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Uteciștii

în riadul
fruntașilor!

uUzinele „Otelul Roșu'

W

steca Cent 
Reqionaiă

Deva

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai Uzine
lor „Oțelul Roșu" se angajea
ză ca în întrecerea socialistă 
organizată pe baza Directive
lor C.C. al P.C.R., să depă
șească sarcinile anuale de 
plan cu:

5 000 000 lei la produc
ția globală ;
5 000 000 lei la produc
ția marfă vîndută și în
casată.
1 700 tone oțel „Martin" 
3 000 tone platină lami
nată ;
600 tone tablă laminată;
670 tone profile ușoare ;
100 tone bandă lami
nată la rece;
0,6 Ia sută la productivi
tatea muncii;
500 000 lei beneficii ;
500 000 lei economii 
prețul de cost.

la

se 
în

Din angajamentul anual 
va realiza pînă la 8 Mai 
cinstea aniversării a 45 de ani 
de la crearea P.C.R. urmă
toarele :

2 000 000 lei la produc
ția globală ;
2 000 000 lei la produc
ția marfă ;

500 tone oțel „Martin
2 000 tone platină lami
nată :
200 tone tablă laminată;
200 tone profil ușoare ; 
20 tone bandă laminată 
la rece;
creșterea productivității 
muncii cu 0,6 la sută ;
200 000 lei la beneficii;
200 000 lei economii la 
prețul de cost;

Schela de extracție

licleni»

Colectivul Schelei de extrac
ție Țicleni, s-a angajat ca în 
acest an și în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a înfiin
țării Partidului Comunist Ro
mân, să realizeze peste preve
derile planului:

Constructorii de 
mașini din orașul 
de pe malurile Bîr- 
zavei n-au nevoie 
de o prealabilă pre
zentare. Produsele 
pur tind marca 
V.C.M. Reșița sînt 
de mult cunoscute 
și apreciate în în
treaga țară. In 1966 
Reșița își îmbogă
țește repertoriul 
producției cu noi 
mașini și agregate, 
realizate la parame
tri tehnici superiori. 
A trecut aproape o 
lună din noul an 
de producție. Au 
fost făcuți, prin ur
mare, primii pași 
spre realizarea sar
cinilor sporite din 
primul an al cinci
nalului. Intre timp, 
pe baza unei prea
labile analize a po
sibilităților de pro
ducție din fiecare 
sector de activitate, 
colectivul uzinei 
și-a stabilit angaja
mentele în întrece
rea socialistă pe a- 
nul 1966.

In uzină lucrează 
peste 3 500 de tineri. 
In toate sectoarele 
de activitate oriun
de vor lucra, ei sînt 
hotărîți să-și spo
rească eforturile 
pentru a aduce, ală
turi de muncitorii 
vîrstnici, o contri-

buție mai mare la 
îndeplinirea aces
tor obiective. Fireș
te, în organizarea și 
desfășurarea activi
tății de producție ei 
primesc ajutor și 
din partea organi
zațiilor U.T.C. care 
și-au înscris în pla
nurile de muncă ac
țiuni și inițiative in
teresante, menite să 
contribuie la întări
rea răspunderii per
sonale a tinerilor fa
ță de muncă, la ri
dicarea continuă a 
pregătirii profesio
nale. Despre aceste 
acțiuni ne-au ‘ vor
bit doi secretari ai 
organizației ' V.T.C. 
din uzină. Le notăm 
pe scurt.

CONSTANTIN A- 
LEXE, secretarul co
mitetului U. T. 
secția motoare 
sel :

C. Ia 
Die-

înde-„Alături de 
plinirea ritmică a 
planului la toți in
dicatorii. atenția 
noastră, ca de altfel 
a întregii secții va 
fi îndreptată spre 
îmbunătățirea con
tinuă a calității 
produselor și redu
cerea rebuturilor. 
Dar, pentru a orga
niza acțiuni eficien
te care să ajute în-

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

DE PRODUCȚIE

c

BELDEANUION

(Continuare în pag. a lll-a)

Avem
le folosim gospodărește
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pînă la 60 de 
produsă peste

executînd conexiunile 
transformator de mare 

putere

valoare de peste 
retribuirii supli- 
toate sectoarele, 
în proiectul de

ADUNĂRI GENERALE DE DEZBATERI

SECȚIE NOUA

LA SCAENI

(Agerpres)

21 ianuarie 1966, tova- 
Nicolae Ceaușescu, se-rășul

cretar general al C.C. al P.C.R., 
a primit în audiență pe Dl. 
Leslie Charles Glass, ambasa-

dor extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii la 
București, la cererea sa.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.

Vineri 28 ianuarie 1966

tr-adevăr pe tineri 
să contribuie efec
tiv la ridicarea ca
lității produselor, 
trebuiau cunoscute 
precis cauzele care 
duceau la înregis
trarea unui număr 
încă mare de rema
nieri, derogări, re
buturi. Ajutați de 
un colectiv de ingi
neri și maiștri ti
neri, am făcut un 
studiu la toate 
punctele de lucru 
unde lucrează tineri 
muncitori. Am ajuns 
astfel la concluzia 
că cele mai multe 
deficiente au la ba
ză nerespectarea 
tehnologiei de fabri
cație. După consta
tările noastre sînt 
trei cauze mai prin
cipale. pentru care 
tinerii nu aplică în
că întocmai tehno
logia de fabricație.

Prima: Circa 13 
tineri, ca urmare a 
unei pregătiri încă 
deficitare, nu reu
șesc să-și însușeas
că chiar de la în
ceput tehnologia 
noilor repere, fac 
confuzii la dimensi
uni, nu știu să ci
tească bine desene
le. Cu acești tineri 
am organizat zilele

V. BARAC

Increderea pe care conducerea 
secției de montaj general, din 
fabrica de transformatoare a V- 
zinei „Electroputere"-Craiova, 
o acordă utecistului Gheorghe 
Firescu se concretizează prin 
repartizarea unor lucrări de răs
pundere. Iată-1 pe tinărul Gh. 
Firescu, 
la un

(Continuare 
în pag. a lll-a)

Se „dezbate" o problemă grea în clasa a Il-a a Școlii generale din comuna Diocheji, raionul 
Panciu

Foto: AGERPRES

eea ce a caracterizat adu
narea generală a coopera
torilor din Bosanci — re
giunea Suceava, a fost 
înainte de toate încrede
rea deplină în forța colec
tivă, adeziunea totală la 
ideile recentelor documen

te de partid privind dezvoltarea agri
culturii. Drumul parcurs de bosînceni 
este similar cu drumul celor mai har
nici țărani din satele sucevene. El re
prezintă o linie ascendentă, concreti
zată în bunăstare materială și cultu
rală. In acest sens, darea de seamă, 
prezentată de consiliul de conducere, a 
reliefat prin cifre și fapte efortul țăra
nilor cooperatori pentru realizarea 
unor producții însemnate în principa
lele sectoare de activitate. Rezultate 
deosebite au fost obținute în creșterea 
animalelor. Producția de lapte pe cap 
de vacă furajată, reprezentînd în me
die 2100 litri, situează cooperativa 
printre unitățile fruntașe din regiune. 
Efectivul de animale a crescut în 
cursul anului trecut la toate speciile. 
Veniturile din zootehnie, însumînd 
peste un milion lei, depășesc cu 172 000 
Iei cifra planificată.

Cu toate condițiile climaterice nefa
vorabile, respectarea unor măsuri de

ordin tehnic și organizatoric au influen
țat creșterea producției și la culturile 
de cîmp. Media la grîu a fost depășită 
cu 490 kg. la hectar. Brigada lui Emi- 
lian Spoială a obținut 3 000 kg porumb 
boabe la hectar, iar brigada lui Victor 
Stavarache a realizat 17 000 kg de car
tofi la hectar (față de 15 000 kg cît era 
planificat). In aceleași condiții, alte 
brigăzi nu au atins însă producțiile 
prevăzute. Țăranii cooperatori care 
s-au înscris la cuvînt au scos în evi
dență cauzele care au dus la această 
deficiență.

NICHIFOR ION : „Brigadierii nu au 
fost întotdeauna exigenți. Brigăzile a 
10-a, a 11-a și a 12-a n-au respectat 
densitatea normală porumbului la 
una din lucrările de întreținere de 
mare importanță — praștia". GHEOR
GHE GAVRILOVICI: „Toamna, puțini 
cooperatori au participat la muncă. 
Transportul porumbului a fost din a- 
ceastă cauză îngreunat". VASILE AN- 
DRONIC: „Porumbul a. fost tăiat îna
inte de maturizare pe unele sole. Așe
zat în coșere s-a stricat". VLADIMIR 
MORUZ: „La recoltatul cartofilor s-a 
făcut multă risipă. Dovadă că după 
arăturile de toamnă a ieșit la suprafa
ță o mare cantitate de tuberculi". O- 
NIU TO ADER: „Activitatea comisiei 
de revizie a fost slabă. Nu a tras la

răspundere pe cei care au pricinuit 
pagube. Nici toți membrii consiliului 
de conducere nu și-au făcut pe deplin 
datoria". , >

Ținînd seama de faptul că la coope
rativa agricolă din Bosanci există mari 
posibilități de creștere a producției ve
getale și animale, planul pentru anul 
1966 a oferit largi baze de dezbateri. 
Bine chibzuite, echilibrate, sarcinile 
planului de producție vor putea fi în
deplinite.

„Se pot realiza venituri mari 
spunea GHEORGHE CROITORU, bri
gadier. Brigada noastră a primit retri
buții suplimentare în 
39 000 lei. Extinderea 
mentare a muncii în 
așa cum se prevede 
statut al cooperativei agricole, consti
tuie unul din factori care stimulează la 
intensificarea participării la muncă, 
duce la sporirea producției.

Intervenind, brigadierul ILIE ROI- 
BU, s-a referit la producțiile obținute 
în sectorul zootehnic. „Toți îngrijitorii, 
dintre care citez pe Alexandru Drăgoi, 
Zamfir Maxinese, Nicanor Spoială, 
Titus Gavrilovici au muncit cu stă
ruință zi și noapte; munca lor a fost 
răsplătită. Mă bucur că în proiectul 
statutului se precizează că retribuția 
suplimentară la producția animală se 
acordă în proporție de 
procente din cantitatea 
plan.

mari r< zc rve. Să

Anul 1965 a fost un an bun, 
cu mari venituri. Mulțumesc 
tuturor celor care și-au pus 
mintea și palmele pentru ob
ținerea acestor rezultate. Eu,
ca membru al cooperativei, 
am însă o pretenție — cei 
de la zootehnie să țină pasul 
cu noi, cei de Ia cîmp". (Din 
cuvintul rostit in adunarea 
generală de țăranul coopera
tor Popa Gheorghe din co
muna Gîrbov, regiunea 

București)

O veste îmbucurătoare pen
tru constructori și pentru... lo
catarii viitoarelor apartamente 
care vor beneficia de proprie
tățile izolante ale vatei de 
sticlă. 5 000 de tone de acest 
produs vor fi realizate anual 
în noua secție ce a intrat în 
funcțiune la fabrica de gea
muri din Scăeni. Primele can
tități au și fost trimise șan
tierelor.

I
3 000 000 lei Ia produc
ția globală;
3 600 000 lei Ia produc
ția marfă, realizînd în 
plus :
— 4 500 tone țiței;
— 2 000 tone gazolină ;
— 30 000 000 mc gaze 

utilizabile ;
să sporească cu 2 la 
sută productivitatea 
muncii;
1 000 000 lei economii 
Ia prețul de cost;
1 000 000 lei beneficii.

Din care pînă la 8 Mai:

• 1100 000 lei la produc
ția globală;

• 1 300 000 lei la produc
ția marfă, realizînd în 
plus ;
— 1 500 tone țiței ;
— 900 tone gazolină ;
— 10 000 000 mc gaze 

utilizabile ;
• 400 000 lei economii la 

prețul de cost;
• 400 000 lei la beneficii.

anterioare. Anul acesta s-au 
obținut rezultate mai bune față 
de anul trecut. Pînă acum, din
tre studenții care s-au prezen
tat la examen, au promovat 
toți. Pe 70 la sută dintre ei 
i-am notat cu calificative de la

mentale (chimia organică, 
mia fizică etc.) și la unele 
cipline de specialitate. Au 
ținut rezultate bune acei 
denți care au avut continuitate
în studiul acestor discipline, au 
grefat cunoștințele disciplinei

chi- 
dis- 
ob- 
stu-

Fiecare sesiune dă măsura 
calității muncii universitare. 
Patru examinatori, cadre di
dactice la Institutul de petrol
gaze și geologie, ne-au prezen
tat cîteva din observațiile lor 
din actuala sesiune de exa
mene.

a Prof. univ. dr. MIHAI 
BOGDAN; disciplina de 
examen: tehnologia pe
trochimică ; anul: V.

