,5 punc
te și o partidă intre-

ruptă fiecare. Gheor
ghiu a cîștigat în 30 
de mutări la Voicu- 
lescu. Cioclltea l-a în
vins cu negrele pe 
Botez, Szabo a pierdut 
la Ungureanu, Neam- 
tu la Georgescu, Bon
doc Ia Drozd, Șuta la 
Ghițescu. Reicher l-a

învins 
S-au 
partidele 
Vaisman 
Moisini.

Astăzi, 
de la 
dispută 
runda a

pe Răduleșcu. 
terminat remiză 

Mititelu — 
și Nacu —

cu începere 
ora 16,30, se 
partidele din 

13-a.

(Agerpres)

16,45 ;

LA

(orele

nou succes în cadru!București a repurtat un 
turneului pe care-l Întreprinde în R.F. Ger
mană. Handbaliștii români au cîștigat turneul 
iulger de la Kiel, invinglnd cu scorul de 15-7 
(11-4) echipa cehoslovacă R. R. Zubri și cu 
7-6 (4-4) echipa vest-germană Thw Kiel. 
Handbaliștii români au lăsat din nou o fru
moasă impresie. în meciul cu echipa ceho
slovacă, cei mai buni jucători au fost Gruia 
și Paraschiv, care au marcat ci te 4 puncte. 
Punctele în jocul cu Thw Kiel au fost reali
zate de Nica (3), Gaju (2), Gruia și Goran.

9 Joi seara, de la ora 19, în Sala sportu
rilor de la Floreasca va avea loc o intere
santă reuniune de box, în cadrul căreia vor

o serie de tineri pugiliști din întreagaevolua
tară.

Din
V. Bratie, Gh. Drugă, I. Rădulescu, A. Balcă,
N. Strașină, I. Prihac și N. Deheleanu.

rîndul participanților se evidențiază

• A fost alcătuită echipa de box a țării 
noastre care va întîlni la 9 decembriie la 
Glasgow selecționata Scoției și la 11 decem
brie la Dublin echipa Irlandei. Echipa 
cuprinde pe : Otvos, Gîju, Stanev, Antonio, 
Dumitrescu (Dinu), Covaci, Olteanu (Chivăr), 
Monea și Mariuțan. Antrenorul echipei este 
Ion Popa.

tura de oameni, se află izvorul 
confuziilor ideologice pe care le 
poate stîrni piesa. Una din cau
zele principale ale acestei nedi- 
ferențieri rezidă, după părerea 
noastră, în însăși structura artis
tică a piesei a cărei construcție 
se bazează pe o simbolistică cu 
o arie de generalizare atît de 
largă încît își fac loc vagul, im
precizia, posibilitatea interpretă
rilor echivoce. Nu pledăm împo
triva semnificațiilor umane am
ple, împotriva prezenței unor 
probleme și sentimente general- 
umane, dar acoperirea în aur a 
acestora trebuie s-o constituie 
unghiul concret-istoric din 
care acestea sînt privite în fie
care moment. Atunci cînd echi
librul dintre general-uman și 
concret-istoric este tulburat 
în favoarea celui dintîi — ceea

rerea noastră și o calitate și un 
defect al piesei: odată cu accen- 

, ști
au

tuarea caracterului reflexiv, 
mulator pentru meditație, 
apărut și unele momente cînd 
rațiunea izgonește efectul și con
ceptele apar într-o formă nudă, 
neintegrate decît exterior în ima
ginea artistică. Dorind apoi să 
concentreze într-un strop un în
treg ocean spiritual, construcția 
piesei este întrucîtva împovărată, 
registrul situațiilor spirituale po
sibile, și pe care autorul a căutat 
să le epuizeze, negăsindu-și decît 
cu greutate loc în substanța u- 
nei singure lucrări. In schimb, 
momente esențiale pentru a înțe
lege sinuoasa traiectorie a erou
lui principal oum este, de plidă, 
întîlnirea sa cu fostul dascăl (ta
bloul Finis coronat opus) sînt 
simplificate la maximum, ceea ce

Omul și istoria
condiției umane și al subomului, 
la teoria fascistă a supraomului 
și a utilitarismului cinic refuză să 
primească între ei un „neom“, 
iar fostul său învățător îi deschi
de ochii asupra tristei sale situa
ții: el este omul care și-a pier
dut omenia.
fapt este întărită de experiențele 
tragice prin care trece eroul, res
pins pînă și de natură și incapa
bil să dobîndească măcar un 
singur viciu omenesc la „iarma
rocul păcatelor“, ceea ce-l va 
face să-și ucidă propria-i umbră 
— pe Elonam — sperînd să se 
elibereze astfel de proiecția sa 
negativă. O ultimă încercare de 
a-și recîștiga omenia o face Ma
nole pornind să lupte cu imagi
narul Om Mare Negru, întruchi
pare a neputințelor, lașităților și

lnțelegerea acestui 
irită de

atinge desăvîrșirea numai mun
cind pentru perfecționarea con
temporanilor săi, în numele fo
losului lor. Dacă omul lucrează 
numai pentru sine el poate ajun
ge un savant eminent, un mare 
înțelept sau un poet minunat, 
dar niciodată nu va putea deveni 
într-adevăr un om desăvîrșiț și 
mare“. Aceste cuvinte au o rezo
nanță cu totul deosebită în con
dițiile înfruntării celor două lumi 
total diferite atît ca sisteme 
social-politice, cît și din punctul 
de vedere al concepției lor des
pre om. Credem că tocmai în 
lipsa unei diferențieri nete între 
esență și formele pe care le poa
te lua, în condiții sociale radical 
deosebite, claustrarea în datele 
pure ale gîndirii științifice și rup-

")

ce se întîmplă parțial în piesa 
pe care o discutăm — își face 
loc o tentă de atemporalitate da
torită căreia aluziile și trimiterile 
la realitate să capete un caracter 
ambigu. Ancorarea mai directă a 
piesei într-o realitate socială is
toricește determinată, ar fi risipit 
posibilitatea unor nelămuriri, și 
i-ar fi dat o adresă socială mai 
precisă, potențînd valențele ei 
polemice.

Manifestînd o meritoasă prefe
rință pentru piesa de elevație 
intelectuală, Horia Lovinescu con
tinuă de fapt preocupările sale 
mai vechi cristalizate și în pie
se ca „Citadela sfărîmată“ sau 
„Moartea unui artist“, cu deose
birea că aici dezbaterea filozofi
că nu mai este implicită ci expli
cită. Faptul reprezintă după pă-

scade din forța lor de convin
gere.

Punerea în scenă a acestei 
complexe și polivalente piese a 
reprezentat, fără îndoială, o 
muncă extrem de dificilă, întru- 
cît necesita un efort de clarifi
care artistică și de găsire a unui 
ritm interior propriu, sarcină că
reia regia lui Dan Nasta i-a răs
puns numai parțial. Merită sub
liniată îndeosebi străduința de a 
suda un colectiv neomogen, dind 
atenție și partiturilor extrem de 
reduse, în intenția de a ușura 
transmiterea mesajului de idei al 
piesei. Un mare sprijin l-a găsit 
regia în interpretarea interiori
zată firească a lui George Con
stantin care cu acest spectacol 
a dat dovada (dacă mai era ne-, 
voie!) unei concepții de joc mo-

derne, mature, artistice, în care 
simbolul s-a convertit în concre
tețe scenică, iar ideile abstracte 
au căpătat carne și oase.

în rolul lui Elonam, Dan Nas
ta a risipit mult talent și mește
șug pentru a exprima chintesen
ța negativă a personajului, reu
șind să ne convingă în numeroa
se momente (îndeosebi în scena 
cu arhitecții și în marele mono
log al profetului). Se strecoară 
însă în jocul lui o anumită li
nearitate, iar unele efecte exte
rioare trimit parcă prea direct 
către exprimarea unor intenții pe 
care textul abia le sugerează. O 
prezență scenică imaterială, des
cinsă direct din lumea aeriană a 
visului și exprimînd emoționant 
simbolul purității, realizează 
compoziția Ioanei Manolescu în 
rolul Lizei. Din restul distribu
ției se desprind cu pregnanță 
unele interpretări: vigoarea ar
tistică a momentului tragic con
turat de Magdalena Buznea, (Fe
meia din „Cetatea fără soare“), 
naturalețea și unda de umor a 
personajului creionat de Sandu 
Sticlaru (Călăul), sobrietatea și 
simplitatea jocului lui Cristea 
Avram (Vînătorul), luciditatea și 
nota ironică a apariției lui Ște
fan Iordache (Omul Mate Negru). 
Cit privește interpretarea cîntă- 
rețului popular (Nicolae Gafton) 
ea ne-a oferit reușite solistice 
remarcabile luate în sine, care 
însă n-au reușit să se integreze 
cu cursivitate în desfășurarea 
piesei. Scenografia semnată de 
Mircea Marosin a fost din pă- 

. cate departe de atmosfera de le
gendă și ireal, pe care un ase
menea poem filozofic, de o plwi- 
valență metaforică, o merita.

ION PASCADI

• H. LOVINESCU — „Omul 
care și-a pierdut omenia“, la 
Teatrul C. I. Nottara.

rulează la Flacără
15.30 ; 17,45 ; 20).

BĂDĂRANII
rulează la Vitan (orele 16 ;
18.30 • 20,45).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Munca (orele
10.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orele 
16 : 18,15 ; 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează 
le 14;

AH ! EVA
rulează 
le
20.30) .

