
ANGAJAMENTE
INSUFLEȚITOARE

IN PAG. 2:

• Un neînfricat luptător comunist (25 de ani de la asasinarea 
lui Constantin David).

® Sport.

IN PAG. 3 :

» Unirea Principatelor — pagină luminoasă din istoria patriei.
— Militanți ai Unirii.
— Bogate manifestări în întreaga țară.

• „Duminică la ora 6“ (carnet cinematografic).
o Ecouri la articole publicate.

Vacanta 

studențească
Trustul 
de Construcții- 

montaj nr. 1 
București

Se angajează în acest an :
— să realizeze planul pro

ducției globale cu 10 
zile mai devreme ;

— să scurteze termenul de 
dare în exploatare cu

• 15—30 de zile la un
număr de 7 obiective;

— să depășească cu 0,2 la 
sută productivitatea 
muncii;

— să realizeze economii 
în valoare de 500 000 
lei;

— să realizeze beneficii 
peste plan de 600 000 
lei;

— se vor lua măsuri pri
vind continua îmbună
tățire a calității lucră
rilor, astfel ca toate lu
crările ce se vor recep
ționa in anul 1966 să 
obțină calificativul de 
bine și foarte bine ;

— se vor realiza pe șan
tiere încăperi etalon, 
îndeosebi pentru lucră
rile de finisaj, care să 
constituie exemple de 
calitate.

Pînă la 8 Mai se vor realiza 
peste plan :

— 200 000 lei economii;
— 240 000 Iei beneficii;

1966

G.A.S. leorda, 
regiunea 
Suceava

Dezbătînd cu însuflețire Direc
tivele C.C. al P.C.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, colectivul Gospodăriei 

' agricole de stat Leorda se anga
jează să realizeze peste plan în 
acest an:

— 2 000 00 lei la produc
ția globală ;

— 1 000 000 lei la produc
ția marfă ;

— Prin depășirea produc
ției planificate să ob
țină :

— 350 tone porumb boa
be ;

— 65 tone soia boabe;
— 200 hectolitri lapte de 

vacă ;
— 1 000 purcei înțărcați;
— 160 tone carne de porc;
— Să sporească producti

vitatea muncii cu 3 Ia 
sută ;

— 1750 000 lei economii 
la prețul de cost;

— 1 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 8 Mai:

— 700 000 lei Ia producția 
globală ;

— 400 000 lei la producția 
marfă;

— 400 purcei înțărcați;
— 50 tone carne de porc;
— 100 hectolitri lapte de 

vacă;
— 400 000 lei beneficii.

------------

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ministrului consilier 
al U. R. S. S.

Joi, 20 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
primit în audientă pe I. A. 
Iliuhin, ministru consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

Iarna nu are nici o influentă 
asupra roșiilor din șefa de mase 
plastice a Institutului de cer
cetări hortiviticole de la Bă- 
neasa. Ele se dezvoltă normal.

Foto: AGERPRES

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Scânteia 
tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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ȘTAFETA
CONSTRUCTORILOR

Constantin Tecu, Marin Vra
bie, Ion Văduva sint elevi 
în anul I la Școala profesio
nală „Vulcan''. Primul con
tact cu muncitorii, cu uzina, 
cu halele ei imense cu ma
șini moderne, este deosebit 

de impresionant.

Foto: ION CUCU

Ediția de iarnă 
1966 a vacanței stu
dențești se apropie. 
Am discutat, de cu- 
rînd, cu tovarășa 
DOINA SMÎRCEA, 
vicepreședinte al 
U.A.S.R., care anti- 
cipînd a schițat un 
tablou al- vacanței 
studențești.

Și în acest an, un 
număr mare de stu- 
denți își vor pre
găti, curînd, după 
examene, rucsacul 
de drum. Direcția : 
Sinaia, Predeal, Bu
șteni, Pîrîul Rece, 
Tușnad, Păltiniș. A- 
ceste stațiuni de o- 
dihnă vor reprimi, 
pentru zilele de va
canță 4 000 de stu- 
denți. Alți 3 500 vor 
fi primiți în tabe
rele alpine organi
zate în cabanele 
masivelor Bucegi, 
Ceahlău, Paring, 
Piatra Craiului și 
Ciucași.

De pe acum, pe 
agenda taberelor 
s-au înscris : în pri
mul rînd, excursiile 
și activitățile de se
zon în aer liber. A- 
poi, activitățile cul
turale. Numeroase 
filme vor putea fi

vizionate în tabe
re. Studenții vor 
putea participa la 
întîlnirile cu rea
lizatorii unor filme. 
Studenții se vor în- 
tîlni la concursurile 
„Cine știe, cîștigă", 
(dedicate aniversării 
a 70 de ani de la 
nașterea cinemato
grafiei), audițiile 
muzicale, la specta
colele susținute de 
formațiile artistice 
studențești și, bine
înțeles, la serile de 
dans.

în tabăra de la 
Predeal va avea loc 
finala Campionatu
lui republican de 
șah la care vor par
ticipa 77 de șahiști 
din toate centrele u- 
niversitare, iar pe 
pîrtiile de la Poiana 
Brașov se va desfă
șura finala Campio
natului republican 
universitar de schi, 
care va reuni 110 
participanți.

Pentru cei care 
rămîn în orașele u- 
niversitare, casele 
de cultură și clubu
rile studențești vor 
organiza acțiuni cit 
caracter distractiv, 
îndeosebi excursii, 
vizionări de specta

cole, întîlniri cu 
personalități ale 
vieții cultural-artis- 
tice.

Casa de cultură și 
cluburile studențești 
din București orga
nizează vizite la hi
drocentrala „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, la 
case memoriale, ex
cursii pe Valea Pra
hovei, spectacole 
distractive etc. La 
Casa de culturfl din 
Cluj încă din a doua 
zi a vacanței, stu
denții vor fi invitați 
să ia parte la o ex
cursie la Făget cu 
schiurile și cu să
niile. In intenția 
casei de cultură 
stă și organizarea 
a două concursuri 
cu premii: de tenis 
de masă și șah. Mai 
reținem din program 
o interesantă întîl- 
nire cu tinerii mun
citori de la „Cluja- 
na“ și Atelierele 
C.F.R. „16 Februa
rie". Și în celelalte 
centre universitare 
casele de cultură și 
cluburile studențești 
și-au alcătuit pro
gramul de vacanță. 
Sint toate premize- 
le unui bilanț rod
nic de vacanță.

Despre
ritmul de azi
dar, mai ales,

despre cel
de mîine

A
a

nul trecut, străbătînd același traseu, „Ștafeta con- 
structorilor“ nu s-a oprit în orașul Buzău. Motivul 
era cît se poate de simplu. Aici nu exista, la acea 
dată, nici un șantier. Acum, pe cîmpul vast din 
spatele gării, se desfășoară o adevărată panoramă 
industrială. In prim plan își înalță silueta — o 
construcție de metal și sticlă — Uzina de sîrmă și 
profile din sîrmă ; mai în spate, ca un fundal al 
acesteia, s-au ridicat primele construcții ale unei

mari fabrici de zahăr.
Construcția celor două mari obiective a început în anul trecut 

și se află acum — în raport cu datele deschiderii frontului de 
lucru — în stadii diferite. Amîndouă au însă termen pentru probele 
tehnologice — pentru etapa I — a doua jumătate a anului acesta. 
Să vedem, așadar, cum se desfășoară lucrările, ce probleme trebuie 
rezolvate pentru crearea unui ritm intens de lucru ; ce fac și, mai 
ales, ce pot să facă organizațiile U.T.C. pentru ca aportul tinerilor 
la executarea acestor lucrări să fie cît mai mare.la executarea acestor lucrări să

Concentrare - 
ritm nu !

da,

în hala principală a uzinei de 
sîrmă, închisă în proporție de 90 
la sută, se lucrează — după măr
turisirea antreprenorului general
— cu toate forțele.

Vizităm șantierul împreună cu 
tovarășul ing. EDVARD MOȚET, 
șeful lotului instalații și montaj 
al Trustului 21. însoțitorul no
stru este mulțumit de ritmul de 
lucru. „Planul pe trimestrul I — 
ne spune dînsul — va fi în mod 
sigur realizat. Avem toate utila
jele sosite pe șantier. Am și mon
tat peste 130 de tone de utilaje. 
Stăm chiar foarte bine față de 
grafice". Aceleași explicații pri
mim, mai Urziți, și din partea 
inginerului Gheorghiu — șeful 
lotului construcții.

Punctele frontului de lucru se 
află toate în hală, Unii construc
tori execută săpături, alții pregă
tesc stratul filtrant pentru pardo- 
sele; electricienii lucrează la in
stalațiile electrice iar montării la 
montajul utilajelor. Dar, în timp 
ce unii lucrează, alții se încălzesc 
la focurile, aprinse pentru că în 
hală gerul se... plimbă în voie.

— Asta așa-i — recunoaște șe
ful șantierului de instalații și 
montaj dar...

...Dar pentru acest lucru nimeni 
nu-i de vină decît constructorul
— completăm noi pe tovarășul

inginer. Hala trebuia închisă com
plet și încălzită încă de la sfîr- 
șitul trimestrului IV 1965. Con
structorul a rămas însă în restan
ță cu aceste lucrări.

Deși pe șantier există o concen
trare de forțe, nu există și un ritm 
de lucru pe măsura acestei con
centrări. De ce ? Sint două cauze 
principale. Constructorul a atacat 
în anul trecut toate lucrările cu 
valori mari și n-a pregătit front 
de lucru optim pentru lucrările 
de finisaj. Aoum trebuie să exe
cute lucrări care se efectuează 
mai greu pe timp friguros pînă 
la terminarea racordurilor de în
călzire. (tencuirea soclurilor, a 
rosturilor, vopsiri, turnări de par- 
dosele, de amplasamente, denive
lări etc.).

Ritmul lent al constructorului îl 
ține oarecum pe loc și pe montor. 
Ca să nu mai vorbim că nici 
măcar la anexa socială (aici se a- 
fla și atelierul de filetare, labo
ratoarele, secțiile de A.M.C.) con
structorul nu și-a pregătit front 
de lucru pentru executarea fini
sajelor interioare.

A doua cauză constă în faptul 
că beneficiarul nu a asigurat con
structorului nici un fel de docu
mentație pentru lucrările din eta-

C. PRIESCU
M. CARANFIL

(Continuare în pagina a Il-a)

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă trans

mite dv. și prin dv. tuturor comuniștilor italieni un călduros 
salut frățesc și sincere felicitări cu ocazia aniversării a 45 de 
ani de la crearea Partidului Comunist Italian.

în decursul activității sale, Partidul Comunist Italian a mi
litat neobosit pentru apărarea intereselor majore ale poporului, 
pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor populare și progresiste în lupta comună pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace și progres social ale poporului 
italian.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi victorii în lupta și activitatea 
dv. închinate cauzei nobile a socialismului, democrației și 
păcii.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PREMISE ALE
ntregul nostru popor 
întimpină cu- un pu
ternic sentiment de 
mindrie patriotică ziua 
de 24 Ianuarie, cea 
de-a 107-a aniversare 
a Unirii Țării Româ
nești cu Moldova, 
realizată prin lupta

plină de avint a maselor popu
lare, și care punea temelia Româ
niei moderne, asigurînd una din 
condițiile principale, necesare dez
voltării politice, economice și so
ciale a țării noastre și creînd, tot
odată, premisele desăvirșirii Uni
rii tuturor românilor in cadrul 
unui singur stat național.

Desigur, Unirea din anul 1859 a 
Țării Românești cu Moldova, care 
a corespuns necesităților obiective 
legate de dezvoltarea relațiilor ca
pitaliste, nu poate li deplin înțe
leasă fără cunoașterea rădăcinilor 
istorice ce se întind în adincul 
veacurilor Evului Mediu și în de
cursul cărora s-au dezvoltat ele
mentele de bază ce vor tinde tot 
mai puternic spre realizarea uni
tății naționale a întregului nostru 
popor.

Desăvîrșindu-și formarea in ul
timele veacuri ale mileniului I al 
erei noastre, poporul român, ase
menea multor altor popoare, se va 
dezvolta în state feudale separa
te — Transilvania, Țara Româ
nească și Moldova.

Dar unitatea etnică a locuitori
lor din spațiul carpato-dunărean al 
vechii Dacii, conștiința originii lor 
comune vor străbate Întreaga is
torie a celor trei state românești, 
între care se țese o tot mai pu
ternică rețea de legături economi
ce, politice și spirituale.

Împletirea istoriei celor trei 
țări române va cunoaște și scurte, 
dar glorioase momente de unifi
care a acestora, zădărnicite însă 
din pricina unor condiții vitrege, 
caracteristice acestei părți a con
tinentului. Tendințele de unificare 
și-au găsit, astfel, o puternică ex
presie în unirea Țării Românești, 
Transilvaniei și Moldovei, sub 
cirmuirea lui Mihai Viteazu, In 
anii 1599—1600.

