
Biblioteca Centrala j 
r.i^ionâlă

Uv -riara-Deva \1 __ __

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ÎN 1966 CIRCA

58000
APARTAMENTE

7 X

LUB
». .

77?'’

*

•ms

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXI, seria II, Nr. 5168 4 PAGINI — 25 BANI Marți 28 decembrie 1965

Tinăra Moraru. Victoria, din 
secția urzit a Uzinei textile 
„Moldova" din Botoșani, su
praveghind bunul mers al 
mașinilor moderne cu care este 

utilată uzina

Experiența cîștigată în 1965 - 
garanția succeselor în 1966

Cu planul 
anual 

îndeplinit

INDUSTRIA 
PETROLULUI

La 27 decembrie Ministerul 
Petrolului a realizat planul a- 
nual la producția industrială.

S-au înregistrat sporuri im
portante de producție la sor
timente cu mare valoare eco
nomică cum sînt: benzen, 
toluen, xileni — materii prime 
pentru petrochimie, uleiuri, 
motorine, benzine. în prezent 
gradul de utilizare a gazelor 
de sondă a ajuns la circa 97 
la sută, depășindu-se și în a- 
cest domeniu, prevederile șe
senalului.

Productivitatea muncii în 
industria petrolului este acum 
cu 30 la sută mai mare decît 
Ia începutul șesenalului.

B
COMBINATUL 
SIDERURGIC
HUNEDOARA

Colectivul Combinatului si
derurgic Hunedoara, care rea
lizează mai mult de jumătate 
din producția de metal a ță
rii, a îndeplinit luni sarcinile 
planului anual la producția 
globală și marfă. Productivi
tatea muncii obținută anul a- 
cesta pe întregul combinat 
este mai mare cu peste 80 la 
sută decît în anul premergător 
șesenalului.

SI
TG. MUREȘ

O telegramă din Tg. Mureș 
ne informează că întreprin
derile industriale și unitățile 
economice din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și-au 
îndeplinit cu 7 zile mai de
vreme sarcinile de producție 
Ia indicatorii principali ai pla
nului pe anul 1965. Față de 
sarcinile Ia zi, valoarea pro
ducției peste plan, realizată 
pînă în prezent depășește 
suma de 170 milioane lei.

B
IAȘI
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Și în regiunea Iași între
prinderile industriale și unită
țile economice au îndeplinit 
planul anual la principalii in
dicatori. De la începutul anu
lui, industria regiunii a rea
lizat o producție globală, 
peste planul la zi în valoare de 
110 milioane lei. Valoarea 
economiilor suplimentare Ia 
prețul de cost, obținute în 11 
luni ale anului, de colectivele 
unităților industriale se ridică 
la aproape 25 milioane lei.

In ultimii trei ani, colectivul 
minei Aninoasa a deținut de 
două ori drapelul de exploatare 
fruntașă pe ramură. Acum candi
dează din nou la acest titlu de 
onoare. Intr-adevăr pînă la 15 
decembrie minerii de aici au ex
tras în afara planului 20 mii de 
tone de cărbune. Calitatea căr
bunelui trimis preparației Coro- 
ești s-a îmbunătățit. Procentul de 
cenușă s-a redus de la 30,5 la 
sută admis, la 30 la sută. Printr-o 
gospodărire a materialului lem
nos, prin folosirea judicioasă a 
celorlalte materiale, s-au înre
gistrat importante economii la 
prețul de cost pe tona de cărbu
ne extras. Ce a stat la baza a- 
cestor succese ? Cu ce experiență 
pășește colectivul minei în cin
cinal ?

„După părerea mea — spunea 
tovarășul Ledrer Iosif, directorul 
minei — premisa esențială a în
deplinirii și depășirii sarcinilor 
planificate, constă în asigurarea 
din timp a condițiilor materiale 
optime pentru desfășurarea pro
ducției în subteran și la supra
față. S-a pus un accent deosebit 
pe folosirea lemnului, pe recupe
rarea și reutilizarea unei cantități 
cît mai mari de stîlpi de susți
nere, bineînțeles prin respecta
rea cu cea mai mare strictețe a 
normelor de tehnica securității 
muncii. Pentru economisirea scîn- 
durii de rășinoase, am început 
experimentarea cu bune rezultate 
a plasei metalice la podirea aba
tajelor. Am continuat în acest an 
extinderea armării metalice în 
abatajele frontale. Armarea me
talică a fost introdusă mai întîi

• Minerii de la Aninoasa candidați la titlul 
de fruntași pe ramură

• Premize esențiale: organizarea științifică 
a producției, realizarea lucrărilor de investiții

• Cum s-au realizat 1438 kg cărbune pe post

• Școala permanentă a fiecărui miner: 
experiența fruntașilor

în abatajul frontal în care 
lucrează brigada condusă de tînă
rul Asmarandei Augustin. Randa
mentul, pe post a crescut aici cu 
peste 150 kg cărbune. Anul a- 
cesta am extras aproape 150 mii 
tone de cărbune prin susținerea 
metalică, iar pentru 1966 am pre
văzut să extragem 195 mii tone, 
ceea ce presupune o continuă 
perfecționare a acestei noi meto
de de armare“.

„Dar, adaugă tovarășul Ion Co
cotă, inginer șef, oricîte tone de 
cărbune s-ar extrage peste pla
nul zilnic al minei, nu se poate 
vorbi despre o bună activitate în 
producție, dacă lucrările miniere 
sînt lăsate pe un plan secundar. 
La noi lucrările de investiții 
s-au bucurat de aceeași atenție, de- 
curgînd, paralel cu munca în aba
taje, în același ritm intens. Anul 
acesta lucrările de investiții au

avut ca obiectiv, printre altele, 
îmbunătățirea sistemului de ven
tilație în .subteran și a ilumina
tului pentru crearea unui climat 
favorabil de muncă. Minerilor 
din sectorul de investiții le-a re
venit sarcina săpării și amenajă
rii circuitului de transport de la 
cota 240, lucrare deosebit de im
portantă în complexul lucrărilor 
de la puțul Aninoasa-sud, prin 
care va ieși la zi în viitor întrea
ga producției a minei. Brigăzile 
de - la investiții și-au îndeplinit 
înainte de termen această sarci
nă. Au continuat, de asemenea, 
lucrările de deschidere a'< orizon
tului 10,-ca orizont de .producție. 
Aceste lucrări de investiții au fost 
executate la un înalt nivel tehnic 
și calitativ".

în asigurarea unei producții 
ritmice, un rol important îl are 
aprovizionarea brigăzilor cu unel-

Lucrări de construcție, la suprafață, la una din minele noi ce urmează să se deschidă 
la Paroșeni

Foto : AGERPRES

Argumente

te, vagonete. benzi transportoare 
etc. Cele mai importante atri
buții în această direcție revin 
sectorului 8. După cum spunea 
șeful sectorului, conducerea mi
nei a acordat toată atenția înzes
trării atelierului electromecanic 
cu utilajele necesare, a luat mă
suri pentru întărirea echipelor cu 
muncitori cu înaltă calificare. 
Pentru executarea operativă și de 
calitate a comenzilor venite din 
partea sectoarelor productive, în 
sectorul 8 s-a urmărit specializa
rea echipelor de întreținere pe 
operații și utilaje. Au fost alcă
tuite echipe pentru reparații ge
nerale la pompe și puțuri, mașini 
de perforat și ciocane pneumati
ce, funiculare, crațere și vagone
te. Prin repartizarea și speciali-

LAL ROMULUS

(Continuare în pagina a ll-a)

j In întîmpinarea j

Program pentru 

continua înflorire 

a științei românești
în prima zi a recentei 

sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a fost prezen
tată, discutată și apro
bată legea de înființare, 
organizare și funcționare 
a Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. Le
gea reprezintă prin im
portanță și conținut, 
unul dintre cele mai de 
seamă evenimente în 
știința națională.

Oamenii de știință din 
țara noastră salută cu 
mulțumire și optimism 
această nouă reglemen
tare a conducerii știin
ței, care îi asigură noi 
condiții, la nivel organi
zator superior dezvoltă
rii ei multilaterale. 
Prin principalele ei pre
vederi legea întărește 
conducerea de stat a ști
inței în toate comparti
mentele de structură.

Consiliului Național al 
Cercetării Științifice îi 
revine sarcina realizării 
politicii partidului și 
guvernului în organiza
rea, dezvoltarea și con
ducerea activității de 
cercetare științifică, în 
concordanță cu planul 
de dezvoltare a econo
miei și industriei națio
nale și cu nivelul mon
dial al științelor.

Academician 
ȘTEFAN MSLCU
înființarea 'Consiliului 

a fost hotărîtă cînd au 
fost asigurate condițiile 
necesare pentru eficien
ta lui funcțională. Este 
evident că un asemenea 
organism nu-și are ros
tul fără existența prea
labilă a unei rețele de 
institute, fără o bază 
materială consistentă și 
fără experiența unui nu
măr cît mai ridicat de 
specialiști. Progresele 
realizate în dezvoltarea 
științelor în țara noastră 
după 23 August 1944 au 
acumulat an de an fac
torii necesari unei ase
menea instituții. Mai 
mult, însăși funcționali
tatea științei în această 
perioadă a evidențiat 
necesitatea Consiliului 
de coordonare a științei 
și au impus cu stringen
ță înființarea lui.

Așa cum se arată în 
prezentarea legii de în
ființare a Consiliului, 
experiența acestor ani a 
evidențiat o serie de lip
suri referitoare la repar
tizarea de profil și te
ritorială a institutelor de 
cercetări, la dezvoltarea 
inegală a investițiilor și 
o slabă preocupare pen-

tru unele domenii esen
țiale pentru economia 
națională. Lipsa' unui 
plan de ansamblu în or
ganizarea și îndrumarea 
științei pe plan național 
a generat o atenție insu
ficientă pentru unele 
probleme de importanță 
vitală pentru industrie 
și agricultură și o efi
ciență scăzută în unele 
sectoare în care s-au 
făcut serioase investiții.

Lipsuri asemănătoare 
pot fi semnalate la ni
velul valorificării rezul
tatelor cercetărilor ști
ințifice, în organizarea 
documentării, în forma
rea de cadre capabile să 
actualizeze potențialul 
de inteligență creatoare 
a poporului nostru.

(Continuare 
în pagina a U-a)
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celui de al IV-lea
Congres al U.T.C.

in cinstea celui de al IV-lea Con
gres al U.T.C., Comitetul Cent/cil al 
Uniunii Tineretului Comunist/ în co
laborare cu Comitetul de Sf/it pen- 

" "ură și Artă, organizează un 
de cîntece de rr/asă, pen- 

deschis membrilor 
precum și

tril Cultură și Artă, or< 
concurs u_ _____ _ ____„ t___
tru tineret, poezie și luc-Țiuti în "pro
ză, care este <’ ’ ’
Uniunilor de creație, 
creatorilor amatori. /

Concursul își prowme să contri
buie la stimularea creației origi
nale, să consacre $1 popularizeze în 
rîndui. tinerilor noi lucrări muzi
cale. și literare, inspirate din munca 
și viața tineretului țării, care să re
flecte profilul moral-cetățenesc 
înaintat al tinerei generații, dra
gostea iîe/binte pe care o nutrește 
tineretul față de partid și popor.

CONCURSUL SE VA DESFĂȘU
RA ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 
%66—5 MARTIE 1966. CELE MAI 
IZBUTITE LUCRĂRI VOR FI PU
BLICATE PERIODIC ÎN ZIAR.

Lucrările vor -fi expediate pe adre
sa : „Scînteia tineretului" Piața 
„Scînteii“, București, cu specificația 
„Pentru concursul de creație în 
întîmpinarea Congresului U.T.C.“. 
Ele vor purta cîte un motto ales de 
autori fiind însoțite de un plic închis 
care să conțină numele autorului, a- 
dresa și mottoul ales, pentru a asi
gura secretul numelui.

Un juriu format din personalități 
artistice va hotărî premierea lucră
rilor.

Se vor acorda
următoarele premii

CINTECE DE MASA

Premiul I muzică și text 6 000 Iei 
Premiul II muzică și text 4 000 Iei 
Premiul III muzică și text 3 000 lei 
Două mențiuni a 1 500 lei fiecare

POEZIE

(un autor poate 
multe poezii sau ] 
de poezie)

Premiul
Premiul 
Premiul
Două mențiuni 

fiecare

PROZA

(schițe.
Premiul
Premiul
Premiul
Două mențiuni a cite 

Recare.

> participa cu mai 
poeme, cu cicluri

I 
II 

III
a

4 OOO
3 000
2 000 

cite 1 000

Iei 
Iei 
Iei
Iei

reportaje, povestiri)
I 4 000

II 3 000
III 2 000

1 000

Iei 
Iei 
Iei 
lei
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i—pentru meseriile satului—t
DE IA MINISTERUL

ÎNVAȚAMINTULUI
Intre 28 ianuarie — 5 fe

bruarie 1966 se va ține un 
concurs de admitere pentru 
anul universitar 1965/1966 în 
învățămîntul superior fără 
frecvență. înscrierea candida- 
ților se va face la secretaria
tele facultăților, între 10 și 
26 ianuarie Inclusiv. Probele 
de concurs și programele dis
ciplinelor sînt cele publicate 
în broșura „Admiterea în în- 
vățămintul superior“, ediția 
1965.

Publicăm în pag. 3 institutele 
de învățămint superior unde se 
organizează acest concurs.

stă primăvară, într-una 
A din zile, înainte de răsă

ritul soarelui, tînărul ță
ran cooperator Victor Bîj
bîiac din comuna Rîu- 
reni, raionul Rm. Vîlcea, 
pleca grăbit de - acasă.