ULTIMA VACANȚA 
rulează la . Floreasca
10.30 ; 13,30 | 16
20.30) , Rahova (orele 16 ; 
18,15 ; 20,30).

JUDEX
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ;. 20,15).

FURTUNĂ DEASUPRA
ȘIEI

rulează la 
rele 15,30

SAMBA
rulează la
10 ( 15,30 ,

la Cotroceni (ore- 
16,15, 18,30; 20,45).

la Colentina (ore- 
14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;

(orele
18,15 ;

A-

Drumul Sării (o- 
17,45 ; 20).

Ferentari forele 
18 ; 20,30).

Televiziune
MIERCURI 8 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune de știință și teh
nică pentru pionieri și școlari. 
20,00 Seară de teatru : „Casa 
inimilor sfărîmate" de G. B. 
Shaw. 23,00 Jurnalul televiziunii 
(II). Buletin meteorologic.

JOI 9 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar. 20,00 Debuturi. 
21,00 Festival Sibelius — 100 de 
ani de la nașterea compozitoru
lui. 22,00 Film : Din patru col
țuri ale lumii — Tanganica. 22,40 
Jurnalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

VINERI 10 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune pentru cei mici. 
20,00 Săptămîna 21,00 Avanpre
miera. 21,15 Treizeci de minute 
cu artista emerită Irina Răchițea- 
nu-Șirianu. 21,45 De la o melo
die la alta 22,20 furnalul televi
ziunii (II). Buletin meteorologic.

SIMBÄTÄ 11 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (1)
19,15 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar 20,00 Tele-enci- 
clopedie. 21,00 Cu mască... și fără 
mască. 22,15 Film Sfîntul. 23,10 
Jurnalul televiziunii (II). Sport. 
Buletin meteorologic.



corespondenților
• Căutători 
ai noului

Sînt mulți oameni, vîrstnici 
și tineri care niciodată nu pă
răsesc Uzina mecanică din 
Cîmpina după cele opt ore de 
muncă. Abia acum începe o 
nouă muncă, de cercetare, de 
căutare. Strungarii, lăcătușii 
schimbă uneltele cu care au 
lucrat pînă atunci cu linia, 
compasul, creionul. Pe hîrtia 
imaculată apar schițe, calcule, 
multe calcule.

Despre unele inovații se știe 
că autorii sînt strungarii La- 
zăr Cristian, Gheorghe Goran, 
tehnicienii Mihai Niculescu, 
Dumitru Motoroiu, altele însă 
sînt rezultatul muncii colec
tive a unei echipe întregi, a u- 
nel secții. Adunate la un loc, 
numărul inovațiilor a ajuns la 
104 din care 44 au fost deja 
aplicate în producție.

DUMITRU CURSARU

„Și-avea moș Savin 
o capră...ii

să 
ea 
de 
de

In compartiment, 
așezat lingă fereas
tră, stătea el. Era 
singurul bărbat în
tre alte șapte călă
toare. femei mai ti
nere sau mai în 
vîrstă. Afară era 
ger, nu se putea 
deschide geamul. 
Bruma de aer cu
rat care venea se 
strecura — fîșie 
subțirică — prin în- 
tredeschizătura ușii, 
iar drumul era foar
te lung: București- 
Suceava. Ore, nu 
glumă — opt sufle
te între pereții a- 
celuiași comparti
ment.

Trecuseră de Cri- 
vina cină omul de 
la fereastră și-a ri
dicat măsuța .din 
față și a început 
grămădească pe 
cîteva pachete 
țigări, o cutie 
chibrituri, o briche
tă. Privirile călă
toarelor n-au tre
sărit însă decît a- 
tunci cînd el a âz- 
virlit pe nas primul 
fuior de fum alb, 
îneeăcios. Femeile 
își și retrăseseră 
picioarele alcătuind 
cu toate un mic cu
loar, spre ușă; era 
atît de logic să se 
aștepte ca omul cu 
țigara să se ridice 
și să fumeze afară. 
Pe nările insului 
ieși însă și al doilea 
vălătuc tabacic, a- 
poi al treilea. Și așa 
mai departe. Se ve
dea, aparațul de 
recepție al sensibi
lității personale, nu 
funcționa la omul 
care fuma. Așa că 
s-au văzut nevoite 
să i-o spună direct: 
l-au rugat să țină 
seama de condițiile 
în care călătoreau.
: ...Mă aflam în 
dreptul ușii, am fost 
atent la scenă și am 
observat perfect 
reacția lui. Pînă să 
i se fi spus că e 
poftit să nu deran
jeze pe alții, omul 
acela stătuse doar 
cu spatele spre fe-

doamnă, să n-ajun
gem la discuții !...“

Și așa mai depar
te, nu s-a mișcat 
de pe locul acela 
un minut măcar, 
fumîndu-și imper
turbabil toate „mă- 
rășeștile“ lui trans
formate, una după 
alta, într-un fum 
irespirabil.

...S tăte am
dreptul aceleiași uși 
și mă uitam la 
fruntea omului res- nare și care, cu si- 
pectiv. Să nu-și dea guranță, se va răz- 
seama că n-are buna, peste ani. 
dreptate ? mă gîn- 
deam. Nu cred. Ba, EUGEN FLORESCU.

• Pentru 
studenții anului I

In toamna acestui an, la Facul
tatea de agronomie din Timișoa
ra au intrat în anul I, 160 de 
studenți. Ei au fost primiți cu 
multă căldură de cadrele didac
tice fi de colegii lor măi mari.

Pentru comitetul V.T.C. și 
Consiliul Asociației Studenților 
pe facultate, organizarea unor 
acțiuni speciale pentru ei a con
stituit o preocupare. In acest 
scop a fost organizat simpozionul 
„Cum să învățăm“

Zilele trecute studenții anului I 
au aflat lucruri noi despre rolul 
inginerului agronom în agricul
tura noastră socialistă. Ing. Scurtu 
Aristide de la G.A.S. Gtabăț (și 
el absolvent al Facultății de a- 
gronomie din Timișoara, promo
ția 1950) a răspuns invitației 
studenților și le-a vorbit cu mul
tă dragoste despre munca sa.

BOGLUȚ NICOLAE
secretarul comitetului U.T.C. 

pe facultate

dimpotrivă, eram 
aproape sigur că 
își dădea perfect 
seama. Trebuie să 
fi fost însă unul 
dintre aceia care, 
aidoma apucăturilor 
caprei lui Moș Sa- 
vin, indiferent ce 
sugestii li se oferă

meile din comparti
ment ; fusese nepo
liticos într-o formă 
care nu era chiar 
de tot brutală. Din 
moment ce i s-a a- 
tras însă atenția a- 
supra nepoliteței 
sale, nepolitețea s-a 
transformat într-un 
act de frondă, de din afară, ei se a- 
bravură. „Sînt băr
bat, fumez..., le-a 
răspuns el, și fumez 
unde vreau...“. „Am 
plătit locul ăsta,

tot- 
bă-

era 
ur

ători 
cazul

în

■ șează aproape 
deauna... „de-a

■■ țul“.
'■ Tipul nu-mi 

necunoscut, nici 
mările unei 
comportări, 
din tren fiind din
tre cele mai puțin 
grave. Foarte ade
sea îl întîlnesc, 
mai ales în rîndul 
unor tineri, pe o- 
mul care „nu vrea 
să facă cum i se 
spune“, cu toată că 
e vorba de el în
suși, de interesul 
lui. Ciudat, dar ab
solut realI La Ti
mișoara. într-o sec
ție a unei uzine, un 
meșter îl sfătuia, pe 

, un tînăr muncitor, 
absolvent al școlii 
profesionale: „Pune, 
băiatule, mina . și.

.. învață, de ani de 
zile' te sfătuiesc, 
du-te la școala se
rală, pune mîna 
pe-o carte tehnică... 
îi spunea meșterul. 
Nu ești convins că 
viitorul tău depin
de de cită meserie 
știi, de cită cultu
ră ai?“. Se citea în 
ochii acelui băiat 
că îi erau cunoscu
te spusele bătrînu- 
lui, ba, poate, ar fi 
putut și el să ple
deze în fața altuia 
în aceeași idee. Dar 
nu făcea ce i se 
spunea... „Nu vrea“ 
elI Se așeza „de-a 
bățul“ contra Ini 
însuși, dintr-o por
nire pe care, e si
gur, mai târziu o va 
regreta; dintr-o 
„bărbăție“ care do
vedește, de fapt, o 
dureroasă încăpățî-

• Produse 
de bună calitate
Nota 10, iată nota pe care 

da-o fiecare dintre cei care 
degusta produsele de panificație 
executate de tineri brutari ca Ion 
Popa, Ion Mincu, Dinică Oprică, 
Călin Adrian de la secția Bolin- 
tinul din Vale a întreprinderii 
regionale de panificație Bucu
rești. Totodată din mîinile tine
rilor brutari ies pîini sau franzele 
rumene, bine coapte, cu miros 
plăcut, consumate cu multă plă
cere de către cumpărători.

De menționat că secția a rea
lizat planul pe cele trei trimes
tre trecute în proporție de 139 
la sută, iar preocuparea pentru o 
cît mai bună calitate a produ
selor de panificație va sta și pe 
viitor în centrul atenției tuturor 
lucrătorilo' de la această secție 
fruntașă pe întreprinderea regio
nală.

IONEL PROTOPOPESCU 
activist cultural

RECENSĂMÎNT

1966
Pentru a informa citi

torii despre viitorul re
censămînt, tovarășul Mir- 
cea Biji, președintele Co
misiei centrale pentru re- 
censămîntul populației și 
locuințelor, a fost solicitat 
de redactorul „Agerpres“, 
Petru Uilăcan, să răspun
dă Ia cîteva întrebări.