în pofida marilor vicisitudini is
torice pe care poporul român Ie-a 
intîmpinat de-a lungul Evului Me
diu, el a reușit Insă să-și păstreze 
neîntrerupt ființa sa de neam prin- 
tr-o rezistență eroică, în cadrul 
căreia nu o dată cele trei state fe
udale au acționat în comun, la 
baza acectei acțiuni stfnd temeiul 
istoric al comunității de origine, 
de limbă și de teritoriu a poporu
lui nostru.

Conștiința originii comune și a 
unității de limbă, transmisă de-a 
lungul veacurilor in mintea și în 
inima poporului român și-a găsit 
o exprimare clară și argumentată 
In paginile scrise de marii croni
cari români din secolele XVII— 
XVIII. Mărturiile istorice atestă 
insă că în conștiința oamenilor 
intrase Încă de mai înainte origi
na comună a românilor. De pildă, 
la Începutul secolului al XVI-lea, 
mitropolitul Țării Românești, Ma
xim Brancovici, intervenind pentru 
aplanarea conflictului dintre dom
nul Țării Românești, Radu cel Ma
re, șl domnul Moldovei, Bogdan al 
IlI-lea, aducea ca argument esen-

UNIRII
țial faptul că moldovenii și mun
tenii «sînt creștini din aceeași se
minție», indemnîndu-i, ca atare, 
la colaborare și la unirea forțelor 
lor împotriva vrășmașilor.

I. NEGOIU 
lector universitar

(Continuare în pag. a Hl-a)

Practica

ucenicilor 

și examenul 

organizatorilor
In întreprinderile clujene pot fî întâlniți zil

nic peste 600 de elevi din anii II, III și IV de 
la Grupul școlar „Tehnofrig" efectuîndu-și 
practica în producție. Modul de organizare a 
practicii, în fiecare întreprindere, constituie un 
indiciu al unei preocupări atente a conduceri
lor întreprinderilor, a școlii și a organizații
lor U.T.G. pentru pregătirea muncitorului de 
mîine.

La Uzina „Tehnofrig", în secția turnătorie, 
elevii din anul III G lucrează în echipă sepa
rată. Rezultatele lor în producție stau alături 
de ale celorlalte echipe de muncitori calificați. 
Șeful de echipă IOAN RUSU, din secția de 
prelucrări mecanice a aceleeași uzine spunea : 
„Sint numeroși elevi, chiar din anul II, căro
ra poți să le dai liniștit mașina în primire ; știu 
să lucreze foarte bine. Pe elevul Silviu Țarcă, 
din anul II, de pildă, îl las la mașină și exe
cută corect toate operațiile de cateqoriile 
III—V“.

Secția sculerie a Uzinelor „Unirea". 43 de 
rectificatori, sculeri universali, frezori, strun
gari au asigurate locuri de muncă. Ca orică
rui muncitor, înainte de începerea lucrului Ii 
se repartizează diferite lucrări pentru ziua 
respectivă.

„în foarte mare măsură ceea ce învățăm la 
școală consolidăm practic în uzină, ne spunea 
GRIGORE LUPU, din anul III. în execuția unui 
număr mare de operații, unele complicate, tre
buie să facem apel la o serie întreagă de cu
noștințe de tehnologie".

„Toate întreprinderile, unde își efectuează 
elevii practica, sublinia VASILE ZĂGREANU, 
director adjunct al Grupului școlar „Tehnofrig" 
manifestă, în acest an școlar, un interes 
mai mare pentru pregătirea elevilor. Colecti
vele de îndrumare a practicii au stabilit măsuri 
in vederea unei mai judicioase repartizări a 
elevilor pe mașini, a unei îndrumări corespun
zătoare din punct de vedere tehnologic din 
partea inginerilor și maiștrilor din uzină în co
laborare cu cadrele didactice din școală. Toa
te aceste lucruri prefațează un nivel corespun
zător de pregătire a muncitorului de miine".

I. RUS

(Continuare In pagina, a ll-a)



25 de ani de la asasinarea 
lui Constantin David

Un neînfricat
luptător comunist

Pasiunea pentru fizică se naște și aci, in timpul experiențelor
Foto: O. PLEGAN

SPORT

Conferința de presă cu delegația

Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist

din R. P. Bulgaria

Se împlinesc 25 de ani de la 
asasinarea mișelească de către 
legionari a neînfricatului luptă
tor comunist Constantin David. 
Fiu de muncitor ceferist, Con
stantin David a cunoscut de 
tînăr lipsurile și greutățile în 
care se zbateau oamenii mun
cii din țara noastră în timpul 
regimului burghezo-moșieresc. 
în anul 1922, el intră ucenic la 
Atelierele C.F.R. Grivița, unde, 
ca și tatăl său a învățat mese
ria de strungai.

La Grivița a cunoscut Con- 
santin David partidul, U.T.C.-ul 
care acționau în ilegalitate. în 
mijlocul comuniștilor de aici, 
ajutat de aceștia, el capătă în
țelegerea necesității luptei or
ganizate împotriva rînduielilor 
nedrepte. Tină- 
rul muncitor se 
încadrează în 
lupta revoluțio
nară. El devine 
membru al 
U.T.C. și ia tot
odată parte ac
tivă Ia acțiuni
le sindicatului 
C.F.R.

După satisfa
cerea serviciu
lui militar, tînă- 
rul strungar re
vine la Atelie
rele C.F.R. Gri
vița. Era toc
mai perioada 
pregătirii și des
fășurării marilor bătălii de 
clasă ale ceferiștilor și pe
troliștilor conduse de par
tid. In zilele glorioase din ianu
arie — februarie 1933 utecistul 
Constantin David participă la 
eroicele lupte ale ceferiștilor.

Ca urmare a participării sale 
la luptele muncitorești din acea 
perioadă. Constantin David e 
arestat și întemnițat șase luni 
la Jilava. După eliberarea din 
închisoare, el se întoarce la A- 
telierele C.F.R. Grivița și se a- 
vîntă din nou în luptă cu pasi
une. Numeroase sînt acțiunile 
muncitorești, revoluționare la 
care utecistul Constantin David 
ia parte activă în această pe
rioadă. Pentru activitatea lui în 
slujba intereselor oamenilor 
muncii, pentru trăsăturile sale 
morale specifice luptătorului 
comunist, la începutul anului 
1934 are marea cinste de a fi 
primit în rîndurile Partidului 
Comunist din România, al cărui 
fiu vrednic a rămas pînă la 
sfîrșitul scurtei sale vieți.

în anii care au urmat, Con
stantin David educat de comu
niști in spiritul dragostei nețăr
murite față de patrie, față de po
por, se încadrează în lupta con
dusă de Partidul Comunist îm
potriva pericolului fascist, do- 
vedindu-si în acest fel patrio
tismul fierbinte, atașamentul 
său pentru cauza independenței 
și suveranității României. El ia 
parte la organizarea de mi
tinguri și demonstrații antifas

ciste, ia cuvîntul și cheamă ma

sele la acțiuni unite și organi
zate. Cu multă însuflețire a 
vorbit el muncitorilor și funcți
onarilor adunați la „Casa Po
porului" din București cu prile
jul zilei de 1 Mai 1936, precum 
și cu alte ocazii, chemindu-1 la 
luptă unită împotriva fascismu
lui. Activist perseverent el du
ce la îndeplinire numeroase sar
cini de răspundere încredințate 
de partid în București, la regio
nala P.C.R. Dunărea de Jos, Va
lea Prahovei, în aparatul C.G. al 
P.C.R. Deși era continuu urmărit 
și arestat de organele represive 
(numai între anii 1931 — 1940 
a fost arestat de 24 de ori) ne
înfricatul luptător comunist, tra- 
ducînd în viață linia partidului, 
reușește să întreprindă o serie 

de acțiuni. Din 
însărcinarea

Partidului Co
munist Român, 
Constantin Da
vid a luat parte 
în București și 
în provincie la 
numeroase ac
țiuni revendica
tive ale clasei 
muncitoare, la 
demonstrații și 
manifestări cu 
caracter antifas
cist, antirăzboi
nic, dovedindu- 
se un comunist 
neînfricat pen
tru cauza clasei 
muncitoare.

După ce legionarii, dușmani 
înverșunați ai poporului mun
citor preiau puterea în stat, 
spre sfîrșitul anului 1940, un 
val de teroare se abate peste 
întreaga țară. în furia lor îm
potriva a tot ce era înaintat, 
legionarii, aflați în slujba hit- 
lerismului, au desfășurat o cam
panie criminală de represiuni 
împotriva mișcării muncitorești 
și antifasciste, ținta principală 
a atacurilor lor fiind cei mai 
buni fii ai poporului — comu
niștii. Mulți comuniști, antifas
ciști, democrați, intelectuali 
de seamă au căzut victi
mă bestialității bandelor le
gionare. Constantin David 
este ridicat cu forța din ca
sa părintească de o bandă de 
legionari în noaptea de 21 spre 
22 ianuarie 1941 și în urma u- 
nor torturi și chinuri groaznice, 
a fost ucis mișelește. Trupul lui 
mutilat a fost găsit de țărani, 
după aproape o lună de zile în 
pădurea Pantelimon.

Neuitată va rămîne în inimile 
oamenilor muncii, a tineretului 
din tara noastră amintirea lui 
Constantin David, a sutelor și 
miilor de eroi ai poporului 
român care și-au jertfit viața 
în lupta pentru înfăptuirea celor 
mal înalte idealuri ale poporului 
nostru, pentru libertatea și in
dependența patriei, pentru so
cialism.

ION TOACA

• Campioana Români
ei, Alexandra Nicolau, 
continuă să fie lidera 
turneului internațional 
de șah de la Beverwijk. 
în runda a treia, Ale
xandra Nicolau a între
cut-o pe olandeza Tim
mer. Cealaltă reprezen
tantă a țării noastre, 
Elisabeta Polihroniade, 
a pierdut la Karakaș 
(Ungaria). Alte rezulta
te : Litmanowicz (Polo
nia) — Chaude de Si- 
lans (Franța) remiză ; 
K. Jovanovici (Iugosla
via) — Heemskerk (O- 
landa) 1—0. Au fost în
trerupte partidele Ra- 
dzikowska (Polonia) — 
R. Jovanovici (Iugosla
via) și Petrova (Ceho
slovacia) — Vreeken 
(Olanda).

După trei runde, cla
samentul se prezintă 
astfel : 1. — Nicolau
(România) 3 puncte ; 2. 
K. Jovanovici (Iugosla
via) 2,5 puncte ; 3—4. — 
Karakaș (Ungaria) și 
Chaude de Silans (Fran
ța) 2 puncte fiecare. 
Polihroniade se află pe 
locul 7—8 cu 1 punct.

în competiția masculi

nă similară rezervată 
maeștrilor acestui tur
neu conduce șahistul 
român T. Ghițescu. Cîș- 
tigînd partida cu austria
cul Beni, -Ghițescu o- 
cupă acum primul loc 
cu două puncte și o 
partidă întreruptă. El 
este urmat de Kramer 
(Olanda) cu două punc
te și Ostojici (Iugosla
via) cu 1,5 puncte (1). 
Alte rezultate : Smede- 
revac (Iugoslavia) — 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
remiză ; Walthemate 
(R.F.G.) — Kramer (O- 
landa) remiză ; Ree (O- 
landa) — Westerinen 
(Finlanda) întreruptă ; 
Gereben (Elveția) — 
Ostojici (Iugoslavia) în
treruptă ; Jongsma (O- 
landa) — Sândor (Unga
ria) 1—0.

® Comitetul de orga
nizare al campionatului 
mondial de fotbal a a- 
nunțat că pentru întîl- 
nirile echipei Braziliei 
cu Bulgaria (12 iunie), 
Ungaria (15 iulie) și 
Portugalia (19 iulie) bi
letele de intrare s-au 
epuizat. Se apreciază

că pînă la sfîrșitul lunii 
ianuarie se vor vinde 
toate biletele în valoare 
de 800 000 lire — pen
tru jocurile din cadrul 
grupelor.

• Federația engleză 
de fotbal a suspendat 
miercuri 11 jucători ca

re au avut o comporta
re nesportivă pe terenu
rile de joc cu ocazia 
ultimelor întîlniri ale 
campionatului. Printre 
cei suspendați se află 
și cunoscutul internațio
nal Jim Baxter (Sunder
land). Baxter a fost 
suspendat pe două săp- 
tămîni.

• Selecționata mas
culină de handbal a o- 
rașului București și-a

încheiat turneul în R.F. 
Germană, jucînd la 
Rheinhausen cu o repre
zentativă a cluburilor
T. U.S. și E.S.V. Handba- 
liștii români au obținut 
victoria cu scorul de 
27—15 (13—7).

• Continuîndu-și pre
gătirile în vederea par
ticipării la campionatul 
mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), repre
zentativa Iugoslaviei 
participă la „Cupa Al- 
pilor", care se desfășoa
ră la Innsbruck.