Părea că dorește să nu 
fie văzut de nimeni. La 

marginea satului, însă, s-a întîlnit cu 
Ion Sîrbu, care și el se sculase de di
mineață pentru a pleca la grajduri, 
unde muncește ca îngrijitor.

— Încotro ? — l-a întrebat Sîrbu.
— La oraș.
— Ai vreo treabă acolo P
— Caut de lucru.
— N-ai și aici destule locuri unde 

să lucrezi ?
— Acolo se muncește mai ușor și 

se cîștigă mai bine.
— Nu-ți este ție gîndul la muncă, 

cum nu-mi este mie atum la joacă. 
Ai să-ți pierzi vremea. Eu cred, că-i 
bine să rămîi aici.

— Nu rămîn.
Si s-au despărțit.
Prin octombrie. Bîjbîiac s-a întors 

acasă. lntîlnindu-l, Sîrbu l-a întrebat :

— Ei, ai găsit ce căutai ?
— Am lucrat ca zilier o zi ici, alta 

dincolo. Ce era să fac, fără o meserie, 
fără să am o calificare... Și plecasem 
cu gîndul să ajung șofer...

— In schimb, în locul tău au ajuns 
alții: Costică Osiac și Ion Iliescu. Au 
fost trimiși la școală de cooperativă. 
Ți-am spus eu atunci să nu pleci...

nici cooperativei, organizația U.T.C. a 
ales o cale pe cît de necesară, pe atît 
de eficientă. A organizat o adunare 
generală deschisă, la care a fost invi
tat și tovarășul Constantin Popescu, 
inginerul cooperativei. La ordinea de 
zi un singur punct: „Meseriile satu
lui“. Participanții au fost invitați să 
răspundă la întrebarea: „Dacă ar fi

Acum Bîjbîiac ar ciori să lucreze la 
ferma de vaci ca îngrijitor. Locurile 
au fost însă ocupate de cei mai har
nici tineri. Dar e nevoie de oameni 
în brigăzile de cîmp, la pomicultură 
și în alte sectoare. In situația lui mai 
sînt și Nicolae Țugui, Dumitru Mo- 
joiu, Constantin Văduva și alți cîțiva.

Pentru a-i ajuta să pună capăt aces
tor plimbări nefolositoare, nici lor și

să-ți alegi acum profesia, pe care a-i 
prefera-o ?“

Unii, au pledat pentru zootehnie, 
alții pentru pomicultură, legumicultu
ra sau oultura plantelor de cîmp. 
Mulți băieți au optat pentru șoferie, 
electricitate, fierărie, medicină veteri
nară etc. In general, fiecare a vorbit 
despre meseria pe care o practică, 
considerînd-o cea mai frumoasă, astfel 
că la a doua1 întrebare — „Cine și-a

văzut dorința îndeplinită ?“ — cei mai 
mulți au răspuns afirmativ. Constantin 
Osiac și Ion Iliescu, care au vrut să 
devină șoferi, au devenit. Ion 
Sîrbu și alții au îndrăgit munca 
în zootehnie și sînt acum în
grijitori de animale. Gheorghe Mojoiu 
și Dumitru Magdalena sînt mecaniza
tori. Maria Tulmacu și Dumitru Tu- 
dose — tehnicieni agronomi. Gheor
ghe Rădoi — tehnician horticultor, 
Maria Stricescu și Elena Stama — teh- 
niciene veterinare și așa mai departe.

S-a subliniat în adunare faptul că 
dorind să îmbrățișeze astfel de mese
rii, tinerii amintiți, au muncit cu pa
siune, răspunzînd tuturor chemărilor 
cooperativei și organizației U.T.C. La 
timpul potrivit, pentru pregătirea lor 
profesională au fost organizate cursuri, 
cicluri de conferințe, demonstrații 
practice, iar alții, care îndeplineau 
condițiile de studii, au fost trimiși la 
școli corespunzătoare.

ION TEOHARIDE

(Continuare în pagina a Il-a)
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Pe unul din marile bulevarde 
care se construiesc în Galați se 
găsesc, aproape față în față, 
două întreprinderi : Uzina 
reparații mecanice Galați

DEȘI

DOAR STRADA
autocritic, în care

ÎI DESPARTE

Cinematografe
OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9 ; 
îl,30; 14; 16.30; 19; "

COLINA
rulează la Capitol 
8,45; 11,15; 13,45;
18,45; 21,15), Grivița .(orele 
10; 12; 15,30; 18; 20,30).

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop — ambele serii —

(orele 
20,30).

21,30).

(orele
16,15)

de 
(cu 

asociația sportivă „Tractorul“) și 
Industria de sîrmă și cuie (cu 
asociația sportivă „Trefilorul“).

De-a lungul anilor, aceste două 
asociații sportive și-au cîștigat 
un bun renume în organizarea 
activității sportive și adesea au 
fost printre asociațiile fruntașe 
pe oraș în mobilizarea tinerilor 
Ia competițiile de masă. De 
aceea, mare ne-a fost surprinde
rea cînd, într-o convorbire re
centă, am aflat de la tovarășii 
Pătrașcu Tîrziu. secretarul co
mitetului U.T.C. și Zaharia la
comi, secretarul asociației spor
tive „Trefilorul“, că în între
prinderea aceasta n-a ajuns încă 
nici o... veste despre sparla- 
chiada de iarnă. Propriu-zis, 
dînșii nu știau nimic din ceea 
ce s-a făcut sau nu pînă acum 
la „Trefilorul“ în această di
recție. Nu cunoșteau că trebuia 
înființată o comisie de organi
zare a spartachiadei (acțiune de 
care răspunde atît organizația 
U.T.C. cit și asociația sportivă), 
comisie care ar urma să diri
jeze în întreprindere desfășura
rea acestei competiții de masă, 
pe baza unui plan. Nu-și mai 
aminteau nici faptul că acum cî- 
teva săptămîni Comitetul oră
șenesc U.T.C. împreună cu Clu
bul sportiv orășenesc Galați oi- 
nanizaseră la Teatrul de stat 
din localitate o interesantă ser
bare cultural-sportivă, cu oca
zia deschiderii spartachiadei de 
iarnă, festivitate care s-a bucurat 
de un succes deplin și la care 
fuseseră și ei invitați.

Spiritul
ne-au relatat situația, precum și 
invitația de a reveni pe la aso
ciația sportivă „Trefilorul“ ne-ar 
putea îndemna să credem că aici 
în curînd lucrurile se vor schim
ba în bine. Totuși, ne punem în
trebarea : de ce pînă acum nu 
s-au luat nici un fel de măsuri 
pentru organizarea întiecerilor ? 
Au trecut mai bine de 25 dc 
zile de cînd trebuia să înceapă 
desfășurarea concursurilor și aici 
de abia acum se gîndesc la pla
nurile de viitor. (Dacă o duc în 
ritmul acesta s-ar putea să se 
încheie prima etapă a sparta- 
chiadei și aici întrecerile să nici 
nu înceapă). Nu știau ce să 
facă ? De ce tovarășii din comi
tetul U.T.C. sau consiliul asocia
ției sportive n-au privit la vecini ? 
Ar fi găsit la ei o bună expe
riență din care ar fi avut de în
vățat. De altfel și acum, o vizită, 
un schimb de experiență cu aso
ciația sportivă „Tractorul“ de 
peste drum ar fi deosebit de utile. 
De la vecini ar putea afla că aco
lo spartachiada este în plină des
fășurare la tenis de masă 180 de 
tineri) și șah (100 participant) 
iar la întrecerile de haltere s-au 
înregistrat pînă acum 104 partici
pant. Antrenorul Pavel Gospo
dinov a și remarcat cîțiva tineri 
de real talent cum sînt, de pildă, 
ajustorul Marcel Oprea, meca
nicul de motoare Gheorghe Cră
ciun, Cornel Cusutură și alții.

Gheorghe Anton, secretarul 
asociației sportive, ne relata că 
aici colaborarea strînsă cu organi
zația U.T.C. și ajutorul direct al 
organizației de partid sînt „secre
tele“ succeselor activității sporti
ve. în vară, spunea dînsul. am 
amenajat un teren de sport (la 
care tinerii au

5 500 ore de muncă patriotică) și 
pe care s-ău desfășurat campio
natele la volei și fotbal. Evoluția 
secțiilor noastre de volei și hal
tere pe plan orășenesc și chiar 
republican sînt realizări cu care 
ne mîndrim și care ne dau încre
derea că putem desfășura o acti
vitate și mai susținută în viitor.

De altfel tovarășul Stere Bata- 
raga, secretar al clubului sportiv 
orășenesc, ne-a confirmat aceste 
succese și părerea că „Tracto
rul“ este o asociație sportivă 
fruntașă, evidențiată adesea pen-

tru buna organizare a activității 
sportive, pentru antrenarea tine
rilor la competițiile de masă. Aici, 
o muncă pasionantă o desfășoară 

și unii instructori voluntari, ca de 
exemplu : Ion Matei, Aramă Am- 
broianu sau Alexandru Ignat. Și 
în activitatea sportivă pasiunea 

este un alt factor esențial, lucru 
pe care nu l-am putea spune că 
se poate observa la tovarășii care 
se ocupă de aceste probleme la 
asociația „Trefilorul".

SILVIU DUMITRESCU

efectuat peste

NOTA

UN VIS F♦

Duminică s-a Încheiat prima parte a campionatului masculin de volei. Prin victoria obținută 
asupra dinamoviștilor bucureșteni, echipa Rap id și-a consolidat poziția de lider al clasamen
tului. Vă redăm o imagine din acest meci terminat cu scorul de 3-1 In favoarea rapidiștiloi

SPORT Notații pe marginea finalei campionatului 
de box pe echipe

PE SCURT
Hocheiștii bucureșteni 

din nou victorioși 
în „Cupa Dunării“

• Selecționata de hochei pe 
gheață a orașului București a 
obținut o nouă victorie în 
„Cupa Dunării“ care se des
fășoară la Budapesta. Aseară, 
hocheiștii români au învins 
reprezentativa Budapestei cu 
scorul de 6—3 (1—2 ; 3—0 ; 
2—1).

• în urma anchetei organizate 
de revista „France Football“, ju
cătorul portughez Eusebio a fost 
desemnat drept cel mai hun fotba
list din Europa, pe anul 1965.

• în zilele de 1 și 2 ianuarie 
va avea loc la Berlin un turneu 
internațional masculin de handbal. 
La acest turneu va participa și e- 
chipa orașului București. Din rîndul 
formației bucureștene fac parte 
printre alții, tvănescu, Mozer, Ia- 
cob, Hnat și Otelea.

DUPĂ ÎNTÎLNIRILE

DECALAJUL
SE REPETĂ

rulează la Festival 
9,45 — 13; 15; 17;

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria 
9,45; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Arta (orele 10; 
12;30; 15; 17,30; 20), Melo
dia (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

MUNCILE LUI HERCULE — 
rulează la Luceafărul (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 21,15), 
Feroviar (orele 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30) , București (orele 9;
11,15; 13,45; 16,15;
21.15) , Excelsior
9; 11,15; 13,30; 15,45;
20.15) , “
11,15; 
20,15), 
11,15;
20,15), 
11,30;
20.30) .

CAMERA ALBĂ 
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop —

rulează la Central 
9,15; 
18,15;
(orele 
— în 
sus).

AMINTIRI
— în completare Plante ac
vatice

Tomis
13,30;
Modern
13,30;

Flamura 
13,45;

(orele

18,45; 
(orele 

18;
9;

18;
(orele

15,15;
(orele 9;

15,45; 18;
(orele 9,15 ; 
16; 18,15;

(orele
11,30; 13,45; 16;

20,30), Drumul Sării 
11; 15,30; 17,45; 20 
completare Tot mai

DIN COPILĂRIE

TINERILOR HOCHEIȘTI

Brașovul a îmbrăcat, ca în 
care iarnă, mantia imaculată 
zăpezii. Unde, dacă nu aici, Spar
tachiada de iarnă e în plină 
desfășurare cuprinzînd mase largi 
de tineri ? Unde s-or fi rfind cu 
schiurile tinerii din Galați, din 
Constanta sau din Craiova, nu 
știu. Dar aici nu se pun aseme
nea probleme. Coamele ninse ale 
munților, plrtiile, telefericul, toate 
te cheamă, te îmbie pe cărările 
albe.

Băieții și felele de la „Tracta- 
iui" sînt peste tot. Schiorii s-au 
cocoțat de la „Poiană", pînă-n vîr- 
iui muntelui cu telefericul, și acum 
își dau drumul de sus, alunecind 
vijelios pe zăpada sclipitoare. La 
patinoarul orașului, fiecare al doi
lea tinăr este de la „Tractorul", 
în fiecare zi ei se avintă pe luciul 
de oglindă al ghetii cu patinele 
care nu ostenesc niciodată. Ce 
să mai vorbim de șah I Clubul 
„Tractorul" a trebuit să împrumu
te cîteva mese de la „Steagul 
Roșu".

Si la celelalte discipline 
tive, tenis de masă, trintă, 
cursul de orientare turistică 
haltere, cile sînt înscrise pe 
genda spartachiadei din această 
ediție, la uzinele „Tractorul" în
trecerile sportive se desfășoară 
cum nu se poate mai bine.

Clubul „Tractorul" e un club 
mare, cu 26 asociații sportive. Co
mitetul U.T.C., în colaborare cu 
asociațiile au planificat participa-

fie- 
a

spor- 
con

st 
a-

rea unui număr 
cele șapte discipline sportive 
lese pentru desfășurarea sparta
chiadei. In acest an însă tradițio
nala competiție tinerească de 
masă a fost atît de minuțios or
ganizată, mobilizarea tineretului 
a fost atît de precis făcută, îneît 
numărul participanților a fost cu 
mult mai mare.