— V-am ruga să faceți unele, 
precizări asupra acestui recensă- 
mînt și a importanței sale.

— O recentă Hotărîre a Con
siliului de Miniștri a stabilit ca 
viitorul recensămînt al populației 
și locuințelor șă se efectueze în 
întreaga, țară între 15 și 22 mar
tie 1966. Noul recensămînt este 
al 8-lea de acest gen din istoria 
statului român modern și al 3-lea 
din anii puterii populare.

în cei 10 ani care au trecut 
de la ultimul recensămînt al 
populației, în țara noastră au a- 
vut loc importante transformări 
social-economice'.' Dezvoltarea 
impetuoasă a industriei socialiste, 
încheierea procesului de coope
rativizare a agriculturii,, îmbună
tățirea continuă a repartizării 
teritoriale a forțelor de produc
ție, creșterea nivelului de trai 
material și cultural au exercitat 
o puternică influență asupra fe
nomenelor demografice, au. dus 
la schimbări importante în nu
mărul și structura populației.

O cunoaștere exactă, detaliată 
a datelor privind populația, nu
mărul și structura, repartizarea 
geografică este imperios nece
sară pentru elaborarea planuri
lor de perspectivă și a celor a- 
nuale de dezvoltare a economiei 
naționale, de ridicare a nivelului 
de trai. Este clar, deci, că în a- 
cesțe condiții, datele recensă
mîntului populației din anul 
1956 nu mai pot fi utilizate și că 
efectuarea unui nou' recensă
mînt se impune.

Iată, dar, în linii mari, sem
nificația și necesitatea efectuării 
noului recensămînt.

— Care va fi, deci, obiectul 
viitorului recensămînt ?

— Cu acest prilej se vor înre
gistra toți cetățenii români do- 
miciliați în țară sau aflați tem
porar în străinătate la data re
censămîntului, precum și persoa
nele de altă cetățenie sau fără

ài

în modernul laborator de mașini termice al Institutului poli
tehnic din Cluj, studenții Breaz Ion și Darie Silviu 
al Facultății de electromecanică lucrind la

piezoelectric
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din anul IV 
indicatorul

PLECAN

cetățenie, care au domiciliul în 
Republica Socialistă România.

Se vor înregistra, de asemenea, 
clădirile de locuit, cu diferite 
caracteristici cum sînt: tipul clă
dirii, anul cînd a fost construită, 
forma de proprietate, materialele 
de construcție ale pereților și 
învelitorii, numărul etajelor, su
prafața construită, gradul de u- 
zură a clădirii, existența diver
selor racorduri și instalații — e- 
nergia electrică, apă etc. Se vor 
culege date în legătură cu tipul 
locuinței, numărul și suprafața 
camerelor de locuit, dependințe
le, diferitele instalații etc.

— Ce amploare, va avea acea
stă acțiune și ce personal va fi 
utilizat P

— Cu ocazia recensămîntului 
vor fi înregistrate aproximativ 
19 milioane de persoane, peste
4 milioane de clădiri și peste
5 milioane de locuințe. Marele
volum de muncă face necesară 
utilizarea a circa 80 000 recen- 
zori. Aceștia vor fi recrutați 
dintre funcționari din întreprin
deri, G.A.S., S.M.T., instituții,
cadre didactice, pensionari etc., 
urmînd să fie pregătiți minuțios 

agricolă de producția 
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In „anotimpul învățăturii’, la o oră de curs In cooperativa 
Shirnogi, regiunea București

în vederea efectuării cu succes 
a recensămîntului.

Conducerea și coordonarea lu
crărilor de pregătire și efectua
re a recensămîntului pe plan lo
cal revin comisiilor de recensă- 
mînt regionale, raionale, orășe
nești și comunale, care și-au în
ceput activitatea încă din luna 
septembrie.

— In ce stadiu se află aceste 
lucrări de pregătire ?

— O lucrare de atare impor
tanță și amploare implică o te
meinică pregătire atît sub aspect 
metodologic, cît și sub aspect 
organizatoric.

Paralel cu munca metodologică 
de elaborare a programului 
înregistrare, a formularelor 
instrucțiunilor s-a desfășurat 
intensă activitate organizatorică 
de pregătire a recensămîntului. 
Astfel, s-au luat măsuri pentru 
verificarea denumirii străzilor, 
revizuirea numerotării clădirilor, 
întocmirea materialelor cartogra
fice. în prezent, se desfășoară 
lucrările de împărțire a teritoriu
lui looalităților în sectoare de re
censămînt și recrutarea persona
lului necesar efectuării operațiu
nilor de recenzare.

de
Și
o

INFORMAȚII
Plecarea delegației 

Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole

Luni după-amiază a pără
sit Capitala delegația Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole, condusă de Bazarin Și- 
rendîb, vicepreședinte al Ma
relui Hural Popular, președin
tele Academiei de Științe a 
R. P. Mongole, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Finlandei
Sărbătoarea națională a 

Finlandei a fost marcată, în 
București, printr-o recepție 
pe care ambasadorul acestei 
țări, Martti Salomies, a ofe- 
rit-o luni seara. Printre in
vitații prezenți cu acest pri
lej în saloanele ambasadei se 
aflau acad. Șt. S. Nicolau, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, membri ai conduce
rii unor ministere și instituții 
centrale, deputați în Miarea 
Adunare Națională, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

• La invitația Academiei 
Republicii Socialiste România 
se află în țară o delegație a 
Academiei Naționale de Știin
țe din S.U.A., compusă din 
prof. Frederick Rossini, deca
nul Facultății „Notre Dame“, 
George Palade, profesor la 
Institutul de cercetări medi
cale al Fundației Rockefeller, 
și Marvin Chodorow, profesor 
la Universitatea din Stand- 
ford.

Consfătuire

îmbunătățirea conținutului și 
sistemului învățămîntului tehnic 
superior în viitorul apropiat a 
fost tema unei consfătuiri orga
nizată de ministerul învățămîn
tului, care s a desfășurat luni la 
Casa Universitarilor din Bucu
rești.

Participanții la consfătuire au 
dezbătut probleme actuale și de 
perspectivă ale învățămîntului 
tehnic superior românesc.

(Agerpres)

• Duminică seara a părăsit 
Capitala plecînd în R. S. Ceho
slovacă o delegație a U.A.S.R. 
condusă de tovarășul Ignat A- 
lexandru, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., pentru a participa la 
ședința Comitetului Executiv 
al U.I.S. care va avea loc între 
7-15 decembrie a.c. la Karlovy- 
Vary.

e Luni dimineața au părăsit 
Capitala Vicente Villamar Calde
ron și Enrique Rojas Bernal din 
partea Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Mexic, care, la invitația C.C. al 
U.T.C. au făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost prezenți tovară
șul Nicolcioiu Vasile, secretar al 
C.C. al U.T.C., membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

comunicat
cu privire la cea de a XX-a ședință 

a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
între 30 noiembrie și 3 de

cembrie 1965 a avut loc la 
Moscova cea de-a XX-a șe
dință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La ședință 
au participat S. Todorov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, J. Balkow, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democra
te Germane, D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte ăl 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, G. 
Rădulescu, ..Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia, A. Apro, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar 
Muncjtoresc-Țărănesc Ungar, 
M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

La ședința Comitetului E- 
xecutiv a participat, conform 
Convenției dintre C.A.E.R. și 
Guvernul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
cu privire la participarea 
R.S.F.I. la lucrările organelor 
Consiliului, A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive 
Federale.

Ședința Comitetului Exe
cutiv a fost prezidată de J. 
Balkow, reprezentantul Re
publicii Democrate Germane, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.

Examinînd raportul Comi
siei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură cu privi
re la principalele probleme 
care decurg din proiectele 
planurilor de dezvoltare a a- 
griculturii țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1966— 
1970, Comitetul Executiv a 
menționat că țările membre 
ale C.A.E-.R. depun mari e- 
forturi pentru ridicarea ni
velului producției agricole.

La ședința Comitetului E- 
xecutiv a fost examinat, de 
asemenea, raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru

în sălile
Premieră 

studențească
Zilele trecute au reînceput 

activitățile Studioului Conser
vatorului bucureștean. Stagiu
nea a fost inaugurată cu o 
nouă premieră studențească 
„Trapiata“.

Intr-un decor. simplu dar 
sugestiv, semnat de G.Flo- 
rescu publicul s-a reîntâlnit cu 
dragostea plină de pasiune a 
tânărului Alfredo — în care 
Vasile Pascali a atras aten
ția spectatorilor prin lejerita- 
tea interpretării, prin sonori
tatea caldă și convingătoare 
(poate puțin mică), a vocii 
sale. In rolul Violettei, Marina 
Mirea s-a desprins ca o per
sonalitate artistică bine for
mată, cu o tehnică impecabilă 
aservită concepției interpreta
tive, o solistă care va face de
sigur în anii viitori cinste șco
lii care a format-o.

Restul ansamblului, sub in
dicațiile prof. Eug. Gropșeanu 
au completat complexa parti
tură a operei. A stânjenit pu
țin mișcarea scenică, uneori 
statică, diluîhd puțin intensi
tatea acțiunii.

Conducerea muzicală, susți
nută de tânărul dirijor Ilarion 
Ionescu-Galați, a reușit să ne 
convingă prin maturitatea 
concepției artistice și prin teh
nica sa dirijorală. Primirea, 
a prilejuit astfel un frumos 
debut dirijoral.