„Cind vorbim despre rezul
tatele la examene sîntem ten
tați să facem comparații cu cele

să ne gîndim mai mult la mun
ca individuală a studentului, la 
timpul pe care-1 are pentru stu
diu și cum îl folosește acesta. 
Aș spune că rămîne încă des
chisă problema stilului de mun
că al studentului. Să-l îndem
năm să mediteze mai mult a- 
supra ceea ce i se predă și tre
buie să învețe, să-și însușească 
în mod critic cunoștințele'

• Conf. univ. dr. NICO- 
LAE POSEA, decan al 
Facultății de mașini și 
utilaje petroliere; disci-

pentru cea de perspectivă. Con
sider că n-am exagerat cu ni
mic dovedind severitate față de 
studenți în timpul semestrului. 
Am cerut o strictă respectare a 
disciplinei universitare, pornind 
de la ideea că pregătim ingi
neri care trebuie să-și îndepli
nească bine sarcinile, dar și în 
timp util. Există o disciplină 
a muncii de la care nu se poa
te face nici un rabat. Proiectul, 
bunăoară, trebuie predat ia o 
anumită dată, și nu acceptăm 
justificări pentru amînare. Am

Studenții în fața
„controlului de calitate

7 în sus. Deși procentul însuși 
este edificator, mi se pare uti
lă o explicație. Tehnologia pe
trochimică este o disciplină di
ficilă : Ia examen se verifică, 
de fapt, sinteza cunoștințelor 
dobîndite la disciplinele funda-

din acest an pe un fundament 
solid.

Am dat cu greu nota 10. Sub
liniez acest fapt pentru că este 
plin de învățăminte. S-au ob
ținut rezultate bune, dar nu și 
excepționale, cum dorește fie
care profesor. Aceasta ne face

plina 
zistența 
anul: III.

de examen: re- 
materialelor —

„Sesiunile de 
întotdeauna în 
trage niște concluzii pentru o 
etapă de muncă parcursă și

examen ne pun 
situația de a

fost puși în situația să nu ad
mitem prezentarea la un anumit 
examen unui număr de 16 stu- 
denți, tocmai pentru motivul ne- 
respectării unor asemenea nor
me ale disciplinei. Măsura nu-i 
deloc exagerată. Nu putem ac-

cepta ca un student care a lip
sit de la cursuri sau seminarii, 
nu și-a predat la timp proiecte
le, să se prezinte la examen, a- 
lături de cei care și-au îndepli
nit cu seriozitate îndatoririle de 
studenți. Ee-am face un deser- 
viciu, înlesnindu-le calea spre 
superficialitate.

Și acum, pe scurt, constatări
le mele ca examinator. Disci
plina se bazează pe cunoaște
rea integrală de către studenți 
a cunoștințelor de matematică 
și mecanică. Ca să poată face 
față bine unui examen la re
zistența materialelor, studentul 
trebuie să posede trainice de
prinderi de calcul 
el să le poată 
să spun așa, în 
fan. Din păcate, 
mulți studenți care 
tat această deprindere. Și 
cesar să mediteze asupra 
tui fapt studenții din anii 
riori — I și II — și cadrele lor 
didactice.

Sînt discipline la care 
menul cuprinde o probă orală 
și scrisă. După părerea mea, 
trebuie să crească ponderea și 
importanța lucrărilor scrise la 
disciplinele de bază, care stau 
la temelia formării deprinde
rilor ' - - -
oral 
tru

Distincții
internaționale 

decernate unor
piloți români

de 
nu 

ceea

astfel ca 
folosi, ca 
mod spon- 
însă, 
n-au

sînt 
căpă- 
e ne- 
aces- 
ante-

exa-

calcul. Examenul 
este suficient pen

ce cerem și aș-

Anchetă realizată 
de 

LUCREȚIA LUSTIG

Cea de-a 
generală a 
nautice 
s-a ținut la Munchen, 
cernat piloților 
tavian Băcanu 
Manolache 
Tissandier", 
anual celor 
sportivi din lume. Cei doi piloți 
au adus numeroase victorii de 
prestigiu aviației noastre spor
tive. Octavian Băcanu are la 
activul său 7 500 ore de zbor, 
efectuate pe 50 tipuri de avioa
ne. El este deținătorul re
cordului mondial de distanță 
în circuit închis, fără escală; 
4 462,870 km, în clasa avioane
lor semiușoare. Dar cea mai 
bogată activitate a desfășurat-o 
în calitate de pilot recepționer. 
A încercat în zbor 1 500 de apa
rate.

In informarea pe care pre
ședintele acestui for internațio
nal a făcut-o în legătură cu 
decernarea acestei înalte dis
tincții, se spune că pilotul Con
stantin Manolache a efectuat 
7 180 ore de zbor, pe timp de 
zi și noapte.

. 58-a Conferință
Federației 

internaționale,
aero- 
care 

a de-
Oc-români

și Constantin 
diploma „Paul 

care se acordă 
mai buni piloți ■

(Continuare in pag. a Il-a)
(Agerpres)



Culegătorii
de litere

ombinatulCombinatul pol
„Casa Scînteii". 
mineața, cînd s 

varsă zorile, de pe 
uriașei „uzine a cărții' 
nesc către toate colțurile ță
rii, mii, sute de mii de ziare 
și reviste. Milioane de litere 
ies în întîmpinarea gîndului 
și sufletului cititorilor. Peste 
3 000 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri — linotipiști, ze
țari, monotasteriști, stereoti- 
pari — pregătesc, noapte de 
noapte, această întîlnire din 
revărsatul zorilor. Numeroși 
alți tineri se instruiesc cu pa
siune și perseverență pentru 
preluarea acestei meserii no
bile și frumoase.

Am poposit recent printre 
viitorii culegători de litere — 
elevi ai Grupului școlar po
ligrafic „Dimitrie Marinescu1 
din București — însoțindu-i 
la orele de curs și la practică.

poligrafic 
“. Di- 

re-se
de pe porțile

T por

l«

Sectorul de culegere ma
nuală sau, cum i se mai 
spune în limbaj tipo

grafic — zețăria. Casete cu 
litere de toate formele — al
dine, cursive, drepte — raf
turi cu „albitură", file dacti
lografiate de manuscris. Pri
virile parcurg textul, mîinile 
aleargă cu repeziciune de la 
o casetă la al
ta și literele se 
așează ordonat, 
în rînduri, de
venind cuvinte, 
fraze. Din loc 
în loc, lîngă 
mîinile îndemî- 
natice ale mun
citorilor, altele, 
mai stîngace, 
încearcă să ți
nă ritmul celor 
dintîi. Sînt ele
vii școlii profe
sionale aflați la 
practică. Dis
cuția se înfiri
pă ușor :

— Ne place 
această mese
rie ; am îndră- 
git-o poate și 
pentru partea 
ei interesantă, 
mai puțin cu
noscută, dar 
mai ales pentru
cit este de utilă.

— Eu o visam de mult, 
mărturisește Dolghin Ion, ve
nit de prin părțile Galațiului. 
Cînd eram, mic, la elementa
ră, am făcut o excursie cu 
un coleg de clasă, Turiac 
Gheorghe, la Brăila, unde am 
vizitat tipografia locală. De 
la început ne-a captivat mun
ca desfășurată aici. Ne-a mi
nunat îndemînarea mîinilor 
care parcă dansau printre li
tere. Am hotărît atunci să în
vățăm această meserie, 
tăzi amândoi sîntem elevi 
școlii profesionale...

Cunoscînd în prealabil 
nu munoa din tipografie, 
niți din îndemnul unor
meni apropiați, părinți, prie
teni, sau pur și simplu după 
anunțul din ziare — toți aceș
ti elevi — peste 400, sosiți 
din toate regiunile țării — 
au îndrăgit meseria și se 
străduiesc s-o învețe cît mai 
temeinic, descoperindu-i, în 
strădania lor, frumuseți și 
valențe noi.

pentru muncitorii secției, 
și — mai ales — pentru elevii 
practicanți. Iar el se apleacă 
întotdeauna asupna lor cu 
dragoste și căldură, ajutîn- 
du-i să cunoască și să stăpî- 
nească meseria, să-și formeze 
deprinderile practice nece
sare. în jurul lui întîlnești în 
fiecare zi elevi, care îi urmă
resc atent mișcările, ascultîn- 
du-i sfatul și îndemnul.

Un elev ne povestea că în- 
cepînd cu acest an au 
la dispoziție o școală 

nouă, în cartierul Bajurei.
— Modernă, spațioasă, două 

etaje, 24 săli de clasă, 
laboratoare, 
peste 40 000 
înșira el cu mîndrie calitățile 
noului local.

Alături, maistrul Marin Bo- 
bocică rămăsese cu privirea 
pierdută undeva, departe, în 
amintire, poate. în anii uce
niciei lui, prin 1935 se trudea 
să fure meseria Ia „Scrisul 
românesc" din Craiova. Niște 
încăperi în care, cînd nu era 
lumină suficientă, cînd nu 
ena foc.

Dar să revenim la prezent. 
Școală nouă, toți elevii bur
sieri, f • " " ■ 
98 de

două 
bibliotecă cu 
de volume —

ECOURI

ARTICOLE PUBLICATE

drepturile*

Examen la „Elasticitatea și plasticitatea mate riale lor". Răspund studenți ai anului V — Fa
cultatea de construcții a Institutului politehnic din Timișoara

Foto: AGERPRES

„Oficiul Național de Turism 
a analizat cu multă atenție ma
terialul „O profesie își așteap
tă drepturile", apărut în „Scîn- 
teia tineretului" nr. 5 052 și a 
reținut o serie de observații și 
propuneri referitoare la pregă
tirea și activitatea ghizilor.

Pentru ridicarea calificării 
și a îmbogățirii cunoștințelor 
generale a organizatorilor de 
turism (ghizi) s-a luat măsura 
îmbunătățirii sistemului de re
crutare a cadrelor cu studii 
superioare sau cel puțin studii 
medii, pasionați de turism, cu 
experiență și cu recomandarea

bUț,0 bizuit ULLI~ — 
îmbrăcăminte gratuită, I 

cadre specializate — ■

(Urmare din pag. I)

ECOURI
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

Maistrul instructor Nicolae Ionescu — în sec
ția zețărie la masa de lucru cu viitorii 

zețari

că am înțeles din care 67 profesori — se 
ocupă de instruirea teoretică 
și practică a elevilor. In com
binat, numeroși muncitori 
experiență îi înconjoară 
dragostea și îndrumările 
competente.

cu 
cu 
lor

Ax
ai

sau 
ve- 
oa-

Trecem în secția de cule
gere mecanică a rîn- 
durilor de text (li- 

notipe). Crișan Teodor este 
cunoscut 
natul oa cel mai bun linoti
pist. Tînăr, 26 de ani, absol
vent al aceleiași școli profe
sionale, el este un exemplu 
demn de urmat, nu numai

în întreg combi-

Anul II D, oră de poligra
fie generală. Toviarășa 
profesoară Delia Lucia 

Neamț, inginer la Trustul in
dustriei poligrafice, predă 
despre gravarea cilindrilor de 
tipar 
ochi 
vînt, 
cînd, 
mol pe albul imaculat al ca
ietelor de notițe. Și din nou 
pauză, urmărire atentă a ex
plicațiilor, apoi creioanele 
prind să lunece iar. Uneori, 
pentru cîteva clipe, privirea 
trece dincolo de real, proiec- 
tînd în lumea visului tainele 
gîndului. Elevii se gîndesc 
poate, la practica de după- 
amiază, la orele de 
vizita pe care o vor 
preună cu tovarășa 
la Muzeul de Artă, 
ranță, toți visează, 
clipa aceea unică din revăr
satul zorilor, cînd milioane 
de litere — adevărate perle 
culese cu mina și sufletul — 
ies •— ordonate în fraze și 
idei — în întîmpinarea gîn- 
dului și sufletului cititorilor.

adînc. 30 de perechi de 
îi urmăresc fiecare cu- 
fiecare gest. Din cînd în 
creioanele lunecă do-

mîine, la 
face, îm- 
dirigintă, 
Cu sigu- 
însă, la

ION ANDREIȚA

Calitatea frigiderelor „Pram“ este mult apreciată de cumpără
tori. Producătoare : întreprinderea mecanică — Sadu. Pe linia 
tehnologică de vopsit și uscat subansamble, în cuptoare tunel, 

se folosesc becuri iniraroșii
Foto: AGERPRES

Centrală telex automată
BA1A MARE (de 

la corespondentul 
nostru) :

Zilele acestea în 
orașul Baia Mare a 
intrat în exploatare 
o centrală telex au
tomată, prevăzută 
cu echipament de 
înaltă tehnicitate. 
Capacitatea de de
servire a centralei

prezent este de 
de abonați cu

în
40 
posibilitatea de a 
se extinde la un 
număr de 120.

Prin intrarea în 
exploatare a aces
tei centrale se cre
ează condiții opti
me pentru mai bu
na folosire a cir 
cuitelor telegrafice

teptăm de la student. La oral, 
studentul este mai puțin soli
citat să aplice niște noțiuni în
sușite ■, de obicei el explică 
teoretic — și nu de puține ori 
mecanic — niște noțiuni însuși
te. Pe cînd lucrarea scrisă îl 
solicită pe student să lucreze, 
să demonstreze, să aplice, să 
gîndească deci. La anii mici, 
mai ales, care n-au activitate 
de proiectare, va trebui, cred, 
să punem un mare accent pe 
lucrarea scrisă. îl vom obișnui 
astfel pe student să se bizuie 
mai puțin pe memorie — bună

| și ea, necesară chiar — și să 
apeleze mai mult la gîndire, la 
reflectare asupra fiecărei no
țiuni".