Brașovul nins, vuiește : trec ti
nerii participanți la Spartachiada 
de iarnă de la „Tractorul" spre 
pîrtii. Spartachiada a devenit un 
festival. Și peste tot tinerii de la 
„Tractorul"...

de 6 178 tineri la 
a-

• Echipa masculină de handbal 
Dinamo Bacău și-a încheiat turneul 
in R. D. Germană, întîlnind la 
Aue formația tocată Wismut. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 26—14.

e Miercuri la Florența în cel 
de-al treilea meci al preliminarii
lor campionatului mondial de fot
bal se întîlnesc reprezentativele 
Bulgariei și Belgiei.

Selecționata de ti
neret la hochei 
pe gheață a țării 
noastre a avut în 
acest sezon un bogat 
program competițio- 
nal. Pe această linie, 
a asigurării unor în
treceri de verificare a 
tinerilor hocheiști, 
s-au înscris și parti
dele disputate la 
sfîrșitul s 
trecute de 
nata noastră 
prezeritativa 
neret a R. P. 
Prin prizma 
telor anterioare 
mai ales, ținînd sea
ma de faptul că 
echipa oaspe își fă
cea cu acest prilej 
debutul internațional 
— hocheiștii români 
erou favoriți. în 
primul meci însă, 
disputat duminică 
seara, victoria a reve
nit sportivilor ma
ghiari. Selecționata de 
tineret a țării noastre 
a început acest joc — 
din care avem 
vingerea că a

disputate 
săptămînii 

seleețio- 
cu re
de ti- 

Ungare. 
rezulta

și.

învățămintele ce se 
impun — cu o mare 
doză de încredere, 
subestimîndu-și ad
versarul. Succesiunea 
de goluri primite în 
prima repriză, dintre 
care două nu au fost 
opera jucătorilor oas
peți, ci chiar a apă
rătorilor noștri, în 
loc să mobilizeze 
echipa a determinat 
o stare de excesivă 
nervozitate și — ceea 
ce este mai grav 
— o tendință de 
a juca individual. 
Consecința directă a 
unei asemenea 
portari a fost 
că echipa oaspe 
obținut 
meci o 
victorie, 
fiindu-i 
5-2. în 
vește rezultatul 
buie șă spunem că el 
ar fi putut fi mai 
strîns. Multe situa
ții favorabile 
însă ratate 
nervozității 
a jucătorilor

cotn- 
aceea 

a 
în primul 
neașteptată 

scorul final 
favorabil : 

ceea ce pri- 
tre-

au fost 
datorită 
excesive 
români,

care trăgeau „orbeș
te“ în pachetul de 
jucători ce se găseau 
de fiecare dată în 
zona din apropierea 
porții. Un exemplu 
concludent în aceas- 

dat 
tî-

: a 
al

din 
sînt

tă privință l-a 
tocmai cea mai 
nără linie de atac 
echipei noastre, 
cătuită numai 
jucători care s 
încă juniori (Marian, 
Moiș, Iordan) și care 
a înscris ultimul gol 
din trei pase ce 
făcut „șah-mat“ 
rarea echipei 
ghiare.

★

Aseară, pe 
noarul artificial 
August“ din Capitală 
s-a disputat cel de-al 
doilea meci interna
țional de hochei pe 
gheață dintre echipele 
de tineret ale Româ
niei și Ungariei. în- 
tîlnirea s-a terminat 
la egalitate : 3-
țO—0, 1—3, 2—0).

au 
apă- 
ma-

pati-
„23

Intîlnirea de box disputată sîm- 
bătă seara în sala Floreasca în
tre echipele Dinamo și Steaua a 
pus „punct" activității competițio- 
nale din anul 1965. Finala cam
pionatului național pe echipe, cîș- 
tigată pe merit de dinamoviști, cu 
scorul de 21—19, ne-a demonstrai 
că titlul se află, cum se spune, în 
mîini bune. Boxerii de la Dinamo 
cîștigă astfel pentru a șaptea oară 
titlul de campioni ai țării. Scriam 
mai sus că succesul dinamoviști
lor este meritai. Intr-adevăr, în 
meciurile din „optimi" și în „semi
finale" antrenorii de Ia Dinamo au 
rodat un mare număr de boxeri, 
ceea ce a făcut ca echipa să ca
pete omogenitate, încredere în 
posibilitățile sale. In finală, Di
namo s-a bazat — surprinzător — 
mai mult pe forță, deși în corn 
ponența formației sînt pugilișli 
cu o tehnică bună, ca Mi hal ic. 
Monea, Antonio ș.a. Explicația -- 
după părerea mea — constă în 
faptul că dinamoviștii n-au vrui 
să riște nimic, și poate tocmai de 
aceea o bună parte dintre partide 
au fost de slabă factură tehnică.

Trebuie să spunem că învinșii 
— boxerii de la Steaua — au în
trecut orice așteptări. Dovadă că 
înaintea ultimului meci al reuniu
nii, scorul era egal : 18—18. An 
trenorii și componența formației 
trebuie felicitați pentru ardoarea 
cu care și-au apărat șansele în 
dificila confruntare din finală.

Campionatul recent încheiat, 
fără îndoială are meritul de a fi 
trezit interesul tinerilor — în spe
cial celor din provincie — pentru 
acest sport. Cele 24 de formali'

Aici visul s-a destrămat. Tînărul 
se îmbrăcă și plecă repede 
nele „Tractorul". Aici urcă 
și intră la comitetul U.T.C. 
dintr-un sertar două hîrtii 
uită lung la ele. Una era 
sul verbal de constituire a comi
siei Spartachiadei de iarnă, iar
cealaltă planul de desfășu
rare a competiției. Atît s-a
făcut și nimic altceva. S-a consti
tuit o comisie și s-a făcut un plan. 
Jn acest pian e prevăzută, de 
pildă, și confecționarea a 25 de 
afișe mobilizatoare. Dar nici pen
tru afișele mobilizatoare nu 
mobilizat nimeni.

Ce frumos știu să viseze unii 
oameni. Și ce păcat că, fiecare vis 
se sfîrșește și ne trezim tocmai 
atunci cînd e mai frumos...

ȘTEFAN HARALAMB

in Uzi
ta eta'i 
Scoase 
și se 
proce-

s-a...

(Agerpres)

angrenate în întrecere au putut, 
astfel, desfășura o activitate mai 
de lungă durată. Totodată, cam
pionatul a reușit să scoată din... 
anonimat o seamă de tineri cu 
reale calități, cum ar fi C. 
tiu (Dinamo), Al. 
Cluj), P. Nedelăea, 
(C.S.M. Reșița), Al. Matyas (C.S.O. 
Baia Mare), I. Gologan (Crișul 
Oradea), I. Mihăilcanu (Dinamo 
Craiova), G. Magyari (A.S.A. Tg. 
Mureș), tineri pe care și federația 
de specialitate va trebui să-i aju
te în continuare. Dar campionatul 
a avut și multe neajunsuri și asu
pra acestora mă voi opri, pe 
scurt. în primul rînd, a ieșit în 
evidență imposibilitatea cluburilor 
și asociațiilor sportive cu secții 
de box de a prezenta în întreceri 
echipe complete. De aci, impro
vizațiile, salturile sau coborîrile 
artificiale în greutate, observate la 
mul ți tineri. Lipsa de titulari la 
unele categorii de greutate a făcut 
ca în multe gale să se dispute 
doar 6—7 meciuri, foarte multe 
partide încheindu-se în primul mi
nut, datorită abandonurilor sau 
K. O.-urilor survenite. Goana după 
punctul pe care-1 primește și bo
xerul învins i-a determinat pe 
majoritatea antrenorilor să recurgă 
la aceste practici, fată motive te
meinice care-mi întăresc convin
gerea că în forma actuală, campio
natul de box pe echipe frînează 
dezvoltarea calitativă a sportului 
nostru cu mănuși. Campionatul 
trebuie, fără îndoială, menținut. 
Trebuie însă — după părerea mea 
— ca la întreceri să participe se
lecționate regionale, în care pol 
intra boxerii cluburilor din regiu
nea respectivă. Este cert că ast
fel de selecționate puternice ar ri
dica valoarea campionatului. Pro
pun, pe această calc, ca la între
ceri să participe 10 selecționate 
regionale (și nu mai multe, deoare
ce nu în toate regiunile boxul se 
practică pe scară largă) împărțite 
în două serii : A și B iar capii de 
serie să
lua boxeri 
din seria 
iruntările mai dificile, din turneul 
final. Aci 
întrecere
Steaua și Dinamo 
•selecționate 
vor da loc la dispute mult mai e- 
hilibrate ceea ce, în ultimă in

stanță, ar contribui la creșterea 
alitativă a întîlnirilor din campio
nat.

Vasi-
Popa (C.S.M.
I. Borchescu,

a/bă posibilitatea de a 
de la celelalte echipe 

respectivă pentru con-

ar urma să intre în 
și puternicele formalii 

care întîlnind
regionale redutabile

Pe patinoarul „23 August“, In timpul partidei de hochei dintre 
selecționatele de tineret ale României și Ungariei

Tinerii pugiliști Antonio Vasile și Murg Alexandru își dispută 
întîietatea

ION POPA
antrenorul lotului national 

de box

s ira

URMĂRI DIN PAQ. I
de

ale
se

EXPERIENJA

CIȘTIGATA

IN 1965-

GARANTIA

SUCCESELOR
ÎN 1966

zarea echipelor pe utilaje s-a ob
ținut o creștere cu 10—15 la su
tă a productivității și o evidentă 
îmbunătățire a calității reparații
lor.

„Majoritatea lucrătorilor din 
acest sector sînt tineri — ne spu
nea tovarășul Ion Bacinschi, se
cretarul comitetului U. T. C. pe 
mină. Numai anul acesta ne-au 
venit 25 de absolvenți ai Școlii 
profesionale miniere din Petro
șani. Noi i-am ajutat să se fami
liarizeze cu mina, cu activitatea 
ei, să se integreze în viața mi
nerilor. în adunările generale 
U.T.C., la întîlnirile cu minerii 
fruntași, prin diferite alte acțiuni 
educative am căutat să le trezim 
spiritul de răspundere pentru 
munca lor. explicîndu-le că de ra
piditatea și calitatea reparațiilor 
efectuate de ei la utilajele care 
servesc echipele de mineri de
pinde în mare măsură producția 
de cărbune a minei. Repunerea 
în funcțiune a utilajelor se face 
conform unui grafic de la care 
nu s-a abătut nici o echipă pînă 
acum".

Firește, acțiunile inițiate pen
tru ridicarea pregătirii profesio
nale nu au cuprins doar pe ti
nerii din sectorul opt O expe
riență valoroasă s-a acumulat în

activitatea de pregătire profesio
nală a tuturor categoriilor de 
mineri. Secretarul comitetului de 
partid, pe mină, tovarășul Ioan 
Barna, spunea că în această ac
țiune au fost antrenați ca lectori 
peste 20 de ingineri și tehnicieni. 
Unii predau la cursurile de cali
ficare pentru meseria de miner 
și ajutor miner, în care au fost 
cuprinși 60 de tineri, alții fiind 
lectori la cercurile de ridicarea 
calificării, organizate pe meserii 
și locuri de muncă. La aceste 
cercuri se predau după orele de 
program un ciclu de 12 lecții, 
axate pe cunoașterea metodelor 
de exploatare a straturilor de căr
bune, specifice de la un abataj 
la altul, a utilajelor din dotare și 
a normelor de tehnica securită
ții muncii. Organizațiile U.T.C. 
au primit sarcina să urmărească 
cuprinderea tuturor tinerilor în 
aceste cercuri și frecvența lor la 
cursuri. Dintre cei 569 de mi- 
neri-cursanți, majoritatea o cons
tituie tinerii.

Ceea ce caracterizează, învăță- 
mîntul profesional din exploata
rea noastră, spunea ing. Brîn- 
zan Ioan, este caracterul său 
practic. Aproape toate expunerile 
sînt însoțite de demonstrații prac
tice la locul de producție și ilus
trate cu exemple convingătoare 
din munca unor brigăzi frunta
șe. Expunerea „Două cîmpuri de 
cărbune pe aripă de abataj și 
schimb“ — o inițiativă valoroasă 
cu posibilități de aplicare în toa
te abatajele-cameră, a fost ar
gumentată cu rezultatele obținute 
de brigăzile lui Cristea Aurel, 
Snaider Francisc, David Ioan și 
alții. Ei înșiși au fost invitați să 
vorbească în fața cursanților des
pre organizarea muncii în abata
jele lor, în care s-au obți-ut ce
le mai mari randamente pe post. 
Maiștrii și prim-maiștrii din sec
toarele productive au ajutat fie
care brigadă în parte să-și orga
nizeze în așa fel munca, să fo-

losească judicios utilajele, pentru 
ca metodele respective să dea 
randamente maxime. în urma îm
brățișării lor de către majoritatea 
brigăzilor de mineri, randamentul 
pe post la mina Aninoasa a cres
cut în anul acesta cu 20 kg. de 
cărbune față de sarcina planifi
cată.

în 1966 se prevede introduce
rea în subteran a noi utilaje de 
mare productivitate ca haveze și 
mașini de încărcat. Ciclul de lec
ții cuprinde o serie de expuneri 
în legătură cu modul de funcțio
nare, mînuire și întreținere a a- 
cestora.