• Astăzi, sala spor
turilor de la Floreasca 
va găzdui dubla îptîlni- 
re internațională de te
nis de masă dintre echi
pele României și U.R.S.S. 
Formațiile noastre cu
prind pe Maria Alexan
dru, Eleonora Mihalca 
(la feminin), Dorin Giur- 
giucă, Adalbert Rethi, 
Marius Bodea, Gheorghe 
Cobîrzan sau Sentivani 
(la masculin). Echipa
U. R.S.S., care a sosit în 
Capitală, va prezenta 
pe Amelin, Vartanian, 
Gomoskov, Grinberg și 
Rudnpva. Sîmbătă are 
loc turneul individual.

eri dimineață, la 
Casa Ziariștilor din 
Capitală, a avut loc 
o conferință de pre
să cu membrii dele
gației Uniunii Tine
retului Comunist 
Dimitrovist din R.P. 
Bulgaria.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, tovarășa Ani Spanceva, 
secretar al C.C. al U.T.C.D., și-a 
împărtășit impresiile din vizita 
întreprinsă în țara noastră, la in
vitația C.C. al U.T.C. „Am avut 
posibilitatea să cunoaștem locuri 
minunate și să ne întîlnim cu 
harnicul tineret al României fră
țești — a arătat conducătoarea 
delegației bulgare. Frumusețea 
seculară a naturii românești a 
fost completată cu noi peisaje 
minunate create de mina omului 
— peisaje industriale. La Ploiești, 
Brașov, Bacău, Iași, în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și, bine
înțeles, în București am fost pu
ternic impresionați de dezvoltarea 
industrială, de reînnoirea cartie
relor de locuit, de mulțimea con
strucțiilor. Ceea ce este caracte
ristic, după cum ne-am dat sea
ma din vizita noastră în cîteva re
giuni, este faptul că industria 
cunoaște o creștere rapidă în toa
te ramurile".

Tovarășa Ani Spanceva s-a re
ferit în continuare la vizitele fă
cute în instituții de învățămînt, 
subliniind progresele deosebite 
constatate în dezvoltarea învăță- 
mîntului românesc.

„Tinerii pe care i-am cunoscut 
au o trăsătură comună : hotărîrea 
fermă de a munci pentru a în
făptui hotărîrile Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân — a subliniat conducătoa
rea delegației U.T.C.D. Generația 
tînără a României își consacră 
toate eforturile pentru traducerea 
în viață a politicii partidului, 
pentru construirea socialismului. 
Uniunea Tineretului Comunist se 
află în ajunul Congresului său. 
Acest lucru l-am simțit în toate 
organizațiile U.T.C., în entuzias

mul cu care tinerii întâmpină a- 
cest important eveniment".

Tovarășa Ani Spanceva a înfă
țișat ziariștilor cîteva aspecte din 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, a tineretu
lui Bulgariei frățești. Vorbitoarea 
a reliefat preocupările pentru e- 
ducarea comunistă a tineretului, 
pentru studierea aprofundată a 
tradițiilor revoluționare ale po
porului bulgar. în legătură cu 
aportul adus de tineret la reali
zarea sarcinilor economice ale eta
pei actuale a construcției socia
liste, s-a subliniat interesul tineri
lor muncitori pentru progresul 
tehnic, exprimat în numeroasele 
conferințe care au avut loc în în
treaga țară. Tinerii bulgari își dă
ruiesc toate forțele lor, întreaga 
capacitate de muncă, ducerii la 
îndeplinire a sarcinilor încredin
țate de Partidul Comunist Bulgar, 
pentru înflorirea Bulgariei vecine 
și prietene.

Răspunzînd la o întrebare, to
varășa Ani Spanceva a amintit 
interesul deosebit stîrnit în rîn- 
dul tineretului bulgar de decla
rația adoptată la O.N.U. privind 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare, declarație inițiată de către 
România.

Legăturile dintre tineretul ro
mân și tineretul bulgar sînt legă
turi frățești care se dezvoltă per
manent, se întăresc prin eforturi 
comune — a arătat vorbitoarea, 
în acest an organizațiile noastre 
au stabilit măsuri concrete pen
tru lărgirea contactelor, pentru 
studierea reciprocă atentă a expe
rienței ambelor uniuni.

în încheiere, conducătoarea de
legației U.T.C.D. a transmis ti
neretului României Socialiste un 
salut frățesc din partea tinere
tului bulgar și urarea de a obține 
noi și importante realizări în în
deplinirea mărețelor sarcini tra
sate de către Partidul Comunist 
Român.

E. O.

★ ★ ★

Ieri seara delegația C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist (U.T.C.D.) din R. P. 
Bulgaria, condusă de tovarășa 
Ani Spanceva, secretar al C.C. 
al U.T.C.D., care la invitația 
C.C. al U.T.C. a vizitat țara

noastră, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Delegația a fost condusă la 
Gara de Nord de tovarășii Ele
na Poparad și Mircea Angelescu, 
secretari ai C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

INFORMAȚII

Clădirea Dispecerului energetic național -

în unul din cartierele cen
trale ale Capitalei a început 
construcția clădirii care va a- 
dăposti viitorul „creier" ener
getic al țării.

Construirea unui nou dispe
cer energetic național s-a im
pus datorită interconectării

tuturor centralelor termo și hi
droenergetice, sporirii continue 
a puterii instalate, construirii 
de noi unități și creșterii con
sumului de energie pentru ne
voile industriale ale țării și a 
consumului de uz casnic.

(Agerpres)

Practica 

ucenicilor 
și examenul 

organizatorilor
(Urmare din pag. I)

Acestea sînt cîteva păreri 
care sugerează o imagine de 
ansamblu asupra desfășurării 
practicii în producție a elevilor 
de la grupul școlar amintit. 
Merită evidențiate aici preocu
pările organizațiilor U.T.C. din 
uzină și școală pentru buna 
pregătire a viitorilor muncitori.

Elevii sînt repartizați pentru 
practică în numeroase între
prinderi, ceea ce creează greu
tăți în efectuarea unui control 
operativ. Cu toate acestea, co
mitetul U.T.C. pe grupul șco
lar a găsit modalități de înlătu
rare a acestui neajuns. S-a sta
bilit o legătură permanentă a 
comitetului U.T.C. pe școală cu 
comitetele U.T.C. pe uzină în 
scopul realizării unor activități 
comune în acest sens. în planu
rile de măsuri ale comitetului 
U.T.C. din școală și întreprin
deri figurează obiective asemă
nătoare (analize periodice asu
pra desfășurării practicii, con
troale în secții în timpul orelor 
de muncă, urmărirea și înlătu
rarea cazurilor de indisciplină 
etc).

Pe lingă comitetul U.T.C. pe 
școală există un colectiv care 
se deplasează în întreprinderi, 
îi vizitează pe elevi la locurile 
de muncă, discută cu ingineri, 
maiștri, șefi de echipe, munci
tori, despre modul în care ele
vii își însușesc practic diferite 
meserii, despre comportarea lor 
în uzină, atitudinea în timpul 
procesului de producție. (De 
multe ori, astfel de discuții su
gerează teme pentru unele a- 
dunări generale sau dezbateri 
care se organizează mai tîrziu).

în întreprinderi, comitetele

U.T.C. repartizează membri 
avînd ca principală sarcină, pe 
linie de organizație, să ajute la 
organizarea practicii elevilor, să 
se ocupe ca aceștia să folo
sească cît mai productiv orele 
pe care le petrec în întreprin
dere.

în multe cazuri, la Uzina „Teh- 
nofrig", de pildă, comitetul 
U.T.C. pe uzină a organizat a- 
dunări generale în secții. Pro
blema pusă în discuție a fost 
activitatea elevilor în timpul 
practicii, măsura în care pregă
tirea lor corespunde nevoilor 
uzinei. La aceste adunări au 
participat și membri ai comite
telor U.T.C. din școală. Pentru 
înlăturarea lipsurilor constatate 
cu această ocazie s-au stabilit, 
de asemenea, măsuri comune.

O astfel de coordonare a ac
tivității organizațiilor U.T.C. din 
școală și uzină spre același scop, 
deși uneori prezentă numai la 
nivel de comitet (pe uzină sau 
școală) și-a dovedit eficacitatea. 
Procentajul de absențe, față de 
anul școlar trecut, a scăzut la 
jumătate •, cazurile de indiscipli
nă, sînt mai rare; pregătirea 
teoretică și practică a elevilor 
te bucură de aprecieri tot mai 
bune din partea cadrelor didac
tice, a maiștrilor și inginerilor 
din întreprinderi.

Sînt însă, încă multe lucruri 
insuficient puse la punct, lată 
ce ne-a mai relatat șeful de e- 
chipă IOAN RUSU „In fiecare 
an ne vin proaspeți absolvenți 
care timp de cîteva luni nu pot 
să-și realizeze norma zilnică. 
Dacă întreaga perioadă de pre
gătire practică a lor. în timp ce 
erau elevi, ar fi fost bine folo
sită aceasta nu s-ar fntimpla". 
Afirmația dă de gîndit chiar 
dacă numărul unor astfel de 
cazuri este din ce în ce mai 
mic.

Mai trebuie subliniate și alte 
lucruri. De pildă, nu există în
țelegeri scrise între uzină și 
muncitor prin care acesta să se 
angajeze să pregătească elevul 
la un ridicat nivel tehnic. De 
aceea unii muncitori nu se simt 
direct răspunzători pentru nive
lul pregătirii elevilor. Acestui 
neajuns i se adaugă altul: lip
sa instructorilor scoși din pro
ducție special pentru practică.

Numirea 
noului ambasador 

al Republicii Socialiste 
România In R.P.I).

Coreeană

Printr-un Decret al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România tovarășul Ni- 
colae Popa a fost numit în ca
litate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, în locul tovarășului 
Manole Bodnaraș, care a pri
mit o altă însărcinare.

• Ambasada Republicii De
mocrate Vietnam a organizat 
joi o conferință de presă, în 
cadrul căreia Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam Ja 
București, a făcut o amplă ex
punere în fața ziariștilor ro
mâni și străini cu privire la 
poziția R. D. Vietnam față ne 
„ofensiva de pace" a S.U.A. 
Hoang Tu a arătat că noul 
plan nu urmărește decît supu
nerea prin forță a poporului 
vietnamez, acceptarea de către 
acesta a dominației americane 
și prelungirea la nesfîrșit a 
scindării Vietnamului. El a 
subliniat că poziția guvernului 
R. D. Vietnam exprimată în 
repetate rînduri prin cele pa

tru puncte, constituie singura 
cale de rezolvare a problemei 
vietnameze.

® Joi, 20 ianuarie 1966, mi
nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a primit în au
diență pe Bernardo Roberto 
Alfredo Messina, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare ca 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Ar
gentina în Republica Socialistă 
România.

Plenara Uniunii 
Arhitecților

în zilele de 19 și 20 ianuarie 
a avut loc în Capitală plenara 
Uniunii Arhitecților.

în prima zi a lucrărilor, arh. 
Tiberiu Niga, a prezentat refe
ratul „Rolul actual al activi
tății de tipizare" care a scos 
în evidentă Realizările obți
nute în construirea unor 
obiective industriale, a unor 
clădiri social-culturale și an
sambluri de locuințe, precum 
și perspectivele de aplicare în 
viitor a procedeelor de tipi
zare pe baza experienței do- 
bindite piMă în prezent.

(Agerpres)

Două tinere cartografe, Elisabeta Costea și Alexandrina Kalamara. Ele întocmesc acum cu 
atenție planul de cartare agrochimică al terenurilor gospodăriei agricole de stat Uzunu, 

regiunea București
Foto: AGERPRES

Cinematografe
DUMINICA la ORA 6

rulează la Patria, orele 10 ; lîj 
14; 16| 18,30) 20,30 i Victoria, 
orele 10i 12> 14| 16; 18,15;
20,30. în completare „O grădi
nă a artei' ; Flamura, orele 10; 
12 I 16 I 18.15 ; 20,30 în comple
tare „Sport nr. 6/1965' ; Ex
celsior, orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30 în completau
„Sport nr. 6/1965”.

PROCESUL DE LA NtlRN- 
BERG

(ambele serii) rulează la Repi» 
blica, orele 9,30; 13; 16,45 ; 
20,15.

TRAGEȚI IN STANISLAS ! 
rulează la București, orel« 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21 ; Giulești, orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30 ; Glo
ria, orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 ; Tomis, orele 9,30; 11,30; 
13,30: 16; 18,15; 20,30 ; Miori
ța, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

rulează la Luceafărul, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45 ; Feroviar, orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Capitol, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 în 
completare „Porțile de Fier' ; 
Grivița, orele 9,45 ; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21 în com
pletare „O grădină a artei', 
înfrățirea între popoare, orele 
10; 15,45; 18; 20,15.

FEMEIA IN HALAT
rulează la Festival, orele 10; 
12 ) 14,15; 16,30; 18,45; 21 ;

Se mai întîmplă cazuri (în spe
cial la Uzina „Tehnofrig") cînd 
nu toți elevii anului III au po
sibilitatea să lucreze pe mașini. 
Faptul generează, de obicei, iro
sirea timpului.