D. OPREA 
student 

agricultură cu privire la asi
gurarea agriculturii țărilor in
teresate, membre ale C.A.E.R., 
cu furaje albuminoide vege
tale, animale și sintetice și 
activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu. în această pro
blemă se menționează că în 
planurile lor de dezvoltare a 
agriculturii pe anii 1966— 
1970, țările membre ale 
C.A.E.R. prevăd creșterea în 
continuare a producției zoo
tehnice.

Comitetul Executiv a luat 
la cunoștință raportul sinte
tic privind coordonarea celor 
mai importante cercetări 
științifice și tehnice care pre
zintă interes reciproc și se e- 
fectuează în țările membre 
C.A.E.R în perioada 1966— 
1970 — prezentat de Comisia 
permanentă C.A.E.R. pen
tru coordonarea cercetărilor 
științifice și tehnice — și a 
recomandat țărilor membre 
ale C.A.E.R. și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
să-1 folosească în activitatea 
organelor C.A.E.R. la coordo
narea cercetărilor științifice 
și tehnice.

Comitetul Executiv a as
cultat informarea Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior cu privire la 
mersul încheierii acordurilor 
comerciale de lungă durată 
între țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1966— 
1970 și a luat la cunoștință 
această informare,

La ședința Comitetului E- 
xecutiv au fost examinate, de 
asemenea, alte probleme le
gate de colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. în do
meniul valutar-financiar și 
al organizării lucrărilor or
ganelor C.A.E.R. în domeniul 
standardizării pe perioada 
următoare.

Comitetul Executiv a apro
bat bugetul Secretariatului 
Consiliului pe anul 1966.

Examinarea problemelor în 
ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie frățească, 
deplină înțelegere și unani
mitate de păreri.

de concert
0. inonncstârc 

atractivă
Există în această stagiune, 

un domeniu în care inconte
stabil, Filarmonica bucureștea- 
nă este pe primul loc în emu
lația pentru întocmirea unor 
programe inedite : muzica de 
cameră.

După închiderea Festivalu
lui muzicii de cameră — ini
țiativă unică în viața muzi
cală a țării, amplă trecere în 
revistă a formațiilor ce culti
vă acest dificil gen muzical 
-T-. Filarmonica continuă să 
programeze interesante con
certe de cameră.

Cea mai atractivă manife
stare de acest gen, a fost fără 
îndoială recentul concert de 
muzică contemporană.

Din cele patru lucrări, două 
cvartete în primă audiție — 
ale lui Aaron Copland și Oli
vier Messiaen, au impresionat 
prin adîncimea scrutărilor mu
zicale, prin ineditul limbajului, 
prin pasionantele lor meditații 
sonore.

Stăpîni desăvîrșiți ai parti
turii, interpreții, printre care 
trei tineri cu profunde aptitu
dini pentru universul sonor 
contemporan — Mircea O- 
preanu, Cătălin Ilea și Aure- 
lian Octav Popa — au tălmă
cit partiturile cu emoția des
coperirii unor inegalabile fru
museți care fără îndoială tre
buie reascultate.

I. SAVA

„în iața planșetei" s-ar pu
tea intitula toarte bine acea
stă imagine și ar ti în deplin 
acord cu virtuozitatea, cu 
pasiunea pentru profesiunea 
aleasă și cu ari ia deosebită 
pe care o manifestă Elena 
Paris de la Întreprinderea 
textilă „Dorobanțul" Ploiești, 
oentru realizarea țesăturilor
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„Dragul meu 
liceu...“

(Urmare din pag. I) 
strucției României socialiste, ci 
acela și numai acela în care va 
putea da totul, întreaga capaci
tate, întreaga dragoste, expri- 
mîndu-și astfel marea • recunoș
tință pe care o nutrește partidu
lui comunist, conducătorilor săi 
iubiți, pentru asigurarea incom
parabilelor condiții de viață și de 
studiu de care se bucură“. :

Pe elevii Și foștii elevi, pe pro
fesorii și foștii profesori ai liceu
lui „Mihai Viteazu“ a venit ieri 
să-i salute profesorul Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, urîndu-le ne
contenite succese, sănătate și 
viață îndelungă.

I-a urmat la cuvînt fostul elev 
al școlii, academicianul Șerban 
Țițeica.

„Acum 40 de ani eram elev 
în ultima clasă a acestui liceu — 
a spus acad. Șerban Țițeica — 
eram la fel de tînăr ca voi, ele
vii de azi... Au trecut de atunci 
40 de ani și printre certitudinile 
pe care le am după scurgerea 
unui timp égal cu o viață, o nu
măr și pe aceea că școala repre
zintă mai mult decît leagănul ti
nereții, al formării pentru o pro
fesie ; ea constituie baza întregii 
activități viitoare. Mă întorc la 
anii petrecuți pe băncile liceului 
nu doar pentru a mă regăsi in 
amintiri tînăr, așa cum numai o 
dată ești în viață, ci pentru că 
mă trimite mereu la anii de a- 
tunci activitatea mea de azi. No
țiunile fundamentale de fizică, 
pasiunea pentru această ramură 
a științei atunci le-am deprins, de 
atunci le port cu mine și nu în
cetez să mă socotesc și la acea
stă vîrstă elev, elevul inimosului, 

excepționalului profesor de fizi
că Ion Roman de la liceul „Mi
hai Viteazu“.

Ovații puternice au însoțit lec
tura telegramei adresată de către 
participanții la adunarea festivă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. Telegrama 
dădea glas sentimentului de re
cunoștință al profesorilor și ele
vilor pentru condițiile de studiu 
de care beneficiază învățămîntul 
nostru de azi și liceul „Mihai 
Viteazu“, angajamentului colec
tivului școlii de a nu precupeți 
nici un efort în îndeplinirea sar
cinii de educație și instruire a 
elevilor, aplicînd cu abnegație 
hotărîrile Congresului al IX-lea 
al P.C.R. care prefigurează o 
dezvoltare a învățămîntului nos
tru fără precedent în lunga sa 
istorie și care ne situează patria 
printre cele mai avansate țări ale 
lumii din acest punct de vedere.

O veche tradiție a liceului 
„Mihai Viteazu“, cea atestând 
legătura vie pe care o păstrează 
foștii elevi și profesori cu școala 
lor, a fost ilustrată la serbarea 
de ieri prin nenumărate momen
te emoționante. După intonarea 
Imnului centenarului, compoziție 
a artistului poporului Ion D. Chi- 
rescu, pe scenă, alături de elevii 
de azi, au interpretat cîntece, au 
recitat și au depănat amintiri foști 
elevi ai liceului, artiști cunoscuți 
ca George Carabin, Cornel Sta- 
vru, Valentin Plătăreanu, Dumi
tru Furdui... Dascăl în urmă cu 
40 de ani la liceul centenar, pro
fesorul universitar Ilie Purcariu a 
oferit expoziției deschise cu pri
lejul sărbătorii de ieri o valo
roasă Enciclopedie. Citim din 
emoționanta dedicație cuvintele: 
„dragului meu liceu...“.

Sînt cuvintele cu care plecăm, 
ducîndu-le cu noi în inimi :■ 
„Dragul meu. liceu.,.“._ Profesori 

și foști profesori, elevi și foști 
elevi, cu toții i s-au adresat ast
fel, ca unei ființe vii, apropiate, 
pentru care poartă în suflete o 
iubire fierbinte, un imens res
pect. Aici au învățat. Aici învață. 
Aici au predat. Aici predau. Sînt 
o familie unită a mai multor ge
nerații căreia i-a dat naștere a- 
cest venerabil bunic, liceul lor, 
dragul lor liceu. La mulți ani, 
bunicule înțelept, își urează fiii, 
nepoții și strănepoții, cei pe care 
i-ai format, cei pe care îi formezi 
acum, dăruind vieții oameni lu
minați, culți, iubindu-și cu înflă
cărare patria și slujind-o cu ab
negație.

n eveniment de 
seamă a fost 
consemnat în is
toria culturală a 
lașului : liceul 
nr. 2 care acum 
poartă numele 
„Mihai Emines- 
cu“, a împlinit 

100 de ani de existență. S ărbă
torirea centenarului avut loc 
duminică într-un cadru festiv în 
sala Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași. Festivitatea, 
la care au participat reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai Ministerului În
vățământului, cadre didactice 
din învățămîntul mediu și supe
rior, alți oameni de cultură și 
artă, a prilejuit totodată întâlni
rea emoționantă a multor acade
micieni, profesori universitari sau 
de licee, medici, ingineri, bio
logi, cadre de conducere din 
economie, oameni de artă care 
au fost pe vremuri elevi ai școlii 
sărbătorite. Cu mult interes a 
fost ascultat cuvîntul directoarei 
liceului, Margareta Năstase. Ea 
a vorbit despre începuturile 
școlii care număra doar 12 eleve. 

„In modesta clădire a școlii 
din cartierul Sărărie, a spus to
varășa Năstase, ș-a statornicit în 

decursul anilor un climat sănătos 
de muncă. Oameni luminați ca 
Titu Maiorescu, Grigore Cobăl- 
cescu, Iacob Negruzzi, Petre Su- 
ciu și alții au făcut parte pe 
vremuri din comisia de promo
vare a elevilor. Pe băncile acestei 
școli au învățat eleve care au de
venit apoi cadre de prestigiu în 
știința și cultura românească, 
cum ar fi acad. Raluca Ripan, 
scriitoarele Otilia Cazimir și Lu
cia Mantu, profesor doctor Par- 
hon-.Ștefănescu Maria, artista 
emerită Magda lanculescu și 
multe altele“.