în desfășurarea întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție la toți indica
torii, sindicatul, cu sprijinul con
ducerii minei, în colaborare cu 
organizația U.T.C., a pus accen
tul cuvenit pe generalizarea ex
perienței pozitive a fruntașilor la 
toate brigăzile, la toți minerii, 
în cadrul exploatării am organi
zat numeroase schimburi de ex
periență și s-a urmărit modul 
în care sînt însușite metodele bu
ne. împreună cu comitetul sindi
catului, organizația U.T.C. a or
ganizat schimburi de experiență 
cu minerii de la Lonea și Lupeni 
la care pe lîngă fruntași au par
ticipat și un mare număr de ti
neri cu un stagiu scurt în pro
ducție. Tema întîlnirilor a fost 
cunoașterea mai temeinică a va
loroaselor inițiative „două fîșii de 
cărbune pe zi în abatajele fron
tale“ și „două cîmpuri de cărbu
ne pe aripă de abataj și schimb“ 
folosirea plasei metalice la podi- 
rea abatajelor, armarea cu stîlpi 
metalici etc.

Important este faptul că la A- 
ninoasa ridicarea calificării pro
fesionale a minerilor a devenit o 
preocupare permanentă a con
ducerii minei, un proces 
nuu, îmbrăcînd diferite 
organizatorice, specifice 
condițiile acestei mine,

fiecare meserie și categorie 
mineri în parte.

Realizările de pînă acum 
minerilor de la Aninoasa 
explică, așadar, prin experiența
bogată în organizarea producției 
și a întrecerii socialiste. Această 
experiență va fi o bună călăuză 
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor sporite ce vor reveni mi
nerilor în anii cincinalului. Com
binatul carbonifer va trebui să 
urmărească înzestrarea tehnică a 
minei cu utilajele prevăzute în 
plan, să ia toate măsurile pentru 
ca acestea să sosească la timp, 
și să fie de bună calitate. în a- 
tenția conducerii minei, a ingi
nerilor și tehnicienilor, va trebui 
să stea mai mult problema fo
losirii utilajelor și instalațiilor la 
capacitatea maximă, să suprave
gheze întreținerea corectă a mași
nilor și celorlalte mecanisme. Or
ganizației U.T.C. îi revine pe a- 
ceastă linie sarcina organizării di
feritelor acțiuni cu caracter edu
cativ pentru sporirea răspunderii 
tinerilor față de utilajele cu care 
lucrează, față de perfecționarea 
cunoștințelor profesionale, să mi
liteze pentru întărirea disciplinei 
tinerilor în producție, pentru ca 
aportul lor la îndeplinirea sar
cinilor de plan să crească și mai 
mult.

PROGRAM
PENTRU

CONTINUA
ÎNFLORIRE

A ȘTIINȚEI
ROMANEȘTI

conti- 
forme 

pentru 
pentru

Na-înființarea Consiliului 
țional al Cercetării Științifice 
— în bună măsură un minis
ter al științei — este impusă

nu numai de coordonatele 
construcției socialismului în 
țara noastră, dar în bună mă
sură și de raportarea la dez
voltarea impetuoasă a știin
țelor pe plan mondial. Rămî- 
nerea în urmă în acest sector 
înseamnă implicit dependen
ța de statele deținătoare ale 
puterii în știință, un import 
crescînd de brevete și inven
ții, de fapt o capitulare cu 
nimic justificată. Una din 
măsurile ce evită această si
tuație, o constituie conduce
rea coordonată pe plan națio
nal a cercetărilor științifice, 
care va asigura elaborarea u- 
nui plan unitar național, con
centrarea eforturilor spre do
meniile hotărîtoare, urmărirea 
și analiza îndeplinirii planu
rilor de cercetare, aplicarea și 
valorificarea rezultatelor ; co
ordonarea dezvoltării și folo
sirea bazei materiale a docu
mentării, a tipăriturilor ști
ințifice și realizarea planului 
de formare a cadrelor. Cu un 
cuvînt tot ce este esențial în 
organizarea și funcționarea 
științei moderne.

Este o datorie de o- 
noare pentru oamenii de ști
ință de toate vîrstele de a 
contribui cu pricepere, devo
tament și muncă stăruitoare 
la progresul unei științe 
ționale demne de tradiția 
loroasă existentă în unele 
menii și corespunzătoare 
crederii și sprijinului acordat 
de statul socialist.

Indicațiile legii despre struc
tura organelor de conducere 
ale Consiliului și criteriile lor 
de alegere vor asigura desi
gur eficacitatea acestui orga
nism care va primi cele mai 
largi și grele răspunderi în 
conducerea științei.

Niciodată în trecutul nostru 
instituțional n-a existat un 
organistn care să fie investit 
cu atît de cuprinzătoare pu
teri într-un domeniu de mare 
răspundere. Expunerea prezen
tată în Marea Adunare Națio
nală de către tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R. și nume
roasele discuții ce au urmat — 

. subliniază importanța acordată 
i acestui document. Urmărind
i dezbaterile am avut convinge

rea că particip la un eveni
ment decisiv în organizarea 
științei naționale. Au fost sta
bilite măsuri care vor asi- 

, gura dezvoltarea unei știin
țe capabile să rezolve sarcini
le ce-i revin în economia și 
industria națională, capabilă 
să ridice realizările noastre la 
nivelul realizărilor mondiale 
în știința epocii noastre.

ARGUMENTE
PENTRU MESERIILE

SATULUI

na
va- 
do
m

—Sînt însă și tineri care au pă
răsit satul fără să-și exprime do
rința de a învăța vreo meserie — 
au spus unii participanți la cu- 
vînt. De la oraș s-au întors din 
nou în sat Ei fac ce fac și din 
nou pleacă, din nou vin. Evident, 
cooperativa i-ar fi putut ajuta. 
Dar de unde era să-i ia cînd ei 
erau plecați ? Și ce fel de nădej
de să-și pună în ei cînd ne pă
răsesc tocmai atunci cînd avem 
mai mult de lucru ? Este intere
sant să știm și mai ales să știe ei 
ce au cîștigat sau, mai bine zis, 
ce au pierdut procedînd așa.

— Să calculăm cit au cîștigat 
au lu- 
sectoa- 
a pro- 
Popes-

ei la oraș și cit cei care 
crat permanent în diferite 
re ale unității noastre — 
pus inginerul Constantin

cu. Propunerea a fost primită cu 
interes. A fost luat ca exemplu 
din zootehnie Marin Neferu. El 
a realizat singur pînă acum 647 
zile-muncă. Pentru acestea i se 
cuvine un venit de peste 13 000 
de lei. Rezultate asemănătoare au 
dovedit și calculele făcute cu pri
vire la activitatea altor tineri ca 
Ion Sirlru cu 408 zile-muncă, Pe
tre Vță cu 352 și alții. Gheorghe 

. Gagiu din brigada de cîmp nr. 2 
are 500 de zile-muncă. Deci, toți 
aceștia, asemenea marii majorități 
a tinerilor țărani cooperatori din 
Rîureni,. au învățat o meserie u- 
tilă lor și cooperativei, își înde
plinesc cu răspundere îndatoriri
le, și pe aceste baze primesc o 
răsplată bună.

Calculele au demonstrat, tot
odată, că cei care au dat dovadă 
de nestatornicie au pierdut mult 
pe mai multe planuri. Din punct 
de vedere al remunerației bănești, 
lucrînd ca zilieri. deci ca munci
tori necalificați, au realizat veni
turi mult mai mici decît tovarășii 
lor care au participat perma
nent la muncă în cooperativa a- 
gricolă.

— Tinerii care au stat în sat — 
spunea inginerul — au învățat să 
lucreze mai bine. Dovadă, contri
buția lor la obținerea unor spo
ruri de producție la hectarul de 
grîu cu 668 de kg față de preve
deri, la porumb cu 300 kg, la 
fructe cu peste 2 000 kg. De ti
neri harnici — sublinia el — 
avem nevoie în continuare. Cinci 
vor trebui să fie calificați ca 
motopompiști pentru irigații. Alți 
8—10 pentru atelierele de fieră
rie, rotărie. Sectorul zootehnic se 
dezvoltă și va fi nevoie de îngri
jitori. Pentru toți, porțile pentru 
meseriile satului sînt larg deschi
se și cooperativa se va îngriji de 
calificarea celor ce doresc să le | 
învețe.

La sfîrșitul adunării, tinerilor E 
le-au fost ptezentate principalele | 
sarcini care stau acum în fața co- | 
operativei, explicîndu-li-se totoda- Sil 
tă cum pot ei contribui la reali- l! 
zarea lor. Pe baza propunerilor 8 
făcute s-a liotărît ca asemenea a- 3 
dunări interesante să se organiza- | 
ze cu regularitate.

rulează la Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Înfrățirea (orele 10 ; 12 i 
14 ; 16; 18; 20 — in com
pletare Pionieria nr. 6 / 
1965), Floreasca (orele 9; 
11 ; 13 ; 15 ; 18; 20,15,
in completare Plante acva-

Cadru din filmul „In compania 
lui Max Linder“

ALERG DUPĂ O STEA 
rulează la Union (orele 10—* 
13,45; 16; 18,3C; 21).

LA CARNAVAL — CROITO- 
RAȘUL CEL VITEAZ — CO- 
COȘELUL DE HÎRTIE — 
DOUĂ CREIOANE — IEDUL 
BUNICUȚU — dimineața — 
CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUÎ — după-amiază

Doina (orele 
16; 18,15;

MÎNTULUK
rulează
11,30;
20.30) .

EXPRESUL
CHEN — în . ______
pescari adunate —

rulează la Flacăra (orele 
10—14; 16; 18; 20 în com
pletare — Tot mai sus).

JOE LIMONADA — cinema
scop — in completare Surori
le Press —

rulează la Dacia (orele 9,30
— 14 în continuare 16,15; 
18,30; 20,45).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
în completare Păpușarii — 

rulează la Buzești (orele o
20.30) , 1
16; 18,15; 
pletare — 
duna te), 
10,15; 17;

DINCOLO DE 
în completare 
cutului —

rulează la Cultural (orele 
10,30; 15,45; 18; 20,15), Co- 
troceni — în completare — 
Orașe vechi bulgărești — 
(orele 15; 17; 19; 21).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD
— în completare Soclul —

rulează la Crîngași (orele 
10; 16; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii)
— în completare Soclul —

rulează la Cosmos (orele 
16; 19,30 — în completare
- Vezi rîndunelele'se duc).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Bucegi (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Lira (orele 10; 15; 17; 19; 
21).

FERNAND COWBOY 
rulează la Unirea (orele 11; 
16; 18,15; 20.30).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI 
mai

la 
15,45;

PARIS - MÜN- 
completare De la

ie

------
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15» 
°nOA', Popular (orele 10»
1C 20,30 — în- com-

De la Pescari a- 
Ferentari (orele 
19; 21). ‘
BARIERĂ — 
Mărturiile tre-

— în completare — Cei 
puternici din Europa — 

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

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER — în completare — 
întîlnire cu frumosul — 

rulează la Miorița, (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Pacea (orele 16; 18; 
20).

CĂPITANUL DIN TENKES
— ambele serii

rulează la Munca (orele 
15.30; 18; 20,30).

BOCCELUȚA — în completa
re Poveste despre ceasuri — 
Diavolii —

rulează 
15; 17;

JURNALUL
rulează . ____
15,30; 18; 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — în completare — Anul 
nașterii 1805 —

rulează la Colentina (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la Rahova (orele 
10; 15; 17; 19; 21).

ȘOARECELE DIN AMERIC/1
— cinemz.scop

rulează la Progresul (Orele 
15,30 ; 18; 20,15).

CREDEȚI-MĂ OAMENI/ 
rulează la Ciulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

PISICA DE MARE 
rulează la Volga (orele 10; 
12; 15; lr; 19; 21),

la Moșilor (orele 
19; 21).

ANEI FRANK 
la Viitorul (orele
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• „Oameni ai
temperaturilor
inalte tratați « ■ ■

Xu

Articolul „Oameni ai tempe
raturilor înalte tratați... cu ră
ceală“, apărut în numărul 5 146, 
semnalează lipsurile existente în 
administrarea căminelor munci
torești ale Combinatului side
rurgic Hunedoara. In răspunsul 
primit din partea combinatului 
ni se spune :

„Vă informăm că în urma ana
lizării activității noastre de către 
comitetul de partid pe combinat 
a fost întocmit un plan de acțiu
ne pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate în articol.

Ca primă măsură luată de ad
ministrație a. fost înființarea unui 
post cu trei schimburi de mane- 
vranți pentru alimentarea celor 
4 blocuri cu apă.

Funcționarea lifturilor a rămas 
pe mai departe în sarcina 
I.G.O.H.-ului, iar administrația 
Combinatului acoperă toate 
cheltuielile de reparații. Pe baza 
indicațiilor date de organele de 
control al lifturilor, I G.O.H.-ul 
va da în funcționare 4 lifturi 
din cele 8 defecte în cel mai 
scurt timp.

In ceea ce privește reînființa
rea unui club, am informat co
mitetul sindicatului că îi putem 
pune la dispoziție spațiile nece-

PUST4
mliutiei

MIȘCA PETRU — U.C.M.M.A., 
Bocșa.

Conform legilor în vigoare, 
sudorii electrici 
beneficiază de 
suplimentar de

și autogeni 
un

_________ odihnă 
9 zile în cazul cînd lucrează în 
interiorul camerelor (ateliere de 
sudură special amenajate, boxe 
de sudură, dublu fund la nave), 
cazanelor, coloanelor, tuburilor și 
rezervoarelor și de un concediu 
suplimentar de 6 zile pentru lu
crările de sudură executate în 
alte condiții și locuri de muncă.