Chiar dacă nu există o 
înțelegere scrisă prin care 
muncitorul să fie obligat să 
pregătească bine un anumit 
elev (deși aceasta e necesară șt 
trecută în obligațiile întreprin
derii) intervenția organizației 
U.T.C. în astfel de probleme 
poate fi extrem de importantă. 
O bună parte a muncitorilor, 
șefilor de echipe, care se ocupă 
de instruirea elevilor, sînt ti
neri. Ei pot primi o sarcină 
foarte concretă din partea orga
nizației ,- să se ocupe de instrui
rea unui elev. Faptul mai pre
supune și stabilirea unor obiec
tive comune între organizațiile 
U.T.C. pe schimburi și pe clase. 
Comitetele U.T.C. pe schimburi 
și pe clase pot, cel mai bine, 
să finalizeze măsurile stabilite 
la nivelul comitetelor pe uzină 
și școală. Atenția acestora e 
bine să se orienteze și spre a- 
cele probleme de care conduce
rile secțiilor se ocupă mai iu- 
tin (disciplina în muncă, exis
tența unor relații cuviincioase și 
principiale între muncitor și 
elev etc.).

Participarea elevilor la acti
vitățile de organizație, cultural- 
educative ale muncitorilor și in
vers, semnalată sporadic pînă 
acum, trebuie să devină o obiș
nuință rezultată din efortul co
mun al comitetelor U.T.C. din 
școală și întreprinderi.

Se evidențiază o serie de ac
țiuni bune ale organizațiilor 
U.T.C. din școală și întreprin
deri în această direcție. E foar
te important ca acestea să fie 
mai bine finalizate în secțiile și 
atelierele unor întreprinderi; 
raporturile dintre muncitori și 
elevi să fie extinse pe planuri

mai largi. Sfera acestora trebuie 
orientată spre rezolvarea unor 
probleme majore de care de
pinde nu numai pregătirea 
strict profesională a viitorului 
muncitor, dar și profilul său 
moral, trăsăturile de caracter.

Despre 
ritmul de azi 

dar, mai ales, 
despre cel 
de mîine
(Urmare din pag. I) 

pa a doua. Rezultatul P Planul de 
investiții pentru trimestrul I este 
minim (8 600000 lei) crescînd — 
pînă la dublare și triplare în tri
mestrele 11 șt III, cînd construc
torul va trebui să se reorganizeze 
cu forțe de muncă, pentru un 
astfel de volum de lucrări.

...Și totuși probleme 
se ivesc

Discutăm cu tovarășul Ion Tă- 
băroiu, locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. li relatam con
cluziile raidului nostru pe șantier : 
am întîlnit tineri care se plimbau, 
alții care se strîngeau în grupuri 
și discutau ; intr-un ouvînt mulți 
tineri care își pierdeau timpul 
fără să lucreze.

— Se poate — nu vă contra
zic — a răspuns tovarășul Tăbă- 
roiu. Avem mulți tineri necalifi
cați, proveniți din mediul sătesc,

care nu sînt obișnuiți cu discipli
na de șantier.

— Ce-ați făcut să-i obișnuiți P
— Am stat de vorbă cu ei. E 

adevărat că n-am rezolvat prea 
multe pentru că unii dintre ei au 
și plecat. Acum au venit alții. 
Știți cum e pe șantier, fluctuație...

— Ați avut vreo discuție cu 
cei care au venit, să le explicați 
ce se cere pe șantier din partea 
lor p

— Deocamdată nu s-au ivit 
probleme...

Probleme s-au ivit — și încă 
foarte multe. Bunăoară, în pri
mele zile ale lunii ianuarie au 
lipsit nemotivat circa 100 de 
constructori. O parte din cei 
care au lipsit erau chiar din 
rîndul noilor veniți.

■— Am discutat mult despre 
disciplină — ne spune tovarășul 
Tăbăroiu — în adunarea de ale
geri. Credeam că lucrurile au fost 
pricepute...

Sentimentul răspunderii față de 
muncă, al disciplinei de șantier, 
nu se formează într-o singură a- 
dunare generală. Pentru aceasta 
e nevoie de o muncă permanentă 
de educație. Tinerii veniți din 
mediul sătesc trebuie ajutați, în 
primul rînd, să înțeleagă specifi
cul muncii de constructor ; tre
buie ajutați să cunoască și să-și 
însușească normele de disciplină 
ale șantierului. Ca să nu mai vor
bim că trebuie îndrumați și a- 
jutați cu toată grija să se califice. 
Meseria îi leagă pe tineri de șan
tier, îi permanentizează în mun
ca de constructor. Spre aceste 
obiective — pe care le-am numi 
în limbaj de constructor, investi
ți. educative, trebuie să-și îndrep
te atenția mai mult decît pînă a- 
cum comitetul U.T.C.

Apel tradițional 
către tineri

Alte probleme se cer rezolva
te pe șantierul vecin, cel al Fa
bricii de zahăr. Constructorii au

încheiat anul 1965 cu rezultate 
foarte bune. Planul de investiții 
a fost depășit cu 20 milioane lei. 
A fost organizat un larg front de 
lucru pentru trimestrul I 1966.

— Ce ne preocupă acum —- 
ne spune tovarășul Nicu Iordă- 
chioaie, inginerul șef adjunct — 
este asigurarea necesarului de 
forță de muncă.

— Ce măsuri ați luat pentru 
aceasta ?

— Avem în șantier mulți oa
meni și cei mai mulți dintre ei 
sînt tineri care au o bună pregă
tire profesională. Dar pentru că 
grosul lucrărilor va începe în tri
mestrele următoare, am luat mă
suri pentru înființarea în această 
perioadă a două cursuri de cali
ficare. Mai avem prevăzută în 
plan deschiderea unor cursuri de 
calificare pentru montori, pentru 
betoniști, dulgheri, zidari. In to
tal va trebui să calificăm anul a- 
cesta circa 400 de muncitori. Nu
mai că în ce privește recrutarea 
forței de muncă necalificate, nu 
stăm chiar pe roze. Pînă acum 
avem numărul de oameni nece
sar. Dar începînd din trimestrul 
II volumul lucrărilor va crește și 
vom avea nevoie de încă 1 800 de 
muncitori. Bine ar fi să vină pe 
șantier mulți tineri. Ei se adap
tează repede condițiilor de șan
tier, se califică repede...

Am adus la cunoștința comite
tului orășenesc Buzău al U.T.C. 
acest apel al șantierului.

— Putem fi vom răspunde a- 
cestui apel — ne-a spus tovară
șul Nicolae Nicolae, prim secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.C. Tovarășul Nicolae ne-a 
povestit că a participat recent la 
consfătuirea constructorilor pe 
complexul de șantiere și că, în 
urma acesteia, a schițat un plan 
concret de măsuri pentru recru
tarea tinerilor pentru șantiere. Ce 
prevede acest plan ? Comitetul 
orășenesc a făcut investigații la 
serviciul de recrutare și reparti
zare a brațelor de muncă și a

constatat că o parte dintre tine
rii care vin să solicite un loc de 
muncă pentru că nu cunosc im
portanța meseriei de constructor, 
ocolesc în cererile lor locurile de 
muncă pe care le oferă șantiere
le. Comitetul orășenesc U.T.C. 
și-a propus să organizeze o con
sfătuire cu acești tineri pînă la 
sfîrșitul lunii februarie. Consfătu
irea este concepută sub forma u- 
nui dialog între acești tineri cu 
constructori fruntași, cadre de 
conducere ale șantierelor. Ea ar 
urma să clarifice acestor tineri 
— prin întrebări, răspunsuri și 
discuții — ce meserii se pot în
văța pe șantiere, în cît timp, ce 
condiții sînt asigurate, ce pers
pective li se deschid prin îmbră
țișarea meseriei de constructor. 
Comitetul orășenesc a mai stabilit 
o măsură foarte importantă. A 
alcătuit un colectiv format din 
activiști ai săi, din tineri con
structori care să se deplaseze în 
comunele din jurul orașului, în 
cartiere, pentru a vorbi tinerilor 
despre frumusețea meseriei de 
constructor, despre șantierele ce 
se ridică în orașul Buzău, pentru 
a-i îndruma să meargă să lucreze 
aici. Și-a propus, de asemenea, 
să elaboreze, cu ajutorul condu
cerii șantierelor, o conferință care 
să prezinte tinerilor obiectivele 
ce se află în construcție în zona 
industrială a orașului și care să 
se țină în adunările generale 
U.T.C., la toate instituțiile cu 
care tinerii vin zilnic în contact: 
cluburi, casa de cultură, cămine
le culturale etc.

Există o veche și frumoasă tra
diție ca tinerii, îndrumați de or
ganizațiile U.T.C., să meargă să 
lucreze pe șantiere și să pună a- 
colo întreaga lor forță tinerească 
pentru ridicarea marilor con
strucții ale socialismului. Chema- 
reh șantierelor se aude acum dm 
nou. Ea a găsit, în cazul Comi
tetului orășenesc Buzău al U.T.C. 
un prim ecou. Și, desigur, urmă
torul care va fi cel al faptelor. "

Modern, orele 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.

TREI SURORI
rulează la Central, orele 10; 
12,15; 15; 17,30; 20 ; Melodia, 
orele 10; 12,30; 15,30; 18 ;
20,30.

CATIFEAUA NEAGRA 
rulează la Lumina, orele 9,45 ; 
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30 în 
completare „Marinarii sovietici 
în Danemarca" ; Aurora, orele 
10; 12 ; 14; 16,30; 18,30; 20,30.

CAMERA ALBĂ
rulează la Union, orele 15,30 ; 
18; 20,30 în completare „A 
început cu o lupă” ; Unirea, 
orele 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Surorile Press".

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la Doina, orele 11,30 
13,45; 16; 18,15; 20,30 în com
pletare „Tot mai sus* (program 
pentru copii — ora 10) ; Popu
lar, orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

COLINA
rulează Ia Buzești, orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Dacia, orele 9—15 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21, în com
pletare „Meciul de fotbal Ro
mânia — Portugalia' ; Arta, 
orele 10 ; 12,15; 15,30; 17,45;
20.

FATA LUI BUBE
rulează la Bucegi, orele 10 ; 
12,30; 15; 17,45; 20,30 în com
pletare „Sesiunea Marii Adu
nări Naționale' ; Lira, orele 
15,30; 18; 20;30.

ÎNDRĂZNEȚUL pardail- 
LAN

rulează la Crîngași, orele 
15,45; 18; 20.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Flacăra, orele 10 ; 
15,30; 17,45; 20 ; Volga, orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

800 DE LEGHE PE AMA
ZOANE

rulează la Vitan, orele 15; 17; 
19; 21. In completare „Cumpă
rătura”.

OAMENI ȘI DRAPELE 
(ambele serii) rulează la Cos
mos, orele 16; 19.

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Munca, orele 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30. In comple
tare „La Carnaval".

EXPRESUL PARIS — MIN- 
CHEN

rulează la Moșilor, orele 15; 
17; 19; 21 în completare „Rali
ul Dunării" ; Progresul, orele 
15,30; 18; 20,15. In completare 
„Meciul de fotbal România — 
Portugalia".

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Viitorul, orele 15; 
17; 19; 21. în completare „Do
uă creioane".

SAȘA
rulează la Drumul Sării, orele 
16; 18; 20.

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează la Colentina, orele 14-, 
16; 18; 20 în completare „Pio- 
nieria nr. 6./1965" j Rahova, 
orele 16 ; 18,15 ; 20,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI! 
rulează la Floreasca, orele 
10,30; 13 ; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADA DIN 
SANTA CRUZ

rulează la Pacea, orele 11 ; 
16; 18; 20,30 ; Ferentari, orele 
16; 18; 20.

Televiziune
VINERI 21 IANUARIE

19,00 Jurnalul televiziunii 
(I). 19,15 Emisiune pentru co
pii și tineret. 19,45 — film — 
„Iedul bunicuței". 20,00 Săp- 
tămîna. 21,00 Manej — Spec
tacol de circ — înregistrat pe 
peliculă. 21,30 Avanpremieră. 
21,45 Pagini din istoria Unirii 
— montaj de versuri și pro
ză. 22,00 — Teleglob — Pe 
urmele vechilor legende. 22 40 
Jurnalul televiziunii (II). Bu
letin meteorologic.

SÎMBĂTA 22 IANUARIE

19,00 Jurnalul televiziunii 
(I). 19,15 Știți să desenați co
pii ? 20,00 Teleenciclopedie.
21,00 Documente despre Unire. 
21,30 Teatru în studio „Aven
tură nocturnă" de Sean 
O’Casey. 22,45 Cîntă formația 
Paul Ghențer. 23,10 Jurnalul 
televiziunii (II). Sport. Bu
letin meteorologic.
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UNIREA PRINCIPATELOR-PAGINĂ
LUMINOASĂ DIN ISTORIA PATRIEI

GALAȚI. — La 
Focșani, fostul oraș 
de graniță dintre 
Țara Românească și 
Moldova, au loc în 
aceste zile numeroa- 
■se manifestări pri
lejuite de sărbătoa
rea Unirii.