In încheiere, vorbitoarea a 
evidențiat succesele importante 
obținute în anii regimului nostru 
în munca de instruire și educare 
a celor peste 1300 elevi; școala 
a fost înzestrată cu mobilier co
respunzător, cu noi laboratoare, 
fondul de cărți al bibliotecii a 
crescut substanțial.

Cei care au urmat la cuvînt 
au evocat cu căldură fapte din 
trecutul mai îndepărtat și mai 
apropiat al școlii, care reflectă 
tradițiile progresiste ale acestui 
lăcaș de cultură.

In încheierea cuvîntărilor, cînd 
Maria Iordăchescu, elevă în cla
sa a XI-a a predat ștafeta cente
narului elevei Maria Munteanu 
din clasa 1, întreaga asistență a 
aplaudat minute în șir.

Textul telegramei adresate 
C.C. al P.C.R., prin care cadrele 
didactice își exprimă profunda 
recunoștință față de partid pen
tru grija pe care o poartă înflo
ririi școlii românești și se anga
jează să depună eforturi sporite 
pentru a educa elevii în spiritul 
dragostei fierbinți față de patrie 
și partid, a fost adoptat prin în
delungi și călduroase aplauze.

După festivitate, participanții 
au urmărit frumosul program 
artistic prezentat de elevii li
ceului.

AUREL MIREA

Permis de intrare 
în 1966

, (Urmare din pag. I)

în filatură s-a folosit un alt procedeu. Aici 
majoritatea muncitorilor sînt absolvenți ai 
școlilor profesionale. Ei au un bagaj bogat 
de cunoștințe teoretice. N-au, în schimb, sufi
ciente cunoștințe practice. Conducerea secției, 
împreună cu organizația U.T.C. și comitetul 
sindicatului, și-a propus să-i ajute pe 
aceștia în felul următor. Două dintre 
cele mai bune ajutoare de maistru — Maria 
Jurca și Florica Tot — au fost numite, fiecare 
într-un schimb, instructori practici pentru in
struirea muncitorilor. Ce fac acești instruc
tori ? în decursul celor 8 ore — cunoscînd re
zultatele mai slabe obținute Ia unele utilaje 
— ajută anumiți muncitori să-și organizeze 
mai bine locul de muncă, să-și perfecționeze 
deprinderile de mînuire a utilajelor, să-și în
sușească fazele mai complicate ale procesu
lui tehnologic. Cu muncitorii noi, instructorii 
lucrează efectiv la mașini pînă aceștia învață 
cum să le mînuiască. Filatura se poate mîn- 
dri, datorită acestei preocupări, cu performan
ța de a nu avea nici un muncitor care să 
nu-și realizeze lunar sarcinile de plan.

Tinerilor din filatură le aparține și o altă 
inițiativă. Există anumite operații care nece
sită o operativitate maximă în execuție. Una 
dintre acestea este schimbarea levatei la 
flaiere. Ea durează de obicei circa o oră. într-o 
adunare generală U.T.C., tinerii din schimbul 
C au discutat cum ar putea fi redus acest 
timp neproductiv. Și au ajuh's la concluzia că 
se poate, dacă filatorii ar ajuta echipele de 
mașiniști la schimbarea levatei. La propune
rea organizației U.T.C., conducerea schimbu
lui a experimentat această propunere. Rezul
tatele ei se înscriu îritr-o interesantă dinami
că a productivității. La flaiere — prin parti
ciparea filatorilor Ia operația de schimbare a 
levatei — are loc o creștere cu 30‘ Ta sută a 
producției. La ringuri — posturile rămase 
„descoperite“ sînt supravegheate de filatorii

vecini •— prin creșterea zonei de deservire ; 
mașiniștii, la rîndul lor, după schimbarea 
levatei, ajută filatorii la înlăturarea firelor 
rupte, la schimbarea amestecului din rastel, 
la efectuarea graficului orar de curățenie și 
întreținere.

întreprinderea textilă Lugoj pășește în cin
cinal cu experiență bogată în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Ea va fi fructificată din 
plin și în anul viitor. Pe primul plan se află 
valorificarea superioară a materiei prime. A- 
nul acesta, datorită faptului că nu s-a lucrat 
cu suficient discernămînt pentru realizarea 
planului stabilit la calitatea „extra“ a fost 
produs un volum mare de cupoane. Rezulta
tul ? Prețul de cost al producției a fost îricăr- 

. cat în mod nejustificat cu 219 000 lei. E ade
vărat, pe ansamblu, s-au obținut economii. 
Ele. puteau fi însă și mai mari. Ce măsuri s-au 
luat pentru 1966 ?

Conducerea întreprinderii va acorda o aten
ție deosebită perfecționării tehnologiei de în
cheiere, prin stabilirea celor mai bune rețete 
de tensionare a firelor etc.

Organizația U.T.C., la rîndul ei, și-a propus 
să dezvolte răspunderea fiecărui tînăr față 
de calitatea prodùselor pe care le execută. 
Sînt prevăzute o serie de acțiuni menite să 
contribuie la ridicarea calificării : cursuri, 
simpozioane tehnice, concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă“, consfătuiri și expoziții ale 
calității. Comitetul U.T.C. și-a propus să or
ganizeze la începutul anului viitor, în cola
borare cu sindicatul, o consfătuire pe tèma 
calității. Consfătuirea urmează să facă bilan
țul activității pe 1965. Referatele pe care Ie 
vor prezenta specialiștii în fața tinerilor vor 
preciza cauzele care produc defecte în fiecare 
secție, iar pentru aprofundarea lor se va or
ganiza o expoziție cu mostre etalon și rebu
turi. Această expoziție va fi vizitată, prin ro
tație, de toți tinerii, orgànizindù-se în fața 
exponatelor discuții despre căile care asigură 
respectarea calității produselor. Sugestiile 
reieșite cu această ocazie vor fi consemnate 
într-un „Caiet al expoziției“ și vor constitui 
punctul de plecare în elaborarea unor noi 
măsuri pentru îmbunătățirea calității. '
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Rezultatul alegerilor

D

Puternice atacuri

Vietnamul de sud. Imagi
nea noastră Înfățișează 
un grup de luptători ai 
forțelor patriotice pregă
tind planul unui nou a- 
tac Împotriva trupelor 

intervenționiste

Braceros

Soarta tinerilor iwncitori

agricoli în S. U. A

din Franța
Nici un candidat nu a obținut 

majoritate absolută
PARIS 6 (Agerpres). —
Duminică s-au desfășurat în 

întreaga Franță, precum și în 
teritoriile de peste mări, alege
rile prezidențiale, primele care 
au loc potrivit principiului sufra
giului universal, direct și secret. 
La vot s-au prezentat 24 482 373

— Generalul de Gaulle
— Franțois Mitterrand
— Jean Lecanuet
— Tixier Vignancour
— Pierre Marcilhacy
— Marcel Barbu

de alegători, din cei 28 865 991 
înscriși în listele electorale.

Conform cifrelor provizorii co
municate de către Consiliul con
stituțional, candidaci au obținut, 
din cele 24 230 841 voturi vala
bile exprimate, următoarele re
zultate :

Timp de cîteva săptă- 
mîni un grup de 150 de 
tineri muncitori filipinezi 
au așteptat în California 
să-și cunoască soarta. Se 
vor putea înapoia la 
munca lor sau vor fi obli
gați să se repatrieze ? 
De fapt ei se aflau într-o 
situație similară cu aceea 
a 1 200 de tineri munci
tori agricoli japonezi tot 
de pe coasta de vest a 
S.U.A. : expirarea progra
mului „bracero“.

— 10 811480
— 7 688105
— 3 777 945
— 1257 633
— 416 521
— 279157

44,61 la sut&
31,72 la sută
15,59 Ia sută

5,20 Ia sută
1,73 Ia sută
1,15 la sută

După cum transmite agenția 
France Presse, generalul de Gaulle 
a ieșit învingător în 72 din cele 
92 departamente din Franța, iar 
François Mitterrand în 17 depar
tamente.

întrucît nici unul din candi
dați nu a obținut majoritatea ab
solută cerută de prevederile con
stituționale pentru a fi declarat 
ales (adică 50 la sută plus unul 
din voturile exprimate), la 19 de
cembrie urmează să se desfășoa
re al doilea tur de scrutin, la 
care vor participa primii doi 
candidați aflați în frunte la pri
mul tur.

Observatorii politici din Paris 
comentează pe larg rezultatele 
alegerilor, exprimîndu-și surprin
derea în legătură cu punerea în 
balotaj a generalului de Gaulle, 
fapt care, după aprecierea agen
ției France Presse „constituie 
primul eșec electoral al acestuia 
de la revenirea sa la putere din 
1958“, deși el s-a situat primul 
dintre cei șase candidați.

Comentînd rezultatele alegeri
lor, primul ministru Georges 
Pompidou a recunoscut că „Par
tidul comunist, sprijinit de di
verse partide socialiste și radi
cale, a acordat masiv voturile 
sale lui Mitterrand". Găurind să 
explice de ce președintele de 
Gaulle nu a obținut majoritatea 
absolută la primul tur de scru
tin, el a afirmat că acest lucru 
s-ar datora centrului, care prin 
Jean Lecanuet ar fi frustat pe 
de Gaulle de un număr impor
tant de voturi.