Pentru o corectă încadrare a lu
crătorilor sudori, un delegat 
al Direcției organizării muncii 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini s-a deplasat 
la Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa, un
de împreună cu conducerea uzi
nei au stabilit construcțiile meta
lice la care se execută suduri in
terioare în condiții grele și vătă
mătoare sănătății care justifică a- 
cordarea concediului suplimentar 
de 9 zile. Aceste construcții sînt : 
chesoanele, stîlpii închiși, bunke- 
rele și grinzile închise pe trei 
părți care nu se pot suda decît 
cu capacul în Sus.

concediu
de

MANOLACHE SANDA — 
comuna Traian, raionul Slobo
zia.

Școala fie stenodactilografie are 
sediul în b-dul Lacul Tei nr. 63, 
raionul 1 Mai. La examenul de 
admitere se pot prezenta absol
venți ai școlilor medii cu sau 
fără diplomă de maturitate.

Durata cursurilor este de 1 an 
pentru cei care studiază limba ro- 
mînă, iar pentru limbi străine 
2 ani, cu următoarele secții: fran
ceză, germană, engleză, rusă.

Examenul de admitere constă 
din următoarele probe : limba ro
mână — scris și oral, istoria Ro
mâniei — oral, iar pentru secții
le cu limbi străine aceleași o- 
biecte, în plus limba străină 
respectivă. Se primesc candidați 
din toată țara, iar elevii meri
tuoși primesc burse de 300 lei 
lunar.

■X

fusese dobîndit

gonind pe un cal alb, 
avea și Însușirea de a

Calul

în sera cooperativei agricole 
de producție Se'garcea-V ale 
din regiunea București. In 
curind, de aici vor pleca 
spre piața orașului Tr. Mă
gurele sute de kg de roșii 

extratimpurii

Foto: AGERPRES 

sare pentru a putea fi utilizate 
in acest scop.

Totodată pe baza unei acțiuni 
comune cu comitetul U.T.C. s-a 
revizuit activitatea responsabili
lor de apartamente, iar cei neco
respunzători au fost schimbați.

Noi mulțumim pentru ajutorul 
primit prin acest articol“.

In ziarul din 23 octombrie 
1965 semnalam într-o rubrică 
de „însemnări“ faptul că Direc
ția regională C.F.R. Timișoara 
permite folosirea pe itinerarul 
destul de lung Arad-Orșova a 
unui vagon de clasa I cu ferestre 
defecte, neîngrijit etc.

In răspunsul trimis ziarului, 
Direcția regională C.F.R. Timi
șoara ne scrie :

„Intr-adevăr vagonul respec
tiv a circulat cu 2 geamuri care 
nu se închideau din cauza me
canismelor sistem foarfecă, de
fecte care nu puteau fi reparate 
cu mijloacele reviziei de va
goane Caransebeș.

In prezent vagonul a fost re
tras din circulație și îndrumat 
la Atelierele de reparat material 
rulant București-Grivița, întru- 
cît revizia periodică a expirat, 
astfel că în această situație se 
vor remedia toate defectele a- 
vute".

• „Șotii“ sau acte
de indisciplină ?

Sub acest titlu a apărut la 
rubrica „Anii de ucenicie“ nr. 9 
din 19 noiembrie un articol care 
releva unele aspecte negative în 
conduita elevilor de la Liceul

D de
Ed-

upă Romeo și Ju- 
lieta de Shakes- 
peare, a doua pre-, 
mieră a stagiunii 
la Teatrul de 
stat din Ploiești 
este piesa în două 
părți 104 zile 
dragoste de

ward Radzinski, în regia lui 
Emil Mândrie.

Dispunînd de nerv drama
tic, paginile de dragoste și 
despre dragoste tind spre 
conturarea mentalității unei 
generații aflate, ca limită de 
vîrstă, între 20 și 30 de ani. 
La o cafenea a tineretului fac 
repede cunoștință un cercetă
tor științific, Evdokimov, și 
stewardessa Natașa. Protago
niștilor li se alătură într-o ra
diografie a relațiilor, colegi, 
tineri ca și ei, care, pînă în
tr-un final, Mușc și dureros, 
se autocaracterizează prin- 
tr-un fel de discret striptiss 
al sentimentelor. Apar, rînd 
pe rînd, un Vladik, pentru 
care lumea înseamnă numai 
și numai problemele fizicii 
nucleare ; un Felix, care se 
smulge din alunecarea spre o 
viață fără asperități dar și 
fără înțeles ; un pilot secund, 
Karțev, resemnat cu demni
tate într-o iubire neîmpărtă- 
șiță ; Semionov, un șef de 
serviciu mai vîrstnic și care 
a intuit exact ceea ce se as
cunde dincolo de gesticulația 
tinerilor săi colaboratori : pu
terea de a se dărui total pro
fesiunii alese, de a trăi ple
nar în contemporaneitate.

Exceptînd pe Natașa, auto
rul este mai puțin generos 
cu personajele feminine. Ca
lea Ostrețova, colega tineri
lor oameni de știință, și Ira, 
stewardessă, ca și Natașa,. 
nu-și pot ascunde un ego
ism, ce-i drept, mai mult de
suet decît rapace. Ziarista 
Vladîkina este o ușoară cari
catură a superficialității. A- 
pariția ei în piesă slujind

Călătorul care străbate Câm
pia Română și mai ales dealu
rile subcarpatice de la poalele 
Făgărașilor rămine uimit cit de 
des ii este dat să audă rostin- 
du-se, în drumul său, numele 
lui Negru Vodă. Orașe, sale, 
ruine de cetăți, biserici, mînăs- 
tiri, ape și stinci amintesc de 
legendarele fapte ale aceluia 
pe care tradiția populară ii in
dică drept întemeietor al Țării 
Românești.

In copilărie Negru Vodă avu
sese un vis. Se făcea că toate 
piraiele și rîurile de la miază-zi 
de Carpați se adunau într-o 
singură apă. pe care el o sor
bea Însetat. Un bătrîn îi til- 
cuise visul în sensul că lui ii 
va fi dat să întemeieze pe a- 
ce'.e meleaguri o țară mare și 
liberă.

Ajungînd la virsta bărbăției, 
Negru s-a dovedit un ostaș în
drăzneț. Pentru meritele sale a 
fost ales voievod al Țării Făgă
rașului.

Tocmai atunci poporul de din
colo de munți suferea din pri
cina năvălirilor și jaiurilor tă- 
tărăști. Din proprie inițiativă 
sau, în unele narațiuni, solicitat 
de românii din Cîmpulung, Ne
gru se decide să plece la 
luptă.

Și, iată-i pe Negru Vodă și-a 
lui ceată, toți voinici cu frun
tea lată, și cu plete lungi pe 
spete, și cu piepturi oțelite, și 
cu ghioage ghintuite, 

nr. 4 din Bacău în timpul ore
lor de clasă. Articolul a consti
tuit un sprijin deosebit pentru 
organizația U.T.C. din școalș.

In răspunsul primit ni se scrie 
că s-a organizat o consfătuire cu 
profesorii diriginți ai tuturor 
claselor în care a fost prelucrat 
materialul apărut în ziar, s-au 
analizat aspectele semnalate și 
altele privind comportarea elevi
lor, rezultatele la învățătură ob
ținute pînă la 1 decembrie.

Conducerea școlii a luat, de 
asemenea, măsura ca la unele 
clase diriginții să organizeze dis
cuții cu părinții elevilor.

Organizația U.T.C., cu spriji
nul conducerii școlii, a organizat 
o adunare generală cu elevii cla
sei a X-a I în care s-au analizat 
abaterile semnalate de ziar.

S-au luat de asemenea măsuri 
pentru mobilizarea elevilor tu
turor claselor la activitățile cul- 
tural-artistice. Concursul de te
nis de masă cu faze pe clase și 
școală începînd de la 1 decem
brie, concursul „Debuturi“ cu 
probe de muzică populară și 
ușoară, spectacolul pentru pă
rinți și întîlnirea elevilor ou unul 
din secretarii Comitetului regio
nal F.C.R., constituie cîteva din 
acțiunile cultural-educative 
interesante.

S-au dat indicații diriginților 
să ajute mai mult birourile 
U.T.C. pe clase la întocmirea 
planurilor de muncă, la dezba
terea temelor în adunările pe 
clase, iar organizația U.T.C. a 
profesorilor a stabilit ca mem
brii săi să sprijine concret acti
vitatea organizațiilor U.T.C. pe 
clase.

104 zile
de dragoste

doar pentru a sublinia fișa 
personală a lui Evdokimov la 
rubrica la care se înscrie, de 
fapt, întregul său rol : „Ce 
părere aveți despre dumnea
voastră și despre lumeNa
tașa și Evdokimov polemi
zează direct cu amatorii de 
date imediate. Asupra lor 
s-ar putea trage concluzii de
rutante : ea a înnoptat foar
te repede la.un om (care pre
sară între cererile de sărut, 
cuvinte grave despre oameni 
și viață). Piesa pledează pen
tru încredere și profunzime 
sub mottoul: viața nu tre
buie trăită oricum.

Tentația și deseori realiza
rea unui lirism robust nu 
pot ascunde în piesa lui 
E. Radzinski un „deja vu“, si- 
tuîndu-se undeva, aproape 

CARNET
TEATRAL

interiorizați, față de 
date, ei trebuie să se 
și o fac, în același 

etic.
Mândrie, punînd în 

de scenariu 
cu tablouri multe, 

cu intuiția 
unui diurn 

de semnificație.

de eroii romanului „Colegii“ 
de Axionov și, mai ales, de 
memorabilele „9 zile dintr-un 
an“ din filmul lui Romm. O 
replică amintește de fapt de 
acest film și chiar dacă eroii 
de față par, cînd mai pu
țin, cînd mai mult,, exteriori
zați sau 
aceleași 
înscrie, 
univers

Emil 
scenă un astfel 
dramatic, 
îl rezolvă corect, 
clară a reliefării 
plin de semnificație. Bine 
servită de ilustrația muzicală 
(Teodor Mitache) și cît tre
buia de scenografie (Florica 
Mălureanu), regia lasă totuși 
loc unor discordanțe. Dacă

r

DIN

legendele 
sitradițiile 
poporului 

nostru

Mun(ii scoborind,
Spre cîmp tăbărind.
Narațiunile îl arată pe Negru 

Vodă 
care 
zbura, 
din herghelia unui crai învins 
într-o luptă.

Deasupra lor, simbolic, plu
tea prin văzduh un vultur 
Vulturul îl va priveghea pe 
Negru Vodă și în alte bătălii 
sfirșite victorios.

Trecerea erpului peste munți 
va face ca, mai tîrziu, Țării 
Românești să i se spună și 
Muntenia. Iar pe steagurile și 
în pecetea țării va apare ima
ginea vulturului care l-a însoțit

sînt

(Agerpres)

au în- 
lucrările 
Comisiei

Ni
ai

Plecarea ambasadorului 
U.R.S.S.

INFORMĂ

în

De la Ministerul

Cu puțina fantezie, o
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luni 
film 
rea- 
du-

învățământului

Sesiunea științifică a muzeelorcursie" într-un peisaj

iarnă la... Romarta copiilor. I
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un 
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a- 
o- 

în-care
care s-au

regiei i 
eronat în 

ziarista

nu-i reproșăm îndepărtarea a 
două personaje secundare 
(Galperin și Lilka) nu-i pu
tem trece cu vederea inutili
tatea unui început introdus 
ad-hoc pentru a motiva 
artificiu pe tema „așa 
fost...“, mai ales că prin 
ceasta se omite din textul 
riginal un, moment 1 
tregea atmosfera în 
cunoscut eroii.

De asemenea, tot 
se datorește modul 
care este prezentată 
Vladîkina (interpretă Eugenia 
Balaure). Ea apare ca o bui
măcită corespondentă a unei 
gazete, lucru care-i cu to
tul altceva decît superficia
litatea în care o înscrisese tex
tul piesei. Echipa de tineri in- 
terpreți se simte bine în ro
lurile distribuite, cu ușoare 
pendulări între nonșalanță și 
rigiditate. Anda Caropol (Na- 
tașa) și Nicolae Dinică (Ev- 
dokimov) conving deși o infu- 

' zie de mai mult firesc era ne
cesară. Detașare netă dintr-o 
distribuție omogenă fac : 
George Stilu (Felix) și Ale
xandru Pândele (un tmăr de 
pe stradă). Ultimul este un 
foarte bun actor care aștepta 
demult un rol pe care să-l 
valorifice, fiind, din păcate, 
folosit prea puțin și aproape 
numai în apariții episodice.

La polul celălalt, Vivi Po- 
pe.scu (Ira) e în contratimp 
cu rolul, anulînd prin melo
dramatic, în finalul piesei, un 
moment cheie care ar fi cîști- 
gat tocmai prin' sobrietate. 
Victor Bucures'cu încarcă un 
rol neutru (paznicul) cu o 
sfătoșenie de loc necesară, iar 
Mișu Balaban, într-un pito
resc rol de „cetățean vesel“, 
gafează prin tente sforăitoa
re, pe care le împrumută unor 
replici și, în special, uneia de 
final, care s-ar fi putut și ea 
valorifica mai bine doar prin 
firesc.

TUDOR STĂNESCU 

NEGRU VOD
LUI CEATĂ

pe voievod în călătoria lui 
peste munți.

Primul popas se face la Dra- 
goslavele. Cetele de țărani de 
pe văile Dîmboviței, Bratiei, 
rîului Tîrgului, riului Doamnei, 
Argeșului, Topologului și de pe 
Olt se adună in jurul viteazu
lui, infrățindu-se cu voinicii 
de peste munți și jurind cu 
toții să-i învingă pe dușmani 
sau să moară.