La cabinetul de 
partid al Comitetu
lui orășenesc Foc
șani al P.C.R. și la 
Casa raională 
cultură au avut 
simpozioane, 
simpozionul de 
cabinetul de partid, 
Constantin Gongea- 
riu, directorul Ar
hivelor statului din 
localitate, a prezen
tat documente în 
legătură cu actul 
Unirii: telegrama
de felicitare a foc- 
șăneniloi’ adresată 
la 25 ianuarie 1859 
lui Al. I. Cuza i cu 
prilejul dublei ale
geri ca domnitor al 
Principatelor Ro
mâne, fotocopii de la 
casele din Cîmpuri 
și Gura Văii în care 
s-a născut și a trăit 
Moș Ion Roată, fo
tocopie după docu
mentul care vor
bește despre alege
rea candidatului u- 
nionist Gh. Ilie ca 
deputat al focșăne- 
nilor în Divanul 
ad-hoc, un raport 
cu privire Ia pri
mirea făcută de 
focșăneni domnito
rului Cuza la 5 ia
nuarie 1859, cu pri
lejul trecerii sale 
spre București și 
altele.

La Muzeul de is
torie al orașului a 
fost amenajată o 
secție unde sînt 
prezentate docu
mente inedite: o 
hartă a orașului din 
acea vreme, foto
grafii, fotocopii și 
documente privind

de 
loc 
La 
la

alegerea ca deputat 
a lui Mihail Kogăl
niceanu din partea 
orașului — 
tablouri, cărți și 
ziare ale
Grupuri de oameni 
ai muncii, elevi și 
gospodine au vizi
tat locurile care a- 
mintesc de eveni
mentul petrecut a- 
cum 107 ani: piatra 
de hotar rămasă ca 
monument în fața 
sfatului popular

Focșani,

vremii.

o-

manifestări

în întreaaa

jurulîn
24 Ianua- 
s-a jucat

rășenesc 
căreia la 
rie 1859 
pentru prima oară
Hora Unirii, fos
tul pichet de gra
niță nr. 47 dintre 
cele două princi
pate.

BAIA MARE. 
— La clubul exploa
tării miniere Săsar-

Ciuloiu Ion — Schela Tîr- 
goviște. Conform noilor hotă- 
rîri, chiar dacă lucrați în pe
trol puteți urma cursurile ori
căror facultăți din cadrul u- 
niversităților, cit și din ca
drul institutelor pedagogice, 
care au secții fără frecven
ță. Desigur, pentru a vă pu
tea prezenta la examenul de 
admitere trebuie să fiți absol
vent de liceu cu diplomă de 
maturitate.

Avram Vasilica — comuna 
Valea lașului, raionul Curtea 
de Argeș. Pentru a deveni e- 
ducatoare puteți urma cursu
rile Institutului pedagogic de 
2 ani din București. Nu puteți 
susține numai examene de di
ferență pentru a obține diplo
ma.

Candrea Ion •— comuna 
Dorna. Cîndreni, raionul Va
tra Domei. Școlile de șoferi 
profesioniști funcționează pe 
lingă întreprinderile raionale 
și regionale de transport auto.

Dacă doriți să învățați me
seria de șofer, vă sfătuim să 
luați legătura cu întreprinde
rea raională de transport au
to, de unde veți primi mai 
multe amănunte.

Elena Panore — b-dul Mă- 
rășești 59, București. Chiar 
dacă acum nu mai lucrați, 
pentru perioada cît ați fost 
angajată beneficiați de majo
rarea salariului de la data a- 
plicării în întreprinderea res
pectivă. Primă trimestrială 
nu ați primit neîndeplinind 
condițiile ce se cer pentru a- 
cordarea ei.

Mirodoni Vasile — corn. 
Pădureni, raionul Panciu. Ho- 
tărîrea tribunalului popular 
al raionului Panciu este fe
meii? că și legală. în cazul în 
care considerați că mama, că
reia i-a fost încredințat copi
lul, nu-și îndeplinește obliga
țiile de părinte și că educația 
și dezvoltarea copilului sînt 
primejduite, urmează să sesi
zați autoritatea tutelară din 
comuna și raionul unde se află 
copilul.

Dacă nici aceste organe nu 
iau măsuri, aveți dreptul să 
vă adresați tribunalului cu o 
acțiune pentru reîncredința- 
rea copilului, fie dv. fie unei 
alte persoane sau unei insti
tuții de ocrotire.

Trebuie să aveți în vedere 
ca neînțelegerile dintre dv și 
fosta soție să nu se răsfrîngă 
asupra copilului, prin nesfîrși- 
te acțiuni de încredințare și 
reîncredințare, din care nu
mai el ar fi cel păgubit.

Baia Mare a avut 
loc un simpozion cu 
tema „Unirea Prin
cipatelor". Medali
oane, seri literare 
sau șezători literare 
consacrate creației 
scriitorilor unioniști 
au fost organizate 
la bibliotecile și că
minele culturale din 
raioanele Cărei, Sa- 
tu Mare, Vișeu, 
Șomcuța Mare, Lă- 
puș.

SUCEAVA. — 
La Casa de cultură 
din Vatra Dornei a 
avut loc un montaj 
literar, iar la cea de 
la Rădăuți o seară 
literară intitulată 
„Unirea Principate
lor Române, opera 
maselor populare".

Manifestări închi
nate Unirii au loc 
în aceste zile in 
școli, cămine cultu
rale, biblioteci. Ac
torii Teatrului de 
stat din Botoșani au 
pregătit un recital 
de poezie închinat 
Unirii Țărilor Ro
mâne pe care îl 
prezintă în orașele 
din regiune.

în localul Muzeu
lui Arhivelor Sta
tului a fost deschisă 
expoziția „Mărturii 
despre Unire" în 
care sînt prezenta
te documente origi
nale referitoare la 
evenimentele care 
au dus la realizarea 
marelui act de Ia 24 
Ianuarie 1859.
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MILITANTI ...
MirceaAI UNIRII

Una din figurile remarcabi
le de conducători ai țărănimii 
române la mijlocul secolului al 
XIX-lea este Mircea Mălăeru. 
Numele său stă cu cinste ală
turi de cele ale lui Ion Roa
tă, Pandelachi Croitoru, Gh. 
Lupașcu ori Tănase Constan
tin. în perioada Unirii, avea 
în jurul a 40 de ani. Era să
tean din Fundu Danciului — 
în preajma Fierbinților — și 
se îndeletnicea cu negoțul mă
laiului. Amintirile contempo
ranilor îl caracterizează drept 
„om cumsecade și iubit de 
oameni" și mai ales cunoscut 
de toată lumea, vorba lui a- 
vînd „trecere mare". Prin ac
tivitatea sa era în nemijlocit 
contact cu țărănimea din ju
dețul Ilfov, ca și cu cea din 
Prahova, Ialomița și Vlașca. 
Necontenit preocupat de îm
bunătățirea stării țăranilor, 
Mălăeru a fost ales în mod fi
resc de către clăcașii ilfoveni 
ca reprezentant al lor în A- 
dunarea ad-hoc. Aci a conlu
crat cu deputați înaintați și 
totodată s-a alăturat celor
lalți deputați țărani în acțiu
nile lor.

Doi ani mai tîrziu, lui Mă
lăeru i-a venit sarcina de a 
ridica satele ilfovene și de a 
le aduce la București în spri
jinul minorității înaintate din 
Adunarea electivă. Guvernul 
reacționar al căimăcăniei bă- 
nuindu-i intențiile, I-a arestat 
efectuînd totodată o descinde
re la locuința sa ; Mălăeru a 
izbutit totuși să se găsească 
în fruntea cîtorva mii de ță
rani pe dealul Mitropoliei, 
sprijinind acțiunile Partidei 
naționale și salutînd cu entu
ziasm la 24 ianuarie 1859 ale
gerea lui Cuza.

Dar îndoita alegere n-a a- 
dus imediat reforma agrară 
pe care țăranii români o aștep
tau cu nerăbdare. Mălăeru nu 
s-a dezinteresat de soarta ță
rănimii, ci, dimpotrivă, în 
toamna anului 1859 un sub
prefect a găsit la el un proiect 
„despre chestia proprietății", 
deci un proiect prin care Mă
lăeru propunea soluționarea 
chestivnei agrare, desigur prin 
desființarea clăcii și îm-

proprietărire. Subprefectului, 
Mălăeru îi declară plin de în
drăzneală : „plugarii români 
cu toate sugrumările ce le-au 
suferit și le suferă încă, n-au 
așteptat și nu așteaptă nici 
un alt timp decît numai tim
pul luminii, al dreptății și al 
înfrăjfrii".

Doi ani mai tîrziu, la sfîr- 
șitul anului 1861 și la începu
tul anului 1862, Mircea Mălă
eru răscolește satele județelor 
limitrofe Bucureștilor, che- 
mînd pe săteni la București la 
o uriașă manifestație de pro
test împotriva reacțiunii con
servatoare. Adîncile nemulțu
miri ale țărănimii izbucnesc 
totodată cu acest prilej, în nu
meroase acțiuni violente 
potriva exploatatorilor, 
prietari sau arendași de mo
șii. Guvernul conservator tre
ce la aspre acțiuni de repre
siune împotriva mișcării ță
rănești pe care Mălăeru o or
ganizase și o îndrumase cu 
destoinicie. Țăranii, în frun
te cu însuși conducătorul lor, 
sînt arestați cu sutele și în
temnițați, dar protestul lor 
are un adînc ecou.

îm- 
pro-

>2.

Mălăeru
Pînă la urmă, condamnat 

pe o scurtă durată și eliberat, 
Mălăeru s-a arătat mai depar
te un neobosit luptător pentru 
cauza progresului și pentru 
îmbunătățirea situației țără
nimii. în 1864 se vorbește în 
Adunarea legislativă de che
marea lui Mălăeru la Bucu
rești de către Kogălniceanu, 
care urmărea în acea vreme 
înfăptuirea reformei agrare. 
După 2 mai 1864 și mai ales 
după legea rurală din 14 au
gust 1864, numele lui Mălăe
ru dispare din informația 
vremii, dar amintirea sa stă
ruie puternic în gîndul țără
nimii ca și teama ce o nutreau 
față de el principalii săi ad
versari : moșierii. în perspec
tiva istoriei, Mălăeru apare ca 
un simbol al țăranului român 
patriot, luptător înflăcărat 
pentru Unirea Principatelor 
Române, slujitor devotat al 
cauzei eliberării sociale și na
ționale a poporului român.

DAN BERINDEI

ALE UNIRII
(Urmare din pag. I)
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Muzeul Unirii din lași a lost iniiinjat in anul 1959 cu prilejul 
sărbătoririi a 100 de ani de la Unirea Principatelor Române. 
Aici se găsesc documente privitoare la lupta poporului român 
de-a lungul veacurilor pentru unitate națională. Sînt expuse 
peste 2 700 de exponate : doc umente, facsimile, fotocopii, lu
crări de artă plastică, obiecte aparținînd militanjilor Unirii 
toate acestea reconstituind in ansamblu premisele Unirii, în
deplinirea ei și consecințele sociale, economice și politice.

Foto: AGERPRES

«De la Râm ne tragem», este 
ideea formulată de Grigore 
Ureche, prin care el exprima 
înțelegerea unității de origină 
a poporului român. Referindu- 
se apoi la unitatea de origine a 
moldovenilor și muntenilor, 
cronicarul scria : «au fost tot 
un loc și o țară» și «s-au tras 
de la un izvod».

Marele cronicar și cărturar 
moldovean, Miron Costin, do
vedește a se fi preocupat mult 
mai pe larg de problema origi
nii comune a românilor. In 
două lucrări scrise în limba po
lonă : «Cronica țărilor Moldo
vei și Munteniei», redactată in 
1677, și «Istoria în versuri po
lone despre Moldova și Țara 
Românească» (1684), cronicarul 
afirmă originea română comună 
a moldovenilor și muntenilor, 
urmărind atlt informarea opi
niei publice din Polonia, cit și 
creșterea prestigiului poporului 
român in țara vecină. Nu este 
lipsit de semnificație și faptul 
că Miron Costin îmbrățișa 
un loc istoria Moldovei și 
Țării Românești.

Lucrarea cea mai de seamă 
a lui Miron Costin, închinată 
originii poporului român, a fost 
insă, fără Îndoială, «De neamul 
Moldovenilor», pe care a 
scris-o intre anii 1666—1691, 
in care această problemă fun
damentală a fost pusă pe baze 
temeinice, autorul realizînd o 
adevărată operă științifică. El 
arată că românii din Moldova, 
Transilvania și Țara Româ
nească «toți un neam și o dată 
descălecați sint». Subliniind a- 
dlnca semnificație a Însuși nu
melui aomun al locuitorilor ce
lor trei țări, Miron Costin 
scria : «Numele cel mai ade
vărat, autentic, de la primul 
descălecat prin Traian, este 
rumân (...) care nume acest 
popor l-a păstrat întotdeauna 
între dinșii (...), același nume 
este dat, îndeobște, și munte
nilor și moldovenilor, și celor 
ce locuiesc în țara Transilva
niei. Rumân este un nume 
schimbat în curgerea anilor 
din roman (...). Un alt nume 
ei înșiși nu au primit între 
dinșii niciodată».

Problema originii poporului 
român și a unității sale etnice 
a fost reluată de către Dimitrie 
Cantemir, care a îmbogățit ar-

gumentările privitoare la dove
direa unitafii poporului român, 
a continuității lui neîntrerupte, 
în Dacia și pe întreg teritoriul 
acesteia, în importanta sa lu
crare : «Hronicul vechimei a 
româno-moldo-vlahilor», scri
ind, printre altele,: «Niamul 
moldovenilor, Muntenilor, Ar
delenilor, cu toții au un nume 
de obște, Români se cheamă».