I
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cît și pentru scur
tarea timpului ne
cesar obținerii le
găturilor telegrafi
ce interurbane.

Baia Mare este 
al 13-lea oraș cen
tru de regiune co
nectat la rețeaua 
centralelor telegra
fice telex.

• Conf. univ. dr. MIRCEA 
PREDELEANU — discipli
na de examen : matema
tici speciale — anul: II.

„N-am avut surprize; a fost 
așa cum mă așteptam. Grupa e- 
xaminată pînă la data cînd stau 
de vorbă cu dv. — 444 bis — 
a obținut rezultate bune. Era fi
resc : e vorba de o grupă bună, 
omogenă, cu un colectiv în
chegat ; membrii ei sînt cămi- 
niști, lucrează mult împreună 
și, ce-i mai important, lucrează 
mult în timpul semestrului. A- 
ceasta și urmărim : studenții să 
lucreze zilnic. Disciplina „ma
tematicii speciale" stă la teme
lia însușirii altor discipline. Sloi 
urmărim să-i obișnuim pe stu
denti să ginească matematic,

să-și formeze deprinderile de 
calcul atît de necesare, despre 
care vorbea tovarășul decan 
Posea. Deprinderile de calcul, 
gindirea matematică facilitează 
înțelegere chiar și a materiilor 
nematematice din specialitatea 
respectivă.

Cultura matematică și-o în
sușesc la cursuri, în decursul 
explicațiilor teoretice,- deprin
derile de calcul și le formează 
în procesul activității aplicati
ve. Ce am constatat: deși pre
ocuparea noastră este să accen
tuăm caracterul aplicativ al în
sușirii disciplinei, sesizăm lacu
ne

să le creăm mai mult timp li
ber pentru activitatea indepen
dentă".

• Conf. univ. dr. RADU 
BOGDAN ; disciplina de 
examen: teoria meca
nismelor și mașinilor; 
anul : III

la unii studenti. Se simle

„Teoria mecanismelor și ma
șinilor este o disciplină cu ca
racter fundamental în pregăti
rea didactică inginerească ; îi 
dă studentului primele noțiuni 
generale, absolut necesare pri
vind exploatarea și funcționa
rea mașinilor și utilajelor. Re-

problemelor practice, aplicații- I 
lr»r nrnhlnmnlnr Ho finAlitntG» in ”
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controlului de calitate
lipsa exercițiului, a efortului 
personal. Partea teoretică și-o 
însușesc mai ușor ; avem stu
denti care se lasă „furați" de 
memorie. La partea aplicativă 
intervin greutăți : am constatat 
aceasta și în lucrările scrise de 
examen și în lucrările din 
timpul anului.

Rămîne ca o problemă de ac
tualitate îndrumarea studenților 
spre o muncă individuală făcu
tă cu temeinicie ; poate trebuie 
să ne gîndim cum am putea

zultatul la examen confirmă 
faptul că studenții au înțeles 
locul acestei discipline în pre
gătirea lor inginerească. Ceea 
ce e foarte bine. Din cei 16 stu- 
denți examinați numai doi n-au 
promovat examenul. Mai im
portant mi se pare faptul că e- 
xistă o mai mare omogenitate a 
pregătirii studenților, ceea ce, 
din nou, confirmă o răspundere 
colectivă față de învățătură.

Remarc atenția pe care o dau 
studenții în răspunsurile lor,

Un artist constănțean

ION
Profesor la Casa pionierilor din 

Constanța, tînărul pictor Ion Mă- 
tăsăreanu se află în prezent la 
cea de a doua expoziție perso
nală. Prima, deschisă în 1962 la 
București, era un debut pe care 
mai multe publicații l-au mențio
nat ca plin de promisiuni, ates- 
tînd un real și viguros talent. 
Cea de a doua, organizată recent 
în foaierul Teatrului de Stat din 
Constanța, nu numai confirmă 
vechile speranțe, dar îl consacră 
ca un inspirat poet al culorii. 
Sursa de inspirație a pictorului o 
constituie în general peisajul do
brogean, cu splendorile litoralu
lui, cu bogăția cromatică a stepei 
și a dealurilor de argilă și calcar, 
cu milenara civilizație a strămo
șilor păstrată în ruinele cetăților 
antice.

MĂTĂSĂREANU
Din păcate însă, această tema

tică e tratată uneori (în „Bărci" 
și „La pescărie") într-o manieră 
pur decorativă, nereușind să trea
că de limitele banalului.

Un loc important în expoziție 
îl ocupă portretele în rîndul că
rora predomină figurile dfe copii 
și de adolescenți. Fie că e vorba 
de „Pionieră" de „Studentă", de 
„Școlar silitor" sau de cea mai 
reușită dintre acestea „Forjorul", 
toate au ca trăsătură comună 
gestia profunzimii interioare 
meditației.

Expoziția e dominată de 
bloul de mari dimensiuni „Pro
test", o compoziție pe care picto
rul a reâlizat-o în decursul mai 
multor ani și în mai multe va
riante. Infățișînd o grevă din 
anii antebelici în portul Constan-

ta. tabloul reușește în varianta 
definitivă să degaje acel senti
ment al forței și solidarității oa
menilor muncii, într-o atmosferă 
dramatică.

Concluzia pe care ți-o lasă ex- 
pozița este aceea că stăpînind 
bine subtilitățile culorilor în pei
saj, avînd o linie sigură în desen 
și fiind capabil să pătrundă în 
interiorul personajelor în portre
te, pictorul va 
gească tematica 
poziționale și să 
tr-o măsură mai
zarea bogatelor aspecte ale vieții 
noastre contemporane în acest 
gen al artei pe care o slujește.

1
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lor, problemelor de finalitate, în 
ultimă instanță, a noțiunilor în
sușite.

Din desfășurarea examenului 
au reieșit însă cîteva observații 
critice pe care le subliniez ■, 
vor trebui să țină seama de ele 
mai ales studenții.

Nu mi-au dat deplină satis
facție reprezentările grafice — 
schițele și desenele pe care 
studentul trebuie să Ie realize
ze fără instrumentație, cu mina 
liberă. Am observat deseori lip
să de perspectivă în reprezen
tarea grafică și discrepanța 
schiței în raport cu conținutul 
teoretic exprimat în formule 
matematice. Or, exprimarea 
prin desen este o componentă 
importantă în activitatea ingi
nerească. Cred că această defi
ciență provine din faptul că 
studenții își deformează aptitu
dinile căpătate la cursul de de
sen tehnic în timpul prelegeri
lor curente, cînd sînt nevoiți să 
facă rapid schițe. Putem corec
ta acest neajuns, folosind în 
cadrul expunerilor o gamă mai 
bogată de planșe demonstrati
ve. Studentul va trebui astfel să 
execute un număr limitat de 
schițe în timpul prelegerii.

în altă ordine de idei, măr
turisesc că nu mi-a dat deplină 
satisfacție asimilarea cunoștin
țelor de către studenți în în
lănțuirea lor, în interdependen
ta fenomenelor, care, in fond, 
contribuie la formarea gîndirii 
științifice și tehnice.

Principala cauză cred că tre
buie să o aflăm în practicarea 
de către unii studenți a muncii 
în asalt, în preajma examene
lor, în studiul parcelat pe ca- 
re-1 desfășoară uneori. Acea- 
sta-i determină să apeleze, 
cum s-a mai spus, prea mult la 
memorie și mai puțin la siste
matizarea noțiunilor în condi
ționarea lor reciprocă. Deși cre
dem că în decursul prelegerilor 
am dat suficientă atenție aces
tui aspect, răspunsurile la e- 
xamen ne arată că trebuie să 
stăruim pentru a-i stimula pe 
studenți să-și însușească inter
pretativ ideile și fenomenele de 
bază, căci, în fond, asemenea 
cunoștințe rămîn pentru multă 
vreme ca un îndrumar efectiv 
în activitatea inginerească.

Sfatul, de altfel bine cu
noscut, pe care-1 dăm studenți
lor este să-și însușească în mod 
ritmic cunoștințele căci aceasta E 
este singura cale de sedimen- I 
tare și asimilare profundă a cu- * 
neștiutelor".

organelor de conducere de la 
locul de muncă. S-au organi
zat cursuri de instruire la ni
velul agențiilor, iar în alte ca
zuri pregătirea acestora s-a fă
cut în cadrul universităților 
populare, de exemplu, la Bucu
rești, Iași, Cluj, Galați. De a- 
semenea, s-au editat 12 ample 
broșuri informativ-documen- 
tare cum sînt: „București", 
„De la Orșova la Tulcea", „Li
toralul românesc", „Valea Pra
hovei", Turul orașului Brașov, 
Cluj, Oradea, Bicaz și altele.

S-au ținut lecții despre ma
sivii muntoși din țara noastră, 
s-au predat ghizilor noțiuni de 
geologie, floră și faună, meteo
rologie, precum și unele no
țiunii de orientare în natură, 
asistență medicală de prim 
ajutor etc.

Sîntem de acord cu părerea 
tov. prof. dr. V.
care precizează că 
un rol hotărîtor în 
rea frumuseților 
prezentarea obiectivelor turis
tice la nivelul cerințelor actu
ale. Pregătirea lui trebuie să 
fie multilaterală pentru a se 
putea adresa turiștilor în mo
dul cel mai potrivit.

Pentru îmbunătățirea pe mai 
departe a muncii în acest do
meniu, în acest an se va trece 
la angajarea primilor condu
cători de excursii, salariați per- 
manenți, care vor fi recrutați

Mihăilescu, 
ghidul are 
populariza- 
patriei, în

după criteriile arătate și spe
cial instruiți pe itinerariile 
cele mai frecventate. De ase
menea, instruirea se va face 
sub îndrumarea unui serviciu 
de învățământ înființat de cu- 
rînd.

Asigurarea unei game cit 
mai variate de noi tipuri și iti- 
nerarii turistice, constituie pre
ocuparea permanentă a servi
ciilor noastre de resort. S-a 
reușit organizarea unor ex
cursii din ce în ce mai intere
sante, ca : Turul României cu 
autocarul, Zece zile în Apuseni, 
Vacanță în Retezat, Nordul 
Olteniei, Traversarea Făgăra
șului, Excursie în circuit la ca
bane, Excursie la cetățile da- 
co-romane, Monumentele isto
rice din Dobrogea (Histria, 
Callatis, Adamclisi) în Deltă, 
pe Dunăre și altele.

O.N.T., a făcut propuneri 
pentru punerea în valoare a 
unor noi zone turistice și anu
me : Țara oașului, Maramu
reș, Munții Apuseni, Făgăraș 
(mai complet) etc. In acest an 
vor fi deschise noi trasee tu
ristice, se vor construi noi ca
bane și refugii, se vor amenaja 
noi campinguri la munte și la 
mare. De asemenea, s-au efec
tuat studii și s-a propus ame
najarea de hanuri turistice in 
vecinătatea unor obiective tu
ristice (zona mînăstirilor: A- 
gapia, Tg. Neamț, Văratec, 
Putna etc.).

Articolul publicat a venit în 
sprijinul activității noastre și 
vă asigurăm că vom depune 
toată strădania pentru îmbu
nătățirea pe mai departe a ac
tivității turistice".

TOTH ȘTEFAN
director

al muncitorului
I
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cu experiență face cit o sută de lecții"
Articolul cu tilul de mai sus, 

publicat în „Scînteia tineretu
lui" nr. 5 160, semnala unele 
neajunsuri: vorbea despre
unii tineri din cadrul Uzinei 
„Strungul" Arad, care nu-și în
deplineau normele, absentau 
în repetate rînduri nemotivat 
de la luci*u. Răspunzînd criti
cii făcute, comitetul U.T.C. pe 
uzină ne-a trimis următorul 
răspuns: Cele sesizate în articol 
sînt juste. După apariția mate- 
rialului s-a analizat situația

I fiecărui tînăr, cauzele rămânerii 
■ sub normă. Cu această ocazie 
Is-a constatat că acești tineri 

nu respectă procesul tehnolo-
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gic, nu utilizează rațional tim
pul de lucru. S-au stabilit și 
unele măsuri. Am vrea să 
amintim cîteva. Tinerii mai 
slab pregătiți au fost reparti
zați pe lingă muncitorii cu ex
periență bogată în muncă. De
și în cadrul uzinei erau cursu
ri de ridicare a calificării, frec
vența era destul de slabă. 
Acum, membrii comitetului 
U.T.C. au fost repartizați pe 
secții și răspund de mobiliza
rea tuturor tinerilor la aceste 
cursuri. Secretarii organizații-

lor U.T.C., împreună cu res
ponsabilii cu producția, anche
tează permanent felul cum își 
realizează tinerii planul de 
producție. Aceasta ne dă posi
bilitatea să venim mai opera
tiv în ajutorul acelora care în- 
tîmpină greutăți. In vederea 
îmbogățirii cunoștințelor pro
fesionale, a îmbunătățirii cali
tății produselor se organizează 
pe ateliere concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă". Tot in 
acest scop, în cadrul adunări
lor generale U.T.C. vom ține 
referatele: „Marca uzinei noas
tre", „Căile de reducere a re
buturilor" etc. De asemenea, 
vom populariza pe tinerii care 
obțin rezultate bune, metodele 
lor de lucru, cît și pe cei care 
dau rebuturi din cauza ne
atenției. Vom mai orgdniza 
discuții privind cauzele rebu
turilor, la care vom invita și 
pe tovarășii maiștri, ingineri, 
șefi de echipe și, bineînțeles, 
tinerii.