Era în ziua de Sfîntul Uie, zi 
de bilei la Cîmpulung. Tătarii 
petreceau fără grijă. Cînd, ca o 
furtună, se ivesc cetele lui Ne
gru Vodă. Tătarii sînt zdrobiți. 
Cîți scapă cu zile fug cu groa
za morții în spate.

Țara este eliberată. Negru 
Vodă iși așează la Cîmpulung

Scaunul domnesc,
Scaun Muntenesc.
Totuși luptele continuă. Tă

tarii se mai întorc în cîteva

Prezentarea și dezbaterea re
zultatelor cercetărilor in dome
niile istoriei, științelor naturii, 
etnografiei și muzeografiei, e- 
fectuate în ultimul timp, consti
tuie obiectul celei de-a Il-a se
siuni științifice a muzeelor, care 
s-a deschis luni în sala de mar
mură a Casei Scîntcii.

în ședința de deschidere, par
ticipanții — academicieni, pro
fesori universitari, directori, de 
muzee, muzeografi și cercetători 
Științifici din întreaga țară — 
au fost salutați de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

în cursul dimineții, în ședința 
plenară, au prezenat comunicări: 
acad. C. Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj — despre istoria provinciei 
Dacia ; prof. dr. Mihai Băcescu,

★

La Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a avut loc luni 
ședința de constituire a Consi
liului muzeelor.

Biroul noului consiliu este al
cătuit din : prof. dr'. ' Minai 
BăcescU, președinte ; Liviu Ște
fănescu, vicepreședinte; acad. 
D. Panaitescu-Perpessicius, prof. 
arh. Grigore Ionescu, prof. dr.

Studenți din anul IV al Facultății de electronică și telecomunicații din cadrul Institutului 
politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București examinează modul de funcționare a am

plificatoarelor de electronică poto : AGERPRES

de Alexandru Mîtru

rînduri, dornici de răzbunare.
Odaia, Negru Vodă, surprins 

de ei, este nevoit să fugă. Ca
lul său alb îl poartă ca vîntul; 
iar potcoavele de argint ale 
calului sini puse dinadins în
toarse, ca să-i încurce pe tă
tari. La Cetățuia, pe Dîmbovița, 
între Bădeni și Cetățeni, calul 
său sare pe o stîncă, lăsînd 
niște ■ urme care se numesc 
pină astăzi: „Săritoarea Iul 
Vodă". Domnitorul găsește a- 
colo o grotă, unde se ascunde 
și scapă de primejdie.

în locul acesta va ridica, în 
semn de mulțumire, o bisericu
ță, ca in atîtea alte locuri le
gate de luptele lui, și va clădi, 
zice legenda, un palat, ale că
rui ziduri se întindeau de-o

Luni seara a părăsit defi
nitiv țara noastră I. K. Jega- 
lin, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Socia
listă România.

La plecare, în Gara de 
Nord, I. K .Jegalin a fost sa
lutat de Dionisie Ionescu, am
basador, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost de față mem
brii Ambasadei U.R.S.S., șefii 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați în Republica Socia
listă România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
La 27 decembrie 

ceput în Capitală 
primei reuniuni a

Premiera filmului 
românesc 

Camera albă"
Cinematograful „Republica“ 

din Capitală a găzduit 
seara premiera noului 
românesc „Camera albă“, 
lizat de Virgil Calotescu, 
pă un scenariu al scriitorului 
Ion Băieșu.

„Camera albă“ are o distri
buție în care predomină tine
rii interpreți. Cuplul central 
este întruchipat pe ecran de 
către Ion Besoiu și Luminița 
Iacobescu, alături de care mai 
apar Silviu Stănculescu, Con
stantin Rauțchi, Amza Pellea, 
Dumitru Rucăreanu, Ștefan 
Mihăilescu-Brăila, Flavia_Bu- 
ref, George Aurelian, 
Lapteș, Geo Barton și 
Imaginea filmul”’. este 
nată de Ion Anton, iar 
ca de George Grigoriu.

(Agerpres)

Consiliului muzee-

conteni po-

muzeelor

președintele
lor — despre tendințele actuale 
în muzeografia 
rană , prof. Mircea Popescu, 
președintele Comisiei
de. artă ■— despre unele proble
me ale pregătirii cadrelor de 
muzeu ; Liviu Ștefănescu, vice
președinte al Consiliului muzee
lor — despre muzee și monu
mente ; Alexandru Sendel, di
rectorul I. S. „Decorativa“' — 
despre problemele de organizare 
a expoziției de bază a muzeului.

în continuare, sesiunea, care 
durează trei zile, își desfășoară 
lucrările în cadrul secțiilor de 
istorie, etnografie, științe natu
rale, muzee memoriale, muzeo
grafie. Vor fi susținute aproxi
mativ 350 de comunicări știin
țifice de specialitate.

★

Mihai Popp, prof. dr. Ion Tar- 
navschi, dr. Ștefan Ștefănescu și 
Ion Ardeleanu — membrii ; Vasi- 
le Iacob, secretar.

In cele patru secții de specia
litate ale Consiliului muzeelor 
de istorie, etnografic, științele 
naturii și muzee memoriale — 
sînt cuprinși 70 de membri.

(Agerpres)

parte și de alta a Dîmboviței, 
avind niște porți mari și un ză
gaz, cu ajutorul căruia putea 
opri cursul țiului.

Atrăgîndu-I în împrejurări 
grele, pe dușman, in acest 10c, 
Negru Vodă desfăcea zăgazul. 
Apele se revărsau și vrăjmașii 
se Înecau.

Dar de cele mai multe ori 
Negru Vodă ii învinge pe duș
mani numai prin curajul său și 
al oștenilor săi. Pe cei viteji ii 
răsplătește dăruindu-le moșii: 
cîmpii și livezi. Astfel s-au al
cătuit o mulțime de sate, pur- 
tind numele unor oșteni de-ai 
lui Negru Vodă, ca de la Bote- 
Boteni, pe Argeșel; de la Vlad- 
Vlădești. pe rîul Doamnei; ori 
de la Corbu-Corbeni, pe Ar
geș.

La baza legendei stau eveni
mentele reale ale întemeierii 
Țării Românești, ca stat feudal 

pentru istoria ideilor în Eu
ropa de sud-est din cadrul 
Asociației' internaționale de 
studii sud-est europene. Reu
niunea are ca scop stabilirea 
programului de studii și de 
colaborare științifică a comi
siei pe anii 1965—1966.

La reuniune participă oa
meni de știință din Albania, 
Bulgaria, Franța, Grecia, Ita
lia, Iugoslavia, R. D. Germa
nă, România, Ungaria.

Lucrările reuniunii
conduse de președintele Co
misiei pentru istoria ideilor, 
prof. Mihai Berza, care con
duce și delegația română.
Ședința secției de horti- 
viticultură a Consiliului 
Superior al Agriculturii

Luni a început în Capitală șe
dința de lucru a secției de hor-

Concursul de admitere pentru a- 
nul universitar 1965/1966 in în- 
vățămlntul superior fără frec
vență care va avea Ioc intre 
'28 ianuarie și 5 iebrtrarie 1966 
se organizează la următoarele 
institute de invățămint superior:

Universitatea București : 
Facultatea de matematică- 
mecanică ; Facultatea de 

i drept ; Facultatea de filozofie, 
secția filozofie ; Facultatea de 
istorie ; Facultatea de limba și 
literatura română. Universi
tatea „Babeș-Bolyai“ Cluj : 
Facultatea de matematică-me- 
canică ; Facultatea de drept : 
Facultatea de științe economi
ce, secțiile : economia indus
triei. economia agriculturii, 
finan1 : și credit, evidență 
contabilă ; Facultatea de isto- 
rie-filozofie, secțiile : istoria 
României, filozofie, defectolo- 
gie ; Facultatea de filologie, 
secția limba și literatura ro
mână. Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași : Facultatea de ma- 
tematică-mecanică ; Faculta
tea de drept ; Facultatea de 
filologie, secția limba și lite
ratura română ; Facultatea de 
istorie-filozofie, secțiile : isto
ria României, filozofie ; Facul
tatea de științe economice, sec
țiile r economia industriei, e- 
conomia agriculturii, finanțe 
și credit, evidență contabilă. 
Universitatea din Timișoara : 
Facultatea dd matematică-me- 
canică ; Facultatea de filologie, 
secția limba și literatura ro
mână. Institutul de cultură fi
zică București, secțiile : peda
gogică și sportivă. Institutul 
pedagogic de 3 ani Bacău : 
Facultatea de filologie ; Facul
tatea de istorie-geografie. In
stitutul pedagogic de 3 ani 
Baia Mare : Facultatea de 
matematică ; Facultatea de fi
lologie ; Facultatea de științe 
naturale. Institutul pedagogic 
de 3 ani Brașov : Facultatea 
de matematică ; Facultatea de 
științe naturale. Institutul pe-

de sine stătător. Numai că a- 
cest important act istoric nu 
s-a realizat așa cum și-au În
chipuit cintăreții și naratorii 
populari, ci prin gruparea for
țelor . sociale interne din Mun
tenia și Oltenia, eliberate din 
starea de vasalitate față de co
roana ungară de. Basarab 1. 
Statul este un produs al socie
tății ajunse la o anumită treap
tă de dezvoltare. Nu poate fi 
nicidecum o putere ■ impusă so
cietății din afară.

Deși mare feudal, dornic și 
el să țină în supunere și ex
ploatare masele, Basarab I. fiul 
lui Tihomir — singurul cu care 
poate fi identificat istoricește 
eroul legendei — a răspuns în 
bună măsură aspirațiilor epo
cii. S-a luptat cu tătarii, ale 
căror năvăliri frinau mersul 
înainte al societății pe teritoriul 
dintre Carpați și Dunăre, bi- 
ruindu-i și alungindu-i. Și l'a 
înfrint pe trufașul rege Carol 
Robert, la Posada, desăvirșind 
întemeierea statului feudal..

Se Înțelege 
te au stirnit 
sunet și au 
populară. Pe 
lui au fost
Poate unul din acestea l-a in
spirat pe Coșbuc, cînd in „Din 
țara Basarabilor" scria cuvinte 
ca acestea :

„Fericită ești tu Oltenie, țară 
a Basarabilor, Intre toate țările 
locuite de români. în pămîntu! 

că asemenea fap- 
un puternic ră- 
aprins fantezia 
seama voievodu- 
izvodite cintece.

tiviticultură a Consiliului Superior 
al Agriculturii. Participă specia
liști de la consiliile agricole re
gionale, S.M.T. și G.Â.S. și alți 
oameni de știință, reprezen
tanți ai unor ministere și insti
tuții centrale.

Sînt dezbătute probleme ac
tuale ale protecției plantelor și 
măsurile necesare îmbunătățirii 
activității în acest domeniu.

Participanții vor dezbate și 
adopta un plan de măsuri pri
vind îmbunătățirea activității în 
sectorul protecției plantelor 
anul 1966.

Ședința a fost condusă de 
colae Ștefan, vicepreședinte 
Consiliului Superior al Agricul
turii.

dagogic de 3 ani București : 
Facultatea de științe naturale; 
Facultatea de istorie-geografie; 
Facultatea de educație fizică. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Cluj : Facultatea de științe 
naturale ; Facultatea de edu
cație fizică. Institutul pedago
gic de 3 ani Constanța : Fa
cultatea de filologie, secția 
limba și literatura română ; 
Facultatea de științe naturale. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Craiova : Facultatea de filolo
gie ; Facultatea de istorie- 
geografie. Institutul pedagogic 
de 3 ani Galați : Facultatea 
de filologie ; Facultatea de 
matematică. Institutul peda
gogic de 3 ani Iași : Faculta
tea de științe naturale ; Facul
tatea de educație fizică. Insti
tutul pedagogic de 3 ani Ora
dea : Facultatea de istorie- 
geografie. Institutul pedagogic 
de 3 ani Timișoara; Faculta
tea de științe naturale; Facul
tatea de istorie-geografie; Fa
cultatea de educație fizică. In
stitutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș : Facultatea de filologie, 
secția limba și literatura ro
mână — limba și literatura 
maghiară ; Facultatea de ma
tematică. Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin“ Bucu
rești : Facultatea de econo
mie generală, secțiile : econo
mia industriei, economia agri
culturii, statistică ; Facultatea 
de finanțe, credit și evidență 
contabilă, secțiile : finanțe și 
credit, evidența contabilă ; 
Facultatea de comerț, secția 
economia comerțului socialist.

Pentru orice alte informații 
candidata se vor adresa la se
cretariatele facultăților la care 

ține concursul de admitere.se

(Agerpres)

Inovații»

premiate
La Ministerul Economiei Fo

restiere a avut loc luni dimi
neață o ședință cu prilejul că
reia s-au înmînat premiile pen
tru cele mai bune inovații rea
lizate în cadrul concursului pe 
anul 1965.

Au fost premiate 160 de ino
vații realizate de 281 inovatori 
cu suma totală de 206 500 lei. 
în afara premiilor individuale, 
conducerea ministerului a pre
miat 15 întreprinderi pentru ac
tivitate deosebită desfășurată în 
dezvoltarea și stimularea mișcă
rii de inovații.