Dintre cronicarii Țării Româ
nești, s-a remarcat în chip de
osebit in ceea ce privește ex
primarea clară a ideii originii 
comune și a unității poporului 
român, reprezentantul de cel 
mai mare prestigiu al culturii 
Țării Românești, la sfirșitul se
colului al XVIl-lea stolnicul 
Constantin Cantacuzino. In lu
crarea sa : «Istoria Țării Româ
nești» el scria: «noi, românii, 
sintem adevărați romani și 
aleși romani în credință și 
bărbăție (...). De întrebăm pe 
un valah : Ce ești ? el răspun
de : rumân, adecăte roman». 
Subliniind ideea politică a uni
tății de neam și de limbă, stol
nicul C. Cantacuzino remarcă : 
«Insă românii înțeleg nu nu
mai ceștia de aici, ce și din 
Ardeal, carii încă și mai nea
oși sînt și moldovenii (...) tot 
un neam, tot o limbă fiind». In 
această scriere, C. Cantacuzino 
se referă și la problema comu
nității teritoriale a poporului 
român, scriind: «Intîi, că mică 
și ca-n laturi țara multora au 
părut că iaste, încă mai vîr- 
tos acum, de cînd osebită de 
Ardeal și de Țara Moldovei 
iaste». Prestigiosul erudit 
muntean argumentează deci că 
,,osebirea", adică separarea prin 
forfa Împrejurărilor potrivnice 
a Țării Românești de Moldova 
și Ardeal este un fenomen vre
melnic, ele constituind toate un 
singur teritoriu românesc.

Din analiza cronicarilor re
zultă existenta unei conștiințe 
afirmate de neam, 
de o 
că și 
mării < 
neam 
român 
care va juca un rol deosebit 
de important in mișcarea poli
tică și literară ce se va dezvol
ta la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea, in prima parte a se
colului al XIX-lea, avind ca 
rezultat dezvoltarea conștiinței 
naționale a poporului român, 
factor de seamă în lupta po
porului nostru pentru Unire.

accentuată 
intensă mindrie patrioti- 
mai ales faptul transfor- 
conștiinței comunității de 
și de limbă a poporului 

i intr-o adevărată idee

La mina Aninoasa se află 
în construcție și montaj tur
nul de extracfie a puțului 
principal Aninoasa-sud. Vă 
prezentăm o imagine de la 
acest put, care va avea o 
capacitate de extracție de 

400 tone pe oră.
Foto: AGERPRES

ECOURI
WCO UEli

Plenara C.N.I.T.
Joi a avut loc în Capitală 

Plenara Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor. 
Au participat tovarășul Con
stantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor, academicieni, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi, 
institute de proiectări și cer
cetări, cadre didactice din în- 
vățămîntul tehnic superior, re
dactori responsabili ai reviste
lor tehnice, activiști ai C.C.S.

Pe marginea raportului pre
zentat de prof. jng. Constantin 
Dinculescu, președintele C.N.I.T., 
plenara a analizat contribuția 
adusă de Consiliu la promova
rea progresului tehnic și în
făptuirea planului de stat pe 
anul 1965, și a stabilit princi
palele obiective ale activității 
cadrelor tehnice în viitor.

De asemenea, plenara a fost 
informată despre activitatea 
desfășurată de C.N.I.T. în do
meniul relațiilor internaționale 
în anul 1965.

în încheierea dezbaterilor, 
Larisa Munteanu, secretar al 
C.C.S., a subliniat sarcinile ce 
revin Consiliului în mobiliza
rea cadrelor tehnice pentru 
organizarea superioară a pro
ducției, ridicarea pregătirii ca
drelor, promovarea și răspîn- 
direa largă a celor mai noi 
descoperiri ale științei și teh
nicii, sprijinirea activității ino
vatorilor și taționalizatorilor 
etc.

Participanții la'plenară âu 
adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., în 
care se exprimă hotărîrea in
ginerilor și tehnicienilor din 
țara noastră de a-și spori 
eforturile în vederea realizării 
planului de stat pe anul 1966, 
primul an al cincinalului, adu- 
cînd astfel o importantă con
tribuție Ia înfăptuirea cu suc
ces a Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

(Agerpres)

Premiere
Colectivul Teatrului „Lucia 

Sturdza-Bulandra" a prezentat 
joi seara în premieră la sala Stu
dio, o nouă piesă de Aurel Ba- 
ranga : „Sfîntul Mitică Blajinu“ 
în regia autorului. •

-k
Teatrul „Barbu Delavrancea" a 

înscris în repertoriul său lucra
rea dramaturgului C. M. Zamfi- 
rescu : „Idolul și Ion Anapoda". 
Premiera acestei piese a avut loc 
joi seara. Ea este pusă în scenă 
de Ion Simionescu și Cornel 
Gîrbea, care deține și rolul titu
lar.

(Agerpres)

ECOURI
LA ARTICOLE PUBLICATE DE „SCÎNTEIA TINERETULUI"

„Uzina crește.
Dar viitorii 

ei muncitori?"
Articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în „Scînteia tineretului" 
nr. 5 159, sesiza unele deficiențe 
privind organizarea și desfășura
rea practicii pe care o fac elevii 
Grupului școlar chimie din Cra
iova în cadrul combinatului chi
mic.

Conducerea școlii — ni se spu
ne în scrisoarea de răspuns — a 
defcbătut aceste probleme în co
lectivul de conducere și consiliul 
pedagogic evidențiind justețea 
criticii, stabilind măsuri care să 
asigure condiții mai bune pentru 
desfășurarea practicii.

S-a analizat de asemenea acti
vitatea desfășurată de instructorii 
de practică, înlocuindu-se cadre
le necorespunzătoare. Totodată 
s-a asigurat instruirea permanen
tă a instructorilor, generalizarea 
celor mai eficace metode folosite 
de aceștia. Discutînd cu conduce
rea combinatului s-a ajuns la 
concluzia că în trimestrul II al a- 
nului școlar 1965—1966, să se a- 
sigure elevilor locurile de muncă 
la secțiile din grupul organic, 
secții care se găsesc în montaj și 
săli pentru efectuarea instructaje
lor.

De asemenea s-a hotărît ca 
profesorii care predau tehnologia 
meseriei să urmărească mai înde

aproape activitatea de instruire 
practică la locurile respective de 
muncă și să dea îndrumările 
necesare.

Conducerea școlii mulțumește 
redacției pentru sprijinul acordat 
prin materialul publicat.

★
La același material ne-a răspunt 

și serviciul tehnic al Combinatului 
chimic Craiova.

în fabricile ce se află în con
strucție sau acolo unde se lu
crează în vederea începerii pro
belor tehnologice, practica elevi
lor este mai dificil de organizat 
întrucît sînt necesare în primul 
rînd măsuri de prevenirea acci
dentelor. De aceea practica se re
zumă la explicații teoretice, în
sușirea schemelor tehnologice și 
vizitarea instalațiilor tehnologice.

Pentru a obține rezultate mai 
bune s-au stabilit următoarele 
măsuri: elevii anului II A vor e- 
fectua practica la „Acetat de vi
nii monomer" unde li se va pune 
la dispoziție și o cameră încăl
zită, se vor repartiza cadre bine 
pregătite pentru instruirea prac
ticii elevilor.

Mulțumim pe această cale re
dacției ziarului „Scînteia tinere
tului" pentru ajutorul acordat.

„Întrebați-i
și pe tineri"

Apreciind ajutorul dat de re
dacție prin semnalarea neajunsu
rilor manifestate în organizarea 
activității culturale, Comitetul o- 
rășenesc pentru cultură și artă 
Brăila ne-a trimis următorul răs
puns :

împreună cu comitetul orășe
nesc U.T.C. am analizat cu multă 
atenție articolul și ținînd seama 
de dorințele tinerilor, de posibi
litățile existente, am stabilit pen
tru perioada de iarnă acțiuni care 
socotim că vor răspunde cerințe
lor și exigențelor lor. Astfel, la 
Teatrul de Stat au fost progra
mate spectacole cu cele mai bune 
formații de amatori la care și-au 
dat concursul soliști participanți 
la faza finală a dialogului la dis

„DUMINICA LA ORA 6“

tanță. Luna aceasta va avea loc o 
consfătuire pe tema : Cum ne îm
brăcăm urmată de parada mo
dei pentru tineret, iar Muzeul 
de artă va organiza un concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe tema „Bră
ila văzută de artiștii plastici", 
iar în luna februarie concursul 
„Cifre și fapte reieșite din docu
mentele Congresului al IX-lea al 
P.C.R."

în colaborare cu comitetul o- 
rășenesc U.T.C. vom organiza 
lunar seri cultural-distractive în 
cadrul cărora vor avea loc con
cursuri : „Cel mai bun dansator", 
„Cel mai elegant costum" con
cursuri de dansuri moderne etc.

Am enumerat numai cîteva din 
acțiunile care vor fi organizate 
de Comitetul pentru cultură și 
artă pentru tineret.

Vă mulțumim pentru sprijinul 
acordat.

ilmul de debut 
al lui Lucian 
Pintilie are ra
rul privilegiu 
de a se consti
tui într-o cer
titudine regi
zorală. „Dumi
nică la ora 6“,

poate cel mai cinematografic 
film românesc, aparține, sur
prinzător, unui tînăr regizor 
de formație teatrală, care a 
colaborat ani în șir cu Liviu 
Ciulei pe scena Municipalului. 
Așadar, trebuie să reținem în 
primul rînd, experiența acu
mulată de tînărul regizor pe 
scenă, în munca concretă cu 
actorul, pentru că aceasta se 
va reflecta pozitiv, după cum 
vom vedea mai departe, în fil
mul său de început. Pe de altă 
parte, nu trebuie uitat un a- 
mănunt revelator: Lucian Pin
tilie a fost secundul lui Victor 
Iliu, acest dascăl de regizori 
(Liviu Ciulei i-a fost, de ase
menea, secund la „Moara cu 
noroc") în realizarea filmului 
„Comoara de la Vadul Vechi". 
In primăvara anului 1963, au
torul acestor rînduri a avut 
prilejul să-l audă pe Victor 
Iliu, care abia începuse pre

gătirile de filmare pentru „Co
moara de la Vadul Vechi", ex- 
primînd următoarea profeție: 
„In curînd vom avea printre 
noi un regizor de o rară in
tuiție cinematografică. Nume
le său: Lucian Pintilie". Sîn- 
tem fericiți să consemnăm a- 
cum, după aproape patru ani, 
că profeția lui Victor Iliu s-a 
împlinit și că frontul cinema
tografic poate să-și sporească 
în permanență rîndurile cu 
elemente dotate, aparținînd și 
altor sectoare ale vieții artis
tice.

Filmul „Duminică la ora 6“ 
apare în peisajul nostru cine
matografic ca o realizare cu 
totul aparte, adoptînd o ma
nieră de lucru mai puțin obiș
nuită, un limbaj metaforic în 
care canoanele clasice ale dra
maturgiei sînt ignorate. Acest 
lucru nu este nou în cinema
tograf. In urmă cu patru de
cenii, criticul de cinema Louis 
Delluc (care a devenit ulte
rior regizor) scria despre fil
mele sale, care pentru prima 
oară încercau să acorde ima
ginilor de pe peliculă încărcă
tura emoțională a poeziei: 
„Confruntarea trecutului cu 
prezentul, a realității și a a- 
mintirilor prin imagini este

unul din argumentele cele mai 
seducătoare ale artei cinema
tografice".

S-a spus despre filmul lui 
Pintilie că ar reflecta asimilă
rile regizorului din opera 
francezului Allain Resnais sau 
a suedezului Ingmar Bergman. 
Fără îndoială că Pintilie este 
un regizor cu o solidă cultură 
cinematografică și că în fil
mul său lucrul acesta se sim-

putut adopta o altă manieră 
decît cea pe care o avem în 
față. Povestea de iubire dintre 
un băiat și o fată în condir 
țiile tragice ale dictaturii fas
ciste, împotriva căreia cei doi 
îndrăgostiți sînt angajați în 
luptă, nu avea șanse pentru 
un desnodămînt fericit.

Tragismului acestei iubiri 
neobișnuite profilate pe atmo
sfera de teroare polițienească

CARNET
CINEMATOGRAFIC

te. Nu cred însă că este atît 
de obligatorie inventarierea 
influențelor. După cum am 
văzut în cazul lui Delluc, fil
mul care operează printr-un 
limbaj metaforic, în care a- 
mintirile sint alăturate prezen
tului, nu este o noutate de ul
timă oră, ci constituie un drum 
distinct în istoria cinemato
grafului, cale pe care au pășit 
și alții în afara exemplelor ci
tate. în cazul filmului realizat 
de Pintilie, nu cred că s-ar fi

îi convenea perfect alăturarea 
prezentului de amintirile fu
gare ale eroului. S-a creat 
astfel un autentic ritm liric, 
în care bogăția metaforelor îl 
determină pe spectator să-și 
construiască singur în minte 
dramaturgia filmului. Tonul 
exclusiv liric al lui Pintilie 
este încă un argument al ori
ginalității sale. Recent, în ar
ticolul „Cultura și noblețea 
spirituală a poporului nostru" 
apărut în „Scînteia", Petru

Comarnescu scria: „Printre 
trăsăturile specifice artei noa
stre este considerat — și pe 
bună dreptate — lirismul, a- 
cest foc lăuntric care conferă 
viață, căldură, avînt expresiei 
artistice".