BORLEA PETRE
secretarul comitetului U.T.C. 
al Uzinei „Strungul"-Arad

su-
a

trebui să-și lăr- 
tablourilor com- 
se preocupe în- 
mare de sinteti-

GEORGE MIHAESCU

„ȘAH LA REGE

A doua premieră ci
nematografică ro
mânească pe 
1966 este un 
de aventuri: 
la rege", în 
lui 
Boroș, 
scenariu de N. 

Ștefănescu și Al. Andrițoiu. 
Faptul că a fost realizat de 
Studioul cinematografic Bucu
rești, în colaborare cu Direcția 
Generală a Miliției ne reco
mandă filmul ca purtînd o 
amprentă de autenticitate, un 
film în care neobosiții lucră
tori ai inteligenței care ve
ghează la liniștea cetățenilor 
și la respectarea legalității a 
fost reconstituită în coordo
natele ei esențiale.

Filmul le este dedicat, așa
dar, milițienilor, eroi anonimi 
ai faptului divers. Evenimen
tele povestite de film au fost 
inspirate de o întâmplare au
tentică, pe care scenariștii și 
regizorul au filtrat-o prin sita 
fanteziei, pentru a o așeza pe 
pînza albă a ecranului. Mai 
înainte însă de a ne referi la 
virtuțile de gen ale filmului 
am vrea să semnalăm modul 
în care el reflectă actualita
tea, viața. Fără ostentație, 
regizorul și-a propus să pre
zinte pe ecran o ambianță din 
care să se degaje vitalitatea 
mediului social contemporan. 
De aceea, filmul începe și se 
sfîrșește cu imaginea Bucu- 
reștiului văzut din avion. Via-

anul 
film 

„Șah 
regia 

Haralambie 
după un 

de

ța marelui oraș respiră calm, 
spre cer se profilează arhitec
tura modernă a Capitalei, pe 
marile artere circulă vehicu
le, pietoni. Imaginile reușesc 
să se constituie într-o metafo
ră a tonusului de muncă și 
preocupări majore specifice 
orînduirii noastre. Aparatul se 
apropie din ce în ce mai mult 
de oraș. începem să vedem de 
aproape case, fabrici, șantiere. 
Imaginile următoare ne vor 
duce într-un asemenea șantier. 
Aici, din mulțimea oamenilor 
care muncesc la ridicarea noi
lor construcții, cineaștii aduc 
în prim-plan un om. Cine este

zată în sistem de rețea și a- 
restarea falsificatorilor pare 
iminentă. Dar... căci întotdeau
na există un dar îâtr-un film 
polițist, firul se rupe. Banda 
află că un pion al ei este des
coperit și îl lichidează cu sin
ge rece. Începe o luptă ocultă 
între două inteligențe : cea a 
falsificatorilor, abili, gata de a 
folosi orice mijloc, iar de cea
laltă parte, lucrătorii miliției. 
Mai departe nu povestim, căci 
ar însemna să-l lipsim pe 
spectator de plăcerea de a des
coperi singur misterele ce se 
înlănțuie alarmant. Trebuie să 
semnalăm, în continuare, folo-

Secvență din Ulmul 9,Șah la rege

în contul său. Lupta între 
bandă și miliție este dublată 
astfel de lupta internă între 
falsificatorii care se suspec
tează și încearcă să se asasi
neze reciproc. Această dublă

Cronica cinematografică
acesta 1 Un ofițer de miliție 
anchetează un inginer de pe 
șantier. Oare acesta a comis 
vreo infracțiune, o crimă ? 
Deocamdată nici una, nici alta. 
Este vorba de o situație cu to
tul specială: acest inginer e 
bănuit a avea diplomă falsă. O 
abilă bandă de falsificatori, 
speculînd dezvoltarea impetu
oasă a economiei socialiste, 
nevoia tot mai mare de cadre 
cu calificare înaltă, execută în 
serie diplome și documente 
false pe care le vină cu prețuri 
mari unor solicitanți lipsiți de 
scrupule. Miliția a dat de un 
fir care duce la banda organi-

sirea calificată de către regie 
a mijloacelor din arsenalul 
genului polițist: pistele false, 
suspensia, personaje cărora li 
se văd numai fragmente din 
corp, iluminarea parțială a ca
drului etc. Mai puțin reușită 
in ansamblul filmului este in
dividualizarea eroilor. Mem
brii bandei sînt realizați pe o 
fațetă unică : unul e șovăiel
nic, pe altul îl mistuie frica, 
altul e gata de orice mârșăvie 
pentru a-și putea continua ac
tivitatea criminală. Aviditatea 
animalică a escrocilor pentru 
bani și aur îi duce la tentativa 
de a lua prada finală fiecare

acțiune, deși ține captivă aten
ția spectatorului, n-a fost fo
losită însă și ca mijloc pentru 
o mai bogată diversificare a 
eroilor. Mai puțin criptic decît 
alte filme polițiste, „Șah la 
rege" realizează totuși o ade
vărată gimnastică rebusistă 
care, după cum se știe, este 
gustată de iubitorii genului de 
aventuri. (Cu o condiție însă : 
să se înțeleagă. clar măcar 
premizele).

Inevitabilă în orice film po
lițist este intriga amoroasă, în 
care unul din parteneri tre
buie neapărat să fie bănuit. 
Filmul rezolvă destul de greu

momentul idilă (care în gene
ral în filmele de acest gen 
este dificil de trecut) și se 
consumă la periferia conflictu
lui.

Prezența actorilor în film 
constituie un aport ce trebuie 
menționat. Emil Botta reali
zează un extravagant tip de 
escroc detractat, iar Ion Be- 
soiu creează o interesantă tipo
logie pozitivă în filmul româ
nesc de aventuri, fînăra actri
ță, Silvia Năstase, reușește să 
aducă prospețimea unei eroi
ne standard pe care cu retușu
rile de rigoare o întîlnim în 
toate filmele de aventuri. Re
gizorul Haralambie Boroș, pe 
care l-am mai văzut în filme 
polițiste în roluri de infrac
tori. a realizat o apariție inte
resantă într-un rol cu fațetă 
dublă. Trebuie menționată, de 
altfel, întreaga garnitură acto
ricească din care îi cităm pe 
Lazăr Vrabie, Dinu Cezar, Bo
ris Olinescu, Ion Pastor, Aura

Andrițoiu. Debutanta Elena 
Maria Vitros (o neprofesionis- 
tă) s-a încadrat în limitele 
personajului mai mult în ceea 
ce privește prezența fizică. 
Filmul păcătuiește uneori prin- 
tr-o insuficientă autenticitate 
polițistă. Este greu de crezut 
că o bandă de escroci ar pu
tea trimite un asasin la locu
ința unui ofițer de miliție (nu 
introdus fraudulos, ci invitat 
de ofițer!) pentru a-l ucide 
cu otravă ascunsă într-un sti
lou. Ar fi o naivitate de 
neconceput pentru asasinii 
perfizi și inteligenți pe care 
filmul vrea să ne convingă că 
îi avem în față. Alteori, idei 
prețioase se rezolvă necinema
tografic, prin simple și prolixe 
replici. (Ca, de pildă, explicația 
dată încă de la început de ofi
țerul de miliție cu privire la 
nevoia de cadre calificate, dic
tată de avîntul construcțiilor, 
și de aici prosperitatea aface
rilor bandei de falsificatori) 
etc., etc.

ATANASIE TOMA



Totul depinde 
de buna organizare

Din experiența desfășurării învățămîntului 
politic U. T. C. în raionul Zimnicea

aracteristic desfă
șurării învățămîn- 
tului politic U.T.C. 
în raionul nostru 
este organizarea 
mai bună ca în alțî 
ani. și, de aici, un 
conținut cît mai 
apropiat de cerin

țele existente. O primă dovadă 
constă și în faptul că aproape 
toate cercurile politice și ciclu
rile de conferințe și-au început 
activitatea la timp și cu parti
ciparea tuturor tinerilor înscriși, 
că ele își desfășoară activita
tea în mod ritmic. A fost posi
bil acest lucru și datorită faptu
lui că, din timp, biroul comite
tului raional a asigurat ca mem
brii săi, ceilalți activiști, tovară
șii care compun comisia de în- 
vățămînt politic să ajute fiecare 
organizație U.T.C. în parte în 
buna organizare și desfășurare 
a muncii.

Sigur că în întreaga noastră 
activitate atenția principală am 
acordat-o problemelor de con
ținut. Și în această privință, 
pregătirea temeinică a propa
gandiștilor a ocupat un loc im
portant. La seminariile de pre
gătire a propagandiștilor, au 
prezentat expuneri membrii bi
rourilor comitetelor raionale de 
partid și U.T.C., diferențiat 
pentru fiecare formă de învăță- 
mînt în parte ; s-au acordat 
consultații în legătură cu unele 
din principalele probleme cu
prinse în documentele Congre
sului al IX-lea al P.C.R. Cu 
sprijinul comitetului raional de 
partid, noi am organizat cu 
propagandiștii vizite la Muzeul 
Doftana, vizionarea unor filme 
artistice, a unor jurnale și filme 
documentare despre dezvolta
rea industriei și a agriculturii 
noastre socialiste.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Cu sprijinul comitetului 
raional de partid, al cabinetu
lui de partid, noi am reușit să 
acordăm tinerilor consultații pe 
unele din problemele importan
te cuprinse în documentele 
Congresului partidului. încă de 
la începutul anului de învăță - 
mînt politic, tovarășii din biroul 
comitetului de partid, alți acti
viști de partid, au vorbit a- 
proape în toate comunele în 
fața tinerilor despre „Congre
sul al IX-lea — eveniment de 
însemnătate istorică în viața 
patriei noastre". în perioada 
care a urmat, activiști de parlid 
și de st,at, activiști ai organiza
ției noastre au acordat tinerilor 
consultații la temele studiate 
punînd accent pe sarcinile con
crete care stau în fața organi
zațiilor U.T.C. din fiecare coo
perativă agricolă, S.M.T. sau 
G.A.S. în parte. Astfel de con
sultații au avut o eficacitate 
deosebită asupra conținutului 
convorbirilor, ajutînd tinerilor 
să facă o legătură mai strînsă

Prezențe românești 
ia manifestările muzicale

internaționale
Muzicieni și formații artis

tice dirt țara noastră au fost 
invitați să participe la mai 
multe festivaluri muzicale in
ternaționale ale anului.

Compozitorul Alexandru 
Hrisanide, care și-a interpre
tat de curînd unele lucrări 
în Franța, a plecat în R. F. 
Germană. El este invitat să 
participe la prezentarea com
poziției sale „Omagiu lui Eu- 
ripide", înscrisă în reperto
riul Festivalului de muzică 
contemporană de la Hanovra.

Un colectiv al Operei bucu- 
reștene va fi prezent la Festi
valul muzical internațional 
de la Atena. La această ma
nifestare, artiștii români vor 
susține mai multe spectacole

„Avem mari rezerve.

Să le folosim 

gospodărește" 
(Urmare din pag. I)

„Este nevoie, preciza RAFII- 
LA MAXINESE, ca fiecare la 
locul lui de muncă să poarte 
răspunderea pentru ceea ce 
face. Și unul din articolele din 
proiectul de statut subliniază 
aceasta. Pentru lucrări de 
proastă calitate, adunarea ge
nerală poate hotărî sancțio
narea celor vinovați".

Referindu-se la viitoarele u- 
niuni cooperatiste, VIOREL 
POLONIC accentua rolul ace
stora în coordonarea și îndru
marea activității cooperative
lor agricole.

Tinerii cooperatori din Bo- 
sanci, prezenți la această a- 
dunare, au ascultat cu atenție 
dezbaterile. După cum amintea 
și președintele cooperativei, 
NICOLAE BLÎNDU, organiza
ția U.T.C. a adus o contribuție 
substanțială la mobilizarea ti
nerilor la muncă. în general 
la buna desfășurare a lucră
rilor agricole Rezultate deo
sebite au obținut anul tre
cut îngrijitorii de la sectorul 
zootehnic. Darea de seamă a 
relevat totuși superficialitatea 

între problemele studiate și 
sarcinile lor concrete. La acea
sta contribuie și faptul că tine
rii, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., participă activ la dez
voltarea proiectelor de Statut 
al cooperativei agricole de 
producție, al Uniunii Cooperati
velor Agricole și al Casei de 
pensii.