în același timp, comentatorii,

subliniază, după cum se expri
mă agenția France Presse, „evi
dentul succes al lui François 
Mitterrand“, candidatul unic al 
forțelor de stìnga. „Victoria de 
astăzi, a declarat duminică seara 
François Mitterrand", este victo
ria întregii stìngi“. Mîine, a ară
tat el, voi relua lupta pentru o 
stingă frățească, deschisă tutu
ror francezilor". Waldeck Ro
chet, secretar general al Partidu
lui Comunist Francez, a caracte
rizat rezultatele alegerilor drept 
„o mare victorie a uniunii forțe
lor democratice și muncitorești“. 
El a ținut să sublinieze că „Parti
dul Comunist Francez, care a 
sprijinit activ și loial pe candi
datul unic al elementelor 
stìnga, privește cu 
facție succesul pe 
ținut".

Intr-un interviu 
secretarul general 
Guy Mollet, a subliniat că rezul
tatul alegerilor „dovedește că 
este posibil un al doilea tur de 
scrutin dacă toți vor să lupte".

Privirile observatorilor politici 
se îndreaptă acum spre cel de-al 
doilea tur dé scrutin. In legă
tură cu aceasta, la Paris s-a a- 
nunțat că joi urmează să se în
trunească Consiliul constituțio
nal pentru a publica candidatu
rile la cel de-al doilea tur de 
scrutin. Dacă nici unul din pri
mii. doi candidați sosiți în frunte 
la primul tur nu se va desista, 
aceștia ar urma șă fie generalul 
de Gaulle și François Mitterrand.

de 
o mare satis- 
care l-a ob-

radiodifuzat,
al S.F.I.O.,

suprafața lunii
MOSCOVA 6 (Agerpres). —
La 5 decembrie au fost reali

zate două legături cu stația 
cosmică sovietică „Luna-8", în 
cursul cărora s-au efectuat mă
surători ale traiectoriei. și 
fost obținute informații 
metrice.

Toate sistemele instalate
bordul stației funcționează nor
mal. Rezultatele măsurătorii 
iectoriei, după corecție, au 
firmat că traiectoria de 
coincide cu datele obținute 
calcule.

La 7 decembrie, în jurul
0,50 minute, ora Moscovei,

va atinge supra- 
regiunea Oceanu-

Agenția Reuter anunță că, luni dimi
neața, în apropierea plantațiilor de cau
ciuc din regiunea situată la nord de 
Saigon au avut loc lupte puternice între 
unități ale infanteriei americane și for
țele patriotice sud-vietnameze

au 
tele-

ia

tra- 
con- 
zhor 
prin

orei 
sta-

Solemnitate de... 16 minute
• Instalarea noului guvernator din Guanabara • Pre-

ția „Luna-8“ 
fața Lunii in 
lui Furtunilor.

Centrul de 
nare continuă 
mafiei primite.

calcul și coordo- 
prelucrarea infor-

In cursul zilei de luni, agen
țiile de presă au transmis noi 
amănunte în legătură cu luptele 
declanșate începînd de duminică 
dimineața 
Frontului Național de Elibe
rare cu unități americane în 
apropierea plantației Michelin, 
la 60 km nord - vest de Sai
gon. Potrivit rapoartelor sosite 
de Ia fața locului, relatează a- 
genția France Presse, un batalion 
din cea de-a treia brigadă a 
primei divizii de infanterie ame
ricane, care se deplasa pe o șo
sea situată la nord-est de locali
tatea Lai Khe, a fost surprins 
de focul partizanilor. Compania 
„B" din capul coloanei a fost 
izolată de restul trupelor în marș. 
Americanii profitînd de puterea 
de foc a tehnicii cu care erau do
tați au reușit să se replieze, tra

între forțe ale

siunile „durilor"

Duminică s-a realizat in 
Brazilia un act politic mult 
controversat și foarte incert 
— instalarea in postul de 
guvernator al statului Gua
nabara a lui Francisco Ne- 
grao de Lima (avlnd ca vi
ceguvernator pe Rubens 
Berardo) ales la 3 octom
brie a.c. cu majoritate 
absolută de voturi. Deși 
instalarea ar li trebuit să 
fie un rezultat cert și fi
resc a! alegerilor, opoziția 
sectoarelor extremiste a 
primejduit-o pînă in ulti
mele momente.

Sub pretextul că noul guver
nator face parte din „schema 
corupției și subversiunii“ (for
mulă utilizată pentru a discredi
ta pe cei legați în vreun fel 
de regimul lui Goulart), așa-nu- 
mita linie dură, cu sediul în 
Guanabara dar cu ramificații și 
în alte state, a dezlănțuit o ve
ritabilă campanie contra insta
lării guvernatorului, sfidînd. des
chis autoritatea președintelui re
publicii care s-a angajat să res
pecte rezultatele urnelor. Lucru
rile ajunseseră la un moment dat

să provoace o intensă încordare, 
obligînd guvernul federal să 
adopte măsuri de urgență, care 
au inclus cîteva arestări de ofi
țeri „duri", substituiri ale unor 
comandanți de garnizoane, pre
cum și montarea unui imens dis
pozitiv de securitate destinat 
să-l păzească pe noul guvernator 
și să asigure condiții pentru ca 
acesta șă poată fi instalat fără 
incidente. Garnizoanele armatei 
întîia au fost puse îh stare de 
alarmă încă din ajun cu ordin 
expres de a reprima drastic orie? 
tentativă de perturbare a ordi
nii publice. Actul instalării, 
consumat în 16 minute, 
două discursuri telegrafice. Gu
vernatorul instalat s-a angajat 
să asigure „pace și liniște" afir- 
mîndu-și dorința de a colabora 
efectiv cu guvernul federal și 
prin asta să se pună capăt dizi
dentei din 
pe vremea 
Lacerda.

Tezele Biroului Politic

al C.C al P. C. B

s-a 
prin

Guanabara existentă 
guvernării lui Carlos

V. OROS
Corespondent Agerpres

Un zgomot scurt șl asurzitor ce face 
aerul din Jur să tremure, anunță pregă
tirea pentru decolare. Cițlva pași de 
uriaș pe fîșia de beton, apoi pasărea de 
aluminiu zvîcnește ridieîndu-și aripile șl 
lasă undeva Jos, aeroportul încremenit.

Din loc în loc vîrfuri 
semețe se înalță amenin
țătoare ca niște iceber- 
guri gata să se înfigă în 
nava argintie. Aceeași pa
noramă încremenită și uni
formă ne însoțește pînă 
deasupra Balticii, unde 
prin ferestrele larg des
chise ale norilor, surprin
dem marea — cu oglinda-i 
încrețită sub noi, răscolită 
de săgeata lui Neptun — 
pe care se zvîrcolesc scaune 
jucăușe.

Acoperim cu privirea 
marea agitată și ne îndrep
tării spre Scandinavia, lea
gănul vikingilor cutezători, 
fiordurilor pleșuve, al apei 
și pădurilor. Traversăm 
Suedia — cu cîmpiile sale 
de un verde șters, cu 
smocuri întinse de păduri, 
insule cu stînci de granit, 
lacuri, multe lacuri ca un 
șirag de mărgele cu râuri 
și canale — în adierea ra
zelor calme ale toamnei, 

întunericul își face loc 
încet, pe nesimțite, acope
rind totul. Plutim în văz
duhul de catifea neagră ți,

deodată, o limbă de foc 
care se zbate în obscurul 
nopții, ne întîmpină — 
prevestindu-ne că am pășit 
în țara celor „o mie de 
lacuri" — și ne conduce 
pînă la Turku. Prima ca
pitală a bătrînei „Suomî" 
(Suomi, cum numeau ve
chii finici Finlanda, pare 
să însemne în limba a- 
cestora, „pămîntul dintre 
ape"). Turku ni se dezvă
luie panoramic și multico
lor, cu constelația sa de 
lumini expusă pe o boltă 
aci orizontală, aci vertica
lă, aci în planuri întretă
iate haotic. Decolăm din 
nou și după încă o oră de 
drum aerian, ne apropiem 
de Helsinki, care de acolo 
de sus, pare o grădină 
feerică suspendată într-un 
imens ocean de smoală, 
fără contururi și fără di
mensiuni. Aterizăm, cînd 
orașul încărcat de lumini
le multicolore ale recla
melor — ce întrec în stră
lucire și nuanțe constelația 
Turkului — nu adormise 
încă.

SOFIA 6 (Agerpres). —
La Sofia au fost date publici

tății tezele Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B. cu privire 
principiile fundamentale

la 
ale 

noului sistem de planificare și 
conducere a economiei naționale. 

Elementele principale ale 
acestui sistem sînt: folosirea 
unor metode științifice și mai 
perfecționate de planificare; a- 
plicarea largă a principiului gos
podăririi chibzuite; folosirea cît 
mai deplină a sistemului de con
tractări ; stabilirea unui sistem 
de salarizare în funcție de re
zultatele finale ale activității 
economice ; folosirea cît mai de
plina a pîrghiilor economice : 
beneficiul, prețurile, creditul, 
procentele, impozitele etc.; o 
structură și o formă organizato
rică de conducere mai perfecțio
nată.

Și în viitor, proporțiile princi-

pale ale economiei naționale vor 
fi stabilite de către stat pe calea 
traducerii în viață a politicii 
unice în domeniul progresului 
tehnic, al investițiilor capitale, 
comerțului exterior, al remune
rării muncii și al finanțelor. Pe 
baza planului cincinal de dez
voltare a economiei naționale, 
întreprinderile își întocmesc pla
nul lor cincinal.

Experimentarea noului sistem 
se va încheia la sfîrșitul anului 
1966, după care se va trece la 
aplicarea lui în linii mari în în
treaga economie națională.