O mare contribuție la vibra
ția lirică a filmului a adus-o 
și fotografia lui Sergiu Hu- 
zum. Filmul este realizat în 
majoritate din planuri apro
piate sau foarte apropiate. 
Această apropiere a aparatu
lui de oameni, de chipu
rile lor, a dus la o uimitoare 
expresivitate plastică. Este 
un mare merit al cineaștilor 
de a fi reușit să filmeze în 
prim plan nu numai detalii ale 
lucrurilor sau ființelor, cît mai 
ales sentimente. Pentru o de
plină reușită în această tenta
tivă trebuie ca filmul să aibă 
în centrul său actori capabili 
să transmită emoții puternice. 
Din fericire, atît debutantul 
Dan Nuțu, cît mai ales Irina 
Petrescu sînt tocmai actorii 
care conveneau manierei fil
mului. Pintilie, a cărui expe
riență în munca cu actorul o 
subliniam la început, a știut 
să descopere și să dirijeze în 
jocul Irinei Petrescu, fațete cu 
totul nebănuite pînă acum,

deși tînăra actriță s-a relevat 
încă de la debut drept o certă 
valoare interpretativă.

Pe lingă excelentele sale ca
lități cinematografice, filmul 
ne prilejuiește și cîteva reflec
ții critice cu privire la drama
turgia și relațiile dintre eroi, 
insuficient conturate în unele 
momente. Filmul ar fi avut 
mult de cîștigat în ceea ce 
privește mesajul social dacă 
raporturile eroi-societate ar fi 
fost duse pînă la aspectele lor 
cele mai semnificative. Aceste 
reproșuri nu pot întuneca însă 
cu nimic ceea ce are nou și 
autentic filmul lui Lucian 
Pintilie care trebuie văzut de 
toți cei ce iubesc arta filmului 
și vor s-o înțeleagă. Limbajul 
acestui film este poate mai 
puțin obișnuit, cerînd concen
trare afectivă și o cultură ci
nematografică formată la iz
voare limpezi. E un efort însă 
pe care spectatorul îl poate 
trece cu ușurință, avînd plăcu
tul prilej de a se întîlni cu 
unul din acele rare filme care 
au meritul de a ridica specta
colul cinematografic pe trep
tele atît de rîvnite ale artei 
autentice.

ATANASIE TOMA

La banda tehnologică de a- 
samblare a elementelor gal
vanice de la Fabrica de ca
bluri și material electroizo- 

lante din Capitală
Foto: AGERPRES
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Al IX-lea Festival mondial

al tineretului și studenților

Smith se

ÎN SEPTEMBRIE

La Viena a avut loc o consfă
tuire a Comitetului internațional 
de pregătire a Festivalului mon
dial al tineretului și studenților. 
La lucrările consfătuirii au luat 
parte reprezentanți ai organizații
lor de tineret și studenți națio
nale și internaționale din nu
meroase țări ale lumii, printre

care și din Republica Socialistă 
România, Comitetul a hotărit ca 
cel de-al IX-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților să se 
tină în luna septembrie la Accra, 
capitala Ghanei. Festivalul se va 
desfășura sub lozinca „Solidari
tate, pace și prietenie între 
popoare".

răfuiește
Rasișții rhodesieni au considerat că a 

sosit momentul să-și intensifice acțiunile 
împotriva tinerilor africani din școli șl 
universități. Dacă în trecut, de ochii lu
mii, Ie lipsea curajul unei acțiuni hotă- 
rîte în această direcție, declarația unila
terală de independență constituie, după 
părerea lor, o acoperire îndeajuns de 
sigură.

De fapt, după cum relatează ziarul londonez „Times", încă 
înaintea promulgării așa zisei „independențe" autoritățile rho- 
desiene „au luat primele măsuri într-o campanie care urmă
rește să pună capăt integrării rasiale în școli". Trebuie men
ționat că integrarea se realizase numai în unele școli și aceas
ta în urma unei lupte hotărîte dusă de-a lungul anilor de 
populația de culoare rhodesiană. Oricum, autoritățile rasiste, 
care se bucurau de autonomie pe plan intern, au dat, încă în 
luna septembrie a anului trecut, dispozițiuni pentru ca școlile 
care în 1962 au admis elevi africani să refuze înscrierea acestora 
în noul an școlar. A fost creată și o comisie guvernamentală 
însărcinată cu problema exmatriculării tuturor elevilor negri 
din școlile „integrate".

Pe un plan similar s-a desfășurat și atacul îndreptat împo
triva integrării în Universitatea din Salisbury. Cei cîțiva stu- I 
denți de culoare de aici stau ca un ghimpe în ochii rasiștilor. 
Și, în consecință, a fost declanșată campania pentru îndepăr
tarea lor. Ca de obicei în asemenea împrejurări pretexte au 
fost găsite în număr suficient. „Universitatea — relatează zia
rul „Le Monde" — este tot mai frecvent atacată drept un lăcaș 
al unui liberalism primejdios, dacă nu chiar o instituție deli
berată pentru subversiune".

Cel mai recent act al răfuielii s-a petrecut însă cu puține 
zile înaintea Anului Nou. Primul ministru rhodesian, Ian 
Smith, a ordonat închiderea liceului din Kufunda, frecventat 
numai de elevi negri. In total aici învățau 189 de tineri. Edu
cația lor este considerată acum drept „primejdioasă" pentru re
gim. Atmosfera de isterie rasistă a fost întreținută cu atîta gri
jă de autorități încît, pe un perimetru de 400 de metri în jurul 
clădirii școlii, nu a îndrăznit să locuiască nici o familie albă. 
Pentru închiderea localului trebuia găsită însă o justificare. In 
consecință a fost invocată „Legea asupra repartiției terenuri
lor" (Land Apportionment Act) care delimitează zonele locuite 
de cetățenii de origină europeană sau africană. Printr-o simplă 
trăsătură de condei, zona „albă" a fost extinsă și asupra te
renului ocupat de clădirea liceului din Kufunda. Nici o per
soană din cadrul guvernului nu și-a pus întrebarea ce se va 
întâmpla în viitor cu cei 189 de elevi care s-au trezit fără 
școală.

P. NICOARA

Protestul studenților japonezi
Aulele Universității 

„Waseda" din Tokio 
sînt de trei zile goa
le. Studenții își expri
mă astfel protestul 
împotriva hotărîrii ad
ministrației de a ma
jora taxele școlare în- 
cepînd din luna apri
lie, cu 50—60 la su
tă. Astfel, de la 1 a- 
prilie. data deschide-

rii cursurilor universi
tare, taxele școlare în 
facultățile umanistice 
vor crește de la 
50 000 la 80 000 yeni, 
iar la cele cu caracter 
științific de la 80 000 
la 120 000 yeni.

După cum se știe, 
în institutele de încă- 
țămînt superior parti
cular din Japonia în-

vață aproximativ 
800 000 de studenți, 
reprezentând un pro
cent de peste 70 la 
sută din numărul stu
denților japonezi. în 
unele dintre institu
tele de învățămînt su
perior particulare, stu
denții plătesc deja o 
taxă școlară pînă 
600 000 peni anual.

la

DEMONSTRAȚIA TINERILOR

VEST - BERLINEZI
în fața centrului de propa

gandă american din Berlinul 
occidental „America-Haus“, 
mii de tineri au organizat o 
demonstrație de protest împo
triva agresiunii americane în 
Vietnam. Manifestația a fost 
organizată în urma unor ac
țiuni ale centrului american

de propagandă în vederea 
sprijinirii politicii duse de 
Statele Unite în Vietnam. De
monstranții au difuzat mani
feste care chemau populația 
din Berlinul occidental să se 
pronunțe împotriva agresiunii 
americane și să sprijine lupta 
dusă de poporul vietnamez.

Pe scurt
• LA 20 ianuarie la Comitetul Central al Parti

dului Comunist al Uniunii Sovietice a avut loc o 
convorbire între L. I. Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. și A. Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, care a sosit la Moscova într-o vizită de 
prietenie la invitația C.C. al P.C.U.S.

• Intr-un comunicat al Cartierului General al Ar
matei populare Chineze de eliberare de pe frontul 
Fuțzian se anunță că forțele de artilerie ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare de pe frontul Fuțzian 
au primit ordinul ca în zilele de 21 și 23 ianuarie să 
suspende bombardamentele asupra Insulelor Que- 
moy, Tatan, Erhtan și celorlalte insule de pe acest 
front. Această măsură, se arată în comunicat, este 
menită să dea compatrioților și trupelor ciankaișiste 
posibilitatea de a sărbători tradiționalul Festival al, 
primăverii.
• AGENȚIA France Presse, citind cercuri bine 

informate din Londra, arată că premierul britanic 
Wilson ar intenționa să fixeze ia 24 martie dala 
noilor alegeri generale. Aceleași surse precizează că 
aceasta va depinde cel mai mult de rezultatul ale
gerilor parțiale de la 27 ianuarie din circumscripția 
electorală Hull North, unde își vor disputa șansele 
șase candidați, precum și de evoluția crizei sud- 
rhodesiene.
• DUPĂ cum anunță agenția Associated Press of 

Pakistan Intre Pakistan și Uniunea Sovietică a fost 
semnat un acord comercial în baza căruia volumul 
schimburilor comerciale între cele două țări se va 
tripla. Pakistanul va livra Uniunii Sovietice orez șl 
va importa mijloace de transport, utilaje pentru 
construcții rutiere și mașini agricole.

Situația din Nigeria
La Lagos și in întreaga țară, cu excepția unor puncte din Ni

geria de vest, calmul a fost restabilit. Cu toate acestea trupele 
continuă să patruleze pe arterele principale, în piețele publice și 
în alte puncte strategice ale capitalei.
Printr-un decret a fost suspen

dată interdicția difuzării ziare
lor naționale în anumite regiuni 
gle țării.

Postul de radio Lagos difuzea
ză la intervale regulate un apel 
al primului ministru Ironsi, ce
tind încetarea tulburărilor în 
provincia de nord. Generalul 
Ironsi și-a anunțat intenția de a 
proclama legea marțială în cazul 
în care tulburările continuă.

Joi dimineața s-a întrunit pen
tru prima oară la Lagos, sub 
președinția generalului Ironsi, 
Consiliul militar suprem al Ni
geriei, ou participarea celor pa
tru guvernatori militari regio
nali, și a celor cinci înalți ofițeri 
care au organizat venirea la pu
tere a noilor autorități. Agenția 
France Presse, remarcă partici
parea „omului forte", maiorul 
Nzeogwu, instigatorul loviturii

în regiunea de nord unde pri
mul ministru A. Bello a fost 
ucis. In afara problemei formă
rii unui guvern militar sau a 
unui guvern civil și militar in
terimar, pe ordinea de zi mai 
figurează elaborarea politicii in
terne și externe a Nigeriei, orga
nizarea unei anchete privind ac
tivitatea guvernului lui Balewa 
etc.

Agenția France Presse anunță 
din surse sigure că joi, au fost 
descoperite cadavrele fostului 
prim-ministru Balewa și fos
tului ministru de finanțe Eboh. 
Această informație vine în con
tradicție cu știri anterioare 
trivit cărora Balewa s-ar 
ostatec într-o localitate în 
vincia de răsărit, precum și 
afirmația generalului Ironsi 
„nu se știe nimic de soarta 
Balewa"'.

BRAZILIA. — Aspect de la o 
demonstrație a studenților din 
Rio de Janeiro, în sprijinul 
revendicărilor lor democratice

Agenția U.P.I. transmite că 
„postul de radio Djakarta a re
latat la 16 ianuarie că coman
dantul de escadră Marwidi a in
terzis orice activitate a Partidu
lui Comunist Indonezian în cel 
dc-al cincilea district maritim 
al insulelor Celebes de sud". 
Pînă acum P.C.I. a fost interzis 
în peste jumătate din districtele 
militare ale Indoneziei. După 
cum anunță agenția Antara, în 
discursul rostit la o recentă re
uniune a cabinetului indonezian, 
Sukarno a arătat că de la 1 oc
tombrie și pînă în prezent, în 
țară au fost ucise peste 87 000 
de persoane.

Potrivit postului de radio Dja
karta, președintele Sukamo a 
declarat joi la un miting de 
masă, că deține dovezi că forțe 
clandestine au complotat răs
turnarea sa. Aceasta nu este nu
mai opera Necolim (neocolonia- 
lismului, colonialismului și im
perialismului), ci și a agenților 
lor din Indonezia a spus el.

sud-vietnameze repurtate în anal 1965

a nou de
Pentru a doua oară 

in timp de cinci zile, 
primul ministru Moro 
a cerut Parlamentu
lui acordarea votului 
de încredere în gu
vern, în legătură cu 
dezbaterile privind 
proiectul de lege 
asupra școlii elemen
tare de stat.