în cuvîntul său, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, 
a subliniat contribuția adusă de 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii inovatori din această ra
mură la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor , de plan, la îm
bunătățirea calității unor pro
duse. El a arătat că în viitor 
atenția principală a inovatorilor 
trebuie să se axeze pe soluțio
narea unor probleme privind 
introducerea pe scară largă a 
tehnicii noi în producție, care 
să ducă la continua ridicare a 
calității produselor, la reduce
rea prețurilor de cost și la îm
bunătățirea condițiilor de 
pruncă.

vulturii, 
norocul

legenda

tău a căzut din stejarul tău cea 
mai sănătoasă ghindă și din a- 
ceasta a ieșit stejarul Basarabi
lor, care și-a întins ramurile 
peste întreaga Țară Româneas
că. Dintre cîți duci și voievozi 
români s-au zvîrcolit de-a lun
gul vremurilor și în mijlocul 
popoarelor năvălitoare să în
temeieze o domnie statornică și 
să caute cuib adăpostit, din 
care să se împrăștie 
nici unul n-a avut 
vostru, Basarabilor"

Așa. s-a născut întii 
lui Negru Vodă și apoi, pe baza 
unor deducții greșite, teoria 
cronicărească din secolul al 
XVIl-lea cu privire la „descă
lecatul" lui Radu Negru, in 
Cîmpdlung.

„Aici (la Cîmpulung — n.n.j, 
scrie și Alexandru Vlahută in 
«România pitorească:) s-a așe
zat cea dinții capitală a Româ
niei — cuibul de scurtă odihnă 
al legendarului vultur menit să 
despice alitea vijelii cu zboru-i 
îndrăzneț... Și ce de viteji și-au 
pus zilele lor punte biruinții, 
pină să răsară și pentru noi 
mult așteptata zi de mintuire 
și de liniște ! N-a fost pe lume 
un neam mai încercat ca al 
nostru. N-a fost popor care 
să-și fi plătit mai scump drep
tul de a trăi în țara și-n legea 
iui, popor pe care să-l fi îm
pins la jertfe mai mari adinei 
dragoste de moșie și dorul de 
neatîrnare".



"» o
încheierea sesiunii Comisiei 

mixte romàno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier

la Bel-Luni s-a încheiat 
grad cea de-a 4-a sesiune or
dinară a Comisiei mixte ro
màno-iugoslave pentru Porți
le de Fier. Delegația română 
a fost condusă de Octavian 
Groza, adjunct al ministrului

Atena : Decernarea 
premiilor de stat
La Atena s-au decernat pre

miile de stat pentru literatură. 
Premiul I pentru poezie a fost 
acordat poetului Nicos Papas 
pentru volumul său „Trandafirul 
eroic“.

Premiul pentru cel mai bun 
roman a fost acordat scriitoru
lui Ghiorghos Theotokas pentru 
romanul „Bolnavi și drumeți", 
iar premiul I pentru nuvele a 
fost decernat scriitoarei 
Perikles Ralis 
„De la unul la

Maria 
pentru volumul 
altul“.

energiei electrice, iar delega
ția iugoslavă de Hasan Șiliak, 
adjunct al secretarului fede
ral pentru industrie și comerț.

In cadrul sesiunii au fost 
examinate mai multe proble
me în legătură cu construirea 
în comun a obiectivului prin
cipal al sistemului Porțile de 
Fier. Comisia mixtă a cons
tatat că planul de lucrări pe 
1964—1965 a fost îndeplinit și 
a aprobat planurile de lucrări 
prezentate de beneficiari pen
tru anul 1966. La sesiune, co
misia mixtă a examinat și 
unele probleme organizatorice 
importante pentru desfășura
rea cu succes a colaborării 
reciproce în construirea 
ternului hidroenergetic și 
navigație ae la Porțile 
Fier.

Lucrările sesiunii Comisiei 
mixte s-au desfășurat în spiri
tul prieteniei și înțelegerii 
reciproce.

Conferința „celor trei continente

pro-

la

Reluarea

mor anual de foameîn Vietnam

Probleme nevralgice

în America Latină

Sis- 
de 
de

In apropierea orașului Pazard- 
jik, în sudul R. P. Bulgaria, a 
avut loc festivitatea dării în ex
ploatare a unui combinat de sere 
pentru cultivarea legumelor. La

luptă 
stră-

o dovedeș- 
Jackson se 
mii de kilo- 

de Vietnam.

chipați 
grele, 
măști

luptelor

devi-
îndeletnicire

RIO DE JANEIRO 27 — Co
respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite: La Havana, capitala 
Cubei, își începe azi lucrările 
Comitetul Internațional de pre
gătire a Conferinței de solidari
tate a popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină, care va avea 
loc între 3 șl 10 ianuarie 1966. 
Pentru prima oară se vor întîlni 
aici reprezentanți din trei conti
nente. S-a anunțat că vor sosi 
delegați din circa 100 de țări. 
Mulți dintre ei au și sosit 1: 
Havana. Scopul conferinței este 
coordonarea luptei comune a 
popoarelor din cele trei conti
nente împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, intensifi
carea solidarității reciproce a 
țărilor în curs de dezvoltare, 
unirea și coordonarea eforturilor 
comune spre ridicarea nivelului

de trai al popoarelor din țările 
respective.

Intre punctele principale ale 
agendei figurează apărarea inde
pendenței și suveranității popoa
relor, a principiilor de autode
terminare și neintervenție, pro
blema lichidării pactelor mili
tare agresive, acțiuni de 
contra bazelor militare 
ine instalate pe teritorii 
din Asia, Africa și America La
tină, stăvilirea cursei înarmări
lor și a cursei nucleare, intensifi
carea luptei pentru libertatea 
popoarelor aflate încă sub jugul 
colonialist, precum și împotriva 
tuturor formelor de segregație 
rasială, lichidarea dominației co
lonialiste pe tărâm economic, so
cial și cultural, acțiuni împotriva 
politicii bazate pe blocuri mili
tare și economice.

/ 7/^,

REPUBLICA TANZANIA. Maniiestație în Zan-

zibar pentru sprijinirea guvernului în politica

sa iată de regimul de Ia Salisbury

festivitate au participat conducă
tori de partid și de stat. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a rostit o cuvîn- 
tare în care a subliniat însemnă
tatea creării acestei noi ramuri 
de producție, care va contribui 
la ridicarea rentabilității în agri
cultură.

Noul combinat este alcătuit din 
16 construcții, avînd o lungime 
de peste 2 kilometri, 8 hale pen
tru cazane, o largă rețea de căi 
de comunicații și un complex de 
clădiri auxiliare și locuințe, Îm
preună cu serele date anul a- 
cesta în exploatare, în satele din 

împrejurimi, combinatul dispune 
de o suprafață totală de circa 
80 hectare. După cum arată a- 
genția B.T.A., combinatul este 
utilat cu instalații moderne im
portate din Olanda. Instalația 
automată pentru alimentarea cu 
apă este folosită și pentru răs
pândirea îngrășămintelor.

Aviația americană și-a reîn
ceput raidurile împotriva zonelor 
unde se presupune că ar exista 
concentrări de forțe patriotice, 
efectuînd în ultimele 24 de ore, 
peste 230 de asemenea raiduri, 
relatează agenția Reuter din 
Saigon, citind un comunicat mi
litar american. Comunicatul pre
ciza că avioanele au deschis 
focul asupra unor „ambarcațiuni 
de pe râuri, cantonamente Și 
centre de aprovizionare cu ali
mente.“

Pe de altă parte, agențiile 
anunță că în apropierea impor
tantei baze militare americane 
de la Da Nang, situată la apro
ximativ 600 km nord-est de ca
pitala sud-vietnameză, unități 
ale forțelor patriotice au atacat 
luni posturi apărate de militari 
americano-saigonezi. Aceștia au 
fost nevoiți să ceară întăriri. In 
cursul ciocnirilor s-au înregistrat 
pierderi.

D. GERMANĂ. Vedere a nouluiR. pod de pe Elba, aliai in construcție

• TREI TINERI guatemalezi au pătruns duminică 
m clădirea unei stații de radio din Ciudad de Gua
temala unde, după ce au întrerupt emisiunile obiș
nuite, au transmis pe calea undelor un ape! cu un 
conținut antiguvernamental. Apelul chema populația 
tării să răstoarne guvernul dictatorial condus de 
colonelul Enrique Peralla Azurdia.

Pe de altă parte, ministrul iniormațiilor, Ballazar 
Morales, a dezmințit știrile, potrivit cărora ar li 
avut loc un atentat împotriva colonelului Azurdia.

® MINISTRUL britanic pentru relațiile cu Com- 
monwealth-ul, Artur Bottomley, a calificat ca nerea- 
liste declarațiile optimiste ale lui Ian Smith la 
Salisbury, privind perspectivele vînzării viitoarelor 
recolte de tutun rhodesian. Bottomley a arătat că 
Smith nu ține seamă de faptul că cele mai multe 
tari — mari consumatoare de tutun rhodesian — au 
anunțat că nu vor cumpăra tutun din Rhodesia atîta 
timp cit regimul lui Smith va fi la putere. Ministrul 
britanic a afirmat că cea mai mare parte din recol
ta anului 1966 va fi stocată, probabil, la Salisbury și 
că Rhodesia nu va obține nici un beneficiu anul 
viitor de pe urma exportului de tutun.

e UN AVION de transport al forțelor aeriene ca
nadiene, avînd la bord 24 de oameni și cîteva tone 
de echipament tehnic, a plecat spre Congo (Leopold- 
ville). unde urmează să fie încorporat în unitățile 
aviatice ce vor asigura funcționarea „podului aerian" 
prin care se va transporta petrol în Zambia.

Acesta este unul din cele cinci avioane pe care 
Canada le-a oferit pentru acest ,,pod aerian“, creat 
ca urmare a interzicerii de către guvernul rasist 
rhodesian a întregului tranzit de petrol spre Zambia.

e LA 27 decembrie, Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a luat cuvîntul la plenara Co
mitetului regional Gorki al P.C.U.S. El a vorbit 
despre problemele politicii internaționale și interne 
a P.C.U.S. și guvernului sovietic și despre sarcinile 
care stau în fața organizațiilor de partid în scopul 
dezvoltării în continuare a economiei naționale a 
țării.

ctualele dificultăți 
de care 
economia 
nota cu 
ziarul nipon „MAI- 
NIȚÎ“, s-au dovedit 
mai profunde și 
de mai lungă dura
tă decît prevedeau 

specialiștii. După ce a cunoscut 
ritmuri anuale de creștere dintre 
cele mai ridicate, industria ja
poneză a început să dea semne 
de stagnare. Datele publicate re
cent la Tokio de Agenția de pla
nificare economică indică, printre 
altele, faptul că volumul inves
tițiilor particulare a cunoscut 

în anul 1965 o scădere de 10 la 
sută comparativ cu media anilor 
anteriori.

Încercînd să „redreseze“ eco
nomia, guvernul japonez a luat o 
serie de măsuri printre care ma
jorarea prețurilor la unele produ
se alimentare de larg consum, a 

permis unor companii industriale 
să procedeze la reducerea salarii
lor. Dificultățile existente în eco
nomie au fost aruncate, astfel, 
asupra maselor largi ale populați
ei.

Calcule sociale recente au ară
tat că unei familii care trăiește 
în mediul urban îi trebuie pentru 
întreținere un buget de cel pu
țin 50—60 mii de yeni pe lună. 
Din datele oficiale publicate re-

_

se lovește
Japoniei, 

îngrijorare

• DUPĂ CUM. anunță agenția TASS, la 27 decem
brie, Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe Dang 
Quang Minh, șeiul reprezentantei permanente a fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, șt 
a avut cu el o convorbire.

® SALAH BITAR, însărcinat cu formarea noului 
cabinet, a continuat în cursul zilei de luni consul
tările în vederea definitivării listei. Potrivit decla
rației sale, el speră să prezinte președintelui Haiez 
lista completă a guvernului în următoarele 48 de 
ore.

Generalul Mohammed Omrane, fost vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care, în prezent în
deplinește funcția de ambasador al Siriei Ia Madrid, 
a fost rechemat de urgență Ia Damasc pentru a ii 
consultat în vederea constituirii Cabinetului.

Pe de altă parte, Consiliul Național al Revoluției 
din Siria urmează să se întrunească pentru a alege 
un vicepreședinte și doi membri ai Consiliului pre
zidențial.

® PENTRU a sărbători împreună cu familiile lor 
noul an, peste 250 000 de emigranți care muncesc 
în străinătate s-au reîntors venind din Germania 
occidentală, Belgia, Elveția, Franța și din alte țări. 
Numai în Sicilia au revenit 100 000 de oameni, iar 
în Calabria 50 000.

Intr-un raport dat publicității de 
U.N.I.C.E.F., organ din cadrul O.N.U. 
pentru ajutorarea copiilor, se afirmă 
că anual mor de foame în diferite țări 
slab dezvoltate circa 3 milioane de 
copii. Potrivit aceluiași raport, jumă
tate din copiii din țările slab dezvol
tate sînt analfabeți, iar marea majori
tate sînt constrînși să lucreze de la 
vârsta de 12 ani.