Tezele Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar vor fi dezbătute 
pe larg, după care ele vor fi exa
minate și aprobate de Plenara 
C.C. al P.C. Bulgar, care va 
avea loc la sfîrșitul lunii ianua
rie 1966. în cadrul plenarei, ra
portul va fi prezentat de Todor 
Jivkov.

versînd plantația spre o pădure 
vecină. Partizanii sud-vietnamezi 
au imobilizat însă batalionul a- 
merican în timpul întregii după- 
amieze și numai după mai multe 
ore acesta a reușit să amenajeze 
o zonă de aterizaj pentru a per
mite elicopterelor să le aducă în
tăriri și să transporte răniții. 
POTRIVIT UNUI PURTĂTOR 
DE CUVÎNT AMERICAN, A- 
TACUL PARTIZANILOR A 
FOST DEOSEBIT DE PUTER
NIC.

Luni dimineața in mai multe 
puncte din Vietnamul de sud for
țele patriotice au declanșat alte 
atacuri împotriva trupelor ameri- 
cano-saigoneze. Astfel, LA NU
MAI 10 KM DE SAIGON FOR
TE ALE F.N.E. AU PROVO
CAT PIERDERI UNUI BATA
LION GUVERNAMENTAL, U- 
TILIZ1ND, PRIN SURPRINDE
RE, FOCUL MORTIERELOR. 
La prânz, scria agenția France 
Presse, două posturi guvernamen
tale au fost atacate, iar soldații 
garnizoanelor au suferit pierderi 
calificate, de asemenea, drept gre
le. Un convoi de nave al trupelor 
regimului de Ia Saigon a intrat 
într-o rețea de mine. Una din
tre ele s-a scufundat, iar altele 
au fost avariate.

★

Agenția de presă „Eliberarea“ 
a dat publicității un comunicat 
cu privire la atacul înfăptuit 
sîmbătă de patrioți în centrul ca
pitalei sud-vietnameze. Comu
nicatul relevă că acest atac a fost 
întreprins de un grup de patrioți 
din forțele armate de eliberare 
concentrate în regiunea Gia Dinh 
(în care se află Saigonul), care 
au folosit mine, substanțe explo
zive și mitraliere pentru a dis
truge clădirea din centrul Saigo- 
nului rezervată exclusiv piloților 
americani. Peste 200 de ameri
cani au fost uciși sau răniți. Toți 
patrioții care au participat la 
atac s-au întors la baza lor.

Helsinki- apare vizitato
rului străin ca un oraș 
copleșit de apă și pădure. 
Intr-adevăr, capitala fin
landeză este mărginită din 
trei părți de apă, iar ar
terele sale pătrund pînă 
ădînc în interiorul urbei. 
Aici, natura — pădurile, 
lacurile și stîncile de gra
nit care erup la tot pa
sul — dau bătrînului port

integrării totale a orașu
lui în natura crudă dar 
odihnitoare. Din această 
luptă cu asprimile iernii 
care uneori coboară pînă 
la 30—40 de grade sub 
zero, cu capriciile, verii 
umede, cel mai scump tro: 
feu pe care finlandezii 
1-au adus în „casă" este 
natura. Blocurile noi, car
tierele de locuințe încor-

lumina „plină"), iar feres
trele largi— uneori avînd 
dimensiunea unuia dintre 
pereți — îți creează sen
zația că te afli în mijlocul 
naturii despletită și îm- 
blînzită.

Străbătîndu-i arterele 
curate, foarte curate și 
largi orașul înfipt în stîn- 
că se desfășoară panora
mic ca un „oraș al lumi-

al mistuitorului incendiu 
din 1808. In urma acestui 
incendiu, singura casă care 
mai supraviețuiește — ac
tualmente depozit de ma
șini electrice și electronice 
— se află aici, în piață, 
sub privirile statuii lui A- 
lexandru al Il-lea, realiza
tă de vestitul artist Run- 
neberg. Piața, acest drept
unghi metalic cu adinei
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aurului verde“
măsoară vîrsta în 
de ani, o personali- 
un farmec aparte.

In luptă cu natura aspră 
a nordului, finlandezul a 
învins-o subordonîndu-și-o 
fără a o „denatura". A- 
cest element al realului, 
natura, este introdusă aici 
cu artă chiar în compozi
ția arhitecturală a urbelor, 
îneît rămîi cn aentimentul

ce-și 
sute 
tate,

setează centrul orașului ca 
un briu brodat, țesut în 
mijlocul pădurilor cu par
fum de rășină. In camera 
de zi, spațioasă și plină de 
lumină a apartamentelor 
întîlnești flori, multe flori 
naturale (ni s-a spus că 
finlandezului îi sînt dragi 
toate bunurile de care na
tura l-a vitregit, îi sînt 
dragi florile, culorile vii,

nii", ca o expoziție de sti
luri și epoci arhitectonice 
în care predomină culorile 
alb și gri ale clădirilor. 
Prin strada Alexandru, 
principala arteră comercia
lă, pătrundem spre ade
văratul centru al orașului 
— dăltuit în 1550 de re
gele Gustav al Suediei —, 
care mși păstrează încă 
mirosul de Cenușă ți fum

rezonanțe. în istoria orașu
lui este mărginită de 
Universitatea din 
sinki (care cu 
17 000 de studenți 
prezintă cea mai 
universitate a Scandina- 
viei), Biblioteca Universi
tății, cea mai reușită con
strucție a arhitectului 
Egels (care și-a pus prima 
semnătură în istoria capi-

Hel- 
cei 
re

mare

e ani de zile, de fiecare dată cînd în
cepe sezonul strìngerli recoltelor, pe 
marile ferme și plantații de tutun, ci
trice și bumbac din California și sud- 
vestul Statelor Unite sînt „importați“ 
mii de muncitori agricoli din Mexic, 
Porto Rico, Japonia, Filipine. Majori
tatea lor sînt tineri, alungați de
parte de casele lor de lipsa posibi

lității unui cîștig prin muncă. Plantatorii îi an
gajează întrucît urmăresc să obțină o mînă de lu
cru agilă și cît mai sănătoasă. Potrivit programu
lui „bracero", denumire sub care sînt cunoscuți 
acești muncitori agricoli, ei nu au dreptul să ra
mina pe teritoriul Statelor Unite decît o perioadă 
limitată — cea care corespunde stringerli recol
telor. Dar în baza aceluiași program, elaborat la 
presiunea marilor fermieri și plantatori, cu asen
timentul autorităților de la Washington, mîna de 
lucru „importată" este supusă celei mai crunte 
exploatări în fermele califomiene. „Sindicatele, 
organizații sociale și grupări religioase — arată 
astfel Marlyn Aycock, de la agenția U.P.I. — au 
atacat de ani de zile acest program, afirmînd că 
«braceros» primesc salarii mai mici decît cele le
gale și sînt siliți să muncească și Să trăiască în 
condiții neigienice“.

Despre viața acestor nefericiți, siliți să mun
cească departe de familiile lor, s-a ocupat și 
economistul american Michael Harrington, în 
cartea sa : „Cealaltă Americă : sărăcia în Statele 
Unite“. „Muncitorii agricoli imigranți care includ, 
în diferite regiuni ale Statelor Unite familii de 
negri, portoricani, mexicani și filipinezi, ca și des-

însemnări
Ofensiva...
așteptării

Londra căutarea

rhodesi- 
deveni niște 

dacă 
co-

La 
unei soluții in criza rho- 
desiană a Înregistrat, 
s-ar părea, un pas Îna
inte. Se anunță „o . ofen
sivă'. Termenul evocă 
In primul rlnd o opera
țiune militară. Dar o- 
fensiva pregătită la 
Londra va fi fără tunuri, 
fără tancuri, fără avi
oane. Va fi o ofensivă 
pe... calea undelor: o 
stație de radio emisie a 
BBC va fi instalată în 
Bechuanaland și prin in
termediul ei — se 
speră — lupii 
eni vor
oițe. Nu știm 
discursurile vor fi 
tidiene, săptăminale sau 
lunare, dar unii lideri 
laburiști par grozav de 
lnclntați de idee. Albi
lor din Rhodesia — se 
anunță — Ii se vor da 
asigurări că „revenirea 
Ia legalitate' nu va 
presupune pierderea pri
vilegiilor lor și nici in
staurarea imediată a 
unui guvern al majori
tății africane. Asigură
rile vor trebui să cal
meze neliniștea acelor 
rhodesieni albi care sînt 
Îngrijorați in privința 
perspectivei afacerilor 
lor. Si așa, cu duhul 
bllndeței și al tonelor

talei), Biserica luterană 
— domul — construită 
în stil neoclasic, precum 
și principalele ministere 
și instituții centrale ale 
Finlandei. De la piață în
cep construcțiile vechi, 
ridicate după anul 1800 
care sînt prevăzute în pro
gramul municipalității pen
tru a fi întinerite și conser
vate. După cîteva minute 
de mers pe străzile în
guste ale centrului orașu
lui apare marea, oprită de 
porți puternice de beton, 
șantierul naval și portul de 
persoane. Această limbă 
de apă care pătrunde pînă 
în inima orașului este stră
juită de cîteva insulițe și 
forturi — „Gibraltarul 
Finlandei" — construit de 
suedezi în 1748 ca avan
post pentru apărarea 
„Suomii" de atacurile din
spre mare. Pe aceste dru
muri de apă care brăz
dează orașul, alături de 
vapoarele de pasageri, de 
remorcherele care aduc 
marfă, de salturile de ba
lenă ale spărgătoarelor de 
gheață, întîlnești în zorii 
zilei bărci cu motor ale 
locuitorilor din împrejurimi 
care se îndreaptă spre 
piață pentru a-și desface 
peștele prins cu atîta tru
dă. în piață, la mese, fe-

sperăde promisiuni, se 
Ia Londra să fie imblin- 
zită minoritatea rasistă 
de la Salisbury.