încă din timpul discutării 
proiectului au ieșit la iveală o 
serie de contraste intre poziția 
democrat-creștinilor adepți și 
apărători ai școlii private apar- 
ținînd diferitelor congregații re
ligioase și partenerii din coaliția 
de centru-stînga, al căror punct 
de vedere este mai apropiat de

cel 
în 
cedat 
ceptînd patru amendamente 
propuse de democrat-creștini și, 
în felul acesta, proiectul de lege 
a fost supus în ansamblu discu
ției deputaților. Grupul parla
mentar liberal a prezentat 
în Parlament o moțiune prin 
care cere ca proiectul de lege 
să nu fie discutat pe articole, 
în fața pericolului de a se ajun
ge la un vot secret, care ar fi 
pus în minoritate guvernul, pri
mul ministru Moro a cerut vot 
de încredere, ceea ce înseamnă, 
potrivit regulamentului Camerei 
Deputaților, că votarea se face 
prin apel nominal. în felul aces
ta s-a asigurat majoritatea ne
cesară ■■ 317 pentru și 232 contra.

al partidelor din opoziție, 
cele din urmă, socialiștii au 

presiunilor exercitate, ac
id patru

Surse 
tanice 
sancțiunile 
împotriva Rhodesiei

A DOUA TINEREȚE

In cursul anului 1965, forțele patriotice din Vietna
mul de sud au desfășurat 40 008 bătălii anunță un co
municat al comandamentului forțelor armate ale Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, trans
mis de agenția Eliberarea.

tn cursul acestor lupte, sub
liniază comunicatul, au fost 
scoși din luptă 167 508 soldați 
inamici inclusiv 19 200 ameri
cani. Un număr de 60 000 de 
soldați din rindul trupelor gu
vernamentale au dezertat sau 
au trecut de partea Frontului 
Național de Eliberare. Tot în 
această perioadă, menționează 
comunicatul, patriotii au zdro
bit 52 de batalioane ale dușma
nului, inclusiv 9 batalioane a- 
mericane, au doborit și avariat 
1 337 de avioane, au scufundat 
peste 80 de nave și ambarcați
uni militare. In ciuda sporirii 
considerabile a numărului tru
pelor americane din Vietnamul 
de sud, în cursul anului trecut 
pierderile dușmanului in oameni 
au crescut de peste șase ori, 
iar in tehnică militară de peste 
două ori față de anul 1964.

meză a arestat o serie de ofițeri 
care, potrivit agenției Associated 
Press, au încercat să înlăture de 
la putere guvernul lui Nguyen 
Cao Ky. Deși purtătorul de cu- 
vînt al lui Ky a refuzat să con
firme sau să dezmintă această 
știre, el a declarat totuși că „în 
ultimele zile zvonurile despre o 
eventuală lovitură de stat au 
devenit insistente la Saigon".

Ca urmare a extinderii agre
siunii S.U.A., situația economi
că a 
devine tot 
flația

Siguranța militară sud-vietna-

Vietnamului de sud 
mai precară, in

ia pe zi ce trece 
o amploare tot mai mare. 
Numai tn cursul lunii trecute, 
anunță un corespondent din 
Saigon al agenției Reuter, pre
țurile la mărfurile de consum 
au crescut in Vietnamul de sud 
cu 30 la sută, iar la produsele 
alimentare cu aproximativ 50 
la sută.

Primul ministru brita
nic, Harold Wilson, a 
avut joi o a treia con
vorbire cu Hugh Beadle, 
președintele Tribunalu
lui suprem ai Rhodesiei, 
sosit „pe neașteptate' Ia 
Londra pentru a avea 
convorbiri cu olicialită- 
țile britanice legate de 
complicațiile intervenite 
în problema rhodesiană 
după proclamarea unila
terală a independentei 
de către Ian Smith.

Agenția Reuter rele
vă că după convorbirea 

a 
a 

la

cu Beadle, Wilson 
prezidai o reuniune 
cabinetului britanic 
care se pare că au fost 
dezbătute ultimele ele
mente intervenite în e- 
voluția problemei rhode- 
siene. Potrivit ziarului 
„Guardian", Beadle i-ar 
ii recomandat premieru
lui britanic reluarea 
„dialogului' cu lan 
Smith, „intrucît a sosit 
timpul pentru aceasta'.

Tot agenția France 
Presse, citind cercurile 
politice londoneze, caii- 
iică Întrevederile și 
convorbirile secrete ale 
lui Wilson cu Beadle 
drept „Preludiu' al u- 
nei „ofensive de pace', 
„In vederea reîntoarce
rii Rhodesiei la legalila-

Este toarte posibil, se 
afirmă in aceleași 
cercuri, ca săptămîna vi
itoare să fie prezentat un 
„plan de pace' britanic 
incluzând noi sancțiuni 
economice, nu în nume
le guvernului laburist, 
ci al unui „front unit' 
al tuturor partidelor bri
tanice. Presa britanică 
de joi anunță intenția 
premierului Wilson de 
a convoca în următoa
rele 24 sau 48 de ore o 
Întâlnire a reprezentanți
lor partidelor de opozi
ție britanice — Heath și 
Grimond — consacrată 
tot problemei rhodesie- 
ne, cu 
Beadle.

participarea lui

autorizate 
au anunțat 

economice

sud, care urmau să 
anunțate Ia sfîrșitul 
cestei săptămîni de 
mul ministru Harold 
Wilson, vor fi aminate 
pînă la reluarea dezbate
rilor Parlamentului, la 
25 ianuarie. Această a- 
mînare va permite, de 
asemenea, guvernatoru
lui britanic din Rhode
sia de sud, Humphrey 
Gibbs, să ia cunoștință 
de noile măsuri.

Războiul kurzilor
La doi ani după încheierea 

acordului de încetare a focu
lui între conducătorii mișcării 
kurde și guvernul de la Bag
dad, războiul din Kurdistanul 
irakian a reînceput.

VIETNAMUL DE SUD. — Elicopter american Încerci nd să sal
veze un avion avariat de forțele patriotice

R. P. CHINEZA. — Vedere a 
noii rafinării de (iței de Ia 

Kamatai

întîlnirc

Hadar-Gomulka
BUDAPESTA 20 (Ager

pres). — In zilele de 18 și 19 
ianuarie la Budapesta a avut 
loc o întîlnire prietenească 
între Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., 
Gyula Kallai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Un
gare, Antal Apro, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.S.U., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, 
Zoltan Komocsin, membru 
Biroului Politic și secretar
C.C. al P.M.S.U., și Wlady- 
slaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. .al P.M.U.P., Josef Cy- 
rankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri, și Zenon 
Kliszko, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

La 19 ianuarie, conducăto
rii P.M.U.P. au părăsit Buda
pesta.

al 
al 
al 
și 
al 
al

A ORAȘULUI SCHWEDT
e Oder, la nord- 
est de Berlin, 
află
Schwedt, 
metropola 
R.D.G. Să 
deți, însă, 
vorba de 
nou: dovada 

că recent a sărbătorit șapte se
cole de existență. Bineînțeles că 
în trecut numele Schwedt-ului 
nu era legat de profesia de chi
mist, ci de altele ; plantatori de 
tutun, meseriași, pescari. Dar, 
din cauza interminabilelor cer
turi dintre ducii și principii elec
tori, dintre regi și împărați, 
populația Schwedt-ului avea 
mult de suferit. Mercenarii, in

se aflau, 
tot ce le

se 
localitatea 

socotită 
chimiei 

nu 
că

un

cre- 
este 
oraș 
este

diferent în solda cui 
prădau și distrugeau 
ieșea în cale.

Au trecut ani... Tn perioada 
războiului fascist, 85 la sută din 
toate clădirile Schwedt-ului au 
fost distruse, deoarece naziștii 
au transformat acest oraș într-o 
fortăreață.

După sfîrșitul războiului, și 
în special cu începere din 1958, 
orașul a cunoscut o rapidă dez
voltare. Din mormanele de ruine 
s-a ridicat un oraș industrial 
modern. Printre obiectivele sale 
importante se număra o fabrică 
ultramodernă de hîrtie, precum 
și o mare întreprindere pentru

prelucrarea țițeiului care a intrat 
în funcțiune în 1963.

întreprinderea, prevăzută cu 
instalații automate, contribuie 
din plin la dezvoltarea indus
triei chimice din R.D.G. Ea fur
nizează o treime din necesarul 
de benzină și ulei Diesel al 
R.D.G. în luna decembrie 1965 
a intrat în funcțiune instalația 
de separare a gazelor precum și 
un mare rezervor pentru gaze 
lichide.

în prezent, se lucrează de zor 
la montarea instalațiilor între
prinderii de îngrășăminte azo- 
toase contractate cu firma en
gleză „Huphrey and Glasgow" 
și firma franceză „E.N.S.U.".

Orașul s-a dezvoltat în ulti
mii patru ani mai mult decît în 
toți cei 696 ani anteriori, 
unde altădată cele mai 
construcții erau magaziile pen
tru uscarea tutunului, se 2. 
azi clădiri modeme străjuite 
trei blocuri turn cu cîte 
etaje.

Deși a împlinit 700 de 
Schwedt, orașul de pe Oder

Acolo 
înalte

înalță 
«le 
10

ani, 
v. ___ este

totuși, dintr-un punct de vedere, 
cel mai tînăr oraș din R.D.G. : 
vîrsta medie a locuitorilor 
nu depășește 28 de ani.

sai

ȘT. DEJU 
corespondentul Agerpres 

la Berlin

olosind condițiile prielnice din a- 
cest an, trupele guvernamentale 
au declanșat, la finele anului tre
cut, cea mai puternică ofensivă. 
Dispunînd de armament modern, 
trei din totalul de cinci divizii de 
care dispun autoritățile, au fost 
angajate în operațiunile militare 
împotriva partizanilor kurzi, con

duși de Barzani.
Știrile sosite sporadic din zona conflicte

lor arată că numai în regiunea din apropie
rea graniței cu Turcia, la Sacho, Imadija, și 
spre nord de localitatea Mossul, trupele gu
vernamentale au reușit să obțină succese, în 
schimb, în est de-a lungul unui front întins, 
în. special în regiunea Erbil-Sulimanije, ele 
au înregistrat pierderi grele. Totalul militari
lor guvernamentali căzuți la reluarea lupte
lor este de circa 800. Pierderile forțelor kurde 
sînt considerate ca fiind neînsemnate. Gerard 
de Broin, trimisul special al agenției FRANCE 
PRESSE aprecia intr-un comentar zilele tre
cute că „rezistenta kurdă nu poate fi înfrîntă 
chiar dacă oficialitățile de la Bagdad ar trece 
la o mobilizare generală. Intr-o regiune mun
toasă cum este aceea controlată de trupele lui 
Barzani și dacă se are în vedere și popularita
tea liderului, o armată modernă nu poate face 
nimic", nota corespondentul francez. Kurdista
nul superior este o regiune cu piscuri a căror 
înălțime atinge 2 000—3 000 de metri. Practic 
este imposibil să ajungi cu mașini blindate la 
această altitudine. în această regiune răscu- 
lații kurzi, sub conducerea lui Mustafa Bar
zani, rezistă de 4 ani armatelor guverna
mentale.

Neizbutind să obțină succese pe frontul 
militar, trupele și aviația ard satele kurde. 
„Cele mai multe sate — relata DIE PRESSE — 
au fost nimicite de bombele incendiare lan
sate din avioane, parțial însă ele au fost in
cendiate de soldații irakieni drept represalii 
pentru că au oferit adăpost rebelilor".

Încordarea din Irak provocată de reluarea 
ostilităților a fost accentuată pentru o scurtă 
perioadă de timp de apariția unui conflict la 
frontiera cu Iranul, în cursul căreia ambele 
state au concentrat trupe în zona respectivă. 
Incidentul a fost provocat de aviația irakiană 
care urmărind răsculații kurzi a bombardat 
cîteva localități iraniene. S-a anunțat că au 
început discuții pe marginea unor propuneri 
care sugerează retragerea trupelor ambelor 
țări la o anumită distanță de graniță, forma
rea unei comisii mixte de anchetă. încetarea 
campaniei ostile din presă și radio.

Referindu-se la revendicările kurzilor, la, 
recrudescența luptelor lor, comentatorii apre
ciază că în afară de cererea de acordare a 
autonomiei în cadrul Irakului, ei se opun 
unui proiect de acord cu companiile străine, 
care ar exclude posibilitatea ca o parte a be
neficiilor rezultate din exploatarea petrolu
lui să revină populației kurde. Aceasta, deoa
rece, o mare parte a rezervelor petroliere se 
găsesc în Kurdistanul superior. Semnificati
vă pentru poziția răsculaților este recenta de
clarație a lui Barzani difuzată de postul de 
radio „Vocea Kurdistanului liber". El a spus 
că „noi nu vrem să se verse sîngele fraților 
noștri irakieni, dar vrem să obținem dreptu
rile noastre legitime pe care guvernul irakian 
nu a vrut să le recunoască"

IOAN TIMOFTE
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