Comitetul raional a acordat o 
atenție mai mare în acest an și 
organizării ciclurilor de confe
rințe, tematicii, conținutului a- 
cestora, majoritatea temelor fi
ind stabilite în urma consultă
rii cu tinerii, ținîndu-se seama 
de dorințele acestora, de preo
cupările și gradul lor de pre
gătire politică și culturală, de 
cerințele muncii educative din 
unitățile respective. Cele patru 
expuneri ținute pînă acum în 
fața tinerilor cooperatori, lu
crători din G.A.S. și S.M.T., de 
către activiști de partid și de 
stat, de tineri intelectuali din 
raionul nostru, au fost urmărite 
cu deosebit interes. Tinerii me
canizatori, de pildă, au audiat 
cu multă atenție conferințele 
despre „Munca în socialism — 
o chestiune de glorie și eroism", 
„Politica partidului de dezvol
tare intensivă și multilaterală a 
agriculturii noastre socialiste", 
„Comportarea tînărului în so
cietatea socialistă" și altele.

Eficienta întregii munci po
litice desfășurate de organiza
ția noastră se dovedește, în 
primul rînd, în rezultatele bune 
obținute în creșterea producți
ei la hectar. Mulți tineri își în-v 
scriu numele în rîndul fruntași
lor recoltelor bogate, alții au 
fost promovați în muncă ca bri
gadieri, șefi de echipă etc.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute în desfășurarea învăță- 
mîntului politic U.T.C. este lo
cul să spunem însă că în mun
ca noastră s-au mai înregistrat 
și unele neajunsuri.

Deși în organizațiile de bază 
de la sate avem condiții pentru 
ca învățămîntul politic să se 
desfășoare mai bine, nu în toate 
părțile situația este satisfăcă
toare. Mai sînt cercuri politice 
care nu-și respectă graficele 
privind ținerea învățămîntului, 
aceasta, pe de o parte, din 
cauza propagandistului, iar pe 
de altă parte din cauză că unii 
membri ai biroului comitetului 
raional U.T.C. nu au controlat 
suficient felul în care se des
fășoară învățămîntul politic. In
tensificarea muncii de control 
și îndrumare în organizațiile de 
bază, antrenarea unui larg ac
tiv de cadre tinere, care să ne 
ajute în buna desfășurare a în
vățămîntului politic, ne dau ga
ranția că aceste lipsuri vor pu
tea fi înlăturate.

ILIE BAZAVAN 
prim-secretar al Comitetului 
raional Zimnicea al U.T.C.

cu opera „Oedip" de George 
Enescu și baletul „Lacul le
bedelor" de Ceaikovski.

Printre oaspeții tradiționa
lei sărbători muzicale „Pri
măvara la Praga" se va nu
măra și corul „Madrigal" al 
Conservatorului din București. 
Același cor va lua parte la 
manifestările din cadrul Fes
tivalului de muzică veche — 
secolele XIII—XVIII — de la 
Bydgoszcz (Polonia).

Muzicienii români vor fi 
prezenți în acest an și la nu
meroase concursuri muzicale 
ce vor fi organizate în Belgia, 
Bulgaria, Elveția, Franța, Po
lonia, U.R.S.S. și în alte țări.

(Agerpres)

manifestată în muncă de unii 
tineri cooperatori din sectorul 
de cîmp. De aceea, ar fi fost 
de dorit ca uteciștii partici
pant! la adunarea generală să 
ste înscrie la discuții, să vor
bească despre rolul organiza
ției U.T.C. în mobilizarea tine
rilor la efectuarea muncilor de 
calitate din cooperativa agri
colă.

Adunarea de dezbatere a ță
ranilor cooperatori din Bosanci 
a scos în evidentă maturitatea 
de gîndire a celor ce muncesc 
pămîntul, adeziunea lor la po
litica partidului de creștere a 
bunăstării materiale și cultu
rale a țărănimii cooperatiste.

Uteciștii - in rindul 

fruntașilor I 
(Urmare din pag. I) 

trecute un colocviu pentru 
a vedea care sînt deficiențele 
în pregătirea lor. Ei vor fi, fi
rește, înscriși la cursurile de 
ridicare a calificării care du
rează 6 luni. Pentru a înlătura 
chiar de acum aceste neajun
suri, împreună cu conducerea 
secției, am stabilit ca maiștrii 
să facă încă o dată în fața lor 
demonstrarea noii tehnologii și 
să urmărească mai atent cum 
organizează lucrul la mașină, 
intervenind la timp atunci

Utecista Elena Ciurea de la Țesătoria de relon „Panduri" — 
București, acordă o mare atenție calității produselor. Fruntașă 
in producție, ea obține rezultate bune și in sport: face parte 

din echipa de handbal a fabricii
Foto; SORIN DAN

• în turneul internațional de 
fotbal de la Ciudad de Mexico, 
după 4 etape conduc neînvinse e- 
chipele Sparta Praga și Alias (Me
xic) cu cite 7 puncte. Sparta Pla
ga a învins cu 2—1 (2—0) pe Gua
dalajara, iar Atlas a cîștigat cu 
2—-0 (1—0) meciul cu formația bra
ziliană Vasco da Gama.

• Campionul mondial de box Ia 
categoria muscă, italianul Salvato
re Buruni, l-a învins prin K.O. în 
repriza a patra pe boxerul ameri
can Ray Jutras. Meciul a avut loc 
la Torino.

• în „Cupa orașe
lor tîrguri" la fot
bal s-au desfășurat 
miercuri alte două 
noi întâlniri. Real 
Saragossa a terminat 
la egalitate (2—2) cu 
Heart of Middlot- 
hians (Scoția). Cum

și în primul joc se înregistrase tot
un rezultat egal (3—3) urmează să 
se dispute un al treilea meci care 
va avea loc la 2 martie la Sara
gossa.

Echipa Dunfermline (Scoția) a 
reușit să cîștige primul joc, sus
ținut cu Spartak Brno, cu scorul 
de 2—0 (0—0).

• Proba de 5 000 m plat, dispu
tată în concursul internațional a- 
tietic de la Wellington, a fost cîș- 
tigată de Bill Baillie (Noua Zeelan- 
dă) în 13'59“6/10, urmat de Barry 
Jones și Leonid Ivanov, ambii 
cronometrați cu timpul de 14'01" 
2/10. La 80 m garduri, australiana 
Pamela Kilborn a întrecut-o pe a- 
tleta sovietică Irina Press, reali- 
zînd timpul de 10"8/10.

• In cadrul unei gale de box 
desfășurată la Londra, argentinia
nul Eduardo Corletti l-a învins la 
puncte, în 10 reprize, pe George 
Chuvalo, campionul Canadei la ca
tegoria grea. Tot la categoria grea, 
campionul englez Henry Cooper a 
dispus prin K.O. tehnic (repriza a 
Il-a) de americanul Hubert Hil
ton.

(Agerpres)

Imagine cotidiană în aceste 
zile de iarnă în București. 
Utilaje grele lucrează la e- 
vacuarea zăpezii de pe stră

zile orașului

Foto: TRIFU DUMITRESCU 

cind este nevoie. Totodată cei 
13 tineri au fost repartizați să 
lucreze în echipe, alături de 
muncitori cu o calificare ridi
cată, de la care pot să învețe 
și care îi pot ajuta direct.

A doua și cea mai frecventă 
are la bază neglijența în mun
că. In general, la noi se execu
tă un număr limitat de repe
re la o mașină. Tînărul, după 
un timp mai îndelungat nu 
mai consultă desenele. Lucrea
ză din aducere aminte. Atunci 
cotele sînt depășite, piesa e re- 
butată sau în cel mai bun caz, 
sînt necesare remanieri sau 
derogări. Anul trecut, de e- 
xemplu, din cauza neglijenței 
în muncă au fost necesare 17 
remanieri și 30 de derogări, 
iar valoarea pieselor rebutate 
a fost ridicată. Fără îndoială, 
în acest caz lucrurile sînt mai 
complicate. Acțiunile inițiate 
trebuiau să aibă ca efect creș
terea răspunderii personale 
față de muncă. Pentru început 
am stabilit ca, in fiecare orga
nizație U.T.C., viitoarea adu
nare generală să aibă ca 
temă : „Efectul unei operații 
făcute greșit asupra activității 
întregii secții" Refacerea lu
crărilor cere timp și, cum pro
cesul de producție este orga
nizat în flux continuu, orice 
întârziere conduce la faptul că 
celelalte puncte nu vor putea 
să-și îndeplinească ritmic sar
cinile Neglijența unuia nu se 
răsfrînge numai asupra celui

SPORT
« Cu trei runde înainte de ter

minarea turneului internațional ie-' 
minin de șah de Ia Bewervijk, re
prezentantă României, Alexandra 
Nicolau, se menfine în fruntea cla
samentului, avînd 6 puncte din 8 
posibile. Ea este urmată de Kara- 
kas (Ungaria) cu 5,5 puncte, Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) 5 puncte

etc. Elisabeta Polihroniade ocupă locul 7 cu 3,5 
puncte și o partidă întreruptă. In runda a 8-a, Ni
colau a remizat cu Polihroniade, Heemskerk a în
vins-o cu piesele negre pe Ruji/a Jovanovici, Lit 
manowicz a pierdut la Karakas, iar Katia Jovano" 
viei o împărțit punctul cu Timer.

în turneul masculin, șahistul român Theoodor Ghi- 
țescu, jucînd cu piesele negre, a obținut remiză în 
partida cu iugoslavul Ostojici. Ghițescu se află 

pe primul loc în clasament cu 6 puncte, secundat 
de Ostojici, la o jumătate de punct. Finlandezul 
Vesterinen ocupă locul trei cu 5 puncte și o parti
dă întreruptă (in poziție complicată) la campioana 
mondială Nona Gaprindașvili.

• In cadrul pregătirilor în vederea participării la 
campionatul mondial de hochei pe gheață, selecțio
nata Iugoslaviei — care iace parte din grupa B —■ 
a evoluat la Karl Marx Stadt în compania echipei 
secunde a R.D. Germane.

• Sîmbătă și duminică vor avea loc la Cortina 
D'Ampezzo campionatele mondiale de bob.

In coborîrile de antrenament, cel mai bun rezultat 
a fost obținut de echipajul italian Monti — Siora- 
pes, cu timpul de 2'36'68/100 (2 manșe), urmat de 
Gaspari — Cavallini (Italia) 2'36'89/100 și Penzen- 
berger — Wurz (R.F. Germană) 2'37'83/100.

Echipajul Monti — Siorapes a realizat și cea mai 
rapidă coborîre, cu timpul de 1'17'88/100.

o La Stockholm s-a desfășurat 
cea de-a doua întîlnire amicală 
dintre selecționatele de tenis de 
masă ale Iugoslaviei și Suediei. 
După cum se știe, în primul meci 
echipa Suediei a bbținut victoria 
cu scorul de 5—3. In cel de-al do
ilea joc, sportivii iugoslavi și-au 
luat revanșa terminînd învingă

tori cu scorul de 5—4. Iată rezultatele înregistrate : 
Alser (Suedia) — Markovici (Iugoslavia) 2—0 (21— 
16; 21—16); Korpa (Iugoslavia) — Christer Johans
son (Suedia) 2—0 (21—18; 21—17); Kjell Johansson 
(Suedia) — Vecko (Iugoslavia) 2—0 (21—18; 21— 
19) I Korpa — Alser 2—1 (21—19 ; 19—21; 21—16) ; 
Kjell Johansson —- Markovici 2—0 (21—18; 21—15); 
Vecko — Christer Johansson 2—1 (18—21 ; 21—9; 
23—21); Kjell Johansson — Korpa 2—1 (26—28 ; 
21—16; 21—15) ; Vecko — Alser 2—0 (21—12 ; 21— 
19) -, Markovici ■— Christer Johansson 2—1 (21—14; 
13—21; 21—18).

Hocheiștii germani au obținut victoria cu scorul 
de 5—4 (2—2; 1—0; 2—2).

în cauză ci asupra tuturor. Pe 
viitor ne propunem să urmă
rim cu mai multă-atenție acti
vitatea tinerilor în producție, 
iar abaterile vor fi cu mai 
multă operativitate puse în 
discuția adunărilor generale, 
a întregului colectiv de tineri. 
Vom organiza mai frecvent 
schimburi de experiență, dis
cuții între tineri și muncitori 
cu o bogată experiență în pro
ducție, care se bucură de un 
bine meritat prestigiu în fața 
tuturor lucrătorilor.

In sfîrșit, nerespectarea dis
ciplinei tehnologice se reflectă 
și în modul în care tinerii își 
îngrijesc și folosesc mașinile. 
Intr-un sondaj făcut zilele 
trecute am constatat că unii 
dintre ei nu știu să îngrijeas
că mașinile, cînd și unde să le 
ungă, nu execută corect mane
vrele etc. La sesizarea noastră, 
chiar în acea zi, conducerea 
secției a organizat o repetare 
a instructajului. Noi ne-am 
propus ca în zilele care ur
mează, pe sectoare, să organi
zăm schimburi de experiență 
pe această temă pe grupe de 
lucrări în care muncitori cu 
calificare ridicată să arate 
cum au reușit să cunoască 
bine mașina, cum se fac con
cret manevrele, care este a- 
vansul cel mai indicat pentru 
a se realiza o prelucrare mai 
bună.