Deocamdată; ofensiva 
anunțată Ia Londra n-a 
avut un efect psiholo
gic la Salisbury. Premie
rul Smith, sigur de sine, 
a refuzat, cu ostentație 
publicitară, să ia act de 
un mesaj pe care suve
rana Angliei i I-a trimis. 
Sancțiunile economice, 
despre care Wilson a- 
firmă că Iși vor dovedi 
eficacitatea ,,chiar dacă 
aceasta va cere timp', 
nu 11 tulbură pe Smith.

Cină un ziarist l-a 
Întrebat pe Arthur Bot- 
tomley, ministrul brita
nic pentru relațiile cU 
Commonwealth-ul, dacă 
se Întrevede posibilita
tea adoptării unor mă
suri mai energice decît 
actualele sancțiuni eco
nomice, acesta s-a gră
bit să propovăduiască 
răbdarea : „Sperăm că 
la timpul cuvenit se vor 
afirma în Rhodesia ele
mente mal liberale care 
vor trece controlul țării 
sub autoritatea guver
natorului și a guvernu
lui britanic'.

Deci, simplu : 
siva... așteptării.

ofen-

M. RAMURĂ

B

mei cu mîinile încărcate 
de diamante sau la margi
nea docului, direct în 
barcă, bărbați cu ochii de 
culoarea cerului senin și 
mîinile aspre pe care se 
mai cunosc încă urmele 
năvodului, desfac — îmbi- 
ind cu privirile cumpără
torii — agoniseala din a- 
cea zi. Alături, pe chei, 
stoluri de porumbei și pes
căruși într-o larmă conti
nuă de du-te-vino primesc 
îngăduitori peștii aruncați 
de vizitatorii care doresc 
să-și facă o fotografie în 
mijlocul lor.

De aici pînă la insula 
Lautasari, se revarsă pe o 
suprafață mare vile ex
perimentale construite în 
stil feudal sau Topiola. 
Orașul grădină din margi
nea capitalei, unde natu
ra este lăsată în voia ei, 
blocurile din beton și 
sticlă respiră rășina coni
ferelor învăluite în liniște 
și lumină. Peste tot întîl- 
nim clădiri remarcabile 
care poartă semnătura lui 
Alvar Aalto, Eliel Sarinen 
sau Erik Brigman.

Culoarea acestor clădiri 
împreună cu verdele gros 
al brazilor dăruiesc peisa
jului o notă de acuarelă.

ION POP
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cendenți ai primilor locuitori ai Americii de, Nord 
se numără cu sutele de mii — scrie el. Nimeni 
nu cunoaște cifra lor exactă... guvernul organi
zează recensăminte ale păsărilor migratoare, dar 
nu și ale muncitorilor care emigrează". „Acești 
oameni — scrie Harrington — plătiți cu salarii 
de mizerie trăiesc în barăci fără încălzire sau 
apă curentă — pentru care plătesc, totuși, între 
18 și 20 de dolari pe săptămînă. Cînd Comitetul 
de organizare a muncitorilor agricoli a declanșat 
greva, în timpul strîngerii recoltelor, în „Vale 
Imperial" (California), proprietarii marilor ferme 
au făcut apel Ia poliție și greviștii au fost con- 
cediați sau aruncați în închisori“.

Scandalul prilejuit de dezvăluirea condițiilor în 
care trăiesc acești oameni a luat asemenea pro
porții îneît a stîmit dezbateri vii pînă și în Con
gresul ameiican. De fapt nimeni nu și-a pus 
problema unei legislații prin care să fie îmbună
tățite salariile și condițiile de trai ale muncito
rilor „braceros". Discuția s-a dus pe problema 
dacă să le fie permis, mai departe, accesul în 
Statele Unite sau vizele temporare să le fie refu
zate. La intențiile anunțate de Ministerul Muncii 
de a desființa programul „bracero" marii fermieri 
au „contraatacat“ afirmînd că o asemenea mă
sură „va pune în primejdie strîngerea recoltelor 
și va duce la creșterea prețurilor produselor agri
cole". Nici unul dintre ei nu a acceptat însă să le 
fie mărite salariile. Asociația fermierilor — scrie 
agenția U.P.I. •— a declarat că „salariile plătite 
sînt adecvate pentru tipul de muncă desfășurat 
și nici un american nu dorește să întreprindă o 
asemenea muncă“. Ministrul muncii, Willard 
Wirtz, a argumentat însă că, prin desființarea 
acestui program, o parte a șomerilor din S.U.A. 
vor putea găsi, temporar, de lucru. Pînă Ia sfîrșit 
guvernul și-a impus punctul de vedere. Ca ur
mare, tinerii filipinezi și japonezi au trebuit să 
părăsească teritoriul S.U.A., mexicanilor le este 
interzis accesul pe plantațiile californiene, iar 
portoricanii nu mai pot muncii la strîngerea bum
bacului în Louisiana. In ce-i privește pe marii 
fermieri, ei au fost sfătuiți să-și caute mîna de 
lucru necesară în rindurile zecilor de mii de șo
meri americani, care, la fel cum au făcut tova
rășii lor de muncă din Mexic, Porto Rico sau 
Filipine, rătăcesc din stat în stat în căutarea 
unui serviciu.

I. RETEGAN

Sudan

Eșecul unei provocări

anticomuniste
KHARTUM (6 (Agerpres). —
La Omdurman a fost judecat Aii Shauki, stu

dent la Institutul pedagogic din acest oraș.
Cuvîntarea antireligioasă pe care acesta a ros

tit-o recent Ia institut a furnizat reacțiunii suda
neze pretextul pentru inițierea campaniei antico
muniste. Grupările de dreapta s-au grăbit sări 
declare pe Shauki membru al Partidului Comu
nist din Sudan și au atribuit declarațiile salo 
partidului în ansamblu.

La ședința tribunalului, însă, depozițiile lui 
Shauki au infirmat învinuirile formulate împo
triva comuniștilor sudanezi. El a declarat că nu 
este membru al P.C. din Sudan, ci a acționat în 
numele său personal.

Shuaki a fost condamnat la șase ani închisoare.

• LA AMBASADA Republicii Socialiste Româ
nia din Washington a avut loc festivitatea înmînă- 
rii diplomelor de membri de onoare ai Academiei 
Republicii Socialiste România oamenilor de știință 
americani Linus C. Pauling, Frederick Seitz și Ken
neth Thimann. De 
plome de membri corespondenți ai Academie} Re
publicii Socialiste România profesorilor Donald F. 
Hornig și Martson

asemenea, au fost înmînate di-

H. Morse.

• NAVA COSMICA „Gemini-T avlnd Ia bord 
pe cosmonauta Frank Barman și James Lovell Iși 
continuă zborul In condiții normale. La ora 18,36 
minute, ora Bucureștiului, nava a iăcut cea de-a 
29 rotație in jurul Pămintului parcurgînd o distanța 
de 920 de mii mile. Potrivit ultimelor informații sta
rea cosmonauților este satisfăcătoare. Timp de 10 
ore atît Borman cit și Lovell au dormit, legătura 
radiofonică fiind în această perioadă Întreruptă. 
Pentru prima oară In zborul cosmic Lovell și-a scos 
costumul, de cosmonaut. Cei doi cosmonauți iși 
desfășoară activitatea conform programului stabilit.

• LA 6 DECEMBRIE la Berlin au avut loc 
funerariile lui Erich Apel, membrii supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și președintele Comisiei 
de Stat a Planificării a R. D. Germane.

• LA 5 DECEMBRIE au fost semnate Ia Pekin un 
acord cu privire la acordarea unui Împrumut R. D. 
Vietnam de către R.P. Chineză și un protocol cu 
privire la schimbul de măriuri și plăti intre cete 
două țâri pe anul 3966.

• INTR-UN COMUNICAT al Direcției editurilor 
din Turcia se arată că în primele 10 luni ale 
anului 1965, au fost tipărite 4 200 volume. Au fost 
editate cărți din domeniul științelor sociale, bele
tristică, de istorie, geografie, sport, turism. In com
parație cu anul trecut, se constată o creștere a 
activității editoriale.

• DUPĂ CUM transmite corespondentul din 
Djakarta al agenției Reuter, la 6 decembrie gene- 
ralul-maior Umăr Wira Hadikasumo, comandantul 
regiunii militare Djakarta, a anunțat interzicerea 
secției din Djakarta a P. C. din Indonezia. A- 
ceasta este a 5-a regiune din Indonezia unde a 
fost interzisă activitatea partidului comunist. 
Această măsură fusese luată anterior în Java de 
vest, Insulele Moluce, Sulawesi de sud și Kali-vest, Insulele Moluce, Sulawesi 
mantanul de vest.

• ÎN CAPITALA Braziliei s-a 
dură neobișnuită care a atins 40 
în decurs de 24 de ore au fost 
copii insolați. Situația este înrăutățită de faptul că 
într-o serie de raioane ale orașului se simte lipsa 
apei potabile.

înregistrat o cal
de grade Celsius, 
spitalizați 300 de

• LA 6 DECEMBRIE, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit pa 
James Reston, comentator politic al ziarului „Nevr 
York Times’, la cererea acestuia și a răspuns ia o 
serie de Întrebări. 31