Guvernul sudanez a dezbătut 
duminică problema situației din 
provinciile din sudul țării. Pri
mul ministru, Mohamed Ahmed 
Mahgoub, a declarat într-un dis
curs, transmis de postul de ra
dio Omdurman, că Consiliul de 
Miniștri — după ce a analizat 
problema securității în aceste 
provincii — a hotărât să depună 
noi eforturi în vederea organi
zării de alegeri parțiale în luna

aprilie a anului 
menționat că „în 
domnește liniștea 
două regiuni din provincia ecua
torială, unde guvernul se va stră
dui „să restabilească ordinea cît 
mai curând posibil“. Mahgoub a 
adăugat că guvernul sudanez 
intenționează să continue apli
carea unor măsuri „în vederea 
unei soluționări politice a 
blemei provinciilor sudice“.

viitor. El a 
general“, aici 

cu excepția a

„America Latină este 
una din marile regiuni 
ale lumii cufundate în 
mizerie, peste jumătate 
din cei 230 de mili
oane de locuitori ai ei 
fiind siliți să trăiască în 
condiții cu totul nesa
tisfăcătoare din cauza 
lipsei de alimente și de 
locuințe“ — se subli
niază într-un raport 
dat publicității la Bue
nos Aires de Centrul 
pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a A- 
mericii Latine, orga
nism democrat-creștin 
care și-a început acti
vitatea la Rio de Jane
iro. în raport se arată 
că „singurul lucru care 
manifestă o tendință 
de creștere pe acest 
continent este popu-

Iația, care la sfîrșitul 
secolului va ajunge la 
600 de milioane locui
tori — o armată de 
oameni ce nu va avea 
alimente suficiente“. 
„Starea de cumplită 
înapoiere — continuă 
documentul — consti
tuie realitatea cea mai 
caracteristică. Situația 
cea mai gravă poate fi 
întîlnită în rândurile 
țărănimii și în „favele“ 
(cartiere sărace de Ia 
periferiile orașelor).

Centrul pentru dez
voltarea economică și 
socială a Americii La
tine activează cu cola
borarea unui însemnat 
număr de sociologi, e- 
conomiști, medici, an
tropologi de pe acest 
continent.

cent de Ministerul Sănătății re
zultă că numărul celor care au 
un venit lunar mai mic de 50—60 
mii de yeni se ridică la 25 mi
lioane, reprezentînd circa un 
sfert din populația țării. 2,7 mi
lioane de familii duc o viață și 
mai grea, avînd un venit lunar 
de numai 20 mii de yeni. Chel
tuielile pentru chirie reprezintă

aproape 25 la sută din cîștigul 
unui muncitor cu calificare me
die, iar costul principalelor pro
duse de consum își continuă 
cursa de creștere.

Marile monopoluri recurg frec
vent la concedieri sau la institu
irea unui sistem de „concedii 
temporare“. Aceasta, bineînțeles,

pentru a nu se afecta profiturile, 
care în ciuda fenomenelor de 
depresiune economică au conti
nuat să atingă valori înalte. Di
ficultățile care au atins ramuri 
principale ale economiei cum 
sînt industria textilă, metalurgică, 
a pescuitului, electronică, de au
tomobile, au făcut ca anul 1965 
să înregistreze un record al fa
limentelor. Un comunicat al Fe
derației asociațiilor bancare a- 
ducea la cunoștință că în cursul 
lunii noiembrie 930 companii 
japoneze au dat faliment. După 
părerea specialiștilor, cele mai 
multe din falimente sînt ale în
treprinderilor mici și mijlocii care 
nu pot rezista luptei de concu
rență cu marile monopoluri. Su
tele de falimente, concedierile 
au făcut ca numărul șomerilor 
totali și parțiali să se cifreze în 
prezent în Japonia Ia 13 milioane, 

în fața acestei situații, organi
zațiile democratice au anunțat 
că își vor intensifica acțiunile ce
rând guvernului să ia măsuri ur
gente pentru ca redresarea eco
nomiei să nu se facă pe umerii 
celor ce muncesc. Creșterea nu
mărului grevelor, desele demons
trații, interpelările adresate de 
reprezentanții opoziției în parla
ment înmulțesc îngrijorările o- 
ficialităților de la Tokio.

IOAN TIMOFTE

or fi oare cei „nouă înțelepți" care 
alcătuiesc Comisia Pieței comune cu 
sediul la Bruxelles obligați să ceară 
în 1966 guvernelor lor să le încre
dințeze altă misiune ? Îngrijorarea 
membrilor Comisiei Hallstein este 
îndreptățită, dacă se ține seama că 
la reluarea „în șase" a activității 
Consiliului ministerial al Pieței co

mune care va avea loc la mijlocul lunii ianuarie 
la Luxemburg, cei „nouă înțelepți“ nu vor par
ticipa. Soarta vitregă ce le-a fost hărăzită are 
antecedente furtunoase: în vara anului 1965, Co
misia a încercat să-și aroge împuterniciri „supra- 
naționale", ceea ce a determinat Franța să-i tă
găduiască autoritatea.

Evoluția relațiilor dintre partenerii din Piața 
comună — pînă la convocarea Consiliului Mi
nisterial de la Luxemburg și sacrificarea parti
cipării Comisiei la această reuniune — a cunos
cut episoade diplomatice complicate. Cînd au 
hotărît să adreseze Franței apelul de a reveni la 
masa tratativelor, cei cinci parteneri au cerut res
pectarea „instituțiilor comunitare“. Dar autori
tățile fanceze au precizat că sînt dispuse să reia 
dialogul numai „de la guvern la guvern". Expre
sia diplomatică a acestei poziții a fost consem
narea în notele diplomatice exclusiv a calității 
naționale a adresanților: cînd ministrul italian 
Emilio Colombo s-a adresat guvernului francez 
în calitate da președinte în exercițiu al Consiliu
lui ministerial al Pieței comune, răspunsul fran
cez i-a fost adresat exclusiv ca „ministru al 
trezoreriei al Italiei". Tot în același spirit au

fost purtate și tratativele Couve de Murville-Co- 
lombo, în cadrul cărora s-a ajuns la aranjamen
tul convocării Consiliului Ministerial la Luxem
burg, tocmai ca un simbol al refuzului francez 
de a recunoaște autoritatea Comisiei de la 
Bruxelles.

Dar înainte chiar de reluarea dialogului din 
luna ianuarie, avalanșa incriminărilor a pornit

„Nouă înțelepți

îngrijorați

„Polemica de a ști cui îi revine răs- 
crizei — scria comentatorul agenției 
PRESSE — va dura multă vreme. Co-

din nou. 
punderea 
FRANCE 
misiei care a prezentat propuneri cu implicații 
politice ? Celor cinci parteneri ai Franței care 
nu au manifestat toată solicitudinea pentru gă
sirea unei soluții în vederea finanțării politicii 
agricole ? Franței care a refuzat să oprească 
ceasul și să se angajeze într-un nou maraton ? 
Ministrul de externe .belgian, Paul Henry Spaak, 
opinează în favoarea unei împărțiri a răspun
derilor“.

Acum, la reluarea dialogului din Piața comună

Harta 
te : Fort 
află la 
metri
Strategii Pentagonu
lui încearcă însă să 
transplanteze teribi
la junglă sud-vietna
meză pe pămîntul a- 
merican. Nu-i vorba 
de a muta giganticii 
arbori ce alcătuiesc 
un zid natural pe- 
netrabil cu dificulta
te de către infante
riștii marini ai 
S.U.A. și nici de a 
reconstitui caprici
oasa climă din s'ud- 
estul asiatic. Obiec
tivul este altul: 
proaspeții recruți 
din armata S.U.A. 
trebuie să se obișnu
iască cu atmosfera 
din Vietnamul de 
sud încă înainte de 
a ajunge în această 
țară. Instrucția efec
tuată la Fort 
kson, aflăm din 
vista americană 
ME, „pregătește 
nou tip de soldat“.

A.B.C.-ul războiu-
I ui 
începe 
în lupta 
corp. Un 
imaginar 
cu asalt, 
militarii 
de puteri, 
umbra

Jac- 
re-
TI-
un

dactică. Exercițiile' 
de cruzime sînt re
petate „pe viu“ în 
Vietnam și atunci 
îndemnul instructo
rului de peste o-' 
cean își găsește apli
care. A ucide 
ne o 
comună...

Exercițiile recruți
lor ~ sînt minuțios 
pregătite — viitorii 
combatanți sînt e- 

mănuși 
căști, 

pe 
cel 

tip. 
de-

cu 
c u 

de oțel 
față și arme de 
mai proaspăt 
Drept „pregătire__
finitivă“ (cum se ex
primă TIME) recru
ții învață pe de rost 
„codul de comporta
re“ care îi obligă „să 
nu facă nici un fel 
de declarații orale 
sau scrise neleale“. 
(Doi prizonieri ame
ricani din Vietnamul 
de sud care, după ce 
au fost eliberați de 
partizani, au declarat 
că în captivitate li 
s-a asigurat un re
gim demn, urmează 
să apară în fața unei 
curți 
S.U.A. 
jutor 
Iui“).

La 
se poate preda teh
nica uciderii vietna
mezilor. Instructorii 
nu-i pot învăța însă 
un singur lucru pe 
militarii americani 
din Vietnamul de 
sud (al căror număr, 
după TIME, ar putea 
"x ajungă în 1967 

tehnica

sud-vietnamez 
cu inițierea 

-t corp la 
inamic 
este luat 

pînă cînd 
sînt sleiți 

i. Ocrotit de 
——« pinilor, un 
gradat strigă stereo
tip, fără să oboseas
că și fără să simtă 
nevoia unei împros
pătări a frazei: 
„Spiritul luptătorului 
corp la corp se 
zumă într-un 
vînt — ucide !“.

Ucide, ucide, 
ucide !

La Fort Jackson, 
îndemnul nu își are 
decît o valoare... di-

marțiale a 
pentru... „a- 
dat inamicu-

•a

re-
cu-

Fort Jackson

sinceritate6 6

Z. FLOREA

OLANDA.Ca urmare a ploilor abundente care au căzut In Eu
ropa occidentală, partea de nord-esl a Olandei a fost inundată

sa 
la 600 000) : 
salvării 
frîngere.

sînt demne de menționat condițiile puse de Franța. 
Autoritățile franceze au făcut cunoscut că ac
ceptă concesiile ce le-au fost propuse pentru re
glementarea finanțării politicii agricole comune, 
dar nu acceptă în nici un caz extinderea împu
ternicirilor Adunării consultative europene de la 
Strasbourg, căreia unii parteneri au ' vrut să-i 
confere rolul unui parlament comunitar, deci su- 
pranațional. Totodată, guvernul francez a anun
țat că va cere reducerea drepturilor Comisiei 
Pieței comune și că nu va accepta ca in Consi
liul ministerial hotărîrile să fie adoptate cu ma
joritate de voturi, deoarece aceasta ar însemna 
impunerea din afară a diferitelor măsuri fie că 
sînt sau nu convenabile unuia sau altuia dintre 
membri. Mai presus decît divergențele legate de 
politica agrară comună, impasul Pieței comune 
se datorește deci tentativei de a i se impune un 
caracter supranational.

Pe lingă aceasta, nici dezvoltarea economică a 
statelor membre nu a corespuns întrutotul pro
nosticurilor adepților „integrării". S-a semnalat că 
în toate cele șase țări, balanța comerțului exte
rior a cunoscut în 1965 o „deteriorare,“, că s-a 
înregistrat. o oarecare creștere a prețurilor și au 
apărut „mugurii“ unor tendințe inflaționiste.

Este însă limpede că nici incriminările reci
proce, nici apelul „de a se uita trecutul“, lansat 
de ministrul belgian Spaak, nici situația econo
mică concretă nu indică perspectiva atenuării 
imediate a divergențelor care reflectă antagonis
mele inevitabile ale politicii de „integrare".

Cercurile oficiale de la Washington nu fac eco
nomie de fraze retorice atunci cînd e vorba să afi
șeze cele mai „nobile" sentimente, „dragostea sin
ceră' și „prietenia dezinteresată" pentru țările Ame
ricii Latine. Generalii de Ia Pentagon, bineînțeles, 
nu fac excepție în această privință. Ei au avut 
chiar ingenioasa idee să denumească seria de ma
nevre militare interamericane desfășurate în a doua 
decadă a acestei luni în Honduras „operațiunea 
sinceritate". La manevrele amintite au participat 
unități militare din S.U.A., Honduras, Venezuela, 
Columbia, Guatemala, Nicaragua și Salvador. 
Scopul manevrelor a fost „verificarea capacității 
de acțiune împotriva subversiunii". Dacă ținem 
seama de faptul că generalii de Ia Pentagon în
țeleg prin „subversiune" orice atingere adusă a- 
mestecului Washingtonului în treburile continentu
lui sud-american nu-i greu să sesizăm adevăratul 
substrat al respectivei acțiuni.

Firește, poporul din Honduras a reacționat cum 
se cuvine. In principalele orașe din tară organiza
țiile democratice au răspîndit manifeste în care se 
sublinia că „operațiunea sinceritate’ nu este alt
ceva decît o nouă manifestare a tendințelor Pen
tagonului de a reprima mișcarea pentru indepen
dență în America Latină. La Tegucigalpa au avut 
Ioc mari demonstrații de protest.

Nu dispunem de informații care să arate ce fel 
de „misiuni de luptă" au efectuat diferitele detașa
mente participante Ia manevre. In schimb, agențiile 
de presă au transmis știri din care reiese că roiul 
jucat de poliția din Tegucigalpa a fost dintre cele 
mai importante. Politia hondurasiană a recurs la o 
adevărată mobilizare de forțe pentru a-i putea a- 
para pe militarii „în manevră" de mînia populației. 
Polițiștii au împrăștiat, folosind pistoalele și bom
bele cu gaze lacrimogene, demonstrațiile care s-au 
ținut lanț trei zile. Au fost arestați aproape 200 de 
manifestanli.

E greu de precizat dacă amintitele manevre și-au 
atins scopul - lor militar. Intr-un anumit sens însă 
(neplăcut pentru organizatorii de la Pentagon) se 
poate spune că „operațiunea sinceritate’ a avut un 
rezultat foarte palpabil: ea a prilejuit o demonstra
ție, de o sinceritate incontestabilă, a aversiunii si 
împotrivirii poporului din Honduras — ca și din 
celelalte țări latino-americane — față de manevrele 
interventionaliste, față de orice forme și tendințe 
de încălcare a suveranității naționale.
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