Pornind de lâ unele cerințe

Sesiunea de comunicări
științifice a J.C.E.M.

Joi a început la București 
sesiunea anuală de comunicări 
științifica a Institutului de cer
cetări metalurgice (I.G.E.M.), 
consacrată îmbunătățirii calită
ții produselor metalurgice.

In ședința plenară a sesiunii 
au luat cuvîntul Ion Marinescu, 
ministrul «industriei metalurgi
ce, V. Actarian, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, E. Mitescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, C. Tuzu, direc
tor general al Drecției Genera
le de Metrologie, Standarde și 
Invenții, prof. A. Rău, de la 
Institutul politehnic ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej" și I. Tripșa, di
rectorul Institutului de cerce
tări metalurgice.

Vorbitorii au relevat contri
buția cercetării științifice la 
lărgirea și diversificarea pro
ducției industriei metalurgice, 
la ridicarea calității produselor.

Totodată, au fost subliniate 
sarcinile ce revin industriei me
talurgice și cercetării științifice 
din documentele celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., pen
tru îndeplinirea Ia un nivel 
înalt a programului de lucrări 
științifice și pentru aplicarea în 
producție a rezultatelor obținu
te, în scopul îmbunătățirii ca
lității produselor.

în închiderea ședinței plena
re de deschidere a lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîntul Gheor- 
ghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

formulate de tineri am propus 
conducerii secției să organize
ze mai bine lansarea comenzi
lor pentru ca documentația 
tehnică să ajungă la timp la 
punctele de lucru, în scopul 
studierii temeinice a noii teh
nologii. Fără îndoială, pe par
cursul anului vor apare noi 
probleme ridicate de schimbă
rile ce vor surveni în proce
sul de producție. în rezolvarea 
lor important este să le cu
noaștem la timp și în funcție 
de aceasta să stabilim acțiuni
le pe care urmează să le în
treprindem pentru a-i ajuta 
pe tineri să folosească toate 
posibilitățile, contribuind ast
fel cu toate forțele la îndepli
nirea la timp a angajamente
lor secției".

IOSIF CIMPOACĂ, secre
tarul organizației U.T.C. la 
turnătoria de fontă :

„Pînă la 15 ianuarie secția 
produsese peste 60 la sută din 
sarcina lunară de plan. Sînt 
deci premise ca planul să fie 
îndeplinit și depășit. Pentru a 
spori contribuția tinerilor la 
îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecere, am propus 
conducerii sectorului ca o par
te dintre ei să fie cuprinși la 
cursurile de ridicare a califi
cării. îi vom antrena apoi la 
simpozioanele și conferințele 
tehnice. Considerăm ca foarte 
bună măsura luată de condu

Comemorarea
Iui Constantin David

în memoria lui Constantin 
David, activist de seamă al 
Partidului Comunist Român, 
de la a cărui asasinare de că
tre legionari s-au împlinit 25 
de ani, la casele de cultură ale 
tineretului bucureștean din ra
ioanele 23 August și 16 Fe
bruarie, precum și la Uzinele 
„Electromagnetica" au avut 
loc conferințe. Viața și activi
tatea lui Constantin David au 
fost evocate de cercetătorul 
științific Mihai Rusănescu de 
la Institutul de istorie al Aca
demiei, prof. Mihai Liftman și 
Petre Daiche, șef de sector la 
Muzeul de istorie a orașului 
București.

Depuneri de coroane la 
Monumentul Eroilor 

Patriei

Noii ambasadori la Bucu
rești ai Statelor Unite ale 
Americii — Richard H. Davis, 
și Elveției — Charles Albert 
Dubois, au depus joi la amia
ză coroane de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

La solemnități au fost de 
față reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate 
și Sfatului Popular al Capita
lei.

Sosirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

Cehoslovace
în Republica Socialistă 

Romania
La 27 ianuarie a.c., a sosit 

în Capitală Cestmir Cisar, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republi

cerea secției de a organiza 
munca în echipe complexe, 
măsură care sporește răspun
derea muncitorilor de la for
mare, a controlorilor tehnici 
de calitate și curățitorilor 
pe parcursul întregului flux

Două răspunsuri, două moduri diferite de abordare a 
problemei participării tinerilor la îndeplinirea planului 
de producție al secțiilor, la realizarea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. Dacă din prima relatare 
rezultă că organizația U.T.C., pe baza unei cunoașteri 
precise a problemelor pe care Ie ridică participarea ti
nerilor în procesul de producție, a greutăților ce le în- 
timpină a stabilit acțiuni concrete, eficiente, care răs
pund unor cerințe imediate ale producției, cea de a 
doua arată, dimpotrivă, că aceste lucruri deosebit de im
portante, esențiale, nu au fost studiate în suficientă mă
sură și, prin urmare, comitetul U.T.C.. n-a putut să stabi
lească liniile directoare ale activității viitoare, Sînt e- 
nunțate doar unele obiective generale, valabile pentru 
activitatea oricărui comitet al U.T.C. din oricare secție. 
Aceasta este urmarea faptului că membrii comitetului 
U.T.C. de la secția turnătorie fontă nu au cercetat su
ficient posibilitățile multiple de creștere a contribuției 
tinerilor la îndeplinirea planului, au consultat mai pu
țini tinerii și specialiștii secției în această direcție. Am 
stat de vorbă cu cîțiva tineri. Ei au sugerat cîteva o- 
biective importante, ca de exemplu: acordarea unui 
sprijin mai eficient proaspeților absolvenți ai școlilor 
profesionale sau tinerilor calificați de curînd în uzină 
pentru a-și completa pregătirea profesională ; necesita
tea ca muncitorii formari, controlorii tehnici de calitate, 
curățitorii să cunoască toate operațiile fluxului tehnolo
gic, în scopul creșterii răspunderii personale în muncă ; 
cercetarea mai atentă a condițiilor create tinerilor în 
cămine. Aceste sugestii pot constitui puncte de reper 
prețioase pentru orientarea imediată a activității orga
nizației U.T.C. de Ia secția turnătorie de îontă și, in 
același timp, un punct important pentru îndrumarea și 
ajutorul concret pe care trebuie să-l dea acestei organi
zații comitetul U.T.C. al uzinei.

INFORMAȚII
cii Socialiste Cehoslovace în 
Republica Socialistă Româ
nia.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace a fost “n- 
tîmpinat de Dionisie Ionescu, 
ambasador, directorul Proto
colului din Ministerul Aface
rilor Externe.

în Editura politică 
a apărut :

Gîndirea social-po- 
litică despre Unire 
(1859).
360 p. 10,50 lei

Aniversarea iui 
Romain Rolland

în cadrul aniversării cultu
rale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, la Galați, în 
sala Casei de cultură, a avut 
loc joi un simpozion consacrat 
împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea scriitorului francez 
Romain Rolland.

Despre personalitatea scrii
torului și contribuția sa la 
îmbogățirea literaturii fran
ceze și universale au vorbit 
lector universitar Paula Sfete- 
tu și asistent universitar Sofia 
Culin.

Expoziție Perahim

In holul Teatrului de Co
medie din București s-a des
chis joi o expoziție intitulată 
„Cronica italiană" care cu
prinde desene semnate de 
Jules Perahim. Lucrările 
executate în perioada 1960— 
1965 sînt inspirate din actua
litatea italiană.

La vernisaj a luat cuvîntul 
în prezența a numeroși oa
meni de artă și cultură, artis
tul poporului Radu Beligan, 
directorul teatrului.

Cineaștii 
amatori 

turnează
Cineaștii amatori băimăreni, 

creatori ai filmelor artistice 
de scurt metraj „Minerii", 
„Baia Mare ieri și azi" și ai 
altor pelicule, precum și a mai 
multor jurnale de actualitate 
din viața și munca locuitori
lor Maramureșului, au început 
turnarea primului film din a- 
cest an.

Consacrat măiestriei artiști
lor populari din Țara Lăpușu- 
lui, noul film face parte din- 
tr-un ciclu de documentare 
științifice menite să facă cu
noscut modul cum iau naștere 
creațiile meșterilor populari 
din Maramureș. In acest scop, 
membrii cineclubului au ales 
ca „platou" de turnare atelie
rele olăriței Ana Gașpar din 
Tg. Lăpuș, vechi centru al olă
ritului maramureșan, odăile în 
care Dochia Filip din Cupșeni 
sau Maria Cojocărița Hereș 
din Costeni, îndeletnicindu-se 
cu străvechi meșteșuguri, 
creează cu migală și pasiune 
obiecte de o inegalabilă fru
musețe.

(Agerpres)
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Televiziune
Vineri 28 ianuarie

19 : Jurnalul televiziunii (I) ; 
19,15 : Emisiune pentru tine
retul școlar ; 20 : Săptămîna ; 
21 : Avanpremieră ; 21,15 : Te- 
leglob ; 21,35 : Film : „îmi pla
ce să cînt" ; 23,05 • Jurnalul
televiziunii (II). Buletinul me
teorologic.

Sîmbătă 29 ianuarie

19 : Jurnalul televiziunii (I) ; 
19,15 : Emisiune pentru copii : 
20 : Tele-enciclopedie ; 21 :
Micro-concert de muzică u- 
șoară ; 21,20: Invitație la
dans. Transmisiune de la So
fia ; 21,50 : Film : „SfîntuT*; 
22,40 : O poveste cu muzică...; 
23,20: Jurnalul televiziunii 
(II). Sport. Buletinul meteoro
logic.

tehnologic. Tinerii noștri au 
pornit cu însuflețire la reali
zarea sarcinilor ce le revin. 
Sîntem convinși că anul aces
ta vor aduce o contribuție spo
rită la îndeplinirea planului 
repartizat secției".

Concurs

Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare organizează un 
concurs cu participare nelimi
tată avînd ca temă proiectarea 
unui „Club sindical cu sală de 
500—550 locuri pentru orașul 
Lugoj".

Vor fi acordate următoarele 
premii și mențiuni :

Premiul 1 — 12 000 lei;
Premiul II — 10 000 lei; 
Premiul III — 8 000 lei ;
5 mențiuni — 4 000 lei fie
care.

Proiectele vor fi depuse 
pînă la 15 mai a.c. la CSCAS.

Tema-program poate fi ri
dicată de la CSCAS și institu
tele centrale de proiectare, în- 
cepînd de la data de 28 ianua
rie a.c., și de la DSAPC, de 
la 1 februarie a.c.

Premieră
Numele lui Mihail Sebastian a 

apărut pe aiișul unui alt teatru din 
Capitală. Piesa sa „Insula" a văzut 
joi seara lumina rampei la Teatrul 
de Comedie. Rămasă neterminată, 
piesa a lost Întregită cu un epilog 
scris de Mircea Ștefănescu în ur
ma consultării însemnărilor lui Se
bastian.

In regia lui Crin Teodorescu, 
spectacolul are în distribuție pe 
Sanda Toma, Ștefan Tăpălagă, 
Mircea Șeptilici, Mircea Balaban, 
Mircea Constantinescu, Agnia Bo- 
goslava, Dem. Savu, Dumitru Ru- 
căreanu. Elena Caragiu.

★

Ansamblul Circului Mare din 
Moscova, alcătuit din 44 de 
persoane, a sosit joi dimineața 
în Capitală. Artiștii sovietici 
vor fi oaspeți ai țării noastre 
timp de trei luni, prezentând 
spectacole atât la București cit 
și in alte orașe.

(Agerpres)

Cinematografe
VIZITA — cinemascop 

rulează la Patria (orele 9,45) 
12, 14,15) 16.30; 19; 21,15). 
București (orele 9,15 ; 11,30; 
13,45; 16,30; 18,45; 21).

PROCESUL DE LA NÎJRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Republica (orele 
9,30; 13; 16,45; 20,45), Capi
tol (orele 9; 12,45; 16,30)
21,15),  Melodia (orele 9,30; 
13; 16,45; 20,15).

ȘAH LA REGE
rulează la Luceafărul (orela 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 

ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANO

în completare — Elemente 
pe care Ie zidim la casa 
noastră — rulează la Victo
ria (orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Bucegi (orele 
10 > 13,30; 15,30; 18; 20,30 — 
în completare — Cumpără
tura), Arta (orele 10: 12.30; 
15; 17,30; 20).

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Grivița (orele 
9,45; 12; 14,15) 16,30; 18,45; 
21). Aurora (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15)
20.30) , Volga (orele 10; 12; 
14,15; 16.30; 18.45; 21).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Festival (orele 
10,15; 13; 15,45; 18,30;
21.15) , Feroviar (orele 10.15;
13; 15.45; 18,30) 21,15), Ex
celsior forele 9,15: 12:
14.45; 17,30) 20,15), Modern 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30;
20.15) .

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop — ambele serii 

rulează la Central (orele 
9.45; 13; 16,15; 18.45; 21).

DINCOLO DE BARIERĂ
în completare — Sport nr. 
6/1965 — rulează la Lumi
na (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15: 20,30), Ferentari (ore
le 16; 18,15; 20,30 — în
completare — Marinarii so
vietici în Danemarca). 

HATARI — ambele serii 
rulează la Union (orele 10; 
16; 19,30).

FATA LUI BUBE
rulează la Doina (orele 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30 
— Program pentru copii — 
ora 10), Cotroceni (orele 
14.15; 16.30; 18.45; 21).

O VÎNĂTOARE NEOBIȘNU
ITA — CRONICĂ LA UN 
MIRACOL — AJUTOR, MĂ 
ÎNEC — ARHITECȚI, CON
STRUCTORI, ȚESĂTORI — 
SUFERINȚELE LUI SEMIO- 
NOV — PUPĂZA DIN TEI 

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare). 

COLINA
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.30).

FEMEIA ÎN HALAT 
rulează la Giulești (orele 
10,30: 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 10; 12; 14; 16;
18.15) 20,30 — în comple
tare — Două creioane).

SAȘA
în completare — Pionieria 
6/1965 — rulează Ia Dacia 
(orele 10—20,30 — în con
tinuare).

DUMINICĂ LA ORA 6
în completare — Raliul 
Dunării — rulează la Bu- 
zești (orele 16; 18; 20), To
mis (orele 10; 12; 16; 18; 20 
— în completare — Sport 
nr. 6/1965).

TATĂL SOLDATULUI
în completare — Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965 — rulează 
la Cosmos (orele 15,45; 18;
20.15) , Colentina (orele
15,30; 17.45; 20).

camera albă 
rulează la Crîngași (orele 
16; 18; 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Gloria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20.45).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

în completare — Cădere 
liberă — rujează la tlnirea 
(orele 11, 16, 18.15, 20.30). 

ULTIMA VACANȚA
în completare Redat>-ne 
viata — rulează (a Flacăra 
(orele 15.30, 17.45: *0.50).

DF-AȘ FI... HARAP ALB
în completare — Lă carna
val — rulează ta VitStt fo
rele 15, 17, 19, 21).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează la Miorița (orele 
10; 12.30; 15,30; 18: 20,30), 
Rahova (orele 15,30; 18;
20.30) .



S.U.A. — Aspect de la o manifestație a studen
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Fuziunea a doi

însemnări

giganti

ților universității din Berkeley împotriva poli

Hl

Povara taxelor
universitare

De cîteva zile, spațioa
sele aule ale celei mai 
mari universități particu
lare din Japonia, „Wa
seda" sînt goale. Studen
ții, în număr de 35 OOO, 
refuză să participe la 
cursuri. Motivul ? 
râtul universității 
tărît să majoreze 
de învățămînt cu 
pe 50 Ia sută.

Recto- 
a ho- 
taxele 
aproa-

A
sublini-gențiile de presă străine

ază că „neînțelegerile" interveni
te între studenți și conducerea 
Universității „Waseda" au atins 
punctul culminant luni, cînd la 
mitingul organizat în incinta a- 
cestei instituții studenții au decis 
să boicoteze apropiata sesiune de 
examene. Potrivit acelorași surse,

conflictul iscat la Universitatea „Waseda" 
este finalul unui șir de proteste, inițiate cu 
cîteva luni în urmă împotriva sporirii 
taxelor. Primii care și-au exprimat ne
mulțumirea au fost studenții de la facultățile 
de drept și pedagogie ca o replică la dispozi
ția universității de a crește taxele de la 50 000 
de yeni la 80 000 de yeni la facultățile de u- 
manistică. Lor li s-au alăturat și ceilalți stu
denți, îndată ce a devenit clar că majorarea 
taxelor nu se va opri aici. Intr-adevăr, la 
scurt timp, taxele au crescut de la 80 000 de 
yeni la 120 000 de yeni și pentru studenții ce
lorlalte facultăți.

Gestul studenților Universității „Waseda" 
se înscrie pe linia acțiunilor tineretului uni
versitar împotriva sporirii neîncetate a taxe
lor. Sînt încă proaspete ecourile ciocnirilor 
din centrul universitar Takasaki, soldate cu 
20 de răniți, ca urmare a intervenției poliției. 
Tot împotriva poverii taxelor au demonstrat, 
zile în șir, și cei 28 000 de studenți de la 
Universitatea Keyo din Tokio.

Problema taxelor a devenit foarte acută, 
afectînd întregul învățămînt superior. Ziarul 
„SANKEY SHIMBUN" a publicat rezultatele 
unei anchete organizate de Ministerul educa
ției în legătură cu condițiile de viață ale stu
denților din Japonia. Una din concluziile an
chetei era fără echivoc : din 1963 taxele uni
versitare au crescut cu 40 la sută, iar față de 
anii 1959—1960 de 2,5 ori.

Statisticile japoneze arată și alte fapte con
cludente : ca să poată continua studiile în 
condițiile scumpirii crescînde a taxelor în în- 
vățămîntul superior, nu mai puțin de 40 la 
sută din numărul studenților înscriși în ac
tualul an prestează diferite munci extrauni- 
versitare.

Lupta studențimii japoneze vizează și un 
alt aspect legat de funcționarea învățămîntu- 
lui superior în Japonia. Pentru mulți tineri 
ce-și vor încheia, curînd, studiile se ridică 
problema dificilă a găsirii unui Ioc de muncă 
potrivit pregătirii lor. Ministrul educației a 
întreprins, recent, un sondaj privind posibili
tățile de angajare, în 1966, a absolvenților 
universităților. Rezultatul? Fiecare al treilea 
tînăr specialist nu va putea găsi de lucru.

Precum se vede, cei aproape 900 000 de 
studenți din Japonia au de trecut și altfel de 
examene : cele ale luptei pentru condiții mai 
bune de învățămînt și pentru asigurarea unui 
loc de muncă, după terminarea studiilor.

La începutul acestui 
an bursa, cercurile fi
nanciare și cele politice 
din Italia au înregistrat 
unirea a doi giganți : 
Edison, care în clasa
mentul trusturilor mon
diale, exceptînd pe cele 
americane, ocupa locui 
52 cu Montecatini, situat 
pe locul 79. Prin fuziu
nea acestor puternice 
grupări industriale și fi
nanciare se realizează o 
nouă concentrare a pro
ducției și a capitalului 
care atinge în Italia pro
porții uriașe. Noul trust 
a trecut 
16, imediat 
și Fiat.

Firma 
specializată 
prelucrarea 
dispunea de 34 000 saia- 
riați, peste cincizeci de 
filiale și înregistra anual 
1 500 brevele noi; nu
meroase participații o le
gau de cele mai diverse 
ramuri industriale. Cu 
toate acestea, firma 
Montecatini a trecut în 
ci leva rînduri prin difi
cultăți financiare destul 
de acute, care au deter
minat-o în 1964 să ce
deze jumătate din acțiuni 
trustului anglo-olandez 
Shell. Firma Edison, în 
schimb, specializată în 
lucrări energetice și de 
aparataj electric, benefi
cia de o importantă par
ticipare a capitalului a- 
merican și deținea locul 
întii printre societățile 
italiene în privința 
surselor financiare, 
altfel, unii pretind 
președintele lui 
cătini, contele
Faina, a fost ultimul in
format de ceea ce se pe
trecea și că de fapt con
ducerea noului trust va 
reveni lui Giorgio Vale-

acum pe locul 
după Krupp

Montecatini, 
în chimie și 

petrolului.

re-
De 
că 

Monte- 
Carlo

rio, președintele grupu
lui Edison.

După cum relatează 
presa italiană iuziunea 
celor două societăți In
tr-un nou gigant indus
trial și financiar a fost 
facilitată de faptul că 
acțiunile Montecatini și 
Edison sînt concentrate 
în cîteva mîini, dețină
toarele marilor averi ale 
Italiei — Agnelli, Pirel
li, Vaticanul. De aceea 
noua operație de unifica
re a avut un răsunet care 
a depășit mult sfera 
cercurilor financiare. A- 
ceaslă concentrare a ca
pitalurilor, cit și insis
tența zvonurilor despre 
o eventuală contopire 
înțre Fiat și Pirelli, sau 
chiar o înțelegere Fiat 
— General Motors, au 
atras atenția și asupra 
substratului politic im
plicat de manevrele fi
nanciare. La aceasta se 
adaugă informația că Ia 
fuziunea Montecatini ■— 
Edison ar fi participat 
direct și Bruno Visenti- 
ni, personalitate politi
că de prim rang, „amă
nunt" care e de natură 
să-i facă pe democrații- 
creștini să se simtă nu 
prea la larg.

Situația creată a pro
dus neliniște chiar și 
în cercurile de afaceri 
din Italia : avînd în ve
dere puternica participa
re a capitalurilor ame
ricane la aceste grupuri 
gigantice în formare, se 
profilează perspectiva u- 
nei dependențe, mai 
mult sau mai puțin voa
lată, de interesele lui 
General Motors sau Ge
neral Electric, puternic 
plantate în economia 
italiană prin aceste en
clave de ultima oră.

GENEVA 27 — Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: După o între
rupere de patru luni, Co
mitetul celor 18 state pen
tru dezarmare s-a reunit 
joi după-amiază din nou, în 
cea de-a 235-a ședință a sa, 
sub președinția delegatului U- 
niunii Sovietice, Semion Ța- 

' rapkin. Delegația română este 
condusă de Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul României la 
Berna.

Directorul general al Ofi
ciului O.N.U. de la Geneva, 
Pier Spinelli, a dat citire unui 
mesaj adresat Comitetului de 
către secretarul general al 
O.N.U.» U Thant. „Oricît de 
dificile ar putea să pară îm
prejurările actuale, sînt con
vins că toți participanții la ac
tuala conferință vor dori să 
profite de noul prilej pe care 
îl oferă deliberările dv. pen
tru a aduce reala contribuție 
la asigurarea păcii internațio
nale pe care ar putea-o repre
zenta realizarea unui acord a- 
supra unor progrese în dome
niul dezarmării", se spune în 
mesaj.

Consiliului O.N.U
pentru comerț

G. AȘTEFANEI

VIORICA
TĂNĂSESCU

Doi pretendenți inegali — războiul din 
nam și problemele interne

DESEN DIN „NEW YORK HERALD
TRIBUNE

de peste
K o t a r» e

PARIS

Conferință despre 

relațiile culturale 

franco-române
PARIS 27 — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : în ciclul de confe
rințe „Lumea și Franța", or
ganizat de Asociația Prieteniei 
Republicii, sub președinția lui 
Maurice Schumann, președin
tele Comisiei pentru afacerile 
Externe a Adunării Naționale 
Franceze, joi după-amiază la 
Centrul de conferințe interna
ționale, ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Victor 
Dimitriu, a ținut o conferință 
cu tema : „Relațiile culturale 
franco-române". între cei pre- 
zenți se aflau personalități 
franceze și membri ai corpului 
diplomatic. A participat, de 
asemenea, Valentin Lipatti, de
legatul permanent al României 
la U.N.E.S.C.O.

hi operațiuni ofensive

ale patrioților sud-vietnamezi
i 
I
i

Forțele patriotice sud-vietnameze con- | 
tinuă operațiunile ofensive împotriva po- g 
zițiilor trupelor guvernamentale în în- » 
tregul teritoriu al Vietnamului de sud, | 
anunță agenția Reuter. Ieri, complexul ■ 
bazei aeriene americane de la Da Nang ■ 
a fost atacat din nou de patrioți cu focuri |
de mortiere.

Formațiile pușcașilor ma
rini americani, care acționau 
la sud de Da Nang, au suferit 
pierderi. In provincia Kien 
Phong patrioții au atacat un 
așa-numit sat strategic la Ba 
Du (sud-vest de Saigon). Cu 
cîteva zile în urmă, unitățile 
patrioților au străpuns, potri
vit relatărilor agenției de 
presă „Eliberarea", perimetrul 
de apărare al trupelor saigo- 
neze, la nord de capitala pro
vinciei Quang Ngai, provocîn- 
du-le pierderi grele în oameni 
și materiale. Patrioții sud- 
vietnamezi, subliniază agenția,

I
au reușit să arboreze steagul ■ 
Frontului Național de Elibera- ■ 
re pe pozițiile înalte deținute « 
de soldații saigonezi. ■

Corespondenții din Saigon ai | 
agențiilor de presă relatează, “ 
de asemenea, că trupele ame- ■ 
ricane, sud-coreene și cele ale | 
regimului saigonez au lansat o 
serie de operațiuni împotriva | 
pozițiilor controlate de pa- " 
trioți. în regiunea de coastă S 
din provincia Binh Dinh, scrie g 
agenția Reuter, barajul de ar- 
tilerie al patrioților a fost atît S 
de intens, încît nouă elicopte- 8 
re americane au fost avariate. ■

I

• LA 27 ianuarie, Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, l-a 
primit pe dr. Stefan Cleja, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România la Berlin, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă în patrie. In aceeași zi, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România a fost primit și 
de către Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

• INTRE guvernul cipriot și ci- 
prioții turci a intervenit un acord 
realizat prin intermediul forțelor 
O.N.U., privitor la repatrierea stu
denților turci care au venit în Ci
pru în august 1964, în timpul cioc
nirilor dintre cele două comunități 
ale insulei. Acești studenți au fost 
consemnați în satul Kokkina. Ei 
urmează să părăsească Ciprul prin 
portul Xeros din nord-vestul insu
lei, în decursul viitoarelor zile, 
pentru a se reîntoarce în Turcia. 
Observatorii apreciază că acest a- 
cord reprezintă o contribuție la re
stabilirea unei situații normale în 
insulă.

NEW YORK 27 (Ager- 
pres). — In. ședința de miercuri 
a sesiunii Consiliului O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, 
care își desfășoară în prezent 
lucrările la New York, secre
tarul general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Râul Pro- 
bish, a declarat că „o extinde
re rapidă a comerțului exte
rior este esențială pentru dez
voltarea economică a țărilor 
în curs de dezvoltare". Singu
ra formulă cu ajutorul căreia 
se poate stimula această dez
voltare, a spus el, este „redu
cerea treptată și eliminarea 
obstacolelor și restricțiilor 
care frînează comerțul inter
național". Prebish a cerut ță
rilor industrializate să-și re
ducă barierele vamale față de 
exporturile țărilor în curs de 
dezvoltare.

Primăria Marelui Du
cat este din nou asaltată. 
Zeci de ziariști, experți, 
membri ai delegațiilor 
oficiale sînt gata să-și 
reia locurile părăsite cu 
10 zile în urmă. Anima
ția este firească, dacă se 
ține seama că această 
clădire din Luxemburg 
găzduiește în zilele de 
28 și 29 ianuarie, sesiu
nea Consiliului ministe
rial al Pieței comune.

Din ziarul vest- 
german „BILD AM 
SONNTAG" aflăm că 
un grup de mercenari 
albi din Congo, con
duși de faimosul ma
ior Siegfried Miiller, 
este în curs de a-și 
muta „locul de activi
tate" în Rhodesia de 
sud. Intr-un interviu 
acordat amintitului 
ziar, maiorul-mercenar 
a ținut să precizeze că 
a primit „oferte ex
trem de tentante la 
Salisbury", și că nu 
are îndoieli „în ce pri
vește posibilitatea de 
a-și dovedi utilitatea 
și a-și valorifica ex
periența ciștigată în 
Congo".

Cum arată „expe
riența" congoleză a 
lui Siegfried Miiller

Trei interviuri
putem vedea din deta
liile oferite cu multă 
dezinvoltură la mijlo
cul anului trecut de 
acest aventurier-asa- 
sin, reporterului re
vistei hamburgheze 
„DER STERN".

Cităm doar un frag
ment :

„Ucid pentru bani. 
Detașamentul meu a 
omorit pină acum cel 
puțin 3 000 de negri. 
Eu personal simt o 
plăcere mare doar a- 
tunci cînd înfig baio
neta în burta unui 
prizonier. Revolverul 
nu-1 folosesc decît in 
cazuri rare : impușca-

rea nu mă pasionea
ză".

Simți repulsie, scâr
bă atunci cînd par
curgi interviurile a- 
cestei bestii care și-a 
făcut ucenicia în SS-ul 
hitlerist . (decorat cu 
„Crucea de Fier") și 
care .se. laudă : „Ucid 
pentru banii".

E-am citat, pentru 
că declarațiile lui 
Miiller mi se par a fi 
cea mai potrivită ilus
trație la un al treilea 
interviu: un interviu 
acordat coresponden
tului ziarului „DIE 
WELT" de noul pa
tron în perspectivă al 
experimentatului asa-

sin — primul ministru 
sud-rhodesian Ian 
Smith.

„E adevărat — a 
spus Smith — că foar
te mulți ne aruncă 
oprobiul. Dar, nu ne 
putem plînge că nu a- 
vem înțelegerea mul
tor prieteni. Multe 
conștiințe sînt alături 
de noi".

Premierul rasist de 
la Salisbury a omis 
să-l numească pe 
Siegfried Miiller prin
tre cele mai de frunte 
„conștiințe" care sînt 
alături de regimul său 
anacronic.

EM. RUCAR

R
elansarea comuni
tății — cum a fost 
denumită de presa 
occidentală încer
carea de a reînno- 
da firele integrării 
vest-europene — 
s-a încheiat fără a 
îmbunătăți cu ceva 
relațiile „celor cinci" cu Franța. 
Din contra. Reuniunea din 17—■ 

18 ianuarie a accentuat și mai 
mult dificultățile existente în 
cadrul Comunității Economice 
Europene. Două probleme, in 
esență de ordin politic, conti
nuă să rămînă viu disputate: 
statutul Comisiei executive a 
Pieții comune și modalitatea de 
vot în sesiunile ministeriale.

Franța a prezentat 10 corec
tive care în fond nu contestă 
valabilitatea prerogativelor pre
văzute în Tratatul de la Roma 
dar tind să limiteze funcțiile 
Comisiei executive la un in
strument de lucru, tehnic, cău- 
tînd să se opună unor practici

Stewart la
Ieri au început la Washing

ton convorbirile dintre minis
trul de externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, Denis 
Healey, ministrul apărării, și 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, și Robert McNa
mara, ministrul apărării. In 
centrul discuțiilor care au a- 
vut loc la Departamentul de 
Stat s-au aflat probleme le
gate de revizuirea strategiei 
militare a Marii Britanii, mai 
ales „la Est de Suez". Potrivit 
agenției France Presse, An
glia nu dorește să renunțe la 
influența sa militară pe scară 
mondială, dar „intenționează 
totuși să facă economii în ve
derea restabilirii echilibrului 
balanței sale de plăți". In le
gătură cu aceasta, la Was
hington se subliniază strădu
ințele celor doi miniștri brita
nici de a obține „ajutorul și 
cooperarea Statelor Unite 
în acest domeniu". Agenția 
France Presse subliniază în 
continuare că vor fi discutate 
și situația bazelor britanice 
din Aden și Singapore, și în 
legătură cu aceasta va fi stu
diată la nivel ministerial po
sibilitatea creării unor noi

Washington
baze militare în Australia sau 
în zona Oceanului Indian.

în timpul convorbirilor, De
nis Healey și șeful Pentago
nului, Robert McNamara, vor 
mai discuta și problema achi
ziționării de către guvernul 
britanic a unor avioane de 
vînătoare americane de tipul 
„F-lll", asupra cărora au și 
fost făcute unele opțiuni.

★
Referindu-se la convorbirile 

dintre ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Ste
wart, și ministrul apărării, 
Denis Healey, cu oficialitățile 
americane, corespondentul din 
Washington al ziarului „Ti
mes" își exprimă părerea că 
„în capitala Statelor Unite nu 
s-a dat o importanță deosebi
tă dorinței Marii Britanii de 
a-și reduce cheltuielile milita
re necesitate de strategia la 
est de Suez". „S-a căzut de a- 
cord, scrie ziarul, că Marea 
Britanie trebuie să rămînă la 
est de Suez fie și numai pen
tru că Statele Unite vor un a- 
sociat pentru rolul de jandarm 
mondial. In rest, însă, ideile 
lui Wilson nu s-au bucurat de 
un deosebit succes".

Dezvoltarea industriei 

R. P. D. Coreene
PHENIAN 27 (Agerpres). — 

Industria ușoară a R.P.D. Co
reene, aproape inexistentă 
înainte de eliberare, satisface 
astăzi în cea mai mare parte 
cererea crescîndă a populației 
pentru articolele de uz cas
nic, diferite bunuri de consum 
și produse alimentare. Combi
natul textil, Fabrica de pre
lucrare a cerealelor și Fabrica 
de cauciuc din Phenian, Fa
brica de hîrtie din Kiljoo au 
fost înzestrate cu utilaje mo
derne. In ultimii ani au fost 
construite noi fabrici, printre 
care Fabrica de articole de uz 
casnic din Phenian, Fabrica 
de fibre sintetice din Sinuiju, 
Fabrica de prelucrare a cărnii 
din Ryongsung etc.
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e LA 25 ianuarie a.c. a avut 
loc, într-un cadru festiv, deschide
rea oficială a celei de-a 10-a edi
ții a Tîrgului internațional de mo
bilă de la Koln (R.F.G.) la care 
participă 21 de țări, printre care și 
România.

In standul întreprinderii româ
nești de comerț exterior „Export- 
lemn" sînt prezentate diferite 
tipuri de mobilă, piese de mic mo
bilier, precum și o gamă variată 
de scaune.

Standul românesc a fost vizitat 
de numeroși specialiști și oameni 
de afaceri, care au apreciat ex
ponatele românești.

0 DUPĂ CUM anunță agenția 
Taniug, la Belgrad a fost semnată 
convenția cu privire la colabo
rarea culturală între Iugoslavia și 
Marea Britanie, pentru următorii 
doi ani.

Se prevede dezvoltarea colabo
rării în domeniul artelor, învăță - 
mîntului superior, literaturii, și 
activității editoriale.

0 LA 27 ianuarie, la Budapesta 
au început lucrările sesiunii Adu
nării de Stat a R.P. Ungare. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit 
de Istvanne Vass, președintele 
Adunării.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se
siunii figurează dezbaterea proiec
tului de lege cu privire la bugetul 
de stat pe anul 1966, prezentat de 
Matyas Timar, ministrul finanțelor 
al R. P. Ungare.

• ÎNTR-UN articol publicat de 
săptămînalul „Figaro Litteraire", 
cunoscutul scriitor francez Fran
cois Măuriac emite ipoteza că a- 
facerea Ben Barka ar fi fost con
cepută și executată de Agenția 
Centrală de Investigații a S.U.A. 
(C.I.A.), ale cărei legături cu anu
mite personalități marocane impli
cate în acest caz au fost relevate 
de diferite organe de presă.

« LA 26 ianuarie, poporul indi
an a sărbătorit împlinirea a 16 ani 
de Ia proclamarea Republicii. în 
piața centrală a orașului Delhi a 
a avut loc o paradă militară. După 
terminarea parăzii militare a ur
mat o demonstrație a populației, 
însoțită de dansuri populare și de 
alte manifestări culturale.

0 PARLAMENTUL grec a adop
tat, după cum se știe, cu majori
tate de voturi, proiectul de lege 
guvernamental privitor la elibera
rea deținuților politici. Potrivit 
prevederilor acestei legi, a arătat 
ministrul de justiție, Stephanakis, 
sînt puși în libertate 16 din cei

care lezează suveranitatea sta
telor membre. Cu alte cuvinte, 
Parisul se opune transformării 
Comisiei Hallstein (de altfel, 
neinvitată la Luxemburg) în- 
tr-un organism supranational.

In ceea ce privește al doilea 
punct controversat, Franța se

Piața <lomună:

[tapa 
confruntărilor 

directe
opune deocamdată trecerii la 
adoptarea hotărârilor pe baza 
votului majoritar, în locul vo
tului unanimității.

în zilele care au trecut, co
mentatorii apreciază că nu au 
intervenit modificări în poziții
le protagoniștilor. Ministrul de 
externe olandez, tuns, aflat la

Londra cu prilejul unui colocviu 
intitulat „Marea Britanie și 
Europa", referindu-se la pre
lungirea crizei Pieței comune 
și la poziția guvernului francez 
a declarat că este extrem de 
dificil de conceput eventualita
tea unei comunități economice 
europene fără Franța, dar în 
împrejurările actuale ea nu poa
te fi total exclusă". El a reafir
mat poziția Olandei de respin
gere totală a tezelor franceze.

Mare atenție au acordat ob
servatorii luărilor de atitudine 
vest-germane. Semnificativă în 
acest sens este declarația can
celarului Erhard publicată în 
ziarul „DIE WELT" în care a- 
cesta sublinia necesitatea „unei 
politici ferme față de Franța" 
în cadrul întîlnirii de la Luxem
burg. Erhard a arătat că diferen
dul comunitar a ajuns într-un 
asemenea punct încît guvernul 
vest-german, „nu mai poate ac- 
cepta alte concesii".

Va găsi actuala reuniune o 
soluție pentru a urni carul Pie
ței comune ? Este greu de reali
zat un acord, dacă se ține sea
ma de „pesimismul și scepticis
mul care domnește în cadrul 
delegației vest-germane și de 
reticența olandezilor față de 
pozițiile franceze". („FRANCE 
PRESSE"). Cert este, însă, că 
actuala etapă a confruntărilor 
directe între membrii Pieței co
mune se anunță după aprecie
rile generale, „extrem de difici
lă".

IOAN TIMOFTE

R. P. POLONA. — Se iac 
probele ia un nou model de 
strung produs la uzinele din

Bydgoszcz

196 deținuți politici care se mai află 
în închisori. Eliberarea celorlalți

I depinde de hotărîrea Ministerului 
Justiției.

în cadrul dezbaterilor, reprezen- 
itantul parlamentar al Partidului 

progresist de dreapta, Stiropoulos, 
s-a referit în intervenția sa la po-Izîția partidului său față de proble
ma legalizării Partidului Comunist 
din Grecia, relevînd faptul că

I „liderul partidului, Markezinis, 
consideră că se impune revizuirea

I atitudinii statului față de Partidul 
Comunist și că problema trebuie 
să fie rezolvată cu acordul tuturor

I partidelor politice"^
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